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Se generalizează 
experimentarea 

nouini sistem de salarizare 
și majorarea salariilor 

in nai sectoare de activitate

CONGRES
AL PO R

• Adeziune unanimă față de documentele pentru Congresul al X-lea 

© Comuniștii, toți oamenii muncii salută cu entuziasm și încre
dere hotărirea conferințelor județene de a susține propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în fruntea partidului

în aceste zile viața politică a țării este marcată pu
ternic de desfășurarea conferințelor extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid, moment de deose
bită importanță în pregătirea Congresului al X-lea al 
P.C.R., etapă superioară a vastei dezbateri a docu
mentelor pentru Congres. Comuniștii, întreaga opi
nie publică din țara noastră au urmărit cu atenție 
desfășurarea conferințelor care au avut loc pînă 
acum, au salutat participarea la lucrări a tovarășilor 
din conducerea partidului.

Un pufernic ecou în rîndurile tuturor oamenilor 
muncii a avut cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Cluj — cuvîntare caracterizată 
printr-un bogat conținut de idei, prin realism și spi
rit de răspundere, principialitate marxist-leninistă 
în analizarea problemelor vieții economice și politice 
a țării noastre, ale situației internaționale, de dorința 
fierbinte de a sluji fără preget cauza generală a so
cialismului și păcii în întreaga lume.

Subliniind însemnătatea acestor conferințe ale or
ganizațiilor județene de partid, elementele noi pe care

ele le aduc în activitatea partidului, în perfecționarea 
întregii vieți politice a țării, nenumărate scrisori și 
telegrame au sosit pe adresa Comitetului Central al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Semnate de 
reprezentanți ai organizațiilor de partid, ai organiza
țiilor de masă și obștești, ai unor colective de muncă, 
ai tineretului, de cetățeni aparținînd diferitelor gene
rații și profesii, toate aceste telegrame și scrisori au 
ca trăsătură comună exprimarea clară, sinceră, preg
nantă a sprijinului deplin pentru politica internă și 
externă promovată cu consecvență și principialitate 
de partidul nostru, a dragostei, stimei și prețuirii cu 
care întregul popor îl înconjoară pe secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Scrisorile exprimă satisfacție pentru faptul că dele
gații la conferințele județene, îndeplinind mandatul 
primit din partea sutelor de mii de comuniști, au 
aprobat și susținut Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul 
de Directive, și -își manifestă hotărîrea de a traduce 
în viață programul ce va fi stabilit de Congresul al 
X-lea. Semnatarii scrisorilor și telegramelor își fac 
cunoscute sentimentele de aprobare față de desemna
rea în conferințele județene de partid a candidaților

pentru organele superioare de partid, moment impor
tant în procesul adîncirii democrației de partid.

în cuvinte vibrante sînt sprijinite hotărîrea con
ferinței de partid a municipiului București, ale celor
lalte conferințe județene, care au propus și susținut 
ca în funcția de înaltă răspundere de secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Româq să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al partidului și statului nostru. 
Oamenii muncii își exprimă dragostea față de condu
cătorul iubit, prețuirea pentru contribuția sa deosebit 
de importantă Ia elaborarea politicii interne și ex
terne a partidului, la traducerea în viață a acestei 
politici, la imprimarea unui spirit de inaltă exigență 
în întreaga activitate politică și economică din țara 
noastră, pentru munca sa neobosită consacrată spo
ririi contribuției partidului și statului nostru la în
tărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a întregului front antiimperia- 
list, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în 
lume.

Publicăm în paginile 2-3 telegrame și 
scrisori

CONDIȚIILE DIN ACEASTĂ VARĂ IMPUN:

Maximă 
operativitate 
la recoltarea 
cerealelor

Nicolae GIOSAN,
președintele Consiliului Superior al Agriculturii

Strîngerea recoltei de grîu ți de 
alte cereale păioase, transportul și 
depozitarea ei constituie, îp aceste 
zile, una din cele mai importante 
sarcini ale oamenilor muncii din a- 
gricultură, ale organelor agricole. 
Din evaluările făcute pe teren de că
tre specialiști a reieșit că, în gene
ral, producția de grîu este bună. 
De asemenea, datorită coacerii 
pe îndelete și altor factori, boa
bele au o greutate hectolitrică mare 
șl un conținut ridicat de .gluten, ele
mente de mare însemnătate pentru 
obținerea făinii de calitate supe
rioară. Lucrările de recoltare se in
tensifică de la o zi la alta, suprafețe 
mai mari fiind secerate, pînă în pre
zent, în județele Ilfov, Tulcea, Con
stanța, Brăila, Dolj, Olt, Ialomița, Ti
miș și Teleorman. Producțiile medii 
la hectar care se obțin confirmă 
constatările făcute la evaluarea re
coltei. După cum se cunoaște, la în
ceput se recoltează culturile mai sla
be și soiurile timpurii, care sînt, prin 
natura lor, mai puțin productive.^ De 
aceea ne așteptăm ca, pe măsură ce 
vor fi recoltate suprafețe mai întinse, 
producțiile medii la hectar să 
crească.

Față de timpul înaintat, suprafețele 
de pe care s-a strîns pînă în pre
zent recolta sînt mici. Este evident 
că, în condiții climatice normale, 
strîngerea recoltei de pe cele 3 200 000 
hectare cultivate cu cereale păioase 
nu constituie o problemă, deoarece 
agricultura are la dispoziție, pentru 
actuala campanie, 96 150 tractoare, 
47 200 combine, 14 500 prese de balotat 
paie și alte utilaje. Se sconta ca în 
fiecare județ secerișul să se încheie 
în decurs de 10-12 zile lucrătoare. 
Dar precipitațiile abundente care au 
căzut aproape în tot cursul lunii iu
nie, la care s-au adăugat aversele de 
ploaie din săptămîna trecută, au ge
nerat unele greutăți în desfășurarea

normală a recoltatului. In primul 
rind terenul, acumulînd o mare can
titate de apă, este moale, ceea ce în
greunează, în unele locuri, accesul 
combinelor. De asemenea, pe alocuri, 
tot datorită umezelii mari din sol, la
nurile sînt îmburuienite. în afară de 
toate acestea, mai trebuie avute în 
vedere și celelalte aspecte determi
nate de condițiile specifice din acest 
an : grîul are un pai mai scurt, den
sitatea este redusă, iar boabele au 
ajuns în faza de coacere deplină.

Toate acestea impun ca, în fiecare 
unitate agricolă, recoltarea să se facă 
diferențiat, de la o parcelă la alta. In 
acest scop, este necesar ca specialiș
tii din unitățile agricole și de la di
recțiile agricole să se îngrijească de 
organizarea temeinică a muncii, ast
fel încît timpul bun de lucru să fie 
folosit la maximum. Principala aten
ție trebuie acordată utilizării combi
nelor la întreaga lor capacitate 
La începutul acestei campanii, în 
întreprinderile agricole de stat, coo
perativele agricole și întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii au 
fost făcute planuri privind desfășu
rarea campaniei de recoltare, pla
nuri care acum trebuie revăzute. De 
asemenea, este important să se con
centreze forțele de lucru pe acele 
terenuri care pot fi recoltate cu 
prioritate. în această privință, este 
necesar ca inginerii agronomi, ur
mărind starea fiecărei parcele, să 
indice cu exactitate unde să se lu
creze în primul rînd, înlăturîndu-se 
în acest fel deplasarea combinelor 
de la un loc la altul, ceea ce duce la 
pierdere de timp și la întîrzierea se
cerișului.

Există și alte căi prin care se poate 
asigura utilizarea cu randament ridi
cat a mașinilor și utilajelor. Astfel, 
prin repartizarea combinelor pe tar-

(Continuare în pag. a V-a)

Șantierul Naval din Turnu Severin Foto : Gh. Vințilă

Reflexul patriotic 
al unei embleme strălucitoare

alumi- 
doar

Dintre. compușii 
niului cunoscusem 
miniul, vrăjit de culoarea 
lui aprinsă frumos în fres
ce. De-o vreme încoace mă 
urmărește însă, cu sonori
tatea lui deschisă, cuvîn- 
tul alumină și-mi suge
rează, prin simbolism fo
nic, o pudră albă, selena
ră, o pulbere strălucitoare 
în care irizează destinul 
aluminiului.

E poezia unui adevăr in
dustrial ce se cheamă alu
miniul românesc și are a- 
lintata prescurtare a em
blemei ALRO, nu fără o 
undă de mîndrie patrioti
că — de altfel binemeri
tată. Căci s-a născut și s-a 
impus acest aluminiu ro
mânesc în anii construcției 
socialiste; virtuțile lui 
sînt foarte bine apreciate 
pe piața internă și pe cea 
mondială. El intră așadar 
în marea familie economi
că a unor creații a căror 
„ediție princeps" poartă 
pecete socialistă : tractoa
rele, autocamioanele, li
muzina „Dacia", navele de 
mare tonaj. locomotivele 
electrice, puternicele in
stalații de foraj, strungu-

rile și alte multe mașini și și că vor
unelte, un adevărat curcu- neri. Satul e de munte
beu petrochimic — care 
toate împlinesc bilanțul 
măreț al acestui pătrar de 
veac hotărîtor pentru în
fățișarea modernă a Ro
mâniei. Sentimentul ge-

deveni și ei mi- 
și 

avea o agricultură sărăcă
cioasă. Mineritul va dă me
serie nouă și venit bănesc 
familiilor de altfel foarte 
sîrguincioase ale roșienilor. 
îmi dădeam seama totodată

reportaj de Al. ANDRIȚOIU

neral e de profund patrio
tism.

Asistam la timpul apt 
pentru ca rezervele de 
bauxită din clinurile Do- 
breștilor bihoreni să se 
metamorfozeze în aluminiu. 
Timpul socialist al valori
ficărilor superioare, al în
nobilării resurselor acestui 
pămînt. Lutul acela roșu 
ca un asfințit i-a determi
nat pe băștinași să-și bo
teze Roșia una din așeză
rile lor omenești. Anul tre
cut am vizitat Roșia, comu
nă risipită pe o lungime de 
mai bine de 5 km. Oamenii 
ei îmi mărturiseau bucuria 
că exploatarea bauxitei 
înaintează spre hotarele lor

ce beneficiu spiritual e 
pentru o așezare rurală e- 
xistența unui procentaj 
muncitoresc în limpezimea 
conștiinței socialiste.

Din părțile Dobreștilor, 
așadar, bauxita ajunge la 
Oradea. Uzina de alumină 
este durată la marginea 
dinspre graniță a orașului, 
pe șoseaua internațională 
Europa 5, așa că ea este, 
pentru turiști, o aleasă car
te de vizită a industriei 
noastre socialiste.

Am , fost zilele trecute Ia 
uzină cu treburi gazetărești 
și am dat peste inginerul 
șef adjunct. însărcinat cu 
problemele producției. So
rin Breazu. Am stat de

vorbă deschis, amical, ca 
doi oameni de aceeași vîrs- 
tă, neiubitori de '^protocol. 
Mi s-a spus că premiera 
industrială a avut loc în 
aprilie 1965, cînd uzina a 
dat primul produs. Nu, nu 
prima șarjă. Cuvîntul șarjă 
e impropriu. în cazul pro
ducției de alumină, aici 
producția fiind continuă. 
Șarja presupune o produc
ție intermitentă.

Mi s-a explicat și proce
sul de fabricație, în mod 
didactic și simplu. Mi-a plă
cut totdeauna chimia, dar 
numai cînd o învățau al
ții.. Bauxita este macera
tă, apoi amestecată cu so
dă caustică ; soda dizolvă 
alumina, separînd-o deci 
de reziduuri Apoi alumina 
cristalizează. Trebuie să 
fie frumos, numai că din 
tot ce mi s-a spus nu se 
vede absolut nimic, între
gul proces desfășurîndu-se 
în țevi, reactoare, cuptoa
re ermetic închise Crista
lele sînt transformate a- 
poi în pulberea fină, în pu
dra selenară, care se nu-

(Continuare în pag. a V-a)

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri s-a aprobat generalizarea, 
cu începere de la 1 august a.c„ a ex
perimentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor în în
treprinderile forestiere, complexele 
pentru industrializarea lemnului, în
treprinderile de produse finite din 
lemn și trusturile de exploatare, 
transport și industrializarea lemnu
lui aflate sub îndrumarea și con
trolul Ministerului Economiei Fores
tiere, precum și în unitățile silvice 
de sub îndrumarea și controlul Con
siliului Superior al Agriculturii.

Tot cu începere de la 1 august a.c. 
Consiliul de Miniștri a aprobat ge
neralizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor muncitorilor și personalu
lui tehnico-administrativ din între
prinderile de gospodărie comunală, 
locativă și balneo-climaterice ale 
consiliilor populare.

Cele două hotărîrl ale Consiliului 
de Miniștri vin să confirme din nou 
consecventa cu care se înfăptuiesc 
prevederile celui de-al IX-lea Con
gres al partidului referitoare la ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii și ale Hotărîrii Plena
rei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din octombrie 
1967, cu privire la îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și majorarea 
salariilor.

Numărul ramurilor economice la 
care s-a aprobat pînă acum gene
ralizarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor se ridică la 
opt. La acestea se adaugă învătă- 
mîntul de toate gradele. în acest fel, 
de noua salarizare beneficiază peste
I, 5 milioane muncitori, ingineri, e- 
conomiști, cadre didactice, tehnicieni 
și funcționari.

Potrivit prevederilor hotărîrii, sa
lariile muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor și funcțio
narilor din industria de exploatare 
și prelucrare a lemnului se majo
rează în medie cu 9,2 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor mici 
efectuată în 1967, se asigură pe an
samblul ramurii o creștere de 10,8 
la sută. In silvicultură, majorarea 
medie a salariilor urmează să fie de
II, 6 Ia sută, realizîndu-se pe acest 
sector împreună cu majorarea sala
riilor mici din 1967 o creștere fnedie 
de 16 la șută. .

De aceste creșteri ale salariilor vor 
beneficia peste 240 000 de salariațl 
ale căror venituri anuale vor fi cu 
aproximativ 402 milioane lei mai 
mari față de cele realizate înainte 
de 1 august 1967.

Ca și în celelalte ramuri Indus
triale unde s-a aplicat noul sistem 
de salarizare, și în industria de ex
ploatare și prelucrare a lemnului 
și silvicultură, nivelul salariilor 
muncitorilor și personalului tehnico- 
administrativ va fi stabilit în func
ție de cantitatea.' calitatea și răspun
derea în muncă. Avînd la bază aceste 
criterii, salariile vor fi mai direct 
legate de rezultatele obținute în 
producție de fiecare salariat și de

ale întreprinderii în ansamblu. Prin 
aplicarea noii salarizări se realizează 
o mai bună corelare a salariilor 
muncitorilor, inginerilor, economiști
lor și tehnicienilor din economia fo
restieră cu salariile din alte ramuri 
ale industriei republicane. In ve
derea stimulării muncitorilor din 
unele unități mari și complexe care 
produc plăci aglomerate fibrolem- 
noase și sortimente superioare de 
mobilă pentru realizarea unor pro
duse la un înalt nivel calitativ, com
petitive pe piața externă, acestora 
li se acordă un nivel mai ridicat de 
salarizare în comparație cu celelalte 
unități din această ramură.

O dată cu generalizarea noii sala
rizări, și lucrătorii din exploatări fo
restiere, industria lemnului și silvi
cultură vor beneficia de sporuri de 
salarii pentru vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate, de gratificați! a- 
nuale pentru depășirea prin efort 
propriu a beneficiilor planificate, 
precum și de premieri în cursul 
anului pentru rezultate deosebite ob
ținute în activitatea lor.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru lucrătorii din in
dustria de exploatare, prelucrare a 
lemnului și silvicultură un puternic 
imbold în înfăptuirea prevederilor 
cincinalului și a proiectului de Di
rective ale celui de-al X-lea Con
gres al partidului privind conserva
rea, apărarea și dezvoltarea fondu
lui forestier al țării, valorificarea 
superioară și eficientă a masei lem
noase, îmbunătățirea continuă a ca
lității și diversificarea produselor 
industriei lemnului în vederea sa
tisfacerii într-o mal bună măsură a 
cerințelor în continuă creștere ale 
economiei naționale și ale expor
tului.

Conform prevederilor hotărîrii, sa
lariile muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor și funcționarilor din în
treprinderile de gospodărie comunală, 
locativă și balneo-climaterice ale 
consiliilor populare urmează să fie 
majorate în medie cu 9,6 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor mici 
care a avut loc în 1967 se asigură pe 
ansamblu o creștere de 16,5 la sută.

De această majorare a salariilor 
vor beneficia circa 153 000 de sala- 
riați, ale căror venituri anuale vor 
fi mai jnari cu aproximativ 330 mi
lioane lei,' comparativ cu cele rea
lizate înainte de 1 august 1967. Șl 
pentru lucrătorii din acest sector 
introducerea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor va 
constitui un puternic stimulent în 
vederea creșterii eficienței econo
mice a activității întreprinderilor, 
scurtării duratei de execuție a lu
crărilor de reparații, îmbunătățirii 
calității acestora și pentru mai buna 
deservire a populației.

în momentul de față se fac pregă
tiri în celelalte ramuri ale economiei 
naționale în vederea introducerii 
noului sistem de salarizare și de 
majorare a salariilor.

(Agerpres)

Un moment istoric în 
dezvoltarea civilizației umane

A

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Miercuri, 16 iulie 1969, ora 13,32 
minute 00 secunde G.M.T, (15,32’, 
ora Bucureștiului). Nu este exage
rat să se spună că această fracțiune 
de secundă va rămîne înscrisă în is
toria civilizației universale, în istoria 
omului, în multimilenara sa luptă 
pentru cucerirea naturii. Epopeea 
care a început în această zi și care 
va lua sfîrșit la 24 iulie va repre
zenta unul dintre cele mai' strălucite 
momente ale acestei lupte. Peste 
patru zile, dacă totul se va desfă
șura în mod normal, zborul navei 
cosmice „Apollo-ll“, avînd la, bord 
pe cosmonauții Neil Armstrong, Ed
win Aldrin și Michael Collins, va fi 
încununat prin împlinirea unuia din 
visurile cele mai îndrăznețe, mai fa
buloase ale omenirii : o ființă uma
nă va păși pentru prima oară pe 
solul lunar.

Fără îndoială, sute și sute de mi
lioane de oameni de pe toate meri
dianele au urmărit, cu o adîncă 
emoție, începutul acestei mari epo
pei. Practic, întreaga populație te
restră și-a luat rămas bun de la 
cei trei curajoși fii ai săi. Niciodată 
vreun călător nu a primit urări de 
despărțire mai calde ; niciodată nu 
a fost condus de atît de mulți prie
teni și de admiratori împrejuri
mile cosmodromului de la Cape 
Kennedy, pe o rază de peste 100 km, 
au fost invadate de turiștii veniți să 
asiste la acest eveniment. La lansare 
au participat, de asemenea, membri 
ai guvernului și Congresului ame
rican, guvernatori ai statelor, pri
marii principalelor orașe ale S.U.A., 
reprezentanții corpului diplomatic, 
într-o scurtă convorbire telefonică 
avută marți seara, președintele 
Nixon le-a transmis celor trei cos- 
monauți urări de succes în misiunea 
lor. La rîndul său, vicepreședintele 
Agnew, care este și președintele 
Consiliului pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului co»-

mic, după ce a arătat că o largă 
cooperare internațională în dome
niul cuceririi Cosmosului va permite 
realizarea unei debarcări pe Marte 
încă înainte de sfîrșitul acestui se
col, a exprimat dorința guvernului 
american de a conlucra cu Uniunea 
Sovietică în acest domeniu, ceea ce 
va putea influenta pozitiv evoluția 
discuțiilor privitor la dezarmare.

(Continuare în pag. aVI-a)



Telegrame adresate 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
to va roșului 

Nicolae Ceaușescu

Puternică manifestare 
a unității de nezdrun
cinat a partidului nostru

Ion COZMA
secretar al organizației de partid a secției montaj general, 

uzina „Semănătoarea" București

%
„Caracterul științific, mobilizator al documentelor de 

partid puse în discuția conferințelor județene de partid 
— Tezele Comitetului Central pentrn Congresul al 
X-lea al P.C.R. și proiectul de Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe perioada 1976—1980 — 
se spune în telegrama muncitorilor de la UZINELE 
TEXTILE „7 NOIEMBRIE" - a fost confirmat de 
către toți delegații, pentru că documentele exprimă 
năzuința întregului nostru popor de a-și făuri o viată 
mai fericită, în libertate și independentă națională, în 
strînsă colaborare cu țările socialiste, în bună înțele
gere cu toate popoarele lumii.

Colectivul întreprinderii noastre a primit cu profundă 
satisfacție hotărîrea conferinței extraordinare a orga
nizației municipale de partid București ca delegații or
ganizațiilor de partid la cel de al X-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român să propună și să susțină 
realegerea dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, în func
ția de secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Considerăm această propunere 
ca expresie totală a gîndurilor și sentimentelor de 
înaltă prețuire pentru dîrzenia și abnegația cu care 
v-ați angajat din tinerețe în lupta partidului. Contri
buția dumneavoastră în elaborarea politicii interne și 
externe a partidului nostru, politică ce exprimă fidel 
interesele poporului nostru, ale cauzei socialismului 
și păcii, activitatea dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînt pilduitoare pentru noi toți.

Exprimîndu-ne totala adeziune față de politica in
ii ternă și externă a partidului, sîntem hotărîți să o sus

ținem cu toată capacitatea noastră de muncă, reali- 
zînd toate sarcinile ce vor reieși din documentele ce 
le va adopta cel de-al X-Iea Congres al P.C.R.

In telegrama COMITETULUI MUNICIPAL IAȘI AL 
P.C.R. se arată : „Comuniștii din municipiul Iași au 
aflat cu entuziasm și deplină satisfacție de rezoluția 
adoptată la conferința extraordinară a organizației 
județene de partid Iași care a hotărît să susțină pro
punerea conferinței organizației de partid a munici
piului București ca. la cel de-al X-Ica Congres al Parti
dului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales in funcția de secretar general al Comite
tului Central al partidului nostru. Hotărîrea noastră 
fermă de a susține această propunere are la bază 
profundul respect și înalta apreciere față de activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu dăruită integral 
cauzei victoriei depline a socialismului și comunismu
lui, pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru 
asigurarea independenței și suveranității patriei noas
tre, în vederea ridicării națiunii române pe culmile 
cele mai înalte ale progresului și civilizației. De nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al 
poporului, »înt indisolubil legate forța și prestigiul 
partidului nostru, unitatea de monolit a rîndurilor 
sale, elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvol
tare în ritm ascendent și influența de care se bucură 
România socialistă pe plan mondial.

