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Tezele și proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. ne o- 
feră un sugestiv bilanț al înfăptuiri
lor de pînă acum, pentru a ne prezen
ta apoi, elaborate pe temeiuri științifi
ce, perspectivele ce se deschid pe dru
mul desăvîrșirii construcției socialiste. 
Se prevede astfel o puternică dezvolta
re a industriei care, pînă în 1975, va 
cunoaște o creștere de 50—57 la sută. 
Dar trebuie reținut, pe lîngă aspec
tul cantitativ general, faptul că unele 
ramuri de bază — ca industriile chi
mică, electrotehnică, electronică, de 
mașini unelte — se vor dezvolta mai 
intens, prezentînd, în cei cinci ani 
care urmează, aproape o dublare a 
producției sau, în unele cazuri, chiar 
mai mult decît atît. Este o mărtu
rie a hotăririi nestrămutate de a con
tinua politica de industrializare so
cialistă a țării, concepută într-o stiîn- 
să împletire cu creșterea calitativă, 
cu adincirea efortului spre moderni
zare, spre dezvoltarea ramurilor noi, 
ca principal izvor al înfloririi econo
mice, al bunăstării poporului nostru.

Realizarea prevederilor proiectului 
de Directive privind dezvoltarea și 
crearea unor asemenea subramuri 
cum sînt electrotehnica avansată, 
automatica și electronica, inclusiv 
ordinatoarele — implică o maturizare 
a industriei noastre, participarea ei 
mai activă la actuala revoluție teh
nică.

Sporirea ponderii acestor subramuri. 
ale construcției de mașini reclamă 
însă, totodată, progrese ample ale 
cercetării științifice, atît pentru men
ținerea lor la zi, cît și pentru ridi
carea continuă a nivelului lor tehnic. 
Se și poate observa că, în țările cu 
o industrie foarte dezvoltată, în sub- 
ramura construcției de aparate și ma
șini mecanice și termice fac cerce
tare 30—45 la sută dintre angajații cu 
studii superioare. în ramura chimiei
— 30—50 la sută. în subramurile elec- 
trotehnică, electronică și automatică
— 50—75 Ia sută. Crearea, sprijinirea 
și dezvoltarea în continuare a subra- 
murilor industriale moderne, prevă
zute în proiectul de Directive, ne vor 
cere și nouă eforturi mult sporite în 
domeniul cercetării științifice.

Din acest punct de vedere, trebuie 
subliniat că se prevede o contribuție 
tot mai importantă a cercetării 
științifice la introducerea în produc
ție de noi procese tehnologice, la ex
tinderea automatizării în conducerea 
acestor procese, la ridicarea generală 
a nivelului de automatizare a mași
nilor și utilajelor, la sporirea gradu-

lui de mecanizare în industria ex
tractivă, în exploatarea forestieră, în 
construcții și în transporturi. De a- 
semenea, promovînd modernizarea 
imperios necesară a activității de 
conducere și planificare. proiectul 
precizează că știința va trebui să con
tribuie la extinderea tehnicii de cal
cul și la crearea progresivă a siste
mului național de prelucrare a da
telor, la promovarea ciberneticii și 
informaticii în producție și gestiune, 
în ansamblul cercetării, un loc cen
tral îl vor ocupa deci științele teh
nice, îndeosebi discipline din cele mai 
noi, mai „revoluționare", ca energe
tica nucleară, automatica, ciberneti
ca, teoria informației și microelec
tronica.

Se știe că și în aceste domenii, 
cercetarea poate fi „pură", adică e- 
fectuată cu scopul ca rezultatele ei 
să fie aplicate doar în știință, pentru

Centru economic și spiritual 
prim rang, Clujul a beneficiat __
plin de ansamblul măsurilor stabi
lite de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și Conferința Națională a partidu
lui. Au fost construite și dezvoltate 
capacități industriale care au asigu
rat un ritm rapid de creștere a pro
ducției pe baza tehnicii moderne. 
Peisajul urbanistic clujean a fost 
completat cu noi edificii social-cultu- 
rale și de învățămînt; activitățile ști
ințifică, didactică, artistică au căpătat 
noi dimensiuni. Aceste transformări 
înnoitoare, rod al muncii creatoare 
desfășurate de oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, mărețele perspective de 
dezvoltare susținută a țării conturate 
în documentele pentru Congresul al 
X-lea al P.C.R. au constituit obiectul 
dezbaterilor conferinței organizației 
municipale de partid, dezbateri ca
racterizate prin 
a adeziunii la 
nostru.

— Toți oamenii 
diferent de naționalitate 
în informarea sa tov. Remus Bucșa, 
prim secretar al comitetului munici
pal de partid — și-au exprimat ade
ziunea deplină față de prevederile 
Tezelor și proiectului de Directive 
atît în adunări de partid, adunări 
ale Frontului Unității Socialiste cît

Radu CONSTANTINESCU 
Al. MUREȘAN

de 
din

afirmarea plenară 
politica partidului

muncii clujeni, in-
— sublinia
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COMUNIST ROMAN
SEMNEAZĂ : Vasile Re- 
breanu, Arnold Hauser, 
Kovacs Gyorgy, Ion Bă- 

ieșu

VILCEA
Rîmnicu Vîlcea — oraș care, 

ultimii ani, a beneficiat din plin ... 
politica partidului privind repartiza
rea rațională a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării — se află 
astăzi racordat puternic la magis
trala industrializării socialiste. Prin 
noul și modernul combinat chimic, 
care-și anunță aproape trimestrial 
alte noi „premiere", prin Uzina de 
produse sodice de la Govora, care, 
în etapa de după Congresul al 
IX-lea, și-a dublat capacitatea de 
producție, în următorul cincinal ur- 
mînd să și-o tripleze, ca și prin alte 
obiective importante — Combinatul 
de industrializare a lemnului, Fa
brica de piele și încălțăminte „Vîl- 
ceana" etc. — orașul simte zi de zi 
pulsul dinamic al industriei și, ca o 
consecință firească, multiple înnoiri 
sociale. I-am întîlnit pe mulți 
dintre făuritorii acestor impresio
nante transformări ale meleagurilor 
vîlcene, reuniți la conferința extra
ordinară a organizației municipale 
de partid, unde, cu o înaltă respon
sabilitate politică și cetățenească, au 
dezbătut Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de Directive ale Congre
sului al X-lea al partidului.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

In 
de

Dezbătînd într-o atmosferă de 
puternic entuziasm Tezele C.C. al 
P.C.R. și pi-oiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, Plenara comună 
a Comitetului Central al U.T.C. și 
a Consiliului U.A.S.R., animată de 
sentimente de profundă mîndrie pa
triotică, exprimă adeziunea unani
mă față de documentele de excep
țională însemnătate propuse dezba
terii publice, documente în care 
tineretul patriei, asemenea între
gului popor, vede conturat un vast 
și mobilizator program pentru a- 
vîntul necontenit al economiei, ști
inței și culturii, pentru înaintarea 
patriei noastre pe drumul socia
lismului, progresului și civilizației.

Relevînd cu îndreptățită satisfac
ție participarea activă, plină desîn- 
suflețire și responsabilitate civică 
a sutelor de mii de tineri la dez
baterea Tezelor și a proiectului 
de Directive, Plenara afirmă hotă
rîrea întregului nostru tineret, a 
tuturor tinerilor muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți, indi
ferent de naționalitate, de a-și în
china toate forțele, priceperea și 
elanul tineresc înfăptuirii progra
mului de înflorire multilaterală a 
națiunii noastre socialiste.

întruchipare elocventă a poli
ticii științifice, marxist-leniniste a 
partidului nostru, a spiritului său 
creator, a identificării totale cu 
interesele generale ale poporului, 
cu cauza socialismului, Tezele C.C. 
al P.C.R. și proiectul de Directive 
sintetizează experiența istorică a 
luptei și muncii rodnice desfășu
rate în anii socialismului, trasează 
liniile dezvoltării impetuoase a 
economiei, științei și culturii ro
mânești, a tuturor domeniilor vieții 
materiale și spirituale.

împreună cu întregul nostru 
popor, tineretul, pătruns de însem
nătatea și caracterul profund ști
ințific al analizei consacrate în do
cumente problemelor complexe ale 
lumii contemporane, dă glas con
vingerii că ideile și obiectivele po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru răspund pe deplin as
pirațiilor intime ale poporului, ale 
națiunii noastre socialiste, precum 
și îndatoririi internaționaliste de a 
contribui la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei cu toate statele socialiste, 
la întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, la dezvoltarea solidarității cu 
forțele progresiste, antiimperialiste, 
cu toate popoarele iubitoare de 
pace, în lupta pentru asigurarea 
în viața internațională a unui cli
mat de securitate, cooperare si în
credere.

în atmosfera de puternică efer
vescență politică, de profund de
mocratism ce caracterizează dez
voltarea actuală a societății româ
nești, însuflețit de avîntul creator 
al întregului popor, tineretul, mo
bilizat de organizația sa revoluțio
nară, își aduce contribuția entu
ziastă la realizările cu care po
porul nostru întîmpină cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și a 25-a 
aniversare a eliberării patriei, 
muncind cu dăruire pentru înde
plinirea obiectivelor planului cin
cinal, însușindu-și cu pasiune co
morile științei și culturii, dove- 
dindu-se astfel demn de încrede
rea poporului și a partidului, de

înalta misiune cu care este inves
tit ca purtător și continuator al 
cuceririlor istorice obținute în ope
ra de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Unită, într-o singură voință și 
un singur glas, tînăra generație 
a patriei exprimă atașamentul său 
total față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului, față 
de programul însuflețitor sinteti
zat în documentele pregătitoare 
pentru Congres, garanție sigură a 
ridicării pe o nouă treaptă a socie
tății noastre socialiste, și se anga
jează solemn prin fapte de muncă 
să cinstească evenimentele de înal
tă semnificație politică și patrioti-

că întîmpinate cu noi îzbînzi de 
întregul nostru popor.

Dînd expresie gîndurilor și seim 
timentelor tuturor tinerilor, Plena» 
ra comună a Comitetului Centrai 
al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.R. 
asigură Comitetul Central al part!» 
dului, pe dumneavoastră personal, 
iubite și stimate tovarășe Nicola# 
Ceaușescu, de hotărîrea nestrămv» 
tată a tinerei generații de a-ș» 
consacra puterea de muncă, talenp 
tul, întreaga energie creatoare în» 
făptuirii cu succes a politicii Parti
dului Comunist Român, destinata 
dezvoltării și Înfloririi continue a 
patriei noastre, România socia
listă.

dimineață a avut loc 
comună a Comitetului 
al Uniunii Tineretului

Luni 
Plenara 
Central
Comunist și a Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România care a dezbătut Te
zele C.C. al P.C.R. pentru Con
gresul al X-lea al partidului și 
proiectul de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971-1975 
și liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale pe pe
rioada 1976-1980.

La plenară au participat mem
brii și membrii supleanți ai Co
mitetului Central al U.T.C., ai 
Consiliului U.A.S.R., membri 
ai comisiilor de revizie .și de

cenzorl. Au luat parte, de ase
menea, primii secretari ai co
mitetelor județene U.T.C., acti
viști ai C.C. al U.T.C., redac
tori șefi ai publicațiilor de ti
neret.

Tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, a făcut o amplă ex
punere în legătură cu Tezele 
Comitetului Central al partidu
lui pentru Congresul al X-lea 
al P.C.R. și proiectul de Direc
tive privind dezvoltarea econo
miei naționale, subliniind sar-

(Continuare in pag. a V-a)

Destinderea si securitatea

fiecărei națiuni europene
Interviu cu Luca PAVOLINI,

directorul revistei „Rinascita"

(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a II-a) (Continuare in pag. a II-a)

II
de mai 

decît zile 
automobi- 
este încă

La lucrările Colocviului de la București cu tema „Dezvoltarea co
operării între statele europene — premisă a unui climat de pace și 
securitate în Europa", printre personalitățile de prestigiu din domeniul 
relațiilor internaționale, diplomat!, economiști, parlamentari și zia
riști, a luat parte și LUCA PAVOLINI, membru ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian, directorul revistei „Rinascita". D-sa 
ne-a răspuns cu amabilitate la cîteva întrebări.

Subiectul colocviului la care 
ați participat — securitatea eu
ropeană — preocupă larg opinia 
publică internațională. In cadrul 
dialogului pe această temă a- 
pare dominantă ideea că dru
mul spre securitate trece nu 
prin menținerea actualei di
vizări în grupări militare o- 
piise, ci prin eforturile pen
tru lichidarea lor și dezvol
tarea relațiilor între toate statele 
europene, fără deosebire de re
gim social, pe baze noi, cu res
pectul egalității și suveranității 
naționale, al dreptului Ia deplina 
afirmare a fiecărei națiuni. Ce 
părere aveți în această privin
ță 7

— Cred că măsura radicală pentru 
se ajunge la o securitate europea

nă efectivă este aceea a lichidării 
blocurilor militare opuse. Acesta este, 
firește, un obiectiv major, pentru

atingerea căruia nu este suficient sâ 
se manifeste doar adeziune și 
bunăvoință, deoarece in teorie lumea 
este de acord cu necesitatea desfi
ințării blocurilor ; necesar, vital este 
să se realizeze acte politice concre
te care să netezească drumul spre 
acest obiectiv. Un asemenea act ar fi, 
de pildă, recunoașterea celor două 
state germane, precum și recunoaș
terea actualelor granițe din Europa. 
Am însă în vedere și alte acțiuni 
concrete. Sînt de acord că dezvolta
rea relațiilor între țările europene cu 
sisteme sociale diferite în sensul la 
care v-ați referit mai sus are o mare 
însemnătate pentru progresul ideii de 
securitate europeană. Vreau însă să 
remarc că diferențele care există as
tăzi în Europa se referă nu numai la

I. FTNTÎNARU

(Continuare în pag. aV-a)

...Ce să caut aici ? Este o 
cetate asediată 
multi reporteri 
are. Matricea 
lului românesc
ceea ce se cheamă „sită 
nouă", n-a împlinit un an 
vîrstă. Mult promițătoa
rele începuturi nu tre
buie ostenite prematur 
cu prea reliefatele noas
tre prezențe. Insisten
țele obosesc tinerețea ori
cărui act. începutului de 
cursă nu trebuie să-i 
smulgem aureola de im
previzibil și liberă com
petiție. O calitate a omu
lui care scrie este știința 
de a-și găsi locul exact 
în tribune, de a fixa bine 
unghiul vizual, de a re
gla distantele, de a intui 
precis partenerul de dia
log. în universul recep
ției noastre nu trebuie 
aruncate mai multe cu
vinte decît se cere. „Cu
vintele sînt
(zicea cronicarul) și tot 
asemeni lor, acestea se 
tocesc, își pierd luciul și 
efigia prin excesiva în
trebuințare. Nu-i bine să 
contribui la preaplicti- 
coasa muncă de a de
monetiza tezaurul de ros
tire ; conștiințele sînt un 
ogor delicat, receptează 
doar bobul de vorbă ce 
trezește viată, insinuează 
ceva nou. în rest, să- 
mîntă azvîrlită pe piatră.

ca banii"

• „TOTUL A ÎNCEPUT LA ORA 14 Șl 2 
MINUTE" ® ORGANIGRAMA Și „CUTIA 
CRANIANĂ" A INTELIGENȚEI • „DACIA" 
Șl NARCISELE ® CASCADORUL SPIRIDON, 

ÎN CĂUTAREA ACCIDENTULUI

reportaj de POP Simion

Discreția și pudoarea sînt 
zeități-gemene ; slujitorii 
verbului ar trebui să in
tre mai des în templul 
acestora, unde se decan
tează ideile. Scurt: nu 
sînt convins că trebuie să 
bat la poarta acestei ce
tăți. pentru că nu sînt 
convins că verbul meu 
se va încărca cu pulberea 
de aur a noutății. Atunci 
ce să facă semănătorul ?

...Cu acest monolog inte
rior parcurg șoseaua bu
clată, în serpentină, de 
pe versantul cu repeziș 
argilos care suie (în mij
locul unor perdele de col
buri roșcate) colina 
care își 
uzina de
Sîntem undeva în ceafa 
Piteștilor, la nord-est de 
oraș. într-un unghi cu vi-

pe
pusese vatră 

autoturisme.

zualitate bună, pe un loc 
de fort cu peisaj idilic și 
funigei de lumină solară, 
de unde poți privi rîul 
Doamnei.

în teritoriile de vio
lentă noutate adevărurile 
se descoperă relativ ușor. 
Ideea care mă însoțește 
din prima secundă sună 
astfel : oamenii aceștia nu 
au ceea ce se cheamă UN 
TRECUT, fapt pentru 
care se refugiază în ZO
NELE VIITORULUI : 
cesta este mediul 
predilect, unde 
acasă ! Tot ce 
moderna uzină 
cursul inferior 
Doamnei îmi
această descoperire, 
îmi dă prin gînd să con
frunt actuala „fată" a 
uzinei cu cea din mintea

a- 
lor 

se simt 
văd în 
de pe 

al rîului 
confirmă

Așa

muncitorilor de aici; ten
tativă firească în fond, 
pentru că ceea ce este 
reprezintă deocamdată a 
patra parte din ceea ce 
îi este dat să 
programul de 
al acestui prim 
vendică sarcina 
autoturisme . ..
1100", potențialul său 
maximal va crește pînă 
la 40—50 000 de bu
căți anual. Dacă acum 
părăsesc zilnic banda 40 
de autoturisme. în „a- 
notimpul de vîrf" frec
vența producției va fi de 
un 
te 
te.
nu 
cifrelor și jocul balanței 
în ale cărei talere timpul 
este măsurat cu sine. A 
nu se i 
substanța 
pe care 
ție ! — 
laolaltă 
salvăm
anilor, spre a-1 instala în 
cel mai ferit loc al „de
pozitelor" memoriei noas
tre active.

★
A convorbi pe acest 

plan cu viitorul (sau cu 
acela din mine care va 
reveni peste zece ani să 
scrie cea de a treia edi-

fie. Dacă 
producție 
an își re
de 12 000 

tip „Dacia- 
potențialul

automobil la circa șap- 
minute și jumăta- 

Dar confruntările 
se epuizează în dansul

uita omenescul, 
i adimensională 
— nobilă aspira- 
fiecare și toți 
încercăm să o 
de sub galopul

ție a „Paralelei") cere 
decantare de termeni 
stratificări, o cernere 
lucrurilor prin sentimen
tul timpului, spre care 
tindem. încerc să-mi dau 
seama ce anume m-ar 
putea interesa atunci. O 
întrebare pe care aș for- 
mula-o eu, cel de atunci, 
ar putea fi negreșit aceas
ta :

— Cum a fost acea 
primă zi. a începutului ? 
Ai putea s-o evoci ?

Răspund : Ziua a fost 
plumburie. incertă, putea 
să plouă ori să bată soa
rele. în egală măsură; 
dar nu asta ne interesa 
pe noi. Era 20 octombrie 
1966, orele patrusprezece 
și două minute. Fluiera 
vîntul în scaiete, pe dîl- 

■ mă pășteau gîștele și 
lama primului buldozer a 
intrat în versantul de ar
gilă roșie. însemna că 
începutul se produsese.

(Cît îmi place să-i aud 
pe oamenii care știu să 
retină și să repovestească 
întîmplări cu 
cupă". „întîiul 
„lovitura de începere", 
„tîrnăcopul care dă cep" 
și altele i nu sucu-

I
„prima 
țăruș"

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

T e I e g r a m e
Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 

meu personal vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii Dum
neavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole. Vă urez succes deplin în 
activitatea Dumneavoastră consacrată progresului și prosperității Re
publicii Populare Mongole și îmi exprim convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul 
popoarelor român și mongol, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Președintele ( ului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

și al meu personal vă felicit cordial cu prilejul realegerii Dumneavoas
tră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri și vă urez noi 
succese în activitatea consacrată construirii socialismului în Republica 
Populară Mongolă, dezvoltării prieteniei și colaborării dintre țările noas
tre spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Din scrisorile sosite la redacție»

„Există evenimente mari ale că
ror rezonante în inimile noastre nu 
pot fi redate în cuvinte". Cu aceste 
rînduri își începe o scrisoare tri
misă redacției unul dintre cei mai 
statornici corespondenți voluntari ai 
ziarului nostru, Nicolae Brîncuși din 
Reșița. Același sentiment îl vor fi 
încercat cu siguranță și alți citi
tori în clipele in care s-au decis să 
aștearnă pe hîrtie gîndurile lor în
dreptate spre apropiatul Congres al 
partidului. Am răsfoit o bună parte 
din aceste scrisori, pornite firesc din 
îndemnul inimii, din nevoia, simțită 
în aceste zile de tot mai multi oa
meni, de a-și împărtăși și altora ata
șamentul fierbinte față de politica 
partidului, convingerile și părerile 
lor intime, care împrumută încă de 
pe acum hotărîrilor ce urmează să 
fie adoptate de Congres o neclintită 
certitudine.

„Sînt sigur — mărturisește mai 
departe în scrisoarea sa reșițeanul 
Nicolae Brîncuș — că tot ceea ce 
chibzuim acum va deveni mîine 
faptă. Cînd spun asta, mă ba
zez pe tot ceea ce am trăit și am 
văzut timp de 17 ani, de cînd lucrez 
în acest vechi centru muncitoresc, 
printre oameni minunați care, căliți 
în lupta cu greutățile, au dovedit că 
sînt în stare să transforme în reali
tate chiar și cele mai îndrăznețe vi
suri. Sînt convins că vom da viață 
și obiectivelor pe care forul cel mai 
înalt al partidului — Congresul — 
le va stabili pentru viitorul cinci
nal. Poate chiar mai repede și mai 
bine. Și asta, pentru că avem în 
urmă experiența deosebit de pre
țioasă dobîndită în anii care au ur
mat după Congresul al IX-lea al 
partidului, al cărui spirit înnoitor 
a semănat pretutindeni încredere și 
hotărîre în îndeplinirea sarcinilor, 
avînt și pasiune creatoare". „In ho
tărîrile partidului vedem pro
priile noastre hotărîri — scrie, în 
aceeași ordine de idei. Ion Dobrescu 
din Cîmpulung-Argeș, un alt vechi 
corespondent voluntar al ziarului. 
Pornim spre viitor, să le îndepli
nim, cu toate pînzele sus. M-a im
presionat sinceritatea cu care condu
cerea partidului se adresează po
porului, omului simplu, căruia — ca 
o dovadă a unei prețuiri statornice 
— îi cere mereu sfatul în proble
mele vitale ale dezvoltării țării. 
Omul este cu adevărat figura cen
trală a tuturor preocupărilor parti
dului. Se vede bine acest lucru din 
încrederea care-i este acordată pen
tru a participa mai activ la întreaga 
viață civică a țării, la conducerea 
și gospodărirea treburilor obștești. 
Citind Tezele, am înțeles că și mie 
însumi, ca unul din milioanele de 
simpli cetățeni, mi se acordă aceas
tă încredere. Mă angajez, cu senti
mentul mîndriei că sînt cetățean al 
patriei noastre socialiste, să contri
bui din toate puterile mele, cu toa
tă pasiunea, la înfăptuirea progra
mului partidului. Și o fac cu bucurie, 
cu dragoste, pentru mine, pentru fa
milia mea, pentru copiii mei, pentru 
semenii mei, pentru ca tara noastră 
să strălucească cu egală tărie în 
constelația mondială a națiunilor. 
Cu un profund respect și pioșenie 
îmi îndrept gîndui de fierbinte re
cunoștință spre conducătorii noștri, 
le doresc sănătate deplină pentru a 
ne călăuzi spre culmile stabilite".

