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ÎNTR-O ATMOSFERĂ

DE PUTERNIC

DEZBATERILE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCO
<■3

Ambasadorul
Republicii Tunisiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat,al 
Republicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă, 19 iulie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Tunisiene la

București, Mahmoud Maamouri, în 
legătură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

însărcinatul cu afaceri 
ad-interim

Venezuela

XLEAW
00
AL POR ENTUZIASM n

romovare

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă, 19 iulie, pe însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Venezuela la București, Ra
fael Leon Morales, în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

în semn de prețuire pentru con-

Tovarășul 
președintele

tribuția adusă la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre Republi
ca Venezuela și Republica Socialis
tă România, însărcinatului cu afa
ceri a.i. venezuelean, Rafael Leon 
Morales, i s-a acordat Ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa a Il-a.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

vr

ieri S E

Giuseppe Boffa, comentator 
de politică externă

la ziarul L’Unita

tărlt să susțină

■

Dan MARȚIAN,
secretar al Comitetului municipal de partid București

Tn atmosfera de puternic avînt 
politic și în muncă, proprie aces
tor săptămîni din preajma Congre
sului partidului și celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, s-au 
desfășurat sîmbătă, 19 iulie, în- 
tr-un șir de orașe, conferințe ex
traordinare ale organizațiilor jude
țene de partid.

La lucrările conferințelor jude
țene au participat, luînd cuvîntul 
în concluziile dezbaterilor, tova
rășii: Emil Bodnaraș — la Confe
rința organizației județene Hune
doara ; Virgil Trofin — județul 
Brașov ; Leonte Răutu — județul 
Arad ; Emil Drăgăncscu — județul 
Argeș.

întreaga desfășurare a
rințelor extraordinare ale organi
zațiilor județene de partid a prile
juit o manifestare unanimă a ade- 

( ziunii comuniștilor, a întregului 
popor față de vastul și multilate
ralul program de înflorire a pa
triei socialiste, concretizat în do
cumentele pregătitoare ale Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român. Conferințele ex
traordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid Arad, Argeș,

confe-

au adoptat
prin care aprobă pe

Brașov, Hunedoara 
hotărîri 
deplin Tezele Comitetului Cen
tral al P.C.R. și proiectul de Di
rective, împuternicind pe delegații 
lor la Congres să le adopte, cu mo
dificările și completările ce ur
mează a fi aduse în urma dezba
terii publice.

Prin cuvîntul delegaților la 
conferințele extraordinare ale or
ganizațiilor județene, prin hotărî- 
rile adoptate a fost exprimat spri
jinul total al comuniștilor, al tu
turor cetățenilor țării, români și 
din rîndurile naționalităților con
locuitoare, pentru politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, voința de a milita fără pre
get pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
vor fi trasate de Congresul al X- 
lea al P.C.R.

Unitatea și coeziunea comuniști
lor, a întregii națiuni în jurul con
ducerii partidului și-au găsit o ma
nifestare elocventă în entuziasmul 
cu care, dînd glas voinței organi
zațiilor pe care le reprezintă, de
legații la conferințele județene de 
partid au adoptat în unanimitate 
hotărîri privind susținerea reale-

gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.R. Prin cuvîntul dele- 
gaților la conferințele județene, 
prin scrisorile adresate Comitetu
lui Central al partidului au fost 
exprimate sentimentele de dragoste 
fierbinte, de profundă stimă și 
prețuire față de calitățile remar
cabile ale tovarășului. .Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător al 
partidului și statului, legat în mo
dul cel mai strîns de mase, revo
luționar călit în anii luptei ilegale, 
patriot și internaționalist înflăcă
rat, față de aportul său la elabo
rarea și înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului, convin
gerea profundă că prezența sa în 
fruntea partidului va chezășui și 
în viitor slujirea plină de devota
ment a intereselor vitale ale na
țiunii noastre socialiste, interesele 
generale ale cauzei socialismului și 
păcii.

Conferințele au ales delegații Ia 
Congres și au desemnat din rîn- 
durile acestora candidații pentru 
alegerea organelor superioare de 
conducere ale partidului, care va 
avea loc la Congres.

în aceste zile cînd, într-o atmosferă 
de puternic elan creator și înaltă 
responsabilitate civică, comuniștii, 
masele largi ale celor ce muncesc 
dezbat atît de amplu principiile de 
bază, prevederile și prioritățile pe 
care le preconizează programul dez
voltării viitoare a societății româ
nești elaborat de Comitetul Central 
al partidului pentru Congresul al 
X-lea, socotesc utilă reliefarea va
lențelor multiple ale însăși metodei 
dezbaterii publice ca atare.

Socialismul este, prin natura, prin 
structura și esența sa, o societate 
în care oamenii muncii sînt nu nu
mai participanți, ci stăpîni autentici 
ai propriului lor destin ; pentru ei, 
participarea la conducerea treburi
lor obștești este nu numai un drept, 
ci și o înaltă îndatorire cetățenească

Una din căile cele mai eficiente 
ale participării maselor la conduce-1 
rea treburilor țării, care urmează a>

al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Sergio 
Mugnai, corespondentul ziarului 
L’Unita la București.

în timpul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat, la ru
gămintea ziaristului italian Giusep
pe Boffa, un interviu.

Sîmbătă la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
Giuseppe Boffa, comentator de po
litică externă la ziarul L’Unita.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru supleant

In toate compartimentele vieții socia
le, un principiu de conducere defi
nitoriu pentru democratismul pro
fund, propriu orînduirii noas
tre socialiste. Realitate în plin proces 
de devenire, de împlinire, această 
metodă se extinde și se generalizea
ză, tinzînd să devină metodă curentă 
de lucru cu masele pentru organele 
de partid și de stat, pentru organi
zațiile obștești și profesionale — sin
dicatele, U.T.C.-ul, uniunile coopera
tivelor agricole de producție, asocia
țiile oamenilor de știință și ale lu
crătorilor pe tărîmul artei ș.a. — 
în toate verigile și la toate nivelele. 

In Capitală, comitetul municipal de 
partid, comitetele de partid ale sec
toarelor, organizațiile de bază din 
unitățile productive au promovat și 
promovează larg metoda dezbaterii, 
atît în cazul problemelor de interes 
general, cit și al celor cu caracter 

,, . • ■ .. . , local t’fixarea sarcinilor de plan; mă-
,>e extinde și amplifica ,ip viitor, șurile ce-se' ■ preconizează în" legă- ■ 

tura cu îmbunătățirea organizam 
producției s-au bucurat de cel mai 
profund interes din partea a sute 
de mii de oameni ai muncii.

Tezele C.C. pentru Congresul al 
X-lea dau un nou și însemnat im
puls dezbaterii, schimbului activ de 
opinii, confruntării părerilor și în 
domeniul activității ideologice, al 
teoriei științifice, al creației artistice.

In vasta sa activitate de elaborare 
a fundamentelor teoretice ale con
strucției economice și social-cultu- 
rale, conducerea partidului nostru 
pornește de la ideea potrivit căreia 
„marxismul este o știință vie, care 
se dezvoltă și se îmbogățește necon
tenit, sintetizînd experiența istoiică 
și concluziile dezvoltării sociale" ; 
partidul consideră, pe drept cuvînt 
că. transformarea marxismului într-o 
dogmă lipsită de suflet viu ar sub
mina însăși baza lui teoretică — dia
lectica — legăturile lui cu proble
mele practice, concrete ale epocii. 
Tocmai pentru că este concepută 
creator, teoria materialist-dialectică 
este un adevărat instrument al pro
gresului în practica socială, un au
tentic organon al tuturor ramurilor 
activității de cercetare și creație. ' 

Dezvoltarea în continuare a ide
ologiei marxiste constituie o necesi
tate obiectivă pentru evoluția pro
cesului revoluționar în ansamblul său, 
pentru progresul disciplinelor soci
ale și cu caracter umanist, al între
gii noastre activități spirituale.

In acest sens, documentele arată 
că știința în general, cu deosebire 
ramurile ei care se ocupă direct de 
om, „trebuie să contribuie în tot 
mai mare măsură la analiza și elu
cidarea diferitelor aspecte ale vieții 
sociale, la conturarea liniilor de per
spectivă ale societății noastre, ale 
evoluției întregii opere de edificare 
socialistă a țării" ; este de necon
ceput o abordare cît de cît eficientă 
a unor probleme atît de complexe 
cum sînt cele pe care le ridică as
tăzi teoria și practica economică, 
perfecționarea conducerii producției, 
sporirea eficienței sociale a muncii, 
înflorirea multilaterală a personali- 

înțelegerea mutațiilor ce au 
universul 
societății 

întregului 
în afara 
unor cău- 

să utilizeze

este dezbaterea publică.I.
La noi, dezbaterea este un prin

cipiu de conducere în acțiune ; dia
logul între partid și popor, confrun
tarea liberă a părerilor tuturor ce
tățenilor, apelul la înțelepciunea, 
chibzuință și priceperea colectivă a 
națiunii asigură participarea nemij
locită a poporului însuși la elabo
rarea hotărîrilor, la fundamentarea 
deciziilor, la adoptarea măsurilor, 
intr-un cuvînt, la determinarea con
știentă a propriului său viitor.

Aplicată cu consecvență în ultimii 
ani de conducerea partidului și sta
tului nostru, această metodă s-a do
vedit un izvor dc cunoaștere a stări
lor de lucruri concrete, o sursă de 
autentică stăpînire a posibilităților e- 
xistente, o adevărată forță motrică a 
dinamismului, a progresului continuu

■

Foto : Gh. Vințiiăîn curînd, aici, la Porțile de Fier, va avea loc un mare examen al constructorilor: zăgăzuirea Dunării I
tații, 
loc în modul de trai și în 
spiritual al membrilor 
noastre. perfecționarea 
edificiu al socialismului, 
unei activități laborioase, 
țări creatoare în stare 
conștient valorile gîndirii filozofice 
și social-politice marxiste.

Răspunzînd acestei cerințe partidul 
fixează obiectivele de principiu ale 
cercetării în științele sociale și pre
conizează perfecționarea cadrului in
stituțional. a climatului ideologic 
și a modalităților practice apte să

a

(Continuare în pag. a V-a)

La 18 Iulie, Misiunea permanentă 
a Republicii Socialiste România pe 
lîngă Organizația Națiunilor Unite 
a transmis secretarului general, 
U Thant, răspunsul guvernului ro
mân la scrisoarea referitoare la săr
bătorirea a 25 de ani de la înființa
rea O.N.U. și la activitatea Comite
tului pregătitor O.N.U., creat în a- 
cest scop. în răspuns se spune :

„Republica Socialistă România 
participă la întreaga activitate a Or
ganizației Națiunilor Unite, eu con
vingerea profundă că această orga
nizație reprezintă un cadru prielnic 
pentru dezvoltarea cooperării inter
naționale, menit să promoveze des
tinderea în raporturile dintre state, 

,să contribuie la asigurarea păcii și 
securității în lume

Ca membru activ al O.N.U., Româ
nia, alături de alte state, a depus și 
va depune eforturi pentru ca Orga
nizația să fie la înălțimea rolului în
credințat prin Cartă și a răspunde
rii pe care o poartă în fața popoare
lor pentru promovarea relațiilor de 
prietenie și a cooperării între state, 
pe baza principiilor unanim recunos- . 
cute ale dreptului internațional, care 
postulează respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității naționale, 
a egalității 
neamestecul 
altor state.

Guvernul ,_____ ______ __
mânia consideră că sărbătorirea a 25 
de ani de la înființarea Organizației 
Națiunilor Unite trebuie să prile- 
juiască o manifestare a voinței sta
telor membre de a milita pentru 
așezarea raporturilor internaționale 
pe temelia înaltelor principii ale 
Cartei, pe normele dreptului și e- 
ticii internaționale și pentru elimi
narea utilizării forței, sub orice 
formă, în relațiile dintre state"

Referindu-se Ia acțiunile ce ar 
putea ti întreprinse cu prilejul ce
lei de-a 2n-a aniversări a O.N.U., 
în răspunsul guvernului român se 
prezintă următoarele sugestii, spre 
a fi supuse atenției Comitetului 
pregătitor creat în acest scop 
. „1 Pentru ca documentele ce vor 

fi adoptate de Adunarea Generală 
cu acest prilej să capete cea mai 
înaltă autoritate pe plan interna
țional. în cazul în care se va con
tura un consens al statelor membre 
fie la eventuala sesiune extraordi
nară jubiliară, fie la prima parte 
a sesiunii a XXV-a a Adunării Ge-

în drepturi a națiunilor, 
în treburile interne ale

Republicii Socialiste Ro-

Cei ce au ridicat furna
lele Reșiței acum două se
cole, cei ce au ridicat Vo- 
ronețul și Putna, cei ce au 
aruncat pod peste Dunăre 
la începutul veacului nos
tru, cei ce au înălțat Ar
cul de Triumf n-au știut, 
n-au bănuit măcar că sînt 
precursorii modești ai u- 
nei generații de făurari 
care intră în istoria țării 
ca generație a constructo
rilor.

Am ascultat cu emoție 
cîntecele primelor brigăzi 
de muncă patriotică, am 
fost martori și, mulți din
tre noi, participanți la e- 
forturile de reconstrucție 
a țării după marile strică
ciuni și distrugeri produse

de război. A fost patrio
tică această muncă pentru 
că izvora dintr-un adine 
sentiment de dragoste față 
de trupul rănit al țării, 
dar a fost în înalt grad 
patriotică întocmai pentru 
că nu s-a mulțumit să re
pare, să refacă uzinele și 
casele dărîmate, ci a tre
cut, din primul moment, 
la o amplă creație, la o 
nouă construcție, inedită 
pe pămînturile noastre. O 
construcție adresată pre
zentului dar, în aceeași 
măsură, și viitorimii, în- 
trucît chiar primele bri
găzi au pus temeliile de 
beton și metal ale indus
triei — ax central al edi
ficiului economiei socialiste.

Astăzi ecoul cîntecelor 
de brigadieri este învăluit 
într-o aură romantică pen
tru că romantică era în
săși lozinca cu care tinerii

IA

de atunci își exprimau forța 
și hotărîrea; „Cu sapa și 
cu lopata, vom da șantie
rul gata!“. Erau uneltele 
începutului, unelte pe care 
le-au folosit și calfele meș-

terului Manole, și mulți
mea de constructori ai 
podului lui Traian la Turnu 
Severin.

Astăzi, cînd afli că di
ficilele lucrări ale vastu
lui șantier de la Porțile 
de Fier sînt efectuate me
canizat în proporție de a- 
proape 100 la sută, cînd 
urmărești pupitrul de co
mandă electronică de la fa
brica de betoane a aceluiași 
șantier, cînd asculți dudui
tul excavatoarelor româ
nești pe toate șantierele 
tării, ți se dezvăluie o 
nouă imagine a construc
torului, imagine în care e- 
nergiile omului sînt înze
cite și însutite de forța 
mașinilor modeme și a a-

utomatizării. Posesori ai a- 
cestor noi unelte, stăpîni 
ai unor noi, superioare ca
lificări, constructorii au 
străbătut și munții și apele 
și cîmpiile, au înfruntat și 
geruri și arșițe, adăugind 
la elanurile începutului lu
ciditatea și eficiența pro
gresului tehnic.

Pentru constructori e- 
xistă o geografie care este 
geografia întregii țări, și 
există o istorie care este 
istoria ultimului sfert de 
veac. Nu se poate afla o 
imagine mai concludentă a 
efortului lor și nici laudă

Paul DIACONESCU

eg ra ma
Excelenței Sale

Domnului CARLOS LLERAS RESTREPO
Președintele Republicii Columbia

BOGOTA
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po

porului român și al meu personal, vă transmit, Excelență, cu ocazia zilei 
naționale a Columbiei, cordiale felicitări și urări de progres și prosperitate 
pentru poporul columbian.

(Continuare în pag. a V-a)
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

nerale, delegațiile să fie conduse 
la cel mai înalt nivel, de șefi de 
state sau de guverne.

2. Adoptarea de către Adunarea . 
Generală, în cursul anului 1970, a 
unei Declarații cuprinzătoare care 
să reafirme în mod solemn scopu
rile și principiile Cartei, să defi
nească obiectivele fundamentale ale 
Organizației în perioada următoare 
— cum ar fi eliminarea subdezvol
tării, înfăptuirea unor măsuri con
crete de dezarmare, respectarea 
drepturilor omului lichidarea co
lonialismului, promovarea cooperă
rii multilaterale între state — și să 
stabilească măsuri pentru îmbună
tățirea activității și funcționării or
ganizațiilor și organismelor din sis
temul O.N.U. și pentru înfăptuirea 
universalității lor, în vederea întă
ririi rolului Organizației Națiunilor 
Unite în promovarea păcii și colabo
rării între națiuni.

3. O rezoluție a celei de-a XXIV-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
care să conțină în esență un apel 
adresat Comitetului special al 
O.N.U. 
tului . international 
rare între state 
cesta să-și accelereze ____ __
în vederea îndeplinirii mandatului 
de a codifica principiile relațiilor 
prietenești între state, conform Car
tei, încă în cursul anului 1969 sau în 
prima jumătate a anului 1970.

Declarația asupra principiilor 
dreptului internațional privind re
lațiile prietenești și cooperarea între 
•state, conform Cartei, ar putea fi 
adoptată în mod solemn la cea de-a 
XXV-a sesiune a Adunării Generale.

O asemenea măsură ar reprezenta, 
după părerea guvernului român, o 
contribuție de seamă la așezarea re
lațiilor dintre toate statele pe ba
zele trainice ale dreptului internatio
nal și la rezolvarea problemelor in
ternaționale exclusiv prin mijloaca 
pașnice.

4 De o deosebită însemnătate 
pentru crearea unui climat de des
tindere în Europa și în lume ar fi 
intensificarea manifestărilor în spri
jinul cooperării si securității euro
pene. In anul 1970, cînd se împlinesc 
25 de ani de la încheierea celui de-al 
doilea război mondial, s-ar putea 
întreprinde acțiuni pentru pace, coo
perare și securitate în Europa, atît 
pe plan guvernamental cît si ne
guvernamental. care să sublinieze 
dorința popoarelor euronene de a 
conviețui pașnic si de a dezvolta re
lații de bună vecinătate. înțelegere, 
cooperare și prietenie".

în legătură cu acțiunile 
’ntrenrinde în Republica 
România cu nrileiul celei _____
aniversări de la crearea O N U.. în 
răspuns se spune că în tara noastră 
.se va crea, un Comitet national în 
"are. alături de Asociația nentru 
Națiunile Unite, vor fi renrezentate 
toato instituțiile romanești s’ organi
zațiile obștești Care narticină la ac
tivitățile ON II. si ale organismelor 
din sistemul O N.U.

Comitetul national va elabora un 
nroeram variat de activl*ă*i si ma
nifestări Iconferfnte. sesiuni de co
municări și referate sti,*'tifîce. ex- 
nozitii documentare și filatelice, e- 
ditarea unui volum cu documentele 
fundamentale ale ONU. etc), care 
vor avea drent scon răsnîndirea cu
noștințelor dcsnre O.N.U. și desnre 
particinarea României la organiza
țiile internaționale".

Comitetului special al 
pentru principiile drep- 

, —1 cu privire la 
relațiile prietenești și de coope- 

pentru ca a- 
eforturile

ce se vor 
Socialistă 
de-a 25-a
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înainte
de toate
Zilele

P.T.T.R.
trecute, la un oficiu 
a fost înregistrat un 

colet puțin obișnuit. Conținea 
57 perechi de... picioare de 
cioară. Originalul expeditor se 
numește Alexandru 
Horvath. Vînător 
ținut morțiș să-și 
față de Asociația 
sportivi din care 
Departe de casă și 
vînătoare (își satisface serviciul 
militar) și-a făcut o praștie și, 
cu ajutorul ei, a realizat și de
pășit planul la... stîrpirea dău
nătorilor. Dacă cu o praștie face 
ce face, vă-nchipuiți ce rezul
tate obține cu arma de vî
nătoare.

Silvester 
pasionat, a 
achite cota 
vînătorilor 

face parte, 
de arma de

ES8BB3B3E

întrebam pe stradă : oare 
este munca de director, a 
cel mai calificat din între- sînt condiții deo- 

pentru ca de pe 
eliberează acum 

la toamnă, încă o

D.: „Castraveți al 7" R. :

începeți cu...

A fost un sezon bogat în căp
șuni. Dornică să le valorifice 
cît mai bine, întreprinderea de 
legume și fructe din Satu-Mare 
a comandat din timp 10 mașini 
pentru calibrat căpșuni și alte 
10 pentru scos codițele. A găsit 
un furnizor — întreprinderea 
de industrie locală Marghita 
(Bihor) — și a început lucrul. 
Dar, surpriză ! Mașinile pentru 
calibrat nu calibrează, 
pentru scos codițele 
scot. Instalațiile zac. 
costat 1 200 000 lei. 
rile de reparare s-au 
vedit inutile. înseamnă că la 
Marghita nepriceperea și ne
seriozitatea și-au băgat adînc... 
codița. Ce-i de făcut 7 O ope
rație de „recalibrare" a proiec- 
tanților și executanților n-ar 
strica.

iar cele 
nu le 
Și au 

Incercă- 
do-

„Trenulețul

Cu cîțiva ani în urmă. Iubi
torii de frumos și de natură se 
puteau deplasa la Snagov cu 
un trenuleț. Era — ținînd cont 
de ținta finală și de peisajul 
străbătut — o călătorie plăcută. 
Se compusese chiar și un șla
găr. Cu timpul cîntecul a fost 
tot mai rar fredonat. O dată cu 
el, și-a încetat existenta și tre- 
nulețul atît de solicitat. Acum, 
fie că cineva din Direcția re
gională C.F.R. București nu iu
bește muzica ușoară, ori nu 
iubește excursiile, ori amîn- 
două la un loc sau poate le 
Iubește, dar... pe altă rută, cert 
este că trenulețul nu mai cir
culă. Nu se poate schimba... 
macazul 7

I
1
I
!
I
I
| N-o mai dați
| la darac

I La secția de miliție a orașu
lui Predeal s-a prezentat, zilele 
trecute, Vasile Putere, șofer la 
Autobaza nr. 2 Brăila. Dumnea
lui era cel care pierduse un 
balot de lînă în greutate de 
220 kg — caz relatat într-una 
din rubricile noastre anterioa
re. întrebat de ce n-a reclamat 
pierderea, a răspuns că nu i-a 
trecut prin minte. Se angajase, 
față de întreprindere, s-o gă
sească într-o lună de zile. Cu 
de la sine... putere. N-a găsit-o 
nici în trei. Acum că lîna și-a 
aflat stăpînul (Fabrica „Dum
brava" din Sibiu), n-o mai dați, 
așa cum sugeram, ...la darac. 
Șoferul însă ar merita să fie 
„scărmănat".