Nutrind sentimente de stimă și profundă recunoștin
ță față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dăm o înaltă 
prețuire activității stăruitoare pe care o desfășoară 
pentru dezvoltarea orinduirii noastre socialiste, întă
ririi unității dintre clasa muncitoare, țărănime și in
telectualitate, a frăției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare. Exprimînd hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii din municipiul 
Iași, asigurăm Comitetul Central al P.C.R că ne vom 
consacra întreaga putere de muncă, talentul, toată 
energia creatoare pentru înfăptuirea programului în- 
suflețitor ce va fi adoptat de Congres pentru fău
rirea viitorului luminos al națiunii noastre socia
liste".

„Noi, comuniștii din COMUNA DANEȘTI, JUDEȚUL 
HARGHITA. întruniți în ședință extraordinară — se 
arată îr.tr-o altă telegramă — ne exprimăm bucuria 
și satisfacția față de hotărîrea adoptată de confe
rința extraordinară a organizației județene de partid, 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să candideze pentru 
funcția de secretar general al Comitetului Central aJ 
Partidului Comunist Român.

Dind glas sentimentelor de profund respect, de înaltă 
apreciere a activității neobosite desfășurate de către 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea partidului și statului, întregii dumneavoastră 
vieți închinate cauzei libertății și progresului țării, fe
ricirii poporului. întăririi frăției dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, înaltei răspunderi ce o 
manifestați pentru unitatea și coeziunea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, 
pentru cauza păcii și securității în lume, calităților 
dumneavoastră de eminent organizator și conducător 
de partid și de stat, adunarea generală a tuturor co
muniștilor din comuna noastră vă adresează în unani
mitate rugămintea de a accepta candidatura pentru 
funcția de secretar general al partidului".

în telegrama adresată ÎN NUMELE STUDENȚILOR 
DIN TOATE CENTRELE UNIVERSITARE ALE ȚARII 
AFLAȚI IN TABARA DE ODIHNA DE LA COSTI- 
NEȘTI se relevă, între altele : „Am studiat cu 
un deosebit interes și am dezbătut cu maturi
tate Tezele și proiectul de Directive pentru cel 
de-al X-lea Congres al partidului, documente 
programatice de înaltă ținută științifică, cu un 
profund caracter realist, care prefigurează imagi
nea impetuoasei dezvoltări a României pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialismului. Pentru noi, fii ai 
poporului român, participanți activi la viața social- v 
politică a țării, care ne pregătim să purtăm mai de
parte făclia tradițiilor științifice și culturale ale pa
triei, aceste documente conturează clar perspectiva 
activității noastre de după ansolvire. ne înflăcărează 
visurile și elanurile, mobilizînd plenar forțele noastre 
tinere în înfăptuirea marilor răspunderi și obligații 
sociale trasate de partid.

în anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. învățămîntu) românesc s-a situat pe coordona
tele generale ale dezvoltării științei și culturii, bucu- 
rindu-se de atenția permanentă din partea partidului

și statului, de măsuri care au determinat perfecțio
narea și modernizarea sa continuă, crearea unor con
diții de muncă și viață tot mai bune pentru studenți

Susținem din toată inima propunerea realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R., dînd glas convingerii noas
tre ferme că partidul, avîndu-l în fruntea sa pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. oin politic de înaltă com
petență. principialitate și devotament, va călăuzi des
tinele patriei noastre pe calea luminoasă a înfloririi 
multilaterale a patriei socialiste".

COOPERATORII DIN MLENAUȚ1, JUDEȚUL BO
TOȘANI, scriu în telegrama lor : „Cu entuziasm și 
profundă satisfacție, comuniștii, toți membrii coopera
tori din C.A.P. Mlenauți au luat cunoștință de inițiativa 
conferinței organizației municipale de partid București, 
adoptată cu deosebită înflăcărare de conferințele orga
nizațiilor județene de partid, de a împuternici delegații 
aleși să susțină la Congresul al X-lca al P.C.R. reale
gerea dumneavoastră — scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — în funcția de secretar general al P.C.R

Alături de întregul nostru popor, dăm o înaltă prețu
ire devotamentului și dăruirii cu care v-ați consacrat 
cauzei luptei revoluționare, pentru socialism și pace, 
rolului dumneavoastră deosebit în activitatea Comitetu
lui Central, în elaborarea politicii marxist-leniniste. 
creatoare, a partidului și statului nostru închinată în
floririi și propășirii României socialiste. întăririi încre
derii și cooperării intre popoare, afirmării viguroase a 
națiunii române în lumea contemporană și vă asi
gurăm de încrederea și dragostea noastră fierbinte.

Sîntem ferm hotărîți ca. sub conducerea organizației 
de partid, în cinstea Congresului a] X-lea al P.C.R. și 
a celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei, să adău
găm realizărilor de pînă acum noi rezultate, iar în 
viitor să facem totul, îmbinînd metodele agrotehnice 
înaintate și sprijinul acordat de stat agriculturii coope
ratiste cu priceperea și hărnicia cooperatorilor noștri, 
pentru a smulge an de an pămîntului roade tot mai 
bogate, conștienți fiind că numai astfel vom susține prin 
fapte politica generală a partidului și stalului nostru 
dedicată pe de-a-ntregul propășirii omului — suprema 
valoare a societății socialiste".

„Comuniștii. toți cetățenii români și ma
ghiari din comuna URIU. JUDEȚUL BISTRI- 
ȚA-NASAUD. își exprimă totala adeziune față de 
linia politică generală a Partidului Comunist Român și 
dau o înaltă prețuire activității neobosite, laborioase, 
pe care o desfășoară partidul nostru în frunte cu dum
neavoastră. scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. de-a 
lungul prestigioasei și rodnicei activități pe care ați 
depus.o pentru cauza partidului și in interesul propă
șirii României socialiste" - se relevă într-o altă scri
soare. „Aflînd cu legitimă mîndrie și deosebită satis
facție de propunerea comuniștilor din municipiul Bucu
rești, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales Ia 
ce) de-a) X-lea Congres al partidului în funcția de se
cretar genera) al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ne exprimăm și pe această cale unani
ma și deplina adeziune".

în telegrama muncitorilor de la ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA ANINA se arată i „Organizația de partid și 
întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea minjeră Anina au luat cunoștință 
cu deosebită bucurie și satisfacție de propunerea con- , 
ferinței extraordinare a organizației de partid a muni
cipiului București, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la Congresul al X-lea al partidului în func
ția de secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, precum și de hotărîrea con
ferinței extraordinare a organizației județene de 
partid Caraș-Severin și a celorlalte conferințe jude
țene, care — exprimînd dorința unanimă a comuniști
lor — au dat mandat delegaților să susțină realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. Strins unit în jurul parti
dului, colectivul întreprinderii miniere Anina susține 
din inimă candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
fiu credincios al poporului român, luptător și patriot 
înflăcărat, care și-a închinat întreaga activitate fe
ricirii celor ce muncesc.

Animați de dragoste nemărginită față de partidul 
nostru drag, ne angajăm în fața conducerii sale, în 
fața dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu. să nu 
precupețim nici un efort pentru a ne îndeplini sarcini
le ce ne revin".

„Comitetul de partid și consiliul de administrație, 
toți lucrătorii — se spune în telegrama adresată Co
mitetului Central de către ÎNTREPRINDEREA AGRI
COLA DE STAT LEORDA, JUDEȚUL BOTOȘANI - 
au aflat cu nețărmurită bucurie vestea că la București 
conferința municipală de partid a hotărît să propună 
Congresului al X-lea realegerea dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in funcția de secre
tar geneial al P.C.R. Avînd in fruntea partidului con
ducători încercați cutn sinteți dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care nu cunosc alt țel mai scump 
decît slujirea intereselor partidului nostru, ale socia
lismului și comunismului, avem Convingerea fermă că 
țara noastră va urca noi trepte ale progresului și ci
vilizației.

Colectivul nostru de muncă intimpină Congresul al 
X-lea al partidului și împlinirea unui sfert de veac 
de la eliberarea țării cu noi succese. In aceste zile vă 
putem raporta că am îndeplinit planul producției glo
bale în proporție de 115 la sută și am realizat pînă 
acum economii de peste <00 000 lei. încă de la 1 iulie 
angajamentele luate în cinstea Congresului de colecti
vul nostru au fost Îndeplinite".

Suflu] înnoitor pe care l-au adus 
în viața partidului, a întregii noastre 
societăți Congresul al IX-lea, Confe
rința Națională a partidului, plenarele 
Comitetului său Central se face tot 
mai simțit acum, în preajma celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. Iată, 
bunăoară, desfășurarea conferințelor 
extraordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid, despre ale căror lu
crări m-am informat — cu mult in
teres — citind relatările apărute în 
presă. Știam că, față de anii trecuți, 
ele vor avea un caracter aparte. Am 
înțeles pe deplin aceste lucruri abia 
după lectura materialelor publicate 
în presă.

Ca muncitor și ca secretar al unei 
organizații de bază a partidului am 
fost copleșit de emoție și sînt cuprins 
de o vie bucurie, de un sentiment 
de profundă mîndrie, constatînd că 
reprezentanții noștri, al comuniștilor, 
și-au îndeplinit cu cinste mandatul 
lor de delegați la conferințele jude
țene de partid, că ei au dezbătut cu
prinzător și cu responsabilitate par
tinică Tezele și proiectul de Direc
tive ale Congresului al X-lea. că au 
exprimat cu toată claritatea deplina 
noastră adeziune la aceste documente 
pregătitoare — de excepțională în
semnătate — ale Congresului, hotă
rîrea noastră nestrămutată de a tra
duce în viață toate sarcinile pe care 
le va stabili forul suprem al parti
dului nostru. Din toată inima ne 
bucură că ei au dat glas — în cu
vinte de profundă prețuire, de stimă 
și respect, pe care le recunoaștem a 
fi propriile noastre cuvinte — unei 
dorințe fierbinți a tuturor comuniști
lor români : aceea de a propune 
Congresului ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta func
ție de secretar general al Comitetu
lui Central al partidului.

Mi-este greu. Imposibil chiar, să 
spun. aici, tot ce gîndesc despre a- 
ceste importante evenimente ale vie
ții partidului nostru, despre profundul 
democratism în care s-au desfășurat

Bucuria unui bătrîn 
comunist

Gheorghe BELU
vechi membru de partid, Erou al Muncii Socialiste

Trăim în aceste ziîe evenimente 
de o deosebită importanță pentru 
viața partidului nostru, pentru vi
itorul patriei. Puternica eferves
cență politică și de muncă prileju
ită de pregătirile pentru apropiatul 
Congres al partidului este cu totul 
firească. E pentru prima dată cînd 
în preajma unui congres se orga
nizează o dezbatere atît de atotcu
prinzătoare a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a o- 
rientării de viitor în toate dome
niile vieții economice și sociale a 
țării, a direcțiilor fundamentale ale 
muncii ideologice. Participînd la lu
crările conferinței organizației ju
dețene de partid Prahova m-au im
presionat profund modul temeinic 
și spiritul de răspundere cu care au 
fost dezbătute Tezele și proiectul de 
Directive. Aceasta mi-a reconfirmat 
convingerea că avem un activ de 
partid puternic, temeinic pregătit. în 
al cărui stil de muncă se îmbină ex
periența celor mai vîrstnici cu dina
mismul celor tineri.

Ca vechi membru al partidului, 
mi-a produs o profundă satisfacție 
și modul în care s-au ales delegații 
la Congres și s-au desemnat candi
dați! pentru organele superioa
re de conducere ale partidu
lui. Aceasta constituie un nou pas 
în adîncirea democrației interne de 
partid și, de fapt, asigură participa
rea întregului partid Ia alegerea 
Comitetului Central.

Pentru că tovarășul
Ceaușescu este iubit

_________________________________ _ \

Alexandru IVASIUC

Conferințele extraordinare ale or
ganizațiilor județene de partid care 
au avut loc în această perioadă di
rect premergătoare Congresului a) 
X-lea se demonstrează ca evenimen
te politice pline de semnificație, mult 
mai mult decit alte asemenea confe
rințe in trecut Ele marchează un 
salt, calitativ, încă un aspect din ca
racteristica dinamică a societății 
noastre, vare-și găsește forme mai 
adecvate, capabile să exprime trans
formările politice șt sociale care 
Intr-o societate socialistă prin defi
niție nu se pot opri Raportul lor cu 
Tezele și cu proiectul de Directive 
ce vor fi supuse Congresului al X-lea 
al P.C.R este dublu. Pe de o 
parte, luate în discuție de către de
legații la conferințe, aceste documen
te s-au demonstrat ca exprimînd 
punctul de vedere al întregului 
partid, dorința fermă manifestată de 
întregul popor de a continua neabă

lucrările recentelor conferințe jude
țene de partid, despre incontestabila 
lor contribuție la buna pregătire a 
lucrărilor Congresului al X-Iea. M-aș 
rezuma, de aceea, la un singur as
pect : la desemnarea, pentru prima 
dată. în aceste conferințe, a candida- 
ților pentru alegerea în organele su
perioare de conducere ale partidului 
care va avea loc la Congres.

După părerea mea, propunerea, la 
acest nivel, a candidatilor pentru a- 
legerea viitoarelor organe centrale 
ale partidului are semnificații mul
tiple și profunde. O atare procedură 
izvorăște din înseși principiile cen
tralismului democratic și se inte
grează armonios în procesul de dez
voltare și adîncire continuă a demo
crației interne de partid, a demo
crației orînduirii noastre socialiste. 
Faptul că viitorii membri ai Comi
tetului Central și ai Comisiei de Re
vizie vor fi aleși dintre candidații 
propuși în conferințele județene ofe
ră. neîndoielnic, serioase garanții 
suplimentare privind compatibilita
tea lor cu vederile și cerințele tutu
ror comuniștilor, ale tuturor organi
zațiilor acestora Am convingerea, la 
fel cu toți tovarășii mei de muncă, 
eă această măsură a întărit legătu
rile dintre organizațiile de partid și 
Comitetul Central al partidului, că 
va determina o creștere a răspunderii 
fiecărui tovarăș ales în organele su
perioare de conducere ale partidului 
față de organizațiile de partid care 
l-au propus, inclusiv în ceea ce pri
vește aplicarea neabătută a hotărîri- 
lor adoptate de conferințele județene. 
După cum s-a subliniat, de altfel. în 
cadrul lucrărilor conferințelor jude
țene. cunoașterea prealabilă a celor 
care urmează să fie aleși în organele 
centrale ale partidului contribuie în 
mod substanțial la întărirea unității 
de neclintit a partidului nostru. Ia 
creșterea autorității sale în rîndul 
pQporului. la ujnirea strînsă a între
gului popor în jurul partidului, al 
Comitetului său Central. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

încă In timpul conferinței de la 
Ploiești am aflat cu adîncă satis
facție faptul că tovarășii prezenți 
la conferința organizației de partid 
a Capitalei au adoptat o hotărîre 
prin care dau mandat delegaților 
Ia Congres să realeagă în funcția de 
secretar general al C.C. pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. De cîtă bucu
rie — și bucuria nu întotdeauna 
poate fi exprimată prin cuvinte — 
am fost cuprins cînd am ridicat 
mîna să aprob și eu, alături de su
tele de participanți la conferința 
organizației județene de partid Pra
hova, hotărîrea prin care ceream 
delegaților prahoveni la Congres să 
susțină candidatura la funcția de 
înaltă răspundere de secretar ge
neral a) C.C. al partidului a ce
lui mai iubit fiu al țării, to
varășul Ceaușescu. Cu atît mai 
bucuros eram cu cît știam mai bine 
decît alții cît de Inimos, cît de com
bativ, de integru este comunistul 
Ceaușescu. El a activat din fragedă 
tinerețe în județul Prahova și, deși 
tînăr, ne era nouă exemplu în spi
ritul de sacrificiu. în devotamentul 
manifestat fată de cauza partidu
lui. Nu pot să-i urez altceva decît 
încă o dată și încă o dată sănătate 
multă, să poată sta în fruntea Co
mitetului Central, să ne fie călăuză 
sigură a succeselor noastre și în vii
tor.

tut politica internă și externă a Ro
mâniei Este vorba de o continuitate 
dinamică, așa cum e firesc pentru o 
societate în plină dezvoltare, care nu 
consideră și nu poate considera câ 
a atins nivelul material. ni
velul de organizare sau al relațiilor 
sociale ce poate ti socotit definitiv 
Viața noastră socială nu este o stare, 
ci un proces, menit să perfecționeze 
continuu socialismul, să deschidă ca
lea unor noi etape, pînă la atingerea 
comunismului, care înseamnă maxi
ma dinamică el însuși

Pe de o altă parte, modul concret 
în care se desfășoară conferințele 
județene demonstrează că Tezele 
Comitetului Central tncep deja să 
prindă viață să fie aplicate în ee au 
ele esențial De o deosebită importan
ță în programul partidului sînt ne
încetata democratizare a vieții soci
ale, apropierea oonducerii de mase. 

funcția de conducere și control a în
tregului partid asupra tuturor mani
festărilor politice. Formula găsită în 
timpul conferințelor de a desemna, 
încă de la acest nivel, pe acei care 
vor candida în Congres pentru orga
nele superioare de conducere repre
zintă o perfecționare concretă a prin
cipiului centralismului democratic, o 
discuție a calităților celor investiți 
cu răspunderi mari, acolo unde ei 
sînt eunoscuți mai bine sau își des
fășoară activitatea. Ei se vor simți 
și mai mult reprezentanții unor or
ganizații ale partidului, propuși di
rect de ele, în funcție de ceea ce au 
realizat. Sentimentul lor de răs
pundere va crește și, de altfel, demo
cratizare înseamnă, în primul rînd, 
apropierea organelor de conducere 
de masa celor care le-au ales, răs
punderea față de acestea Este im
portant de arătat că este posibil, și 
justificat, că unii dintre cei propuși 
să candideze pentru organele superi
oare de conducere ale partidului pot 
să nu fie susținuți de conferință, de 
cei în mijlocul cărora lucrează ne
mijlocit. în fond, alegerea în Comi
tetul Central nu poate fi o recom
pensă, ci o sarcină care presupune 
activitate, muncă, eforturi.

De o deosebită semnificație, hotă
rît înscrisă în același cadru al întă
ririi democrației interne de partid, 
a fost propunerea făcută de organi
zația de partid a Bucureștiului, re
luată și de celelalte conferințe jude
țene, de a susține candidatura tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
funcția de secretar general al C.C. 
în felul acesta, în mod nemijlocit, o 
masă mult mai mare decît delegații 
la Congres au avut prilejul să 
voteze pentru realegerea tovarășu
lui Ceaușescu, să-și exprime în acest 
mod atașamentul față de o politică 
al cărei simbol a devenit pentru noi 
toți persoana secretarului general 
Prin acest vot, exprimat deja, Con
gresul capătă un mandat precis din 
partea întregului partid de a asigu
ra succesul continuării liniei de dez
voltare a României, a politicii sale 
interne și externe.

Să-mi fie îngăduit, ca scriitor a

Dragostei pentru popor 
ii răspundem cu dra

goste f dăruirii cu dăruire
Prof. Harro GREIFNIEDER 

director adjunct al Școlii generale nr. 8 Sibiu

Citesc zilnic ziarele șl sînt profund 
impresionat de atmosfera de lucru 
înflăcărată, plină de elan patriotic, 
care caracterizează conferințele ex
traordinare ale organizațiilor jude
țene de partid Dar înainte de toate 
sc impune atenției faptul că ele pri
lejuiesc aprobarea unanimă de că
tre toți comuniștii a politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, a programului de conti
nuare a operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Mi se pare deosebit de remarca
bil și faptul că la aceste conferințe 
sînt desemnați și tovarășii care vor 
candida pentru alegerea în organele 
superioare de partid Sînt ferm con
vins că aplicarea acestei noi moda
lități de a alege Comitetul Central 
și Comisia de Revizie este o măsură 
cît se poate de bine gîndită și con
stituie o contribuție la întărirea con
tinuă a democrației interne de 
partid, la creșterea responsabilității

La cirma țării, 
cel mai bun fiu al său

Acad. Eugen BĂDĂRĂU

Ziarele din ultimele zile reflectă 
marea dezbatere publică la care par
ticipă tara întreagă Orice cetățean, 
oricare ar fi domeniul lui de activi
tate. urmărește cu cel mai viu in
teres discutarea în conferințele jude
țene de partid a problemelor de poli
tică internă și externă, a problemelor 
de amploare mai mare sau de interes 
local — căci ele au contingente cu 
viața, cu munca noastră, cu înain
tarea țării întregi pe drumul con
strucției socialiste Participarea ma
sivă la dezbaterea Tezelor și a pro
iectului de Directive ale Congresului 
al X-lea redă cum nu se poate mai 
grăitor caracterul profund democratic 
al orînduirii noastre.