SlNTEM Șl VOM FI 
ALĂTURI DE PARTID

Desigur, nu toate scrisorile dove
desc aceeași iscusință în mînuirea 
condeiului. Unii semnatari nu prea 
sînt deprinși cu scrisul, dar aceasta 
nu scade vibrația emoției proprii 
unei comunicări spontane cu parti
dul. „Subsemnatul Simion Purcaru, 
din orașul Moinești, str. Bagdazar 
nr. 46, lucrez la întreprinderea nr. 
3 foraj Tg. Ocna. Vreau să arăt și 
eu recunoștință și mulțumire parti
dului pentru grija ce o poartă po
porului nostru, pentru toate măsu
rile aplicate în țara noastră în sco
pul creșterii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Sînt 
mîndru că avem la cîrmă un 
partid care, într-un sfert de veac, 
ne-a condus cu pricepere să facem 
atîtea uzine, fabrici și combinate, 
să sporim bogățiile tării și să ne 
făurim o viață demnă". In conti
nuare, același semnatar, odinioară 
un simplu argat care mai în fiecare 
an încerca să se „împace" cu alt 
stăpîn pentru o simbrie mai bună, 
deapănă amintiri, vorbește despre 
transformările pe care chimia le-a 
adus pe Valea Trotușului. despre 
condițiile noi pe care le au astăzi 
copiii săi, muncitori calificați, iar 
unul în pragul intrării în producție. 
„Conducătorii partidului nostru pot 
fi siguri că toți oamenii care au trăit 
atîtea greutăți, care au muncit atifia 
ani să ne facem o viață mai bună — 
scrie el în încheiere — sînt și vor 
fi mereu alături de partid. Pot spune 
de pe acum că vom îndeplini cu 
succes hotărîrile pe care le așteptăm 
din partea Congresului al X-lea al 
partidului".

Una dintre Ideile pregnante ce se 
desprinde din aceste scrisori este 
aceea că marile hotărîri colective 
stabilite în cele mai înalte foruri 

ale tăriî 8® întemeiază întotdeauna 
și depind de hotărîrile pe care 
și le ia pentru sine și pentru 
societate fiecare cetățean în parte. 
De aceea, în fiecare scrisoare, ade
ziunea față de măsurile ce se vor 
elabora la congres este însoțită de o 
amplă autoconfruntare de eforturi 
care-i îndeamnă pe oameni să se 
considere, încă de pe acum, prin tot 
ceea ce fac ei în prezent, angajați în 
opera de înfăptuire a hotărîrilor ce 
vor fi luate. Este anticiparea certă, 
tonică, a viitorului clădit pe temelia 
zilei de astăzi. „Destinele țării, ale 
poporului — remarcă Vasile Țibîrnă, 
muncitor la Atelierul C.F.R. Satu 
Mare (Ferestrău) — le hotărîm și le 
făurim prin munca noastră de fiecare 
zi, prin ceea ce facem fiecare la locul 
nostru de muncă. Colectivul atelieru
lui în care lucrez este mic, dar și noi 
am hotărît să ne sporim contribuția 
pentru înfăptuirea politicii partidului. 
Ni s-a cerut de curînd să dăm aju
tor constructorilor de locuințe din 
oraș, pentru a impulsiona ritmul de 
lucru pe șantiere. In fiecare săptămâ
nă, lucrăm prin rotație pe șantierele 
orașului cite 8—9 muncitori. Am ho
tărît însă ca noi, cei care rămînem 
în atelier, să muncim astfel încît lip
sa lor să nu se resimtă, atelierul 
să-și îndeplinească planul întocmai 
ca și atunci;cînd am lucra cu între
gul efectiv. Sîntem gata să facem 
faptă din cuvîntul partidului, pentru 
că tot ce facem este pentru noi și 
pentru tot poporul".

„Sînt șeful unei echipe de munci
tori — ne scrie Neculai Baciu de la 
Baza de aprovizionare Dărmănești, 
județul Bacău. Studiind proiectul de 
Directive ale Congresului al X-lea, 
noi, cei care lucrăm în această echi
pă, ne-am angajat să facem tot ce 
putem pentru îndeplinirea angaja
mentului luat de întregul colectiv 
al întreprinderii, în cinstea Congre
sului. Avem încredere în partidul 
nostru că ne conduce pe drumul fe
ricirii".

Optimismul și încrederea de
plină a tuturor semnatarilor acestor 
scrisori în înfăptuirea programului 
de dezvoltare a țării ce va fi stabilit 
de Congresul al X-lea își au, firesc, 
izvorul în caracterul realist și, în 
același timp, profund mobilizator al 
acestui program, în preocuparea 
consecventă a conducerii partidului 
pentru perfecționarea întregii vieți 
sociale. „Am discutat în aceste zile 
cu mulți colegi de muncă despre do
cumentele pentru Congresul al X-lea 
al partidului — ne scrie Mi tu Victor, 
de la Uzinele „Electroputere“-Craio- 
va. Ne dăm seama cu toții că vom 
avea de înfăptuit sarcini mari, dar 
climatul nou instaurat în viața socială 
și politică a țării după Congresul 
al IX-lea este cît se poate de pro
pice pentru aceasta. Dacă și la noi 
în uzină treburile merg acum mult 
mai bine ca înainte, aceasta se dato- 
rește în mare măsură faptului că 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
participă tot mai activ la conducerea 
și rezolvarea problemelor de produc
ție. M-am bucurat nespus cînd am 
citit în Teze că, în viitor, partidul 
va stimula și va perfecționa pe toate 
căile acest proces de participare în 
măsură tot mai mare a maselor la 
activitatea de conducere și organizare 
a muncii în toate compartimentele 
vieții sociale. M-a entuziasmat deo
potrivă și prevederea, cuprinsă în 
Teze, conform căreia se va asigura 
perfecționarea cadrului instituțional 
și se vor dezvolta tot mai larg for
mele obștești de dezbatere, în cadrul 
cărora cetățenii să-și poată exprima 
liber și nestingherit opiniile, să cri
tice deficiențele constatate, să facă 
propuneri pentru înlăturarea lor. E 
un lucru bun, care își găsește, cu 
multiple foloase, aplicabilitate în via
ța fiecărei întreprinderi sau institu
ții". „Programul de viitor al parti
dului este programul tuturor cetățe
nilor patriei — scrie Thoinan Bela 
din Gheorghieni — pentru că el asi
gură dezvoltarea armonioasă a între
gii țări, garantează pentru toți, indi
ferent de naționalitate, libertăți și 
drepturi depline, posibilități nelimi
tate de afirmare în toate domeniile 
activității sociale. Oamenii muncii 
din orașul nostru — români și ma
ghiari — înfrățiți în muncă și însu
flețiți de ideile ce străbat documen
tele apropiatului Congres, întîmpină 
acest măreț eveniment cu convinge
rea fermă că înfăptuirea măsurilor 
ce vor fi adoptate va consolida și 
mai puternic unitatea întregului po
por în jurul partidului". „Congresul 
al X-lea al partidului — ne scrie 
Dușan Iovanovici, funcționar în por
tul Moldova Veche — va deschide și 
mai larg țării noastre porțile pro
gresului. El va avea loc într-un mo
ment care anticipează nu numai un 
sfert de veac de la eliberarea țării, 
ci și împlinirea a două decenii de la 
înființarea primelor cooperative agri
cole de producție, moment care a 
marcat începutul procesului de trans
formare socialistă a agriculturii. 
Dacă partidul nostru a știut să re
zolve probleme atît de complexe ca 
aceasta, oricine poate să-și dea sea
ma că și de acum încolo el va ști să 
ne conducă tot atît de înțelept pe 
drumul unei vieți înfloritoare și civi
lizate".

ÎN VIRTUTEA 
IMPERATIVELOR 
SUPREME ALE

SOCIETĂȚII NOASTRE 
SOCIALISTE

In mod firesc, autorii unor astfel 
de scrisori, o dată cu întreaga lor 
adeziune la politica partidului, își 
exprimă părerile despre problemele 
care îi preocupă în primul rînd. Este 
semnificativă în acest sens scrisoa
rea semnată de juristul N. Iscrulescu 
din București : „Documentele pentru 
Congres — remarcă el — subliniază 
legătura dialectică dintre dezvoltarea 
democrației socialiste și creșterea 
responsabilității sociale a fiecărui 
cetățean, a conștiinței îndatoririi de 
a acționa în virtutea imperativelor 
supreme ale societății, ale națiunii 
noastre socialiste, ale sporirii avuției 
naționale și apărării proprietății ob
șteștii în ceea ce privește apărarea 
proprietății obștești, așa cum s-a sub
liniat în documentele de partid, mai 
pot fi aduse o seamă de îmbunătățiri 
legislației în vigoare. Propun ca do
cumentele ce se vor elabora de Con
gresul al X-lea al P.C.R. să stabi
lească sarcini concrete lucrătorilor 
aparatului de stat din acest domeniu, 
în ceea ce privește definitivarea în
tr-un termen mai scurt a Codului 
civil, care să fie un instrument mai 
adecvat, mai operativ și mai eficace 
pentru asigurarea condițiilor legale 
privind garantarea sporirii avuției 
naționale și apărarea avutului ob
ștesc. De asemenea, este necesar să 
se prevadă simplificarea și unifor
mizarea întregii legislații privind re
glementarea raporturilor de muncă 
și răspunderea materială pentru pa
gubele aduse avutului obștesc în 
procesul muncii, a celei care pri
vește principiile de bază în legătură 
cu gestionarea și mînuirea bunurilor 
proprietate de stat sau cooperatistă, 
precum și stabilirea unor proceduri 
simple, operative, pentru recuperarea 
oricăror pagube aduse avuției națio
nale".

în scrisorile adresate redacției, au
torii lor își exprimă sentimentul că, 
sprijinind prin fapte politica parti
dului, înfăptuiesc propriile lor idea
luri. Este sentimentul pe care 
M. Niță din Negrești-Vaslui îl expri
mă în cîteva cuvinte : „Acum pot 
spune cu drept cuvînt : Partidul și 
poporul una sînt".

(Urmare din pag. I)

promovarea ei, — sau aplicativă, 
adică făcută cu scopul ca rezultatele 
ei să fie aplicate în producția de bu
nuri materiale. Rezultatele cercetării 
aplicative își pot găsi utilizare și 
mai strînsă, fără a depăși cadrul ști
ințelor constituite sau al laboratoru
lui : cercetarea aplicată. Cînd depă
șesc însă acest cadru, luînd ca
racterul unei perfecționări în in
stalații, în stații pilot sau semi- 
industriale, în vederea creării con
dițiilor de lansare sau folosire 
în producție a unor produse sau pro
cese tehnologice noi sau ameliorate, 
avem de-a face cu cercetarea de dez
voltare.

Care din aceste cercetări — pure; 
aplicate sau de dezvoltare — ar trebui 

' promovate și în ce măsură ? Iată o 
întrebare importantă, la care s-ar 
putea găsi răspuns pe baza experien
ței unor țări industriale dezvoltate. 
Astfel. Statele Unite cheltuiesc circa 
13 la sută pentru cercetarea pură, 22 
la sută pentru cea aplicată și 65 la 
sută pentru cea de dezvoltare. în An
glia, ponderile sînt, în aceeași ordine, 
de 13, 26 și 61 la sută ; iar în Italia, 
de 18, 40 și 42 la sută. Se observă că 
o pondere simțitor mai mare, în 
sfera cercetărilor de dezvoltare și-a 
găsit oglindirea în realizări tehnice 
mai spectaculoase ale unora din a- 
ceste țări.

Or, cercetările de dezvoltare țin, 
în principal, de domeniul științelor 
tehnice cărora proiectul de Direc
tive le prevede un loc central, pentru 
ca știința noastră să devină tot mai 
eficientă din punct de vedere econo
mic, După opinia mea, existența unor 
puternice sectoare de dezvoltare, fie 
in unități de cercetare, fie in unități 
industriale, îmbinată cu desfășurarea 
unei bogate activități de dezvoltare, 
care să urmeze oarecum obligatoriu 
după cercetarea aplicativă încheiată, 
reprezintă o condiție prealabilă nece
sară a progresului tehnic în economie, 
adică și condiția evidentă a eficienței 
economice a cercetării.

în această ordine de idei, trebuie 
să menționăm că se creează o falsă 
opoziție între cercetările aplicative 
și de dezvoltare, de o parte, și cele 
fundamentale, de alta. Or, cerce
tările fundamentale contribuie efec
tiv la sporirea cunoașterii umane 
despre legăturile dintre fapte, legă-

Conferințe ale organizațiilor
municipale și orășenești 

de partid
LA CLUJ

(Urmare din pag. I)

și prin scrisori și telegrame. Apoi, 
vorbitorul a arătat că, în municipiul 
Cluj, valoarea producției globale a 
crescut față de 1965 cu peste 58 la 
sută. în această perioadă au fost 
date peste plan 460 tone utilaj pen
tru industria textilă, 37 tone utilaje 
necesare industriei alimentare, im
portante cantități de tricotaje, con
fecții și alte bunuri de larg consum, 
în această perioadă s-au construit, 
lărgit și modernizat noi capacități 
de producție la fabrica de pielărie 
și încălțăminte „Clujana". la „Me
talul roșu", fabrica de porțelan, fa
brica de tricotaje, întreprinderea 
„Armătura", fabrica de medicamente 
etc. în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile ce revin organiza
țiilor de partid în înfăptuirea pro
gramului de înflorire a tării, jalonat 
de documentele pentru Congresul al 
X-lea.

Luînd cuvîntul, ing. Iuliu Iakab, 
secretar al comitetului municipal de 
partid. Vasile Pripon, secretar al co
mitetului de partid de la Uzina me
canică de reparat material rulant, 
arhitecta Magda Toma, muncitoarea 
Maria Bercszki. de la Fabrica de 
porțelan, și alți delegați, au aiătat 
că ritmul de dezvoltare a industriei 
prevăzut de proiectul de Directive 
corespunde atît necesităților econo
miei românești, cît și posibilităților 
existente. După ce au relevat entu
ziasmul cu care oamenii muncii în
făptuiesc politica partidului, ei s-au 
referit la marile resurse interne ale 
industriei municipiului deocamdată 
insuficient valorificate, făcînd pro
puneri pentru îmbunătățirea legis
lației în ce privește răspunderea ma
terială a întreprinderilor și salaria- 
ților, pentru stricta respectare a 
contractelor economice, îmbunătăți
rea sistemului de aprovizionare, re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, utiliza
rea cu maxim randament a capa
cităților de producție, pregătirea de 
cadre cu înaltă calificare, colabora
rea mai strînsă dintre producție și 
cercetarea științifică.

— înfăptuirea industrializării în- 
tr-o concepție unitară de perspec
tivă, ținînd seama de particularită
țile tării noastre, așa cum se subli
niază în proiectul de Directive — 
spunea ing. Andrei Halmaghi, direc
torul uzinei „Tehnofrig" — cores
punde intereselor majore ale po
porului nostru. în cadrul acestui 
armonios program de înflorire a pa
triei, Clujului i se vor adăuga noi 
străluciri. Se vor construi noi obiec
tive în ramura industriei construc
toare de mașini, industriei textile, a 
materialelor de construcții și cera
mice etc. Uzina „Tehnofrig" va a- 
tinge în 1975 un volum anual de 
producție de 14 000 tone utilaje. Co
lectivul nostru nu își va precupeți 
eforturile spre a-și îndeplini sarci
nile ce-i revin de a livra industriei 
alimentare linii tehnologice complete, 
mașini și utilaje de mare randa
ment.

Ing. loan Szalma, directorul fa
bricii de tricotaje „Someșul", și Kiss 
Ernest, inginer șef la întreprinderea 
„Armătura", s-au referit la sarcinile 
ce revin colectivelor lor în înfăptui
rea prevederilor proiectului de Di
rective privind îmbunătățirea cali
tății produselor, ridicarea eficientei 
economice a întregii activități. Ei au 
propus ca organele locale de partid, 
împreună cu ministerele interesate, 
să studieze posibilitatea înființării 
unei sculării centralizate care să de
servească toate întreprinderile din 
oraș și a unui depozit de scule: tot
odată, au făcut propuneri vizînd îm
bunătățirea relațiilor dintre între
prinderile producătoare, organizațiile 
de comerț exterior și beneficiarii 
externi. Maistrul Emil Tuduce, de la 

turi pe care le dau legile și corelațiile 
descoperite, precum și a consecințe
lor lor. Este deci posibil ca o cerce
tare aplicativă, pentru a fi dusă la 
bun sfîrșit, să fie în același timp și 
fundamentală. încă în secolul trecut, 
de pildă, inginerul Sadi Carnot, preo
cupat de construcția unor motoare 
termice cît mai perfecționate, a tre
buit, spre a rezolva problema, să des
copere mai întîi cel de-al doilea prin
cipiu al termodinamicii, adică să 
ducă la bun sfîrșit o cercetare care 
era aplicativă, dar în același timp 
și fundamentală.

Aceste considerente nu sînt lipsite 

LOC CENTRAL ȘTIINȚELOR TEHNICE
de importanță în schimbarea de con
cepție ce trebuie să caracterizeze re
ceptivitatea cercetătorilor noștri fată 
de problemele de cercetare dictate de 
necesitățile economiei naționale, de
oarece trăsătura lor aplicativă nu le 
afectează nici nivelul și nici carac
terul fundamental.

Dar o țară progresează științific nu 
numai prin tactică, prin rezolvarea 
problemelor de moment. înaintarea 
implică și atenția acordată strate
giei științifice, abordării problemelor 
de perspectivă , deci nu limitare ia 
acoperirea prin cercetare a nevoilor 
stringente, imediate, ci dozarea pon
derilor între aceasta și crearea unei 
rezerve științifice de viitor, care să 
vină în întîmpinarea nevoilor prac
tice ulterioare. Programele prioritare 
vor aduce prețioase precizări în a- 
ceastă privință.

în ce ramuri ale științelor tehnice 
trebuie însă promovată în principal 
cercetarea științifică ? Proiectul de 
Directive răspunde acestei întrebări 
atît direct, prin schițarea liniilor mari 
ale dezvoltării viitoare a cercetării, 
cît și indirect, prin indicarea ramu
rilor economiei care urmează să 
crească, într-o măsură sau alta, de 
unde se pot deduce sarcinile cu aju- 

uzina „Unirea", a propus Ministeru
lui Industriei Ușoare să amplaseze 
la Cluj o fabrică de textile, unde 
să se efectueze rodajul mașinilor și 
utilajelor textile, pentru a se evita 
deplasările la distanțe de sute de km, 
loan Hanuscki, secretarul comitetu
lui de partid de la fabrica „Clujeana" 
a relatat despre eforturile colectivu
lui întreprinderii pentru organizarea 
științifică a producției și a muncii., 
utilizarea mai judicioasă a timpului 
de lucru, spre a asigura îndeplini
rea planului la toți indicatorii și 
livrarea suplimentară la export a 
unei importante cantități de încălță
minte.

în cadrul lucrărilor conferinței, 
delegații au acordat în mod. firesc 
o deosebită atenție dezbaterii pro
blemelor activității ideologice. Căci, 
după cum plastic se exprima colo
nelul Ilie Ungureanu, nu e suficient 
să știi cum să lupți dacă nu știi 
pentru ce lupți. Subliniind profun
zimea de idei a documentelor pre
gătitoare ale Congresului, scriitorul 
Vasile Rebreanu a insistat asupra 
însemnătății muncii politice pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, precum și asupra rolului ce 
revine oamenilor de artă în socie
tatea noastră.

Alți delegați printre care prof, 
univ. dr. Aurel Nana, Gheorghe Ar
deleana, prim secretar al comitetu
lui municipal U.T.C„ prof. Elisabeta

LA RÎMNICU VÎLCEA

(Urmare din pag. I)

Relevînd profunda satisfacție și 
interesul major cu oare au fost în- 
tîmpinate documentele pregătitoare 
pentru cel de-al X-lea Congres al 
partidului, de către toți cetățenii 
municipiului, subliniind totodată im
portantele succese obținute în anii 
actualului cincinal de către colecti
vele de oameni ai muncii din Rîm- 
nicu Vîlcea, succese care se înscriu 
în tabloul general de edificare a 
României socialiste, tov. Gheorghe 
Rizescu, prim secretar al comitetu
lui municipal de partid, primarul 
municipiului Rîmnicu Vîlcea, a spus i

— După cum se arată în Teze, 
partidului îi este propriu spiritul 
exigent și combativ față de neajun- 
surile care mai persistă în unele 
sectoare de activitate. Iată .un motiv 
în plus ca acum, cînd dezbatem 
vastul program preconizat pentru 
cincinalul următor, să fixăm ca sar
cină imediată lichidarea tuturor lip
surilor care se mai manifestă în 
unele întreprinderi și instituții din 
mtînicipiul nostru. Analizele efectua
te în ultimul timp de biroul comite
tului municipal de partid, cu spriji
nul unui mare număr de specialiști, 
au scos la iveală cît de mari re
zerve pot fi fructificate printr-o mai 
bună aprovizionare tehnico-materială, 
printr-o utilizare rațională a mijloa
celor materiale și a forței de mun
că, prin creșterea nivelului calitativ 
al produselor. în preocupările noas
tre trebuie să-și găsească o și mai 
mare reflectare creșterea eficienței 
economice. Deși pe această linie s-au 
obținut unele rezultate bune, totuși 
la nivelul municipiului se mai înre
gistrează sortimente nerentabile (în 
special la I.I.S. Rîureni și I.I.L. Vîl
cea) cu o pierdere anuală de peste 
4 milioane lei. Intransigență trebuie 
să dovedim, de asemenea, față de 

torul ponderilor cunoscute ale „den
sităților" de cercetare de care au 
nevoie.

Se prevede, de pildă, o sporire im
portantă a consumului de energie pri
mară, la 78—80 milioane tone combus
tibili convenționali în anul 1975, iar 
în anul 1980, la 96—98 milioane 
tone, atingîndu-se un nivel egal 
cu consumul actual pe locuitor 
și an, al Danemarcei sau al Republicii 
Federale a Germaniei. In fata unor 
consumuri de energie atît de mari 
și a unor prognoze privind resursele 
noastre de hidrocarburi, proiectul de 
Directive preconizează, în structura 

bilantului energetic, o deplasare ma
sivă a ponderii spre cărbuni, spre 
energia hidraulică și spre cea nu
cleară. Pentru a preîntîmpina, în 
măsură cît mai mare, un de
ficit de energie primară, care ar tre
bui acoperit din import, preocuparea 
pentru economia de energie este in
dicată ca prim program prioritar de 
cercetare științifică, mai ales că. la 
nivelul anului 1980, o economie de 
numai 1 la sută din necesarul de 
energie primară va reprezenta 1 mi
lion de tone combustibil convențio
nal !

în același timp, prevederea ca trei 
sferturi din sporul producției in
dustriale globale să se realizeze prin 
ridicarea productivității muncii im
plică. în ultimă instanță, o creștere 
importantă a consumului de energic 
electrică. în consecință, se inițiază 
sporirea producției de energie, care 
urmează să ajungă în 1980 la 80—85 
miliarde kilowațioră, atingînd nive
lul actual, pe locuitor și an, al Aus
triei și Republicii Democrate Ger
mane. Se si prevede, în acest scop, 
instalarea în centrale a încă 
13 000—13 800 megawați.

Trebuie ținut însă seamă de fap
tul că dinamica reducerii anuale •

Joca, Grîgore Drondoe, secretar al 
comitetului de partid al centrului 
universitar, au subliniat rolul care 
revine institutelor de învătămînt, or
ganizațiilor de partid și de tineret 
în educarea comunistă a tinerei ge
nerații.