Se spune că o dată niște gospodari 
au construit un pod peste o apă. Cînd 
au terminat treaba și au dat să plece, 
unul zice : „Stați, fraților, puțin. Ce 
ne facem dacă se găsește careva să 
ne dărîme podul 7 Și s-au gîndit să 
angajeze un paznic. „Un paznic e 
prea puțin, a fost de părere unul din 
gospodari. El singur nu poate păzi 
decît un capăt de pod, ce ne facem 
cu celălalt capăt 7 S-au gîndit astfel 
să angajeze doi paznici. Dar și doi 
paznici li s-a părut că e prea puțin. 
Trebuia să lucreze în schimburi și s-a 
considerat că e nevoie de cel puțin 
6 paznici. Și dacă s-a ajuns la 6, 
nu s-a mai pus în discuție ne
cesitatea unui șef al paznicilor. „Un 
singur șef 7 — a întrebat unul. Dar 
ce, șefii nu trebuie să lucreze și ei 
în schimburi 7“ — și au angajat 3 
șefi. Pe urmă au mai angajat un șef 
al șefilor de paznici. După aceea a 
fost musai nevoie să ia ființă servi
ciul „personalului"...

Nu garantăm exactitatea faptelor 
descrise în această istorioară. Am 
povestit-o pentru a arăta că în unele 
întreprinderi se mai reeditează ast
fel de „întîmplări". Să ne referim, 
de pildă, la alimentația publică. Ac
tivitatea celor vreo 370 de bufete și 
restaurante bucureștene este coor
donată direct, pe orizontală, de 19 
(nouăsprezece) întreprinderi, de un 
trust de alimentație publică și 
de o direcție generală comercială : 
D.G.C.C. Pe verticală, activitatea bu
fetelor și restaurantelor este coordo
nată, controlată și, firește, îndruma
tă de resoartele de specialitate din 
Ministerul Comerțului Interior. A- 
cum, dacă procedăm la o simplă îm
părțire, constatăm că pentru fiecare 
grup de 19 bufete și restaurante a 
fost creată o întreprindere cu ser
viciile ei de rigoare ■ planificare, 
contabilitate, comercial, financiar, 
personal etc. în actuala alcătuire, 
personalul tehnico-administrativ de 
coordonare a devenit de 2—3 ori mai 
numeros decît însuși numărul unită
ților de deservire !

L-am întrebat 
I.A.P.L. Kiseleff :

— Nu vi se pare 
treprindere pentru 
lurl 7 Mai ales că sînteți ajutat, con
trolat și îndrumat și de inspecția co
mercială a sectorului, și de cea a 
municipiului, și de trust, și de direc
ția comercială...

— Personal, cred că da.
— Și cam cîte întreprinderi cre

deți că ar fi de-ajuns 7
— Ohoo 1 Pentru gradul meu, în

trebarea e prea grea. Nu pot să mă 
pronunț. Tovarășii de la trust au 
această cădere.

La trust, discutăm cu unul dintre 
directorii acestei instituții și cu con
tabilul șef.

— Credem că două 
pentru fiecare sector
— și-au dat d-lor la 
rerea.

Am replicat:
— Nu rămîn totuși 

treprinderi coordonatoare 7
— Știm noi ce să spunem? Poate 

chiar 12 întreprinderi ar putea 
rezolva problemele... Ar fi bine să 
aflați și părerea forului nostru tu
telar — Direcția generală comercială.

La direcția pomenită ni s-a spus : 
„Ne-am gîndit și noi la problema 
semnalată de dv. Se fac, într-adevăr, 
treburi pe... 19 linii paralele. Și 
scriptologia, și munca de creație, și 
cea de concepție. Poate ar trebui 
revenit la forma mai veche, cînd 
funcționa cîte o întreprindere pen
tru fiecare sector, poate ar trebui 
desființate toate întreprinderile și în
tărit serios trustul... E nevoie de un 
studiu".

...în lipsa unul studiu sau a unui 
răspuns foarte precis, am încercat 
să dăm noi un răspuns la întrebarea 
pusă. Revenim la I.A.P.L.-Kiseleff 
și-l rugăm pe tovarășul director să 
ne spună : ce treburi îi ocupă cele 
opt ore de muncă ale zilei 7

— La prima oră se împart sar
cinile. De pildă, azi trebuie mu
tată o casă de bani, niște țigări 
trebuie recartate, 
dusă la reparat. După aceasta începe 
problema personalului. Știți cum e 
la noi: unul vine, altul pleacă. Deci, 
facem transferări. Pe urmă trebuie 
să răspund la telefoane : un șef de 
unitate se plînge că nu 1 s-a livrat 
berea, altul că n-are fețe de masă, 
al treilea n-are citro. Trebuie ajutați. 
(Va-să-zică așa: directorul rezolvă 
problema ușilor și a sticlelor de suc. 
Și atunci, responsabilii ce mai fac 7 
Dar merceologii 7 Asupra acestor 
întrebări vom mai reveni). în conti
nuare, trebuie semnată coresponden
ța. Cam acestea ar fi treburile de bi
rou. Pe urmă plec pe teren, în rețea.

Ce face un director de I.A.P.L. 
pe teren 7 I-am propus directorului 
de la Kiseleff următorul test; să 
vizităm împreună localurile din sub- 
ordinea întreprinderii, urmînd ca 
d-lui să se comporte acolo cît mai 
firesc, făcînd abstracție de prezența 
noastră.

Iată-ne deci la „Poiana". Cum in
trăm în local, apare responsabilul, 
începe următorul dialog : directorul:
— „Berea a venit" 7 Responsabilul:

„N-a venit. Am telefonat la fabri
că". D : „Bine ai făcut. Carne ai 7“ 
R. : „Destulă". D. : „Cu fețele de 
masă cum stai ? R. : „Bine". D. : 
„Bine. A venit Vasile 7“ R ; „Da".

...Sîntem la Kiseleff. Intrăm (apa
re responsabilul). D. : „Brînza a ve
nit ?“. R. : „Da". D. : „Unde ai
pus-o 7" R. : „Tot în... magazie" (n-a 
pus-o, de pildă, în vreun butoi de 
vin sau pe acoperișul localului, ci 
în magazie, unde se pune de cînd 
lumea). 
„Sînt".

...Mă 
aceasta 
omului

UNELE SECTOARE

pe directorul
prea mult o în-
19—20 de loca-

întreprinderi 
ar fi suficiente 
început cu pă-

prea multe în-

o ușă trebuie

ALE

ALIMENTAȚCEI PUBLICE

prindere 7 Pentru că întrebărila 
puse de el responsabililor le putea 
foarte bine formula și un comis voia
jor, un merceolog, ba chiar un client 
oarecare. Ce cîștigă sau ce pierde 
un responsabil dacă i se pun, nu o 
dată, ci chiar de 10—15 ori pe zi, 
asemenea întrebări ? Nimic. E clar 
pentru toată lumea — nu directorul 
e chemat și poate, efectiv, coordona 
în primul rînd activitatea localuri
lor. Atunci cine 7 Figura centrală în 
alimentația publică este responsa
bilul. El ar trebui să răspundă de 
aprovizionare, de disciplină, de ca
litatea preparatelor și a serviciului. 
Ar trebui să răspundă, am zis 7 
Da, pentru că în fapt nu prea răs
punde. Ordinul 300, elaborat de 
M.C.I., dă responsabilului doar for
mal mînă liberă ; practic, e legat de 
mîini. Pentru a-și exercita drepturi
le, responsabilul este nevoit să exe
cute un impresionant volum de 
formalități și acte „necesare", care 
l-ar scoate pur și simplu din sfera 
preocupărilor comerciale. Și atunci, 
fiecare ajunge la următoarea con
cluzie : „mai bine lipsă !“. Pe de 

. altă parte, funcționarii întreprinderii 
coordonatoare îl presează să le fur
nizeze date statistice (unele inutile), 
pe care, la rîndul lor, le trimit 
T.A.P.L., care le trimite D.G.C.C., 
de unde iau drumul ministerului, 
Statisticii, Ministerului Finanțelor... 
Iată de ce drepturile responsabilului 
le preia, de fapt, întreprinderea tu-

telară. Și firește, din această cauză 
importanța ei crește. în aparență, 
fără ea, viața localurilor devine de 
neconceput. E o idee falsă, infirmată 
de viață. întrucît practica a demon
strat, fără putere de tăgadă, că, cu 
cît centrul de greutate al activității 
vii, necesare, din alimentația publică, 
se deplasează din birourile întreprin
derilor spre unitățile de deservire, 
cu cît această activitate este elibera
tă de scriptologia inutilă, cu atît 
sectorul în discuție răspunde mai o- 
perativ, mai complet cerințelor popu
lației.

Dar forurile comerciale responsa
bile au, pare-se, o slăbiciune specială 
pentru menținerea în continuare, în 
Capitală, a 19 întreprinderi pentru 
coordonarea a 19—20 de localuri fie
care în orașele de provincie, unde 
activitatea alimentației publice se 
ridică sensibil la același nivel 
cu cea din București, lucrurile 
stau cu totul altfel. Supraetajarea 
administrativă lipsește. Să luăm de 
exemplu Ploieștiul. I.A.P.L.-ul din 
acest oraș are în subordine nu 20 
de localuri, ci vreo 80 plus hotelu
rile. în alte orașe — aceeași situație, 
în sistema comercială a O.N.T., o 
întreprindere coordonează cam ace
lași număr de localuri ca șl 
I.A.P.L.-urile bucureștene. în schimb, 
întreprinderile O.N.T. gospodăresc și 
hotelurile, campingurile, organizează 
și dirijează o importantă activitate 
de deservire. Și se poate spune oare 
că I.H.R. „Ambasador", „Lido", 
„Carpați"-Brașov sînt cu ceva mai 
prejos decît... I.A.P.L. „Pieții" sau 
„Ialomicioara" din Capitală 7 Am 
zice că dimpotrivă. Atunci, care e 
rațiunea de a fi a celor 19 I.A.P.L.-uri 
din București ? Socotim că nu există 
nici o rațiune. Cu atît mai mult cu 
cît lipsa de cadre de care ele suferă 
cronic invită parcă forurile în drept 
la grăbirea elaborării studiului des
pre care pomeneam la începutul a- 
cestor însemnări, eventual chiar la 
unele măsuri mai operative, între 
care contopirea a două sau trei 
I.A.P.L.-uri și întărirea grabnică a 
organismelor nou născute, îndeosebi 
a localurilor propriu-zise, încît deser
virea să fie cît mai bună, cît mai 
operativă.

Cofetăriile, chioșcurile de răcori
toare și simigeriile au fost și ele rup
te de mama lor firească — I.A.P.L. 
Și imediat au văzut lumina zilei două 
trusturi de răcoritoare. Ba se aude, 
din surse neoficiale, că cele două 
trusturi stau să puieze, . la rîn
dul lor ; ar urma, deci, să ia ființă 
un trust al cofetăriilor, unul al ră
coritoarelor, al treilea să îndrume si
migeriile și al patrulea tonetele de 
înghețată. Și, tot mergînd așa îna
inte, te pomenești că ne trezim în
tr-o bună zi și cu trustul care va 
trebui să coordoneze celelalte trus
turi !

Lăsînd gluma la o parte, invităm 
forurile de specialitate să analizeze 1 
profund și multilateral situația crea- | 
tă, să elimine supraetajările birocra- I 
tice acolo unde se mai mențin, să cau- I 
te metode noi de organizare în aii- I 
mentația publică — mai simple, mai I 
suple, mai dinamice, cum îi stă bine | 
comerțului alimentar.

Gheorghe GRAURE I 
D. N. POPESCU

în această perioadă recoltatul ce
realelor păioase este în toi. Vremea 
frumoasă din ultimele zile favorizea
ză această importantă lucrare. Din 
datele sosite la Consiliul Superior 
al agriculturii rezultă că întreprin
derile agricole de stat au recoltat 
pînă la data de 1 iulie grîul și seca
ra in proporție de 30 la sută, orzul 
și orzoaica 87 la sută, iar mazărea 
69 la sută, din suprafețele cultivate. 
Cele mai mari suprafețe de grîu au 
fost recoltate de I.A.S.-urile din ju
dețele Dolj 66 la sută, Olt, Teleor
man și Mehedinți 45—55 la sută. Re
coltatul orzului s-a terminat în 11 ju
dețe și este aproape de încheiere 
încă în 8 județe.

La cooperativele agricole, recoltatul 
cerealelor păioase s-a etectuat în 
proporție de 23'la sută la grîu și se
cară, 67 la sută la orz și orzoaică 
și 53 la sută la mazăre din suprafe
țele cultivate. Suprafețe mai mari 
de grîu au recoltat cooperativele a- 
gricole din județele Dolj, Ilfov, Con
stanța, Brăila și Olt.

Concomitent cu recoltatul se lucrea
ză intens la eliberarea terenului, e- 
fectuarea arăturilor și însămînțatul 
culturilor duble. Pînă la 17 iulie în
treprinderile agricole de stat au exe
cutat arături pe o suprafață de 65 800 
ha și au însămînțat 37 000 ha, iar 
cooperativele agricole au arat 191 000 
ha și au însămînțat 120 000 ha cu 
culturi duble.

Cu toate acestea, lucrările de re
coltat sînt mult rămase în urmă, su
prafețele de pe care s-a strîns pînă 
în prezent recolta fiind încă foarte 
mici. Această rămînere în urmă se 
datorește în cea mai mare măsură 
ploilor abundente din ultima vreme, 
dar și unor defecțiuni de organizare 
îndeosebi în cooperativele agricole 
de producție.

Este necesar ca organele de 
conducere din agricultură să ia 
în continuare măsuri pentru organi
zarea temeinică a lucrului in toate 
unitățile agricole, pentru folosirea 
din plin a tuturor forțelor existente 
mecanice și manuale, combine-sece- 
rători, coase, seceri pe tot timpul 
bun de lucru pentru a se evita pier
derea prin scuturare, pentru ca ce
realele să ajungă în cel mai scurt 
timp în magazie în condiții bune...

în această vară, 
sebit de favorabile 
terenurile care se 
să se obțină, pînă 
recoltă atît de porumb pentru boa
be și masă verde, cît și de fasole, 
legume etc. Peste tot, solul este 
umed, iar căldurile vor asigura în- 
colțirea și dezvoltarea în bune con
diții a plantelor ce se însămînțează.

Anul trecut, numeroase întreprin
deri agricole de stat și cooperative 
agricole care au semănat, pe terenu
rile eliberate de cereale păioase, cul
turi duble și le-au îngrijit corespun
zător, au obținut producții bune atît 
de boabe, cît și de masă verde. Pe 
această cale s-au asigurat cantită
țile necesare de furaje și s-au creat 
importante rezerve. Este necesar ca 
aceaslă experiență să fie folosită 
și extinsă. Pentru a se obține rezul
tate cît mai bune, este necesar să 
se țină seama de unele reguli. Ast
fel, pe terenurile care nu sînt ame
najate pentru irigat, în regiunile de 
cîmpie, se cultivă ca plante de nu
treț porumbul pentru masă verde și 
pentru siloz, precum și rapița Liho, 
iar în regiunile deluroase — porum
bul masă verde și rapița furajeră Liho. 
Aceste culturi dau, în condiții nor
male, recolte cuprinse între 20 și 30 
tone la hectar. întrucît aceste plante 
urmează să crească în condiții deo
sebite față de cele semănate primă
vara în ogor propriu, este necesar 
să se aplice o agrotehnică corespun
zătoare.

Porumbul pentru masă verde și cu 
deosebire cel pentru siloz dă recolte 
cu atît mai mari cu cît semănatul 
se face mai devreme. în acest scop 
este necesar ca în fiecare unitate 
agricolă să se cultive porumbul pen
tru masă verde și siloz după orz de 
toamnă și după grîul ce se recoltea
ză mai devreme. Pe suprafețele 
destinate culturilor duble este nece
sar să fie grăbite recoltatul plantei 
premergătoare, eliberarea terenului, 
Ingrășarea, pregătirea patului germi
nativ și 
trebuie 
ca între 
toare și 
se scurgă cit mai puține zile.

Pentru a nu întîrzia cu semănatul 
și a economisi rezerva de apă din 
sol, nu se recomandă aratul. Pregă
tirea patului germinativ se face prin 
lucrarea terenului cu grapa cu 
discuri în agregat cu grapa stelată. 
Semănatul se face treptat, pe măsu
ra pregătirii patului germinativ, cu 
semănătoarea S.P.C.-6 la 70 cm între 
rînduri, asigurînd densitatea de

semănatul. Aceste lucrări 
să se succeadă în așa fel 

recoltarea plantei premergă- 
semănatul culturii duble să

La recoltatul griului pe ogoarele I.A.S. Baia, județul Tulcea Foto : M. Andreescu

60 000—70 000 plante recoltabile 
hectar.

Pentru asigurarea răsăritului uni
form, este necesar ca după semănat 
să se tăvălugească terenul. îndată 
ce porumbul a răsărit, este bine să 
se lucreze pămîntul cu grapa cu 
colți. La o săptămînă după lucrarea 
cu grapa cu colți, terenul se lucrea
ză cu sapa rotativă. Această lucrare 
se repetă după 8—10 zile. Intre pri
ma și a doua lucrare cu sapa rota
tivă se aplică prima prașilă mecani
că. înaintea celei de-a doua prașile 
mecanice între rînduri se face o 
prașilă manuală pe rînd, urmărind 
ca pămîntul să se mențină în stare 
afinată și curat de buruieni.

Dacă în unele cooperative a- 
gricole se obțin producții mici la 
culturile duble, asta se datorește fap
tului că nu se aplică lucrări de în
grijire, sau acestea se fac cu mare 
întîrziere. Experiența a demonstrat 
că lucrările agrotehnice făcute la 
timp și de calitate bună asigură re
colte mari și de calitate superioară.

In condiții de irigare, aceleași cul
turi duble pentru nutreț dau pro
ducții de peste 40 tone la hectar 
masă proaspătă. Cu cît semănatul 
se face mai devreme, se pot cultiva 
hibrizi semitardivi din grupa 300 în 
regiunile de cîmpie și din grupa 200 
în regiunile colinare.

S-a observat că în condiții optime 
culturile duble vegetează mai vi
guros și cresc mai repede. Măsurile 
agrotehnice sînt aceleași ca și la 
culturile neirigate. In plus, este ne
cesar să se irige cu cîte 300—400 mc 
de apă la hectar, imediat după se
mănat, pentru asigurarea răsăritu
lui la timp și cît mai uniform. In , 
continuare, udatul se repetă la fie- ? 
care 12—14 zile, urmînd ca udatul > 
să se decaleze corespunzător numai 
după ploi de peste 20 mm.

In ceea ce privește însămînțarea 
culturilor duble pentru boabe, rezul
tatele obținute la Fundulea și la mai 
multe stațiuni experimentale reco
mandă trei culturi mai importante : 
fasolea, soia și porumbul. Fasolea dă 
rezultatele cele mai bune în Cîmpia 
Română cînd este semănată după grîu, 
fruetificînd la sfîrșitul lunii august. 
Nu toate soiurile de fasole pot fi cul
tivate în cultură dublă. Pînă în pre
zent, numai două s-au dovedit co
respunzătoare : I.C.A. 332 și Timpu
rie de Fundulea, care realizează 
producții pînă la peste 2 000 kg la 
hectar. Dintre soiurile de soia încer
cate în culturi duble, soiurile Secca 
și Herb s-au dovedit cele mai indi
cate, realizînd producții asemănătoa
re cu fasolea. S-a constatat că soia 
în cultură dublă fructifică mai bine 
si este atacată în mai mică măsură 
de boli. Porumbul pentru boabe în 
cultură dublă reușește numai cînd se 
cultivă hibrizi foarte timpurii ca 
HD-98 și HD-99.

Din cauza precipitațiilor, recoltatul 
cerealelor păioase a întîrziat. De 
aceea se impune ca, paralel cu gră
birea acestor lucrări să fie luate 
măsuri în vederea eliberării terenu
lui și însămînțării culturilor duble 
Cu cît semănatul se va face mai re
pede și în condiții agrotehnice co
respunzătoare, cu atît se vor obține 
producții mai mari.

N. HULPOI
director adjunct la Institutul 
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea 
luaeful Ilfov

reclame
zile,Remarcam, acum cîteva 

faptul că unele foruri comer
ciale, în dorința firească de a 
face reclamă unor produse, sar 
peste cal. Speram într-o reme
diere grabnică a situației sem
nalate. Iată însă un nou exem
plu de convertire a fanteziei în 
impietate, a ingeniozității în ne
cuviință. La Arad, în plin 
centrul orașului, pe strada 
principală, am văzut de curînd 
un lucru de-a dreptul întristă
tor : în vitrina unei tutungerii, 
reprodus cu vopsea, un portret 
fotografie al lui George Enescu. 
Maestru] nu are vioară, i s-a 
plantat însă în gură. 
Dacă asta se cheamă 
atunci 
care...

. o pipă, 
„reclamă" 

este vorba de o reclamă 
reclamă măsuri urgente.

CU !, 
„Scînteii1

Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARIfA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
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Noi premii 
Ea tragerea 

excepțională 
LOTO

La 22 iulie a.c. are loc o 
nouă tragere la Loto care atri
buie apartamente cu cîte trei 
și două camere, cu confort de 
gradul I. De asemenea, pe lis
ta premiilor sînt incluse ex
cursii în Italia, de circa 10 
zile, pe ruta Veneția-Sessolo- 
Padova-Verona. în afară de 
primele trei categorii de pre
mii nelimitate — în aparta
mente și excursii — se mai a- 
cordă încă cinci categorii de 
premii fixe în numerar — de 
5000 lei, 1000 lei etc. — tot în 
număr nelimitat. Se vor da 
premii și pentru două numere 
cîștigătoare. în total, vor fi 
extrase 60 de numere în cele 
cinci extrageri de cîte 12 nu
mere din 90. Participarea se 
face cu bilete de 10, 15 și 25 
lei.