Și pentru omul de știință aceste 
dezbateri au un răsunet deosebit, 
căci undeva în țară, la o uzi
nă nouă, s-ar putea să-și fi gă
sit aplicare rezultate ale mun
cii sale de cercetare, deschizînd 
acelui colectiv căi noi ale progresului 
tehnic. Și vrînd. nevrînd. gîndul meu 
se întoarce, de la această uzină — 
care, poate, cu cîtiva ani în urmă, 
exista doar în proiect — la institutul 
nostru. Institutul de fizică București. 
A luat șl el ființă doar cu 13 ani în 
urmă, ca emanație concretă a politi
cii partidului de a sprijini știința. Am 
pornit la drum cu 20 de oameni, as
tăzi colectivul nostru puternic numă
ră peste 200 de oameni. între care 
mulți specialiști de înaltă calificare, 
formați chiar în institut, cu lucrări 
care au contribuit efectiv Ia ridica
rea prestigiului științei românești 
peste hotare «

Grija partidului pentru dezvoltarea 
cercetării științifice implică o mare 
răspundere pentru omul de știință, 
obligația de a-și integra activitatea 
în eforturile generale ale țării Do
cumentele pregătitoare ale Congresu
lui, alcătuite pe baza unei temeini
ce analize a situației și a posibilită
ților existente, ne emoționează prin 
rigoarea lor științifică Ele găsesc 
cel mai viu ecou în sufletul oame
nilor de știință, întrucît schițează 

cărui meserie este în fond omul, sS 
adaug cîteva cuvinte acestei eviden
țe. L-am citit și auzit pe tovarășul 
Ceaușescu de multe ori de cîn.d 
ocupă funcția de secretar ge
neral al partidului și în timpul 
din urmă de șef al statului nos
tru Ca milioane de oameni, am în
țeles nu numai rațional, dar și afec
tiv semnificația celor spuse, impor
tanța activității sale, credința lermă 
în principii cărora le-a dedicat în
treaga viață, curajul cu care le-a 
afirmat. Este o calitate esențială a 
unui conducător nu numai de a găsi 
soluții raționale, juste, noi și îndrăz
nețe complicatelor probleme care se 
ivesc in viața unei țări, mai ales 
aflată înt.r-un proces atît de complex 
de dezvoltare, dar să se și identifice 
cu năzuințele unui popor, să le po
tențeze și să le canalizeze. Noi nu 
sîntem mașini electronice, ci oameni 
vii, înzestrați cu pasiuni, cu dragoste, 
cu voință Tovarășul Ceaușescu este 
în primul rînd un conducător viu, al 
soluțiilor îndrăznețe și realiste, un 
dușman al rutinei și lîncezelii, așa 
cum viața însăși le dușmănește. îmi 
aduc aminte de un articol al său, pu
blicat în mai 1966, care cuprindea, pe 
lingă altele, o însemnată contribuție 
teoretică originală — insuficient, după 
părerea mea, comentată de filozofii 
noștri profesioniști — privind carac
terul contradicțiilor în socialism, care 
nu sînt automat neantagonice, dacă nu 
sînt îndepărtate la timp. Din această 
teză se desprindea o perspectivă a 
rolului activ și creator al omului în 
societatea noastră, a importanței 
conștiinței și vigoarei, un aspect e- 
sențial al dinamicii societății socia
liste. Atunci am avut revelația teo
retică atît a lucidității severe, cît și 
a pasiunii pentru nou. Secretarul ge
neral al unui partid comunist, partid 
fundamentat pe materialismul dia
lectic. pe marxism-leninism creator, 
nu poate fi decît un campion 
al noului Realegerea sa este o che
zășie de progres, fermitate și prin
cipialitate, de largă participare a- 
fectivă a întregului popor Ja 
făurirea istoriei Pentru că ',o- 
varășul Ceaușescu este iubit.

celor aleși față de organizațiile de 
partid.

Hotărîrile unanime adoptate do 
conferințele județene de a susține 
propunerea organizației municipale 
București ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar ge
neral al C.C. al P.C.R exprimă o 
dată mai mult înalta apreciere pe 
care întregul popor i-o acordă Păs
trez o dragoste plină de respect și 
admirație față de acest mesager al 
celor mai fierbinți năzuințe ale oa
menilor muncii din țara noastră, 
conducător încercat, cu o bogată ex
periență revoluționară, pe care ne-am 
bizuit cu deplin temei în atîtea rîn- 
duri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este pentru noi toți un simbol al 
luptei pentru socialism, pentru res
pectul demnității omului, un model 
de dăruire pentru dreptate și li
bertate. Dragostei sale pentru popor 
îi răspundem cu dragoste, dăruirii 
sale cu dăruire.

drumul pe care va înainta țara tn 
anii ce vin, de aici rezultînd un în
treg program al cercetării științifice. 
Conștienți de faptu) că „dezvoltarea 
economiei depinde într-o măsură tot 
mai mare de ridicarea potențialului 
științific și tehnologic, de capacita
tea de a introduce în practica eco
nomică și socială cuceririle științei 
și tehnicii" — așa cum se spune în 
proiectul de Directive — cercetătorii 
noștri se consacră, pe lîngă lucrările 
cu caracter fundamental, și celor 
destinate direct aplicării în produc
ție. Automatica, electronica, optica 
sînt cîteva domenii mari a căror 
însemnătate este subliniată în pro
iectul de Directive și în care fizica 
își poate găsi o strălucită aplicare. 
Contribuțiile din ce în ce mai im
portante pe care oamenii noștri de 
știință le vor aduce reflectă hotărî
rea lor fermă de a răspunde prin re
zultatele muncii lor la sprijinul con
tinuu și crescînd pe care știința îl 
primește din partea partidului și a 
statului

Acest mare interes pentru munca 
noastră și-a găsit o deosebită oglin
dire în întîlnirile pe care oamenii 
de știință le-au avut cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd problemele 
cercetării științifice au fost discutate 
sub multiple aspecte, scrutîndu-se 
posibilitățile și perspectivele ei. Cu
vintele rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu autoritate și compe
tență. cu profundă înțelegere pen
tru specificul muncii noastre, au în
semnat de fiecare dată un puternio 
impuls pentru activitatea oamenilor 
de știință, determinîndu-ne să o ju
decăm mai temeinic, prin prisma ne
cesităților economiei noastre în pli
nă dezvoltare, lată încă un conside
rent pentru care sprijin din toată 
inima inițiativa, susținută cu entu
ziasm pretutindeni, de a se propune 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al Comitetului Central al 
partidului nostru.



Călăuza noastră încer
cată și clarvăzătoare—

■ Partidul Comunist 
"■ ftoman

Constantin PILIUȚĂ'

Congresul al X-lea constituie pen
tru poporul român cel mai înalt e- 
xamen al conștiinței lui. Documen
tele care vor fi analizate și aproba
te în cadrul său prevăd un mobili
zator program, care, prin înfăptuirea 
lui, va determina progresul economiei 
naționale, progresul general al so
cietății noastre socialiste, va dezvol
ta sfera vieții noastre spirituale. Ca
racterul democratic al dezbaterilor 
care au avut loc în toate orașele și 
satele țării a fost demonstrat pe de
plin în recentele conferințe extraor
dinare ale organizațiilor județene de 
partid. Larga participare la discuții, 
multitudinea problemelor abordate 
cu acest prilej au relevat dorința u- 
nanimă de a fi la înălțimea cerințe
lor și a gradului dezvoltării contem
porane. Fiecare cetățean al patriei 
noastre trăiește intens acest eveni
ment, hotărît ca prin contribuția 
personală să ia parte la acest ade
vărat efort de calitate pe care ni-I 
propunem. In condițiile în care, as
tăzi, în întreaga noastră țară se 
manifestă o înflorire multilaterală a 
personalității umane, o valorificare 
în cîmpul social, spre binele colec
tivității, a capacităților și talentului 
fiecăruia din membrii ei, întreaga 
țară trăiește în ritmul unui imens 
șantier, al unui șantier în care 
în fiecare sector de activitate 
se instaurează competența, res
ponsabilitatea și gospodărirea cît mai 
judicioasă a bunurilor noastre.

Importanța artistului plastic, che
mat pe marele șantier al prefacerilor, 
avînd datoria de a integra arta în 
viață, a fost pe deplin relevată, atît în 
recentele documente de partid, cît 
și în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară a 
artiștilor plastici, cuvîntare în care 
a fost subliniată necesitatea ca artis
tul contemporan să-și desfășoare ca

Garanția propășirii 
necontenite a agricul
turii noastre socialiste

Anton TINCU
președintele cooperativei agricole de producție „Palazu Mare* 

județul Constanța

Participăm cu toții Ia larga dezba
tere a documentelor pregătitoare pen
tru cel de-al X-lea Congres al parti
dului — expresie puternică a spiritu
lui nou, creator în care lucrează par
tidul nostru, a democratismului socia
list dezvoltat cu consecvență după 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui.

Tezele și proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. în
trunesc adeziunea ■ deplină a tu
turor membrilor partidului, a în
tregului popor pentru că stabilesc 
în mod limpede calea ce o avem 
de urmat în toate domeniile econo
miei, științei și culturii, vieții de stat, 
pentru a duce mai departe opera pe 
care am început-o acum un sfert de 
veac și ale cărei roade bogate au 
schimbat complet fața țării Această 
operă, condusă de partid, a determi
nat și înflorirea agriculturii, în urma 
cooperativizării, a sprijinului perma
nent din partea statului, a clasei 
muncitoare Dar nu e în firea comu
niștilor să se mulțumească cu ceea 
ce au realizat. Acestui spirit îi co
respund și noile sarcini pe care le 
propune acum partidul pentru dez
voltarea producției agricole. Ele nu 
sînt ușor de înfăptuit, dar sînt pe mă
sura puterilor noastre adevărate, se 
bazează pe cunoașterea realităților 
din țară, a posibilităților de care dis
punem.

Eram prezent cînd, după dezbaterea 
temeinică a Tezelor și proiectului de 
Directive, alăcurîndu-și gîndurile 
comuniștilor din întreaga țară, 
delegații la conferința organi
zației județene de partid Con
stanța au adoptat hotărîrea de a sus
ține la Congres realegerea tovarășu

întotdeauna printre noi, 

împreună cu noi
Ștefan VASILICA

gospodină, Splaiul Independentei nr. 67 București

Nu știu cum să scriu, astfel încît 
să spun cît mai bine ceea ce simt, 
ceea ce gîndesc.

înainte de toate, doresc să arăt că 
eu sînt întru totul de acord cu pro
gramul de activitate al partidului, 
cu politica sa internă și internațio
nală, politică destinată înfloririi ță
rii noastre, a bunăstării cetățenilor 
ei, păcii și socialismului. La fel ca 

pacitățile creatoare astfel încît con
tribuția lui să funcționeze cu conști
ința celei mai mari responsabilități, 
fapta lui să intre adînc în vibrația 
vieții contemporane.

România parcurge un continuu 
drum ascendent spre împlinirea con
strucției socialiste, a celor mai fru
moase idealuri ale poporului nostru. 
Călăuza încercată, sigură și clarvăză
toare este partidul comunist, spre 
care se îndreaptă acum, cu încredere 
și recunoștință, gîndul fiecăruia din
tre noi Iată de ce, alături de toți 
cei ce au urmărit cu interes dezba
terile conferințelor județene, am 
primit cu multă bucurie propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
în fruntea conducerii de partid și de 
stat acționează neobosit și lucid pen
tru continua înflorire a patriei noas
tre socialiste, să fie reales în func
ția de secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Pot spune că, laolaltă cu vîrstnicii 
noștri maeștri, generația tînără se 
ridică, puternică — cu preocupări se
rioase, perseverentă și iubitoare (ul
tima bienală a tineretului pledează 
pentru afirmațiile de mai sus). Desi
gur, munca nu este ușoară, e fasci
nantă, emoționantă, artiștii se stră
duiesc să gîndească cît mai intere
sant, teoreticienii de artă au un vast 
teren de desfășurare, muzica, poezia 
își găsesc loc în gîndul și arta noastră 
și toate într-un ritm uluitor, trepi
dant

Crea că aportul nostru, al plasticie- 
nilor, se va simți din ce în ce mai 
mult, căci datoria noastră este de a 
progresa în armonie cu toate sectoa
rele de activitate din țara noastră, 
de a contribui pe plan spiritual la 
ridicarea vieții noastre culturale și 
de a făuri necontenit opere care să 
se adauge cu cinste tezaurului ro
mânesc de artă.

lui Nicolae Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al C.C. al 
P.C.R. Cu multă hotărîre, cu entu
ziasm am exprimat adeziunea noas
tră față de politica partidului, în a 
cărei elaborare și transpunere în 
viață secretarul general al Comite
tului Central are merite deosebit de 
mari și de bine cunoscute de între
gul popor.

Mulți dintre comuniștii din județul 
Constanța îl cunosc îndeaproape pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă 
din 1946, cînd lucra în organizația de 
partid Dobrogea. Personal am avut 
ocazia să mă aflu de multe ori în 
preajma secretarului general al 
Comitetului Central al partidului 
și să observ calitățile sale ex
cepționale de conducător Recent am 
luat parte ta întîlnirea tovarășului 
Ceaușescu cu mai mulți președinți ai 
cooperativelor agricole de producție 
din județul nostru Am remarcat și cu 
acest prilej atenția pe care partidul 
nostru, secretarul său genera] o acor
dă necontenit problemelor complexe 
privind dezvoltarea într-un ritm mai 
susținut a agriculturii cooperatiste, a 
bunăstării țărănimii L-am simțit în
totdeauna ca pe un tovarăș apropiat 
de noi, care ascultă cu atenție păre
rile oamenilor și știe ca din aceste 
păreri, din fapte să tragă concluzii 
realiste, drepte, bine gîndite, să in
dice noile sarcini.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al Comitetului Central al 
P.C R — pentru care voi vota din 
toat.ă inima la Congres — va fi o re
cunoaștere firească a remarcabilului 
aport-al acestui fiu al poporului la 
întărirea partidului și înflorirea pa
triei.

mine, ca toată lumea din țara noas
tră, gîndesc și cetățenii cartierului 
în care locuiesc.

Trăiesc de mulți ani în București 
și totdeauna am crezut că-mi cunosc 
bine orașul, dar, în ultima vreme, 
ori de cîte ori îmi termin treburile, 
plec împreună cu alte gospodine să-i 
vizităm noile cartiere Bucureștiul se 
schimbă mereu și cel de astăzi nu 

suferă nici o comparație cu cel de 
ieri. Uneori, văzînd, nu-mi vine să 
cred că într-un timp atît de scurt se 
poate construi atît de mult. Oamenii 
sînt încrezători în viață, în ceea ce 
fac și, mai ales, în viitorul lor. Am 
o fată tînără și adeseori gîndesc că 
este scutită de grijile ce mă năpă
deau pe mine la vîrsta ei.

M-am bucurat foarte mult cînd am 
auzit că la conferința extraordinară 
a organizației municipale de partid 
București s-a propus realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al Comitetului 
Central al partidului. Și cred 
că dînsul nu se va supăra, dacă 
am să-i folosesc cuvintele, spunînd 
că este „omul potrivit la locul po
trivit". Oricît de mult timp i-au ră
pit funcțiile de secretar gene
ral al Comitetului Central al 
partidului sau de președinte al Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a găsit vreme și pentru a

Susținem
principiile politicii 

externe a partidului
Prof. dr. Mihai TODOSIA

Universitatea „Al. I. Cuza* — lași

De la un capăt la altul al țării, 
muncitori, țărani, intelectuali, între
gul nostru popor, a primit cu însu
flețire și încredere în viitor docu
mentele pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului. Am participat la 
mai multe adunări în care s-au dez
bătut aceste documente programatice 
care jalonează ferm drumul dezvol
tării în continuare a patriei noas
tre, am luat cunoștință prin inter
mediul presei de participarea largă, 
entuziastă, la acest mare dialog al 
partidului cu poporul. Aprobarea u- 
nanimă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii față de Teze și Di
rective Înseamnă implicit un vot u- 
nanim pentru politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru. încerc un sentiment de o deo
sebită satisfacție și mîndrie că sînt 
cetățean al acestei țări, că sînt mem
bru al încercatului Partid Comunist 
Român, care, sub conducerea înțe
leaptă, clarvăzătoare, dinamică a Co
mitetului Central,în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne 
călăuzește pe un drum sigur, lumi
nos.

In strînsă interdependență și u- 
nitate dialectică cu politica internă 
de edificare a noii orînduirl, poli
tica externă a partidului și statului 
nostru exprimă fnalta grijă și res
ponsabilitate pentru interesele gene
rale ale socialismului și păcii în 
lume. Prin promovarea unei politici 
externe active, pătrunse de Înțelep
ciune și realism, prestigiul interna
țional al României socialiste cunoaș
te valorile cele mai înalte din în
treaga noastră istorie Nicicînd țara 
noastră nu a avut atîția prieteni, 
nicicînd acțiunile sale, inițiativele 
sale, pătrunse de spirit constructiv, 
creator, nu s-au bucurat de atîta pre
țuire.

Partidul nostru pune, după cum se 
știe, in centrul politicii sale externe 
prietenia frățească, alianța și cola
borat ea multilaterală cu toate țările 
socialiste, de care sîntem trainic le
gați prin comunitatea orînduirii, a

Un exemplu viu de slujire 
devotată a cauzei 

socialismului și păcii
loan JIGA

montor, Uzinele de tractoare — Brașov

Au rămas mai puțin de trei săptă- 
mîni pînă la data deschiderii celui 
de-al X-lea Congres al partidului, 
eveniment pe care fiecare comunist, 
fiecare cetățean al patriei noastre îl 
așteaptă cu deosebită mîndrie și emo
ție. Conferințele județene de partid 
care se desfășoară în aceste zile se 
înscriu ca una din cele mai Impor
tante etape pregătitoare ale Congre
sului. Ele au loc în ambianța gene
rată de puternica efervescență politi
că, care domină întreaga viață eco
nomică și socială a țârii noastre Am 
urmărit cu interes, prin intermediu] 
presei, radioului și televiziunii, mo
dul în care s-au .desfășurat pînă a- 
cum unele dintre conferințele jude
țene de partid și ceea ce m-a im
presionat profund sînt unanimitatea 
în care, purtînd mandatul maselor de 
comuniști, participanții și-au mani
festat aprobarea față de politica in
ternă și externă, politică marxist-le- 
ninistă, profund internaționalistă a 
partidului, caracterul democratic și 
atmosfera de lucru a dezbaterii do
cumentelor pentru Congresul al 
X-leaj

Sînt vechi membru de partid. Am 
participat, și în decursul anilor, la 
asemenea evenimente Dar actualele 
conferințe de partid sînt, mai mult 
decît în trecut, expresia profundului 
suflu înnoitor ce caracterizează acti
vitatea partidului în ultimii ani A- 
ceastă afirmație se bazează pe faptul 
că acum, pentru prima oară, se su
pun. în cadrul pregătirilor care au 
Ioc pentru Congresul al X-lea, dez
baterii largi a întregului partid, a 
opiniei publice din țara noastră linia 
generală a partidului, activitatea și 

veni în mijlocul nostru, pentru a se 
preocupa de viața noastră de zi cu 
zi. Nu o dată a vizitat piețele ora
șului, magazinele Sau a intrat în 
casele oamenilor pentru a vedea 
cum trăim. Iată pentru ce noi ne 
bucurăm auzind că s-a propus reale
gerea sa în fruntea partidului, 
tnconjurîndu-1 cu toată dragos
tea. cu devotamentul șl neclin
tita noastră încredere. Mai bine 
ca oricine, tovarășul Ceaușescu știe 
să-și spună părerea și mai ales știe 
ce trebuie să facă pentru ca viața 
noastră, a cetățenilor României, să 
devină din ce în ce mai bună. Din 
tot ce a făcut pînă acum partidul, 
Comitetul său Central, în fruntea că
ruia se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru noi, pentru creș
terea prestigiului României în lume 
pentru felul cum a condus tara, se 
cuvine ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în fruntea 
partidului.

din inimă

țelurilor și idealurilor revoluționare, 
a ideologiei marxist-leniniste. în a- 
cest spirit, partidul și statul nostru 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii relațiilor cu țările sistemului so
cialist pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale internaționalismului 
proletar, egalității în drepturi, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile ‘ interne, întrajutorării tovără
șești. Totodată, conștientă de răspun
derea pentru soarta păcii care revine 
fiecărui stat, mare sau mic, țara 
noastră promovează consecvent o po
litică de amplificare a legăturilor 
sale pe multiple planuri cu toate 
statele lumii, indiferent de orînduirea 
socială, acționează cu fermitate pen
tru contacte largi, pentru schimburi 
de vizite între factorii de răspundere, 
pentru soluționarea problemelor des
chise pe calea discuțiilor și tratative
lor, în scopul instaurării unui climat 
de înțelegere, securitate și pace.

Această politică este de nedespărțit 
de humele și activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflă
cărat patriot și internaționalist Lup- 
tînd cu abnegație pentru întărirea u- 
nității țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, militînd cu dîrzenie pentru a- 
părarea drepturilor sacre ale popoare
lor la independență și suveranitate 
națională, pentru pace în Întreaga 
lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reprezintă cu onoare Partidul Co
munist Român, întreaga noastră na
țiune. El întruchipează cele mai no
bile trăsături ale poporului nostru : 
înțelepciunea, umanismul, dragostea 
de țară, respectul pentru celelalte 
popoare, solidaritatea cu toate forțele 
înaintate ale umanității

îmi asociez glasul meu Ia cel al 
întregului popor, susținînd ca la cel 
de-al X-lea Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al poporului ro
mân, comunist înflăcărat, să fie reales 
în funcția de mare răspundere pentru 
destinele țării de secretar general al 
Comitetului Central al partidului.

sarcinile organizațiilor sale, coordona
tele dezvoltării economice, a vieții 
noastre sociale în etapa viitoare.

O expresie a adîncirii democrației 
tn viața partidului este și faptul că 
acum. întîia dată, candidații pentru 
organele superioare de partid sînt de
semnați, în mod deschis, în conferin
țele județene de partid Faptul este 
cît se poate de firesc. Delegații la 
aceste conferințe sînt cei mai îndrep
tățiți să-i desemneze pentru a-i re
prezenta în organele superioare de 
partid, deoarece ei înșiși sînt aceia 
care le cunosc activitatea și meritele. 
Firește, încrederea ce le este acor
dată de masa largă a comuniștilor, 
prin delegații lor la conferințele ju
dețene, întărește răspunderea candi- 
daților desemnați pentru alegerea 
organelor superioare de partid.

M-a impresionat în mod cu totul 
deosebit entuziasmul cu care delega
ții la conferințele județene au sus
ținut hotărîrea conferinței de partid 
a municipiului București de a pro
pune realegerea în funcția de secre
tar general al Comitetului Central 
al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mă alătur din tot sufletul 
acestei propuneri, deoarece tovară
șul Nicolae Ceaușescu, prin activi
tatea sa revoluționară, desfășurată 
de la o vîrstă fragedă, prin munca 
depusă în posturi de cea mai înaltă 
răspundere în partid și în stat, și-a 
cîștigat prețuirea binemeritată a 
partidului și poporului nostru Acti
vitatea desfășurată de secretarul ge
nera) al C.C. al P C R este un exem
plu viu de slujire neabătută a intere
selor poporului român, de apărare a 
păcii și înțelegerii între popoare.

