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Expresia 
democratică

a voinței 
întregului partid

Constanța NEACȘU 
muncitoare la Fabrica de confecfii și tricotaje 

București

Scriu aceste rînduri cu dorința de a-mi exprima gthdurile și sentimentele care mă animă în aceste 
«ile de mare însuflețire, de intensă activitate creatoare, care preced Congresul al X-lea al partidului Am urmărit cu interes conferințele județene de partid ce au avut loc în toată țara. Ca membră de partid, ca cetățeană a patriei noastre, nu pot să nu remarc caracterul larg democratic al acestor forumuri în care comuniștii au dezbătut cu însuflețire Tezele și proiectul de Directive, unanimitatea cu care delegații au aprobat politica internă și externă marxist-lenlnistă a partidului, exprimîndu-și hotărîrea neabătută de a transpune în viață programul grandios ce va'fi trasat de congres.îmi exprim satisfacția deplină că în cadrul conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene de partid, tnergîndu-se pe linia dezvoltării și adîn-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Conducătorul 
comunist 

și poporul — 
o sinteză istorică

Radu POPESCU

Așadar, cea mai puternică și mai numeroasă organizație din țară a partidului comunist, organizația Capitalei, a luat inițiativa democratică cea mai firească aceea de a recomanda Congresului al X-lea alegerea, în funcția de secretar general a) partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în a- celași timp, ea a propus celorlalte organizații județene să se pronunțe asupra acestei inițiative a sa. supunînd-o astfel unei confruntări, adică unei proceduri tot atît de democratice — ratificării de către întreaga masă a comuniștilor țării, a comuniștilor români.Nu se poate ca ecoul extraordinar pe care această propunere l-a avut în sinul celorlalte organizații din țară, entuziasmul cu care a fost adoptată, și care s-a comunicat dincolo de perimetrul strict organizatoric al adunărilor de partid, cuprinzînd pe toți oamenii țării, întreg poporul, avînd vibrația cea mai puternică a acestor zile memorabile, să nu aibă un înțeles adine.
(Continuare în pag. a IV-a)

Politica partidului și statului nostru, urmărind înfăptuirea procesului de edificare a unei economii moderne, dezvoltarea forțelor de producție, a industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale producției materiale, în scopul ridicării sistematice a nivelului de trai al celor ce muncesc, pornește, înainte de toate, de la valorificarea tuturor resurselor proprii ale națiunii, de la acumularea unor importante fonduri materiale,și bănești din partea societății, menite să asigure realizarea unor vaste programe de investiții, orientate cu precădere spre sectoarele productive, singurele care permit creșterea venitului național. Opțiunea pentru alocarea unei părți însemnate a venitului național în scopul reproducției socialiste lărgite este, în ultimă instanță, decisivă pentru continuarea întregii opere a desăvîrșirii construirii noii societăți în țara noastră. „Numai printr-un ritm susținut al acumulării — se subliniază în Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P.C.R - putem rezolva marile probleme ale făuririi unei societăți socialiste dezvoltate, crearea unei puternice baze tehnico- materiale de producție, utilizarea superioară a resurselor materiale și de muncă, lichidarea rămînerii în urmă față de țările cu economie avansată, asigurarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație pentru întreaga populație”.Nu trebuie aduse prea multe argumente pentru a înțelege semnificațiile profunde ale prevederilor din Tezele Comitetului Central referitoare la importanta cardinală a acumulării. a menținerii în continuare a unui ritm susținut de acumulare, a justei repartizări a venitului na