SESIZAR

La data de 18 iunie am cumpărat de la agenția O.N.T. Bucu
rești (Filiala 2), bilete de odihnă în stațiunea Borsec pentru 
mama și fiul meu de 11 ani. La prezentarea lor în stațiune, 
însă, mare le-a fost mirarea cînd, în loc să fie repartizați — 
așa cum prevedea contractul încheiat la filiala O.N.T. nr. 2 
din București — într-o cameră cu 2 paturi, au fost cazați 
într-o cameră cu 4 paturi, din care celor doi le-a fost repar
tizat un singur pat (!) Șeful serviciului vînzări bilete al fi
lialei nr. 2 O.N.T. București, căruia m-am adresat pentru 
lămuriri, mi-a spus că O.N.T. nu poate face nimic și să mă 
adresez forului tutelar al stațiunii. în afara abuzurilor săvîrși- 

■ te de salariații stațiunii Borsec, se pune însă problema rapor
tului juridic creat între O.N.T. care comercializează bilețele 
pentru stațiuni și beneficiarul acestor bilete — cumpărăto
rul. O.N.T. este în primul rînd răspunzător în fața cumpără
torului pentru deficiențele ivite. în orice caz, oricare din aces
te două unități — O.N.T. și stațiunea Borsec — trebuie să 
respecte clauzele contractuale.

M. TIRDEL
str. Drumul Murgului nr. 16, 
sectorul 4 8ucurești

noastre. în urma sesizărilor făcute la diferite foruri s-a sistat 
pentru o perioadă funcționarea acesteia, pentru ca în vara 
anului 1968 — cu toate că Inspectoratul sanitar județean a 
interzis acest lucru — să-și reia activitatea. Ne întrebăm cu 
uimire : pînă cînd consiliul popular al orașului, care cunoaște 
situația creată, va mai ține aprinsă „flacăra" ce viciază aerul 
și intoxică cu gazele ei asfixiante pe cetățenii orașului 7

Un grup de cetățeni din orașul Săcele — 
județul Brașov

CĂMIN CULTURAL SAU...?

Cu cîțiva ani în urmă, în comuna noastră a fost dat 
in folosință, prin contribuție voluntară, un cămin cultu
ral modern, cu sală de spectacole și bibliotecă. în fiecare 
seară se intîlneau aici numeroși tineri și organizau diferite 
manifestări cultural-artistice; pregăteau spectacole, citeau 
cărți etc. Dar toate acestea sînt de domeniul trecutului 
pentru că în vara anului 1968, cooperativa agricolă de produc
ție din localitate a ocupat căminul cultural pe care îl folosește 
ca sediu. De atunci cărțile bibliotecii, ce se ridică la 
mii de volume, stau depozitate într-o magazie a școlii, iar 
în desfășurarea activității cultural-artistice întîmpinăm 
mari greutăți. Toate intervențiile făcute de noi și solu
țiile date în acest sens de Consiliul popular comunal n-au 
găsit înțelegere la nici unul din forurile cărora ne-am 
adresat. Oare activitatea culturală din comună interesează 
așa de puțin conducerea C.A.P. 7

muna Belcești, județul Iași, semnala faptul că în ma
gazinele alimentare se găsesc conserve alterate. Bineînțeles 
conservele respective purtau marca fabricii amintite. Con
ducerea acesteia recunoaște că „pe timpul depozitării, recl- 
pienții suferă unele modificări (!) datorate uneori unei 
manipulări necorespunzătoare sau acțiunii produsului asu
pra ambalajului". Apoi, după ce adaugă și alte explicații 
și justificări conchide : „ceea ce se spune în scrisoare este 
adevărat, însă în această situație credem că petiționarul 
trebuie să se adreseze M.C.I. (!), care nu în suficientă 
măsură își instruiește personalul ce deservește diferitele 
magazine..." Așadar, după părerea conducerii fabricii din 
Tecuci furnizorului nu i se poate reproșa nimic. Cu alte 
cuvinte, el trebuie absolvit de răspunderea calității propriilor 
sale produse. Ciudată optică !

CUI ÎNCREDINȚAȚI GESTIONAREA 
VALORILOR MATERIALE ?

Vă scriu despre un lucru, în aparență mărunt, dar care are 
Importanță prin Implicațiile pe care le creează. Este vorba 
despre lipsa din comerț a căștilor pentru motocicliști, pe care 
de aproape un an de zile le caut prin toate magazinele orașe
lor Rîmnicu Vîlcea, Tîrgu Jiu, Sibiu și altele. Peste tot am 
primit același răspuns : „nu avem". Poate comerțul consi
deră aceste articole prea mărunte. Dar. așa cum prevăd nor
mele de circulație rutieră, nu se poate circula pe motocicletă 
fără căști de protecție. In acest caz — cu toate că plătim taxele 
legale — ținem motocicletele „pe butuci", fără a le putea 
folosi.

Nicolae MĂNESCU
comuna Berbești, județul Vîlcea

în orașul nostru, pe str. Timiș nr. 7. în centrul unul car
tier modern, există o varniță, total dărăpănată, care dă 
multă bătaie de cap locuitorilor orașului. Pe lîngă aspectul ei 
deplorabil prezintă un mare pericol pentru sănătatea celor din 
jur. Exploatarea ei făcîndu-se într-un mod rudimentar — 
drept combustibil se folosesc reziduuri de petrol — varnița 
produce fum și gaze sulfuroase, care se infiltrează în casele

Emil SIMON
director al căminului cultural din comuna Milas, 
sat Orosfaia, județul Bistrița-Năsăud

POFTITI LA CABANA
Acum, în plin sezon turistic, cabana „Omul" (2 507 m al

titudine) din Bucegi a fost surprinsă de către iubitorii de 
drumeție total nepregătită : cu dormitoarele murdare, cu 
ferestrele strîmbe și geamuri lipsă etc. In sala de mese, 
noul cabanier a încercat să schimbe puțin aspectul inos
pitalier vopsind ferestrele în roșu și tavanul în vernil, fără 
a reuși însă mare lucru, Dacă pentru cabana de la cota 
1 500, I.R.S.B.C. Sinaia merită toate laudele, pentru cabana 
„Omul" nu i 
locului !...

se cuvin decît critici. Păcat de frumusețea

Prof. C. POENARU

a sosit la redacție un răspuns din parteaDe curînd 
conducerii fabricii de conserve din Tecuci. Răspunsul se 
referă la o sesizare prin care Mihai Ciubotaru, din co-

Printr-o scrisoare sosită la redacție se sesiza faptul că fos
tul revizor contabil Lazăr Ionescu de la întreprinderea de 
construcții și fond locativ Craiova, după ce a executat o con
damnare pentru folosirea unor acte false de studii a fost ime
diat reprimit de către conducerea întreprinderii și i s-a încre
dințat postul de administrator la sectorul 3 ILF (!) De data 
aceasta, noul administrator pus să administreze alte bunuri 
materiale a comis o serie de abuzuri, însușindu-și mari sume 
de bani. în prezent — după cum ne intormează Inspectoratul 
județean al miliției, care a făcut verificările în urma sesizării 
trimise de redacția noastră — Lazăr Ionescu este cercetat 
pentru delapidarea sumei de 19 573 lei. Se cuvine, însă, o în
trebare adresată conducerii întreprinderii de construcții și 
fond locativ Craiova : cui încredințează gestionarea valorilor 
bănești ale unității ?

La 5 iulie 1967 am dus la reparat, la atelierul cooperativei 
meșteșugărești „Flacăra" din municipiu] Gh. Gheorghiu-Dej 
un aparat de radio „Turist". Am trecut de atunci de nenu
mărate ori pe la atelier, dar de fiecare dată mi s-a spus alt
ceva : ba că salariatul care l-a primit lipsește din unitate, 
ba că acesta s-a mutat de acolo și nu a lăsat aparatul 
nimănui ș.a.m.d. Ultima dată mi s-a spus că aparatul a fost, 
în sfîrșit, găsii dar că... nu mai poate fi reparat ! Meșterul 
respectiv îl stricase de tot. Dacă l-a stricat, n are decît să-1 
plătească — am cerut eu. Nu poate fi obligat, oare, la 
aceasta, de către conducerea cooperativei 7

Caterina DUȚA
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej
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RENTABILITATEA
obiectiv și criteriu

Conf. univ. dr. Ion BLAGA

Se știe că la Congresul al IX-Iea 
al P.C.R. și în plenarele Ulterioare 
ale Comitetului Central al partidu
lui s-a criticat sever concepția ero
nată, anacronică după care econo
mia socialistă își poate permite să 
finanțeze timp îndelungat produc
ții nerentabile, să acopere pierde
rile unor întreprinderi pe seama 
plusprodusului realizat de altele. 
Partidul nostru a concentrat efortu
rile organelor de partid și de stat, 
ale tuturor oamenilor muncii pen
tru lichidarea efectelor practice 
ale acestei concepții, a anomaliei 
pierderilor planificate, pentru asi
gurarea în toate sferele producției 
materiale a rentabilității, a benefi
ciului, mobil indispensabil al în
tregii activități economice.

Intr-adevăr, o economie este efi
cientă și rentabilă atunci cînd toate 
resursele sale sînt valorificate su
perior, cînd fiecare unitate de 
muncă vie este capabilă să creeze 
plusprodus. Cu alte cuvinte, la toate 
produsele și activitățile fiecare ra
mură și întreprindere trebuie să-și 
acopere cheltuielile și să dea bene
ficii. Altfel, resursele sînt prost fo
losite, iar munca socială este iro
sită. Societatea pierde de două ori. 
întîi, din cauza resurselor irosite, 
a cheltuielilor prea mari de muncă 
vie și materializată în unele ramuri 
și întreprinderi și apoi pentru că 
este lipsită de bunurile ce se puteau 
realiza din aceste resurse risipite. 
Aceste ramuri și întreprinderi ne-

rentabile nu-și acoperă cheltuielile 
de producție; niunca cheltuită în 
cadrul lor mai mult consumă decît 
creează plus-produs.

Pe bună dreptate s-a subliniat la 
Conferința Națională a partidului 
că rentabilitatea nu mai este o 
chestiune privată a diferitelor în
treprinderi, ci o problemă de în
semnătate națională fundamentală a 
întregii societăți, de care depind 
sporirea acumulărilor, ritmul creș
terii producției materiale și sporirea 
avuției naționale, ridicarea bunăstă
rii poporului. Afirmarea în practică 
a acestei concepții novatoare a Par
tidului Comunist Român — prin de
clanșarea unei susținute acțiuni de 
rentabilizare a fiecărei întreprin
deri și a fiecărui produs — a asigu
rat îmbunătățirea luării deciziilor 
în angajarea fondurilor statului, 
fiind de natură să promoveze o con
cordantă judicioasă între volumul 
resurselor atrase în circuitul pro
ducției materiale și nivelul de efi
ciență, de rentabilitate obținut.

Consecințele acțiunii de rentabili
zare. a activității pentru înlătura
rea pierderilor din economie, pen
tru sporirea substanțială a acumu
lărilor bănești sînt deosebit de po
zitive. Ne stau la îndemînă, în a- 
cest sens, cîteva date furnizate de 
organele financiare centrale privind 
evoluția ratei rentabilității și a efi
cienței utilizării fondurilor fixe. în 
anul 1968, față de anul 1963.

nitățile economice să acționeze în 
permanență pentru sporirea bene
ficiilor, astfel încît — după cum se 
arată în proiectul de Directive — 
rentabilitatea producției să se si
tueze la nivelul dotării tehnice și 
posibilităților pe care le oferă orga
nizarea științifică a producției șl a 
muncii. în acest fel. s-ar facilita și 
ridicarea gradului de folosire a mij
loacelor tehnice care. în unele în
treprinderi, este redus în compara
ție cu posibilitățile existente, cu re
zultatele obținute în alte țări.

Dar pentru ca rentabilitatea să 
devină cu adevărat un factor motor 
în îmbunătățirea continuă a condu
cerii, organizării si gospodăririi în
treprinderilor, se cuvine continuată 
cu fermitate perfecționarea siste
mului de cointeresare materială, în 
■i

„ , , , I Creșterea beneficiilorCreșterea rentabili- Ia 1 000 lei fondurl flxe 
tătil (în procente) | (în prOcente)tății (în procente)

Total Industrie 
republicană 

din care : energie 
electrică 

construcții de mașini 
chimie 
textile 
confecții 
alimentară

147,1 158,7

Una din direcțiile principale ale 
întregii activități pe care o vor desfășura 
partidul și statul va fi creșterea eficienței 
economice, valorificarea la maximum 
a resurselor materiale si umane ale tării 9 9
a eforturilor făcute de poporul nostru

pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru 
asigurarea progresului neîntrerupt al socie 
tatii socialiste".9 (Din Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român pentru Congresul al X-lea al partidului)

Mutațiile consemnate în aceste 
ramuri, cît și pe ansamblul indus
triei republicane sînt Semnificative. 
Ele atestă justețea liniei și orien
tării partidului nostru în domeniul 
rentabilității, adîncirea laturilor ca
litative ale activității economice. 
Tocmai de aceea, în viitorul cinci
nal — potrivit proiectului de Direc
tive ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. — acest proces va continua 
în mod susținut, creșterea eficienței 
— care trebuie să stea la baza în
tregii activități economice — fiind 
definită ca un factor hotărîtor al 
dinamismului economic.

Nu sînt necesare prea multe ar
gumente pentru a demonstra în
semnătatea creșterii nivelului de e- 
ficiență, a gradului de rentabilitate 
a activității întreprinderilor, a asi
gurării unor cît mai mari beneficii 
la toate produsele. De aceasta de
pinde creșterea contribuției fiecărei 
întreprinderi la sporirea venitului 
național, la înfăptuirea reproduc
ției socialiste lărgite, în vederea 
dezvoltării puterii economice a țării 
și ridicării nivelului de trai al po
porului. Situînd ridicarea sistema
tică a eficienței economice, a renta
bilității între obiectivele majore 
ale dezvoltării și maturizării 
economiei naționale, partidul a 
trasat sarcini complexe în ve
derea reducerii cheltuielilor de 
producție și sporirii productivi
tății muncii — care, în proiectul de 
Directive, sînt în mod justificat con-

de 
In 
de 
pe

siderate drept factor! esențiali 
creștere a eficientei economice, 
acest context, accentul principal, 
fond, trebuie să cadă, desigur,
scăderea continuă a cuantumului 
cheltuielilor materialo de producție 
și a consumului de forță de muncă, 
care în prezent sînt prea ridicate, 
nu numai în comparație cu alte țări, 
dar si în raport cu gradul de dotare 
tehnică a întreprinderilor.

La Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967 s-a arătat, în mod 
justificat, că sînt necesare unele co
rective și în mecanismul unor pîr- 
ghii economice, cum ar fi sistemul 
de preturi, pentru ca rentabilitatea 
să devină exclusiv rezultatul efor
turilor fiecărei întreprinderi. Bene
ficiul și rentabilitatea trebuie să 
fie privite realmente nu numai ca 
surse ale acumulării, dar și ca cri
terii hotăritoare în aprecierea nive
lului de gospodărire, în organizarea 
și conducerea activității întreprin
derilor. Practica arată că aprecierea 
rentabilității, exclusiv ca un raport 
între venitul net și cheltuielile de 
producție, a devenit insuficientă. 
Rentabilitatea trebuie tratată și ca 
raport între venitul net și fondurile 
productive. Privită ca volum al a- 
cumulărllor bănești la 1000 lei fon
duri productive, ea ar determina u-

școpul canalizării eforturilor oame
nilor muncii spre îndeplinirea o- 
biectivelor economice majore sta
bilite de partid și de stat. O serie 
de măsuri preconizate, în acest sens, 
de Conferința Națională a partidu
lui armonizează cerințele de an
samblu ale economiei — sporirea 
maximă a eficienței șl a rentabili
tății unităților Industriale — cu in
teresele acestora din urmă. între
prinderile și centralele industriale 
vor putea să-și mărească fondurile 
proprii pe seama reținerii unei părți 
din beneficiile realizate. Fondurile 
proprii create în acest mod vor fi 
folosite pentru acoperirea necesa
rului de mijloace circulante, pentru 
investiții productive mici, dar de 
mare urgență. Totodată, din benefi
ciile realizate peste plan se vor 
crea, într-o anumită cotă, fonduri 
de premiere.

Intereselor de eficientă sporită a 
economiei naționale le corespund, 
astfel, interesele unităților produc
tive, de creștere a venitului net și a 
rentabilității. Privită ca sursă a a- 
cumulărilor bănești, ca un criteriu 
de organizare și gospodărire a acti
vității economice și ca pîrghie a 
cointeresării materiale, rentabilita
tea capătă astfel în concepția Parti
dului Comunist Român un caracter 
unitar și, în același timp, cuprinză
tor. Ea devine un instrument im
portant de acțiune economică, în 
stare să pună în mișcare și să sti
muleze valorificarea largă a posi
bilităților din întreprinderi, servind 
dezvoltării economice rapide și efi
ciente a României socialiste.

i r>.

Cornel PELIGRAD 
director In Banca de Investiții

Cu deplin temei se subliniază în 
proiectul de Directive ale Congre
sului al X-lea al P.C.R. că noile 
obiective de investiții trebuie să 
dea rezultate superioare celor obți
nute în actualul cincinal, în ce pri
vește producția, productivitatea 
muncii, prețul de cost, valorifica
rea resurselor naturale ale țării, 
aportul valutar, să asigure sporuri 
cît mai mari de producție și de ve
nit național la fiecare leu investit 
Precizarea aceasta are o mare în
semnătate pentru toate’ ramurile 
economiei. naționale și, tn mod 
deosebit, pentru industria chimică, 
în care în viitorul cincinal urmează 
să intre în exploatare numeroase 
obiective și capacități noi de pro
ducție.

Nu puține dintre noile întreprin
deri ale industriei chimice s-au in
tegrat rapid, cu toate forțele, după 
punerea lor în funcțiune, în circui
tul economiei naționale, reușind să 
realizeze producții sporite și de 
înaltă calitate, economii și benefi
cii tot mai mari — pe măsura fon
durilor investite de stat, a cerințe
lor și sarcinilor stringente puse de 
partid în acest domeniu. Dar, ală
turi de aceste întreprinderi, există 
unele unități și capacități noi de 
firoducție care nu au ajuns încă 6ă 
ucreze la nivelul parametrilor teh

nico-economici proiectați. La îngră
șăminte chimice, realizările de pînă 
acum sînt sub prevederile actualu
lui cincinal, tocmai din cauză că 
unele dintre noile capacități — în
tre care cele de la combinatele 
chimice din Craiova și din Turnu 
Măgurele — nu produo potrivit 
prevederilor din proiecte.

Dintr-o analiză făcută de Banca 
de Investiții rezultă că Ministerul 
Industriei Chimice deține o ponde
re mare pe economia națională în 
ce privește numărul și valoarea 
noilor investiții la care nu s-au a- 
tins indicatorii tehnico-economici 
stabiliți, deși termenele prevăzute 
în grafice au expirat de mult. 
Anul trecut, de exemplu, din va
loarea producției restante pe eco
nomie din cauza capacităților care 
n-au realizat nivelul la acest indi
cator, circa 60 la sută aparținea u- 
nor obiective ale industriei chimi
ce, iar pierderile determinate de 
depășirea prețului de cost prevăzut 
în proiecte — la capacitățile indus
triei chimice care nu l-au înde
plinit — reprezentau circa 70 la 
sută din totalul pe economie. Iată 
de ce considerăm că sînt necesare 
măsuri urgente pentru lichidarea

acestei situații, in special prin re
ducerea consumurilor specifice do 
materii prime, materiale și utilități, 
precum și prin obținerea unei înal
te productivități a muncii.

Concluziile care se desprind din 
ictivitatea de investiții din indus
tria chimică — și care explică de 
ce unele dintre noile ei obiective 
au realizează eficiența scontată la 
fiecare leu cheltuit — arată că răs
punderea revine, mai întîi, proiec- 
tanților. Greșelile din timpul ela
borării proiectelor, concretizate în 
soluții necorespunzătoare, în sub
estimarea valorilor de investiții, in
cluderea în studiile tehnico-econo- 
mice a unor indicatori insuficient 
fundamentați, a unor subdimensio- 
nări de utilaje, omisiunile — sînt tot 
atîtea cauze ale neajunsurilor care 
stăruie In activitatea unor între
prinderi din această ramură. Ele au 
căpătat o asemenea acuitate, încît a- 
numite instalații din cadrul Combi
natului chimic Craiova, Combina
tului de fibre artificiale Brăila și 
Grupului industrial petrochimic din 
Borzești nu justifică în întregime 
eforturile materiale și financiare 
făcute de stat pentru construirea 
tor ' în unele cazuri fiind necesară 
acoperirea de la buget a pierderi
lor, în loc ca ele să aducă bene
ficii.

îmi exprim, totodată, părerea că 
economia națională nu mai poate 
suporta situațiile în care realiza-

rea unor instalații destinate Indus
triei chimice a avut loc pe bază de 
documentații și utilaje străine in
complete, sau depășite din punct 
de vedere tehnic (spre exemplu, 
instalația de sodă grea de la Ocna 
Mureș), a altora, neexperimentate, 
fără a se cunoaște potențialul teh
nic al furnizorului extern (grupul 
de îngrășăminte complexe de la 
Turnu Măgurele, instalația de ace- 
tilenă din gaz metan de la Craiova, 
secția de celuloză din paie din ca
drul Combinatului de celuloză și 
hîrtie Călărași). Socotesc necesar 
ca pentru noile obiective chimice, 
prevăzute a se construi în cincina
lul următor, să se admită Ia con
tractare numai utilaje și echipa
ment tehnologic verificate în insta
lații similare, realizate de același 
furnizor general, din punctul de 
vedere al modului în care se com
portă în exploatare, al performan
țelor tehnice și economice prevăzu
te în oferte. în același timp, con
tractele încheiate cu furnizorii tre
buie să cuprindă suficiente garan
ții acoperitoare pentru eventualele 
pagube provocate de nerealizarea 
unor indicatori tehnici și economici.

Dar, unele dintre neajunsurile 
semnalate se datoresc și activității 
consiliului tehnico-științific din a- 
cest minister, care nu a anali
zat întotdeauna în mod temei
nic modul de fundamentare a 
indicatorilor și nu a adoptat 
în toate cazurile soluțiile cele 
mai judicioase. Acest consiliu va 
trebui să manifeste o înaltă e.xi- 
gență și răspundere la avizarea no
ilor investiții, să examineze te
meinic nivelul indicatorilor tehni
co-economici proiectați.

Considerăm că este deficitară, In 
momentul de . față, și activitatea 
pregătitoare dinaintea punerii în 
funcțiune a obiectivelor și capaci
tăților noi. în mod greșit se încear
că la unele obiective recuperarea 
timpului pierdut cu execuția lucră
rilor, ‘prin micșorarea perioadelor 
afectate probelor mecanice și mai 
ales tehnologice. Consecințele sînt 
lesne de văzut. Trecerea în exploa
tare a unor instalații înainte de ter
minarea probelor și fără execu
tarea unor remedieri are ur
mări negative asupra funcționă
rii acestora și realizării in
dicatorilor proiectați. Neajun
surile în acest domeniu sînt agrava
te adeseori de recrutarea tardivă și 
instruirea sumară a cadrelor de 
muncitori și tehnicieni; care nu 
reușesc să stăpînească bine tehno
logia și modul de funcționare a u- 
tilajelor și aparaturii. Este clar, 
deci, că la punerea în funcțiune 
a noilor obiective ale indus-; 
triei chimice nu trebuie să se mai 
recurgă la improvizații și la solu
ții de compromis, care s-au dove
dit păgubitoare pentru economie.