ION BRAD

ZILELE DEFINITORII
Respiră țara prin toți porii 
Aerul tînăr, aerul tare 
Al zilelor definitorii, 
Al munților topiți în mare ;

Cu brațul de oțel împlîntă
Baraje clare între munți,
Ca noaptea să-ngenunche, frîntă, 
Ca-ngenuncheată s-o îrifrunți;

Cu ochii ageri se scrutează,
Cu ochii limpezi se mîngîie, 
Ca vorba să se schimbe-n rază, 
Ca raza-n inimi să rămîie ;

In marmora conștiinței noastre 
Cioplește, liberă, statui
Cu chip de păsări mari, măiastre, 
înconjurate larg de pui;

Mătasea firului ideii
Și-o țese cald în jurul feții, 
Din stele și-a ales cerceii, 
Din cremene tăria vieții;

Din crugul vremilor învață
Și punctul ferm și infinitul —■ 
E țara-ntreaga noastră viață 
Și stema frunții ei: PARTIDUL !

Dorința noastră, 
a tuturor: realegerea 

tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
in fruntea partidului

Gâbor ANDRÂS
muncitor la Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tîrgu-Mureș

Aceste zile, de intensă viață poli
tică, sînt trăite din plin de fiecare 
comunist, de fiecare om al muncii 
din patria noastră — român, ma
ghiar, german sau de altă naționa
litate. Sînt trăite din plin, cu pro
fund interes, întrucît ele exprimă 
o dată mai mult caracterul creator 
al politicii partidului nostru, căută
rile neîntrerupte de a găsi noi for
me de atragere a maselor la condu
cerea vieții politice și sociale a ță
rii. Citind presa, urmărind emisiu
nile de radio sau televiziune nu poți 
să nu rămîi impresionat de amploa
rea cu care masele de oameni ai 
muncii, indiferent de naționalitate, 
au participat la dezbaterile din orga

Un pas important 
pe calea dezvoltării 

democrației socialiste
General-locotenent Vasile ȘLICARIU

Trăiesc intens împreună cu milioa
nele de concetățeni momentele pre
mergătoare ale acelui act cu adevărat 
istoric în viața poporului nostru care 
va fi Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român Am participat 
de curînd la conferința organizației 
municipale București desfășurată în
tr-un climat perfect prielnic dezba
terilor creatoare, fiecare vorbitor ex- 
primîndu-și sincer, deschis, opinia a- 
supra chestiunilor de pe ordinea de zi. 
Fiecare delegat a fost împuternicit 
să transmită hotărîrea nestrămutată a 
comuniștilor din organizația respec
tivă de a lupta pentru trecerea pe 
făgașul,practicii a prevederilor funda
mentalelor documente — elaborate în 
mod științific, în veritabilul spirit al 
gîndirii comuniste creatoare — Tezele 
și proiectul de Directive ale Con
gresului a! X-lea al P C.R în același 
spirit au luat parte activă la confe
rințele județene și delegații organi
zațiilor de partid din forțele armate, 
ei exprimînd devotamentul tuturor 
militarilor fată de Partidul Comunist

încredere în zilele
luminase de mîine

Maria GUSTOIU
cooperatoare la C.A.P. Bucu, jud. Ialomița

Nu știu dacă voi putea să aștern 
pe hîrtie tot ceea ce gîndesc în a- 
ceste clipe. Știu însă că ceea ce gîn
desc este frumos și curat ca lumina 
ochilor copiilor mei, cum sînt la
nurile de grîu șl cerul de vară din 
Bărăganul nostru. Sînt mamă a trei 
copii, pe care-i cresc muncind în 
cooperativă, și între aceste două în
deletniciri îmi împart aproape toate 
bucuriile și satisfacțiile. Mi-a fost 

nizațiile de bază, conferințele de 
partid, adunările cetățenești. Mi-au 
atras, în mod deosebit, atenția te
meinicia, atmosfera de sfat, în ade
văratul înțeles al cuvîntului, a aces
tor dezbateri, înalta conștiință cetă
țenească ce s-a manifestat cu prile
jul lor

Una dintre cele mal mari înfăp
tuiri ale socialismului este rezolva
rea, în spirit marxist-leninist, a pro
blemei naționale, asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetă
țenilor. Consecvența acestei politici 
este grăitor ilustrată de asigurarea 
dezvoltării armonioase a tuturor ju
dețelor țării, inclusiv a județului Mu
reș, de existența a numeroase insti

Român, față de linia politică mar- 
xist-leninistă pe care o promovează 
partidul nostru, ca și hotărîrea lor 
dîrză de a îndeplini fără șovăire 
sarcinile atribuite forțelor armate de 
partid și guvern.

O expresivă afirmare a procesului 
de continuă adîncire a democrației 
în viața partidului, despre care vor
beam mai înainte, consider a fi mă
sura de a se desemna candi
dații pentru alegerea în organe
le superioare de partid, în ca
drul conferințelor județene. Ca ur
mare a acestei modalități perfecți
onate, candidații au fost desemnați 
de către aceia care-i cunosc multila
teral din muncă și din viață După 
opinia mea, astfel se sporește consi
derabil și răspunderea colectivă pen
tru valabilitatea și calitatea viitori
lor conducători de partid

Firești mi-au fost emoția, bucuria, 
și entuziasmul atunci cînd la con
ferința organizației municipale Bucu
rești s-a decis ca delegații la Con
gres să fie împuterniciți cu manda

dat să mă bucur și să sufăr singură, 
de cîtva timp, pentru fiecare dintre 
bucuriile și necazurile copiilor mei. 
Dar și ca mamă și ca membră de 
partid nu m-am oprit niciodată cu 
gîndul numai la ale mele. Poate 
tocmai de aceea sirnt de cîteva zile 
o mare mulțumire sufletească aflînd 
că la București și în alte județe, 
comuniștii au hotărît să propună și 
să susțină realegerea tovarășului 

tuții de învățămînt și cultură, care 
stau la dispoziția naționalităților con
locuitoare, de întregul clima» existent 
în țară, climat potrivnic oricărei 
manifestări de nationalism si șovi
nism.

Recunoaștem în această realitate 
politica principială, profund patrio
tică și internationalistă. a partidului 
nostru, atenția, căldura umană cu 
care conducătorii partidului' și ai 
tării, în frunte cu tovarășul 
Ceaușescu, știu să se apropie de toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
să le unească forțele în lupta nent.ru 
înflorirea patriei.

Sînt convins că realizarea pro
gramului de înflorire multilaterală a 
României, care se elaborează în ore- 
zent cu participarea întregului po
por, asigurînd dezvoltarea forțelor 
de producție pe întregul teritoriu al 
tării. în condițiile garantării unor 
libertăți și drepturi egale pentru 
toți cetățenii, indiferent de naționa
litate, va conduce la conso'idarea 
pe mai departe a cadrului social în 
care s<= înfăptuiește întărirea priete
nie? și unității dintre poporul român 
și nat’onalitățile conlocuitoare.

Am aflat cu deosebită bucuria 
despre inițiativa și hotărîrea con
ferinței de partid a municipiului 
București, susținută entuziast si de 
conferința județeană de partid Mu
reș, precum și de celelalte confe
rințe județene, de a propune Con
gresului al X-lea realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Român. Sîntem 
mîndri că astfel ne putem exprima 
recunoștința fată de munca neobo
sită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în activitatea căruia se îmbină ex
periența îndelungată de luptă a co
munistului încercat, cu profunda 
înțelepciune, clarviziune și fermitate 
în elaborarea și înfăptuirea consec
ventă a politicii marxist-leniniste a 
partidului.

tul de a-1 realege pe cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de se
cretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.R întreaga sală a răsu
nat de ovații, acestea demonstrind 
cum nu se poate mai bine acordul 
Înflăcărat al tuturora, dragostea și 
stima față de secretarul general al 
Comitetului Central. Am avut în tre
cut fericirea și satisfacția să lucrez 
cîtva timp sub conducerea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
mi-am format convingerea că repre
zintă un model pentru ceea ce tre
buie să fie un comubist, un conducă
tor comunist, întruchipat în trăsă
turile lui cele mai bune. Prezența 
domniei sale în funcția de cea mai 
înaltă răspundere — secretar gene
ral al C.C. al P.C.R — ne asigură 
că realizările obținute de la Con
gresul al IX-lea încoace se vor am
plifica nestăvilit, iar hotărîrile Con
gresului al X-lea vor prinde viață 
spre prosperitatea patriei, că activi
tatea partidului nostru îndreptată 
spre întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale se va desfă
șura cu aceeași vigoare.

Unitatea desăvîrșită a comuniștilor, 
a întregului popor, în jurul condu
cerii Partidului Comunist Român, în 
jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este izvorul de la care sorbim vi
goarea și credința patriotică noi, 
militarii Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România. Fiecare 
militar simte și respiră în ritm cu 
poporul căruia îi aparține iar în an
samblul lor forțele armate se con
stituie ca scut de nădejde al cuce
ririlor socialismului, al muncii paș
nice a poporului, al independenței 
și libertății patriei Aceasta este da
toria de mare onoare pe care ne-a 
încredințaf-o Partidul Comunist Ro
mân și însăși rațiunea existenței 
noastre.

Ceaușescu în funcția de secretar 
general a) Comitetului Central al 
partidului.

Mă alătur și eu cu gîndurile și 
sentimentele mele de profundă re
cunoștință față de partid la această 
năzuință a comuniștilor, a întregului 
nostru popor, pentru că prezența to
varășului Ceaușescu în fruntea 
partidului și statului ne dă, ca 
și pînă acum, siguranța că ziua 
de mîine va fi mai bună decît cea 
de azi că ne vom putea crește copiii 
în pace, libertate și bunăstare, că 
pămîntul. prin munca noastră, va 
da roade tot mai multe, că țara va 
înflori mereu. Așa înțeleg eu poli
tica partidului, activitatea neobosită 
a conducerii sale și a secretarului 
general Astfel de lucruri am des
prins din Tezele și proiectul de Di
rective pentru Congresul al X-lea. 
Și-am mai înțeles încă ceva în a- 
ceste zile. Marea încredere pe care 
o are poporul în partidul nostru, ho
tărîrea tuturora de a face din înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
un scop mare al nostru, al tuturor.

nent.ru


PAGINA 4 SClNTEIA - ioi 17 iulie 1969

t

FAPTUL
DIVERS
Datorie 
împlinită

Ploile torențiale din ultima 
vreme nu vor fi mult timp ui
tate la Gogoșari (Ilfov). Su- 
praalimentată de apa iezere
lor din Vieru și Hodivoaia. pe
piniera pentru puiet de crap 
„Gogoșari II" amenința să se 
reverse. Digul, ale cărui cana
le de scurgere fuseseră bloca
te de gunoaiele aduse de șu
voaiele de apă, putea să ce
deze din clipă în clipă. Mun
ca unui întreg an de zile — a- 
proape 5 000 kg puiet de crap 
— se putea pierde în cîteva mi
nute. Trebuia să se acționeze 
neîntîrziat. Cei doi paznici ai pe
pinierei au încercat, timp de 
cîteva ore, să deblocheze ca
nalele. Forțele lor erau însă in
suficiente. Prin radio (legătura 
telefonică se întrerupsese) au 
fost chemate ajutoare de la 
Giurgiu. După o oră, la fața lo
cului soseau zece salariați ai 
filialei județene a vînătorilor 
și pescarilor conduși de Ștefan 
Petre. Zorii zilei aveau să gă
sească zece oameni obosiți de 
efort, dar radiind de satisfacția 
datoriei împlinite.

Jos cortina
Oficiul National de Turism 

(agenția centrală) are un număr 
de 217 bilete pentru... festivalul 
de muzică ușoară de la Brașov 
— ediția 1968 — care stau și azi 
în sertare. S-au irosit în van 
21 700 lei. Criticabil este însă un 
alt fenomen. S-a creat obișnuin
ța ca o serie de instituții, între 
ele și O.N.T.-ul, să rezerve nu
meroase bilete fără să asigure 
desfacerea lor. Aceasta, în 
timp ce amatorii de spectacole 
nu găsesc bilete. Care sînt fo
loasele unor astfel de practici ? 
Sugerăm forurilor în drept o 
analiză temeinică și — dacă este 
cazul — să tragă cortina...

| Mergeți
| piuă la capăt

Recent, lucrători ai Inspecto
ratului Miliției Municipiului 
București au efectuat un con
trol pe șantiere de construcții, 
verificînd modul de depozi
tare a materialelor, asigura
rea pazei șantierelor și legali
tatea actelor care însoțesc trans
porturile de materiale, 
constatat grave deficiențe 
depozitarea materialelor, 
talațiilor și utilajelor pe șan
tierele uzinei „23 August". Fa
bricii de mașini-unelte și agre
gate, întreprinderii de cons
trucții metalice nr. 4 — Ber- 
ceni, Institutului de arhitec
tură. Proasta organizare a pa
zei pe unele șantiere a favori
zat sustragerea de materiale 
de către elemente necinstite. 
Astfel, la întreprinderea nr. 8 
construcții montaj, doi maga
zineri au furat ciment, che
restea și cărămidă în valoare 
de peste 150 000 lei, iar la Uzi
na de radiatoare, echipament 
metalic, obiecte și articole sa
nitare. doi infractori au sus
tras materiale în valoare de 
peste 110 000 lei. Toți acești 
indivizi necinstiți își vor primi 
pedeapsa. Dar cu cei care a- 
veau în atribuțiunile lor de 
serviciu sarcina să se ocupe de 
aceste lucruri, cum rămîne ?

S-au 
în 

ins-

De-a v-ati♦
ascunselea

Criticam, la această rubrică, 
eu cîtva timp în urmă, faptul 
că la cofetăria Pajura stă ne
folosit un agregat frigorific 
(din import) în valoare de mai 
multe zeci de mii de lei. Trus
tul local de cofetării și răcori
toare. nr. 1 din Capitală a 
luat măsuri „ferme" pentru a 
pune capăt situației. Primo : la 
cîteva zile, conducerea trustu
lui a făcut investigații pentru a 
afla pe ce cale și cine ne-a se
sizat starea de lucruri amin
tită. Secundo : agregatul cu 
pricina a fost ridicat' de la co
fetărie și depus în păstrare la 
un atelier al trustului. Tare ne 
este teamă că după această nouă 
critică îl vor ascunde într-o piv
niță.

Trag 
la cîntar

In scopul modernizării pro
cesului de producție, între
prinderea de morărit „Raho
va" din Capitală a achiziționat, 
încă de anul trecut, opt balan
țe automatizate. Valoarea to
tală, peste 750 000 lei. Bani grei 
Măcar de-ar fi ușurat munca 
salariaților. Dar, deși sosite de 
atîta timp la întreprindere, 
balanțele n-au cîntărit nici mă
car un bob. Motivul ? Unele 
defecțiuni trecute cu vederea 
atît de controlul de calitate 
(furnizor Uzina „Balanța" din 
Sibiu), cit și la recepția fă
cută de beneficiar. Și totuși, 
cu toate că zac, balanțele con
sumă. Pînă acum 70 000 lei. Sub 
formă de amortisment. Bani ca
re atîrnă greu în prețul de cost. 
Cit o cîntări seriozitatea celor 
ce-au produs balanțele 7 Pen- 
tru mai multă precizie folosiți 
cîntarul farmaceutic. Măsoară 
pînă la dram !
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sprijinul corespondenților

a producției și a muncii — 
un deziderat neîmplinit

continuă să aștepte 
noile reglementări

Inițiată de conducerea partidului să 
se desfășoare mai întîi în întreprin
derile industriale, acțiunea de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii — a cărei oportunitate și 
importanță s-au confirmat, între 
altele, prin imensele rezerve interne 
valorificate — a fost extinsă ulterior 
și în alte sectoare de activitate. De 
mai bine de un an, această acțiune 
se desfășoară și pe șantierele de 
constructii-montaj. Este o perioadă 
de timp suficient de largă, care să 
îndreptățească întrebarea : în ce 
ritm și cu ce efecte economice sînt 
aplicate în practică măsurile contu
rate prin studiile întocmite ?

— în momentul înființării servi
ciului de organizare, nu era bine pre
cizată o metodologie de lucru, așa 
îneît am primit cu destulă întîrziere 
lămuriri asupra sarcinilor ce ne re
vin. ne-a spus ing. Eugen Rusu, șe
ful serviciului de organizare a pro
ducției și a muncii de la întreprin
derea construcții speciale și transpor
turi — București. Am abordat o serie 
de studii, dar la ora actuală ne a- 
flăm încă la început de drum, cînd 
planurile și obiectivele noastre în 
domeniul organizării științifice a pro
ducției și a muncii abia se definesc.

Iată un răspuns la care, sincer vor
bind. nu ne-am fi așteptat. El ne-a 
avertizat, însă, că pe unele șantiere 
colectivele de specialiști angrenați 
în activitatea de organizare nu s-au 
distanțat prea mult de „punctul de 
start". Confirmarea am căpătat-o la 
întreprinderea 8 construcții-montaj- 
București, care se găsește în plină 
organizare a... acestui compartiment. 
Ceea ce s-a întreprins pînă nu de 
mult n-a dat absolut nici un rezultat, 
căci cei cîțiva salariați angajați în 
activitatea de organizare știin
țifică a producției și muncii 
aveau înainte de toate obligații 
tnult mal „serioase". Acum, cînd 
s-a schimbat conducerea întreprinde
rii, s-au clarificat perspectivele și 
structură funcțională a acestui com
partiment. Există o promisiune realis
tă pentru viitor, girată de seriozita
tea cu care noul colectiv a pornit la 
lucru.

Am încercat să aflăm explicația si
tuației de pînă acum, de la forul de 
resort — Direcția generală de con- 
strucții-montaj din Ministerul Indus
triei Construcțiilor. Aici ni s-a rezer- 
zat. însă, o nouă surpriză. Serviciu) de 
organizare științifică este și mai tî- 
năr. are și mai multe probleme orga
nizatorice de pus Ia punct decît cel 
al întreprinderii subordonate — 
I C.M. 8. în plus, numărul • restrîns 
de specialiști încadrați în acest ser
viciu ridică serioase semne de în
trebare asupra perspectivelor de vii
tor ale acțiunii de organizare știin

țifică a producției și a muncii în în
treprinderile acestui minister.

Demarajul inițial, atît de greoi 
și dezordonat, la care s-a adăugat și 
lipsa unei metodologii adecvate aces
tei ramuri, a determinat abordarea 
unor tematici pretențioase, fără să 
existe o clarificare prealabilă a prin
cipiilor de bază ale organizării știin
țifice. Nu e greu de înțeles că stu
diile cu pricina au alunecat spre 
cercetări sterile fără nici o finalitate 
Este cazul întreprinderii „Electro- 
montaj" din Capitală unde s-a abor
dat, înainte de orice pregătire prea
labilă, un vast studiu de „progra
mare, după metode moderne, a în
tregii producții a șantierului de sta
ții electrice de transformare". Stu
diul impunea temeinice analize. în 
timp, cu ajutorul unor mijloace me
canizate complexe. Cum era și firesc, 
ei a depășit posibilitățile restrînsu-

cialitate. Din cele patru persoane, 
două nu au nici o experiență, fiind 
venite direct de pe băncile scolii. 
Și aceasta, cînd e clar pentru oricine 
că o temeinică organizare științifică 
necesită participarea unor specialiști 
cu o vastă pregătire și cu practică se
rioasă în producție. Mai mult chiar 
șeful serviciului, ing. Paul Bunescu. 
este „blocat" cu urmărirea unor lu
crări de investiții și producție. De 
fapt, tocmai aceste probleme supli
mentare reprezintă fondul activității 
micului colectiv de organizare știin
țifică de la întreprinderea amintită.

Ce poziție adoptă față de această 
stare de lucruri forurile coordona
toare — trustul „Electromontaj" și 
Ministerul Energiei Electrice ?

Specialiștii trustului au recunoscut 
că observațiile noastre sînt reale. 
Din păcate, aceasta e tot ce putem 
nota. Măsurile stabilite la trust își

anchetă economică
lui colectiv de organizare științifică 
din această întreprindere. Problema a 

f fost abandonată, urmînd să fie re
luată într-o formă mai accesibilă cine 
știe cînd.

Tot la „Electromontaj" am sur
prins că serviciul de organizare ști
ințifică își desfășoară activitatea în
tr-o totală izolare față de restul co
lectivului de ingineri și tehnicieni 
ai întreprinderii. Chiar comitetul de 
direcție ai întreprinderii manifestă 
un dezinteres nedisimulat față de 
orice probleme legate de această ac
țiune.

— Nu-mi face nici o plăcere, dar 
trebuie să recunosc că planul nostru 
de muncă din acest an n-a ajuns încă 
să fie cunoscut de comitetul de di
recție, ne-a spus ing. Paul Bunescu, 
șeful serviciului. Am făcut numeroa
se încercări în acest sens, dar au 
fost zadarnice.

Cu scuze de tot felul, între care 
cea mai uzuală a devenit presiunea 
operativității, problemele de organi
zare științifică a producției și a muncii 
au fost trecute, sistematic, la perife
ria oricăror altor preocupări ale co
mitetului de direcție. Dar invocarea 
urgenței, operativități, este consecin
ța directă a lipsei celor mai elemen
tare măsuri de organizare a produc
ției și a muncii în această întreprin
dere Minimalizarea rolului serviciu
lui de organizare la „Electromontaj" 
și, prin el, a acțiunii însăși, este re
flectată și de slaba încadrare a aces
tui compartiment cu cadre de spe

așteaptă aplicarea la „Electromon- 
taj".

— Cit privește specialiștii minis
terului, ei sînt axați pe fondul pro
blemelor, dar... numai pe hîrtie, ne-a 
spus ing. Paul Bunescu. în trimestrul 
I a.c. a avut loc o ședință la minister, 
care a abordat cu competență o 
serie de aspecte legate de precizarea 
cadrului organizării științifice. Totul 
s-a rezumat, însă, la această discuție 
de principiu Punctele de vedere ex
primate cu acel prilej, dintre care 
unele foarte valoroase, au rămas 
doar în „memoria" procesului verba! 
întocmit. Iar la ora actuală, cu cît 
sporesc sarcinile de producție, acti
vitatea de organizare științifică este 
împinsă spre marginea preocupărilor 
respectivilor specialiști.

Comun tuturor compartimentelor 
de organizare științifică din între
prinderile de construcții-montaj în 
care ne-am deplasat este lipsa legă
turii cu șantierele. Activitatea de e- 
xecuție. unde se văd direct avanta
jele organizării științifice, a. rămas 
pînă acum o citadelă inexpugnabilă, 
un domeniu de care specialiștii a- 
cestui sector s-au apropiat cu timi
ditate.