țional între fondul de acumulare și fondul. de cobsum. Propria noastră experiență, ca — de altfel — întreaga experiență mondială, arată că izvorul principal, de neînlocuit al progresului economic și social nu poate fi decît acumularea productivă, pe baza căreia se pot aloca fonduri de investiții din ce în ce mai mari, materializate în noi capacități de producție în toate ramurile economiei naționale, în modernizarea industriei și a agriculturii, în consolidarea bazei tehnico-materiale a acestora. în asigurarea reproducției lărgite a fondurilor fixe, contribuind la creșterea productivității muncii sociale. Importanța politicii de acumulare constă șl în faptul că între volumul acumulărilor, cel al venitului național și partea din venitul național destinată fondului de acumulare există o strîn- să interdependență și o condiționare reciprocă. Cu cît este mai mare volumul acumulării, cu atît mai mult se creează resurse mai mari de sporire a producției materiale și. de aici, a venitului național — care în continuare oferă posibilitatea de a acumula mai mult. Adică, acumularea șl venitul național își măresc reciproc dimensiunile într-un tempo susținut. Ca urmare, posibilitățile materiale de înfăptuire a reproducției lărgite, precum și de ridicare a nivelului de trai depind de mărimea absolută a venitului național, iar acestea, la rîndul lor, au la bază.dezvoltarea viguroasă a forțelor de producție.Dacă azi venitul național al României este de peste 5 ori mai mare în comparație cu 1938, ceea ce a asigurat o creștere vertiginoasă a investițiilor, urmată de sporirea de 14

„închis pentru 
renovare"... 
dar deschis 

pentru pagubă! 0 LOCALURI CU PROFIL „PERPETUUM MOBILE" © „MM 
TRECEȚI PE-AICI, PESTE 10 LUNI RIDICĂM OBLONUL" 

® ÎNTRE PROIECTANT — CONSTRUCTOR — BENEFICIAR, 

UN TRIUNGHI AL LIPSEI DE RĂSPUNDERE
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In ședințe lărgite ale comitetelor de direcție din întreprinderi se dezbat cifrele de plan pe 1970

PUTERNICĂ AFIRMARE A INIȚIATIVE

T eleg ramă
Excelentei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de StatStimate domnule președinte,In numele poporului Statelor Unite ale Americii și, în special, al astronauților Armstrong, Aldrin și Collins, vă mulțumesc pentru amabilele dv. sentimente exprimate cu ocazia coborîrii omului pe Lună.Acest zbor a adăugat o nouă dimensiune experienței umane. Să spe

răm, de asemenea, că acesta va deschide o eră nouă de crescîndă și fructuoasă înțelegere și cooperare internațională. Cu sinceritate, 
RICHARD M. NIXON 

Președintele Statelor Unite 
ale Americii

Comitetele de direcție din fabrici și uzine, de pe șantiere de construcții și din alte unități economice dezbat în aceste zile, în ședințe lărgite, cifrele de plan pe anul 1970. Desfășurate în condițiile puternicei efervescențe politice și dc avînt în muncă generate de apropierea Congresului al X-lea al P.C.R., sub semnul exigențelor sporite puse de partid în actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale, ședințele comitetelor de direcție prilejuiesc o amplă și profundă analiză a activității din acest an a intreprinderilor, a cifrelor de plan pe anul viitor și a

La uzina de mașini grele - București

măsurilor care sc impun pentru înfăptuirea lor. Prin participarea la dezbateri a celor mai calificate și experimentate cadre din întreprinderi — membrii comitetelor de direcție, șefi de secții și servicii, maiștri, muncitori cu înaltă pregătire profesională — prin caracterul lor concret de lucru, aceste ședințe constituie o tribună de afirmare largă a opiniei și inițiativei colective în examinarea și rezolvarea problemelor esențiale legate de perfecționarea și ridicarea eficienței activității economice a întreprinderilor.
La Combinatul de celuloză si liîrtie din Suceava

*întreprindere nouă, echipată cu utilaje și agregate de înaltă tehnicitate. Uzina de mașini grele din București ocupă un loc important în industria noastră constructoare de mașini. Ea asigură cantități însemnate de oteluri superioare și a- liate. livrează piese din metal — turnate ori forjate — de dimensiuni care nu s-au mai fabricat pînă a- cum la noi în țară avînd o mare complexitate tehnică. Acest profil se va accentua în 1970 și în anii viitorului cincinal, prin in

trarea în funcțiune a noilor capacități destinate fabricării de echipamente energetice de puteri ridicate. Tocmai de aceea, dezbaterile în ședința lărgită a comitetului de direcție au purtat amprenta unei atente analize a activității uzinei în perspectiva imediată, fără a se neglija, desigur, rezultatele și carențele muncii de pînă acum a colectivului.
Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a Vil-a)