Direcțiilor generale din Ministerul 
Industriei Chimice și conducerilor 
întreprinderilor In cauză le revine 
răspunderea să treacă cu toată ho- 
tărîrea la aplicarea măsurilor sta
bilite pentru a se asigura, în cel 
mai scurt timp, nu numai intrarea 
în condiții normale de funcționare 
a instalațiilor, ci și îndeplinirea 
sarcinilor planificate, creșterea po
tențialului de producție și a nive
lului calitativ al produselor, con
comitent cu punerea în valoare a 
rezervelor interne în vederea redu
cerii prețului de cost. In acest scop 
consider necesar să se reglemente
ze cu claritate răspunderile care 
revin tuturor factorilor care 
concură la realizarea noilor obiec
tive de investiții, pînă la atinge
rea indicatorilor tehnico-economici 
proiectați, această răspundere fiind 
astăzi neînsemnată pentru proiec
tant, organizațiile de construcții- 
montaj și furnizorii de utilaje. 
Apreciez, de asemenea, că a devenit 
necesar să fie scurtată perioada de 
atingere a parametrilor proiectați 
la 12 luni și numai în cazul unor 
instalații deosebit de complexe să 
se meargă pînă la 24 de luni.

Finalizarea acestor cîteva cerin
țe va permite, de bună seamă, ob
ținerea unor rezultate maxime în 
activitatea de investiții, realizarea 
unei înalte eficiențe economice în 
industria noastră chimică.

PROPUNERI
Accelerarea rotației mijloacelor materiale 

și bănești, includerea cît mai rapidă a tuturor 
mijloacelor în circuitul economic, realizarea 
cu viteză sporită a ciclului aprovizionare- 
producție-desfacere — se arată în proiectul 
de Directive ale Congresului al X-lea 
al partidului — trebuie să constituie o preo
cupare permanentă a cadrelor din economie, 
pentru a se asigura creșterea sistematică a 
eficienței în toate domeniile de activitate. In 
legătură cu unele posibilități și căi de acțiu
ne în această privință își spun părerea spe
cialiști din aparatul financiar și bancar.

igi Cu toate progresele făcute In ultimii 
ani se poate aprecia că nici pe departe 

nu s-au epuizat rezervele de creștere a vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante, de gospo
dărire cît mai judicioasă a valorilor materi
ale și bănești ale statului. Reducerea cu nu-

competitivitatea
sinteză a calităților 
producției moderne

Ing. Nicolae FINANȚU
directorul întreprinderii de comerț exterior „Mașinexport

Țara noastră este tot mai 
cunoscută peste hotare ca ex
portatoare de utilaj petrolier, echi
pament feroviar, tractoare și ma
șini agricole, autocamioane, motoa
re și transformatoare electrice, in
stalații complexe pentru industria 
chimică și rafinării, utilaje și in
stalații complete pentru construcții 
și pentru industria materialelor de 
construcții, centrale 
menți, mașini-unelte 
lumul exportului de 
laje a fost, în 1968, 
mai mare decît în 1967, reprezen- 
tînd 23 la sută din exportul global 
al țării. Anul acesta, volumul tran
zacțiilor de această natură va fl 
și mai mare.

Am amintit cifrele de mal sus 
pentru a sublinia în felul acesta că 
noile sarcini trasate în proiectul 
de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. cu privire la 
sporirea volumului și eficien
ței exportului de mașini și uti
laje românești au o amploare deo
sebită. Aceste sarcini pot fi reali
zate prin continua perfecționare a 
mașinilor și utilajelor destinate ex
portului, prin asimilarea operativă 
în fabricație și oferirea spre vîn- 
zare a unor noi produse cerute și 
bine plătite pe piețele externe.

O serie de beneficiari externi al 
mașinilor și utilajelor românești, 
inclusiv din țări cu o veche tradi
ție industrială, au apreciat, nu o 
dată, calitățile produselor noastre. 
De aceea țin să subliniez, în pri
mul rînd, necesitatea imperioasă de 
a consolida prestigiul și pozițiile 
cucerite de produsele industriei 
noastre constructoare de mașini pe 
piețele externe. Uzinele românești 
din această ramură, al căror nume 
a ajuns să echivaleze adesea cu o 
garanție a superiorității produselor 
lor fată de ale altor furnizori, sînt 
chemate să-și sporească receptivi
tatea fată de preferințele sau pre
tențiile suplimentare de natură teh
nică ale beneficiarilor externi, să 
se prezinte în fata cumpărătorilor 
externi cu produse în cît mai multe 
variante constructive, modernizate. 
Ia nivelul tehnicii actuale.

Din experiența de pînă acum re
zultă că utilajele românești se vor 
exporta în condiții de eficiență cu 
atît mai avantajoase cn cît vor fi 
mai diversificate și mai bine do
tate cu echipament electric, elec
tronic și hidraulio de acționare și 
automatizare. Este necesar ca sor
timentele pentru care la export 
se obțin preturi ridicate șl. deci, 
eficiență sporită, să fie diversificate 
cît mai intens, în funcție de pers
pectivele dezvoltării ulterioare a 
tranzacțiilor externe, ca nomencla
torul de export al construcției de 
mașini să se axeze tot mai mult pe 
fabricarea acelor sortimente și sub- 
sortimente care prezintă pe plan 
mondial anumite „locuri înguste”, 
pentru care există sau se întrevede 
o cerere potențială

O condiție principală a sporiri! 
exporturilor noastre de mașini, a 
eficientei lor este stabilirea după 
criterii riguros științifice a progra
mului de fabricație pentru export 
al construcției de mașini. Există, 
însă, în acest domeniu o serie de 
deficiente care Be cer înlăturate

electrice, rul- 
și altele. Vo- 
mașini și uti- 
cu 19 la sută

cît mai grabnic. însuși sistemul de 
planificare a exportului de mașini 
și utilaje este defectuos ; une
ori, planificarea producției nu ține 
seama de cerințele beneficiarilor 
externi, nu stimulează uzinele să 
realizeze produsele cerute de cilen- 
ții străini în sortimentele și la cali
tatea dorită; existența unui plan 
de livrare al uzinelor separat șl 
diferit de planul de export al în
treprinderii noastre ne obligă să 
găsim clienți pentru mărfurile pe 
care le avem, în loc ca producția 
să fie orientată din capul locului 
în conformitate -cu . cererile clien
telor.

Greutăți provoacă, apoi, șl 
faptul că uzinele furnizoare livrea
ză produsele neeșalonat în timp, 
cu precădere la sfîrșitul fiecărui 
trimestru : ele își realizează, scrip
tic, planul de export, dar mărfu
rile respective nu au timp să treacă 
frontiera, intrînd în stoc. Este im
perios necesar, în fine, ca anumite 
norme interne și standarde care 
stau la baza fabricației unor pro
duse cerute la export să evolueze 
în ritmul cerințelor din țările cele 
mal avansate. Avem în vedere, mai 
ales, rulourile compresoare. armă
turile industriale, transformatoare
le de forță, condensatoarele, băile 
de fontă, radiatoarele de fontă, se- 
miconductorii, radioreceptoarele.

Consider că este necesar a 
se modifica anumite reglemen
tări în vigoare, astfel încît situația 
financiară a întreprinderilor care 
produc pentru export să oglindeas
că mai direct și rezultatele partici
pării lor la comerțul exterior. Tot
odată, consider că extinderea ex
porturilor noastre de mașini pe 
măsura sarcinilor trasate în proiec
tul de Directive depinde de îmbu
nătățirea propagandei și a reclamei 
comerciale externe, de asigurarea 
unui „service" corespunzător pen
tru toate mărfurile vîndute clien- 
tllor străini.

In proiectul de Directive se sub
liniază, ca un obiectiv de prim 
ordin, intensificarea preocupării 
pentru ridicarea eficientei comer
țului nostru exterior, pentru creș
terea competitivității produselor 
românești pe piața mondială. In 
spiritul acestei idei, cred că uzinele 
și ministerul de resort 
ia măsuri practice care 
adîncirea specializării 
creșterea activității de 
centralelor și a grupurilor indus
triale. prezentarea pe piața mon
dială a unor noi produse complexe, 
de cea mai înaltă tehnicitate, cu un 
înalt grad de prelucrare, competi
tive din toate punctele de vedere 
cu realizările similare ale oricăror 
altor furnizori, realizate cu costuri 
cît mai reduse si 
pe piața externă în 
joase.

Am convingerea 
proiectului de Directive se pot crea 
condiții tot mai favorabile orga
nizării exporturilor, apropierii or
ganelor de comerț exterior de ac
tivitatea de producție folosirii ra
ționale a cadrelor de specialitate 
din acest domeniu, creșterii ope
rativității în soluționarea proble
melor complexe legate de exportul 
de mașini șl utilaje românești.

trebuie să 
să asigure 
producției, 
export a

comercializabile 
condiții avanta-
că în lumina

SI SUGESTII 5
mal 1 la sută a mijloacelor circulante care 
se normează în industria republicană echiva
lează — Ia nivelul acestui an — cu o elibe
rare relativă de fonduri cu care s-ar putea 
finanța o producție de circa 2,2 miliarde lei. 
Printre măsurile asupra cărora trebuie să se 
Insiste în continuare, pentru fructificarea 
mai deplină a rezervelor existente în acest 
domeniu se află, după părerea mea, comba
terea prin toate mijloacele a practicii supra- 
stocării — principala cauză a încetinirii vi
tezei de rotație a fondurilor circulante în 
multe întreprinderi. Apoi, întărirea muncii 
de analiză și control din partea comitetelor 
de direcție asupra modului în care se plani
fică și se folosesc fondurile, asupra posibili
tăților de accelerare a vitezei de rotație.

Gheorghe POPESCU 
director general 
în Ministerul Finanțelor

împrumuturile restante pentru lmobi- 
Uzările de mijloace circulante în 

stocuri supranormative și în debitori nu sti
mulează, ci, dimpotrivă, acoperă financiar 
deficiențe din activitatea întreprinderilor. 
Dobînzile respective se trec în contul eco
nomiei naționale. Consider că a venit tim
pul să se revizuiască reglementările re
feritoare Ia acordarea acestor împrumu
turi — cerință bine precizată în docu
mentele Conferinței Naționale a partidului 
— care pînă acum nu și-a găsit finalizarea 
în practică După părerea mea. dobînzile 
aferente împrumuturilor restante ar trebui 
recuperate de la cei care nu respecta disci
plina financiară și de plan, acordîndu-se în 
acest scop drepturi sporite organelor finan
ciare și bancare.

NICOLAE HIRIZAN
director al Sucursalei județene Argeș 
a Băncii Naționale
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Una dintre principalele caracteris
tici ale revoluției științifice și tehni
ce contemporane o constituie faptul 
evident că activitatea științifică și 
cea productivă nu mai reprezintă, ca 
pînă în trecutul nu prea îndepărtat, 
domenii separate, ci sînt legate in
disolubil, completîndu-se și stimulîn- 
du-se reciproc. Acest fenomen cere 
cu necesitate eliminarea practicismu
lui îngust, a empirismului și practi
cismului din producția modernă, com
petitivă, dar și orientarea activității 
științifice în direcția aplicării rezul
tatelor ei.

In acest sens — se subliniază în 
proiectul de Directive ale Congre
sului al X-lea — potențialul științi
fic și tehnic din institutele și cen
trele de cercetare, din învățămîntul 
superior, din compartimentele de 
concepție și din laboratoarele uzina
le ale întreprinderilor va fi orientat 
cu precădere spre soluționarea pro
blemelor legate nemijlocit de pro
ducția materială, de dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a celorlalte 
sectoare ale economiei. Aceasta este, 
așadar, calea principală indicată de 
partid prin care potențialul științific 
al țării poate și trebuie să aducă 
o contribuție sporită la extinderea 
progresului tehnic în economia noas
tră. Realitățile demonstrează însă, 
fără putință de tăgadă, că dezvolta
rea economiei depinde tot mai mult 
de capacitatea introducerii în practică 
a rezultatelor cercetării, a noilor pro
cese tehnologice. Apare evidentă de 
aici necesitatea investirii disponibi
lului nostru de resurse economice și 
sociale — prin forța împrejurărilor 
limitat — într-o formă cît mai chib
zuită, propice dezvoltării imoetuoase, 
pe un front larg, atît a științei, cît 
și a producției de bunuri materiale.

Proiectul de Directive conturează 
cu claritate direcțiile principale ale 
extinderii și consolidării progresului 
tehnic în economia noastră, în pri
mul rînd locul central ce revine, în 
ansamblul cercetării științifice, știin
țelor tehnice, îndeosebi domeniilor 
lor moderne ca automatica, ciberne
tica, informatica, microelectronica, 
energia nucleară, mecanica fină și 
optica. Rezultatele cercetărilor apli
cative și de dezvoltare se vor con
cretiza pentru economie în mașini 
și utilaje noi, cu caracteristici teh
nice superioare, în procedee tehnolo
gice moderne de producție. Dar a- 
ceste obiective presupun, după păre
rea mea, ca, în funcție de planurile 
elaborate la diverse nivele — pri
vind producția de bunuri materiale, 
ameliorarea unor procese tehnologi
ce, darea în funcțiune de noi insta
lații industriale etc. — să se stabi
lească și „necesarul" de cercetare. 
Cercetarea și producția ar trebui, a- 
șadar, să formeze o singură „poziție" 
în planul elaborat pentru un anumit 
produs sau grup de produse. în astfel 
de condiții, neefectuarea cercetării la 
termenul și în condițiile prevăzute 
ar afecta desigur întreaga activitate 
productivă corespunzătoare. Ar dis
pare chiar noțiunea de aplicare a re
zultatelor cercetării, deoarece inves
tigațiile științifice ar face parte din 
însăși activitatea de producție, înca- 
drîndu-se în forțele productive.

Că acesta se dovedește un sistem 
foarte util în practică o demonstrează 
importante succese obținute în rea
lizarea, de pildă, a aparaturii de au
tomatizare, pe baza concepției pro
prii. Astfel, industria a primit sar
cină, cu termene precise, de a rea
liza sistemul automat UNIDIN. cu 
reglare unificată. Lucrările au în
ceput cu cercetarea, au continuat cu 
proiectarea și s-au finalizat cu asimi
larea în fabricație. Un proces ase
mănător a cunoscut asimilarea seriei 
unitare de motoare electrice, cu uti
lizări multiple, prezentînd substan
țiale avantaje economice, regulatoa
rele specializate pe temperaturi, pre
siuni și alte procese etc.

Atunci cînd problematica de cerce
tare nu izvorăște direct din necesită
țile economiei naționale, cînd nu este 
subordonată acestora, se creează în 
mod inevitabil o prea mare dispro
porție între numărul cercetărilor e- 
fectuate și al celor care-și găsesc a- 
plicații, rezultînd daune serioase pen
tru economia națională. Se constată 
totuși că încă multe dintre temele în
scrise în planurile de cercetare ale 
catedrelor din învățămîntul superior 
și ale institutelor Academiei nu sînt 
legate de necesitățile imediate sau 
de viitor apropiat ale economiei, ci, 
adesea, izvorăsc din dorința de a ține 
pasul cu investigații foarte avansate 
de peste hotare. N-ar fi oare mai ra
țional ca specialiștii noștri de frunte 
să-și consacre forțele creatoare cer
cetărilor apte de a contribui la dez
voltarea rapidă a economiei, la spo
rirea venitului național ? Firește, a-

Prof. ing. Corneliu PENESCU 
vicepreședinte al Comisiei 

de Automatizare a Academiei

colo unde există preocupări intere
sante, activitatea de cercetare poate 
fi menținută, dar fără a se investi 
mijloace prea importante și intr-un 
cadru limitat.

Tn proiectul de Directive se pre
vede că automatizarea va căpăta o • 
largă extindere, atît în conducerea 
proceselor de fabricație continue, cît 
și prin ridicarea generală a nivelului 
de automatizare a mașinilor și utila
jelor folosite în diferite sectoare ale 
economiei. De asemenea, treptat se 
va trece la folosirea calculatoarelor 
electronice în conducerea procese
lor tehnologice. Dar în această 
ultimă privință, deși s-au obținut 
realizări importante — au fost intro
duse calculatoare electronice la 
Combinatele siderurgice Hunedoara 
și Galați, Ia Centralele termoelectri
ce din Craiova, Luduș etc. — pen-

puncte de vedere

tru a se dobîndi eficiența economică 
scontată este indispensabil să se por
nească de la necesitățile obiective 
care impun utilizarea acestor utilaje 
ce presupun investiții importante. 
Tendința „modernizării cu orice 
preț", fără o deplină cunoaștere a 
proceselor tehnologice respective, 
fără temeinice studii prealabile, ar 
putea duce, de pildă, la folosirea cal
culatoarelor în desfășurarea altor 
procese decît cele la care ar pre
zenta avantaje economice maxime — 
deci la efecte ce contravin, în ultimă 
instanță, extinderii progresului teh
nic în economie.

Pe lîngă folosirea rațională a po
sibilităților materiale existente, în 
sporirea contribuției aduse de poten
țialul nostru științific un rol esențial 
revine oamenilor de știință, cerce
tătorilor și specialiștilor din uzine. 
Sînt bine cunoscute eforturile con
secvente — legate de mari investiții 
materiale din partea, statului — de
puse pentru perfecționarea pregătirii' 
cadrelor de cercetare, a învățămîntu- 
lui nostru tehnic superior, care pro
duce un număr apreciabil de specia
liști cu aprofundată pregătire teo
retică și suficiente cunoștințe practi
ce. Este necesară însă o mai rațională 
folosire a acestor valoroase cadre de 
potențiali cercetători, știut fiind că, 
în prezent, în unele compartimente 
ale economiei, un număr apreciabil 
de ingineri îndeplinesc funcții mai 
mult de rutină, în care nu-și pot va
lorifica pe deplin cunoștințele, ta
lentul și energiile creatoare. Tocmai 
de aceea, este binevenită înființarea 
școlilor de suoingineri, care vor fi 
mult dezvoltate în anii următori, 
pentru ca un număr tot mai mare de 
absolvenți ai școlilor tehnice superi
oare să poată fi încadrat în activi-

tatea de cercetare, proiectare și con
cepție.

După cum este știut, în prezent 
activitatea de cercetare în țara noas
tră se desfășoară în patru comparti
mente : institutele Academiei, cate
drele învățămîntului superior, insti
tutele departamentale și laboratoa
rele uzinale. Pe măsură însă ce ști
ința devine o forță de producție tot 
mai importantă, apare evidentă, după 
părerea mea, lipsa de sens a unei de- 
falcări rigide între aceste comparti
mente. Se constată o oarecare 
izolare și insuficientă folosire a 
specialiștilor din învățămîntul su
perior și institutele Academiei, pre
cum și tendința institutelor de
partamentale de a rezolva totul 
prin forțele proprii, ceea ce duce în 
ultimă instanță la frînarea ritmului 
de investigații, la o slabă utilizare a 
totalității potențialului științific. Tn 
perspectiva următorilor ani, se im
pune, cred, o maximă activizare a 
cercetătorilor în laboratoarele uzi
nale, care pot și trebuie să efectue
ze numeroase lucrări legate de ame
liorarea proceselor de fabricație și a 
produselor, lucrări grevind încă, în 
prezent, activitatea institutelor de
partamentale ; acestea, la rîndul lor, 
vor trebui să țină seama într-o mai 
mare măsură de posibilitățile existen
te în întreaga noastră rețea de cerce
tare. Este tot atît de adevărat însă că 
și specialiștii din învățămîntul su
perior și din institutele Academiei 
vor trebui să-și multiplice legăturile 
cu producția, pentru a veni în întîm- 
pinarea necesităților ei. Se cer re
mediate totodată și anumite insufi
ciențe ale legislației actuale, care nu 
permite institutelor departamentale o 
remunerare corespunzătoare a cerce
tătorilor și specialiștilor „din afară".

In proiectul de Directive se pre
conizează măsuri care să asigure o 
legătură organică între activitatea 
cercetătorilor științifici cu cea a pro- 
iectanților tehnologi, conlucrarea lor 
strînsă pe tot parcursul lucrărilor, 
pînă la punerea în funcțiune a obiec
tivelor economice. într-adevăr, din 
ce în ce mai multe domenii ale ști
ințelor tehnice — cele noi, în special 
— necesită conlucrarea permanentă a 
acestor două categorii de specialiști. 
In industria electronică, de e- 
xemplu, între cercetarea de labora
tor (de prototip) și produsele care 
se asimilează efectiv în industrie e- 
xistă, după cum se știe, diferențe 
destul de mari, datorită faptului că 
înseși soluțiile și principiile de func
ționare adoptate depind în tot mai 
mare măsură de modalitățile soluțio
nării tehnologice, de activitatea pro- 

' iectanțildr';
* Este evident că în dezvoltarea eco

nomiei naționale nu se putea porni 
în toate domeniile „de la început", 
ci, concomitent cu larga folosire a 
concepției proprii, trebuia să profi
tăm și de experiența țărilor indus- 
trial-avansate. Tn acest sens, am pre
luat un număr apreciabil de licențe, 
fabricînd pe baza lor o serie de uti
laje foarte moderne. Contrar apa
rențelor, și în acest domeniu cerce
tării proprii îi revine un rol impor
tant, întrucît chiar în momentul în
ceperii fabricării prin licență, pro
dusele respective au un anumit grad 
de uzură morală. De aceea, cercetării 
îi revine sarcina de a ameliora per
formanțele acestor produse, pentru a 
le aduce permanent la nivelul co
respunzător necesităților economiei.