— Ne desfășurăm activitatea la ni
vel de întreprindere, cu șantierul 
avem legături restrinse, ne-a relatat 
direct ing. Paul Bunescu.

Deși în subordinea acestei între
prinderi se află numeroase șanliere, 
care resimt acut necesitatea unei 
mai bune organizări a producției și a

muncii, ele continuă să fie ignorate. 
Nu întîmplător pe multe șantiere, or
ganizarea științifică continuă să se 
rezume la activitatea de normare a 
muncii. Cea mai simplă verificare a 
modului în care acționează normato- 
rii desființează orice dubiu asupra 
caracterului activității lor. în primul 
rînd, nu există studii care preced a- 
ceastă acțiune de normare a muncii 
De la ceea ce se face astăzi pe șan
tiere în domeniul normării și pînă la 
organizarea științifică este o rămîne- 
re în urmă serioasă.

în investigațiile făcute am întîlnit 
părerea unanimă că materialul docu
mentar existent are două lacune 
mari ; dispersarea punctelor de ve
dere și uneori un nivel pretențios de 
tratare, care depășește posibilită
țile salariaților încadrați în ser
viciile de organizare științifică. A- 
ceste neajunsuri obligă colectivele 
respective să-și caute căi proprii de 
rezolvare a problemelor, căi care de 
cele mai multe ori nu sînt fericii 
alese. De aici, renunțări la tematici, 
tratări superficiale, volum de muncă 
cheltuit inutil.

Un punct de vedere realist s-a 
cristalizat într-o lucrare elaborată 
de un grup de ingineri de la între
prinderea 4 Construcții-Montaj lași, 
pe marginea rezultatelor obținute în 
acțiunea de organizare științifică 
desfășurată aici. Deși insistent soli
citată de specialiștii întreprinderilor 
de construcții. lucrarea întîrzie să 
apară. S-a plimbat din editură în edi
tură, la Iași și București, rămînînd 
în cele din urmă Ia C.DC.A.S,, care 
a promis că o va publica. Si pro
misiunea a rămas tot promisiune

Din ancheta noastră se desprinde 
pregnant că în sectorul de construc
ții-montaj, după mai bine de un an de 
la declanșarea acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
continuă să se mențină o sta--e de 
lîncezeală și de bîjbîială. Este cu atît 
mai greu de înțeles cum s-a a.iuns 
aici, atît timp cît există o experiență 
în acest domeniu, temeinic confir
mată în întreprinderile industriale. 
După cum s-a văzut, răspunzătoare 
de această situație sînt conducerile 
întreprinderilor și, odată cu ele fo
rurile de resort din ministere care, 
în loc să se situeze în fruntea acțiu
nii. se complac în atitudinea de sim
pli observatori imparțiali. Este de 
datoria acestora, ca și a organelor 
de specialitate din Ministerul Mun
cii, să dezvolte perseverent acțiunea 
de organizare științifică a producției 
și a muncii pe toate șantierele, pen
tru ca pe această cale să fie larg 
puse în valoare rezervele de creș
tere a productivității muncii, posibi
litățile de grăbiri a ritmului lucrări
lor de cOnstrucții-montaj.

Ing. Cristian ANTONESCU

Continuînd suita de articole privind buna gospodărire a fondului loca
tiv, readucem în atenția forurilor competente rolul și activitatea asocia
țiilor de locatari. In articolul publicat în „Scînteia" nr. 8 068 sub 
titlul „Asociațiile de locatari la un an de... provizorat" se sem
nala, între altele, faptul că din lipsa de preciziune a acteor 
care guvernează activitatea acestor organisme au apărut neajunsuri 
în relațiile asociațiilor de locatari cu unitățile ce administrează 
fondul locativ. Fiind vorba de o problemă extrem de importantă, 
de bunuri obștești de mare valoare, era de așteptat, în primul rînd, o re
acție imediată din partea Comitetului de stat pentru economia și admi
nistrația locală, în a cărui sferă de preocupări se înscriu aceste probleme. 
După o lună de la publicarea articolului însă, am primit un răspuns care 
nu se referă la problemele ridicate, ci se rezumă la a ne aduce la cunoș
tință ceea ce se arăta și în articol, și anume faptul că statutul tip, defini
tivat, al asociațiilor de locatari, ca și proiectul de hotărîre respectiv, au 
fost înaintate spre aprobare. Sîntem de acord cu faptul că definitivarea 
respectivelor reglementări ar putea să mai dureze. Dar, repetăm, pină 
atunci ar fi fost necesar să se dea consiliilor populare anumite indicații 
și îndrumări cum să soluționeze — practic, operativ — unele din proble
mele ridicate de asociații, pornindu-se, eventual, chiar de la anumite so
luții pozitive, găsite și aplicate într-o parte sau alta a țării. Or, așa cum 
reiese din răspunsul primit, o asemenea preocupare — de cea mai mare 
importanță pentru gospodărirea locuințelor — nu parc să se fi conturat.

La Eforie-Nord (Foto : Gh. Vințilă)
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ADAS vă
propune...
In actualul sezon estival, asie 

gurarea „Turist" vine în întîm- 
pinarea acelor cetățeni care vor 
ca atunci cînd pleacă la drum, 
în deplasare în interes de ser
viciu, în excursie sau în conce
diu. să aibă garanția obținerii 
de despăgubiri, în cazul ivirii 
unor întîmplări nedorite. Pentru 
aceasta însă este necesară o for
malitate : încheierea unei asigu
rări „Turist”. “ 
prevedere, cu 
valabilă timp 
tractul poate 
punderea 
fără întrerupere, în cadrul ace
leiași asigurări, dacă primele se 
plătesc înainte de expirarea con
tractului în curs.

în asigurare se cuprind per
soana care încheie contractul, 
pentru cazurile de Invaliditate 
permanentă sau deces din acci
dent. precum și bunurile gospo
dărești ale acesteia.

Sumele asigurate sînt diferen
țiate. în funcție de natura acci
dentului. Pentru pagube la bu
nuri se acordă despăgubiri valo- 
rînd pînă la 20 000 lei. Prima de 
asigurare este una dintre cele 
mai convenabile : 15 lei.

Este o măsură de 
caracter complex, 
de o lună. Con- 
fi prelungit, răs- 

ADAS continuînd

•d

In acest timp, la redacție continuă 
să sosească scrisori și sesizări care 
confirmă persistenta neajunsurilor.

„în cartierul nou de locuințe din 
zona de vest a orașului Oradea — ne 
scrie un grup de locatari — a luat 
ființă, în octombrie anul trecut, o 
super-asociație, un gigant cuprin- 
zînd aproape 20 000 de suflete. De 
fapt, constituirea — organizată în 
cadrul unor adunări fulger, făcute 
în pripă, fără a se aduce măcar la 
cunoștința unui număr mai mare de 
locatari ce anume scop are și cum, va 
funcționa — a constat din schim
barea denumirii 
fostei administra
ții în asociație și 
în preschimbarea 
firmelor respecti
ve. Așa-zișii pre
ședinți aleși în 
blocuri nu au altă 
menire acum de
cît să fie de a- 
cord cu propune
rile făcute de conducerea super- 
asociației. Prima și ultima ac
țiune mai importantă din activitatea 
ei, întreprinsă de împuternicit și con
tabil, a fost hotărîrea de majorare a 
salariilor personalului Tn primă
vara aceasta s-au înmulțit ca ciu
percile după ploaie contabilii, casierii, 
femeile de serviciu, electricienii, in
stalatorii, tîmplarii etc., fără vreo ne
cesitate evidentă, scumpind doar în
treținerea.

Cu ocazia verificărilor făcute de 
comisia de cenzori la chitanțiere, re
gistre de casă etc. — fapte de altfel 
consemnate și într-un articol din zia
rul „Crișana" — s-au constatat aba
teri deosebit de grave. S-au găsit chi
tanțiere în care unele sume încasate 
erau corectate fără nici o mențiune, 
deci falsuri în acte bănești. Pen
tru o mai bună organizare a
asociațiilor de locatari, pentru e- 
vitarea anomaliilor sesizate, pro
punem să se treacă la for
marea de asociații pe blocurile 
arondate diferitelor puncte termice,
în spiritul statutului, cu cite un sin
gur împuternicit și fără nici un fel 
de suprastructuri birocratice."

Cererea grupului de locatari care 
ne scrie este firească și... modestă. 
Sîntem convinși că pentru a îndrepta 
starea de lucruri semnalată, comite
tul executiv al consiliului popular 
municipal (și procuratura) va inter
veni. neîntîrziat. veghind totodată ca 
asemenea lucruri să nu se mai repete.

De la Hunedoara, sîntem sesizați 
că un număr de 15 blocuri sînt gos
podărite sub formă de adevărată an
trepriză particulară de împuternici
tul Traian Rotea, care și-a angajat, 
la mica învoială, și două salariate ca 
ajutoare. Totul îără nici un control. 
S-a ajuns la situația că nu aso
ciația este aceea care are un împu
ternicit ce-i execută comenzile, ci in
vers. împuternicitul are la dispoziție 
o asociație. La Botoșani, a fost con
stituită o superasociație pentru cele 
aproape 2 000 de apartamente con
struite aici în ultimii ani. Chiar pre
ședintele ei, Ioan Pricop, ne sesizea
ză o serie de greutăți pe care le în- 
tîmpină în direcția conservării și în
treținerii fondului de locuințe : în
treprinderea de gospodărie orășeneas
că refuză executarea unor lucrări 
care-i cad în sarcină și nu se achi
tă cum trebuie de îndatoririle privind 
furnizarea căldurii și a apei calde, 
fără ca intervenția asociației să aibă 
vreo finalitate; aceasta în primul 
rînd datorită relațiilor nefirești din
tre cele două „părți".

Structuri de tipul superasociațiilor 
găsim și în alte orașe ale țării, pre
cum și în Capitală. în cartierele Ti
tan, Drumul Taberei, Berceni. Giur
giului. Trebuie respinse toate sau se

justifică, uneort, existența lor ? „Dacă 
superasociația sau, mai corect, unirea 
de asociații — este de nărere Alexan
dru Dinulescu, președintele asocia
ției de locatari a blocului M17 din 
cartierul Titan — nu are alt scop 
decît folosirea în comun a acelorași 
servicii pentru calcule (evidențe, plăți 
la furnizori, asigurarea curățeniei), 
concepute și organizate în modul cel 
mai rațional și ieftin posibil, ea apa
re justificată. în cazul nostru, am or
ganizat gestiuni individualizate pe 
fiecare bloc în parte, cheltuielile se 
efectuează numai cu aprobarea scri

să prealabilă a 
președintelui a- 
sociației respec
tive (sau a adu
nării generale 
pentru sume mal 
mari), iar lunar 
comisiile de cen
zori verifică ges
tiunile". Deși ex
periența acestei

uniuni a 53 de asociații este prezen
tată drept pozitivă, ea trebuie totuși 
privită cu oarecari rezerve ; în condi
țiile date, tocmai una din funcțiile 
esențiale — și anume cea de control 
— nu este exercitată cores
punzător. Restrîngîndu-se controlul 
comisiilor de cenzori de la un control 
lunar la unul trimestrial, există, în
tre altele, pericolul diluării și dispa
riției rolului de gospodar al asocia
ției. Și asemenea aspecte ar fi bine 
să fie reglementate.

Din partea unei asociații de loca
tari din Alba Iulia, tovarășul Vasile 
Chealda ne scrie : „Am întîmpinat 
cu multă înțelegere și satisfacție în
ființarea asociațiilor, convinși fiind că 
ne vom putea aduce o contribuție în
semnată la buna gospodărire și păs
trare a locuințelor. întrevăzînd. în a- 
celași timp, economii la cheltuieli și 
economii de timp în îndeplinirea di
feritelor obligații Dar între asocia
ții și întreprinderea de gospodărire 
orășenească relațiile sînt nefirești și 
net în dezavantajul locatarilor. Astfel, 
I.G.O. susține că cel doi mecanici sînt 
angajații săi — bineînțeles, plătiți de 
asociația de locatari — și, fără a con
sulta comitetul asociației. îi premi
ază. deși în lunile decembrie 1968 și 
ianuarie 1969 am fost prost deserviți, 
am dus lipsă de căldură în aparta
mente. Este cazul ca eficienta muncii 
personalului să fie apreciată de cei 
care sînt deserviți și care suportă 
cheltuielile. Pe de altă parte, acum 
plata cheltuielilor o facem de două 
ori : o dată la ghișeul I.G.O., pentru 
apa rece și canalizare, și a doua oară 
la împuternicitul blocului, pentru 
cheltuielile de regie. De ce mai avem 
atunci împuternicit ?

Contribuțiile bănești pentru a- 
coperirea cheltuielilor nu s-au făcut 
ținîndu-se seama de suprafața de ra
diere a caloriferelor, de asigurarea 
sau neasigurarea căldurii în aparta
mente".

Iată si o altă scrisoare. „Prima me
nire a asociației de locatari, ne scrie 
Andrei Fiilop din orașul Rupea, este 
aceea de a merita titlul de „bun 
gospodar". Ici. colo s-au cuibărit și la 
noi formalismul și nepăsarea. Iar 
pe ogorul nepăsării au răsărit scaieți, 
deoarece, ordinea, curățenia, grija 
de confort nu depășesc pragul locu
ințelor. Al „meu" și „al nostru" în 
materie de gospodărire a clădirilor 
nu au fost încă aduse la același nu
mitor de asociațiile de bloc, ceea ce 
înseamnă că există încă asociații fan
tomă — care nu-si fac datoria".

• Teatrul „C. Tănase* (Ia grădina 
„Boema") : Femei, Femei, Femei 
— 20.
• Ansamblul „Perlntța" (în sala 
Teatrului „C. I. Nottara") : Peri- 
nița mea — 19.

3 Dragoste la Las Vegas : PATRIA 
- 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FERO
VIAR - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
n Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, la grădină - 20,30 ; EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Omul momentului : LUCEAFĂ

RUL — 9 ; 11.15; 13,30 ; 16,15 ; 18,30;
20.45.
• Crima din pădure : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45. 
e Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 : 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
0 Tarzan, omul junglei : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45;
20.45, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
(de la orele: 20,30 — Pipele), GRA
DINA PROGRESUL-PARC - 
20,30.
* Marele șarpe : DOINA — orele 
9—10 program pentru copii ; 11.30; 
13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
e La dolce vita : UNION -
15.30 ; 19.
0 Feldmareșala : GRIVIȚA - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16.
0 Operațiunea „Belgrad" : GRI
VIȚA — 18.15 ; 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE -
15.15 ; 17,45 ; 20.0 Comedianțli (ambele serii) : 
BUZEȘTI — 15 ; 18, la grădină — 
20,30.
0 Vremuri minunate la Spessart : 
DACIA — 8—16.15 în continuare :
18.30 ; 20,45.
0 Aruncați banca în aer : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; la grădină —
20.30 ; ARTA - 9—16 în conti
nuare ; 18 ; Ia grădină — 20,30.
0 Adio, Gringo : UNIREA - 16 : 
la grădină — 20,30.
0 Apele primăverii : UNIREA
— 18.
0 Neîmblînzlta Angelica : LIRA —
15.30 ; 18 ; la grădină — 20.30 ;
GIULEȘTI - 15,30 ; 13 ; 20,30,
MIORIȚA - 9.30 ; 11,30 : 13.30 :
16 : 18.15 : 20.30.

• Ultima tură î DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17.30 ; 20.
© Pipele : FERENTARI — 15,30; 18. 
© Prințesa tristă : FERENTARI — 
20,30.
© Ziaristul (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 15 ; 18,30.
© In umbra coltului : PACEA — 
16 ; 18 ; 20.
© Lovitură puternică : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Străin în casă : FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA - 9 11,15 ; 13,30 ; 15,45;
18,15 ; 20,45 ; laV- grădină — 20,30. 
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
VOLGA — 9—15.45 în continuare;
18.15 ; 20,30.
© Operațiunea San Gennaro : VI
ITORUL - 15,30 ; 18.
• Am două mame și doi tați : 
VIITORUL - 20,30.
0 Noaptea generalilor (ambele se
rii) : GLORIA - 9 ; 11,45 ; 14,30;
17.15 ; 20, TOMIS - 9 ; 11,15 ; 15.30;
18.15 ; la grădină — 20,15.
o Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30 ; 
la grădină — 20,30.
© Umbrele strămoșilor uitați : 
MOȘILOR - 18.
© Prietenele : POPULAR - 15,30. 
© Prințul negru : POPULAR — 
18 ; 20,30.
© Armata „Codobaturilor" din nou 
în luptă : MUNCA — 16 ; 18.
© Soare și umbră : MUNCA — 20. 
© Pentru încă puțini dolari : 
COSMOS - 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Tarzan, omul-maimuță : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18.
© In orașul „S" : FLACĂRA - 20. 
© Rolls Royce-ul galben : VITAN
— 15,30 ; 18.
© Post-Sezon : RAHOVA - 15,30.

• Alexandru cel fericit : RAHOVA 
— 18 ; la grădină — 20,30.
• Asasinatul s-a comis luni ; 
GRADINA VITAN — 20,30.
© Oul lui Columb ; Ciclonul ; 
Metale neobișnuite ; Campiona
tele europene de box ; Orizont 
științific nr. 6/69 ; Reclamație ; 
Menirea vieții : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.

PROGRAMUL I
10.00 — Limba engleză (reluare). 

10,25 — Limba germană (reluare).
10.50 — Ce-ați dori să revedeti ? 
Filmul artistic „K. O." —• o pro
ducție a studioului cinematogra
fic „Bucureti". Regia : Mircea 
Mureșan. 12,15 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Bu
letin de știri. 17,35 — Lumea co
piilor „Biblioteca lui Așchiuță".
17.50 — Circ pe 16 mm. 18,15 — Stu
dioul pionierilor „La mare-n va
canța mare". 18,45 — Un interpret 
îndrăgit al cîntecului oltenesc : 
Ion Luican. 19.00 — Cronica idei
lor. Național și internațional în 
construcția socialistă. Participă 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe și conf. 
Petru Pînzaru. Emisiune de conf. 
dr. Dumitru Mazilu. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. Buletin itip-

Reportaj-an- 
Emisiu- 

Carmen Dumi- 
20,30 — Avanpremiera. 

Seară de teatru T V. „Im- 
de 

Ca- 
Mihuț, Ioana 

Pitiș, Florin 
Schumacher, 

Ruxandra Sire- 
: Veronica Cior- 
Doina Levinta. 

Șerban.
contemporane

teorologic. 20,00 
chetă ,,Maria din Avrig’ 
ne realizată de 
trescu.
20,40 - 
provizația de la Versailles' 
Moliere. Interpretează : Ion 
ramitru, Mariana 
Manolescu, Florian 
Măcelaru, Ovidiu 
Cătălina Pintilie, 
teanu. Coregrafia 
tea. Scenografia : 
Regia : Andrei Șerban. 21,45 —
Monografii contemporane „Intre 
limite și performante sau știința 
îndrăznelii" — film de Horia Va- 
siloni. 22,00 — Consultație tehnică 
T V. Alegerea, construcția, mon
tarea și reglarea antenelor de te
leviziune (II). 22,15 — Telejurnalul 
de noapte și buletinul meteorolo
gic. 22,30 — Publicitate. 22,35 — 
Criterii. Arte frumoase. 22,50 — 
Recital Gigliola Cinquetti. 23,25 — 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II
l

— Telejurnalul de seară. 
Concert simfonic. Ionel 

dirijînd pagini simfonice 
,George Enescu" 

Române. Tn 
la opera 

de Mozart ; 
„Oberon" dft

19,30 
20,00 - 
Perlea 
ale Filarmonicii 
și Radioteleviziunii 
program : Uvertura 
„Flautul fermecat" 
Uvertura la opera 
Weber. Preludiu și moartea Isol- 
dei de Weber. 20,45 — Un oraș 
pentru două milioane — reportaj- 
anchetâ. 21,05 — Film serial „Co
misarul Maigret". 21,55 — închi
derea emisiunii.

M. Marian din Capitală aduce din 
nou în discuție tmpreciziunea unor 
reglementări privind relațiile dintre 
asociațiile de locatari și angajații lor, 
dintre asociații si centrele I.A.L., 
I.C.R.. întreprinderile furnizoare de 
apă. căldură, lumină, între aso
ciații și unei" autorități etc. Și, se 
înțelege, toate aceste impreciziuni nu 
rămîn fără consecințe asupra activită
ții practice. El este de părere că dife
rențele făcute între denumirea de 
„mecanic", „mecanic-fochist" și „fo
chist. de calorifer" pot, în anumite 
condiții, prejudicia interesele celor 
din urmă, ceea ce se răsfrînge în ul
timă instanță asupra modului de în
treținere a clădirilor.

Și un alt aspect : „Ce se întîmplă 
— ne întreabă cîțiva membri ai aso
ciației de locatari din blocul N 2, 
B-dul Ion Șulea 41—51 — dacă blocul 
e prost gospodărit. întreținerea scum
pă, iar comitetul asociației refractar 
la critică ? Cenzorul care a îndrăznit 
să verifice gestiunea a fost înlăturat 
din comisie și de mai bine de șase luni 
nu s-a mai făcut nici un control. Noi 
nu știm cum trebuie să procedăm în 
continuare și nici cine ar trebui să 
ne sprijine în rezolvarea dificultăți
lor"

Asemenea situații, cît și altele, la 
care spațiul nu ne-a permis să ne re
ferim, arată, o dată mai mult, cît de 
necesar ar fi fost ca prin răspunsul 
primit din partea Comitetului de stat 
pentru economia și administrația lo
cală să se fi putut aduce (a cunoștin
ța opiniei publice măsurile pe care 
consiliile populare sînt chemate să 
le ia pentru ca asociațiile de locatari 
să-și poată desfășura și să-și des
fășoare efectiv activitatea de răs
pundere economică și socială la 
care sînt chemate.