Pornind de la indicațiile cuprinse 
în Teze referitoare la creșterea ro
lului partidului în conducerea socie
tății, tov. Leontin Stoica, secretai’ 
al comitetului municipal de partid, 
s-a referit la necesitatea perfecțio
nării stilului de muncă al organiza
țiilor de partid. Alți delegați, prin
tre care tov. Gheorghe Lăpădeanu, 
prim vicepreședinte al consiliului 
popular municipal, loan Murcșan, 
președintele consiliului municipal 
sindical, studentul Gheorghe Stoi- 
cescu, au făcut propuneri privitoare 
la modalitățile de perfecționare a 
organizării și conducerii vieții so
ciale.

Deși discuțiile din cadrul confe
rinței municipale s-au caracterizat 
printr-o mare varietate și bogăție de 
idei, am reținut ca o trăsătură spe
cifică sublinierea justeții politicii 
partidului nostru în rezolvarea 
mârxist-leninistă a problemei națio
nale. în cuvîntul studentei Eva La
katos, al secretarului comitetului de 
partid de la fabrica „Clujana", loan 
Hanuski, al președintei comitetului 
municipal al femeilor, Olimpia Do- 
ciu, al prof. Ioan Demeter, prorecto
rul Universității „Babeș-Bolyai", 
președintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară — s-a subliniat că prie- 

unele lipsuri ce se manifestă în co
merțul de stat, în aprovizionarea și 
deservirea populației.

Scrutind cu un sentiment tonic vii
torul, relevînd modalitățile eficiente 
care să asigure îndeplinirea irepro
șabilă a obiectivelor jalonate de 
partid pentru cincinalul următor, 
numeroși alți vorbitori, printre care 
Eufrosina Băiașu, laborantă la Uzina 
de produse sodice Govora, Constan
tin Ilinca, secretar al comitetului de 
partid de la C.I.L. Rîmnicu Vîlcea, 
Alexandru Duță, director al între
prinderii județene de legume și fruc
te, Nicolae Cîrstoi, președintele con
siliului sindical municipal Rîmnicu 
Vîlcea, s-au referit, în cuvîntul lor, 
la multiplele sarcini de imediată ac
tualitate care revin, în primul rînd, 
comuniștilor. Prin aceasta, dezbate
rile au conferit conferinței o atmos
feră însuflețitoare. un pronunțat ca
racter de lucru.

— în modul cel mai firesc — a spus 
ing. Vasile Săvulescu, directorul Uzi
nei de produse sodice Govora — a- 
deziunii noastre la Tezele și proiectul 
de Directive ale Congresului al X-lea 
trebuie să-i asociem adeziunea mun
cii și dăruirii totale, a competenței. 
Ce ni se pare că nu am putut re
zolva bine astăzi, prin căutări asi
due, prin măsuri precise trebuie să 
ducem pînâ la capăt mîine. Cu ani 
în urmă, uzina noastră lucra în pier
dere. Astăzi realizăm un beneficiu 
de 20 milioane de lei peste plan. 
Anul trecut mai aveam încă de furcă 
cu prețul de cost. Iată însă că pri
mul semestru al anului în curs ne-a 
dovedit că prețul de cost poate fi 
substantial redus. Cînd vrei, cînd te 
străduiești, cînd asuzi, totul e posi
bil. Iată de ce este un fapt deosebit 
de pozitiv că organizația noastră de 
partid și-a înscris ca principal obiec
tiv în agenda sa de lucru ridicarea 
gradului de conștiință al comuniști
lor, al tuturor salariatilor.

consumurilor specifice de energie, 
dictată de imperativul de a se realiza 
economii, nu poate depăși un anumit 
ritm, ea fiind „temperată", printre 
altele, de ponderea capacităților in
stalate, mai vechi. Se reliefează aici, 
ca sarcină a cercetării științifice, de 
a aprofunda problemele prognozei ne
cesarului de energie și a elabora 
date cantitative privitoare la impli
cațiile diferitelor alternative, pe baza 
cărora conducerea de partid și de 
stat ar putea lua deciziile necesare.

Corelațiile pe care cercetarea noas
tră energetică le-a stabilit pînă în 
prezent între indicii statistici sem

nificativi ai dezvoltării economiei na
ționale arată pentru ritmurile de 
dezvoltare prevăzute în proiectul de 
Directive, ca necesar probabil de 
energie primară, valorile înscrise în 
proiect, dar ca necesar anual pro
babil al producției de energie elec
trică în anul 1980 valori mai mari, 
de 85—95 miliarde kilowațioră. în- 
trucît proiectul de Directive preve
de o sporire esențială a producției 
în unele ramuri energo-intensive, 
ca industria chimică (îndeosebi a ma
selor plastice și a cauciucului sin
tetic), producția de aluminiu și de 
ciment, aș propune să se examineze 
atît această corelație, cît și posibi
litățile de asigurare a producției mă
rite fără sporirea puterii noi, ceea 
ce consider că ar fi reali
zabil. S-ar asigura astfel pasul îna
inte al ritmului de dezvoltare al elec- 
troenergeticii față de cel prevăzut 
pentru industrie în ansamblu, în mă
sura necesară pentru realizarea sigură 
a sporirii indicate a productivi
tății muncii și a extinderii electrifi
cării. Altfel, dezvoltarea insuficientă 
a electroenergeticii poate deveni pro
hibitivă pentru dezvoltarea celorlalte 
ramurii industriale. 

tenia șl unitatea frățească a poporu
lui român și naționalităților conlo
cuitoare reprezintă o strălucită vic
torie a socialismului în România, unul 
din principalele izvoare, ale forței 
și trăiniciei orînduirii noastre. Con
tinua consolidare a acestei prietenii 
reprezintă o înaltă îndatorire pa
triotică și internationalistă a fiecă
rui membru al partidului nostru.

în încheiere a luat cuvîntul 
tov. Aurel Duca, prim secretar al 
comitetului județean de partid.

Conferința a adoptat într-o at
mosferă de puternic entuziasm tex
tul unei telegrame adresate Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune 
printre altele : „Conferința extra
ordinară a organizației municipale 
de partid Cluj exprimă adeziunea 
unanimă a locuitorilor municipiului 
Cluj față de politica internă și ex
ternă a partidului. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii din municipiul 
Cluj se angajează să dea suplimen
tar, față de angajamentele luate, 
pînă la sfîrșitul anului, încă 10 mi
lioane lei la producția globală, 15 
milioane la producția marfă vîndută 
și încasată și 5 milioane lei la be
neficii peste plan. în numele munci
torilor, țăranilor și intelectualilor, 
români, maghiari, germani din mu
nicipiul Cluj, ne exprimăm hetărî- 
rea neclintită de a pune toată ener
gia și priceperea noastră în slujba 
înfăptuirii politicii partidului, ridi
cării României socialiste pe culmi 
tot mai înalte ale progresului șl Ci
vilizației".

Relevînd profundul conținut mar- 
xist-leninist al documentelor aflate 
în dezbatere, manifestîndu-și, ase
menea tuturor participanților la con
ferință, aprobarea deplină față de 
ideile și prevederile Tezelor și pro
iectului de Directive, ing. Victor 
Poltoraschi, directorul Combinatului 
chimic Rîmnicu Vîlcea, Ion Udrescu, 
secretar al comitetului municipal 
U.T.C., locotenent colonel Sevc-rin 
Baciu și locotenent colonel Constan
tin Gășpărei, dr. Emilian Popa, 
directorul Spitalului unificat Rîm
nicu Vîlcea, Gheorghe Mihaicea, se
cretar al comitetului municipal de 
partid, au subliniat perspectivele 
largi ce se vor deschide dezvoltării 
înultilaterale a țării, în viitorii ani, 
prin traducerea în viață a hotărîrilor 
celui de-al X-lea Congres al P C.R.

— învățămîntul, cultura întregului 
popor se dezvoltă astăzi pe traiec
torii necunoscute în trecut, ca o iz- 
bîndă majoră a politicii partidului 
nostru — a spus prof. Lucian Leza- 
nu, director al Școlii generale ni. '* 
din Rîmnicu Vîlcea. întregul nostru 
corp profesoral mi-a încredințat 
mandatul să asigur conferința că va 
răspunde cu cinste înaltei îndatoriri 
de a depune o activitate și mai rod
nică, și mai cuprinzătoare pentru 
instruirea și educarea tinerei gene
rații, pentru a insufla elevilor senti
mentul nobil al patriotismului socia
list, pasiunea pentru cunoașterea te
zaurului științei și culturii națio
nale.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Petre Dănică, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid.

Intr-o atmosferă de entuziasm și 
însuflețire, delegații la Conferință au 
adoptat în unanimitate o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care exprimă sen
timentele de înaltă satisfacție și a- 
deziune ale comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din municipiul Rîm
nicu Vîlcea fată de Tezele C.C. al 
P.C.R. și proiectul de Directive ale 
Congresului ai X-lea, strădania de a 
munci fără preget pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

Sub acest aspect, faptul creșterii 
consumurilor ne determină să pu
nem în aplicare rezultatele cer
cetărilor privitoare la metodele 
de optimizare a bilanțurilor noas
tre anuale de energie și să e- 
fectuăm în continuare cercetări 
de optimizare pe termen lung. De a- 
semenea, dezvoltarea sistemului nos
tru energetic ne impune optimizarea 
structurii și a funcționării lui, iar 
creșterea puterii unitare a grupu
rilor electrogene — cercetarea limi
telor pînă la care producerea com
binată de energie electrică și căl
dură este competitivă cu producerea 
lor separată.

Nevoia de a reduce deficitul de 
combustibili clasici ne îndrumă spre 
cercetarea instalațiilor și a căilor de 
reducere a consumului lor, inclusiv 
recuperarea pierderilor de căldu
ră în industrie. Totodată, necesita
tea de a reduce importul de cărbuni 
valorificabili superior energo-teh- 
nologic ne cere să reluăm cercetă
rile privitoare la cărbunii indigeni 
slab aglutinanți, întrerupte anii tre- 
cuți. Sporirea ponderii ligniților 
noștri în acoperirea necesarului de 
energie ne impune să aprofundăm 
studiul intensificării arderii lor, de 
pildă în focare ciclon pentru cazane 
mari. Manifestarea tot mai hotărîfă, 
în deceniul următor, a energiei nu
cleare ne impune să studiem proce
sele termice și hidrodinamice din 
reactoarele termice, o dată cu opti
mizarea parametrilor lor în condi
țiile noastre, iar introducerea în u- 
tilizare, după 1980, a reactoarelor 
rapide-reproducătoare ne obligă să 
cercetăm de pe acum procesele din 
aceste reactoare și ciclurile de com
bustibil cu reproducere de plutoniu.

Proiectul de Directive apare ast
fel ca un izvor nesecat de inspira
ție pentru cercetare, reliefînd pro
blemele prioritare în variate do
menii ale științelor tehnice și contu- 
rînd cu pregnanță locul central al 
acestora în ansamblul cercetării ști
ințifice. Perspectivele noi și pasio
nante ne vor determina ca, !n vii
torul cincinal, să lucrăm cu eficien
ță sporită față de trecut, pentru tra
ducerea în viață și depășirea pre
vederilor din Directive, spre a con
tribui la dezvoltarea multilateral# 
a patriei noastre.
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_ —__ scroafe — cu 270 mai puține 
de sistemul gospodăresc. Prin utilizarea 

'lului din maternități, în loc

ȚINUTE 
LA SERTAR

De curînd, pe adresa Direcției te
ritoriale de control și revizie nr. 8
— Craiova a sosit o înștiințare : „Ca 
urmare a valorificării la nivelul di
recției generale din Ministerul Mine
lor a constatărilor controlului pla
nului financiar și al planului pre
țului de cost, efectuat la întreprin
derea minieră Rovinari, s-au preluat 
în întregime rezervele identificate, 
în sumă de 17 989 000 lei... La între
prinderea minieră Motru s-au pre
luat 6 711 000 lei, din cele 12 640 000 
lei rezerve înscrise în anexa A/1000". 
înștiințarea fusese trimisă de Direc
ția generală de control și revizie din 
Ministerul Finanțelor.

Aceste secvențe readuc în discu
ție o problemă mai veche, aceea a 
modului în care comitetele de di
recție din unele întreprinderi se 
străduiesc să oglindească realitatea, 
să nu tăinuiască rezervele interne, să 
le fructifice cît mai mult posibil. în 
cele două întreprinderi miniere 
amintite, aparținînd Direcției gene
rale cărbune din Ministerul Minelor, 
aceste rezerve interne, sustrase cir
cuitului economic, normal, au însumat 
peste 24 milioane lei. Cum a fost po
sibil acest lucru ? Avem de-a face 
oare cu neglijențe de calcul, sau cu 
tendința de a duce o viață finan
ciară ușoară, de a raporta realizări 
spectaculoase, fără prea mare efort ?

Iată-ne la I. M. Rovinari, în biroul 
inginerului șef Ionel Bozdog, sem
natar, alături de director și conta
bilul șef, atît al documentelor de 
plan inițiale — care au ascuns re
zervele de aproape 18 milioane lei
— cît și al constatărilor controlului 
financiar.

— Cum a fost posibilă, tovarășe 
inginer șef, tăinuirea unor aseme- 
nea importante rezerve ?'

— Nu aș putea să răspund ; cred 
că cel mai bine ar fi să discutați 
aegastă chestiune cu tov. contabil 
șef care este cel mai bine documen
tat în problemele financiare și de 
preț de cost.

Deocamdată nu insistăm asupra 
răspunsului inginerului șef — cadru 
de conducere al întreprinderii, mem
bru al comitetului de direcție, care 
a semnat acte oficiale, fără a fi în 
deplină cunoștință de cauză. Ne-am 
adresat contabilului șef pentru a ve
dea în ce măsură cei răspunzători 
de întocmirea și controlul acestor 
calcule au sesizat tendința de a di
minua posibilitățile întreprinderii. 
Știam că în actul de control se pre
ciza : „Din verificarea fondului de 
salarii la categoria T.A. (personal 
tehnic-administrativ) s-a identificat 
suma de 500 000 lei prevăzută în 
plus în planul prețului de cost pe 
1969, determinată de erori de calcule. 
Au fost încălcate regulile de bază 
pentru planificarea, evidența și cal
cularea prețului de cost al produc
ției industriale, lucru de care este 
răspunzător în mod direct tov. Lincă 
Sălcianu, șeful serviciului plan"

Care sînt opiniile celor implicați 
în această chestiune ?

— La data cînd s-a efectuat con
trolul nu eram cu planul prețului de 
cost încheiat; nu îl verificasem. Așa 
s-a strecurat eroarea (tov. contabil 
șef Ion Tașcău).

— Nu este vorba de o sumă prea 
mare fată de totalul planului prețu
lui de cost. Sînt erori 
astfel de cazuri (șeful 
plan).

Argumentul șefului _______
plan nu merită nici un comentariu. în 
schimb, răspunsul contabilului șef 
trebuie completat. Actul de control 
poartă semnătura, care semnifică un 
„de acord cu concluziile trase", 
a contabilului șef. Deci acest fac
tor de răspundere din întreprin
dere recunoaște greșelile de cal
cul, erorile care au înlesnit tăi
nuirea unor rezerve de milioane 
de lei. Cît privește justificarea că 
planul prețului de cost nu era în
cheiat, aceasta nu rezista în fața 
adevărului. După cum am aflat la 
forul de resort al întreprinderii, pla
nul prețului de cost fusese încheiat 
la data efectuării controlului și 
înaintat ministerului. Așadar, răspun
sul dat nouă de către tov. Ion Taș- 
căh este nefondat, contradictoriu față 
de realitate ; nu este vorba de o e- 
roare întîmplătoare, ci de o verifica
re formală a fundamentării cifrelor 
de plan.

Că denaturarea realității este aici 
departe de a fi întîmplătoare o do
vedesc și cele precizate la punctul 
2 al actului de control. La acest ca
pitol se arată că în planul de amor
tizare au fost incluse utilaje care 
nici nu mai existau în întreprindere, 
fiind distribuite la alte unități; și 
astfel s-au luat în calcul amortis
mente care au influențat în plus 
prețul de cost cu 387 000 lei. Sub
stratul acestui procedeu este evident. 
Cei aproape 400 000 lei puteau fi... 
plimbați dfi colo, colo prin „hățișul" 
evidențelor financiare, după cum ar 
fi cerut eventualele neîndepliniri la 
planul de economii. Și cine răspunde 
de această jonglerie ? Mecanicul șef 
care a omis să scoată de pe lista 
utilajelor Ia care se calculează amor
tisment pe cele distribuite. E de 
vină și serviciul contabilității care a 
trecut cu vederea abuzul respectiv. 
„Și ce-i cu asta, au greșit și gata, 
oamenii își văd mai departe de 
treabă" — așa a rezultat din discuția 
purtată cu contabilul șef. Se trec, 
deci, utilaje fictive în planul de 
amortizare, iar toate sînt în bună 
regulă...

Tot din actele de control rezultă 
că normativul anual la materii și 
materiale a fost supraestimat cu 
peste 5,3 milioane lei. Iar erorile au 
rezultat din calculele de înmulțire și 
împărțire. După cum ne-a rela
tat contabilul șef, șeful servi
ciului aprovizionării, tov. Ion Dra- 
cinski, 
acestei 
ționat, 
La fel 
resort, 
trescu, ...
clar din Direcția generală cărbune.

Am discutat și noi cu tov. Ion Dra- 
cinski.

— Nu mal lucrați la serviciul de 
aproviziohare...

— Nu, era prea multă răspundere, 
prea multă bătaie de cap acolo. Am 
făcut cerere și am fost transferat cu 
diferență de 
economist în 
țuri.

Am cerut 
la serviciul personal. ______
spusese adevărul. Tovarășul contabil 
șef însă nu. La nedumerirea noas
tră ne-a răspuns :

— Prefer să nu mai spun nimic în 
această privință ; sînt complet uimit. 
Știam că a fost sancționat...

Să continuăm investigațiile. în 
același plan al prețului de cost, ve
rificat de organele de control, a fost 
diminuat beneficiul întreprinderii 
cu suma de 1,3 milioane lei, iar o 
producție de circa 10 milioane lei — 
realizată pe bază de investiții — 
nu fusese prinsă tot din .greșeală". 
Justificările 7 Aidoma cu cele amin
tite pînă acum. „S-a greșit, planul 
nu era încă definitivat (la sfîrșitul 
trimestrului I-n.n.), să vedeți că... 
etc, etc. Adică, aceleași scuze ne
fondate din partea unor oameni in
vestiți cu funcții de răspundere în 
întreprindere.

Cîteva întrebări se pun în mod fi
resc : Oare aici la I. M. Rovinari, 
preocuparea cadrelor de condu
cere, a comitetului de direcție 
pentru ridicarea continuă a eficienței 
economice, pentru gospodărirea judi
cioasă a banilor statului este încă 
un deziderat 7 Se privesc oare cu ușu
rință eventualele prejudicii care ar 
putea fi aduse economiei naționale 
tăinuindu-se rezervele interne și aler- 
gîndu-se după realizări spectacu
loase fără prea mare efort 7 Se pare 
că aceasta este realitatea. De 
pildă, angajamentele anuale lua
te la această întreprindere, 
numai 5 luni din an, au 
depășite la producția marfă 
proporție de 340 la sută (cele pe 
întregul an, repetăm). La I. M. Mo
tru, de care am amintit la început, 
depășirea s-a ridicat doar la... 155 la 
sută. O notă slabă se cuvine și foru
lui de resort, care nu a controlat nici 
el cum se cuvine activitatea celor 
două întreprinderi miniere, nu le-a 
mobilizat pentru a fructifica plenar 
resursele interne reale de care dis
pun.

Ce desprindem 
Că fixarea unor 
cît mai înalți este o îndatorire de 
prim ordin a unităților economice 
productive, a conducerilor lor. Nu
mai în acest fel colectivele din în
treprinderile respective sînt mobi
lizate să-și aducă întreaga contribu
ție la dezvoltarea economiei noastre, 
numai în acest fel economia națio
nală poate obține roadele ce i 
se cuvin potrivit eforturilor mate
riale și bănești pe care le face. în 
acest sens, răspunderea cadrelor de 
conducere din întreprinderi pentru

po
pe 

.e maxi-

50 lei 
cadrul

decizia

inerente în 
serviciului

serviciului

răspunzător de tolerarea 
situații, a fost aspru sanc- 

fiind retrogradat din funcție, 
a fost informat și forul de 
respectiv tov. Nicolae Pe- 
șezul serviciului plan finan-

la salariu, ca 
serviciului pre-

de transfer de 
Omul acesta ne

în 
fost

în

din cele relatate ? 
indicatori de plan

actele ce definesc și angajează 
tențialul economic al unităților 
care le dirijează trebuie să fii 
mă I

Dan POPESCU 
Nistor TUICU

(Urmare din pag. I)

lența ori coloritul local al 
acestor narațiuni mă 
atrage, cît forța de a su
gera prin două-trei 
„fleacuri" un zăcămînt de 
umanitate. Toți acești 
„oameni-memorie" vor
besc cu emoție de prima 
zi și primul ceas și pri
ma secundă).

— Cît și cum v-ați a- 
comodat la această nouă 
tehnologie pe care Ro
mânia nu o mai avusese 7
— vine cea de-a doua în
trebare dinspre acel alter 
ego de care m-am diso
ciat. Adică, în ce a con
stat rodajul, poate eroic !
— să risc oare cuvîntul 7
— acelei „prime generații" 
de constructori, care a 
pus temelia industriei ro
mânești de automobile 7

Răspund : Realitatea e 
că muncitorii de aici, „ge
nerația primă", cum o nu
mești în perspectiva 
timpului tău, sînt autorii 
importantului cîștig de 
calitate pe planul expe
rienței naționale în acest 
domeniu, pînă mai ieri 
tabu. Uzina a fost am
plasată și dată în pro
ducție în douăzeci de 
luni. Specialiștii firmei 
Renault, cu care colabo
răm, „Ies messieurs R.“ 
cum li se zice aici, la Pi
tești, afirmă că româ
nul are uri geniu înnăscut 
al tehnicii; „prindem din 
zbor", ne-a mers faima, 
dar asta-i vorbă în vînt, 
pentru că — neavînd un 
trecut de industrie — pu
nem osul Ia bătaie și 
mintea la contribuție. 
Altfel, cum să ai corpul 
de specialiști gata cons
tituit din primul an 
de producție 7 !

(Bănuiesc că ingineru
lui Iancu Vîlceanu, șef al 
cabinetului tehnic, îi in
tră și în vis organigrama, 
acel leit-motiv al preocu
pării actuale a multor 
specialiști din uzină. Min
tea sa intuiește cu acui
tate faza, își dă seama că 
uzina e la „ceasul desco
peririi de sine", fapt pen
tru care dezlănțuie o ade
vărată campanie pentru 
a configura „cutia cra
niană" a uzinei, „bagajul 
de inteligență" al aces
teia.

Una din preocupările constante ale parti
dului și statului nostru este îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu o gamă cît 
mai largă de produse agro alimentare. La 
recenta întîlnire cu președinții unor coo
perative agricole din județul Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
îndeaproape de dezvoltarea sectorului zoo
tehnic în unitățile cooperatiste, de măsu
rile luate în vederea îndeplinirii sarcinilor 
asumate prin contractele de livrare a 
cărnii la fondul central, subliniind, între 
altele, necesitatea promovării formelor de 
cooperare în creșterea porcilor, păsă
rilor și oilor. Semnificația majoră a po
liticii de dezvoltare a zootehniei într-un 
ritm mai rapid constă în faptul că 
ridicarea nivelului de trai al populației 
este indisolubil legată de mărirea ce
rințelor de consum la carne, lapte, 
ouă etc. în ultimii ani, cerințele de carne 
ale populației au marcat o tendință de spo
rire și se apreciază 
cerințe vor marca o 
aceea, așa cum se 
prevede în proiec
tul de Directive ale 
Congresului al X- 
lea al P.C.R., 
anii viitori se 
mări efectivele de 
animale și produc
ția acestora, luîn- 
du-se totodată mă
suri pentru asigura
rea bazei furajere, 
concentrarea pro
ducției în unități 
specializate etc.