In curind pe ecrane

ORA AIA TURGIA 
ORIGINALĂ

pe undele teatrului

Premiile Olimpiadei 
internaționale de matematică 1

Sîmbătă dimineața, Ia Liceul „Nl- 
eolae Bălcescu" din București a a- 
vut loc festivitatea de închidere a 
celei de-a Xl-a Olimpiade interna
ționale de matematică ale cărei lu
crări s-au desfășurat între 5 și 19 
iulie în Capitală. Ediția 1969 a a- 
cestei tradiționale Olimpiade, ini
țiată acum 11 ani de țara noastră, 
s-a soldat cu acordarea a 44 de pre
mii. Premiul I a fost acordat elevi
lor Simon Norton din Anglia, Tibor 
Fiala din Ungaria și Vladimir Ger- 
manovici Drinfeld din Uniunea So
vietică. Printre cei 20 de cîștigători 
ai premiului II se află patru elevi ro
mâni : Barbu Berceanu din Bucu
rești, Horia Călin Pop din Țg. Mureș, 
Voicu Boșcaiu din Arad și Constan
tin Sevici din Tr. Severin. Alți doi e- 
Ievi români : Vlad Sergiescu din 
București și Ștefan Grădinaru din 
Tr. Severin au obținut premiul III.

La această pasionantă competiție 
a viitorilor matematicieni au parti
cipat elevi din Anglia, Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
11. D. Germană, Iugoslavia, R. P. 
Mongolă. Olanda, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică, selecționați pe baza unor con
cursuri preliminare cu caracter na
țional.

(Agerprei)

Priina jumătate a 
festivalului de la Mos
cova s-a încheiat tri
umfal cu „Oliver", un 
„musical" de o factu
ră „specială", inspirat 
de Dickens, regizat de 
Carol Reed, girat de 
„Columbia" și lucrat 
cu o echipă de actori- 
balerini-cîntăreți, de 
un profesionalism u- 
luitor, în fruntea că
reia se găsește un ac
tor total, în vîrstă de... 
9 ani, un băiat ales - 
din 2 000 de candidați, 
cu o voce celesta și 
cu chipul pictat par
că de Rafael. Filmul 
are fastul ' superpro
ducțiilor, dar un fast 
ciudat, întors pe dos, 
care dă mizeriei in
candescență, taie gus
tul leșinos al melodra
mei, și scoate din de
crepitudine un lung 
șir de splendori.

Firește, nici unul din 
filmele care au flan
cat această producție 
nu a putut să țină to
nul elogiilor la un ni
vel apropiat. Nici pro
ducția italiană „Sera- 
fino", nici numele re
gizorului Germi, nici 
veselia zgomotoasă și 
picantă din 
comedie cu 
de Boccacio 
și cu pastori 
fără să știe, 

nici
Celentano

această 
accente 
modern 

care fac, 
filozofie 

chiar— hippy. 
Adriano 
(tip Fernandel)’ deghi
zat în cioban, un cio
ban jumătate Păcală, 
jumătate amorez la
tin.

începutul cele! dea 
doua săptămîni a atras 
atenția asupra filmu
lui bulgar „Tango". o 
incursiune dramatică 
în "onștiința unor 
luptători antifasciști 
care-și așteaptă con
damnarea la moarte. 
„La grande lessive". 
prezentat în afara

concursului de Fran
ța, rămîne o co
medie agitată dar mo
destă, încăpățînat de 
modestă, de vreme ce 
nu izbutește să-i dea 
o oarecare anvergu
ră nici chiar Bourvil, 
aici în rolul unui pro
fesor în război pe 
viață și pe moarte cu 
televiziunea (o televi- 

prezentată ca 
- ’ al

ziune 
un fel de balaur 
lumii moderne).

Prin telefon de la

Ecaterina

OPR.OIU

Interesul cu care a 
fost așteptat faimosul 
„2001 : Odiseea spa
țiului" s-a dovedit mai 
mult decît îndreptățit. 
Filmul lui Stanley Ku- 
brik sfarmă orice pre
judecăți despre super
producții. Este un film 
de „mare spectacol" 
dar și de mare artă, un 
film îndrăzneț și u- 
man, captivant și ge
neros, o proiecție în 
viitor fascinantă. Pro
misiuni sau certitu
dini, în această a doua 
săptămînă a festivalu
lui și alte filme rețin 
atenția participanți- 
lor, a juriului sau a 
publicului moscovit. 
„Play-Time" al lui 
Tați, „Frații Karama
zov" și cîteva filme 
sovietice prezentate 
hors-concours la cine
matografe cu programe 
paralele (de pildă „Un 
cuib de nobili" după 
Turgh.eniev sau filmul 
lui lutkevici despre

?ehov) se numără prin
tre momentele cinema
tografice de ecou. De
sigur, puteau fi citate 
și alte filme din con
cursul de lung-metra- 
je, competiția este 
strînsă la scurt-metra- 
je și la filmele pentru 
copii. Peste cîteva zile, 
cele trei jurii interna
ționale vor decerna 
premiile.

Festivalul își consti
tuie, însă, în continua
re, puncte de interes și 
în afara repertoriului 
propriu-zis In gene
ral, programul de fii 
me consacrat lui . Le
nin și în specia] fil
mul „Octombrie" și 
secvențele documen
tare dobîndesc o certă 
valoare antologică.

Programul cuprin
de un șir de vizite îh 
Moscova, iar la sfîrșit 
în cîteva mari orașe 
ale Uniunii Sovietice, 
întîlniri cu veterani 
ai ecranului (Michel 
Simon, Lilian Gish). 
Pe scenă sau în foto
liile sălii de la Krem
lin apar Alberto Sor- 
di, Marcello Mastroia- 
ni, Sergo Zakariadze. 
Monica Vitti, Marina 
Vlady, Ira. de Fur- 
stenberg, Ludmila 
Savelieva. Intr-un nu
măr recent, „Cine- 
sputnik", jurnalul fes
tivalului, se ocupă pe 
larg de coproducții 
(în specia] de „Wa
terloo”. dUpă scena
riul semnat Craig- 
Anouilh - Bondarciuc. 
în regia lui Bondar
ciuc, și anunță în
tr-un interviu cu de 
Laurențiis o coproduc
ție sovieto-italiană : 
„Dubrovski" (regizor 
Ciuhrai) cît și un po
sibil proiect „trei su
rori" (cu Tatiana Sa
moilova, Audrey Hep
burn și Silvana Man- 
gano).

radiofonii

CONCURS DE FOTOGRAFII DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a XXV-a ani

versări a eliberării patriei de sub ju
gul fascist, Uniunea Ziariștilor din, . 
România organizează — prin Asocia
ția fotoreporterilor — o expoziție de 
fotografii de presă, alb-negru și color, 
cu tema „Inscripții la un sfert de 
veac". Selecția fotografiilor se va 
face pe bază de concurs deschis tu
turor fotoreporterilor din redacții și 
corespondenților voluntari și publi
cațiilor centrale și locale.

Expoziția își propune să înfățișeze 
prin imagini fotografice marile în
făptuiri realizate de poporul nostru 
în toate domeniile de activitate în cei 
25 de ani de la eliberare — dezvol
tarea multilaterală a României socia
liste.

Condițiile de participare : Fiecare 
participant are dreptul să prezinte 
pentru concurs maximum 5 fotografii 
în alb-negru, la dimensiunile 30 X 40 
cm și 3 fotografii color format 30 X 40

em; sau> .18 X 24 cm, în dubljiRexem- 
plar. Se pot prezenta , și grupaje de 

. .fotografii.-,al,eă,tui.te din maximum, 6 
fotografii alb-negru sau color, lâ di
mensiunile 18 X 24 cm, în dublu e- 
xemplar. Fotografiile trebuie să 
poarte pe verso titlul imaginii, nu
mele și prenumele autorului, publi
cația la care lucrează sau colaborează. 

Participanții la concurs vor trimite 
lucrările pînă Ia 5 august a.c Uniu
nii Ziariștilor, Calea Victoriei 163, 
sectorul î, București — cu mențiu
nea : pentru expoziția „Inscripții la 
un sfert de veac"

Pentru cele mai bune lucrări. Uni
unea Ziariștilor va acorda următoa
rele premii : premiul I — în valoare 
de 3 500 lei ; premiul TI — în va
loare de 2 800 lei ; premiul III — în 
valoare de 2 000 lei ; 3 mențiuni a 
cîte 1 000 lei, precum și diferite dis
tincții.

CONTESA COSEL"

■

BOES
IFF

1
t

Producție color, în două serii, a cineastului polonez Jerzi Antczak. O poveste romantică din secolul XVIII, avîndu-i ca eroi pe contesa Cosei și 
regele August al XI-lea cel Puternic. Interpreți : Jadwiga Baramska, Marius Dmochowski, Stanislaw Jasinskiewicz.

Trăsătură caracteristică a tea
trului românesc contemporan, di
versitatea formelor sale de mani
festare răspunde unor necesități o- 
biective ale evoluției culturii noas
tre naționale în condițiile con
struirii socialismului. Accesul la 
cultură al unor contingente de 
public tot mai numeroase, ca
racterul popular și democratic al 
artei noastre de astăzi, baza mate
rială în permanentă dezvoltare, 
progresul științei și tehnicii moder
ne au determinat, în sfertul de veac 
ce a trecut de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, apariția sau 
consolidarea unor forme de mani
festare a fenomenului teatral, prin
tre care, cele mai importante ar fi, 
bineînțeles, alături de clasicul tea
tru dramatic, activitatea artistică 
de amatori, teatrul de păpuși și ma
rionete, teatrul radiofonic, teatrul 
pentru televiziune.

De ani de zile posturile noastre 
de radio transmit emisiuni teatra
le de mai multe ori pe săptămînă, 
un calcul chiar aproximativ al ac
tivității în acest domeniu indi- 
cîndu-ne anual peste 250 de „spec
tacole", dintre care circa 60—70 
de premiere. Asemenea cifre situ
ează. neîndoielnic, teatrul radiofo
nic pe primul loc al producției tea
trale din punct de vedere canti
tativ. Dacă amintim și cele aproape 
1 000 de înregistrări aflate în fo
noteca Radioteleviziunii pînă în 
prezent, ne putem da seama de im
presionantele dimensiuni ale con
tribuției aduse de teatrul radiolo- 
nic la dezvoltarea teatrului româ
nesc din ultimele decenii.

Avem satisfacția de a releva, ast
fel, neprețuitele servicii pe care tea
trul radiofonic le-a adus și le aduce 
răspîndirii în rîndul maselor de as
cultători a capodoperelor literatu
rii ‘dramatice — și nu numai dra
matice — universale și românești. 
Consemnînd această reală operă 
de cultură nu ne propunem, desi
gur, să inventariem lungul șir de 
emisiuni prin care a fost oferită 
publicului larg audierea tragediei 
clasice grecești ori a dramaturgiei 
shakespeareene, prezentarea lite
raturii dramatice clasice ori con
temporane ; spațiul nu ne îngăduie 
să putem enumera nici măcar ti
tlurile pieselor românești transmi
se, de-a lungul, anilor, de către tea
trul la microfon. Trebuie să men
ționăm totuși, cu titlu exemplifica
tor, străduința încununată de suc
ces a teatrului radiofonic de a-și 
'sisteihatiza preocupările prin di
fuzarea unor cicluri tematice de larga 
respirație („Mari opere ale teatrului, 
universal", „Dezbateri contempora
ne") dedicate unor mari personalități 
(Caragiale. Camil Petrescu, Lucian 
Blaga etc.) precum și prin organizarea 
emisiunilor săptămînale în rubrici 
distincte și permanente („Teatru 
scurt", „Teatru serial" etc.). Și am 
sublinia mai ales faptul că teatrul 
radiofonic a manifestat asemenea 
inițiative lăudabile în privința va
lorificării, de pe poziții științifice, 
critice, a dramaturgiei românești din 
trecut, de multe ori chiar înaintea 
teatrelor.

Un rol deosebit de important Ii 
revine teatrului radiofonic în direc
ția stimulării și promovării dra
maturgiei originale contemporane 
Această cu atît mai mult cu cît 
teatml radiofonic beneficiază, da
tă fiind condiția lui de existență, 
de o forță de pătrundere în mase cu 
totul remarcabilă.

Or, dacă așa stau lucrurile, este 
normal ca teatrul radiofonic să con
tribuie, cu întreaga sa capacitate, 
la răspîndirea creațiilor drama- 
turgice inspirate din viața și lupta 
poporului român angajat cu _ fer
mitate pe drumul socialismului și 
al comunismului. Sarcinile _ litera
turii noastre actuale, inclusiv ale 
celei dramatice, sînt și ale teatru
lui radiofonic. Este necesară in
tensificarea eforturilor în sensul 
abordării complexe de către dra
maturgi a temelor majore ale 
contemporaneității socialiste, în ve
derea creării unor eroi reprezenta
tivi pentru gradul de dezvoltare al 
conștiinței socialiste, în vederea 
relevării profunzimii vieții noastre 
spirituale, a unei problematici etice 
înalte. Teatrul radiofonic a răspuns 
și răspunde acestei sarcini — mai 
ales dacă discutăm în raport cu si
tuația de acum cîțiva ani — prin 
programarea cu regularitate a unor 
premiere originale, îndeosebi în ca
drul ciclului -„Dezbateri contempo
rane", contribuind substanțial la

cinema
o Dragoste la Las Vegas : PATRIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FEROVIAR — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 13,45 ; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : SALA PALATULUI — (seria 
de bilete 2964) — 18,30, REPUBLICĂ
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15,
FESTIVAL — 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, GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20,30.
o Omul momentului : LUCEAFĂRUL

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Crima din pădure : VICTORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 20,45.
0 Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21. GRĂDINA DOINA
— 20,30.
0 Tarzan, omul Junglei : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 J (de la
orele 20,30) — Pipele : GRADINA
PROGRESUL-PARC - 20,30.
e Marele șarpe : DOINA — orele 9 —
10 program pentru copii ; 11,30 ; 13,45;
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 La dolce vita : UNION — 15 ; 19,30. 
© Desene animate : UNION — 18.
© Feldmareșala : GRIVIȚA — 9 ; 11,18; 
13,30 ; 16.

„Belgrad- : GRIVIȚA 

adolescent : ÎNFRĂȚI
POPOARE — 15,15 ;

0 Operațiunea
— 18,15 J 20,30.
0 Răutăciosul 
REA INTRE 
17,45 ; 20.
0 Comediant!) 
ZEȘTI — -
0 Vremuri 
DACIA —
18.30 ; 20,45.
0 Aruncați
— 9 ; 11,15 ;
— 9—16 în 
dină — 20,30.'
0 Adio, Gringo : UNIREA — 15 
grădină — 20.30.
0 Apele primăverii : UNIREA — 
0 Neîmblînzita Angelica : . LIRA
15.30 ; 18 ; la grădină - 20,30 ; GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA
— 9,30; 11,30 : 13,30 ; 16; 18,15; 20,30. 
0 Ultima tură : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20. .
0 Pipele :
0 Prințesa tristă :
20,30. ’
e Ziaristul 
CENI — 15 ; 18,30.
0 In umbra coltului : PACEA — 18 ; 
18 ; 20.
0 Lovitură puternică : CRlNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 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 : 
la grădină — 20,30.
0 Sîngeroasa nuntă 
VOLGA — 9—15,45
18.15 ; 20,30.
0 Operațiunea San 
RUL — 15,30 ; 18.
0 Am două mame
ITORUL — 20,30.
0 Noaptea generalilor (ambele serii): 
GLORIA — » i 11.« î 14,30 ; H.1S ț

(ambele serii) : BU- 
18, la grădină — 20,30. 

la Spessart: 
în continuare ;

15 ;
i minunate
■ 8—16,15

banca în aer : BUCEQI 
la grădină — 20.30, ARTA 
continuare ; 18 ; la gră-

la

13.

FERENTARI — 15,30 ; 18. 
FERENTARI —

(ambele serii) : COTRO-

macedoneană : 
In continuare ;

Gennaro : VIITO-

$1 doi tați : VI-

20, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 15.30 : 18.15 ; 
la grădină — 20,15.
• Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30 ; Ia 
grădină — 20,30.
0 Umbrele strămoșflor uitați : MOȘI
LOR - 18.
0 Prietenele : POPULAR — 15,30.
0 Prințul negru : ’POPULAR — 18 ; 
20,30.
• Armata „Codobaturilor" din nou în 
luptă : MUNCA — 16 ; 18,
0 Soare și umbră : MUNCA — 20.
0 Pentru tncă puțini dolari : COSMOS
- 15,30 ; 18 ; 20,15.
3 Tarzan, omul-malmuță : FLACĂRA
— 15,30 ; 13.
> In orașul ,,S“ : FLACĂRA — 20.
0 Rolls Royce-ul galben : VITAN — 
15,30 ; 18.
•
a
18
•
DINA VITAN — 20,30..
0 Nu vor fi divorțuri : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA".

Post-Sezon : RAHOVA — 15,30. 
Alexandru cel fericit : RAHOVA — 
; la grădină — 20,30.
Asasinatul s-a comis luni : GRA

• Teatrul „C. Tănase" (In grădina 
„Boema") : Ansamblul de estradă po
lonez — 20.
o Ansamblul „Perlnlța" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău"): Pcrinița mea 
-20.

PROGRAMUL I

tv 8,30 — Deschiderea emisiunii. De 
strajă patriei. 9,00 — Matineu du
minical pentru copil o La șase 
pași de o excursie — emisiune-con- 
curs. Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din județele Pra
hova și Sibiu (etapa a Il-a) e Șah, 
marelui maestru (IV) • Film se- 

Ora satului. ~' 
satului 

emisiunii : ___  ..
pentru apărarea bunurilor obștești ? 0 O întrebare Ia ordinea zilei : Ce 
ritm realizați la seceriș ? • Muzică populară romanească cu : Irlna Tache, 
Tudor Heica, Radu Simion, Petre Marinescu șl Nlcușor' Iordache. Și for
mația condusă de Ionel Dinicu. 11,30 — Concert simfonic. In program.: 
Simfonie de Antonio Vivaldi. Concert pentru flaut șl orchestră de Mo- 
zărt. Solist Jean Pierre Rampal (Franța). Interpretează orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii. Dirijori : Ilya Temkov șl Henri Selblng. 12,15 — 
Închiderea emisiunii de dimineață. 14,30 — Tenis de cîmp : România — 
U.R.S.S. (finala grupei B din zona europeană a Cupei Davls). 18,30 — In 
toiul verii — montaj folcloric de cîntece, dansuri și ritualuri de muncă. 
Cîntă o formație instrumentală condusă de Radu Voinescu. Soliști : Maria 
Butaciu, Marla Stoica, J. Hander, Lucreția Clobanu, Tulia Pop Szabo, 
Sofia Ostrovski, George Hazgan. 19,00 — Telejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic. 19,30 — Zborul navei cosmice „Apollo—11". Desprinderea mo
dulului lunar. Transmisiune în direct. 20,25 — Recital Gică Petrescu. 
20,40 — „Personalitatea Hunedoarei" — reportaj-anchetă de llie Nedelcu 
și Mihai Romașcu. 21,10 — Pe boltă cînd apare luna — spectacol muzical 
distractiv. Transmisiune cu public de pe litoral. Interpretează : Ilinca 
Cerbacev, Marina Volca, Mihai Constantinescu, Willy Donea, Dumitru 
Rucăreanu, Dem Radulescu, Cristina Dan, Anca ’ Constantinescu, Horia 
Moculescu șl orchestra Petre Magdin. 22,00 — Zborul navei cosmice 
„Apollo-11". Aselenizarea modulului lunar. Transmisiune în direct 22.25 — 
Telejurnalul de noapte. Buletinul meteorologic. 22,40 — Publicitate. 22,45 — 
Cîntă Amalia Rodriguez. 23,05 — Telesport.

rial : Fiul mării (III). 10,30
0 Pagini de cronică: Transformarea 
ultimul sfert de veac 0 Ancheta

Din cuprins : 
dobrogean în 
Cum acționați

PROGRAMUL II

19.00 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 19,3* — Zborul no
vei cosmice „Apollo-11". Transmisiune în direct.- 20,25 — Paul Constanti- 
nescu — inedit: poet, graiiclan, cineast. Prezintă muzicologul Theodor 
Bălan. 21,05 — Seară de teatru T V. „Maior Barbara" de Bernard Shaw. 
22,00 — Zborul navei cosmice „Apollo-11". Transmisiune în direct. 22,25 — 
Seară de teatru (continuare). 23,25 — închiderea emisiunii programului II.

I • , • ' ■ .

stimularea dramaturgilor sau scriito
rilor cunoscuți, precum și la afirma
rea condeielor tinere ; unii dintre 
scriitorii care-și croiesc astăzi drum 
în dramaturgie (Leonida Teodo- 
rescu, llie Păunescu, Iosif Naghiu 
etc) au debutat ori s-au făcut cu
noscuți datorită teatrului radiofonic.

Este indiscutabil faptul că cele nouă 
premiere cu scenarii originale, inspi
rate din actualitate, care au fost di
fuzate de la începutul anului și pînă 
în prezent, constituie o contribuția 
notabilă a teatrului radiofonic la dez
voltarea dramaturgiei românești con
temporane, Alături de Vinovatul de 
Ion Băieșu, Mozaic de D. R. Popescu, 
Cabanierul de Dan Tărchilă și altele, 
trebuie menționată reușita, în speci
ficul genului, înregistrată cu scena
riul Circuit pe două voci de Paul E- 
verac, axat pe ideea procesului neîn
trerupt al dezvoltării, caracteristic 
societății noastre contemporane și re
flected implicații ale acestui proces 
în psihologia și relațiile unor perso
naje conturate sintetic, dar elocvent.

Firește, reflectarea contemporanei
tății, fenomen complex, extrem de 
variat, presupune o infinitate de mo
dalități de abordare a problemelor 
respective, aflate la dispoziția crea
torului, în funcție de propria-i per
sonalitate și de tematica aleasă. Dacă, 
din acest punct de vedere, ni s-a pă
rut izbutită schița dramatică Lumea 
în inițiale, in care Al. Mirodan sati
rizează mania, vecină uneori cu ab
surdul, a folosirii inițialelor în de
numirea unor instituții ori întreprin
deri — considerăm mai puțin inspirat 
scenariul lui Valeriu Sîrbu intitulat 
Balerina portocalie. Avem de-a face 
în acest caz, e drept, cu o fantezie, 
izvorîtă din atmosfera contemporană 
a lumii care trăiește epopeea cuce
ririi cosmosului, cu o anumită inten
ție de protest împotriva convențio-> 
nalismului, dar diluată, după părere?. 
noastră, prea mult, în jocuri de cu
vinte și replici nu o dată gratuite. 
Dezlegat de îngrădirile dimensiunilor 
concrete ale scenei, teatrul radiofonic 
își poate îngădui desfășurarea unor 
acțiuni nelimitate în spațiu și timp, 
valorificînd la maximum fantezia și 
cuvîntul.

Desigur, nu putem analiza aței tn 
amănunțime nici izbînzile și nici u- 
nele reușite mai modeste ale teatru- 

' lui radiofonic in domeniul dramatur
giei originale. Dacă ne-am îngăduit 
cîteva considerații schițate, cu titlu 
exemplificator, am făcut-o pentru a 
ilustra, drumul rodnic al teatrului ra
diofonic și a-i sugera evitarea unor 
îngreunări inutile.