Al. PLAIEȘU
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Vizita delegației 
Adunării Populare Supreme

a R. P. D.
Membrii delegației Adunării Popu

lare Supreme a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kang Riang Uk, vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme.au fost miercuri dimi
neața oaspeții cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-coreea- 
nă“ din comuna Făcăieni. Un mare 
număr de cooperatori și oficiali
tăți din comună au făcut delegației 
o caldă, sinceră și prietenească pri
mire. Toma Dimache, președin
tele cooperativei, a vorbit membri
lor delegației despre organizarea 
și specificul cooperativei, despre

RECEPȚIE OFERITĂ DE BIROUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit, miercuri seara, o recepție la 
Palatul M.A.N. în onoarea delega
ției Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kang 
Riang Uk, care ne vizitează țara.

La recepție au luat parte Ștefan 
Voițec, președintele Marii Adunări 
Naționale. Dumitru Petrescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai
M.A.N., Ștefan Bălan și Adrian Di- 
mitriu, miniștri, Miliai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului de Stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente și secretari ai M.A.N., condu

LSCBAR1LE M COMISII PEHUHIE
ALE Ml Ml UIIWIE

Miercuri a avut loc la Palatul Ma
rii Adunări Naționale ședința comună 
a Comisiei pentru învățămînt, știință 
și cultură și a Comisiei juridice ale 
Marii Adunări Naționale, în cadrul 
fcâfreia a fost examinat, din însărci
narea Consiliului de Stat,. Proiectul 
de decret privind organizarea și func
ționarea Consiliului Național al Cer
cetării Științifice.

în fața comisiilor, reunite sub pre
ședinția prof. univ. Constantin Din- 
culescu, proiectul de decret a fost

O DELEGAȚIE ARLUS
A PLECAT LA MOSCOVA

Miercuri a plecat în Uniunea So
vietică delegația A.R.L.U.S., condusă 
de Clement Rusu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Cluj, care, la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, va întreprinde o vizită 
de schimb de experiență în această 
tară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau Mihai Roșianu, președinte 
al Biroului Consiliului general 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu și Ion

SESIUNI-SIMPOZIOANE
Consiliul Central al Asociației Ju

riștilor din Republica Socialistă Ro
mânia a organizat miercuri după-a- 
miază un simpozion în cinstea Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român și împlinirii unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Stelian Nițulescu, președintele A- 
sociației Juriștilor.

în cadrul simpozionului au fost 
prezentate comunicările „Rolul parti
dului în crearea și dezvoltarea drep
tului socialist în România" — conf. dr. 
Dumitru I. Mazilu, „Planificarea și 
centralismul democratic ca factor de 
configurare a dreptului. civil socialist 
român" — prof. dr. docent Traian 
Ionașcu și Eugen A. Barasch, membri 
corespdndenți ai Academiei, „Noi 
garanții juridice în apărarea dreptu
rilor persoanei în procesul penal" — 
conf. dr. Siegfried Kahane și „Con
tribuția României la promovarea le
galității în relațiile internaționale" — 
prof. dr. docent Edwin Glaser.

Au participat Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, Alexa Augustin, 
procuror general al Republicii So
cialiste România, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior și cercetători din domeniul 
dreptului, judecători, procurori, a- 
vocați și jurisconsulți.

★

în aula Universității din București 
au început miercuri dimineața lucră
rile sesiunii științifice pe țară a ca
drelor didactice care predau științele 
sociale, sesiune consacrată Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Român și aniversării unui sfert de 
veac de la eliberarea tării de sub ju
gul fascist.

Manifestarea a fost deschisă de 
prof. univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîntului.

A început apoi prezentarea celor a- 
proape 200 de comunicări științifice 
înscrise pe agenda sesiunii. Vor fi 
dezbătute probleme privind însemnă
tatea rolului conducător al partidului 
în viața socială, politica de industria
lizare a țării, realizările agriculturii 
socialiste, dezvoltarea economică și 
structura socială a României, rapor
tul dintre filozofie și cuceririle con
temporane ale științei, umanismul 
socialist, examinarea critică a unor 
concepții și orientări filozofice con
temporane, metodologia științelor so
ciale etc.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

PRONOEXPRES
numerele extrase la concursul nr. 29 

din 16 iulie 1969
EXTRAGEREA I : 28 4 35 21 8 14 

Fond de premii : 417 992 lei
EXTRAGEREA a Il-a : 33 38 40 7 

43 1 16
Fond de premii : 343 419 lei

Coreene
sporirea averii obștești și despre 
munca cooperatorilor.

Conducătorul delegației Adună
rii Populare Supreme și-a exprimat 
recunoștința pentru calda primire, 
pentru ospitalitatea gazdelor și a 
urat acestora să obțină rezultate 
tot mai bune în activitatea lor.

Președintele Consiliului popu’ar 
județean Ialomița, Vasile Marin, 
a oferit, la Călărași, un dejun în 
cinstea oaspeților. In timpul deju
nului, desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, Vasile Marin și Kang 
Riang Uk au toastat pentru con
tinua întărire a prieteniei româno- 
coreene.

cători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și organizații 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, deputați, 
ziariști.

Au participat Kim The Hi, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

în timpul recepției, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
Șefan Voitec și Kang Riang Uk au 
rostit toasturi. Vorbitorii au subliniat 
că vizita delegației Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene în Repu
blica Socialistă România reprezintă 
o nouă manifestare a relațiilor de 
trainică prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări, din
tre popoarele frățești român și 
coreean, o contribuție valoroasă la 
cauza unității țărilor socialiste.

expus de către Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, care a dat lă- 
muririle cerute de deputați.

După dezbateri comisiile au avizat 
favorabil, în unanimitate, proiectul 
de decret, cu unele observații.

Raportul comisiilor, exprimînd 
concluziile cu privire la proiectul de 
decret examinat, urmdază să fie pre
zentat Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Moraru, membri ai biroului, activiști 
A.R.L.U.S.

Erau de față membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
La sosire pe aeroportul Sereme- 

tievo din Moscova oaspeții au fost 
întîmpinați de Anna Țukanova șl 
Alexandr Riabinin, vicepreședinți 
ai Asociației de prietenie sovieto- 
română. Au fost de față Ion Ciu- 
botaru, ministru consilier al Am
basadei României în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei.

> (Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri la amiază a avut loc la 

ambasada Republicii Democrate Viet
nam o conferință de presă cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a sem
nării acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam.

Ambasadorul R.D. Vietnam la Bu
curești, Hoang Tu, a făcut o amplă 
expunere despre lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva opresiu
nii străine, pentru afirmarea drep
turilor sale legitime, pentru îndepli
nirea aspirațiilor la independență, 
suveranitate și unitate națională. 
Apoi, ambasadorul Hoang Tu a răs
puns întrebărilor puse de ziariștii 
prezenți.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

laie mai mari se evită mișcarea lor, în 
cursul zilei, de la un loc la altul. Gră
birea lucrărilor este însă hotărîtă, în 
mare măsură, de funcționarea neîn
treruptă a utilajelor. Terenul moale 
și lanurile îmburuienite ar putea să 
ducă la apariția unor defecțiuni. Ele 
trebuie înlăturate însă cu cea mai 
mare operativitate. în acest scop, tre
buie folosite permanent, zi și noapte, 
atelierele mobile de reparații, iar 
mecanicii din I.M.A. și I.A.S. să lu
creze direct pe teren, asigurînd asis
tența tehnică necesară.

Dacă ținem seama că griul este 
răscopt există pericolul scuturării. 
De aceea, recoltatul trebuie făcut cu 
cea mai mare grijă. Se impune ca 
toba de la combină să fie reglată de 
mai multe ori în cursul unei zile. 
De asemenea, trebuie luate mă
suri în vederea etanșeizării com
binelor, pentru a nu se pierde nici 
un bob, această operație repetîndu-se 
în fiecare zi.

Datorită ploilor abundente din zi
lele trecute, unele lanuri de grîu sînt 
culcate sau îmburuienite puternic. 
Ele trebuie recoltate manual cu se
cera sau coasa împiedicată. De aceea, 
îndeosebi în cooperativele agricole, 
este nevoie ca consiliile de condu
cere să antreneze la recoltat pe toți 
cooperatorii. Grîul secerat va trebui 
depozitat cu grijă în clăi, de unde 
va fi apoi treierat fie cu combinele, 
fie la batoză. Este de datoria tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, a 
specialiștilor să muncească cu cea 
mai mare răspundere pentru strîn- 
gerea fără întîrziere a recoltei.

Nu trebuie precupețit nici un efort 
ca recolta, pentru care s-a depus a- 
tîta muncă, să ajungă în timpul cel 
mai scurt din cîmp în magazii. în 
acest scop, paralel cu recoltatul, o 
atenție deosebită trebuie să se a- 
corde transportului și depozitării. Ți- 
nîndu-se seama că boabele pot fi 
umede și cu multe corpuri străine, 
se impune conditionarea lor cu multă 
răspundere. Este indicat ca lucrătorii 
de la bazele de recepționare a produ
selor agricole să-și organizeze în așa 
fel munca, încît preluarea cerealelor 
să se facă neîntrerupt ziua și noaptea,

Adunare festivă consacrată 
sărbătoririi a 30 de ani 

de la apariția ziarului „Igazsăg"
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în 

cadrul unei adunări, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ziariști și 
un mare număr de cititori, a avut 
loc la Cluj sărbătorirea a trei dece
nii de la apariția primului număr al 
ziarului „Igazsăg", organ în limba 
maghiară al Comitetului județean de 
partid și al Consiliului popular al 
județului Cluj.

începînd cu primul său număr, care 
a văzut lumina tiparului la Cluj, la 
mijlocul lunii iulie a anului 1939, în 
condițiile aspre ale ilegalității, ca 
organ în limba maghiară al comite
tului teritorial din Transilvania și 
Banat al Partidului Comunist Ro
mân, ziarul a oglindit lupta mase
lor muncitoare conduse de partid 
împotriva exploatării, a fascizări] 
țării și a pregătirilor de război în
treprinse de clasele dominante.

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, ziarul „Igazsăg" a contribuit 
activ, alături de întreaga presă co
munistă din România, la înfăptuirea 
politicii partidului nostru de edifi
care socialistă a țării, la educarea 
celor ce muncesc în spiritul patrio
tismului și internaționalismului so
cialist, la întărirea frăției, dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare.

1

Reflexul patriotic al unei 
embleme strălucitoare

(Urmare din pag. I)

mește muzical alumină. 
Ochii văd deci numai 
materia primă și produ
sul finit, restul îl văd.- 
aparatele. Niște aparate 
fine, care indică pre
siuni, temperaturi sau 
fac zig-zaguri grafice 
aidoma cardiogramelor. 
Omul nu face decît să 
vegheze mașinile și să 
regleze, prin interme
diul acestor aparate, 
pulsul normal al pro
ducției, totul fiind auto
matizat. Așa se întîmplă 
că, pe trei etaje de la
birinturi întortocheate, 
de țevi și mașinării, 
muncesc, într-un schimb 
numai șapte oameni. 
Nici în alte secții nu 
muncesc mai multi.

Cum e munca lor 7 
Privesc cu încordată a- 
tenție aparatele sau 
fac promenadă pe niște 
esplanade în jurul ma
șinilor, parcă exclamîiid 
un „e-n regulă !“ la 
fiecare trecere în re
vistă a procesului indus
trial. Mi-au fost pre
zentați doi din cei șapte 
specialiști „peripate
tici" — tineri și mo
dești. Unul este Sil
vestru Moldovan, sosit 
la Oradea de la Ocna 
Mureș, deci tot din pro
ducția chimică. Lîngă 
el, Oskar Szigetl, din 
Oradea. Prieteni, cei 
doi tineri întăresc ade
vărul că prietenia din
tre naționalități, care 
este în socialism un act 
programatic și o reali
tate, se cimentează în 
muncă, în munca însu
flețită de năzuința co
mună a propășirii ță
rii. Aparatele sînt ca de 
transatlantic. Unul din 
tineri a învîrtit o ma
nivelă cu importanta cu 
care ar lansa transat
lanticul în cursă. Deși 
n-am priceput sensul 
strict tehnic al gestului 
său, mi-am dat seama 
că acesta este, în fond, 
destinul industriei mo
derne și că reporterii 
viitorului nu vor mai 
avea scene de muncă 
spectaculară, senzațio

nală, rămînînd să des
cifreze frumusețea și 
sensurile muncii toc
mai în raportul dintre 
inteligență și compe
tență și sensibilitatea 
acestor aparate de bord.

Am întrebat cum sînt 
întîmpinate cele două 
evenimente importante 
ale anului : Congresul 
al X-lea al partidului 
nostru comunist și ani
versarea pătrarului de 
veac de libertate. Mi s-a 
spus că, în specificul 
uzinei de alumină, lupta 
se dă pentru perfecțio
nare și eficiență econo
mică. Un grup de inspi
rați, în care și cei doi 
tineri amintiți mai sus, 
au născocit o inovație 
foarte rentabilă. Din 
grupul de cuptoare, cîte 
unul, oprindu-se din 
producție, stînjenea 
planul de producție și 
dădea bătaie de cap. 
Fenomenul era însă în 
ordinea tehnologică fi
rească, nu se dațora 
neglijenței. Colectivul 
de care vorbesc nu s-a 
împăcat cu acest „fi
resc", s-a zbuciumat și 
a găsit o metodă prin 
care cuptoarele rămase 
în funcțiune să preia și 
sarcina cuptorului ieșit 
din circuit, cîtă vreme 
acesta este reparat, în 
așa fel încît producția 
să fie aceeași, fără nici 
un rabat. Lucrul pare 
simplu ca „bună ziua", 
dar, mi s-a spus, el n-a 
fost deloc ușor. Căci 
inovația respectivă, a 
cerut multă concepție, 
strădanie, experimenta
re. Ca și în atîtea alte 
întreprinderi ale patriei, 
fiecare inițiativă, fie
care inovație de aici 
este dedicată, din inimă, 
socialismului, partidu
lui conducător — sub 
egida unei tradiții mun
citorești bine marcată.

De asemenea bătălia 
se dă aici — ca și la 
Slatina, unde alumina 
devine metal — pentru 
sporirea prestigiului in
ternațional pe care îl 
are aluminiul româ
nesc. Căci, mi s-a spus, 
nu numai că n-a avut

evitîndu-se Imobilizarea mijloacelor 
de transport. De asemenea, utilajele 
de uscat și condițional cu care sînt 
înzestrate silozurile și magaziile baze
lor de recepționare trebuie să fie fo
losite permanent, la capacitatea ma
ximă.

Paralel cu recoltatul trebuie să se 
acorde cea mai mare atenție strîn- 
gerii paielor și plevei. Paiele, după 
cum se știe, au o întrebuințare mul
tiplă : sînt folosite în furajarea ani
malelor în amestec cu melasă și uree 
sau cu furaje suculente, la așternutul 
animalelor sau pentru fabricarea ce
lulozei. întrucît în acest an, datorită 
înălțimii mici a griului, paiele sînt 

mai puține, se cere ca strînsul și de
pozitarea să se facă cu cea mai mare 
grijă.

Imediat după recoltare, specialiștii 
din unități să stabilească cu precizie 
destinația terenurilor eliberate. în 
primul rînd, ele vor trebui însămîn- 
țate cu culturi duble, cum sînt po
rumb pentru boabe si masă verde, 
cu fasole și legume. Faptul că soim 
a acumulat o mare cantitate de apă 
asigură încolțirea si dezvoltarea nor
mală a plantelor care se însămînțează 
acum. Avem condiții ca. pînă Ia 
toamnă, să obținem o nouă recoltă 
de boabe la porumbul semănat acum, 
precum și cantități însemnate de masă 
verde. Suprafețele însămînțate pînă 
în prezent sînt însă mici. Este nece
sar ca, pe măsură ce înaintează recol
tatul, să se elibereze de urgență tere
nul de paie și să se facă aratul și 
semănatul. De asemenea, terenurile 
care vor fi însămînțate în toamnă cu 
cereale păioase trebuie fertilizate, a- 
rate adine și grăpate, condiții de

în încheierea .adunării festive, cei 
prezenți au adoptat cu entuziasm 
textul unei telegrame adresa
te COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, se spune, 
printre altele :

„Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
30-a aniversări a apariției ziarului 
„Igazsăg", redactorii, corespondenții, 
colaboratorii, tipografii și difuzorii 
lui își îndreaptă gîndul spre condu
cătorul încercat al poporului nostru, 
Partidul Comunist Român, spre dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Ne alăturăm și sprijinim 
din tot sufletul hotărîrea conferinței 
extraordinare a organizației de partid 
a județului Cluj de a susține reale
gerea dumneavoastră in înalta func
ție de secretar general al Comite
tului Central al partidului".

★
La a 30-a aniversare a ziarului 

„Igazsăg", redacția „Scînteia" felici
tă călduros colectivul redacțional și 
tehnic, corespondenții voluntari ai zia
rului, urîndu-le noi succese în mun
ca rodnică pe care o desfășoară în 
slujba înfăptuirii politicii partidului și 
statului nostru de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

loc nici un refuz de la 
export, mai mult chiar, 
cererile pieței mondiale 
față de aluminiul nos
tru sînt atît de mari 
încît chiar dacă am a- 
vea o producție însu
tită, ele tot n-ar putea 
fi pe deplin satisfăcute. 
Fapt demn de toată 
lauda și pe care tre
buie să-1 subliniem a- 
cum, la bilanțul sfertu
lui de veac, alături de 
alte succese de căpete
nie ale economiei noas
tre naționale.

Cum mai întîmpină 
cei de la Uzina de alu
mină congresul parti
dului și sărbătoarea e- 
liberării ? Prin înălța
rea așa-zisei aripi de 
viitor a uzinei, termi
nată la roșu, și care in- 
trînd în funcție va spori 
producția anuală la 
210 000 tone de alumină. 
Căci, deși scurtă, de 
încă nici cinci ani, bio
grafia uzinei a cunbs- 
cut o evoluție vertigi
noasă, iar acest ritm a- 
lert, direct proporțional 
cu creșterea calității, 
■ste propriu multor altor 
întreprinderi, argumen- 
tînd amploarea și sănă
tatea economiei noastre 
socialiste.

Dovadă fermă că po
litica de industrializare 
dusă cu perseverență 
de Partidul Comunist 
Român, gîndirea colec
tivă, sfatul conducăto
rilor de partid și de stat 
cu țara, democrația so
cialistă sînt virtuți 
cardinale care au hotă- 
rît victoriile noastre co
tidiene. Iar dacă citim, 
în proiectul de Directi
ve și în Teze, perspec
tivele realiste ale eco
nomiei naționale, solu
țiile practice desenate 
pînă la exactitatea ma
tematică a cifrei (și, în 
contextul lor, dezvolta
rea impetuoasă a ra
murii chimice), o mîn- 
drie a noastră cetățe
nească se aprinde în 
bătăile inimii pentru 
țara cu un nume tul
burător de frumos : Re
publica Socialistă Româ
nia.

mare însemnătate pentru obținerea, 
în anul ce vine, a unor recolte mari.

Anul acesta, putem spune că este 
un an de furaje. Pe finețe și pe te
renurile cultivate cu nutrețuri, pro
ducția este foarte bună. Aceasta 
creează condiții bune pentru asigura
rea în întregime a cerințelor de fîn 
și nutrețuri suculente ale animalelor, 
existînd totodată posibilitatea, de a 
se crea însemnate rezerve. Principa
lul este însă ca, în toate unitățile 
agricole, să se urgenteze recoltatul, 
îndeosebi la trifoliene și fînețele na
turale. Cea mai mare grijă trebuie 
acordată înlăturării pierderilor de 
substanțe nutritive, prin grăbirea lu

crărilor de recoltare, transport și de
pozitare, folosirea în cît mai mare 
măsură a mijloacelor de uscare a- 
jutătoare — ventilatoare, capre, per- 
peleci etc. Acolo unde, din cauza 
timpului ploios, nutrețurile nu pot fi 
uscate în condițiile corespunzătoare, 
este indicat să se treacă la însiloza- 
rea lor la suprafață sau între baloți 
de paie și acoperite cu folii de polie
tilenă. Nutrețurile verzi pot fi în- 
silozate singure sau în amestec, cu 
pleavă sau paie tocate. Condițiile 
favorabile din acest an trebuie 
folosite din plin în fiecare unitate 
agricolă, în vederea asigurării unor 
cantități cît mai mari de furaje ne
cesare dezvoltării zootehniei.

Dacă la griu, ploile abundente din 
ultima perioadă au creat unele ne
ajunsuri. împiedicînd desfășurarea 
normală a recoltatului, pentru cultu
rile prășitoare umezeala mare din 
sol este, în general, binefăcătoare. 
Porumbul, floarea-soarelul, sfecla de 
zahăr se dezvoltă bine. în sudul ță
rii, de exemplu, porumbul este în 
faza de legare a rodului, iar la floa-
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TABLOUL NEPICTAT DE REPIN: 

Chimiștii de pe Volga
Este binecunoscut tabloul lui Re

pin „Edecarii de pe Volga". Poate 
că nicăieri ca în acest tablou nu în- 
tîlnim o mai sugestivă imagine a 
ceea ce reprezentau malurile Volgăi 
înainte de purificatorul vifor al re
voluției ; loc de refugiu al dezmoș
teniților și obijduiților.

Dacă ar fi să caut o imagine sim
bolică, o chintesență vizuală a Vol
găi contemporane, aș oscila între 
fulgerul frînt, al electricității, întru
chipat în marile hidrocentrale de la 
Kuibîșev și Volgograd și păienjeni
șul de gigantice retorte argintii ale 
petrochimiei. Și parcă tot mai mult 
aș înclina spre vasta lume a meta
morfozelor din interiorul materiei 
pe care o reprezintă chimia. De ce ? 
Pentru că este vorba de „nou", de 
cea mai tînără și mai caracteristică 
ramură a economiei de pe malurile 
marelui fluviu. Locul — simbolic — 
al edecarilor de pe vremuri l-au luat 
chimiștii. Un salt de la o epocă isto
rică la alta. De la „Hei uhnem“-ul 
muncii brute și abrutizante la luci
ditatea gîndirii înarmate cu știință și 
stăpînă pe uriașe instalații. Iar Re- 
pinul contemporaneității ar avea, 
fără îndoială, de pictat un tablou ex
presiv intitulat: „Chimiștii de pe 
Volga”.

Locul de baștină al chimiei vol- 
gene : orașul Kazan. Aici, în inima 
legendarei Tatarii, unde Gorki și-a 
urmat trudnicele „universități", s-a 
născut în ultimii ani cel mai puter
nic centru al petrochimiei sovietice : 
combinatul de sinteză organică, pe 
scurt: „Orgsintez".