Pe această linie, 
zilele trecute, la 
Consiliul Superior 
al Agriculturii a 
avut loc o ședință 
de lucru în care au 
fost examinate mă
surile privind în
ființarea complexe
lor de porcine în 
peste 300 de coope
rative agricole care 
întrunesc cele mai 
favorabile condi
ții. Cu acest prilej 
s-a relevat că, în 
ultimii cinci ani, în 
cooperativele agri
cole producția de 
crescut cu 30 la sută, ceea ce reprezintă 
puțin față de posibilitățile existente și mai 
ales față de nivelul cerințelor actuale. 
Una din cauzele acestei situații o consti
tuie dispersarea sarcinii de livrare într-un 
număr prea mare de unități care nu asi
gură condiții corespunzătoare de creștere. 
Datele statistice arată că 1129 coopera
tive agricole livrează anual, fiecare, mai 
puțin de 200 de porci. în prezent, există 

“multe unități care nu folosesc în întregime 
spațiile de cazare, iar din cauza neasigu- 
rării unui minim de condiții de microcli
mat în adăposturi, boxele de fătare sînt 
insuficient utilizate în timpul iernii. 
Astfel de situații se datoresc In cea 
mai mare măsură carențelor în fura
jarea animalelor. După cum a relatat 
ing. Băluță, directorul Direcției agricole 
județene Dolj, în toamnă cooperativele a- 
gricole au livrat porumb, iar apoi au fost 
nevoite să împrumute 9 000 tone pentru 
hrana porcilor. Cui servesc asemenea 
transporturi inutile care creează incerti
tudine și duc la scumpirea producției ?

Studiile aprofundate întreprinse de spe
cialiști relevă posibilitatea de a mări de 
peste 3 ori producția de carne de porc în 
cooperativele agricole, în cursul viitorului 
cincinal, pe baza creării unor com
plexe cu minimum 5 000 de porci livrabili 
pe an. Acolo unde există posibilități sau 
acestea pot fi create, se vor dezvolta 
complexe de 10 000—30 000 capete prin coo
perare între unități. Una din problemele 
care necesită o rezolvare la un înalt grad 
de tehnicitate' este organizarea procesului 
de producție în flux continuu pe baza in
troducerii unei tehnologii adecvate. în 
unele județe s-a acumulat o experiență 
prețioasă, care necesită să fie genera
lizată. în această privință, după cum 
ne-a informat ing. Ion Toma, directorul 
Direcției agricole județene Ilfov, o serie de 
cooperative agricole au trecut la organiza
rea unor mari îngrășătorii de porcine în 
flux continuu. încă din anul trecut, coope-

că, In viitor, aceste 
continuă creștere. De

rativele agricole, profilate pe producția 
de carne de porc, dețineau 50 la sută din 
efectivul total de'porcine. Măsurile care 
sînt în curs de aplicare vor permite ca, în 
anul viitor, numai 29 la sută din numărul 
total al cooperativelor din județ să livreze 
82 la sută din totalul porcilor contractați.

Deosebit de importantă este utilizarea la 
maximum a resurselor de creștere a porci
lor și în cooperativele agricole în care nu 
se înființează complexe. în aceste unități 
se cer rezolvate multiple probleme referi
toare la creșterea efectivelor de porcine, 
amenajarea de adăposturi, asigurarea fura
jelor.

Specialiștii sînt unanimi In a aprecia 
că mărirea capacității de creștere și îngră- 
șare necesită rezolvarea în mod corelat a 
problemelor referitoare la concentrarea 
fondurilor de investiții în obiective direct 
productive destinate acestui sector, în așa 
|fel îneît crearea complexelor de porci să 
ducă Ia întărirea forței economice a coope
rativelor agricole respective. Pentru fruc-

prevăzut pentru a asigura livrarea a 5 000 
de porci anual, în complexe este nevoie de 
numai 370 de scroafe

intensă a spațiului‘din maternități, în loc 
de 416 boxe cîte se folosesc în prezent, vor 
fi suficiente numai 148. Este întru totul 
posibil ca numărul de fătări pe o boxă să 
crească de la 2 la 5, ceea ce va influența 
favorabil eficiența investițiilor. De aseme
nea, pe baza măririi sporului mediu zilnic 
în greutate a animalelor și a scurtării pe
rioadei de creștere și de livrare, este po
sibil ca, în decursul unui an, pe același 
spațiu construit să se crească un număr cu 
mult mai mare de porci. Realizarea 
acestor indici tehnico-economici supe
riori nu poate fi concepută în afara măsu
rilor indispensabile referitoare, în primul 
rînd, la furajarea rațională, crearea micro
climatului optim în adăposturi, respectarea 
cu rigurozitate a regulilor privind îngriji
rea animalelor, aplicarea metodelor noi de 
creștere a purceilor etc.

în 
vor

concepe o informa- 
de uz larg, cu evo- 

la

Se 
tică 
luată instrumentație, 
care să aibă acces toate 
receptivitătile și de unde 
să nu lipsească vreo fa
țetă sau un amănunt al 
cuceririlor de ultimă oră 
în specialitate. Scopul 
fagurelui informational; 
distribuirea experienței, 
asemeni nnei seve vitale, 
in întregul arbore do 
profesiuni care concură 
la fructul îmbietor și sa
vant al visului nostru 
diurn — mașina).

Un nou glas aud din 
Ipoteticul turn pe care

• 0 „familie" care 
generează pagube l

„Constructorii aparțin 
ministerului și nu pu
tem discuta cu ei așa 
cum ar trebui...". De 
vină sînt și proiectan- 
ții, care aparțin tot 
aceluiași for de resort. 
Iar pagubele sînț du
ble : investiția res
pectivă nu a fost fi
nalizată, deci fonduri
le alocate stau imobi
lizate, în timp ce fa
brica nu poate prelu
cra legumele, pentru 
a le transforma în 
conserve. Toți factorii 
aparțin Ministerului 
Industriei Alimentare. 
Ca urmare, este de aș
teptat că aceste pa
gube vor fi suportate 
în „familie" și nu vor 
mai fi trecute în con
tul altor factori.» din 
afară 1

La începutul acestui 
an, șantierul Fabricii 
de conserve de legu
me din Calafat oferea 
imaginea unui loc pă
răsit. ~' 
bricii, 
Păun, 
tunci 
pe la 
veni vara, fiindcă alta 
va fi imaginea șantie
rului. Zilele trecute 
am revenit. Din pă
cate, fabrica nu a în
ceput să producă și 
nici perspectiva apro
piată nu-i oferă ceva 
mai bun. Unele uti
laje stau învelite în 

. hîrtie și cartoane, al
tele nu sînt nici con
tractate, iar anumite 
lucrări nu s-au ter
minat. Ce ne-a spus 
directorul fabricii ?

Directorul fa- 
ing. Nicolae 

ne-a invitat a- 
să mai trecem 
Calafat cînd o

Mărirea produc
ției de carne și a 
altor produse ani
male depinde în cel 
mai mare grad de 
asigurarea condi
țiilor optime de fu
rajare. Calculele 
specialiștilor din 
Consiliul Superior 
al Agriculturii ara
tă că 
te și 
porci 
plex 
3 000 
raje, 
normal s-ar putea 
produce pe 550 de 
hectare terenuri iri
gate sau pe 1000 
hectare neirigate. 
Repartizarea 
prafețelor 
producției 
raje este 
de faptul 
dețele în 
preconizează crea
rea celor mai multe 
complexe — Ilfov, 
Bihor, Brăila, Con
stanța, Timiș, Ia

lomița, Dolj și altele — se cultivă mari 
suprafețe de cereale, iar ponderea cul
turilor irigate este în continuă creș
tere. Principalul este însă ca, în rezol
varea problemelor legate de sporirea pro
ducției de carne de porc, să se dea priori
tate celor care asigură finalitatea econo
mică certă și într-o perioadă cît mai scurtă 
de timp. Din acest punct de vedere se poate 
aprecia că cea mai mare eficiență o are 
orientarea cu prioritate a investițiilor pen
tru dezvoltarea producției de nutrețuri 
combinate și a stațiilor de uscare și gra- 
nulare a lucernei. Din păcate, deși eficienta 
deosebită a utilizării nutrețurilor combinate 
este cunoscută, se acționează puțin pentru 
ca acestea să ajungă în cooperativele agri
cole. Din această cauză, consumul specific 
de furaje depășește limitele normale, ajun- 
gînd uneori de la simplu la dublu. Pe a- 
ceastă cale se risipesc, anual, sute de mii 
de tone de concentrate, iar producția de 
carne este mult diminuată. Este nece
sar ca forurile de resort să întreprindă 
măsuri pentru asigurarea materiilor prime 
proteice, înmulțirea stațiilor pentru măci
narea și amestecul furajelor, accelerarea 
construcției fabricilor de nutrețuri com
binate.

Măsurile prevăzute pot da roadele aștep
tate dacă vor fi aplicate cu consecvență, 
pe bază de studii tehnico-economice amă
nunțite, în acele cooperative agricole unde 
sînt sau pot fi mai ușor create condiții 
pentru creșterea rațională a porcilor, unde 
se poate realiza eficiența economică maxi
mă. în această importantă acțiune este ne
voie nu numai de cheltuieli materiale, ci 
și de o mare investiție de gîndire tehnico- 
inginerească, de organizarea calificării în
grijitorilor aleși din rîndul celor mai har
nici și pricepuți cooperatori. Sînt cîteva din 
cerințele de care depinde sporirea sub
stanțială a veniturilor bănești ale coopera
tivelor agricole și ale cooperatorilor, sa
tisfacerea cerințelor crescînde de carne.

C. BORDEIANU
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Complexe zootehnice
cu profil

bine determinat
® POSIBILITĂȚI DE TRIPLARE A PRODUCȚIEI DE CARNE DE PORC ÎN 
COOPERATIVELE AGRICOLE • PROGRAMUL DE MĂSURI SĂ POARTE 
GIRUL ÎNȚELEPCIUNII COOPERATORILOR ® APORTUL I.Â.S. Șl AL 

STAȚIUNILOR EXPERIMENTALE

carne de porc a tificarea deplină a investițiilor în acest 
Important sector al agriculturii, s-au 
organizat colective unitare de specia
liști din județele în care se vor crea 
complexe și de la Consiliul Superior 
al Agriculturii, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție și Banca 
Agricolă, care vor studia condițiile și po
sibilitățile de amplasare a fiecărui complex. 
Este de maximă însemnătate ca la alcă
tuirea și definitivarea programului de mă
suri să fie atrasă masa largă a cooperato
rilor, care cunosc cel mai bine resursele și 
posibilitățile de care dispun.

Una din sarcinile urgente care necesită 
să fie rezolvate cu maximă competentă și 
răspundere de către organele de resort ale 
Consiliului Superior al Agriculturii este 
întocmirea unui program special asupra 
modalităților de populare a complexelor cu 
animale de prăsilă valoroase. Este ne
voie ca atît întreprinderile agricole de 
stat, cît, și stațiunile experimentale a- 
gricole să analizeze posibilitățile de a 
livra suplimentar animale de prăsilă 
pentru cooperativele agricole. Sînt destule 
cazuri cînd animale de prăsilă iau calea a- 
batorului, în timp ce altele, necorespunză
toare exigențelor impuse de organizarea pe 
baze științifice a creșterii porcinelor, sînt 
menținute în cooperativele agricole. Numai 
în stațiunile experimentale ale Institutului 
central de cercetări agricole sînt cîteva 
mii de scrofițe, bune de prăsilă, din rase 
de carne valoroase, pentru care, de cîteva. 
luni de zile, nimeni nu găsește calea pen
tru a fi schimbate cu animale de carne 
din cooperativele agricole. Este oare atît de 
greu să fie rezolvată o atare situație ?

Acțiunile de amploare prevăzute pentru 
crearea complexelor de porcine se pot solda 
cu un mare cîștig pentru cooperativele agri
cole. Iată ce rezultă din calculele efectuate 
după criterii științifice privind indicii teh- 
nico-economici realizabili într-un complex, 
în comparație cu situația dintr-o serie de 
cooperative agricole cu sistem de creștere 
gospodăresc. Pe baza fluxului tehnologic

ceastă expresie vă spune 
ceva. Credeam că am de-a 
face cu un „fanatic" al a- 
lergărilor pe patru roate, 
dar mă înșel; e regizo
rul unor activități quasi- 
sportive care își surcla
sează caracterul strict 
competițional, au o uti
litate precisă : a prezenta 
produsul în condiții de 
maximă exploatare, soli- 
citîndu-1 într-o infinită 
diversitate de „naturi" 
posibile, privind dificul
tățile de teren, climă, du
rată, probe mecanice 
ș.a.m.d. Conducătorul e- 
chipajelor pe care le pre
zintă uzina la start nu

rei firme este să ia parte 
la cît mai multe între
ceri de acest tip, pe te
ritoriul a cît mai multe 
țări, și în spațiul tuturor 
continentelor. „Dispece
rul" piteștean este infor
mat precis cu privire la 
„bursa" marilor de
monstrații automobilis
tice ; începînd din toam
na. aceasta debutează si 
mesagerii noștri — spe
răm onorabil — în com
petițiile internaționale. E 
un limbaj dur, nemilos, 
prin intermediul căruia 
va trebui să afirmăm 
convingător un lucru lim
pede, pentru noi firesc :

lionului, șasiul, sudură 
prin puncte controlată e- 
lectronic, caroserie auto- 
portantă, baia de grund, 
șlefuire, rășina de etan- 
șietate, emailurile, evan
taiul culorilor — alb 40 (o 
insinuare de crem), gri 83 
(simulînd pal-olivul), ver
de 53 (intensitate de 
algă), roșu (tip torro), 
bleu Capri (ultramarinul 
metalifer) — apoi benzile 
de montaj, anatomia mo
toarelor, nervii electrici, 
tapițeria, pînă la regla
rea farurilor cu „oftal
mologul automat", cum e 
numit regloscopul Cibie. 
Pe mine mă obosește „fii—

Interviu in contul viitorului
singur l-am ridicat; cel 
„exilat" acolo întreabă :

— O mașină se verifică 
în competiție ; cum v-ați 
comportat în raport cu 
acest adevăr universal ?

Răspund: La început 
exact cum nu trebuie; 
am fost bucuroși să ve
dem automobilul ieșit de 
pe bandă și să-1 punem la 
îndemîna celui care îl aș
tepta demult.
stăpînit gîndul de a face 
din beneficiar
Dacă împînzim țara 
afișe „cumpărați 
mobilul cutare" 
act 
decît .
torioasă a respectivei 
mașini la un raliu greu 
în care să-și demonstreze 
competitivitatea. Nu-i de 
ignorat pronunțata încli
nație a contemporanului 
nostru către spiritul 
drept, bărbătesc, al între
cerii. începem să lan
săm „Dacia" în competi- 
țiuni tot mai dure, unde 
își reliefează multele ca
lități și, desigur, insufi
cientele.

(Inginerul Emilian Po
pescu e, pe plan uzinal, 
„regele neîncoronat al 
raliurilor", în caz că a-

Nu ne-a

un aliat, 
cu. 

auto- 
e un 

mai puțin eficient 
participarea vic- 

a

poate fi decît spirit lu
cid, un matematician al 
competiției, un om care 
știe să smulgă din apa
rența „aventurieră" a 
propulsiunii pe patru roți 
NOTA DE ȘOC care de
velopează într-o singură 
și fericită secundă efortul 
transferat materiei de sute 
și sute de semeni. Aces- 
ta-i sensul concursului, 
miezul său propagandistic 
utilitar. Echipajele uzi
nei participă la toate 
raliurile interne, aces
te „probe de foc" de
venite frecvente în ulti
mul timp; rezultatele 
sînt mai mult decît încu
rajatoare, pentru că „Da- 
cia-1100" se clasează con
secvent pe locurile frun
tașe. La penultimul, „al 
narciselor", victoria auto
turismului autohton a 
fost totală : a cucerit nu 
mai puțin de șase cupe 
și locul I în clasamentul 
general și în alte clasa
mente, întrecînd mașini 
de reputație cum sînt 
Alfa Romeo, Fiat, B.M.W., 
Renault 16, Skoda. Se 
desfășoară pe glob anual 
circa 300—400 de raliuri; 
tentația firească a orică-

în România se fabrică o 
mașină bună care va fi, 
an de an mai bună).

Revine întrebător cel 
de al doilea din mine, 
care mă scrutează din 
orbitele timpului spira
lat :

— Cum numești prin 
gînd reflex actul temerar 
de a întemeia o industrie 
românească de 
bile ?

Răspund : O 
cursă în contul

automo-

curajoasă 
viitorului.

★

Cred că la toate aces
tea și la multe altele poți 
medita în timp ce vizi
tezi automobilul româ
nesc la el acasă, în celula 
sa genetică, lîngă rîul 
Doamnei, unde se întru
pează din fragmente, idee 
și efort de multe carate. 
Poate că un om al teh
nicii ar stărui asupra 
„filmului" pe care specia
liștii îl numesc flux teh
nologic și care se deru
lează sub ochi fără între
rupere în spațiul mari
lor hale, poate l-ar co
menta, secvență de sec
vență : asamblarea pavi-

fug
la

mă 
cel

mul* acesta, caut să 
de el — unde ? — 
soare, în spațiul liber.

Prospețimea naturii 
bine dispune. Urc în
de al 8881-lea autoturism 
pe care îl expulzează co
losul industrial și mă 
trezesc rulînd pe coaja 
de beton a pistei de în
cercare ; la volan este 
blondul Spiridon Bog
dan, un reputat essayeur, 
cum i se zice șoferului de 
probă. Sarcina lui e să 
„ia mașina la întrebări", 
travaliu care se face la 
milimetru : te arunci în 
viteză de 100 km la oră, 
frînezi brusc la zero, te 
antrenezi în curbe, ma
nevrezi întreg aparatajul 
de bord, asculți „vocea" 
motorului, zgomotele sus
pecte, verifici cum se 
îmbucă fragmentele dd 
caroserie, „miroși" în ce 
parte trage volanul, cum 
răspund accelerațiile, 
dacă nu „trădează" direc
ția.

în micul pentagon al 
oglinzii niște ochi verzi- 
nisipii în care licăre 
efortul de concentrare ; 
îl întreb pe omul de la 
volan:

pentru a creș- 
livra 5 000 de 
dintr-un com- 
sînt necesare 
tone de fu- 
care în mod

su- 
necesare 
de fu- 
Inlesnită 
că în ju- 
care se

— Ce-i șoferia pentru 
dumneata ?

— Indiscutabil o artă.
Stopăm undeva la mar

ginea platformei de bi
tum a autodromului și ne 
așezăm pe gazonul verde ; 
îmi spune că de mic a 
stat printre automobile, 
le-a „deseîntat", a profe
sat mecanică la cataramă.

— Cînd venea cite un 
șofer să-i fac un șurub îi 
ziceam : îți fac dacă mă 
lași să conduc cinci me
tri.

— Ce virtuți 1 se cer 
unui essayeur ?

— Văz de pasăre, calm 
de catîr, ureche de mu
zician și o prospețime a 
reacțiilor.

— Probarea mașinii e 
un risc ?

— Teoretic, da; întîi 
caut riscul potential și, 
brusc, îl evit, pentru că 
sînt omul calculului și 
al soluțiilor instantanee. 
Meseria mea e să mă pun 
mereu în condiții excep
ționale, de accident. Este 
felul meu de a servi be
neficiarii. Ei greșesc des 
în curbă, să zicem, prin 
frînă; înseamnă că eu 
voi insista pe acest exer
cițiu al accidentului posi
bil, voi experimenta ce 
înseamnă să pierzi ade
renta cu pămîntul. Dar 
„accidentele" și căzătu
rile mele sînt de alt tip.

— Un cascador, dacă 
înțeleg bine.

— Eventual; dar simt 
că mă cuprinde un soi de 
neliniște, probabil emo
ția ; ar trebui să ne re
luăm locurile în mașină. 
Volanul îmi va face bine.

— Nu înțeleg; ce se 
întîmplă ?

— La ora asta 
meu se uită la ceas), îmi 
intră cineva în 
nevasta îmi naște un ur
maș. 11 voi vedea abia la 
orele trei și jumătate. 
Am șofat toată dimineața 
cu un calm perfect; cum 
mă dau jos devin om ca 
toti oamenii, mă emoțio
nez. Hai în mașină, să 
rulăm, să nu stăm locu
lui. îti voi spune că va fi 
fată. O cireșică. O voi 
numi — șfii cum ? — ca 
orice cascador, Cerasella.

(omul

destin ;

® Dacă s-ar putea
transporta podul

întreprinderea textilă 
iugoj, ing. loan Pugna, 
a cărui fabrică se află 
dincolo de barieră, 
ne-a vorbit despre su
tele de ore întîrziere 
ale mijloacelor de 
transport.

— Nu aveți un pod T 
— am întrebat noi.

— Nu I De unde să-I 
luăm ? — a replicat 
primarul.

Ne permitem o su
gestie. Un asemenea 
pod se află la Baia 
Mare, pe stînga, cum 
se intră în oraș. Stă de 

. pomană acolo, de ani 
de zile. Așa lucrează, 
uneori, C.F.R.-ul. Nu
mai că podul nu se 
poate transporta. E 
din beton armat. Iar 
linia ferată nu trece 
peste sau pe sub el, 

__ , _ ___ __ ci undeva mai depar- 
sute de metri uneori. te. Ce bun era acest
Iar directorul de la

I
I
I

Municipiul Lugoj 
are cîteva întreprin
deri industriale, ale 
căror mijloace de 
transport auto pierd 
zilnic multe ore la 
o barieră de cale fe
rată amplasată în a- 
ceastă localitate. In 
24 de ore, aceasta 
se închide și se des
chide de zeci de ori. 
Timp destul pierd și 
turiștii care călăto
resc cu autoturismele 
proprii din sau spre 
Lugoj. Primarul ora
șului, tov. Ion Daneș, 
ne relata că această 
barieră, parcă într-a- 
dins, din ce stă mai 
mult închisă, dintr-a- 
ceea se deschide mai 
greu, timp în care de 
o parte și de cealaltă 
a ei se formează lungi 
coloane de autovehi
cule, pe o distantă de

o Pășunile
In județul Mureș, pe 

versanții dealurilor și 
In luncile rîurilor se 
găsesc aproape 91000 
ha pășuni și peste 
35 800 ha finețe natu
rale. Aceste bogății i- 
mense nu sînt însă ju
dicios folosite pentru 
asigurarea unei baze 
furajere îndestulătoa
re. Dovadă sînt pro
ducțiile mici ce se ob
țin la unitatea de su
prafață : 5 500 kg masă 
verde la heotarul de 
pășune naturală în 
1968, iar pe finețe 
doar 1 200 kg fîn.

Ca la oricare altă 
plantă obținerea 
nor producții mari 
de fîn și masă ver
de este condiționa
tă de efectuarea unui 
întreg complex de lu
crări agrotehnice și de

u-

pod la Lugoj !

din saci
îmbunătățiri funciare 
specifice pentru îmbu
nătățirea vegetației și 
mărirea productivită
ții pășunilor și fînețe- 
lor. Una din aceste 
măsuri este și reînsă- ■ 
mînțarea, care devine 
obligatorie după un a- 
numit ciclu de vege
tație și mai ales în 
urma exploatării nera
ționale. Direcția agri
colă are în stoc peste 
20 tone de sămînță de 
ierburi, căreia încă 
nu i s-a găsit adevăra
ta întrebuințare. In 
schimb s-au descoperit 
suficiente justificări 
„întemeiate". Ce justi
ficări se vor invoca, ne 
întrebăm, cînd această 
importantă cantitate 
de sămînță, din cauza 
așteptării, își va pier
de valoarea biologică ?