Bineînțeles, funcția socială-cultura- 
lă a teatrului radiofonic nu poate a- 
părea în plină lumină dacă nu adu
cem în discuție și calitatea emisiu
nilor respective. De bună seamă, a- 
ceastă calitate nu poate fi închipui
tă în afara condițiilor de existență 
ale teatrului radiofonic, la care ne-am 
referit și la care va trebui să adău
găm, acum, avantajele și dezavan
tajele izvorîte din însăși modalita
tea lui specifică de creație. Se știe, 
astfel, că teatrul radiofonic nu bem 
ficiază de acel element al fenomerf -5-, 
lui teatral pe care l-am denumi st; 
tetic vizuaiitatea, exprimată prin 
prezența în scenă a interpreților, a 
decorului și luminii. Văduvit de un 
considerabil baga] de componente 
ale spectacolului desfășurat pe o sce
nă, . teatrului radiofonic nu-i rămîne 
prin urmare decît sunetul.

Lipsit de ceea ce am numit vizu- 
alițate, el este obligat să-și sintetizeze 
mijloacele de creație : textul drama
tic, trebuie construit într-un mod a- 
decvat acestui specific, actorul in
terpret trebuie să-și concentreze în
treaga sa capacitate creatoare în cu- 
vînt, atmosfera în care se desfășoară 
acțiunea dramatică trebuie să apară 
exclusiv prin mijloace sonore, regi
zorul trebuie să fie în stare să deter
mine evocarea ansamblului dramatic 
numai din împletirea elementelor a- 
mintite. In ultimă analiză ceea ce 
constituie dezavantaj poate fi, tran
sformat, însă, în teatrul radiofonic, 
într-un cîștig : acela al sintetizării, 
al esențializării mijloacelor de ex
presie. Referindu-ne la exemplele a- 
mintite sub raport dramaturgie, am 
dori să subliniem excelenta reali
zare specific radiofonică a scenariu
lui Circuit pe două voci. Sub bagheta 
regizorului Cristian Munteanu, un 
grup de interpreți capabili să se ex
prime plenar exclusiv prin cuvînt, 
în frunte cu Emil Botta, Victor Re- 
bengiuc și Liliana Tomescu, au sus
ținut excelent ritmul intens al acți
unii (neliniștit, frămîntat, într-o per
manentă confruntare dintre sine și 
realitate — Victor Rebengiuc; tul
burător, tragic și evocator — Emil 
Botta ; penetrantă cu o tensiune 
calmă, profund optimistă — Liliana 
Tomescu).

Slujind un scenariu mai slab, în 
Balerina Portocalie efortul interpre- 
ților (printre care Olga Tudorache, 
Val. Plătăreanu, Valeria Seciu, Va- 
silica Tastaman, Melania Cîrje, 
D. Furdui), conduși de regizoarea 
Elena Negreanu, a fost încununat de 
succes tn ceea ce privește crearea 
atmosferei generale de basm modern 
și diferențierea admirabilă a glasu
rilor, dar fără să poată suplini ca
rențele textului. (Am adăuga și fap
tul că se abuzează pe alocuri de 
zgomote inutile, insistîndu-se în re
petarea unor procedee sonore).

Aidoma întregului teatru româ
nesc, teatrul radiofonic nu-și poate 
împlini misiunea de a contribui la e- 
ducarea comunistă a maselor popu
lare decît valorificînd integral, prin 
mijloacele sale specifice, textele dra
matice izvorîte din realitățile 
contemporaneității socialiste. Con- 
tinuînd drumul pe care s-a an
gajat și care i-a prilejuit pînă 
acum remarcabile succese, teatrul 
radiofonic va trebui să găsească și 
mai departe modalitățile specifice 
de a răspunde chemării cuprinse în 
Tezele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru Con
gresul al X-lea al partidului : „fău
ritorilor de artă și literatură din 
țara noastră Ie revine datoria de a 
rămîne consecvent mesagerii spiritua
lității poporului nostru, exprimând 
prin opere originale, autentice, spe
cificul societății socialiste. In acest 
fel ei îș! pot aduce o contribuție e- 
fectivă Ia afirmarea valorilor națio
nale în circuitul culturii mondiale".

Mihai VASILIU
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întoarcerea tovarășuBui 
Gtewgh© Radulescu de la Moscova

T elegrame

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, tova
rășul Gheorghe lîădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în Consi
liul de Ajutor Economic Reciproc, 
care a participat la lucrările celei 
de a 42-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Ion Baicu — minis
trul transporturilor auto,, navale și 
aeriene, Vasile Malinschi, guvernato
rul Băncii Naționale, Vasile Șandru

— adjunct al ministrului afacerilor 
externe și alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

★
La plecare, pe aeroportul Șere- 

metievo, tovarășul Gheorghe Ra
dulescu a fbst salutat de M. Leseci- 
ko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., reprezentantul 
Uniunii Sovietice în Comitetul Exe
cutiv al C.A.E.R., N. Fadeev, ' secre
tarul C.A.E.R., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică și lucrători ai ambasadei.

(Agerpres)

Președintele Adunării Naționale 
Franceze, Achille Peretti, a trimis o 
telegramă președintelui Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, prin 
care mulțumește pentru felicitările 
și urările ce i-au fost adresate cu 
ocazia alegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării Naționale 
Franceze.

★
Cu prilejul zilei naționale a Repu

blicii Columbia, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a transmis 
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Republicii Co
lumbia, Alfonso Lopez Michelsen.

(Agerpres)

S P O R T
„CUPA DAVIS“

România s-a calificat 
în semifinalele interzonale! 
® IERI DUPĂ-flMIfiZfi, IN PARTID® DE DUBLU, ROMANIA—

15 ANI DE LA SEMNAREA ACOMMLOR
DE LA «VĂ

.

Telegrame
COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI

Adunări festive cu prilejul 

aniversării eliberării Poloniei
La Casa universitarilor din Cluj a 

avut loc sîmbătă după-amiază o a- 
dunare festivă consacrată aniversă
rii eliberării Poloniei de sub jugul 
fascist. La începutul festivității au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone.

Adunarea a fost deschisă de prof. 
Liviu Rîureanu, vicepreședinte al 
Comitetului județean pentru cultură 
și artă.

Despre semnificația acestui im
portant eveniment în viața poporului 
polonez și despre continua dezvolta
re a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, au vor
bit load Beu, vicepreședinte al Consi
liului popular județean și Jan Bru- 
dzynski, prim-secretar al Ambasadei 
R. P. Polone la București.

în încheiere a fost prezentat fil
mul artistic „Dragoste neîmplinită", 
o producție a studiourilor poloneze.

Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, nu
meroși oameni cîe cultură și artă, ca
dre didactice din institutele de în- 
vățămînt superior, cercetători.

★

Sîmbătă, a avut loc la întreprinde
rea textilă din Galați o adunare fes
tivă-prilejuită de împlinirea a 25 de 
ani de la eliberarea Poloniei de sub 
jugul fascist. Adunarea a fost deschisă 
de Stanciu Barbălată, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal Galați.

Despre importanța istorică pentru 
destinele poporului polonez a acestui 
eveniment au vorbit ing. Valeriu 
Stoenescu, directorul întreprinderii, 
și Henryk Czarnecki, consilier comer
cial al Ambasadei R. P. Polone la 
București.

(Agerpres)

întoarcerea delegației 
C.C. al P.C.R. din Irak

Sîmbătă seara, s-a înapoiat în Ca
pitală delegația C.C.- al P.C.R. for
mată din tovarășii Mihail Levente, 
membru al C.C al P.C.R. și Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care la invi
tația Partidului Baas a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbători
rea Zilei naționale a Republicii 
Irak

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R. și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

Cronica zilei

U.R.S.S. 3—2 (6—8, 6—1, 6—8, 6—4, 8—6)

Plecarea delegației 
parlamentare columbiene

PLECAREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII TUNISIENE

Sîmbătă, 19 iulie a.c., a părăsit de
finitiv Capitala Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Tunisiene în 
Republica Socialistă România.

După cele aproape patru ore, cit 
a durat partida de dublu din meciul 
România — U.R.S.S., credem că ni
meni nu va mai susține că tenisul de 
cîmp este un sport de... salon. 
Epuizant pentru jucătorii celor două 
echipe, epuizant pentru spectatorii și 
telespectatorii săi, „dublul", care a 
opus cele mai bune „rachete" din 
țara noastră și din U.R.S.S., s-a în
cheiat cu o frumoasă victorie a te- 
nismanilor români. Și nu mai fru
moasă, ci și cea mai importantă vic
torie realizată vreodată de către re
prezentativa țării noastre. Aceasta 
pentru că, indiferent de rezultatul ul
timelor două partide, ce se vor dis
puta, astăzi după amiază, pe același 
teren, echipa noastră a obținut stră
lucita performanță de a se califica 
în semifinalele interzonale ale „Cu
pei Davis", fază în care va întîlni, tot 
la București, reprezentativa Indiei. 
Niciodată în Istoria tenisului din Ro
mânia nu am reușit atît de mult în 
această prestigioasă întrecere care 
este „Cupa Davis"

Este poate ciudat, dar cel mai echi
librat set, din cele cinci jucate ieri, 
a fost ultimul. în care reprezentanții 
noștri s-au detașat de partenerii lor 
de întrecere de-abia după al șaselea 
ghem. Și asta după ce debutul, în a- 
cest set, nu ne fusese deloc favorabil : 
fuseserăm conduși cu 2—0. în ambele 
seturi cîștigate de către oaspeți, ju
cătorii noștri avuseseră ei inițiativa

în deosebi în primul, în care, la un 
moment dat victoria românilor părea 
o simplă formalitate. „Dublul", în 
care s-au întîlnit Ion Țiriac — Ilie 
Năstase și Lihaciov — Metreveli, a 
prilejuit o partidă de mare luptă, în 
care am văzut și lucruri foarte fru
moase dar și numeroase greșeli. Ceea 
ce a determinat, pînă la urmă, vic
toria culorilor noastre a fost tenaci
tatea lui Țiriac, omul care nu a con
siderat nici-o clipă lupta încheiată, 
avîntîndu-se adesea (cu folos, de 
multe ori) după mingi aparent pier
dute. Bravo, Țiriac I Bravo Năstase !

Metreveli și Lihaciov au încercat 
totul, prezentîndu-se la înălțimea re
putației de care se bucură acest cu
plu in tenisul european. înainte de 
a încheia, să vă furnizăm datele teh
nice ale partidei :

Scor final : România — U.R.S.S.
3— 2 (6—8, după ce am condus cu
4— 1, 5—2 ; 6—1, fără istoric; 6—8, 
după ce am condus cu 4—2 și 5—3
6—4,_ ne-am distanțat la 3—3 ; 9—6, 
după ce am fost conduși cu 2—0, am 
egalat la 4—4, 5—5 și 6—6). Simpla 
enumerare a acestor cifre seci este 
edificatoare pentru lupta dîrză de pe 
terenul central de la Progresul.

Rezumînd, să arătăm că, după pri
mele două zile, în meciul România 
— U.R.S.S., disputat în finala euro
peană in grupa B, scorul general 
este de 3—0.

V. P.

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pital' delegația parlamentară co- 
lumbiună, condusă de senatorul Da
rio Marin Vanegas, președintele Co
misiei a 8-a din Senatul Republicii, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte Cam
po Anibal Toledo, Hernando Se
gura, Luis Lourduy, deputat și Fi
del Regueros Peralta, secretar al Se
natului Republicii Columbia.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., prof. Traian lonașcu, preșe

dintele Comisiei juridice, funcționari 
superiori din M.A.E. și M.A.N.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

parlamentarii columbieni au făcut o 
vizită în județul Brașov. Oaspeții au 
vizitat uzina de autocamioane din 
Brașov și cooperativa agricolă de 
producție din comuna Hărman.

în onoarea oaspeților, consiliul 
popular județean a oferit un dejun 
la Poiana Brașov.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de deputatul Mircea Re- 
breanu, secretarul Comisiei juridice 
a M.A.N.

, , (Agerpres)

★

La invitația Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, sîmbătă sea
ra a sosit în Capitală dr. Antonio 
Cornejo Polar, scriitor, director al 
Caselor de cultură din Peru.

(Agerpres)

ÎN CÎTEV RÎNDURI

NAȚIONAL DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a încheierii Acordurilor de 
la Geneva cu privire la Indochina, vă adresăm un cald mesaj de 
prietenie.

Vă asigurăm și cu acest prilej de solidaritatea poporului român 
cu lupta poporului din Vietnamul de sud împotriva agresiunii impe
rialismului american și vă urăm succes deplin în înfăptuirea nă
zuințelor de libertate, independență, prosperitate și pace.

Dorim ca tratativele de la Paris să ducă la încetarea oricăror 
operațiuni militare ale intervenționiștilor, la retragerea trupelor străine 
de pe pămîntul Vietnamului, la asigurarea dreptului poporului viet
namez de a hotărî singur, fără nici un amestec din afară, asupra 
dezvoltării sale, la restabilirea păcii în această regiune a lumii.

Ne exprimăm încrederea că relațiile prietenești dintre popoarelo 
noastre se vor dezvolta și întări și în viitor.

CONSILIUL NAȚIONAL ]/ 
AL FRONTULUI UNITĂȚII U 

SOCIALISTE DIN REPUBLICA1?
SOCIALISTA ROMÂNIA

COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI PATRIEI 
DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM

HANOI
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a încheierii Acordurilor de la 

Geneva cu privire la Indochina, vă transmitem un cald salut tovărășesc.
Profund solidar cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva 

agresiunii imperialismului american, poporul român vă asigură, dragi 
tovarăși, și cu acest prilej, de întregul său sprijin și vă urează din 
toată inima succes deplin în apărarea independenței și suveranității 
țării, în construirea socialismului în R.D. Vietnam. Dorim ca tratativele 
de la Paris să ducă la asigurarea dreptului poporului vietnamez de a 
hotărî singur, fără nici un amestec din afară, asupra dezvoltării sale, 
la restabilirea păcii in această regiune a lumii.

Totodată ne exprimăm convingerea că legăturile de prietenie șl co
laborare frățească dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam vor cunoaște o continuă și rodnică dezvoltare, în 
interesul celor două popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei 
socialismului și păcii.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII - 

SOCIALISTE DIN REPUBLICĂ) 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA /

EXPOZIȚIA „BACĂU '69"
La Bacău s-a deschis 

expoziția economică 
județeană. Ea repre
zintă o filă monogra
fică a vieții economice 
poî'tice și social-cul- 
tu’ 'e de pe meleagu
ri- . cuprinse între 
văile- Bistriței, Șiretu
lui și Trotușului, care, 
asemenea celorlalte 
județe ale patriei, cu
nosc în anii construc
ției socialiste, o rapidă 
și multilaterală dezvol
tare. Exponatele, grafi
cele, panourile și ma
chetele prezentate aici 
redau imaginea adînci- 
lor prefaceri înnoitoare 
care au avut loc în a- 
cest județ de-a lungul 
ultimului sfert de veac. 
Urmare a politicii de 
industrializare socia
listă, de repartizare 
judicioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul 
țării, în județul Bacău, 
an de an, au fost in
vestite importante fon- 

, duri bănești. Cea mai 
mare parte din acestea 
au fost destinate dez
voltări! industriei chi
mice, extracției șl pre-

lucrării țițeiului, ener
giei electrice și indus
triei lemnului. Pe har
ta industrială a jude
țului au apărut 
și puternice 
industriale : 
uzine chimice 
mocentralele
Valea Trotușului, ra
finăria din Dărmă- 
nești, complexele de 
industrializare a lem
nului din Bacău și 
Comănești, fabricile de 
bere, confecții și de 
șuruburi din Bacău. E- 
conomia acestui județ 
deține azi un loc de 
frunte într-o serie de 
ramuri cum ar fi : pro
ducția de cauciuc sin
tetic și mase plastice, 
energie electrică, sodă 
caustică, țesături de 
lînă, cherestea. între 
anii 1950—1968. indus
tria construcției de 
mașini a crescut de 
24,8 ori. cea a chimiei 
și hîr.tiei de 24,5 ori, a 
petrolului, cărbunelui 
și sării de 19 ori, iar in
dustriile ușoară și ali
mentară de 7 ori. O 
puternică dezvoltare a

noi 
unități 
marile 
și ter- 

de pe

cunoscut, prin con
struirea celor două ter
mocentrale de la Bor- 
zești și Comănești, 
precum șl a hidrocen
tralelor de pe Bistrița 
— producția de ener
gie electrică.

Adinei transformări 
au avut loc și în viața 
satelor. Datorită spri
jinului acordat de stat, 
cooperativele agricole 
au obținut an de an re
colte tot mai bogate, 
iar avutul obștesc a 
crescut în ultimii 6 
ani de 2,3 ori.

Progrese însemnate 
au fost înregistrate șl 
în ce privește viața 
social-culturală. ca și 
în ridicarea nivelului 
de trai al populației, 
în ultimii 8 ani, de pil
dă, în orașele județului 
au fost construite 15 000 
apartamente. pentru 
care s-au alocat 750 
milioane lei, iar la 
sate, numai în 3 ani. 
au fost ridicate 5 800 
case noi. La sfîrșitul 
anului trecut, în jude
țul Bacău, existau 257 
sate electrificate.

O H H
(Urmare din pag. I)
asigure realizarea lor ; la Ioc de frun
te se situează dezbaterea liberă, des
chisă, lupta de opinii, schimbul de 
idei. „Rigoarea teoretică, exigența i- 
deologică — se afirmă în documente— 
nu exclud ci, dimpotrivă, presupun 
dialogul, confruntarea liberă a pă
rerilor, în spirit științific, — singura 
cale de clarificare a problemelor, de 
reliefare a adevărului, de afirmare 
a pozițiilor și ideilor avansate". 
O asemenea apreciere a dezbaterii te
oretice mi se pare deosebit de sem
nificativă pentru concepția pe care 
o promovează atît de activ partidul 
nostru în domeniul gîndirii filozo
fice și social-politice; ea o fixează 
ferm printre factorii esențiali, în 
cunoașterea științifică, printre căile 
eu o deosebită forță de inrîurire a- 
supra sensibilității și gîndirii umane, 
printre metodele cu o netăgăduită 
potența de a spori lumina concepției 
noastre despre lume și viață, și a 
o face mereu mai eficientă.

Suflul proaspăt, înnoitor și vitali- 
zant, al atitudinii creatoare ce a pă
truns după Congresul al IX-lea al 
partidului în cîmpul activității ide
ologice, al gîndirii social-politice, s-a 
soldat cu rezultate însemnate în fi
lozofie. economie, sociologie, teo
ria istoriei, a literaturii și ar
tei, a culturii ș.a.m.d. In insti
tutele noastre de cercetări, în uni
unile de creație, la catedre și în 
publicații de specialitate sau de lar
gă circulație s-au desfășurat și se 
desfășoară ample dezbateri asu
pra unor probleme teoretice de 
mare actualitate ca de pildă perfec
ționarea relațiilor de producție în 
societatea noastră, națiunea în con
dițiile socialismului, revoluția _ teh- 
nico-științifică și implicațiile ei so
ciale, acțiunea legii valorii în so
cialism, raportul dintre plan și piață,

vremea
Timpul probabil pentru 21, 22, 23 

iulie. Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin noap
tea și dimineața. Averse locale se 
vor semnala în a doua parte a inter
valului în vestul și nordul țării. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura'în- scădere ușoară în a doua 
parte a intervalului. Minimele, vor 
fi cuprihse între 12 și 20 grade, iar. 
maximele între 24 și 32 grăde.

în București, vreme în general 
frumoasă cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
se menține ridicată.

CU DOUA RUNDE ÎNAINTE DB 
TERMINAREA TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 
DE LA LUBLIN, IN CLASA
MENT CONDUC REPREZENTANTE
LE ROMÂNIEI, GERTRUDE BAUM- 
STARK ȘI SUZANA MAKAI cu 
cîte 6,5, puncte fiecare. Ele sînt ur
mate la o jumătate de punct de Mi
hailova (Bulgaria) și Radzikovska. 
în runda a 9-a, Baumstark a remi
zat cu Helzklein, rezultat consemnat 
și în partida dintre Makai și Finta.

în turneul masculin continuă să 
conducă marele maestru sovietic Ai- 
var Gipslis.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL DE LA NEW YORK, , 
echipa Olimpiakos din Pireu a în
vins cu scorul de 2—1 formația Por- 
tuguesa Desportos din Sao Paulo. 
Meciul dintre MTK Budapesta și 
„New York Greek Americans" s-a 
terminat la egalitate 1—1. în clasa
ment conduce Olimpiakos cu 4 puncte.

Jocurile din etapa a 3-a vor avea Ioc 
marți.

PARTIDELE DIN RUNDA A 4-A 
A TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA AMSTERDAM s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Portisch—Ivkov 1—0 ; Gheorghiu— 
Barendregt remiză ; Vasiukov—Ree 
1—0 ; Kavalek—Liberson remiză ; 
Stein—Langeweg 1—0 ; Damiano- 
vici—Donner remiză ; Byrne—Tatai 
remiză. în clasament conduc Liber
son, Portisch, Stein și Vasiukov cu 
cîte 3 puncte. Florin Gheorghiu a 
acumulat un singur punct din 4 
runde. . .. ■

ECHIPELE UNGARIEI ȘI ELVE
ȚIEI ..vor dispiita'.jneciul de califi-, 
care pentru finala „Cupei Galea"' :la 
tenis. Formația ungară a învins cu 
5—0 echipa Portugaliei, iar cea el
vețiană a întrecut cu 3 —2 echipa 
Austriei. întîlnirile se desfășoară în 
localitatea Krems (Austria).

cu cauza

Omagiu Calos’ ca făuresc florile
de beton și oțel ale patriei

(Urmare din pag. I)
mai mare adusă constructo
rilor decît acest raport din
tre spațiul geografic de sute 
de mii de kilometri pă- 
trați, și spațiul istoric de 
numai 25 de ani, în care ei 
au pus amprenta defini
tivă, nepieritoare, a bra
țelor, a minții, a pasiunii 
și competenței lor. De la 
Hunedoara la Galați, de 
la Bicaz la Argeș și de la 
Porțile de Fier, de la Bor- 
zești ia Rîmnicu Vîlcea, de 
la Mamaia la Suceava și 
ia toate orașele țării, tra
iectoria parcursă de con
structori a deschis drum 
altor numeroase traiecto
rii. Furnalele înălțate de 
ei au atras în jurul lor 
noi promoții de siderur- 
giști, barajele ridicate de 
ei au ridicat potențialul

energetic al țării, combi
natele chimice valorifică 
superior resursele natu
rale, orașele, cartierele, 
toate edificiile social-cul- 
turale zidite de ei au trans
format fundamental viața 
de zi cu zi a milioane de 
oameni.