Am vizitat combinatul exact în a- 
junu] unei date memorabile pentru 
colectivul lui l era sîmbătă 12 iulie, 
iar la 13 iulie, acum șase ani, s-a 
obținut aici prima șarjă de fenol și 
acetonă. A fost actul de naștere al 
unei noi profesii și al unei noi ra
muri industriale. 7

— începuturile trebuie situate însă 
ceva mai departe în timp — ne re
latează inginerul șef al întreprinde
rii, Iurii Malîșev. Și anume, în mal 
1958, cînd plenara C.C. al P.C.U.S. 
a elaborat hotărîrea de a se dez
volta în ritm accelerat industria chi
mică și îndeosebi petrochimia, ca 
unul dintre sectoarele chimiei cu 
deosebite perspective pentru o țară 
cu atît de bogate zăcăminte de pe
trol și gaze. Am putea spune, meta
foric, că nici nu s-a uscat bine cer
neala de pe ziarele cu hotărîrea 
plenarei din mai și a și început să 
se ridice combinatul. în toamna a- 
nului 1958 au venit primii comsomo-

Ipostaze ale noului 
în economia poloneză
Etapa actuală a dezvoltării econo

miei poloneze are ample semnifica
ții, oglindind — înainte de toate — 
preocupările și activitatea unui în
treg popor în fața căruia ipostazele 
multiple ale noului au pornit să se 
contureze îndată după 22 iulie 1944 — 
ziua eliberării de sub jugul fascist.

Străbătînd țara în lung și-n lat ai 
imaginea panoramică a unor realizări 
economice remarcabile — rezultatul 
muncii susținute a unor oameni har
nici și pricepuți. Gigantul siderurgic 
de la Nowa Huța, regiunea carboni
feră Rybnlk, combinatul de sulf de 
la Tarnobrzeg au devenit simboluri 
ale dezvoltării industriei poloneze. Pe 
harta obiectivelor industriale din Po
lonia se înscriu mereu centre noi, 
mareînd un flux neîntrerupt al pro
gresului ce înaintează tumultuos în 
arterele țării ; nume de localități, în 

rea-soarelui se umple bobul. Pe u- 
nele terenuri, din cauza ploilor a- 
bundente, apa băltește, ceea ce dău
nează dezvoltării normale a plante
lor. în această situație nu trebuie 
să se stea cu brațele încrucișate. Se 
impune executarea neîntîrziată a lu
crărilor de scurgere a apei. De ase
menea, umiditatea mare a creat con
diții favorabile pentru atacul dăună
torilor și bolilor la unele plante a- 
gricole, cum sînt cartofii, legumele 
și vița de vie — fiind în pericol can
titatea și calitatea recoltei. De aceea, 
este necesar ca, peste tot unde se 
semnalează asemenea atacuri, să se 
execute de urgență lucrări de com
batere. în zonele din nordul țării, 
unde datorită ploilor și a timpului 
rece plantele sînt mai puțin dezvol
tate, trebuie să se continue cu in
tensitate prășitul, singurul mijloc 
care ne stă la îndemînă pentru spo
rirea recoltelor.

Sînt terenuri unde, datorită revăr
sării apelor, culturile au fost inun- B 
date. Ele trebuie examinate cu toa- B 
tă atenția pentru a se lua cele mai H 
eficace măsuri. Experiența a arătat g 
că și asemenea culturi au posibilita- R 
tea ca, prin lucrări corespunzătoare, 9 
să-și revină. De aceea, se impune să g 
se acorde întreaga atenție executării 
lucrărilor de scurgere a apei șl 
prășitului — și numai în mod excep
țional să se procedeze la întoarcerea 
culturilor. Nu trebuie admisă nici o 
amînare în ce privește executarea 
acestor lucrări.

în toate acțiunile care se desfășoa
ră în această campanie agricolă de 
vară, un rol de seamă revine specia
liștilor din unitățile agricole și de la 
direcțiile agricole județene. în aceas- H 
tă perioadă, ei trebuie să manifeste H 
spirit de inițiativă, să dea dovadă de | 
multă răspundere și operativitate în S 
stabilirea măsurilor ce urmează să H 
se aplice, deoarece acestea vor con- jl 
tribui în mod direct la grăbirea Iu- 0 
crărilor, la obținerea unor recolte H 
sporite.

Oamenii muncii din agricultură, g 
cu sprijinul organelor locale de H 
partid și de stat, sînt chemați să se ■ 
ocupe cu cea mai mare răspundere H 
de executarea la timp a recoltatului H 
cerealelor păioase, să efectueze toate M 
celelalte lucrări specifice acestui H 
sezon. “ 

liștl pe șantier și au săpat cei din- 
tîi metri cubi de pămînt pentru fun
dații...

Facem o scurtă paranteză. Nu e 
tntîmplător că tocmai acest loc a 
fost ales drept unul dintre punctele 
de declanșare a ofensivei pentru 
„marea chimie" sovietică a anilor ce 
vin. Raționalitatea alegerii este vă
dită : în cuprinsul Tatariei s-a dez
voltat, după război, cel mai puter
nic centru de extracție a petrolului 
din întreaga Uniune. Pe vastele 
cîmpuri petroliere de la Almetievsk

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
VICTOR BÎRLADEANU

— așa-numitul „al doilea Baku”, si
tuat la circa 280 km de Kazan — se 
extrage în prezent cu mult mai mult 
petrol decît în „primul Baku" — mai 
precis, a treia parte din întreaga 
producție petrolieră a Uniunii So
vietice de astăzi. Combinatul din 
Kazan este conceput tocmai pentru 
a valorifica din plin gazele de son
dă, fidelele însoțitoare ale țițeiului, 
și a le metamorfoza în produse chi
mice superioare. Ele sînt aduse sub 
presiune pînă la combinat printr-o 
conductă lungă de peste 200 kilo
metri, în formă de butan-propan, a- 
dică după ce au suferit un proces 
de înnobilare, mai precis, de dez- 
benzinare, într-o uzină interme
diară.

„Orgsintez” funcționează astăzi cu 
întreaga sa capacitate. Trecînd prin
tre impozantele rebusuri metalice, 
care alcătuiesc vaste labirinturi ale 
transformărilor materiei, aveam 
pregnanta senzație că mă aflu unde
va la Borzești, sau la Rîmnicu Vîl- 
cea, la Craiova sau la Tîrgu Mureș. 
Totul îmi era deosebit de familiar. 
Mai tntîi, acea originală simbioză 
între rafinărie și furnal, care este 
instalația de piroliză : la o tempe
ratură de peste 800 de grade, gazele 
se crachează dobîndindu-se etilena 
și propilena. De aici se trece prin 
marile agregate de rectificare, ur- 
mînd ca mai apoi destinul produși- 
lor intermediari să se diversifice : 
de o parte se întind secțiile în care 
se obțin prin polimerizare, la înaltă 
presiune (folosind drept catalizator 
oxigenul pur), granulele multicolore 
de polietilenă, de cealaltă — secțiile 
unde propilena, trăindu-și complexa 

trecut amintite foarte rar, au acum 
rezonanțe conferite de vastul proces 
al industrializării socialiste. Combi
natul de azot de la Polawy, uzina de 
aluminiu din Konin, uzina de zinc din 
Miasteczko Slaskie, centralele elec
trice de la Patnow și Adamow, fa
brica de fire și fibre sintetice din 
Torun, întreprinderile petrochimice 
din Plock, minele de cupru din Lubin

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
VIOREL POPESCU

și Polkowice — iată numai cîteva din 
reperele noului pe drumul parcurs 
de industria poloneză, în ultimii ani.

Gestația și nașterea noului au loc 
nu numai pe mari șantiere, nu numai 
acolo unde înălțimile schelelor sau 
gurile flămînde ale excavatoarelor al
cătuiesc elementul principal, ci și în 
locurile unde instrumentele de lucru 
sînt mașinile electronice de calcul 
sau retortele savanților chimiști. 
Noul se definește tot mai puternic 
și în larga manifestare a inițiativei 
maselor în opera construcției socia
lismului. Milioane de locuitori ai ță
rii sînt angrenați într-un proces co
lectiv de analiză și creație în legătu
ră cu elaborarea viitorului plan cin
cinal (1971—1975), potrivit hotărîrilor 
recentei plenare a C.C. al P.M.U.P. 
Tabloul acestor vaste șantiere ale ini
țiativei creatoare poate fi descifrat 
și în paginile din ultimele săptămîni 
ale presei poloneze unde iau cuvîntul 
specialiști, oameni de știință, mun
citori.

în aceste zile, fie că te afli la 
Varșovia, fie în vreun colț îndepărtat 
al Poloniei, întîlneștl preocuparea 
susținută a colectivelor de oameni 
ai muncii pentru depistarea celor 
mai bune soluții și metode de lucru ; 
panouri, grafice, diagrame, schițînd 
bilanțuri și perspective, te întîmpină 
în fiecare întreprindere și uzină chiar 
de la intrare.

în lexicul cotidian al polonezilor 
au devenit familiare expresii ca: 
„dezvoltare selectivă", „eficacitate 
maximă" atunci cînd este vorba des
pre ultimele proiecte cu privire la 
direcțiile dezvoltării economice a Po
loniei contemporane.

în elucidarea acestui complex al 
înnoirilor pe tărîmul economic ne-a 
fost foarte utilă convorbirea avută la 
sediul Comisiei de planificare de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone cu Z. Deutschman, directorul 
Secției de coordonare a planurilor.

— Economia noastră — ne-a spus, 
între altele, domnia sa — trece de 
la o perioadă de dezvoltare exten
sivă la una intensivă. Avem în 
vedere în primul rînd creșterea vo
lumului de investiții. în viitorul cin
cinal se prevede un fond de inves
tiții de 1 200 miliarde zloți, adică mai 
mult decît totalul investițiilor din 
ultimii 18 ani de după eliberare. în a- 
celași timp, însă, ne preocupă în cel 
mai înalt grad creșterea eficacității a- 
cestor investiții. Firește, pentru a- 
ceasta ținem seama de structura in

„biografie"* lăuntrică, ajunge să dea 
naștere fenolului, și apoi, acetonei. 
De altfel, așa cum ne-au arătat 
amabilele noastre gazde, combinatul 
este strict specializat pe aceste pro
duse importante ale chimiei mo
derne. Se mai obțin și unele produse 
secundare, dar în cantități cu totul 
nesemnificative, fiind folosite mai 
mult pentru necesitățile interne ale 
întreprinderilor.

în prezent, instalațiile aflate în 
funcțiune dau o producție anuală 
de 100 000 tone polietilenă și 50 000 
tone fenol, dar în următorul cinci
nal, prin construirea unor noi ca
pacități, în special a unor agregate 
pentru 150 000—200 000 tone polieti
lenă, se va tripla producția actuală, 
tinzîndu-se să se facă din acest com
binat unul din cele mai puternice 
din Europa. Producția este aproape 
în întregime automatizată : compli
catele procese chimice se desfășoară 
în instalații realizate în majoritate 
în Uniunea Sovietică, o parte din ele 
fiind importate din R. F. a Germaniei 
și Anglia.

Impresionantă este și aici, ca și 
în alte întreprinderi sovietice, tine
rețea oamenilor : un fenomen, de 
altfel firesc, fiind strîns legat de 
însăși tinerețea acestei ramuri in
dustriale pe meleagurile Tatariei.

— La intrarea în funcțiune a com
binatului, ne spune secretarul Comi
tetului de partid, inginerul Iuri Ka- 
zanski — vîrsta medie a oamenilor 
noștri era de 24 de ani. în prezent 
am mai „îmbătrînit": am ajuns la 
26 de ani.

O biografie tipică de tînăr chimist 
volgean : cea a lui Dmitri Stepano- 
vici Kazanțev. A venit aici acum 
șapte ani ca lăcătuș montor și a lu
crat la asamblarea utilajelor. Mon- 
tînd instalațiile, a deprins încetul 
cu încetul și tehnologia funcționării 
secției de fenol, calificîndu-se în 
profesia de cercetător chimist. Tot
odată, pasionîndu-se după această 
nouă meserie, s-a înscris la Institu
tul de tehnologie chimică din Kazan. 
In prezent, este inginer chimist, șef 
de schimb în secția fenol.

Mulți dintre cei șase mii de oa
meni care lucrează în prezent la 
combinat își pot relata în același 
termeni istoria vieții. Semnificativ 
este faptul că din rîndurile lor 900 
sînt tehnicieni și ingineri.

E un destin care se contrapune 
simbolic soaftei edecarilor din tre
cutul regiunilor volgene. Iar chi
miștii de la „Orgsintez" își așteaptă 
noul Repin.

dustriei noastre, urmărind creșterea 
cu prioritate a anumitor ramuri ale 
economiei, adică așa-numita dezvolta
re selectivă. în centrul atenției stau 
ramurile construcțiilor de mașini, e- 
lectronicii și electrotehnicii, industria 
metalurgică și a mașinilor-unelte, in
dustria materialelor de construcții și 
modernizarea industriei ușoare. De 
asemenea, se acordă importanță deo
sebită problemei creșterii producti
vității muncii. Din păcate, se pare 
că acest indicator este serios rămas 
în urmă la noi față de celelalte țări 
socialiste. Pentru ridicarea pro
ductivității muncii este necesară re
zolvarea unui complex de factori le
gați de disciplina și organizarea 
muncii, precum și de structura creș
terii unor ramuri economice.

Interlocutorul nostru ne-a vorbit 
apoi despre introducerea unor ele
mente noi în metodologia de plani
ficare, în vederea sporirii eficienței 
economice.

— Planul — a spus el — nu va mal 
fi considerat ca o lege a detaliilor, 
absolut obligatorie și rigidă, ci mai 
degrabă ca o directivă generală, de
finind obiectivele economice princi
pale. Astfel, s-a renunțat la prac
tica de a stabili niveluri maxime, 
care răspundeau într-un fel unor in
tenții prudente și absolut realizabi
le. Noua metodă va permite 
descoperirea și valorificarea tuturor 
resurselor. în general, întreprinde
rile vor introduce planificarea cu 
variante, ținînd seama că organele 
centrale fixează mai întîi sarcinile 
sub formă de proiecte. Unitățile e- 
conomice urmează apoi să le exami
neze și să-și prezinte propriile pro
puneri. După confruntarea și discu
tarea diverselor variante, se stabi
lește versiunea definitivă a planu
lui, care — așa cum se poate pre
supune — va oglindi cel mai bine 
posibilitățile producătorului, fără a 
pierde din vedere interesele de an
samblu ale întregii economii națio
nale. După cîte știm, elaborarea nou
lui plan cincinal, bazată pe o largă 
inițiativă a întreprinderilor, este 
prevăzută să se desfășoare pînă că
tre sfîrșitul acestui an. La organele 
centrale de resort sînt așteptate so
luții din partea întreprinderilor și a 
unităților economice, precum și o 
documentație amplă, precisă a rezul
tatelor obținute de acestea pînă în 
prezent în vederea realizării proiec
tului viitorului cincinal. în ce sta
diu se află acest proces T Unele în
treprinderi ne-au și transmis primele 
„semnale" : lucrări documentate, ini
țiative valoroase ce ni se par de bun 
augur. Firește însă, întîmpinăm și 
dificultăți ; trebuie să luptăm încă 
serios împotriva practicilor rutinie
re, a atitudinilor de formalism și de
lăsare. în această direcție, de un real 
folos ne sînt acțiunile organizațiilor 
de partid din întreprinderi și, fără 
îndoială, activitatea presei. Avem 
toate motivele să privim viitorul cu 
optimism — și-a încheiat expunerea 
interlocutorul nostru.

Pentru vizitatorul sosit dintr-o țară 
prietenă, acest optimism, încrederea 
în viitor, se relevă ca o realitate vie 
în rîndurile constructorilor socialis
mului din Polonia populară.

Supreme.au


JVviața internaționala

Un grup de pafriofi laojieni pregâtindu-se pentru o nouâ acțiune milliard

LIVORNO

Puternică 
manifestare 
împotriva 
t A. T. 0. 

și a bazelor 
militare 
străine

CORESPONDENȚĂ DIN 
ROMA DE LA N. PVICEA

La Livorno, centru cu puternice 
tradiții muncitorești și de luptă 
împotriva fascismului, s-a desfășu
rat „Conferința orașelor italiene — 
sedii ale bazelor militare N.A.T.O. 
și americane".

Participanții la conferință — 
muncitori, intelectuali, reprezentanți 
ai diverselor partide și organizații 
de masă — au analizat consecințele 
nefaste pe care existența blocuri
lor militare și bazelor străine le au 
asupra dezvoltării generale a Ita
liei, influența lor politică și econo
mică exercitată asupra țării, limi
tările și servituțile impuse suve
ranității naționale, daunele aduse 
colaborării și înțelegerii. „Astăzi — 
a spus președintele Comitetului 
pentru pace al muncitorilor portu
ari din Livorno, Silvano Carlotti 
— în 30 de provincii italiene se află 
baze militare americane și ale
N.A.T.O. Drept consecință, cheltuie
lile militare ale Italiei sporesc, 
sustrăgînd sume importante care ar 
putea fi folosite pentru necesitățile 
dezvoltării pașnice a țării. Meca
nismul militar al N.A.T.O. consti- 
tuie o frînă pentru politica externă 
italiană. Iată de ce, a încheiat vorbi
torul, cerem desființarea bazelor 
militare străine și depășirea poli
ticii blocurilor".

Consfătuirea de la Livorno, la care 
au participat și reprezentanți ai 
mișcărilor democratice din Grecia. 
Cipru, Portugalia, Spania, Maroc, 
a adoptat un apel în care se „a- 
dresează tuturor democraților, mun
citorilor și luptătorilor pentru pace 
cu chemarea de a intensifica în fie
care oraș și comună, în fiecare fa
brică și școală, acțiuni constante și 
organizate împotriva N.A.T.O. și a 
politicii atlantice". A fost acceptată 
propunerea reprezentanților din 
orașul Napoli de a se stabili — la 
nivel național — o legătură perma
nentă între toate orașele partici
pante la consfătuire, precum și pro
punerea delegatului din Cipru de a 
se pregăti în această țară o confe
rință a țărilor din bazinul Medite- 
ranei pentru transformarea acestei 
mări într-o zonă a păcii.

Duminică seara, după o demon
strație de-a lungul străzilor centrale 
ale orașului, în Piazza della Repu
blica a avut loc o adunare la care 
au luat cuvîntul Lucio Anderlini, 
senator independent de stînga, 
Carlo Galluzzi, membru al Direcțiu
nii P.C.I., Giorgio Giovannoni, di
rectorul revistei catolice „Note di 
Cultura", Lucio Luzzatto, membru 
al Direcțiunii P.S.I.U.P„ Rodolfo 
Brondi (P.S.I.) și alții.

în aceeași zi, la Florența, aproxi
mativ 40 000 de tineri din întreaga 
Italie, mobilizați de Federația Tine
retului Comunist Italian, au mani
festat timp de două ore de-a lungul 
unui traseu de trei kilometri și ju
mătate, cu steaguri roșii și zeci de 
lozinci, pentru ieșirea Italiei din 
N.A.T.O., pentru pace și securitate, 
pentru proclamarea Mediteranei ca 
mare a păcii, pentru o ieșire pozi
tivă din actuala criză de guvern din 
Italia. în cadrul mitingului ce a a- 
vut loc în centrul Florenței au luat 
cuvîntul Enrico Berlinguer, vice-se- 
cretar general al P.C.I., și Borghini, 
secretarul Federației Tineretului 
Comunist Italian.

Cele două manifestări — de la Li
vorno și Florența — sînt conside
rate a fi începutul unor largi ac
țiuni de masă în sprijinul păcii și 
colaborării între popoare, pentru 
securitate în Europa și zona Medi
teranei. împotriva imperialismului 
și a bazelor militare pe teritorii 
străine.

0 cuvîntare 
a lui FM Castro

HAVANA 16 (Agerpres). — Fidel 
Castro, prim-ministru și prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, a rostit 
o cuvîntare la fabrica de zahăr „An
tonio Guiteris" cu ocazia începerii 
campaniei de recoltare a trestiei de 
zahăr.

După ce a trecut în revistă efortu
rile uriașe pe care poporul cubanez 
a trebuit să le facă în ultimii ani 
pentru a pregăti actuala campanie 
de recoltare — care va avea drept re
zultat obținerea celei mai mari pro
ducții de zahăr din istoria Cubei — 
aproximativ 10 milioane tone — Fidel 
Castro a spus că în anul 1980 supra
fața cultivată cu trestie de zahăr va 
crește de la 117 000 la 130 000 cabale- 
rias, dar printr-o mai bună fertilizare 
și irigare a solului se vor putea ob
ține două recolte pe an, fiecare cu o 
producție de peste 10 milioane tone 
zahăr. în continuare, Fidel Castro a 
vorbit despre necesitatea intensifi
cării cultivării orezului pentru ca în 
1971 Cuba să-și poată acoperi con
sumul intern și să obțină și un ex
cedent pentru export. Referindu-se Ia 
dotarea agriculturii cu mașini mo
derne, vorbitorul a precizat că în a- 
cest an Cuba va importa 10 000 de 
tractoare.

în ultima parte a cuvîntăril sale. 
Fidel Castro s-a ocupat de unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale. Precizînd poziția Cubei fată 
de evenimentele din America Latină, 
vorbitorul a spus : „Trebuie să avem 
o poziție obiectivă, să observăm bine 
evenimentele, iar atunci cînd spriji
nim ceea ce este revoluționar să evi
tăm orice acțiuni care ar putea să 
fie considerate ca un amestec în a- 
cest proces". în încheiere, primul mi
nistru cubanez a făcut aprecieri po
zitive la adresa acțiunilor întreprinse 
de guvernul din Peru pentru înfăp
tuirea reformei agrare și naționali
zarea unor societăți străine.

PJW// OAMENI IN DRUM SPRE
(Urmare din pag. I)

Pe lîngă cele peste două milioane 
de martori oculari, sute de mili
oane de telespectatori din întreaga 
lume, inclusiv cei din România, au 
urmărit în această memorabilă zi 
lansarea navei cosmice „Apollo-ll“.

Peste două mii de ziariști și foto
reporteri, operatori de televiziune și 
cinematograf, din numeroase țări, au 
consemnat secundă cu secundă e- 
moționantul spectacol al lansării.