Combinatul din Lunca Sucevei — unitate reprezentativă a industriei noastre chimice — realizează în prezent o treime din producția de hîrtie și celuloză a tării. Din dezbaterile în ședința lărgită a comitetului de direcție a cifrelor de plan pe 1979, am reținut că în anul viitor producția globală și marfă a combinatului vor crește cu 8 și. respectiv, 9 la sută față de cea prevăzută pe a- nul în curs.Discuțiile care au avut loc în cadrul ședinței au

reliefat că obiectivele stabilite prin cifrele de plan pe 1970 sînt mobilizatoare și pe deplin realizabile. Toți cei care au luat cuvîn- tul au dat o înaltă apreciere măsurilor luate de partid pentru cunoașterea și dezbaterea în comitetele de direcție, cu aproape 6 luni mai devreme, a cifrelor de plan pentru anul
Ion MANEA 
corespondenful „Scînteii"

(Continuare în pag. a VII-a)

Continuînd investigațiile cu privire la modul cum sînt puse în valoare spațiile comerciale, abordăm de data aceasta un alt aspect: mobilizările prelungite datorate tărăgănării peste măsură a lucrărilor de renovare și reparații.E greu să ne imaginăm un comerciant care și-ar pune în gînd, la un moment dat, să vîndă marfa... tinînd localul închis. Desigur, nu numai unul, ci toți comercianta sînt nevoit!, din cînd în cînd. să închidă unele localuri pentru renovări, reutilări, reparații, modernizări. în asemenea cazuri însă, avînd de-a face cu situații fortuite, orice bun gospodar va urmări reducerea la maximum a timpului în care unitățile sînt scoase de pe orbita comercială.Direcțiile comerciale județene, trusturile de

alimentație publică. întreprinderile și organizațiile comerciale locale (care efectuează a- ceste lucrări cu forțe proprii, sau apelînd la întreprinderi specializate) dau dovadă — uneori — de operativitate....Uneori 1...A fost odată un local bucureștean care se numea „Cafă de la Paix“. Vi-1 mai amintiți ? E vorba de localul de lîngă Teatrul „Constantin Tănase". Se bucura de renume, își crease .,vad“ Dar iată că dintr-odată trage obloanele. Meșteresc lucrătorii cît meșteresc, și după un timp — timp de vreo 7—8 luni I — „Cafe de la Paix“ se preface în „express". Bun și ăsta ! — și-a zis vechea clientelă a localului. Si a început să-1 frecventeze din nou. Dar mai trece un timp și iar trage localul obloanele. „Nu. de data asta n-o să-1 ținem

prea mult închis*' — au promis T.A.P.L. „București" și I.C.R 9. A început din nou mește- ritul. Lucrările nu s-au terminat nici azi și nici nu_.se știe cît vor mal dură. Amenajarea se ridică la aproximativ două milioane de Iei și durează de 15 luni ! (în acest timp au fost înălțate din temelii zeci de blocuri, însumînd mii de apartamente șl numeroase complexe comerciale). Mai grav este că, în ciuda repetatelor critici ale presei, se a- vansează tot în ritm de melc. De 15 luni, un local reputat, un spațiu comercial situat tn plin centru în. inima Capitalei, care ar fi putut să aducă beneficii de milioane — zace închis !
George POPESCU

Continuare 
în pag. a n-a)

Telegramă
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

HAVANACu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialista România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba și Guvernului Revoluționar, poporului cubanez cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu un sentiment de solidaritate frățească munca plină de abnegație a poporului cubanez șl II urează din toată inima să obțină, sub conducerea partidului comunist noi succese în opera de făurire a noii societăți în Republica Cuba — prima țară socialistă de pe continentul american.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Cuba, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba se vor dezvolta cu succes și în viitor, în interesul popoarelor român și cubanez, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului șl păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al
Comitetului Central al 