In anii 1966—1968 în e- 
conomia națională s-au in
vestit circa 155 miliarde 
lei, ceea ce a făcut posi
bil ca în primii trei ani 
ai cincinalului să intre în 
funcțiune peste 700 de noi 
capacități de producție și 
obiective industriale im
portante. La acest succes 
al economiei naționale, al 
întregului popor, o con
tribuție de seamă au a- 
dus constructorii.

A fi constructor înseamnă 
a fi mândru de toate marile 
înfăptuiri ale patriei în ul

timii 25 de ani. Dar a fi 
constructor, înseamnă tot
odată, a fi răspunzător pen
tru tot ce ai înălțat și pen
tru tot ce vei înălța de aici 
înainte. Căci, dintotdeauna, 
răspunderea ctitorului a 
crescut pe măsura măreției 
zidirilor sale.

In proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea se 
arată că în viitorul cincinal 
investițiile vor însuma 420— 
435 miliarde lei, ceea ce 
este aproape egal cu între
gul volum de investiții din 
anii 1961—1970. E un imens 
spor cantitativ care nu 
poate fi înfăptuit fără un 
ridicat spor al calității și a.l 
competenței. Mărirea efi
cienței economice a inves
tițiilor merge mină în mină 
cu reducerea prețului de 
cost al construcțiilor, cu 
accelerarea ritmurilor de

execuție, cu trăinicia și fru
musețea a tot ceea ce se 
înalță în țara noastră, de 
la halele de. metal și sticlă 
ale noilor uzine, la arhitec
tura noilor cartiere care 
împodobesc orașele. Și ast
fel, opera constructorilor 
continuă, cu același elan și 
entuziasm de acum 25 de 
ani, dar pe o nouă și exi
gentă treaptă a progresu
lui tehnic, conform cerințe
lor tot mai înalte ale eco
nomiei noastre socialiste.

De aceea, îi sărbătorim 
azi pe constructori după da
tina cuvenită ctitorilor, îi 
sărbătorim știind că dimen
siunile pe care ei le adaugă 
peisajului țării sînt pro
priile lor dimensiuni ome
nești — măsură vie a ab
negației, inteligenței și pa
siunii lor creatoare I

TRIBUNĂ DE PROMOVARE
A IDEOLOGIEI PARTIDULUI

cointeresarea materială, umanismul 
socialist, progresul moral, modalități
le actuale ale creației artistice, rolul 
criticii în promovarea valorilor lite
rare — cu importante consecințe în 
practica cunoașterii, a conducerii pro
ceselor sociale, a creației și valori
ficării patrimoniului nostru spiritual.

Mi se pare important să amin
tesc aici și aportul învățămîntului de 
partid, care și-a cucerit în viața 
ideologică a oamenilor de știință și 
cultură un loc deosebit. în Bucu
rești, de pildă, un mare interes a 
suscitat dezbaterea unor teme cum 
sînt cele referitoare la stat, națiune, 
progres social, democrație, etică, es
tetică ș.a. Ample dezbateri s-au pur
tat, de asemenea, asupra unor proble
me cu caracter mai special, dar _ cu 
vaste implicații filozofice și social- 
politice. Astfel, la Institutul de fizică 
atomică, în cadrul seminarului teore
tic „Probleme filozofice și social- 
politice ale chimiei", au fost dezbătu
te, pe bază de referat, implicațiile so
ciale ale biochimie! : la Institu
tul de chimie-fizică, în cadrul 
cercului cu tematică specială „Me
todologia și etica cercetării" s-a 
discutat problema raportului din
tre generații în știință ; la E- 
ditura pentru literatură, în cadrul 
cercului de estetică, s-a dezbătut spi
ritul istoric în înțelegerea și valori
ficarea moștenirii culturale ș.a. .

In toate aceste cazuri, luările de 
cuvînt au avut caracterul unor ade

vărate comunicări — competente, vii, 
pline de pasiune — și s-au soldat cu 
cristalizarea unor puncte de vedere 
care au fost publicate sau valorifica
te în cercetare ; în orice caz, dezbate
rile au înrîurit conștiința participan- 
ților, atitudinea lor, preocupările 
ce le sînt proprii și s-au înscris ca o 
contribuție pe linia progresului gîn
dirii filozofice și social-politice.

O primă observație care se des
prinde din aceste exemple ar pu
tea fi formulată astfel : orice pro
blemă, pentru a putea fi rezolvată, 
trebuie mai întîi pusă ; vreau să 
subliniez astfel necesitatea imperi
oasă a îndrăznelii creatoare, a cu
rajului responsabil, a cerinței de 
a nu ocoli chestiunile spinoase, di
ficile.

Noi promovăm în chip conștient 
in învățămîntul ideologic al inte
lectualilor o tematică majoră, me
reu nouă și de real interes prin con
tactul ei cu problemele cele mai a- 
cute ale gîndirii filozofice și social- 
politice, ale științei, artei, culturii j 
tocmai caracterul major, noutatea 
și dificultatea problemelor sînt de 
natură să solicite confruntarea de 
opinii, luările de poziții, efortul per
sonal de gîndire și, în ultimă instan
ță, să aducă soluțiile cerute de viață.

Pentru a favoriza dezbaterea, 
practica ne-a arătat, totodată, că în 
cadrul studiului ideologic este de 
mare însemnătate crearea unui cli

mat de încredere in capacitatea 
participanților de a duce mai 
departe ei înșiși fundamentele 
ideologice ale ramurilor lor de 
activitate și de a contribui 
astfel la rezolvarea problemelor 
încă deschise ale gîndirii filo
zofice și social-politice, la dezvol
tarea creatoare a acesteia. Din acest 
punct de vedere, consider semnifi
cative discuțiile ample, productive 
și cu multiple implicații în teoria și 
practica cercetării, a creației și a 
producției care au avut loc în ca
drul cabinetului de partid a! mu
nicipiului nostru, la secția de socio
logie a Universității serale de mar
xism-leninism, la cursul de esteti
că industrială, la seminarul de sci- 
entică.

După cum ne arată situația din 
Capitală, în practică, dezbaterea, ca 
metodă de atragere a maselor la 
procesul de conducere, de promo
vare a noului în gîndirea social-(.o- 
litică, de dezvoltare creatoare a ac
tivității spirituale in general, nu-și 
fructifică în toate cazurile poten
tele ce-i sînt proprii, tn domeniul 
propagandei, al studiului ideologic 
în unele instituții, de pildă, nu se 
manifestă în toate cazurile acea e- 
fervescență caracteristică dezbateri
lor în genera] și cu deosebire celor 
pe teme ideologice; cauza constă, 
mai ales, în lipsa de noutate a te
maticii.

® B O O
Documentele partidului pentru 

Congresul al X-lea deschid cîmp 
larg tuturor disciplinelor științifi
ce, inclusiv celor cu profil secial- 
umanist și politic, care, pornind de 
la cerințele dezvoltării societății 
noastre și ale propriei lor evoluții, 
trebuie să se aplece cu mai multă 
atenție, grijă și preocupare asupra 
studiului concret al realității. Pe a- 
ceastă bază, trebuie să primească un 
nou impuls și dezbaterea în învăță
mîntul ideologic, să se extindă și să 
se adîncească tematica de studiu. 
Așa cum arată practica, problemati
ca filozofiei culturii, a umanismu
lui, a teoriei valorilor, a scienticii, 
a etnologiei, a sociologiei, a unor 
orientări influente în gîndirea so
cială contemporană interesează în
treaga intelectualitate ; condiția suc
cesului constă în a promova activ în 
dezbaterea și înțelegerea probleme
lor propria noastră ideologie, spi
ritul combativ împotriva concepți
ilor retrograde, a curentelor de idei 
neștiințifice, care vin în contradic
ție cu progresul cunoașterii umane, 
cu idealurile umanismului socia
list, ale comunismului.

îndatorirea comuniștilor care ac
tivează tn diferite sectoare ale fron
tului activității spirituale este de 
a milita neslăbit pentru afirmarea 
convingătoare a pozițiilor partidu
lui nostru — promotor neobosit al 
noului, a tot ceea ce este înaintat în 
gîndirea socială

Pentru a valorifica valențele a- 
tît de numeroase ale dezbaterii co
lective, organele de partid, orga
nizațiile de masă și obștești aso
ciațiile profesionale trebuie să în
țeleagă semnificația ei principială, să 
ia toate măsurile pentru a o trans
forma pretutindeni într-o viguroa
să coordonată a practicii politice, 
a vieții noastre spirituale.

• Cu 15 ani în urmă', la 20 iulie 1954, pașnice, constructive, pentru împlini- 
“jfeu f;-’.‘.

Geneva . 
Indochina. Recenta Consfătuire de 
la Moscova a partidelor comuniste și 
muncitorești a proclamat ziua de 20 
iulie ca zi internațională de solidari
tate cu Vietnamul, prilej de reafir
mare a solidarității, sprijinului 
și simpatiei fierbinți a opiniei 
publice progresiste de pe toate me
ridianele față de lupta eroică a po
porului vietnamez pentru neatîrnare, 
pentru apărarea ființei sale națio
nale.

Opinia publică din țara noastră, 
profund atașată cauzei libertății și 
independenței popoarelor, nutrește 
sentimente de caldă simpatie și soli
daritate internaționalistă față de po
porul vietnamez, înțelege și prețu
iește din toată inima eroismul său. 
Dînd glas acestor sentimente, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, declara : „Par
tidul, guvernul și poporul român au 
acordat și vor acorda și în viitor în
tregul lor sprijin — materia!, politic, 
moral și diplomatic — poporului Viet
namez în lupta sa dreaptă pentru a- 
părarea independenței și libertății pa
triei".

Actul de la 20 iulie 1954, prin care 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
khmer le erau garantate „suveranita
tea, independența, unitatea și integri
tatea teritorială", se înscrie ca un mo
ment de seamă în cronica luptelor 
pentru eliberarea națională. Semna
rea acordurilor a fost o-1 încununare 
a strălucitelor victorii obținute pe 
cîmpul de luptă de forțele de elibera
re, o urmare firească a memorabilei 
victorii de la Dien Bien Fu, bătălie 
în care patrioții vietnamezi au dat 
Recunoscînd dreptul la autodetermi
nare al popoarelor din fosta Indochi
na, statele semnatare ale Acordurilor 
de la Geneva se angajau, totodată, 
„să se abțină de la orice ingerință a 
treburilor lor interne".

Acordurile de Ia Geneva defineau 
o serie de principii menite să prevină 
un nou război de agresiune împotriva 
poporului vietnamez, să asigure in
staurarea unei păci durabile în Viet
nam și în întreaga regiune a Asiei de 
sud-est. Astfel, potrivit acordurilor, 
este interzisă „introducerea în Viet
nam de trupe străine, a oricărui tip 
de armament, muniții și alte materi
ale de război", „este interzisă crearea 
de noi baze militare". Acordurile sta
bileau, de asemenea, o linie de de
marcație militară provizorie, pe rîul 
Ben Hai, de-a lungul paralelei 17, în 
jurul căreia s-a hotărît crearea unei 
zone demilitarizate, avînd 5 km de o 
parte și de alta a rîului. Singura ci 
rațiune a fost evitarea reluării osti
lităților, urmînd să dispară ulterior, 
prin reunificarea pașnică a celor două 
părți ale Vietnamului Tn acest scop, 
au fost stabilite alegeri generale li
bere pentru vara anului 1956.

După ani și ani de război pustiitor, 
se creaseră condiții pentru ca 
poporul vietnamez, ca și cele
lalte popoare din Peninsula Indochi- 
nei, să se consacre în liniște muncii

- _ ____ . ----
fost.sernnâțe Acordurile de la rea năzuiț-.țelor, sale fundamentale. ' ? 
leva privind restabilirea păcii îh‘ Lucriifile, 'așa cum' se știe, au

care patrioți. ------------  — —
lovitură hotărîtoare colonialiștilor.

Cuvîntarea ambasadorului
R. D. Vietnam la posturile 

de radio si televiziune
I

Cu prilejul celei de-a XV-a aniver
sări a încheierii acordurilor de la Ge
neva cu privire la Vietnam, sîmbătă 
seara a vorbit la posturile de radio- 
și televiziune ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Hoang Tu.

evoluat însă într-o altă direcție. Gu
vernanții de la Saigon și sprijinito
rii lor direcți, Statele Unite, au în
călcat punct cu punct principalele 
prevederi ale Acordurilor de la Ge- 

' neva. Linia de demarcație provizorie 
a fost transformată în graniță per
manentă, iar alegerile care trebuiau 
să pregătească reuni ficarea țării au 
fost sabotate de marionetele saigone- 
ze ; Statele Unite au împînzit terito
riul Vietnamului de sud cu o vastă 
rețea de baze militare, deplasînd aici 
o uriașă mașină de război și un corp 
expediționar de peste o jumătate de 
milion de militari, în încercarea de a 
salva de la prăbușire regimul de la 
Saigon.

Scurgerea anilor a demonstrat 
cu forța ineluctabilă a faptelor 
că poporul vietnamez, care își 
apără cu dîrzenie și eroism pămîntul 
patriei, care luptă pentru apărarea 
dreptului său sacru la o viață liberă, 
independentă, nu poate fi îngenun
cheat și înfrînt prin forță.

Mobilizîndu-și toate energiile în 
slujba apărării patriei, poporul viet
namez a înscris pagini de un eroism 
legendar, opunîndu-se agresiunii cu 
dîrzenia pe care ți-o dă numai cre
dința într-o cauză justă.

în zilele noastre, așa cum o dove
desc cu pregnanță 
din Vietnam, soluționarea 
litară a j _
sortită eșecului. Singura cale rezona
bilă pentru reglementarea problemei 
vietnameze o constituie calea regle
mentării politice, la masa tratative
lor, cu respectarea strictă a interese
lor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez.

Opinia publică progresistă urmă
rește cu interes negocierile cva- 
dripartite de la Paris în problema 
Vietnamului și așteaptă din partea 
S.U.A. să dea dovadă de realism și 
luciditate în cadrul acestor negocieri, 
să acționeze în direcția asigurării con
dițiilor pentru satisfacerea revendică
rilor juste ale poporului vietnamez — 
încetarea agresiunii și retragerea tu
turor trupelor lor din Vietnamul de 
sud, respectarea dreptului inalienabil 
al poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, în deplină libertate, 
fără nici un amestec din afară.

După cum este cunoscut, guvernul 
R. D. Vietnam, F.N.E., precum și gu
vernul revoluționar provizoriu din 
Vietnamul de sud, au prezentat 
propuneri concrete, constructive, me
nite să deschidă perspective favora
bile unei soluționări pe cale politică 
a conflictului din Vietnam. Avînd ca 
bază Acordurile de la Geneva, acest» 
propuneri relevă actualitatea princi
piilor unanim acceptate de statele 
semnatare ale acestui document. Me
morandumul Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D Vietnam publicat re
cent, cu ocazia aniversării Acorduri
lor de la Geneva, subliniază că „în 
cursul ultimilor 15 ani, guvernul Re
publicii Democrate Vietnam și po
porul vietnamez au fost întotdeauna 
credincioase principiilor fundamen
tale ale Acordurilor de la Geneva și 
și-au îndeplinit cu rigurozitate obli
gațiile ce le reveneau în baza aces
tor acorduri". „Poporul vietnamez — 
se relevă în Memorandum — este 
profund atașat păcii, însă el vrea o 
pace adevărată, în independență și 
libertate adevărată".

în Iunta sa dreaptă pentru libertate 
și independență, ponorul vietnamez 
nu este singur. Alături de el se af’ă 
toate forțele progresiste și popoarele 
iubitoare de pace din întreaga lume.

România socialistă își reafirmă și 
cu acest prilej solidaritatea frățească 
cu noporul vietnamez, își manifestă 
hotărîrea de a-i acorda sprijinul său 
larg, considerînd aceasta o înaltă 
îndatorire internaționalistă.

Dumitru TlhlU

evenimentele 
lam, soluționarea pe cale mi- 
problemelor litigioase este
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Cu prilejul aniversării a 
25 de ani de Ia eliberarea 
României, în sala Camerei de 
Muncă din Viena a avut loc o gală a 
filmului documentar românesc. Fil
mele, vizionate de un numeros public, 
s-au bucurat de succes.

SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției Associated 
Press anunță din San Salvador că în 
cursul nopții de. vineri spre sîmbătă 
încetarea focului de-a lungul grani
ței dintre Salvador și Honduras a 
devenit efectivă, punîndu-se astfel 
capăt ostilităților care timp de cinci 
zile au provocat moartea a peste 
3 000 de persoane civile și militare 
din ambele tabere.

Același corespondent relevă că mi
nistrul de externe salvadorian a a- 
nunțat că Salvadorul nu-și va retrage 
trupele din teritoriile ocupate înain
te de a obține garanții satisfăcătoare 
și efective în legătură cu apărarea 
intereselor cetățenilor salvadorieni 
din Honduras. Potrivit acordului rea
lizat pentru încetarea ostilităților, 
trupele ambelor țări ar urma ca în- 
tr-un interval de patru zile să fie 
retrase pe pozițiile de dinaintea în
ceperii ostilităților.

Pe de altă parte, din capitala Hon
durasului se anunță că președintele 
Lopez Arellano a declarat într-un 
mesaj radiotelevizat că acordul de 
încetare a focului a intrat în vigoare 
începînd de vineri la ora 22. Obser
vatorii politici remarcă faptul că 
Comisia de mediere a O.S.A. și gru
pul de observatori întîmpină dificul
tăți, pe de o parte, datorită condiții
lor puse de Salvador în schimbul re
tragerii trupelor de pe teritoriul 
Hondurasului, iar pe de alta, ca ur
mare a incidentelor sporadice care 
mai au loc în diverse puncte.

Elvejia — Aspect din timpul unei recente acțiuni demonstrative organizată la 
Basel în semn de protest față de creșterea tarifelor la mijloacele de transport 

în comun

CONSILIUL DE SECURITATE
DEZBATE PLÎNGEREA ZAMBIEI

în legătură cu incursiunile militare ale trupelor 
portughezecolonialiste

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a reunit virieri seara pentru 
a examina plîngerea Zambiei îm
potriva provocărilor trupelor co
lonialiste portugheze de la fron
tiera cu Mozambicul. Reprezentantul 
Zambiei, Vernom Mwaanga, a decla
rat că în ultimii trei ani, trupe co
lonialiste portugheze au efectuat 60 
de „incursiuni militare" în teritoriul 
țării sale și că în timpul acestora mai 
multe persoane civile au fost ucise. 
Pe de altă parte el a acuzat indi
rect guvernele țărilor membre ale 
N.AT.O., afirmînd că „Portugalia fo-

losește armamentul furnizat de a- 
ceste țări pentru a reprima mișca
rea de eliberare din Angola și Mo- 
zambic", aflate sub dominația colo
nială portugheză.

Reprezentantul Portugaliei, Boni
facio de Miranda, a respins acuza
țiile aduse de Zambia încercînd să 
arunce vina asupra Zambiei pentru 
incidentele care au avut loc la în
ceputul acestei luni. El a pretins că 
aceste incidente s-ar datora faptu
lui că nu s-a putut ajunge încă la 
un acord în ce privește delimitările 
de frontieră dintre Zambia și Mo- 
zambic.

MOSCOVA 19. — Corespondentul 
Agerpres, L. puță, transmite: La 
Combinatul textil „Liuberțî", din a- 
propierea Moscovei, a avut loc vi
neri o adunare a oamenilor muncii, 
consacrată prieteniei sovieto-române.

Deschizând adunarea, A.M. Lîsen- 
kova, secretarul comitetului de partid 
al combinatului, a făjcut o scurtă pre
zentare a importanței pe care o re
prezintă pentru istoria poporului ro
mân înfăptuirea insurecției armate 
de la 23 August 1944. In continuare 
M.G. Savina, candidată în științe 
istorice, a făcut o expunere despre 
lupta îndelungată dusă de poporul 
român pentru libertate și progres so
cial, ilustrind aceste năzuințe cu 
exemple semnificative din activitatea 
lui Nicolae Bălcescu și a altor revo
luționari patrioți români, ale căror 
năzuințe au devenit o realitate vie 
în urma eliberării naționale de la 23 
August, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Clement Rusu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Cluj, con
ducătorul delegației A.R.L.U.S., care 
se află în vizită în Uniunea Sovieti
că.

La adunarea festivă au participat 
A.I. Lavrentieva și Anna Țukanova, 
vicepreședinți ai Asociației de priete
nie sovieto-române, precum și repre
zentanți ai ambasadei române la 
Moscova.

După adunare a avut loc un pro
gram artistic susținut de artiști ai 
Teatrului de estradă din Moscova.

Convorbiri intre 
miniștrii de externe

ARESTĂRI
IN SUDAN

Naționalizarea unor La 
al 

în-

Forțele patriotice tao- 
tîene au cucer'I recent garnizoana 
Hatteu, situată într-un punct de im
portanță strategică de pe malul Me- 
kongului, dobîndind controlul asupra 
întregii regiuni purtînd acest nume. 
Acțiunea, precizează agenția de presă 
Khaosan Pathet Lao, s-a soldat cu 
capturarea unor importante cantități 
de arme și muniții.

transmite agenția algeriană de presă. 
Printre inculpați se află Laroussi Khe- 
lifa, ministru pentru problemele indus
triei în vremea cînd președinte al țării 
era Ahmed Ben Bella, și mai mulți 
militari.

Iosip Braz TîtO, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, a primit sîmbătă la 
Brioni delegația Partidului laburist din 
Marea Britanie, condusă de Irene 
White, președintele partidului, care se 
află într-o vizită în această țară. A 
avut loc o convorbire prietenească, în 
cadrul căreia au fost abordate pro
bleme privind relațiile dintre cele două 
țări.

a Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kang Rian Ug, 
vicepreședinte al Prezidiului Adunării, 
în cursul vizitei, oaspeții vor avea în
trevederi și convorbiri cu parlamen
tari și cu alte persoane oficiale bulgare.

0 moțiune de sprijin a 
reformei agrare promulgate de 
guvernul Republicii Peru a fost adop
tată de Consiliul provincial din Lima, 
în care sînt reprezentate majoritatea 
partidelor ce au făcut parte din Con
gresul peruvian (în prezent dizolvat).