• Numai furnizorii
sînt de vină?

|

— Vă spunem, nu
mai furnizorii sînt de 
vină dacă nu ne-am 
realizat sarcinile de 
plan, ne declara un 
factor de răspundere 
de la Uzina de strun
guri din Arad.

— Adică „Automati
ca" din București și 
cei care vă mai tri
mit piese turnate de 
calitate necorespunză
toare ?

— Exact. Văd 
sînteți informați...

Da, dar noi mai 
noaștem și alte 
cruri. Și nu din afara 
uzinei, ci din interio
rul ei. Nimeni nu s-a 
ocupat mult timp de 
folosirea judicioasă a 
capacităților de pro
ducție ale secțiilor, nici 
cei de la compartimen
tul de organizare știin
țifică. Nimeni nu a 
studiat cauzele lipsei

că

cu-
lu-

decalajului Intre sec
țiile de fabricație șl 
ale asaltului în pro
ducție. Nimeni nu s-a 
întrebat de ce munci
torii se plimbă uneori 
fără rost, iar al
ții „fac coadă" la 
magazia de scule. 
Sute și mii de ore se 
pierd din cauza aces
tor neajunsuri orga
nizatorice. Cînd am a- 
dus la cunoștința di
rectorului uzinei aces
te deficiențe, 
ne-a replicat :

— Este adevărat, din 
august anul trecut, 
acțiunea de organiza
re științifică a pro
ducției și a muncii a 
fost efectiv umbrită 
de alte sarcini mai 
urgente.

După cum se vede, 
nu numai furnizorii 
sînt de vină.

I
I
I

d-sa

I

• Termene neonorate
Darea în funcțiune 

a obiectivelor de in
vestiții la termenele 
prevăzute are o deo
sebită importanță pen
tru realizarea produc
ției și acumulărilor 
planificate. La I.A.S. 
Avicola, județul Bihor, 
je prevăzuse să intre 
in producție, pînă la 30 
iunie a.c., 24 hale pen
tru păsări, cu o capaci
tate de 168 000 locuri. 
La termenul stabilit 
erau terminate însă 
numai 8 hale, adică o 
treime din capacitatea 
planificată. Sub sem
nul incertitudinii stă 
și terminarea, pînă la 
31 iulie, a silozului 
pentru stația de măci-

de

nat. Aci, n-au fost 
executate, față de gra
fic, lucrări de con
strucții care însumea
ză circa 1,1 milioane 
lei. Lucrările de in
vestiții rămase
executat în luna iu
lie, pe ansamblul în
treprinderii, se ridică 
la 2,3 milioane lei. 
Cauzele rămînerii în 
urmă a lucrărilor sînt, 
în general, cunoscute. 
Este vorba de defec
țiuni în organizarea 
muncii pe șantier, de 
neasigurarea număru
lui de muncitori etc. 
Desigur, se pot invo
ca fel de fel de mo
tive. Dar ele nu țin 
loo de... găini.

i

I
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și opera creatoare

La restaurarea monumentelor
La unison cu idealurile investiția DE SPIRIT GOSPODĂRESC

y

a Partidului Comunist Român
UN TIMP GENEROS IN IDEI Șl IZBINZI

Literatura tuturor tim
purilor, de la aezi, rapsozi 
și pînă la marii scriitori 
ai contemporaneității, cei 
care glorifică prin opera 
lor pantheonul artelor lu
mii, a constituit și consti
tuie un autentic seismo
graf, un document unic so
cial și uman. Reprezentan
ții spiritualității românești
— de la poeții anonimi, 
autorii „Mioriței" și ai 
„Meșterului Manole" și 
pînă la cei ce și-au afir
mat originalitatea în ca
drul literaturii române mo
derne — au creat 
care ne vorbește 
timbrul specific al 
lor, despre sufletul 
nilor acelui timp.

O literatură adevărată — 
lucru recunoscut și știut
— nu poate face abstracție 
de concretul social, istoric ; 
numai astfel ea vorbește 
lumii, viitorului, despre bă
taia de ceas unică, irepeta-

o artă 
despre 
epocii 
oame-

bilă, contemporană și de
terminată în spațiu și 
timp cu scriitorul, Artistul 
este mai presus de orice 
fiul epocii sale. Fiul sensi
bil, dăruit, inspirat, născut 
să dea glas pămîntului pe 
care-1 calcă, glas idealuri
lor poporului său ; numai 
așa poate fi un autentic 
exponent al celor din mij
locul cărora s-a ridicat.

Ne aflăm, noi, scriitorii 
României moderne, socia
liste, într-o ipostază de 
două ori fericită : mai în- 
tîi avem o mare tradiție a 
unei arte majore, și în al 
doilea rînd, sîntem martori 
și părtași ai unui timp ge
neros în idei și izbînzi. 
Sîntem fiii unei epoci de 
mari și unice prefaceri so
ciale ; sîntem fiii unui po
por care construiește cu 
demnitate o societate 
dreaptă, societatea socia
listă ; sîntem fiii unui par
tid care conduce cu fer-

Vasile REBREANU

mitate, clarviziune, princi
pialitate marxist-leninistă 
destinele noastre, ale tutu
ror. Sentimentul acesta, 
consolidat de-a lungul ani
lor, și-a găsit un spor de 
frumusețe și soliditate 
după cel de al IX-lea Con
gres al P.C.R. — el a că
pătat o amploare și o re
zonantă istorică în aceste 
zile cînd sînt dezbătute pu
blic Tezele C.C. al P.C.R.

proiectul de Direc-
— documente de o

rară intuiție a epocii, pro
fund științifice, realiste, 
care, tocmai prin această 
osmoză de strict realism și 
științifică privire vizio
nară, dau sufletelor noas
tre conștiința unui viitor

sigur, demn, luminos. In 
acest context, literatura și 
arta în general, sînt che
mate — spre mîndria noas
tră, a celor care producem 
aceste bunuri spirituale — 
să devină un factor și mai 
activ, un factor de înnobi
lare spirituală a oamenilor, 
a părinților și fraților noș
tri, a copiilor și copiilor 
copiilor noștri, a celor care 
construiesc azi socialismul, 
a celor care mîine vor 
construi lumea visată, co
munismul.

Cine oare, nu noi,
cei de azi, ce aici, cei
care trăim și respirăm a- 
ceastă epocă, acest timp — 
vor scrie despre timpul și 
epoca pe care o străbatem, 
dacă nu noi?! Noi sîntem 
chemați să selectăm aspec
tele care fac din această 
epocă glorioasă — una u- 
nică, irepetabilă, fără pre
cedent. Noi sîntem chemați 
ca, prin scrisul nostru, să

înrîurim dinamica conștiin
ței contemporanilor noș
tri. Noi sîntem datori să 
fim artiștii acestui popor, 
ai acestui partid al po
porului român, artiștii și 
cîntăreții epocii României 
socialiste. Numai așa scri
sul nostru — cu rădăcinile 
adine înfipte în solul pa
triei, al spiritului poporu- 

' ’ ‘ -va 
de- 
ne- 

care 
care 
prin

lui, al prezentului - 
rezista viitorului, va 
veni nemuritor, cum 
muritor este poporul 
ne-a născut. Popor 
crede în noi și care, _ 
glasul partidului, ne chea
mă să fim demni de înalta 
misiune încredințată nouă. 
Răspunsul la această gene
roasă încredere va fi dat, 
trebuie să fie dat, în ope
rele noastre, opere dura
bile, pe măsura epocii cu 
care sîntem contemporani, 
căreia îi sîntem, alături de 
poporul întreg, autori.

CONFERĂ muncii scriitorului
TELURI NOBILE, O AMPLĂ PERSPECTIVĂ

NU TINE PASUL
CU ALOCAȚIILE BUGETARE

lucrările încep și la sfîrșitul
12 luni se vede că, de fapt,

la terminare mai sînt încă

Problematica omului a 
stat de cînd există litera
tura și arta în centrul 
atenției creatorilor. De 
aceea este de înțeles că și 
eu — alăturîndu-mă scri
itorilor din patria noastră, 

’ indiferent dacă se exprimă 
1 în românește sau în limbi 

ale naționalităților conlo- 
1 cuitoare — mă asociez în- 
i tru totul Ideii necesității de 

a cuprinde în opera de 
artă problemele fundamen
tale ale existentei omului 
în noua societate, care — 
așa cum s-a menționat în 

1 Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al 
partidului — constituie o 

1 condiție hotărîtoare a va- 
1 lorii și trăiniciel artei 
' noastre.

Din multele și cuprinză
toarele idei cuprinse în 
Tezele Comitetului Central

al partidului, au o însem
nătate 
creatori 
capitolul 
voltârea 
gice, la 
tipie pe

deosebită pentru 
cele integrate în 
referitor la dez- 
activității ideolo- 

posibilitătile mul- 
care le creează 

structura noastră socială 
pentru afirmarea persona
lității fiecărui cetățean al 
României socialiste. Prin 
însăși esența ei. literatura 
pleacă, în majoritatea ca
zurilor. de la studiul indi
vidului, pentru a da răs
punsuri problematicii u- 
mane. Pentru scriitor stu
diul omului societății noas
tre trebuie să constituie o 
necesitate. O condiție pen
tru ca literatura sa să-și 
atingă scopul este, desigur, 
tratarea problemelor ma
jore ale omului, căruia i se 
creează, la noi, cele mai 
prielnice condiții pentru o 
manifestare deplină și 
largă, de la producerea de

Arnold HAUSER

bunuri pînă la participarea 
la conducerea societății.

Nu se poate afirma fi
rește, că nu pot fi întâl
niți în peisajul atît de 
vast al vieții sociale și in
divizi ale căror aspirații, 
tendințe, mentalități nu se 
încadrează pe de-a-ntregul 
în criteriile etice și sociale 
pe care le promovează so
cietatea noastră. Perfecti
bilitatea omului, devenirea 
sa se constituie, de altfel, 
într-un proces evolutiv, 
demn de investigația și 
meditația creatorului, de 
circumscrierea — prin 
opera de artă — într-un 
dialog continuu, căruia i se 
cere însă să aibă întot-

deauna o finalitate clară, 
generoasă, umană.

Recentele documente de 
partid menționează, în 
acest sens, că rigoarea teo
retică, exigenta ideologică 
„nu exclud, ci dimpotrivă, 
presupun dialogul, con
fruntarea liberă a păreri
lor, în spirit științific". Este 
fără îndoială o cale sigură 
de clarificare a probleme
lor, de afirmare a ideilor 
avansate. în această direc
ție mi-aș permite să afirm 
că exprimarea unui „da" 
sau „nu" care nu are Ia 
bază o cugetare temeinică 
poate fi uneori echivalată 
cu o lipsă de sinceritate, si- 
tuîndu-se în contrast fla
grant cu confruntarea des
chisă a opiniilor și ideilor 
preconizată în documentele 
pentru Congres.

Am încredințarea că cele 
mai reușite cărți ale litera
turii noastre contemporane

le vor scrie acei autori care' 
se preocupă într-un mod 
militant, angajat politi
cește, de prezentul socialist 
al patriei. în conformitate 
cu documentele de partid, 
tratarea aspectelor privind 
relația individ-societate în
tr-un mod creator trebuie 
să constituie o datorie de 
onoare pentru fiecare scri
itor. Situarea pe o a- 
semenea poziție trebuie 
să-1 determine pe scriitor 
să-și consacre talentul, po
tența sa intelectuală atin
gerii acestui scop nobil, 
pentru că, așa cum scriam 
la început, problematica 
omului s-a aflat de cînd 
există literatura în centrul 
atenției creatorilor. Iar li
teratura noastră de astăzi 
nu poate fi decît o litera
tură a omului integrat în 
fluxul înnoitor al edi
ficării socialiste, făuritor al 
vieții noi, al destinelor sale.

LITERATURA IMPLICĂ O MARE
I RĂSPUNDERE SOCIALĂ Șl ARTISTICA

Știți ce trebuie să întreprindă un 
. comitet județean pentru cultură și 

artă în vederea restaurării unui 
monument istoric ?

Vom încerca să răspundem în cele 
ce. urmează.

Prima întrebare am adresat-o Co
mitetului pentru cultură și artă- 
Dolj.

— Ce monumente restaurați în 
cursul acestui an și ce intenții aveți 
pentru 1970 ?

Inspectorul de specialitate, Romeo 
Păunescu, ne-a informat prompt:

— în prezent pregătim restaurarea 
a patru monumente (pe care dorim 
să le terminăm pînă la 31 decem
brie a.c.) ; pentru anul viitor inten
țiile noastre nu au fost încă defini
tivate.

Consemnăm și precizarea șefului 
serviciului plan-organizare de la 
D.S.A.P.C. — Craiova, Ion Mucălău :

— La sfîrșitul lui aprilie a.c. am 
primit o serie de comenzi de la Co
mitetul pentru cultură și artă pen
tru efectuarea unor proiecte de 
restaurare ; comenzi care ar fi trebuit 
făcute încă de la începutul anului. în 
aceste condiții e dificil ca în interva
lul de timp rămas toate operațiile 
să poată fi terminate.

îndoiala interlocutorului nostru 
este pe deplin justificată. Și iată 
de ce. Restaurarea unui monument 
cuprinde două momente principale i 
primul — cel organizatoric, de în
tocmire a documentațiilor, de asigu
rare a tuturor condițiilor pentru 
viitorul șantier ) al doilea — de 
execuție propriu-zisă. Ele au o suc
cesiune bine stabilită, orice întârziere 
repercutîndu-se nemijlocit asupra 
termenului de predare. Și nu s-ar 
spune că întîrzierile nu lipsesc. în 
primul rînd — cele referitoare la în
tocmirea documentației, cauzate de 
necunoașterea monumentelor istori
ce din zonă și a necesităților lor de 
restaurare. De fapt, realizarea foto
grafiilor, a releveelor, redactarea is
toricului, primirea vizei D.M.I. — 
sînt tot atîtea operațiuni care, prin 
însăși natura lor, presupun utilizarea 
unui interval mai mare de timp. 
Dacă aceste operații inițiale nu-s 
începute din vreme, se întîrzie în 
final întocmirea tabelului cu plani
ficarea materialelor de construcții, 
astfel îneît se ajunge la situații în 
care cu banii afectați pentru restau
rare nu se pot procura nici mate
riale (necomandate din timp), nici 
mînă de lucru (ocupată la alte obiec
tive unde a fost solicitată cu mai 
multe luni înainte). Și iată cum lip
sa de sincronizare între fonduri și 
dooumentație duce uneori la pierde
rea banilor repartizați. în județul 
vizitat asemenea exemple nu sînt 
izolate. în 1965, banii afectați pen
tru restaurarea Culei de la Groșe- 
rea s-au pierdut din lipsă de mate
riale ; pentru schitul Robaia, trei ani 
consecutiv s-au alocat fonduri de 
restaurare și de trei ori ele n-au 
putut fi folosite ; cu cîțiva ani în 
urmă au fost restituiți Direcției Mo
numentelor Istorice cei 300 000 de lei 
repartizați pentru fosta regiune Olte
nia, deoarece, deși existau monu
mente care aveau nevoie de inter
venție, nu s-a întocmit necesarul de 
materiale.

Nepredarea la timp a documenta
ției are consecințe și asupra estimă
rii fondurilor. Necunoscîndu-se si
tuația reală a monumentului, ce și 
cît trebuie restaurat, fondurile sînt 
solicitate cu o mare aproximație (în 
plus sau în minus). Banii sînt apro-

bați, 
celor 
pînă 
multe de făcut. Ce urmează ? Relua
rea de la cap a formalităților ; în 
noul an se solicită alți bani, începe 
iar căutarea materialelor, a mîinii 
de lucru. La Cula de la Cernătești, 
de pildă, se lucrează de patru ani de 
zile nu pentru că volumul lucrărilor 
ar fi fost extrem de mare, ci pentru 
că, în lipsa unei aprecieri inițiale
foarte precise, se cer 
mentări de fonduri.

Cum este posibilă o 
tuație ?

Un prim răspuns la

mereu supli-

asemenea si-

. , întrebare ni-1
oferă președintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă Dolj, 
Florea Firan :

— Comitetele de cultură răspund 
de restaurarea monumentelor, sar
cină dificilă care implică precise cu
noștințe de specialitate. Cu toate 
cestea, de îndeplinirea sa în cele 
mai bune condiții se ocupă un 
inspector al comitetului, absolvent 
al facultății de istorie sau de filolo
gie. Or, este evident că oricîtă bu
năvoință ar avea acesta, nu va do
bîndi nicicînd competența de a apre
cia necesarul de materiale pentru o 
restaurare și implicit de a estima 
suma de bani corespunzătoare, de a 
supraveghea pas cu pas evoluția lu
crărilor.

Observația interlocutorului nostru 
este plină de adevăr.

Absența din rîndul instituției be
neficiare a unui arhitect' specialist 
se resimte Ia fel de acut și în mo
mentul terminării lucrărilor. O obli
gație contractuală elementară pre
tinde ca beneficiarul să recepționeza 
lucrările de la constructor, înainte 
ca acesta să părăsească șantierul. 
Recepția nu reprezintă (sau nu ar 
trebui să reprezinte) o simplă forma
litate ci o analiză exigentă a modu
lui de execuție. Dar cine face re
cepția ? Tot inspectorii comitetului 
pentru cultură și artă, despre a că
ror competență în această direcție 
am discutat mai înainte. De mult.. 
ori, comisia include și pe arhitectul 
D.S.A.P.C., dar acesta urmărește 
doar dacă execuția a fost realizată 
conform documentației și nu corec
titudinea sa tehnică. în aceste con
diții nu e de mirare de ce execu
tantul (cel mai adesea Trusturile ju
dețene de construcții, care nu au 
meșteri specializați în monumentele 
istorice), lucrează de mîntuială, fără 
ca nimeni să-1 tragă la răspundere.

Mai mult decît atît. Dintr-o situa
ție a D.S.A.P.C. — Oltenia, rezultă 
că în multe cazuri chiar s-a renun-

a-

țat la recepție, astfel îneît construc
torul nu mai poate fi controlat în 
nici un fel. Astfel, în perioada 
1964—1967 inclusiv, din 13 lucrări 
executate integral — 12 nu au fost 
deloc recepționate Și rezultatele nu 
întîrzie să se vadă. De pildă, casa 
Macedonski de la Țandăra, restau
rată în 1967, acum se prezintă de 
parcă ar fi trecut decenii peste ea, 
avînd nevoie de noi reparații.

Or, este inadmisibil ca sume im
portante de bani, alocate de statul 
nostru pentru a păstra mereu vie 
imaginea valorilor trecutului nostru, 
să fie irosite an de an.

Nu putem omite și un aspect la 
fel de important. O evidență precisă 
a tuturor monumentelor poate fi în- 
tîlnită la Direcția Monumentelor 
Istorice (de ce nu și la Comitetele 
județene pentru cultură și artă ?). 
Pe baza legii în vigoare, s-a întoc
mit, pentru fiecare monument în 
parte, o fișă de folosință, a cărei 
copie se află la consiliul popular 
comunal, în raza căruia el este am
plasat. Fișa interzice orice interven
ție în arhitectura monumentului; 
de altfel și .Decretul 144/1958 subli
niază foarte clar acest lucru, pre- 
văzînd, în caz contrar, sancțiuni 
extrem de severe. Din păcate, fișa, 
ca și decretul, sînt pur și simplu 
ignorate. Cula Pleșa din Behar- 
ca a fost demolată în 1966 
de G.A.S. Aceeași soartă au avut 
Cula din Radomir, cula și casa Bu- 
zeștilor din Vlădaia, casa Buzeștilor 
din Cepturoaia etc. Cum trebuia 
procedat în asemenea cazuri ? Bine
înțeles, aplicîndu-se drastic litera 
legii. Aflăm însă că, în ultimii 3—4 
ani. Consiliul popular Dolj nu a a- 
plicat nici o amendă celor vinovății

*
Situația întîlnitâ în județul Dolj 

nu e izolată. De aceea, pentru ca 
activitatea de restaurare a monu
mentelor să se îmbunătățească, pen
tru ca fondurile alocate să fie fo
losite cu eficacitate, ar fi necesar ca 
pe lîngă comitetele județene pen
tru cultură și artă, eventual chiar 
pe actualul post de inspector pentru 
monumente, să fie repartizat un 
arhitect cu sarcina specială de a 
răspunde în mod special- de monu
mentele istorice.

De asemenea, să se formeze o echi
pă de lucrători, plătită din fondul lu
crărilor de restaurare la dispoziția 
arhitectului, care să se specializeze în 
acest domeniu și care să poată in
terveni operativ în cazurile de ur
gență.

C. RADU
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Un prestigios festival
internațional al filmului

Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de Directive pen
tru Congresul al X-lea al 
P.C.R. au aprins în inima 
mea flacăra bucuriei și a 
însuflețirii. Din aceste ex
cepționale documente-pro- 
gram se conturează pers
pectivele luminoase 
unui viitor strălucit al 
triei noastre. Istoria a 
vedit că întotdeauna 
fost realizate telurile mă
rețe pe care partidul le-a 
pus în fata poporului. Da. 
au fost realizate, pentru că 
harnicul nostru popor, 
clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, însu
flețite de un elan patriotic 
și construind o viață mai 
fericită și mai îmbelșugată, 
se străduiesc cu trup și 
suflet pentru atingerea 
acestor teluri. Chezășia 
succesului o datorăm în
drumării și organizării în
tregii activități a poporului 
de către un conducător 
atît de încercat și înțelept

ale 
pa- 
do- 
au

cum este P.C.R. Țelurile 
politicii partidului au te
melii solide, clădite de 
poporul nostru în procesul 
de construire a socialismu
lui și ridicate, mai ales în 
perioada care a trecut de 
la cel de-ai IX-lea Con
gres, la un nivel impresio
nant, oglindit cu strălucire 
în Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru cel de-al X-lea 
Congres.

Munca sîrguincioasă ce a 
definit anii care s-au scurs 
de la Congresul al IX-lea, 
de la Conferința Națională 
a partidului pînă azi a 
avut ca urmare perfecțio
narea sistemului nostru so
cialist, atît din punct de 
vedere organizatoric cît și 
politic. Prin aplicarea con
secventă a principiului 
centralismului democratic, 
partidul a adîncit de
mocratismul sistemului 
nostru, a asigurat legali
tatea socialistă și respecta
rea drepturilor constituțio
nale pentru toți cetățenii.