...15,45 ; 15,44 ; 15,43... 10,16 ; 10,15 ; 
10,14... 3,20 ; 3,19 ; 3,18... 0,40 : 
0,39 ; 0,38... 0,20... 0,05... 0,01... 
START ! Numărătoarea inversă. în
cepută cu cîteva zile în urmă, s-a 
terminat. învăluită într-o jerbă in
candescentă de flăcări portocalii, 
imensa rachetă „Saturn-5", înaltă 
cît o clădire cu 30 de etaje, în vîrful 
căreia se află nava spațială „Apo- 
llo-U", se ridică încet de pe plat
forma de lansare. înainte de a dispă
rea în înălțimi, își schimbă direcția 
de zbor, îndreptîndu-se spre est. 
După două minute și jumătate, pri
ma treaptă a rachetei părăsește tre
nul cosmic și. automat, intră în 
funcțiune cea de-a doua treaptă. 
După scurgerea altor șase minute, și 
această treaptă abandonează cursa 
spre Lună.

Imperturbabil, crainicul Centrului 
de urmărire de la Houston - anunță 
că totul . funcționează „normal". Un 
cuvînt simplu, dar care cuprinde o 
imensitate de semnificații : înseamnă 
că miile de mecanisme de o infinită 
finețe și sensibilitate, condensînd 
cele mai noi cuceriri ale electronicii, 
automatizării, radiotehnicii, acțio
nează fără greș, urmărite și con
trolate, fracțiune de secundă cu 
fracțiune de secundă, de alte insta
lații și aparate de o egală precizie, 
înțelese în acest adevărat sens al 
lor, banalele cuvinte „totul funcțio
nează normal" reprezintă un adevă
rat omagiu adus gîndirii tehnice, 
minții omenești.

La ora 18,16, ora Bucureștiului, 
s-a anunțat că. echipajul a pus în 
funcțiune motorul celei de-a treia 
rachete purtătoare pentru ieșirea de 
pe orbita circumterestră de „par
care" și înscrierea navei pe traiecto
ria spre Lună.

Dacă toate etapele de zbor vor de
curge potrivit programului, se aș
teaptă ca după 102 ore și 51 de mi
nute de la lansare, mai precis du
minică la ora 22,19, ora Bucureștiu
lui, modulul lunar, botezat „Vultu
rul", simbol al curajului (cabina de 
comandă a fost botezată în mod tot 
atît de simbolic „Columbia" după 
numele lui Cristofor Columb, des-

SESIUNEA COMITETULUI
EXECUTi V AL C. A. E. R.

MOSCOVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 16 
iulie, la Moscova s-a deschis cea 
de-a 42-a sesiune a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic. Reciproc. La sesiune partici
pă reprezentanții permanenți ai ță
rilor membre în Comitetul Execu
tiv, vicepreședinți ai Consiliilor de 
Miniștri din R P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, R.P. Ungară, U- 
niunea Sovietică Din Republica So
cialistă România, la lucrările sesiu
nii participă Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
țării noastre în Comitetul Executiv 
al C.A.E.R.

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL INDIEI 
ȘI-A PREZENTAT DEMISIA

DELHI 16 (Agerpres). — Președin
tele interimar al Indiei, V. V. Giri, 
și-a anunțat hotărîrea de a demi
siona din funcția pe care o 
deține. La scurt timp după aceasta, 
la Delhi s-a făcut cunoscut că 
Morarji Desai și-a prezentat demisia 
din funcția de vicepremier Motivele 
care au determinat pe cei doi oameni 
politici să facă acest gest sînt însă di
ferite. Președintele interimar a re
nunțat la funcția sa în semn de pro
test față de desemnarea lui Sanjiva 
Reddy drept candidat al partidului 
de guvernămînt, Congresul național, 

coperitorul „lumii noi"), să aseleni- 
zeze. A doua zi, luni, 21 iulie, ora 
8,12, ora Bucureștiului, comandan
tul navei, Neil Armstrong, va des

CUM SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA PE LUNĂ A PRIMILOR 
SELENAUȚI, NEIL ARMSTRONG ȘI EDWIN ALDRIN

Duminică
20 iulie

PROGRAMUL DE LUCRU

ora 22,19 Pentru prima dată în istoric un vehicul cosmic cu
ora echipaj uman alunizează. Cei doi astronauți verifică

Bucureștiului
Luni 21 Iulie

dacă modulul lunar este în perfectă stare de de
colare.

ora 0,24 Armstrong și Aldrin iau prima lor masă pe Lună, 
la bordul modulului lunar.

ora 1,00 Program de odihnă în interiorul modulului.
ora 5,00 încheierea perioadei de odihnă. Selenauții iau masa.
ora 8,02

1
Depresurizarea modulului lunar. Armstrong des
chide ușa și se pregătește să coboare scara cu 
nouă trepte care atinge suprafața lunară. El de
clanșează o cameră de televiziune care va trans
mite în direct pe Pămînt activitățile celor doi 
oameni pe Lună.

ora 8,12 
ora 8,21

NEIL ARMSTRONG PUNE PICIORUL PE LUNA.
Comandantul Iui „Apollo-11" colectează primele 
probe de sol lunar.

ora 8,47 Edwin Aldrin coboară pe Lună.
ora 8,55 Aldrin instalează un aparat de măsurarea vitezei 

și direcției vintulni lunar în apropierea modulului 
lunar.

ora 9.12 Cei doi astronauți inspectează din exterior modulul 
lunar și îl fotografiază din diferite unghiuri.

ora 9,37
; • | Echipajul instalează un seismometru și un reflec

tor cu laser care vor funcționa timp de un an pe 
Lună.

ora 10,12 Aldrin se urcă la bordul modulului lunar.
ora 10,32 Armstrong se înapoiază la rîndul său în modulul 

lunar.
ora 10,34 închiderea ușii. încetarea activității extravehicu- 

lare. Verificarea aparaturii de bord.
ora 11,50 Echipajul redeschide pentru puțin timp ușa. Este 

abandonat tot echipamentul devenit inutil.
ora 12,12 Se ridică presiunea în modulul lunar.
ora 12,52 Primii doi selenauti se odihnesc timp de patru ore.
ora 16.52 ■ Masa la bordul modulului lunar. Ultima verificare 

a echipamentului.
ora 19,55 Palierul superior al modulului decolează de pe 

suprafața Lunii tn direcția vehiculului principal 
(cabina de comandă) aflat pe o orbită circumlunară. 
Palierul inferior, care a sera it ca platformă de 
lansare, rămine pe Lună.ora 22,30 Pregătirea intîlnirii cu cabina de comandă.ora 23,15 Are loc joncțiunea celor două cabine.

ora 23.32 Armstrong șl Aldrin se înapoiază în cabina de 
comandă.

cinde pe Lună, urmat la mai puțin de 
jumătate de oră de colegul său, 
Edwin Aldrin. Pe lîngă eșantioa- 
nele de sol lunar (în greutate 

Conflictul armat 

dintre Honduras 
și Salvador 

ia amploare 
U THANT A ADRESAT

UN APEL PENTRU ÎNCETAREA 
OSTILITĂȚILOR

NEW YORK 16 (Agerpres). — Con
flictul armat dintre Salvador și Hon
duras, izbucnit în noaptea de du
minică spre luni, amenință să ia pro
porții. Acțiunea de mediere a miniștri
lor de externe ai O.S.A. nu a dus pînă 
acum la aplanarea conflictului.

Ambasadorii la O.N.U. ai Hondu
rasului și Salvadorului au informat 
miercuri pe președintele Consiliului de 
Securitate pe luna în curs, Ibrahim 
Boya, despre evoluția conflictului, 
acuzîndu-se reciproc. însărcinatul cu 
afaceri al Hondurasului, Salomon Ji
menez Mangquia, a confirmat că avi
oane salvadoriene au bombardat ae
roportul din Tegucigalpa.

Miercuri seara, secretarul general al
O.N.U., U Thant, a adresat miniștrilor 
de extemo ai celor două țări tele
grame în care cere guvernelor respec
tive să ordone încetarea ostilităților.

O știre de ultim moment anunță că 
cele două părți au acceptat să pună 
capăt ostilităților în conformitate cu 
cererea adresată de secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Agenția Reuter 
anunță însă că situația de la granița 
dintre cele două țări „continuă să fie 
considerată gravă".

la viitoarele alegeri prezidențiale, iar 
Desai și-a prezentat demisia din func
ția de vicepremier ca o reacție la 
hotărîrea premierului Indira Gandhi 
de a-i retrage portofoliul de ministru 
al finanțelor Totodată, premierul 
Indira Gandhi a preluat și portofoliul 
finanțelor. Potrivit agenției U.P.I., 
premierul a luat această hotărîre ca 
urmare a opoziției lui Desai față de 
proiectul de naționalizare a băncilor 
din India Un proiect de lege în a- 
cest sens urmează să fie prezentat de 
Indira Gandhi în parlament săptă- 
mîna viitoare.

de . circa 25,60 kg), pe care Ie 
vor colecta și închide într-o cu
tie ermetică, selenauții urmează 
să instaleze pe suprafața Lunii un 

seismograf pentru detectarea mișcă
rilor seismice ale astrului, o oglindă 
cu ajutorul căreia se va putea mă
sura distanta Pămînt-Lună cu o a-

Cu prilejul celei 
de-a XXV-a 

aniversări 
a eliberării 

României
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

în cadrul manifestărilor ocaziona
te de cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării României, în localitatea 
Schotten din Belgia, unde are loc 
în prezent un festival internați
onal de folclor, a fost deschisă o 
expoziție de fotografii și obiecte 
de artă populară românească. 
Formația de cîntece și dansuri 
„Bihorul", participantă la festi
val, a prezentat un program de 
muzică și dansuri populare ro
mânești.

*
Formația de muzică și dansuri 

populare din comuna Stoicănești 
a susținut, la rîndul său, un reușit 
spectacol în cadrul unui alt fes
tival internațional de folclor, ce 
se desfășoară în orașul Andenne.

Publicul spectator a răsplătit 
prin vii aplauze bogăția folclo
rului românesc și înalta ținută 
artistică.

Lupta de eliberare 
a popoarelor africane 

ÎN DEZBATEREA 
COMITETULUI O.U.A

DAKAR 16 (Agerpres). — La 
Dakar s-a deschis cea de-a 15-a se
siune a Comitetului O.U.A. însărci
nat cu coordonarea ajutorului pentru 
mișcarea de eliberare națională din 
Africa. La întrunire participă dele
gați din cele 11 țări africane membre 
ale comitetului O.U.A. și liderii 
Frontului de Eliberare din Mozambic, 
Partidului Independenței din Guineea 
Portugheză și Insulele Capului Ver
de, Mișcării populare pentru elibe
rarea. Angolei.

In cadrul sesiunii va fi supus dez
baterilor un raport asupra activită
ții desfășurate de Comitetul O.U.A. 
Vor fi examinate, totodată, diverse 
probleme legate de lupta popoarelor 
africane care se află încă sub domi
nație colonială.

proximație mai mică de jumătate de 
metru prin folosirea razelor laser și 
o pînză acoperită cu aluminiu pen
tru colectarea elementelor compo
nente ale asa-numitului „vînt so
lar".

Cei trei cosmcnauți vor depune, de 
asemenea, pe Lună mesajele de bună
voință ale unor șefi de state, 
care au fost microfilmate pe o 
placă de forma unui disc. Vor 
mai fi depuse drapelul . națio
nal ai Statelor Unite și o pla
chetă care aduce salutul pămîn- 
tenilor către Univers, purtînd sem
năturile președintelui Richard Nixon 
și ale celor trei cosmonauți : Arms
trong, Collins șl Aldrin.

Solii Pămîntului călătoresc acum 
în spațiile siderale spre o țintă care 
înflăcărează imaginația, transfor- 
mînd în realitate un miraj născut o 
dată cu omenirea. Referindu-se la 
această epocală realizare, scriitorul 
Miguel Angel Asturias, laureat al 
premiului Nobel pentru literatură, a 
declarat: „Admir acest nou pas 
înainte, făcut de om, și sînt emoțio
nat deoarece acest eveniment sim
bolizează puterea omului asupra na
turii. Credințele, legendele antice 
Iau sfîrșit, și noi pășim spre Uni
vers".

Neascunzîndu-și emoția, în fața 
acestui măreț eveniment, de o co
pleșitoare importantă, oficialitățile 
N.A.S.A. și-au exprimat încrederea că 
zborul se va desfășura și de acum 
înainte cu bine. George Hage, di
rectorul adjunct al programului 
„Apollo", a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că misiunea ce
lor trei astronauți este foarte difi
cilă, existînd posibilitatea unor mo
mente primejdioase.

Scriitoarea americană Pearl Buck 
a comentat semnificația momentului 
în următoarele cuvinte : „Luna nu 
este decît o stație pe drumul care 
ne va purta spre un obiectiv mai 
îndepărtat. Aceasta se va întîmpla 
inevitabil, căci omul vrea să știe 
mereu mai mult. El va cere întot
deauna mai mult, atîta timp cît va 
trăi, iar în ziua cînd nu va mai 
cere nimic. Pămîntul va muri".

...De milioane și milioane de ani, 
de cînd omul s-a cristalizat ca speță 
biologică, el a privit spre astrul ar
gintiu ca la o strălucitoare enigmă 
a nopților. Dar în decursul dezvol
tării civilizației, pas cu pas, vălu
rile acestei enigme au fost îndepăr
tate. de la Galilei care și-a îndrep
tat, primul, luneta spre Selene și 
pînă la sondajele uriașelor radio-

0 noua samavolnicie 
a guvernanților de la Seul
Marionetele de la Seul, care de ani 

de zile se dedau la crunte represiuni 
antipopulare pentru a înăbuși lupta 
dîrză a maselor pentru libertate și 
democrație, pentru lichidarea baze
lor militare străine și plecarea defi
nitivă a trupelor de ocupație, pentru 
unificarea pașnică și democratică a 
țării, au săvîrșit o nouă acțiune sa
mavolnică : uciderea patriotului sud- 
coreean Kim Djong Tai, luptător re
voluționar, președintele Comitetului 
orășenesc din Seul al Partidului Re
voluționar Unit din Coreea de sud. 
Ea a intervenit într-un moment cînd 
p'e ' întreg teritoriul Coreei de sud, 
guvernanții de la Seu] au dezlănțuit 
un nou val de teroare și represiuni 
sîngeroase.

în baza unor legi privitoare la 
„securitatea statului" și la „lupta 
împotriva comunismului", potrivit 
cărora oricine poate fi judecat dacă 
autoritățile doresc acest lucru, sute 
și mii de persoane au fost aruncate 
în închisori, iar în urma unor farse 
judiciare au fost condamnate la ani 
grei de închisoare. Pe baza acestor 
legi a fost arestat și condamnat la 
moarte, la 25 ianuarie 1969, patriotul 
Kim Djong Tai. Aceeași sentință a 
fost pronunțată împotriva soției sale 
și a încă patru persoane. Ce Iang Do, 
președintele unuia din comitetele 
provinciale ale Partidului Revoluțio
nar Unit, a fost asasinat mișelește 
în închisoare. N-a trecut decît puțină 
vreme și iată că acum a căzut victi
mă și Kim Djong Tai.

Aceste acțiuni samavolnice scot 
încă o dată în evidență caracterul 
antinațional al politicii promovate 
de regimurile dictatoriale, care s-au 
succedat la sud de paralela 38 de

agențiile de presă
tțajisgnit:

Comandantul forțelor maritime militare ale Republicii 
Socialiste România, viceamiralul Marteș Grigore, care a sosit la Split 
la bordul navei școală „Mircea", a depus marți o coroană de flori la Monumentul 
marinarilor. Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, și atașatul militar român, colonel Marin Pancea. 
Comandantul forțelor maritime militare ale României a vizitat apoi unități 
militare, printre care și Centrul de instrucție de la Divulie al forțelor maritime 
militare ale Iugoslaviei, șantierul naval „Split", și spitalul militar din localitate. 
Nava-școală „Mircea" a fost deschisă pentru vizită locuitorilor orașului Split. 
Cu acest prilej au avut loc calde manifestări ale prieteniei româno-iugoslave.

Guvernul Zambiei a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate ca urrnare “ bombardării teritoriului zambian, la 25 iunie și 2 
iulie a.c„ de către avioane portugheze cu baza în Mozambic.

telescoape moderne ; omenirea a fă
cut un mare pas înainte în ziua de 
4 octombrie 1957, cînd a fost lansat 
primul sputnic în Cosmos și apoi, 
în ziua de 12 aprilie 1961, cînd 
neuitatul Gagarin s-a avîntat, pri
mul om, printre stele. Luna a fost, 
apoi, sondată, „pipăită", fotografiată, 
televizată Acum se realizează mo
mentul de vîrf al acestei multisecu
lare cercetări Se poate spune că ra
cheta care și-a luat, la 16 iulie 1969, 
zborul spre Lună, este un simbol al 
forței de gîndire mereu ascendentă 
a omului, al cutezanței sale. Nu în
cape îndoială că o asemenea zi, pe 
care toți cei cărora le sînt scumpe 
progresul, cultura, civilizația, o con
sideră ca o zi de triumf al omului, 
te face să gîndești că acum, cînd 
Pămîntul își trimite primii săi me
sageri pe Lună, se impune, cu atît 
mai mult, ca rațiunea să-și afirme 
uriașul său potențial și aici, pe 
Pămînt, prin victoria ideilor de 
pace, înfrățire între popoare, con
lucrare rodnică a tuturor oamenilor, 
spre binele civilizației.

„Drum bun și succes 1“ — aceasta 
este urarea cu care întreaga umani
tate însoțește pe cutezătorii ei soli.

LA ÎNCHIDEREA J
EDIȚIEI

® După separarea de cabina spa
țială, cea de-a treia treaptă a ra
chetei purtătoare „Saturn" a fost 
proiectată pe o orbită solară, pen
tru a se evita o eventuală ciocnire 
a ei cu tandemul spatial — s-a co
municat de către oficialitățile 
N.A.S.A.

O La centrul spațial de Ia 
Houston s-a anunțat că prima 
operație de corectare a traiecto
riei, prevăzută pentru ora 03,16 ora 
Bucureștiului, a fost anulată, traiec
toria pe care evoluează nava „A- 
pollo-ll“ fiind considerată perfectă. 
O eventuală corectare va fi efectua
tă joi dimineața.
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• La miezul nopții, ora Bucu
reștiului, nava „Apollo-ll“ se afla 
la o distanță de aproximativ 80 000 
de kilometri de Pămînt și evolua 
cu o viteză de circa 10 000 km pe oră. 

la scindarea arbitrară a țării. Ele 
reușesc să se mențină la putere 
numai cu ajutorul trupelor de o- 
cupație, al terorii și represiunilor 
antipopulare. în ciuda acestor re
presiuni. lupta maselor nu poate fi 
înfrîntă. Dimpotrivă, ea s-a in
tensificat continuu — muncitori, ță
rani, intelectuali, studenți partici- 
pînd la nenumărate acțiuni pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
pentru independența și suveranita
tea națională. Fapt'.'] că împotrivi
rea maselor a luat forme din cele 
mai variate, că în diferite părți 
ale țării și-au făcut apariția gru
puri de partizani, că un nou val de 
acțiuni protestatare ale tineretului 
universitar a zguduit în ultimul 
timp Seulul și alte localități, neli
niștește în cel mai înalt grad ma
rionetele de la Seul, care se dedau 
la noi și noi samavolnicii.

Uciderea lui Kim Djong Tai și a a- 
tîtor altor patrioți sud-coreeni a pro
vocat un val de indignare în rîndul 
opiniei publice mondiale. Expri- 
mîndu-și solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine și plecarea trupelor de o- 
cupație, pentru independență și su
veranitate națională, pentru crea
rea unei' Coree unificate, pașnice și 
democratice, comuniștii, toți oame
nii muncii din România înfierează 
cu hotărîre prigoana antidemocra
tică dezlănțuită de marionetele sud- 
coreene și își ridică glasul în a- 
părarea victimelor terorii, a tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
din această parte a Coreei. Lupta 
dreaptă a poporului coreean nu poa
te fi înfrîntă !

i s a ® ei □ s

Generalul Earl Wheeler, 
președintele Comitetului mixt al șefilor 
de state majore ale armatei americane, 
a plecat marți spre Saigon. Ministerul 
Apărării al S.U.A. a precizat că misiu
nea generalului Wheeler este de a efec
tua o evaluare detaliată a situației mi
litare actuale și de a proceda la o 
inspecție pentru a furniza președintelui 
Nixon elementele ce i-ar permite să 
anunțe, în luna august, o nouă redu
cere a trupelor americane din Vietna
mul de sud.

Fostul vicepreședinte al 
S.U.fl., Hubert Humphrey, a fost 
primit miercuri la cererea sa de mi
nistrul comerțului exterior al U.R.S.S., 
Nikolai Patolicev, cu care a avut o 
convorbire, anunță agenția TASS. 
Humphrey, care se află în U.R.S.S. 
de o săptămînă, a vizitat Leningra
dul, Kievul și localitatea balneară Soci 
de pe litoralul Mării Negre, i

R. fî. Yemen a hotărîî 
restabilirea relațiilor diplo
matice cu R. F. a Germaniei, 
anunță un comunicat oficial dat pu
blicității la Sanaa. Relațiile diploma
tice dintre cele două state au fost 
rupte în 1965, după recunoașterea de 
către guvernul vest-german a Israe
lului. După Iordania, Yemenul este 
a doua tara arabă care a restabilit 
relațiile diplomatice cu R. F. a Ger
maniei.

Eliberarea unui număr de 
217 persoane,care au fost es
tate în baza decretului cu privire Ia 
instituirea „stării de urgență" în Ar
gentina, în urmă cu două săptămîni, a 
fost anunțată de ministrul argentinean 
de interne. Francisco Imaz.

Ministrul industriei, pe
trolului și resurselor mine
rale al R.R.U., Aziz Sidky, care 
face o vizită la Moscova ca invitat al 
guvernului sovietic, a fost primit 
miercuri la Kremlin de Vladimir Novi
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

0 delegație militară so
vietică condusă de mareșalul Ivan 
Bagramian a plecat miercuri la Ka
bul, la invitația ministrului apărării 
al Afganistanului.

Cel de-al cincilea festival 
internațional de artă popu
lară, unde reprezentanți din di
ferite țări aduc pe scenă secvențe 
din măiestria muzicală și coregrafică 
a poporului lor, se desfășoară la Tea
trul antic din Cartagina (Tunisia).
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