0 adunare consacrata 
împlinirii a 25 de ani de la 
complotai împotriva lui 
Hitler a avut loc la Berlin. în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej, Ericb 
Correns, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Național al Germa
niei democrate, a omagiat actul curajos 
al ofițerilor patrioți și a scos în evi
dență meritele mișcării de rezistență, 
organizată de Partidul Comunist din 
Germania. O ceremonie consacrată 
memoriei participanților la complotul 
din 20 iulie 1944 împotriva lui Hitler 
a avut loc și la închisoarea Plotzensee 
din Berlinul occidental. Mulți dintre 
ei au fost executați în incinta acestei 
închisori. Luînd cuvîntul în cadrul ce- 
renioniei, Gustav Heinemann, preșe
dintele R. F. a Germaniei, a subliniat 
semnificația complotului și a evocat 
memoria celor executați de Gestapo. 
Președintele a avertizat împotriva a- 
pariției a ceea ce el a denumit 
nou naționalism german".

Baza militară americană 
de ta Baitaber, localitate situata 
în apropierea orașului Peshewar, și-a 
încetat activitatea, a declarat un pur
tător oficial de cuvînt al guvernului 
Pakistanului. Instalațiile bazei sînt în 
curs de demontare urmînd ca ele să 
fie evacuate din Pakistan. Acordul 
dintre Pakistan și S.U.A. privind în
ființarea bazei de la Badaber a fost 
încheiat pentru o perioadă de zece ani. 
La expirarea acordului guvernul pa
kistanez a refuzat prelungirea lui pen
tru o nouă perioadă.

Mimsîrul de interne al 
R.A.U., generalul Chaarawi Gomaa, 
a revenit la Cairo după vizitele în 
R. D. Germană și Uniunea Sovietică. 
Tntr-o declarație făcută la sosire, el 
a apreciat că întrevederile avute cu 
oficialitățile de resort ale celor două 
țări au fost încununate de succes, 
transmite agenția MEN.

La invitația Biroului Adu
nării Populare a R. P. Bul- 
CJUria, 'a Sofia a sosit o delegație

COLUMBIA

KHARTUM 19 (Agerpres). — Un 
mare număr de arestări au fost o- 
perate în Sudan, a anunțat sîmbătă 
ministrul sudanez de interne, Fa
rouk Osman Hamadallah. Printre 
persoanele arestate se află lideri ai 
fostelor partide politice dizolvate 
după preluarea puterii de către Con
siliul comandamentului suprem al 
revoluției, acuzați că au acționat 
ca „agenți" ai imamului El-Hadi 
El-Mahdi, liderul spiritual al unei 
influente secte religioase din Sudan 
și care continua să desfășoare o 

noului regim. „Am 
să adoptăm aces- 
securitate, a de- 
de interne, pentru

activitate ostilă 
fost constrînși 
te măsuri de 
clarat ministrul
a proteja securitatea statului și reali
zarea scopurilor revoluției sudaneze".

DELHI 19 (Agerpres). — Guver
nul Indiei a hotărît sîmbătă națio
nalizarea a 14 mari bănci ale țării, 
într-un discurs radio-difuzat adre
sat națiunii, primul ministru in
dian, Indira Gandhi, a subliniat 
importanța acestei măsuri, insis- 
tînd asupra necesității instituirii 
unui control asupra punctelor 
cheie ale economiei unei țări. 
Indira Gandhi a precizat că hotă- 
rîrea guvernului de a naționaliza 
băncile este menită să accelereze 
alocarea creditelor în domeniul 
agriculturii, să impulsioneze ex
porturile și să încurajeze noi in
vestiții. .

Naționalizarea instituțiilor ban
care a fost anunțată Ia numai 
cîteva ore după ce Indira Gandhi 
a acceptat demisia lui Morarji De
sai din postul de vicepremier. 
Desai a renunțat la funcția de 
vicepremier, fiind nemulțumit de

faptul că a 
de ministru 
se împotrivise naționalizării băn
cilor. Această demisie reflectă di
sensiunile dintre liderii Congresu
lui Național.

fost demis din funcția 
al finanțelor, deoarece

i

ai U.R.S.S. 
și Bulgariei

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Ministerul Afaceriloi Externe 
U.R.S.S. au început convorbirile
tre ministrul de externe sovietic, An
drei Gromîko, și omologul său bul- 
gșțț, țvgn Bașev, care., șe află,.în.lr-0 
vizită oficială în Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej, anunță agenția 
TASS, cei doi miniștri au făcut un 
schimb de păreri cu privire 
voltarea și întărirea relațiilor 
laborare dintre cele două țări, precum 
și în legătură cu o serie de _ 
mc internaționale de interes comun.

La Oran a taceput pro
cesul intentat unui grup de 
192 de persoane,acuzate de a 
fi luat parte la tentativa eșuată de lo
vitură de stat din decembrie 1967,
Af'TOȘ' <-'« SfSi •.tupiio

la dez- 
de co-

proble-

U

MOSCOVA. 19 (Agerpres). — Sta
ția automată sovietică „Luna — 15“ 
iși continuă zborul pe o orbită cir
cumlunară în conformitate cu pro
gramul stabilit, anunță agenția TASS.

La 19 iulie, orele 16,08 (ora Mos
covei) a fost efectuată corectarea 
orbitei stației „Luna—15".

Toate sistemele de. bord $ apara- 
tajul științific al stației „Luna—15“ 
funcționează normal. Se efectuează

cercetări științifice în spațiul cir
cumlunar.

Parametrii orbitei stației „Luna-15“ 
sînt, potrivit datelor preliminare : 
distanța maximă de la suprafața Lu
nii — 221 kilometri ; distanța minimă 
— 95 km ; înclinația față de planul 
ecuatorului lunar — 126 de grade ; pe
rioada de rotație — două ore și 3,5 
minute.

După încheierea primei 
runde de convorbiricu rePre- 
zentanții partidelor din Italia care ar 
urma să reconstituie coaliția de cen- 
tru-stînga, premierul desemnat, Ma
riano Rumor, și-a oferit o perioadă 
de meditație. S-a făcut cunoscut că 
Rumor a adresat președintelui Sara- 
gat un raport cu privire la rezultatul 
întrevederilor sale în vederea formă
rii unui nou guvem, dar nici o in
formație nu a parvenit presei asupra 
conținutului acestui document.

Tribunalul ds revizie din 
ĂtenUj însărcinat, în baza decre
tului din 10 mai 1969, cu reexamina
rea sentințelor pronunțate de tribuna
lele militare după lovitura de stat din 
21 aprilie 1967, a ținut prima sa șe
dință examinînd 11 cereri de revizuire 
a proceselor. Tribunalul a pronunțat 
o achitare, a redus pedepsele la șase 
persoane și a menținut pedeapsa , pro
nunțată în două cazuri.

Senatorul Edward 
nedy a scăpat cu 
dintr-un accident de
mobil car® s_a Produs sîmbătă di
mineața în apropiere de Edgartown 
(Massachussetts). Secretara senatoru
lui, Mary Kopechne, care se afla în 
automobil, a fost rănită mortal. Este 
pentru a doua oară cînd senatorul 
Edward Kennedy scapă cu viață din- 
tr-un accident. La 19 iunie 1964 a- 
vionul în care se afla s-a prăbușit, se
natorul fiind atunci grav rănit.

Een- 
vtata 
auîo-

economice

FOLCLOBUL ROMANESC 
PE MERIDIANELE LUMH

Ansamblul folcloric „Făgă
rașul", care participă la Festi
valul folcloric internațional 
de la Cartagina (Tunisia), a 
susținut două spectacole, în 
afara concursului, în localită
țile Mandia și Sousse. La 
spectacolul de la Sousse a 
participat ministrul tunisian 
al lucrărilor publice, oficiali
tăți locale șl un numeros pu
blic.

în spectacolul inaugural al 
Festivalului de folclor de la 
Asele (Suedia), ansamblul din 
Scornicești a prezentat dan
sul „Călușarii*. Evoluția ar
tiștilor amatori români s-a 
bucurat de succes.

Situată în nordul continentului la- 
tinp-american, Columbia reprezintă 
într-un fel o adevărată sinteză a 
Americii de Sud.

Creșterea vitelor, bogăția faunei 
maritime, nesfârșitele păduri și întin
sele plantații de cafea fac din agri
cultură ramura de bază a economiei 
columbiene. Cultura cea mai răspân
dită este cafeaua — de o calitate su
perioară — care reprezintă peste 70 
la sută din exporturile columbiene, 
Columbia fiind a doua, țară exporta
toare de cafea din lume.

Se acordă, de asemenea, atenție 
cultivării bumbacului și bananelor, 
pentru care o importanță deosebită o 
prezintă zona de coastă a Atlanticu
lui. In vederea dezvoltării acestei 
zone, guvernul columbian a inițiat 
măsuri importante îndreptate spre a- 
sigurarea unor mijloace rapide de 
transport și a unei politici de credite 
bine coordonată. Bogăția maritimă și 
fluvială, ca și plantațiile cu arbori de 
cauciuc întregesc tabloul economic 
al unei agriculturi în plină dezvol
tare.

în intimitatea

Astă-seară „ Vulturul" va coborî pe
ASTĂZI, LA ORA 22,16 (ORA 

BUCUREȘTIULUI), ASTRONAU- 
ȚII NEIL ARMSTRONG ȘI ED
WIN ALDRIN VOR COBORÎ LIN,' 
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTO
RIA SPECIEI UMANE, PE UN 
ALT CORP CERESC ; ASTĂZI, LA 
ORELE 22,16 VOM PUTEA SPUNE 
CĂ OMUL NU MAI ESTE PRIZO
NIERUL PLANETEI SALE. Eveni
mentul, demn de cele mai impre
sionante momente ale istoriei 
Terței, suscită un interes enorm 
pe întreg globul. Dacă lan
sarea a fost urmărită prin interme
diul televiziunii de aproape un mi
liard de oameni, se apreciază că la 
aselenizare cifra aceasta va fi mult. 
depășită. O dovadă în acest sens 
o constituie și cererea extraordinară 
de aparate de televiziune care se 
constată în aceste zile în întreaga 
lume. Numai în Japonia, de exem
plu, jumătate (respectiv 500 000 bu
căți) din stocul aparatelor de tele
viziune aflate pe piață a fost vândut 
în decurs de 24 de ore.

Mesajele schimbate între navă și 
Pămînt străbat sute de mii de kilo
metri în cîteva secunde, anunțind 
că fiecare etapă de pînă acum a 
fost trecută cu succes deplin.' Aici, 
pe Pămînt, nu se îndoiește nimeni 
că și în continuare, istoricul zbor se 
va desfășura la fel, demonstrând ca
pacitatea omului de a stăpâni imen
sul potențial al științei, de a pă
trunde tot mai mult 
tainelor Universului.

Vineri seara Mike 
ran al Cosmosului, a 
de pe Pămînt că și-a

Collins, vete- 
transmis celor 
sărbătorit cea 

de-a treia aniversare a zborului pe 
care l-a efectuat cu nava „Ge- 
mini-10".

— E m mod special de celebrare 
a acestui eveniment — i-a spus 
Collins lui Charlie Duke, controlor 
de la centrul spațial.

— La mulți ani ■
— Mulțumesc.
Ziua de ieri, adevărat „ajun cos

mic", s-a deosebit, potrivit relatărilor 
corespondentului nostru din Wa
shington, C. Alexandroaie, de cele 
precedente prin complexitatea mane
vrelor ce le-au avut de îndeplinit 
astronauții. In momentul cînd au fost 
treziți din somn sîmbătă dimineața, 
cei trei au avut în fața ochilor un 
spectacol uimitor: „trenul spațial" 
se afla la 20 900 km de Lună și a- 
ceasta a apărut cosmonauților lumi
nată puternic de „clarul de Pămînt". 
Armstrong, Aldrin și Collins au putut 
să vadă piscurile și craterele Lunii, 
care era înconjurată de un nimb 
luminos creat de coroana solară.

Be Pămînt, în acest timp, calcula
toarele electronice de la centrul de 
control lucrează cu toată capacitatea 
lor. In cabina spațială jocul bizar al 
becurilor albastre, roșii, verzi, nu 
contenește nici o clipă. Se efec
tuează calculele finale, necesare pla
sării navei cosmice pe o orbită cir- 
cumlunară. Dialogul angajat de la 
distanță între calculatoarele lui „A- 
pollo-11" și cele de pe Pămînt are 
ca scop să pună la dispoziția astro- 
nauțilof cele, mai precise date cu 
ajutorul cărora aceștia să poată în
scrie nava pe o orbită în jurul 
Lunii. „Apollo-ll“ își continuă zbo
rul cu o viteză fantastică.

...Ora 19,26. De la Houston s-a 
primit permisiunea de a se trece 
la una din fazele cele mai delicate 
ale zborului: plasarea pe orbita 
circumlunară. „Apollo-11" intră pe 
traiectorie în partea invizibilă a 
Lunii; centrul de control trăiește 
34 de minute de încordare, deoare
ce toate comunicațiile cu stațiile te
restre sînt întrerupte pînă la ieșirea 
navei din spatele Lunii. In cabina 
spațială, Mike Collins pune în
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funcțiune motorul principal al na
vei timp de 6 minute. La ora 19,47 
legătura cu Pămîntul a fost resta
bilită. Centrul de control este a- 
nunțat că „Apollo-U" s-a înscris 
pe o orbită lunară eliptică avînd 
pericynthionul de 112 km și apo- 
cynthionul de 314 km (distanța mi
nimă și maximă față de Lună). 
După momentele de tensiune ma
ximă, cînd gesturile repetate de 
mii de ori la antrenamente își ca
pătă un înțeles deplin, urmează re
laxarea : „Apollo-U“ transmite de-a 
lungul Cosmosului, spre Pămînt, o 
nouă emisiune de televiziune în cu
lori. La ora 23,42 a fost îndeplinit 
ultimul punct al programului de 
ieri, și anume transformarea orbitei 
lunare eliptice într-una cvasicircu- 
lară de 120 pe 99 km. Pe această 
orbită va rămâne cabina principală 
a complexului spațial pilotat de 
Mike Collins, în timp ce mo
dulul lunar, avînd la bord pe Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin, va în
deplini astăzi programul de asele
nizare. N.A.S.A. a anunțat că mo
dulul lunar va atinge suprafața 
Lunii cu 4 minute și 39 de secun
de mai devreme decît era prevăzut 
inițial — adică la ora 22,16, dato
rită renunțării la trei manevre de 
corectare a traiectoriei.

Specialiștii și profanU, deși acest

din urmă cuvînt și-a pierdut oare
cum înțelesul deoarece astăți aproa
pe toți locuitorii globului au devenit 
mai mult sau mai puțin experți în 
problema zborului spre Lună, anti
cipează cu egală emoție momen
tul epocal de duminică seara. ...Ulti
mele 12 minute înaintea contactului 
cu solul lunar. „Vulturul" se apropie 
de punctul cel mai avansat atins de 
echipajul „Apollo-10“ în luna mai. 
Dincolo de acest punct ii așteaptă 
necunoscutul, locurile unde nu s-a 
aventurat pînă azi nici o ființă uma
nă. Încă 10 km pînă la Lună. Sub 
ei defilează un peisaj arid, mort, în 
care vîrfurile munților lunari țîșnesc 
pe fundalul negru al spațiului cos
mic. 5 minute și 30 de secunde pînă 
la aselenizare. Radarul continuă să 
bombardeze calculatorul „Vulturu
lui" cu informații. Modulul își re
duce progresiv viteza. 3 000 m... 
1 000 m. Decorul lunar îi împre
soară pe pământeni din toate părțile. 
Au rămas de străbătut 200 m. Co
municațiile cu cabina de comandă 
„Columbia" și cu Pămîntul continuă 
neîntrerupt. De la 65 m viteza ori
zontală a modulului devine practic 
nulă. Micile rachete laterale trans
formă „Vulturul" într-un soi de 
„elicopter lunar" Cînd se vor afla 
la numai 50 m deasupra. Lunii, astro- 
nauțil vor începe să caute locul cel 
mai potrivit pentru aselenizare; au

la dispoziție aproximativ un minut 
pentru această operație, adică exact 
timpul în care ultimele rezerve de 
combustibil se vor consuma. Peri
colele pândesc la tot pasul. Nimeni 
nu cunoaște încă dacă solul lunar 
este ferm sau este acoperit cu o 
pătură groasă de praf care ar putea 
înghiți modulul și cei doi ocupanți 
ai săi; în cazul in care în momen
tul aselenizării „Vulturul" ar avea 
o înclinație mai mare de 30° față 
de verticală, „elicopterul lunar' riscă 
să nu se mai poată desprinde nici
odată de pe solid lunar. Și totuși... 
cu numai o jumătate de secundă 
înainte de aselenizare Armstrong, 
care în acele clipe va purta o imen
să responsabilitate, poate în cazul 
cînd judecă că alunizarea nu este 
posibilă decît cu riscul vieții, să 
apese pe un buton de alarmă ce 
va depărta instantaneu modulul de 
solul lunar, reîndreptîndu-l pe orbi
ta de întâlnire cu „Columbia".

Speranța fierbinte care îi înso
țește pe astronauți este însă că nu 
va trebui să se recurgă la butonul 
de alarmă. Așadar, aselenizarea a 
reușit. Pe Pămînt este ora 22,16, 
ora Bucureștiului. Ultimul suflu al 
retrorachetei va ridica pe Lună pri
ma „furtună" provocată de om. Se 
crede că sub modul se va forma 
un crater mic, adînc de 50 cm și 
cu diametrul de 2,50 m. Prin hu
blourile „Vulturului", cei doi pă
mânteni vor putea contempla ciu
datul peisaj lunar: orizontul se 
află numai la 2 km. în fața lui Arm
strong și Aldrin, care cântăresc nu
mai o șesime din greutatea lor 
normală, se desfășoară o cîmpie de 
culoare cenușie, plată, cu cîteva 
mici protuberante care se ridică pe 
alocuri. Pe cerul selenar va străluci 
Pămîntul, aflat în pătrarul său. Nu 
se aude nici vintul, nici foșnetul

frunzelor, nici valurile mării, nici 
un alt zgomot pământesc.. „Marea 
Liniștii" își merită numele.

Primele ore de activitate în inte
riorul modulului vor fi consacrate 
controlului minuțios al tuturor me
canismelor ; va urma apoi o masă 
consistentă și perioada de odihnă ne
cesară. Luni, ora 8,16 (ora Bucu
reștiului), Armstrong va deschide 
ușa modulului, fiind urmat la mai pu
țin de jumătate de oră de Aldrin...

Rămîne în continuare deschisă, 
așa după cum s-a anunțat anterior, 
posibilitatea ca această oră să fie 
devansată astfel încât Armstrong să 
destindă din modul în jurul orei 4 
(ora Bucureștiului). 1NCEP1ND DE 
LA ACEASTĂ ORĂ TELEVIZIU
NEA ROMANĂ ESTE ÎN ALER
TĂ PENTRU PRELUAREA EMI
SIUNII^ DIRECTE DE PE LUNĂ. 
Această emisiune urmează să fie pre
luată în majoritatea țărilor lumii. 
Prima sarcină pe care Armstrong o 
va avea de îndeplinit după ce va 
coborî cele nouă trepte ale modulului 
constă în strângerea unor mostre de 
sol lunar cu ajutorul unei cutii de 
material plastic, la capătul căreia 
se află un braț telescopic. Planul de 
zbor pus la punct de către N.A.S.A. 
prevede ca primul om care va pune 
piciorul pe Lună să nu piardă nici 
o secundă pentru a lua un eșantion 
al solului astfel încât, dacă va inter
veni o împrejurare neprevăzută care 
l-ar obliga să-și întrerupă activitatea, 
să poată fi adusă pe Pămînt cel 
puțin „o bucată de Lună".

Dar dacă totul va decurge normal, 
atunci lui 
și Aldrin 
îndeplini 
smulgere 
atâta strășnicie de astrul nopții de-a 
lungul a miliarde și miliarde de ani.

Petrolul este, după cafea, a doua 
mare, bogăție a țării. Rezervele sânt 
estimate la peste 500 milioane de 
tone. Pentru exploatarea petrolului 
s-a creat în anul 1948 Întreprinderea 
Columbians de Petrol (Ecopetrol), cu 
capital de stat. Producția zilnică de 
petrol este de peste 200 000 barili. 
In scopul întăririi controlului statului 
asupra exploatării petrolului, în anul 
1961 s-a adoptat o lege care limi
tează. suprafețele ce pot fi concesio
nate companiilor străine. De^gseme- 
nea, dependența de piețele Al'T ^vie 
prelucrare a fost în mare part., înlă
turată prin construirea marii rafinării 
de la Barrancabermeja.

Pe lângă dezvoltarea industriei tra
diționale pe bază de produse agricole 
și petrol, o importanță deosebită ați 
căpătat industria siderurgică, textilă, 
a cimentului, a produselor chimice fi 
farmaceutice.

Paralel cu acest proces s-a dezvol
tat într-o măsură importantă proprie
tatea de stat. Un loc important ocupă 
în acest sens Compania aviatică Co
lumbians, flota comercială, diverse 
întreprinderi de energie electrică, căi 
ferate etc. De asemenea, statul este 
acționar principal în marea întreprin
dere siderurgică Paz del Rio.

La 20 iulie poporul columbian 
sărbătorește 159 de ani de la începu
tul războiului ■ pentru independență. 
Cu prilejul zilei naționale a Colum
biei, poporul român urează poporu
lui columbian noi succese pe calea 
progresului și bunăstării materiale.

Ambarcațiunea
H1M“ abandonată

definitiv

au

*»p-

Armstrong i se va alătura 
și împreună cei doi vor 
programul prevăzut de 

a secretelor păstrate cu

Echipajul ambarcațiunii „Ra“ 
a abandonat definitiv vineri 
seara continuarea traversării 
Atlanticului. Hotărîrea a fost 
luată după ce în repetate rân
duri rechinii i-au atacat pe 
membrii echipajului cînd aceștia 
încercau să repare ambarcațiu
nea lor din papirus, avariată de 
furtuna care i-a surprins zilele 
trecute într-o regiune situată la 
aproximativ 1 000 km vest de 
Insulele Barbados. Exploratorul 
norvegian și camarazii săi
fost luați la bordul navei de 
pescuit „Shenandoah" care de 
trei zile îi escorta pentru a le da 
ajutor în caz de naufragiu. Thor 
Heyerdahl consideră că a reușit 
să dovedească suficient de eloc
vent că vechii egipteni ar fi pu
tut să traverseze Atlanticul cu 
ambarcațiuni de papirus. Scopul 
expediției sale era de a stabili 
dacă egiptenii ar fi putut să a- 
jungă pe coastele Americii navi
gând în acest mod, și că ei ar fi 
construit primele piramide de pe 
acest continent.
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