KOVACS Gyorgy

In calitate de prozator aș 
dori să scriu, în 
rînd. despre locul 
muncă și despre 
înconjoară. Nu de 
luat ființă Ia Tîrgu Mu
reș. ca și în celelalte orașe 
mai mari din tară, Asocia
ția Scriitorilor — o nouă 
formă organizatorică, adec
vată democratizării vieții 
publice a scriitorilor și sti
mulării activității lor crea
toare, 
este că 
noastre, fără deosebire de 
naționalitate, își vor însuși 
cu însuflețire mărețele sar
cini concretizate în Tezele 
C.C. al P.C.R. și în proiectul 
de Directive, deoarece — 
în funcție de realizarea 
acestor sarcini — se va

primul 
meu de 
tot ce-1 
mult, a

Convingerea mea 
scriitorii patriei

dezvolta, va înflori și se va 
îmbogăți activitatea scri
itorilor, iar operele lor, îm- 
plîntate adînc în realitățile 
socialiste ale patriei, vor 
dobîndi străluciri noi și su
gestivitatea necesară pă
trunderii în masele largi de 
oameni ai muncii. Telurile 
partidului, perfect armo
nizate cu telurile poporu
lui. munca depusă pentru 
realizarea lor constituie, 
după părerea mea, imbol
dul cel mai de seamă pen
tru viitoarea noastră acti
vitate creatoare. Noi, scri
itorii, trebuie să urmărim 
cu atenția mereu trează 
activitatea constructivă a 
poporului, care va trans
pune în practică, punct cu 
punct, obiectivele cuprinse 
în Directive, să folosim ca 
izvor de inspirație pentru 
temele operelor noastre 
tocmai 
roică.
ra noastră va 
ni, din ce în 
pregnant, un factor însu-

operelor
această muncă e-
Astfel, literatu- 

noastră va deve- 
din ce în ce mai

flețitor al poporului și un 
factor stimulativ al înfăp
tuirii telurilor nobile către 
care ne conduce partidul, 
cu clarviziune și consec
ventă. Numai prin aceasta 
literatura noastră va fi an
corată în realitatea tării, 
va cîștiga și mai mult în 
strălucire, 
gîndurilor. va fi pătrunsă 
de un profund umanism 
socialist, acel umanism 
care caracterizează poli
tica partidului. A împăr
tăși — ca scriitor — hotă- 
rîrea fermă, conștientă, de 
a intensifica activitatea 
creatoare în spiritul în
demnurilor cuprinse în do
cumentele partidului pen
tru Congresul al X-lea, 
înseamnă, cred, a răspunde 
unui crez scriitoricesc dă
tător de teluri nobile și de 
vitalitate 
noastre, 
prem al 
slujirea 
porului căruia îi aparține.

în adîncimea

artistică muncii 
Căci idealul su- 
scriitorului este 
idealurilor po-

EXIGENTELE DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
Orice revoluție este un 

efort al umanității spre 
demnitate. A trăi mai bine 
și a fi mai liber sînt aspi
rații esențiale pentru o na
țiune. Dar libertate nu în
seamnă doar dreptul de a 
vorbi. Istoria ne povestește 
atîtea exemple de dicta
turi care se înconjurau de 
palavragii, de glasuri false 
care cochetau cu 
idei umanitare, de parla
mente care oboseau de atî
tea proclamații în slujba 
libertății, în timp ce după 
draperii se comiteau asa
sinate mîrșave. Libertatea 
cuvîntului, singură, nu a 
adus niciodată după sine și 
nu a presupus înfrîngerea 
opresiunii sociale, căci 
forța cuvîntului e limitată 
și săracă atunci cînd de
desubtul ei nu se află te
melia condițiilor materiale 
și sociale pentru libertatea 
reală a poporului.

Democrația socialistă, 
instaurată în viata noastră 
politică și socială probată 
în fapt și supusă unui si
gur proces de perfecțio
nare timp de peste două 
decenii, și-a propus . și 
a înfăptuit pentru prima 
oară în istoria poporului 
român participarea conș
tientă a tuturor cetățenilor 
la activitatea întregii so-

marile

cietăți. Esența acestui fe
nomen, răsfrîntă asupra 
vieții de fiecare zi a tutu
ror oamenilor unei țări, dă 
un sentiment tulburător de 
libertate, siguranță și dem
nitate. Posibilitatea reală 
ca colectivitatea să-și ex
prime și exercite voința 
începe cu forul suprem al 
puterii politice — parla
mentul — și continuă în 
forme infinite, pînă la cel 
mai modest nucleu al ac
tivității sociale și obștești. 
De aici și pe această 
bază s-a înfăptuit libertatea 
cetățeanului statului nostru 
socialist, posibilitatea sa de 
a-și exprima și face ascul
tată opinia responsabilă.

Tezele viitorului congres 
al partidului fundamen
tează încă o dată, mai sub
liniat și mai limpede ca 
oricînd, dreptul dar și obli
gația la opinie activă, cons
tructivă, pentru toți comu
niștii și pentru toți cetățe
nii cuprinși în uriașul pro
ces de dezvoltare a socie
tății, de a o folosi liber și 
curajos în folosul mersului 
înainte al societății. „Con- 
ducînd în continuare — se 
spune în Teze — nemijlocit, 
procesul de dezvoltare a 
democrației socialiste, par
tidul nostru va asigura in
tensificarea participării tu-

Ion BAIEȘU

turor categoriilor de cetă
țeni la dezbaterea și ela
borarea politicii interne și 
externe, la adoptarea celor 
mai importante decizii și 
măsuri privind evoluția so
cietății, astfel ca progresul 
României să fie în tot mai 
mare măsură expresia con
tribuției colective a între
gii națiuni".

Congresul al IX-lea al 
partidului va rămîne în is
toria modernă a tării ca o 
dată majoră și pentru că 
mai mult ca oricînd, după 
acest eveniment, oamenii 
au simțit nu numai că au 
dreptul la o 
c’iisă, dar că 
ascultată și 
Anii care au 
tui eveniment 
au stabilizat și introdus în 
tradiție dialogul deschis și 
la obiect, între popor și 
conducătorii săi, modali
tate democratică devenită 
la noi practică de lucru, 
semn sigur și salutar al 
efortului sincer și direct de 
bizuire pe gîndirea limpede 
și spiritul de răspundere al 
celor mulți. Am participat 
la una dintre călători-

opinie des- 
aceasta este 

respectată, 
urmat aces- 

memorabil

ile conducătorilor de par
tid și de stat pe me
leagurile moldovene și 
am văzut la fața locului 
în acest dialog permanent 
cu oamenii muncii grija 
gravă pentru bunul mers 
al lucrurilor și bucuria de 
a sta de vorbă și a asculta 
bucuriile și necazurile ce
lor multi, înfăptuitori legi
timi ai idealurilor de pro
gres și civilizație . Acestea 
erau scopul și semnificația 
evenimentului, dovadă si
gură de intrare a de
mocrației pe toate ușile 
instituțiilor politice și de 
stat. Trebuie, de asemenea, 
să ne oprim și la o altă 
evidentă semnificativă a 
democrației socialiste : toa
te proiectele legilor impor
tante sau mai puțin im
portante sînt publicate în 
presă și supuse dezbateri
lor publice. Iar astăzi Te
zele și proiectul de Directi
ve ale Congresului sînt 
obiectul unei ample dezba
teri obștești, întrunind o 
largă participare cetățe
nească.

Opinia publică are, de a- 
semenea, la dispoziție ca
drul necesar pentru a in
terveni deschis atunci cînd 
se ivesc anomalii în econo
mie, în organizarea socială, 
în comportamentul moral.

bucurîndu-se de un drept 
garantat prin hbtărîri 
de partid și de stat 
care obligă organele criti
cate să răspundă concret 
într-un termen scurt. Pu- . 
tem scrie cu majuscule, ca 
pe unul din meritele fun
damentale ale orînduirii 
socialiste, că cetățeanul 
României de azi își poate 
exprima părerea în orice 
împrejurare deschis și li
ber, că în Partidul Comu
nist Român este întruchi
pat apărătorul cel mai dîrz 
al libertăților poporului 
garanție că democrația so
cialistă se dezvoltă sigur și 
drept.

Pentru scriitor pe care 
însăși profesia îl desem
nează ca reprezentant al 
opiniei publice, acest timp 
al împlinirii unor aspirații 
fundamentale este similar 
cu chemarea de a-și pune 
cu deplinătate conștientă 
talentul, spiritul civic în 
slujba idealurilor poporu
lui căruia îi aparține, dînd 
expresie în opere durabile 
uriașului său efort creator 
de edificare a patriei noas
tre socialiste. Aceasta in
cumbă din partea sa o spo
rită responsabilitate socia
lă, datoria de a se Inspira 
din clocotul vieții noi pe 
care o trăim.

t V
■

17,40 — Buletin de știri. 17,45 — 
Lumea copiilor. Hup și Hop (I). Un 
nou serial de păpuși pentru cei mai 
mici telespectatori. Eroii lui sînt 
doi maimuțoi care descoperă lumea 
trecînd prin nenumărate peripeții 
pline de haz. 18,00 — Tinere, cunoaș- 
te-ți țara ! Itinerar de vacanță pe 
plaiuri argeșene. Film de Victoria 
Ionescu. Imaginea Constantin Voi- 
tițchi. 18,40 — Din lumea științei. 
Eficiența cercetării științifice. 19,15 — 
Cîntă fanfara Căminului cultural 
din comuna Batăr, județul Bihor. 
Dirijor Romulus Botto. 19,30 — Te
lejurnalul de seară. Buletin meteo
rologic. 19,45 — Congresul al X-lea 
al P.C.R. Cu carul de reportaj în 
țară. Aveți legătura cu... Bacău 
20,15 — Film artistic — Marele restau
rant. Comedie a studiourilor fran
ceze cu Louis de Funăs, Bernard 
Blier, Maria-Rosa Rodrlguez. Regia 
Jacques Besnard. 21,40 — Prim plan. 
Artistul poporului Kovacs Gyorgy. 
Emisiune de Manase Radnev. 22,00 — 
Invitata noastră : cîntăreața de mu
zică ușoară Laila Kinnunen (Finlan
da). 22,20 — Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic. 22,35 — Pu
blicitate. 22,40 — Criterii. Carnet ci
nematografic.

cinema
i © Dragoste la Las Vegas : PATRIA — 

9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; " ~ -------
| REȘTI —- 8,45 ; 10,45 ; n.u , ,

19 ; 21, GRĂDINA EXPOZIȚIA —
I 20,15.

© Omul momentului : LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, 
GRĂDINA DOINA - 20,30.
© Comisarul X șl banda „Trei cîinl 
verzi" : REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Ia grădină -t 20,30, FAVORIT —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
© Ultima tură : VICTORIA — 0 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© La dolce vita : CENTRAL — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, TOMIS — 9—12,15 în 
continuare ; 16 ; 19,30, Ia grădină — 
20,30.
© „Armata codobaturilor" din nou In 
luptă : LUMINA — 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
© Tarzan, omul Junglei : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20, VIITO
RUL — 15,30 ; 18,30.
© Apele primăverii : VIITORUL — 
20,30.
© Gustul mierel : UNION — 15,30 ; 

. 18 : 20,30.

19 ; 21, BUCU- 
12,45 ; 14,45 ; 17 ;

\
I..

La Moscova s-a des
chis ieri cea de-a Vl-a 
ediție a Festivalului in
ternațional al filmului. 
Solemnitatea inaugura
lă — care a întrunit, a- 
seară, în marea sală a 
Palatului congreselor de 
la Kremlin, pe partici- 
panții la festival — a 
fost dominată de spiri
tul unei înalte respon
sabilități față de desti
nele celei de a 7-a arte, 
subliniind virtuțile u- 
maniste, capacitatea și 
datoria cinematografu
lui de a contribui la 
pacea și prietenia între 
popoare. După solemni
tate a fost prezen
tat, în afară de con
curs, filmul „Romeo 
și Julieta" al cunos
cutului regizor italian 
Franco Zeffirelli.

Prima zi a festivalu
lui a fost, de fapt, con
sacrată întîielor contac
te ; oaspeții au vizitat 
orașul, membrii celor 
trei jurii au avut o în- 
tîlnire preliminară. 
Componenta juriilor re
flectă caracterul larg 
reprezentativ al con
fruntării care începe 
azi. Din juriul con
cursului filmelor de 
lung metraj, de pildă, 
prezidat de Serghei 
Gherasimov, fac par
te veterani, ca re
gizorul american King 
Vidor sau regizorul 
bulgar Zahari Zhandov,

alături de cineaști din 
tînăra generație, ca bra
zilianul Glauber Ro
cha, actori de notorie
tatea germanului Erwin 
Geschonnek sau italia
nului Alberto Sordi sau 
aflați încă la în
ceput de drum, ca sene- 
galeza Therâse Diop (a- 
leasă în 1964 „Miss

PRIN TELEFON 
DE LA TRIMISUL 

NOSTRU SPECIAL 
LA MOSCOVA, 

D. COSTIN

figurează

Africa"). Ion Popescu- 
Gopo, Jerzy Kawalero- 
wicz, Yves Ciampi, Ist
van Szabo, Mahida 
Yoursy sînt alte pre
zențe cu autoritate în 
acest juriu. Pe agenda 
concursului
astăzi filmul românesc 
„Răutăciosul 
cent", prezentat aci sub 
titlul: „O femeie pentru 
un anotimp". Filmul 
nostru și interprets săi 
au fost recomandați 
prin intermediul ma
rilor panouri, alcătui
te cu gust, care or
nează vitrinele de fa
țadă și holul aripei

• Primăvara ; Retorte și giganți ; 
Convergențe ; Mexico ’68 ; Statorni
cie ; Leul și șoricelul : TIMPURI NOI
— 9,15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
© Noaptea generalilor (ambele serii) 
FEROVIAR — 8,30—14 în continuare
17.15 ; 20,15, EXCELSIOR 
18 ; 19, MELODIA — 8,30 
17 ; 20, MODERN — 9,30
19.30, FLAMURA — 9,15
17.30 ; 20,15.
© Străin în casă : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Contemporanul tău : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
o Prințul negru : PROGRESUL — 
15,30 ; 18, GRĂDINA BUZEȘTI —
20.30, GRADINA PROGRESUL PARC
— 20,30.
© Călugărița șl comisarul : PROGRE
SUL — 20,30.
© Alexandru 
8,30—16,30 în 
MIORIȚA —
18.15 ; 20,30,
20.30,
o Neîmblînzita Angelica : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15,
— 20,30, VOLGA “ " 
nuare ; 18,15 ; 20,30.
© Comedianții (ambele serii) :
REA — 15 ; 18, la grădină — zu,30. 
0 Lovitură puternică : LIRA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
© Noaptea e făcută pentru... a 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. /
© In umbra coltului t COTROCENI — 
15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
© Căsătorie pripită ? : COTROCENI — 
20,30.

- 10 ; 13 ; 
11,15 ; 14 ; 
13 ; 16,30 ; 
12 ; 14,45 ;

20.

adoles-

de est a hotelului „Ros- 
sia“. „Sputnikul", gaze
ta zilnică a festivalului, 
consemnează prezența 
românească la această 
prestigioasă ifaanifestare 
internațională după ce 
membrii delegației au 
înfruntat, la sosire, a- 
saltul gazetarilor, al 
fotoreporterilor.

Atmosfera de „sim
patică agitație și atră
gătoare dezordine" — 
cum o caracterizează 
regizorul Alexandr 
Zarhi — a făcut ca, din 
prima zi, festivalul să 
capete un aer familiar 
în care prieteniile se 
leagă ușor. Competiția 
se anunță însă strînsă. 
Spicuind din program, 
filme ca „Frații Kara
mazov” în regia lui 
Ivan Pîriev și „Să aș
teptăm pînă luni" de 
Stanislav Rostoski 
(U.R.S.S.), „Oliver" de 
Carol Reed (Anglia), 
„2001 — odiseea spa
țiului" de Stanley Ku
brick (S.U.A.), „Zidu
rile" de Kovacs Andrasi 
(Ungaria), „Play Time" 
de Jacques Tați (Franța) 
— și am citat doar șase 
din cele 32 lung metra
je (!) — vor face ca sar
cina juriului să nu fie 
deloc ușoară. Situația e 
similară și la concursul 
de scurt metraje, ca și 

' Ia cel al filmelor desti
nate copiilor. Dar fes
tivalul este abia la în
ceput.

© Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Aruncați banca în aer : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 20,30. 
© Am două mame și doi tați : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
« Nu vor fi divorțuri : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
© Winnetou (seria a IlI-a) : MUNCA 
— 10.
© Ziaristul (ambele serii): MUNCA — 
16 ; 19.
© A trăi pentru a trăi : FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Operațiunea „Belgrad" : ARTA 
9—15,45 în continuare ; 17,30 ; 19,15, 
grădină — 20,30.
© Paradisul îndrăgostlților : VITAN — 
15,30 ; 18.

la

cel fericit: DACIA 
continuare
9,15; 1...
GRĂDINA

ia,e ; 18,30 ; 20,45, 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
---- VITAN —

bucegi— 
. , Ia grădină 

9—18 în conti-

UNI-
20,30.

visa :
/

teatre
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară „Herăstrău") : 
Photo-Finish — 20,30.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Femei, femei, fe
mei — 20.
e Ansamblul folcloric „Perinița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Pe
rinița mea — 19.
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ram COMUNA A C. C. Al U. I. c.
Șl A CONSILIULUI II. A. SI

(Urmare din pag. I)

cinile ce revin organizațiilor U.T.C. 
întregului nostru tineret în lumina 
acestor documente.

In cadrul lucrărilor plenarei au 
luat cuvîntul numeroși vorbitori care 
s-au referit la documentele ce ur
mează să fie supuse spre dezba
tere și adoptare Congresului al X-lea, 
exprimîndu-și satisfacția pentru înal
ta ținută științifică, pentru impor
tanța deosebită teoretică și practică 
a Tezelor și a proiectului de Direc
tive și, în același timp, adeziunea de-

Cuvîntarea tovarășului
Ion Iliescu

Vorbîiorul a subliniat că întregul 
nostru popor întîmpină într-o at
mosferă de puternică efervescență 
creatoare, cu noi succese în muncă 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — eveniment 
de importantă majoră în viața so
cietății noastre.

Congresul al X-lea aț P.C.R. își va 
desfășura lucrările în anul jubiliar 
al celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist — 
moment de cotitură în istoria Ro
mâniei. care a marcat începutul pe
rioadei de profunde transformări 
social-politice, de împlinire a idea
lurilor libertății naționale și socia
le. de bunăstare materială și spiri
tuală pentru toți oamenii muncii. 
Bilanțul victoriilor epocale obținute 
pe drumul socialismului în acest 
pătrar de veac, mersul ascendent al 
societății noastre, perspectivele sale 
luminoase conferă forului suprem 
al partidului nostru semnificații 
istorice deosebite.

Activitatea complexă desfășurată 
după Congresul al IX-lea în vasta 
operă de făurire a României socia
liste — a spus vorbitorul — rezol
varea cu competență de către con
ducerea partidului și statului a pro
blemelor fundamentale ale progre
sului societății, rezultatele obținute 
în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, prestigiul de care se bucură tara 
noastră pe plan internațional ilus
trează elocvent capacitatea deplină 
a Partidului Comunist Român de a 
conduce destinele națiunii noastre 
socialiste.

Rezultatele pozitive obținute în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui sînt rodul muncii eroice, pline 
de abnegație, a întregului popor1, care 
urmează cu încredere și devotament 
partidul comunist. Avînd conștiința 
că acționează în virtutea imperati
velor supreme ale societății, ale na
țiunii noastre socialiste, tînăra ge
nerație. integrata organic eforturilor 
creatoare ale întregului popor, mun
cește cu dăruire și responsabilitate 
deplină pentru transpunerea în viață 
a politicii partidului.

Corespunzător puternicului dina
mism al dezvoltării societății noas
tre. au sporit rolul și răspunderile 
social-politice ale organizației revo
luționare a tineretului. Prezența U- 
niunii Tineretului Comunist si a 
U.A.S.R. în Frontul Unității Socia
liste — dovadă grăitoare a încre- 

'derii acordate de partid, de socie
tatea noastră tinerei generații — evi
dențiază rolul politic și social im
portant pe care sînt chemate să-l

Foto : M. CiocPe lacul Herăstrău

vremea
Timpul probabil pentru 9, 10, 11 iu

lie. Vreme în general instabilă și în 
răcire începînd din nord-vestul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale mai ales sub 
formă de averse, însoțite izolat de 
descărcări electrice. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între 18 și 28 de grade, 
izolat mai ridicate.

In București vreme în curs de ră
cire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
în a doua parte a intervalului. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.

„DIODA" 

expediază 
la domiciliu

Pe baza unei comenzi adre
sate printr-o simplă carte poș
tală, magazinul „DIODA" din 
bd. 1 Mai, nr. 126, sectorul 8 
(Oficiul poștal nr. 41) veți 
primi la domiciliu PIESELE 
DE SCHIMB necesare funcțio
nării televizorului, aparatului 
de radio, picupului sau magne
tofonului dv. Apelînd ast
fel la serviciile magazinu
lui „DIODA" nu veți mai fi 
nevoit să vă deplasați la ma
gazinele de specialitate.

Coletul se livrează prin 
poștă, iar plata se face prin 
ramburs. 

plină față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, hotărîrea 
de a milita neobosit pentru înfăptui
rea cu succes a tuturor sarcinilor sta
bilite de partid.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, plenara a aprobat, în una
nimitate, scrisoarea adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R.

La punctul al doilea al ordine! de 
zi, tov. Traian Ștefănescu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., a fost ales 
secretar al C.C. al U.T.C.

îndeplinească organizațiile noastre, 
posibilitățile largi de care dispune 
tineretul pentru a participa intens 
la activitatea economică, politică și 
socială, la dezbaterea și adoptarea 
deciziilor de importanță generală 
pentru societate, la aplicarea lor în 
viață.

împreună cu întregul popor, ge
nerația tînără a patriei a întîmpi- 
nat cu sentimente de mîndrie pa
triotică, cu entuziastă și unanimă 
aprobare recentele documente care 
oferă un cîmp larg de afirmare ela
nului și inițiativei sale creatoare, 
exprimîndu-și convingerea că liniile 
directoare ale vieții social-politice și 
economice, cuprinse în vastul pro
gram elaborat de partid, răspund în 
cel mai înalt grad cerințelor obiec
tive ale progresului social, intere
selor supreme ale națiunii noastre 
socialiste.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.C., întregului tineret în 
lumina acestor documente de însem
nătate fundamentală. în toate unită
țile economice, a spus el, organiza
țiile U.T.C. sînt datoare să antre
neze tineretul în întrecerea socia
listă, la îndeplinirea obiectivelor cu
prinse în chemările C.C. al U.T.C. 
și ale organizațiilor județene U.T.C. 
Prahova și Teleorman, a angaja
mentelor proprii luate în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei. Ele trebuie să desfă
șoare o largă activitate politico-edu- 
cativă pentru dezvoltarea spiritului 
de răspundere în muncă, pentru res
pectarea normelor disciplinare, să 
inițieze acțiuni multiple menite să 
contribuie la lărgirea orizontului 
profesional al tinerilor, la cultiva
rea în rîndul acestora a atitudinii 
înaintate în muncă, a atașamentu
lui și a dragostei față de unitatea 
în care lucrează.

Participarea tineretului la dezba
teri, acțiunile Inițiate de organiza
țiile U.T.C. și asociații trebuie să 
constituie un nou prilej de mobili
zare politică a tinerei generații la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
partid, la integrarea sa responsabilă 
în viața economică și social-politică 
a țării.

Tineretul patriei, pregătit să dea
- examenul maturității politice și al 

responsabilității sociale, mîndru că 
poate să răspundă atenției și grijii 
permanente cu care este înconjurat, 
se angajează să-și dăruiască întreaga 
energie, elanul propriu vîrstei sale, 
realizării țelurilor mărețe cuprinse 
în Tezele C.C. al P.C.R. și în pro
iectul de Directive ale celui de-al 
X-lea Congres.

Modele noi 
de confecții 

oferite 
comerțului
La actualele contractări de 

mărfuri, pe care le vom vedea 
în magazine în trimestrul IV 
din acest an și în trimestrul I 
1970, fabrica „Steaua roșie" 
din Sibiu oferă comerțului noi 
modele de confecții. Creatorii 
fabricii, printr-o strînsă cola
borare cu inginerii, tehnicienii 
și muncitorii de înaltă califi
care au pregătit 80 de modele 
noi de costume și sacouri băr
bătești din lînă și bumbac, 
impermeabile din relon și 
bumbac, ca și bluze de vînt. 
Alte 50 de modele noi de cos
tume, impermeabile și bluze 
au fost create în vederea con
tractării la export. Colectivul 
fabricii sibiene se pregătește 
intens și pentru participarea 
la expoziția economiei națio
nale, ca și la unele tîrguri 
internaționale.

Ce se poate spune despre 
noile confecții cu emblema 
„Steaua roșie" ? Toate sînt 
realizate după „ultimul jur
nal", cum se spune de obicei, 
multe dintre ele și cu o linie 
care să satisfacă cele mai di
ferite gusturi.

De menționat că din noua 
și moderna fabrică sibiană 
pleacă zilnic 1 600 de costume 
bărbătești și 800 de imper
meabile solicitate și apreciate 
de cumpărătorii interni și ex
terni.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE SOVIETICE

Luni seara a sosit în Capitală, 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
însoțit de membri ai delegației gu
vernamentale sovietice, pentru a 
participa la lucrările sesiunii a 3-a 
a Comisiei interguvernamentale ro- 
mâno-sovietice de colaborare econo
mică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
oaspeții au fost salutați de Gheor- 
gbe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe

0 delegație de specialiști din agricultura 
R. P. Ungare a sosit in Capitală

Luni dimineața, a sosit în Capi
tală o delegație de specialiști din a- 
gricultura R.P. Ungare, condusă de 
dr. Imre Dimeny, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, care, 
la invitația președintelui Consiliului 
Superior al Agriculturii, va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, alți reprezen
tanți ai Consiliului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. precum și de Farkas Imre. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare la București.

★
La amiază au început convorbi

rile între ministrul agriculturii și 
industriei alimentare al R. P. Un-

Cronica zilei
Euni seara a plecat la Moscova 

președintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Pompiliu Maco- 
vei, care, la invitația președintelui 
Comitetului pentru tipărituri de pe 
lingă Gonsiliul de Miniștri ai 
U.R.S.S., N. Mihailov, va participa 
la deschiderea expoziției internațio
nale de mașini poligrafice ce va a- 
vea loc la 9 iulie în parcul Sokol
niki din capitala Uniunii Sovie
tice.

La plecare în Gara de Nord se a- 
flau' membri ai conducerii C.S.C.A.

Erau de față reprezentanți ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
Ea invitația ministrului comerțului 

exterior, a făcut o vizită în țara 
noastră Bhanu Prakash Singh, mi
nistru adjunct pentru dezvoltarea 
industriei, comerțului interior și re
lațiilor cu companiile străine al Re
publicii India. Oaspetele a vizitat o- 
biective industriale din Capitală și 
din orașul Brașov și a avut. o serie 
de întrevederi și discuții cu repre
zentanți ai vieții economice româ
nești, cu care prilej au fost acor
date probleme ce vizează dezvolta
rea în continuare a colaborării și 
cooperării economice bilaterale ro- 
mâno-indiene.

★

Ea invitația Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi-

LĂRGIREA NOMENCLATORULUI
DE PRODUSE

CU PLATA ÎN RATE
începînd de la 1 iulie, în 

urma unor noi măsuri inițiate 
de Ministerul Comerțului Inte
rior s-au îmbunătățit condiții
le de vînzare a mărfurilor cu 
plata în rate. S-a lărgit, în pri
mul rînd, nomenclatorul de 
produse prin introducerea la 
vînzarea după acest sistem de 
plată a unor articole mai deo
sebite, de calitate superioară, 
între care, îmbrăcămintea din 
teron și tergal, costumele din 
stofe din fire pieptănate, toate 
raglanele din țesături de 
bumbac în amestec cu fibre 
poliesterice, cămășile din țe
sături de fire fine de bumbac 
cu inserție. Noile reglementări 
înlesnesc procurarea și a al
tor produse de îmbrăcăminte 
din țesături textile finite și la 
ultima probă. Se pot cumpăra, 
de asemenea, în condiții mai 
convenabile, țesăturile rămase 
de la export, mărfurile solda- 
bile — textile și încălțăminte 
— precum și garniturile ori

0 NOUĂ UNITATE DE DESERVIRE
In cadrul cooperativei „Teh- 

nometal" din Cluj își desfă
șoară activitatea o secție de 
execuție a unor articole din 
argint. Meșteri iscusiți — ar
tiști în meserie — transformă 
aici materialul clientului în 
diverse articole de argintărie 
— tăvi, bomboniere, coșulețe, 

Cioară, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Grigore Bârgăoanu și 
Radu Constantinescu, vicepreședinți 
ai Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpreș)

gare, Imre Dimeny, și președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Nicolae Giosan. Au fost abordate 
probleme privind rezultatele și pers
pectivele de dezvoltare, în interesul 
celor două țări, a colaborării în 
domeniul agriculturii.

După-amiază, oaspetele, împreună 
cu președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a vizitat Complexul 
zootehnic de la Oltenița.

★

In cinstea ministrului agriculturii 
și industriei alimentare al R. P. 
Ungare, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii a oferit un 
dineu.

(Agerpreș)

nătatea, timp de zece zile ne-a vizi
tat țara Huseyin Gezer, președintele 
Academiei de arte frumoase din Is
tanbul.

★

Societatea de științe filologice a 
inaugurat ieri la Piatra Neamț, 
cursurile taberei de vară a profesori
lor de limba și literatura română. 
Cursurile din acest an au ca princi
pală temă problemele interpretării 
textului literar în școala de cultură 
generală.

*
Dr. docent M. Popescu Buzeu, se

cretar general al Uniunii Medicale 
Balcanice, a plecat luni la amiază la 
Beirut pentru a participa la „Zilele 
Medicale ale Orientului Apropiat și 
Mijlociu".

★

Delegația de cineaști români, con
dusă de Mihnea Gheorghiu, care va 
lua parte Ia Festivalul internațional 
al filmului de la Moscova a părăsit 
luni Capitala. ' 1 ,' *s'

★

Luni a părăsit portul Constanța 
nava-școală „Mircea", care va exe
cuta un marș de instrucție în apele 
Mării Negre, ale Mediteranei și 
Adria ticii.

★

Succesele artei românești peste 
hotare au fost confirmate de curînd 
prin obținerea de către artiștii noștri 
plastici a două distincții internațio
nale. Este vorba de Medalia de aur 
care a revenit artistei decoratoare 
Ana Lupaș (Cluj) la expoziția „Arti
zanatul artistic internațional" de la 
Stuttgart și de premiul Pisica de aur 
al Festivalului internațional de pic
tură de la Cagnes sur Mer 1969, ob
ținut de pictorul Henri Mavrodin.

★

Buni după-amiază a avut loc la 
Biblioteca universitară din Capitală 
vernisajul expoziției pictorului Vlai- 
cu Ionescu.

Autorul prezintă 33 de tablouri re
cent realizate — în tehnică mixtă 
și duco.

(Agerpreș)

piesele separate de lenjeria 
pentru pat,, covoarele româ
nești, lucrate pe gherghef și 
covoarele „Carpati" și de tip 
oriental.

Personalul medico-sanitar 
din mediul rural și salariații 
din cadrul corpului didactic 
pot cumpăra, cu plata în rate 
și țesături de lînă — stofe pen
tru rochii, costume, paltoane 
și pardesie bărbătești, încăl
țăminte pentru adulți și copii.

O altă înlesnire constă în 
reducerea procentului de a- 
cont minim — la îmbrăcămin
te de la 25 la 20 la sută — 
pentru muncitorii și militarii cu 
salariul pînă la 2 000 de lei și 
pentru membrii cooperativelor 
meșteșugărești și pensionarii 
al căror venit nu trece de l 000 
de lei, ca și mărirea număru
lui de rate — de la 6 la 8 — 
pentru muncitorii și militarii 
cu salariul pînă la 1 000 de 
lei.

servicii „mocca"7^tacîmuri și 
altele. Orice argint vechi, pre
lucrat prin topire, devine ceea 
ce solicită clientul. Cei care 
doresc să fie serviți de aceas- , 
tă unitate se pot adresa direct 
secției argintărie a cooperati
vei „Tehnometal" din Cluj, 
sir. Matei Corvin 4.

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 
a Venezuelei

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Venezuela la București, 
Edgar Conde Barrios, a oferit, luni 
seara, o recepție, cu prilejul zilei 
naționale a țării sale.

Au luat parte Nicolae Toader, mi
nistrul petrolului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii și func
ționari superiori din unele ministe
re și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai Corpului Diplomatic.

(Agerpreș)

TELEGRAMĂ

Tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele Mani Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare tova
rășului Dondogiin Țevegmid cu pri
lejul alegerii sale în funcția de pre
ședinte al .Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

(Agerpreș)

ȘTIRI
SPORTIVE

ILIE NăSTfîSE S CÎȘTIGAT 
TIMEUL DE LA TRAVE- 

MUNDE
Campionul de tenis al României, 

Ilie Năstase, a repurtat un nou 
succes internațional, cîștigînd proba 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de la Trave- 
miinde (R.F.G.). In finală, Ilie Năs
tase l-a învins cu 6—2, 7—5, 1—6, 
2—6, 6—4 pe campionul maghiar, 
Istvan Gulyas. Anul acesta, Ilie Năs
tase a mai cîștigat marele turneu de 
la Barranquilla (Columbia) și a ob
ținut victorii la diferite turnee din 
India, Italia, Franța, precum și în 
meciurile pentru „Cupa Davis".

CICLISM. — A fl-a etapă a turului 
ciclist, al Franței, disputată pe tra
seul Thonon Les-Bains—Chamonix 
(111 km), a ■ fost cîștigată de fran
cezul Roger Pingeon în 2 h 48’ 23”. 
Belgianul Eddy Merckx, care a so
sit pe locul doi, continuă să poarte 
tricoul galben, urmat de Pingeon la 
5’ 21”, Poulidor la 6’ 45”, Janssen 
Ia 7’ 14” etc.

FOTBAL. — A luat sfîrșit campio
natul de fotbal al Iugoslaviei. Titlul 
de campioană a revenit echipei 
Steaua Roșie Belgrad, care a totali
zat 48 de puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dinamo Zagreb cu 
45 puncte și Partizan Belgrad — 40 
puncte.

. NATAȚTE. — în cadrul concursu
lui' internațional de natație de la 
Brucka (Austria), proba feminină de 
100 m fluture a fost cîștigată de Hel
ga Linder (R. D. Germană), cu 
l’07”7/10, urmată de Agneta Sterner 
(România) — l’H”6/10. Proba de
200 m liber femei a revenit sporti
vei Claude Mandonnaud (Franța) în 
2T7”6/10.

BOX. — A luat sfîrșit Dinamovia- 
da de box de la Berlin La cat. semi- 
ușoară Paul Dobrescu a cîștigat me
dalia de aur. El l-a învins în finală 
pe Gombo (R. P. Mongolă). Ivan 
(muscă), Constantinescu (semigrea) 
și Mariuțan (grea) au obținut meda
lii de argint.

® A luat sfîrșit meciul de atletism 
dintre echipele masculine ale Fran
ței și Poloniei desfășurat pe stadio
nul „Colombes" din Paris. Atleții 
francezi au obținut victoria cu sco
rul final de 218—192 puncte. In ulti
ma zi de concurs, francezul Accam- 
bray a aruncat ciocanul la 64,78 m, 
iar Firea (Franța) a sărit la triplu 
salt 16,21 m. Polonezul Baran a cîș
tigat proba de 5 000 m plat în 13’41” 
6/10 (nou record al Poloniei). Alte re
zultate mai importante : prăjină — 
Tracanelli (F) 4,90 m ; suliță — Ni- 
kieiuk (Polonia) 82,18 m ; 200 m plat
— Fenoiul (F) 20”8/10 ; 400 m garduri
— Kulczycki (Polonia) 51” 2/10.

Un străvechi meșteșug 
preluat și dezvoltat 
la Uzinele textile 

din Cisnădie
Țesutul covoarelor, îndelet

nicire străveche bu certe atri
bute artistice, cunoaște, în 
prezent, la Uzinele textile din 
Cisnădie ritmuri și dimensiuni 
fără precedent. Tradiția mese
riei, a îndemînării transmisă 
de la o generație la alta, pre
luată și amplificată în condi
țiile industriei mecanizate, ex
plică în mare măsură de ce 
covoarele de la Cisnădie sînt 
atît de solicitate în țară, ca și 
peste hotare. Covoarele Cis- 
nădiei se exportă în zeci de 
țări. Capacitatea de producție 
a covoarelor a crescut mult la 
Cisnădie și se prevede dota
rea uzinei, în continuare, cu 
noi mașini și utilaje moderne 
de maro randament, valoarea 
producției globale urmînd să 
marcheze pînă în 1975 un spor 
de peste 70 la sută.

Uzina din Cisnădie este sin
gura din țară care produce, 
pe cale mecanică, covoare 
plușate. Producția de covoare 
românești „Moldova" a înre
gistrat o mare dezvoltare, 
anual oferind comerțului 
1 500 000 mp. Aici se țes și sto
fe de lînă în amestec cu fibre 
sintetice și fire celulozice, des
tinate confecționării costume
lor și paltoanelor bărbătești.

Calitatea superioară a pro
duselor, frumusețea și trăini
cia lor sînt însușiri de bază, 
apreciate așa cum se cuvine. 
De aceea, și circulă pe meri
dianele globului, ca mesageri 
moderni ai unui străvechi meș
teșug românesc.

viața internațională

Comunicat asupra convorbirilor 
cehoslovaco-polone

PRAGA 7 (Agerpreș). — La înche
ierea vizitei în R. S. Cehoslovacă a 
lui Marian Spychalski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, a 
fost dat publicității un comunicat, 
în cursul convorbirilor avute cu pre
ședintele R. S. Cehoslovace, I.udvik 
Svoboda, cu Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, cu Oldrich Cemik, președintele 
guvernului cehoslovac, și cu alți con

Un raport al O.N.U. privind situația
economică mondială

NEW YORK! 7 (A- 
gerpres). — Intr-un ra
port al Secretariatului 
O.N.U. cu privire la 
situația economică în 
lume se arată că 
„producția mondială 
de bunuri și servicii în 
anul 1968 a fost cu a- 
proape 6 la sută mai 
mare decît cea a anu
lui 1967“. Raportul 
menționează că „eco
nomia mondială a con
tinuat să se extindă 
viguros și în primele 
trei luni ale anului în 
curs". Problema esen
țială rămîne decalajul 
în procesul dezvoltării, 
care a atins nivelul 
maxim în anii 1960, și 
pentru reducerea că
ruia se preconizează o 
strategie globală a 
dezvoltării cu cît mai 
puține riscuri asupra 
ritmului general de

creștere a economiei 
mondiale.

Ritmul de creștere a 
producției industriale, 
care a fost între anii 
1966—1967 de numai 1 
la sută în zona Ame- 
ricii de Nord și cea a 
Europei occidentale, a 
crescut între 1967— 
1968, potrivit raportu
lui, cu 5 la sută și res
pectiv 7 la sută. Rit
mul mediu de creștere 
a acestei producții pe 
scara mondială a fost 
de 7 la sută. în 
U.R.S.S. și în țările 
Europei răsăritene, pe 
ansamblu, ritmul creș
terii producției indus
triale a fost de 8 la 
sută. Pe țări, raportul 
menționează că o scă
dere substanțială a 
ritmului dezvoltării 
producției industriale

Destinderea si securitatea -
climatul afirmării

fiecărei națiuni europene
...... ■■■ .. » *=

(Urmare din pag. I)

orînduire — țări capitaliste, pe de 
o parte, și socialiste, pe de altă par
te. Chiar în interiorul celor două 
grupări există diferențe — fiecare 
țară în parte avînd de fapt o cale pro
prie de dezvoltare, ale cărei parti
cularități decurg • din trăsături 
de ordin istoric și geografic, din sta
diul diferit de dezvoltare de la care 
a pornit și la care a ajuns. Tocmai 
de aceea consider că dezvoltarea re
lațiilor intereuropene trebuie să por
nească.de la recunoașterea dreptului 
fiecărei țări la o dezvoltare suvera
nă, la o evoluție economică și so
cial-politică potrivit cu voința 
sa proprie. Prin urmare, recunoaș
terea diversităților naționale și a 
căilor specifice de dezvoltare cons
tituie — după părerea mea — o pro
blemă fundamentală. Personal, evi
dent, sînt ferm convins de superio
ritatea sistemului socialist și cred că 
dacă fiecare popor ar putea să-și 
aleagă în mod independent propriul 
viitor, acest viitor va fi socialist.

Acest lucru îl afirm și în cazul 
Italiei, țară capitalistă dintre cele 
mai avansate, care cunoaște în pre
zent puternice tendințe spre socia
lism, atît în rîndul muncitorilor, cît 
și în rîndul tineretului. Dacă aces
te tendințe nu ar fi frînate de pre
siuni externe, în cazul nostru, 
în. principal, de apartenența Ita
liei ia N.A.T.O., ele s-ar putea mani
festa într-un mod mai eficient 
potrivit cu aspirațiile maselor 
celor ce muncesc. Iată de ce unul din 
obiectivele majore ale partidului 
nostru, Partidul Comunist Italian, și 
implicit al revistei „Rinascita", pe 
care o conduc, este acela de a afir
ma necesitatea unei independențe e- 
fective a Italiei — independență li
mitată astăzi atît de prezența baze
lor militare navale și aeriene ale 
Pactului Atlantic, cît și de penetra
ția capitalului financiar ameri
can în sectoare fundamentale ale 
economiei italiene. Iată de ce noi 
ducem în Italia o luptă susținută 
împotriva acestor stări de lucruri.

— Elementul care, după păre
rea noastră, a creat condiții fa
vorabile pentru abordarea ju
dicioasă a problemelor securi
tății europene îl constituie exis
tența și afirmarea pe continent 
a unor forțe foarte largi și di
verse care se pronunță pentru 
măsuri practice de destindere și 
cooperare între statele europe
ne. Cum considerați în această 
privință evoluția din ultimii ani 
și perspectivele în Europa 
și cum se ’prezintă evantaiul a- 
cestor forțe în Italia ?

— Și eu sînt de părere că conști
ința necesității coexistenței pașnice, 
a unui sistem eficient de secu
ritate în Europa a făcut mari 
pași înainte. Sînt de părere că 
în momentul de față au și fost 
recunoscute o serie de realități 
ale continentului european, în
tre care faptul că diferențele de o- 
rînduiri sociale nu constituie un im
pediment pentru amplificarea rela
țiilor reciproc avantajoase dintre 
state. Prin urmare există posibili
tăți pentru a se face pași înainte, a 
se trece de la o simplă condiție de 
echilibru — echilibru bazat în mare 
parte pe arme nucleare, „echilibrul 
groazei", cum îl numim noi în Italia 
— la o treaptă mai avansată, la o 
conviețuire mai destinsă, la o mai 
largă cooperare. Este vorba de coo
perarea între țări cu orînduiri socia
le diferite, care, evident, nu tind să 
se confunde, să se identifice, dar că
rora un climat de pace și înțelegere 
le va oferi posibilitatea de a se dez
volta pe calea proprie, în conformi
tate cu condițiile specifice, cu inte- 

ducători de partid și de stat, se sub
liniază în comunicat, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării în perspecti
vă a relațiilor prietenești multilaterale 
dintre cele două țări. In cadrul schim
bului de vederi. privind situația 
internațională au fost discutate pro
bleme referitoare la securitatea euro
peană și pacea în Europa și alte pro
bleme de interes reciproc.

a fost Înregistrată în 
Franța, de la 5,1 la 
sută în anii 1966—1967, 
la 1,7 la sută în 1968.

In cursul anului
1968, balanțele comer
ciale ale Marii Brita
nii, Franței și S.U.A. 
s-au deteriorat, în 
timp ce balanțele co
merciale ale R. F. a 
Germaniei, Italiei, 
Belgiei, Olandei și 
Luxemburgului, au în
registrat excedente. In 
raport se subliniază 
Insă că în primele 
patru luni ale anului
1969, în R.F.G. și Ita
lia s-a înregistrat o 
creștere a importuri
lor față de nivelul 
mediu înregistrat anul 
trecut, ceea ce va face 
ca excedentul lor din 
acest an să nu mai fie 
la același nivel.

-,pr 1 ’ ■ U‘. . • r V)resele proprii; corespunzător țelului 
general de a menține și consolida 
pacea.

In Italia există largi pături socia
le care pot fi mobilizate în scopul 
de a se ajunge la o soluție de acest 
gen în problemele securității euro
pene. După cum se știe, stînga ita
liană este puternică ; partidul co
muniștilor și cel al socialiștilor de 
stînga (P.S.I.U.P.) polarizează în ju
rul lor un corp electoral de apro
ximativ zece milioane de persoana 
(respectiv o treime din corpul elec
toral italian), care s-au pronunțat în 
mod hotărît pentru pozițiile de stîn
ga, inclusiv în problemele politici* 
de pace și securitate europeană. 
Chiar în rîndurile socialiștilor și ala 
democrat-creștinilor există curente 
favorabile unei schimbări a politi
cii externe italiene. (Interviul a fost 
luat înainte de scindarea P.S.I. — 
n.r.). Noi criticăm actuala politică 
internațională oficială, deoarece ră
mîne în logica blocurilor militare și 
nu vădește intenția de a se debarasa 
de această logică. în plus, dacă ieșim 
din limitele partidelor, în rîndurile 
studențimii, ale tineretului, în gene
re, precum și în „lumea catolică", în 
sensul larg al cuvîntului, există pu
ternice tendințe spre o politică de 
destindere, de pace, de înțelegere în
tre toate popoarele din lume. în con
secință, avem serioase posibilități de 
a lupta pentru schimbarea situației, 
împotriva rezistenței acelora care 
văd în N.A.T.O. un sprijin al politicii 
lor de clasă. De aceea, cred că în 
viitorul apropiat va avea loc o ascu
țire a luptelor cu caracter social și 
politic.

— In calitate de director al 
săptămînalului „Rinascita", care 
exprimă punctul de vedere al 
comuniștilor italieni, vă ru
găm să ne împărtășiți cum 
își concepe în această privință 
rolul său P.C.I. ?

— Noi, ca partid de opoziție, sîn- 
tem convinși că forțele de opoziție 
din Italia, în special P.C.I., au posi
bilitatea să joace un rol activ în sen
sul modificării orientării proatlantice 
a politicii externe a țării noastre. 
Salutăm orice element novator în 
această politică, chiar dacă provine 
de la partidele care în prezent se 
află la guvern, dar care favorizea
ză coexistența, destinderea, cola
borarea.

— însăși inițiativa colocviului 
la care ați participat este una 
din multiplele forme în care se 
reflectă preocuparea constantă 
a României pentru promovarea 
securității europene, însemnă
tatea pe care ea o acordă în a- 
cest context contactelor la toa
te nivelele, schimburilor de pă
reri ca un mijloc deosebit de u- 
til pentru căutarea și găsirea 
căilor securității europene. Cum 
apreciați eforturile politicii ex
terne a României socialiste în 
această direcție ?

— Faptul că acest colocviu s-a des
fășurat Ia București nu este întimplă- 
tor, ci are rațiuni temeinice, rezul- 
tînd din politica externă a conducăto
rilor României. Ne sînt binecunoscu
te liniile directoare ale politicii ex
terne a României, preocuparea parti
dului și guvernului pentru asigurarea 
securității europene. Consider că ac
țiunile concrete ale României pe plan 
internațional au fost direcționate în 
mod extrem de coerent spre realizarea 
unui nou climat pozitiv, sănătos în ra
porturile dintre statele europene. Con
statăm cu satisfacție că multe puncte 
de vedere ale Partidului Comunist 
Român coincid cu cele ale Partidu
lui Comunist Italian. Există, deci, 
condiții pentru a dezvolta pe mai de
parte colaborarea dintre partidele 
noastre, atît pe tărîmul politicii eu
ropene, cît și în cadrul mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

porneasc%25c4%2583.de


viața internațională
ITALIA Ambasadorul ÎN SPRIJINUL
CRIZA DE GUVERN CONTINUA României la

® Declarațiile secretarului general al P. C. Italian Moscova primit
ROMA — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Incepînd 
de sîmbătă, Italia se află din nou, 
dppă șase luni și jumătate, într-o 
criză guvernamentală cauzată de sci
ziunea intervenită în rîndul Partidu
lui Socialist Italian, unul din parte
nerii coaliției de centru-stînga. Po
trivit aprecierilor ziarului „Corriere 
della Sera", această criză „este cea 
mai complexă de după cel de-al doi
lea război mondial".

într-un interviu acordat ziarului 
„L’Unită" pe marginea situației care 
s-a creat în Italia, Luigi Longo, se
cretar general al P.C. Italian, a de
clarat că sciziunea din cadrul P.S.I. 
creează, fără îndoială, o situație po
litică nouă, care impune tuturor for
țelor stîngii, laice și catolice, inclusiv 
P.C. Italian, o reflectare și căutare 
a modalităților de a depăși dezbina
rea și neîncrederea, încă existente, 
în vederea inițierii unor acțiuni care 
să permită o convergență de contri
buții. Secretarul general al P.C. Ita
lian a menționat, de asemenea, că 
este necesară din partea tuturor for
țelor democratice, care au creat îm
preună Republica, din partea tuturor 
forțelor de inspirație populară și, 
îndeosebi, din partea celor care se 
pronunță pentru socialism, cea mai 
mare vigilență și o puternică pre
zență, o amplă inițiativă politică a 
maselor populare și a tuturor orga
nizațiilor lor. Sarcina principală a 
forțelor de stînga, laice și catolice, 
a spus Luigi Longo, este aceea a cău
tării, în cadrul autonomiei reciproce, 
a punctelor de convergență care por
nesc de la recunoașterea necesității 
de a se avansa o politică de reîn
noire democratică și de dreptate so
cială capabilă să dea un răspuns po
zitiv necesităților și cerințelor ma
selor populare și ansamblului socie
tății italiene.

Intr-o declarație făcută la Roma, 
Aldo Moro, fost prim-ministru al Ita
liei, actualul lider al aripei de „stîn
ga" a Partidului democrat-creștin, a 
menționat că gruparea pe care o con
duce nu va accepta formarea unui 
nou guvern de coaliție de centru- 
stînga din componența căruia ar lipsi 
reprezentanții curentului pe care-1 
conduce. La rîndul lor, liderii noii 
formațiuni politice „Partidul Socia
list Unitar", au declarat că nu con
cep ca reprezentanții acestui partid 
să intre într-un eventual guvern ală
turi de cei ai grupării de „stînga" 
a P.S.I., întrucît sciziunea a interve
nit în urmă unor grave divergente 
de fond.

în aceste condiții, observatorii po
litici consideră că singura posibilita-

te de soluționare a crizei guverna
mentale din Italia ar fi formarea 
unui guvern de tranziție democrat- 
creștin care să se bucure de sprijinul 
tacit al celor două partide socialiste 
și al republicanilor.

★
La 9 iulie se va reuni la Roma 

Consiliul național al Partidului De
mocrat Creștin, ales cu prilejul celui 
de-al 11-lea Congres al P.D.C., în ve
derea desemnării noii conduceri a 
partidului. Tot miercuri se va întruni 
și Comitetul Central al Partidului 
Socialist Italian pentru a alege con
ducerea și pe noul secretar național 
al P.S.I.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — La 
Bruxelles au avut loc luni convorbiri 
între miniștrii afacerilor externe ai 
Belgiei și Olandei, Pierre Harmel și 
Joseph Luns. Cu prilejul unei confe
rințe de presă, Luns a declarat că 
Belgia și Olanda au căzut de acord 
să întreprindă o inițiativă comună 
în consiliul ministerial al C.E.E. pen
tru adoptarea unei declarații de in
tenții a consiliului față de cererea 
Marii Britanii de aderare la Piața 
comună. Luns și-a exprimat speranța 
că și ceilalți membri ai C.E.E. se vor 
alătura inițiativei celor două țări.

de K. F. Katușev

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 
iulie, Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste 
în Uniunea Sovietică, a 
mit, la cererea sa, de K.
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească.

România 
fost pri- 
F. Katu-
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NOI ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

SAIGON 7 (Agerpres). — Din 
nou o recrudescență a activității 
militare în cea mai mare parte a 
regiunilor sud-vietnameze : în ulti
mele 24 de ore, potrivit relatărilor 
corespondenților de presă, forțele 
patriotice au bombardat cu obuze, 
mortiere și rachete 15 obiective mi
litare inamice, provocînd trupelor 
americano-saigoneze pierderi se
rioase în oameni și materiale. Din
tre acestea, bombardarea a două 
poziții deținute de divizia ameri
cană „Amilcar" în provincia Quang 
Tin, a pozițiilor americane din pro
vincia Binh Duong și bombardarea 
cu rachete a taberei militare de la 
Dong Ha (în apropiere de Hue) re
prezintă cele mai importante ac
țiuni ofensive ale patrioților sud- 
vietnamezi.

SAIGON 7 (Agerpres). — In pro
vincia sud-vietnameză Soc Trang- 
Bac Lieu a fost instituit un Comitet 
popular revoluționar, anunță agenția 
„Giai Phong". Comitetul revoluționar 
provincial a abolit sistemul adminis
trativ saigonez In provincia respecti
vă. El și-a exprimat încrederea în 
conducerea guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud și s-a angajat să militeze 
pentru traducerea în viață a progra
mului său în 12 puncte.

Agenția de presă Eliberarea infor
mează, de asemenea, că în provincia 
sud-vietnameză Thu Due-Long Thanh 
a fost constituit un comitet popular 
revoluționar. Potrivit agenției citate, 
au fost, de asemenea, instituite co
mitete populare revoluționare în 
cinci districte din provinciile Bien 
Hoa, Thu Dau Mot, Vinh Long și Tra 
Vinh.

VICTIMELORCONFLICTULUIDIN NIGERIA
LONDRA 7 (Agerpres). — Agenția 

France Presse, citind surse autorizate 
londoneze, anunță că în urma con
vorbirilor între Okoi Arikpo, minis
trul federal nigerian al afacerilor ex
terne, un reprezentant al Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii și Mau
rice Foley, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe britanic, 
s-a ajuns la un acord privind ajutorul 
acordat victimelor conflictului nige- 
riano — biafrez. Acest acord urmează 
să intre în vigoare numai după ce va fi 
semnat de generalul Ojukwu.

O delegație 
de partid și guvernamentală
a R. D. G. a sosit la Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Luni 
a sosit într-o vizită oficială la Mos
cova) la invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. D. Ger
mane, condusă de Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului da 
Miniștri al R.D.G.

La sosire oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin și de alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Potrivit presei din R.D.G., Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., care urma să conducă de
legația, a rămas la Berlin, din motive 
de sănătate.

STOCKHOLM

Probleme europene pe agenda 
reuniunii liderilor unor partide 

social-democrate

APROPIAT
NEW YORK 7 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat luni un raport Consiliului 
de Securitate, în care subliniază că 
„nivelul violenței în Orientul Apro
piat a atins un punct mai ridicat" 
decît oricînd de la încheierea osti
lităților din iunie 1967.

Raportul subliniază, pe de altă par
te, că observatorii militari ai O.N.U. 
din zona Canalului de Suez „acti
vează în condițiile unui pericol per
manent" și aduce la cunoștința Con
siliului de Securitate că, dacă si
tuația actuală se va menține, nu va 
exista altă alegere decît să se re
comande Consiliului de Securitate 
ca, după consultări cu guvernele care 
furnizează observatori, să examineze 
acțiunile viitoare, incluzînd chiar po
sibilitatea unei retrageri a observa
torilor.

U Thant a adresat un apel „în 
termenii cei mai energici" Israelu
lui și vecinilor săi arabi să înce
teze imediat „toate operațiile ofen
sive militare", îndeosebi în zona Ca
nalului de Suez. „Cer părților să re
vină la respectarea încetării focu
lui spre a se evita un eșec al e- 
forturilor în curs pentru restabilirea 
păcii în Orientul Apropiat". în a- 
celași sens, el a cerut membrilor 
Consiliului de Securitate și tuturor 
țărilor membre ale O.N.U. să exer
cite întreaga lor influență posibilă.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că Joseph Sisco, asistent al 
secretarului de stat pentru proble
mele Orientului Apropiat și Asiei de 
sud, va pleca săptămîna aceasta la 
Moscova pentru continuarea consul
tărilor sovieto-americane în legătură 
cu conflictul din Orientul Apropiat. 
In drum spre Moscova, el se va 
opri la Londra și Paris pentru con
sultări cu guvernele britanic și fran
cez.

CAIRO 7 (Agerpres). — Oficialită
țile R.A.U. au descoperit la Cairo o 
rețea de spionaj care acționa în fa
voarea Israelului, anunță agenția 
MEN. Toți membrii rețelei respec
tive au fost arestați.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — La Tel 
Aviv s-a anunțat că patru israelieni 
de origine arabă au fost arestați sub 
acuzația de colaborare cu organi
zațiile de comando palestiniene în 
vederea comiterii unor acte de sa
botaj.

AMMAN 7 (Agerpres). — La 
Amman a fost descoperit un com
plot care viza asasinarea lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru eli
berarea Palestinei și lider al grupu
lui de șoc „Al Fatah", relatează zia
rul „Al Dîfaa". Corespondentul a- 
genției France Presse, care trans
mite știrea, menționează că ziarul 
nu furnizează nici un fel de amă
nunte cu privire la complotiști sau 
la descoperitorii lor.

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA 

CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI

A ELIBERĂRII ROMÂNIEI
MOSCOVA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite: La am
basada română din Moscova a a- 
vut loc luni o conferință de presă 
consacrată celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist. Au luat parte numeroși zia
riști, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor .Externe al U.R.S.S., Asocia
ției de prietenie sovieto-române, a- 
sociației pentru răspîndirea cunoș
tințelor culturale și științifice „Zna- 
nie".

Ambasadorul României în U.R.S.S., 
Teodor Marinescu, a făcut în fața 
celor prezenți o amplă expunere des
pre însemnătatea pentru poporul ro
mân a actului de la 23 August, des
pre drumul istoric parcurs de po
porul nostru în acești 25 de ani. El 
a răspuns apoi întrebărilor puse de 
ziariști.

BAGDAD 7 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor pentru marcarea ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
țării noastre, ambasadorul român la 
Bagdad, Constantin Stănescu, a or
ganizat la sediul ambasadei o gală 
de filme românești.

Au participat oficialități irakiene, 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură, ziariști.

¥
HAGA 7 (Agerpres). — In cinstea 

celei de-a 25-a aniversări a eliberă
rii României, a avut loc în sala mu
zeului Mesdag din Haga vernisajul 
expoziției unor artiști plastici ro
mâni. Au participat oameni de artă, 
ziariști. Au fost de față ambasado
rul român George Elian și membri 
ai ambasadei.

agențiile de presă
transmit
c

Fostul guvernator brita
nic ÎÎ1 RhodeSia, Humphrey 
Gibbs, a părăsit duminică definitiv clă
direa guvernamentală din Salisbury. 
După cum se știe, Gibbs și-a prezentat 
demisia în urma așa-zisului referen
dum organizat de guvernul rasist al lui 
Smith cu scopul de a „legaliza" domi
nația minorității albe în Rhodesia.

0 escadră de nave mili
tare sovietice, compusă dintr-un 
crucișător purtător de rachete, două 
nave de însoțire, două submarini, si 
nave anexă, care efectuează naviga
ție de instruire în zona centrală a 
Oceanului Atlantic, va face o vizită 
de prietenie în portul Havana între 
20 și 27 iulie, la invitația guvernului 
cubanez — anunță agenția TASS.

Cu prilejul vizitei lui Rockefeller tn Haiti, „președintele* Duvalier a ordonat 
ca palatul prezidențial din Port-au-Prince să fie înconjurat cu puternice cor
doane militare. După cum subliniază ziarul „Die Welt", din care este repro
dusă fotografia, în acest mod dictatorul haitian, atît de urît de populație, 

se îngrijea, cel puțin în egală măsură, de propria sa securitate

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — în 
continuarea șederii sale în Suedia, 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, participă la reuniunea lide
rilor unor partide social-democrate 
și socialiste din Europa occidentală. 
La această reuniune, convocată de 
primul ministru suedez Tage Er- 
lander, participă Willy Brandt 
(R.F.G.), Jens Otto Krag (Danemar
ca), Tryggve Bratteli (Norvegia) și 
Mauno Koivisto (Finlanda). Pe a- 
genda de lucru a reuniunii figurea
ză în principal probleme europene,

problema dezarmării, problema pie
țelor economice vest-europene etc. 
De asemenea, se așteaptă ca pre
mierul britanic Wilson să prezinte 
poziția Angliei față de conflictul 
nigeriano-biafrez.

într-o conferință de presă ținu
tă sîmbătă la Stockholm, fostul 
premier danez Jens Otto Krag a a- 
rătat că partidele social-democrate 
europene trebuie să adopte o pozi
ție favorabilă proiectelor privitoare 
la o conferință asupra securității în 
Europa.

Centrul de informații al 
Organizației Națiunilor Uni
te a anunțat duminică seara că secre
tarul general al O.N.U., U Thant, și-a 
contramandat — din cauza stării sănă
tății sale — vizita pe care trebuia să 
o întreprindă în Europa. U Thant tre
buia să sosească luni seara la Paris, 
într-o vizită de 24 ore, în cursul că
reia urma să se întâlnească cu președin
tele Franței, precum și cu primul mi
nistru și ministrul de externe francez.

Prima ședință de lucru a 
celei de-a 9-a Conferințe a 
Federației Internaționale a 
învățătorilor •avut loc duminică 
la Damasc. Lucrările conferinței, care 
se vor desfășura pînă la 9 iulie, sînt 
conduse de Paul Delanoue (Franța), 
președintele Federației Internaționale a 
Sindicatelor învățătorilor.

marș 
pentru interzicerea 
armelor nucleare

Incidente
între studenți

0 delegație parlamentară 
japoneză a plecat în R. P. 
Mongolă 13 invitatia guvernului a- 
cestei țări. Delegația va fi primită de 
Jumjaaghiin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri, și de alți con
ducători mongoli. înainte de plecare, 
membrii delegației japoneze au avut 
o convorbire cu ministrul de externe 
al Japoniei, Aichi, în cursul căreia 
acesta a manifestat, potrivit relatări
lor presei japoneze, mult interes pentru 
stabilirea de relații diplomatice cu 
R. P. Mongolă.

Un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și 
plăți dintre R. P. Chineză și 
R. D. Germană p® anul 1969 * 
fost semnat luni la Pekin — transmite 
agenția China Nouă. Acordul a fost 
semnat de Tzia Sî, ministru adjunct 
al comerțului exterior al R. P. Ci
neze, și Kurt Fenske, adjunct al ti .- 
nistrului pentru problemele economice 
externe al R. D. Germane.

TOKIO 7 (Agerpres). — Peste 300 
de locuitori din Nagasaki, victime 
ale bombardamentului atomic, au 
început duminică un marș pe iti
nerarul Nagasaki — Hiroșima. 
Timp de o lună, participanții la 
marș vor parcurge 500 de km pînă 
la Hiroșima, unde vor participa la 
6 august la ceremonia organizată 
cu ocazia împlinirii a 24 de ani de 
la bombardamentul atomic asupra 
Hiroșimei. Ei vor lua parte la lu
crările celei de-a XV-a conferințe 
internaționale pentru interzicerea 
bombelor atomice și cu hidrogen. 
Marșul victimelor bombardamen
tului atomic a fost precedat la Na
gasaki de un mare miting al parti
zanilor păcii.

și poliție
la Seul

ARGENTINA, DURĂ DECRETAREA

STĂRII EXCEPȚIONALE
La aproape două luni de la de

clanșarea valului de tulburări so
ciale și la mai bine de o săptă- 
mînă de la instaurarea stării ex
cepționale, situația din Argentina 
oferă din nou indicii de agravare. 
Cercurile sindicale și organizațiile 
studențești și-au anunțat intenția 
de a intensifica lupta revendicati
vă. Deși la ultima reuniune minis
terială s-a promis că guvernul va 
acorda atenție „priorităților socia
le", s-a precizat pe de altă parte 
că măsurile 
te „nu vor 
combaterea 
trast însă 
observatorii 
nici pînă astăzi, deși au fost inte
rogate peste trei sute de persoane, 
nu s-a putut da de urmele asasi
nilor liderului sindical Augusto 
Vandor, conducător al aripei mo
derate a Confederației Generale a 
Muncii.

în general, apare limpede că re
centa remaniere ministerială nu a 
adus modificări esențiale în orien
tarea guvernului și că există o si
tuație de criză.

în comentariile ziarelor se men
ționează că, în ultimele două de
cenii, nici un guvern argentinean 
nu a rezistat unei confruntări sis
tematice cu mișcarea sindicală.

Este cunoscut că în mișcarea sin
dicală argentineană se manifestă 
de multă vreme disensiuni între 
diferite fracțiuni. Dar, în fața. re
presiunilor autorităților, fracțiu
nile sindicale rivale s-au unit, or- 
gani'zînd în comun acțiuni greviste 
pe plan regional și național.

în același timp, nici în rîndul

menține în contact 
opoziția din Argen- 
coincidență stranie,

ce urmează să fie lua- 
afecta fermitatea în 
subversiunii". în con- 
cu această declarație, 

politici notează că

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO, 

DE LA V. OROS

armatei situația nu este calmă. Se 
constată, după cum remarcă ob
servatorii locali, o agitație vizibilă 
în rîndurile vîrfurilor militare, 
care țin să reamintească că după 
răsturnarea fostului președinte Ar
turo Illia, s-a convenit să se încre
dințeze șefilor celor trei arme ro
lul de a păzi „puritatea doctrina
ră" a regimului.

La dificultățile actuale s-a adău
gat în ultimele zile un aspect nou. 
în exilul său din Spania, ex-pre- 
ședintele Juan Peron a declarat 
ziarului „La Verdad" că este gata 
să se reîntoarcă în Argentina 
„dacă poporul o dorește". El a fă
cut cunoscut, totodată, că în aceste

momente se 
permanent cu 
tina. Printr-o 
unele ziare din Buenos Âires inse
rau rezultatele unui sondaj al opi
niei publice, în care reîntoarcerea 
lui Peron întrunea trei sferturi 
din preferințele celor chestionați. 
Mai mult decît declarațiile lui Pe
ron și chestionarele amintite, la 
Casa Rosada a cauzat neliniște 
știrea conform căreia purtătorii de 
cuvînt ai exilatului de la Madrid 
ar fi avut în ultimele zile contacte 
confidențiale cu anumiți șefi mili
tari.

Știri de ultimă oră din Buenos 
Aires anunță că judecătorul fede
ral din provincia argentineană Cor
doba a declarat drept anticonstitu
ționale acțiunile tribunalelor mili
tare care au condamnat la 
închisoare mai mulți cetățeni ares
tați în cursul recentelor acțiuni 
revendicative desfășurate în Ar
gentina. Judecătorul a cerut 
toate persoanele condamnate 
tribunale militare să fie puse 
dispoziția organelor judiciare 
vile.

Pe de altă parte, Asociația avoca- 
ților argentineni a dat publicității 
o declarație de protest în legătură 
cu arestarea unui grup de juriști 
după decretarea stării de urgență.

SEUL 7 (Agerpres). — Studenții 
de la diferite institute de învăță- 
mînt superior din Seul au reluat 
luni demonstrațiile de stradă în 
semn de protest împotriva propu
nerilor de revizuire a actualei con
stituții menite să permită lui Pak 
Cijan Hi de a fi ales pentru a treia 
oară în funcția de \ președinte al 
regimului din Coreea de sud. Po
trivit agenției U.P.I., circa 3 000 de 
studenți au organizat, înaintea de
monstrațiilor, un miting, cerînd lui 
Pak Cijan Hi să nu schimbe actua
la constituție. între studenți și po
liție au avut loc incidente. Actuala 
„constituție" nu permite șefului 
statului să ceară reînnoirea pentru 
a treia oară a mandatului său.

S-a încheiat vizita în 
Austria a ministrului finan
țelor Ui O.S.So, V- Garbuzov. 
Oaspetele a avut întrevederi cu can
celarul federal Klaus și cu alte perso
nalități austriece, cu care a purtat dis
cuții referitoare la probleme de interes 
comun pentru cele două țări — anunță 
agenția TASS.

Cele trei mari centrale 
sindicale din Italia - c.g.i.l, 
C.I.S.L. și U.I.L. — au hotărît să de
clanșeze la 11 iulie a.c. o grevă ge
nerală de 24 ore în Sicilia. Documentul 
publicat de sindicate precizează că a- 
ceastă acțiune va fi o manifestare co
mună pentru a atrage atenția opiniei 
publice asupra gravității situației eco
nomice și sociale din Sicilia.

Contacte froMco-vest- 
gemune. Dup® vizita lui Wi,,y 
Brandt la Paris, un alt ministru vest- 
german, Karl Schiller, ministrul eco
nomiei, va sosi £narți în capitala Fran
ței, unde urmează să aibă întrevederi 
cu ministrul francez al economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d’Estaing.

0 fustună puternică s-a 
abătut asupra Elveției, Pr°- 
vocînd pagube considerabile. Grindina 
și ploaia au inundat numeroase loca
lități, îndeosebi Lucerna, Zurich și 
Zugg, devastînd locuințe. Ploile re
vărsate au făcut șoselele impractica
bile, pe alocuri apa ajungînd pînă la 
acoperișul automobilelor. în cîteva re
giuni, traficul feroviar a fost întrerupt.

In fotografie : as
pect din timpul 
ciocnirilor care au 
avut loc la Seul în
tre studenti și po-

La Sofia a avut loc ședința Co
misiei mixte, instituită în urma acor
dului de colaborare economică, indus
trială și tehnică, încheiat între R. P. 
Bulgaria și Uniunea economică bel- 
giano-luxemburgheză. Au fost discu
tate probleme legate de posibilitățile 
dezvoltării în viitor a colaborării în 
domeniul construcțiilor de mașini, in
dustriei electrotehnice, industriei chi
mice și agriculturii.

O.Z.N.-URI
DEASUPRA
TUNISIEI

Agenția United Press Interna
tional, citind postul de radio Tu
nis, anunță că deasupra Tunisiei 
au fost observate duminică 2 o- 
biecte zburătoare neidentificate. 
Primul obiect zburător neidenti
ficat a fost observat la ora 21,54 
și avea o formă sferică. 
Corpul, de culoare albastră, a 
trecut pe deasupra Tunisiei timp 
de 3—4 minute și apoi a dispă
rut. Cel de-al 2-lea a apărut la 
ora 21,55, ora Bucureștiului, și 
după ce a evoluat timp de cîteva 
minute pe cer a explodat dind 
o lumină puternică și „avînd ca
racteristicile unei explozii ato
mice".

Manevre aero-navale, 18 
care participă forțe americane, en
gleze, malayeziene, australiene și neo
zeelandeze, au început luni în Marea 
Chinei de sud. La ele participă 24 
nave militare și formațiuni de avioane 
cu bazele în Malayezia și Singapore.

Banca braziliană a proce
dat la o nouă devalorizare 
a monedei naționale 
zeiro. Aceasta este a patra modificare
a parității cruzeiroului față de dolar. 
Noua paritate este acum de 4,1 cru
zeiros la un dolar american.

cru-

' REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell 40.36#