Partidul Comunist Român, 
președintele Consiliului de 

Stat al Republicii 
Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului d® 

Miniștri al Republicii 
Socialiste România
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Fotografii 
de un veacBiblioteca municipală din Tg. Mureș păstrează un valoros fond de fotografii (peste 200). Dintre ele se evidențiază peisajul din Chirileu, castelul din Iernut, Valea Nirajului, porturi populare de la Toplița, ocnele de sare de la Praid, băile Co- rund, castelul din Toplița etc. Fotografiile au fost făcute, după toate probabilitățile, între anii 1866—1873 (deci acum un veac), autorul lor fiind unul dintre învățații de seamă ai secuimii, cronicarul Orbân Balazs. Valoarea colecției apare cu atît mai evidentă; cu cit se știe că Daguerre, părintele fotografiei, inventatorul dagherotipiei, a trăit între 1787—1851 și că arta descoperită de el s-a răspîndit abia după moartea sa. Avem de-a face deci cu unul dintre precursorii fotografiei, poate chiar primul pe meleaguri românești. Iată un „portret" onorabil.
Floaie 
ciudatăZilele trecute, lucrători al Inspectoratului miliției județului Ilfov au controlat, pe șoseaua Oltenița-București, un autocamion aparținînd întreprinderii de Legume și Fructe din Capitală. Mașina (șofer Ștefan Geantă) transporta caise de la un centru de achiziții, la depozitul din Chiajna. La control s-a stabilit că în actele ce însoțeau autovehiculul erau trecute 205 lăzi cu fructe. în realitate, mașina era încărcată cu 285 lăzi. în loc de 2100 kg caise, prevăzute în avizul de expediție, în mașină erau 3156 kg. La primele cercetări, atît conducătorul auto cît și Marin Burda, gestionarul centrului de achiziții, au declarat că nu știu nimic. Tot ce se poate. în ziua aceea plouase zdravăn. Să fi plouat cu caise ? Curată mană cerească I

O veste din Focșani. Din inițiativa Consiliului popular municipal, două dintre cele mal reprezentative monumente istorice în ruină, ale orașului — Biserica Stamatineștilor și Biserica Sf. Neculai Nou din secolele XVII—XVIII — urmează a fi demolate. Deși cu ani în urmă Direcția monumentelor Istorice a recomandat păstrarea lor ca ruine, astăzi se cere demolarea lor pe motiv că... ar strica estetica orașului. Nu este pentru prima oară cînd (în dorința lor firească de a da o înfățișare modernă unui oraș) unii arhitecți au dărîmat construcții de mare valoare istorică și artistică. De ce nu se încearcă (evident, cu un plus de grijă și efort) integrarea lor în noul .................................    * opeisaj urbanistic 7 Oricum, idee mai constructivă. e
Am fost 
arestat?

dacăNu știamNu ne-am impacienta întîmplarea n-ar putea lăsa o umbră asupra profesiei noastrede ziariști. Pus sub urmărire de mai multă vreme, un escroc învederat, care se dădea drept „Ștefan Zidăriță, redactor la „Scînteia", a fost arestat Ia Sibiu, unde descinsese, chipurile pentru un... fapt divers. î și lipise fotografia lui pe buletinul de identitate furat de la Ion Răgălie din Bumbești (Gorj). în realitate, individul se numește Constantin Cristea din Uricani (Hunedoara). Asupra lui s-au găsit 10.000 de lei, sus- trași pe cine știe ce cale și de unde. Pentru substituire, șantaj și escrocherie, i s-au întocmit acte de trimitere în judecată. Să-i fie de bine! La urma urmelor, s-a ținut de cuvînt: furnizat un... fapt divers. ne-a
Se umple 
paharulPrin aprilie, în str. Matei Ambrozie 7 din București s-a dat în folosință blocul D4 (locuințe proprietate personală). S-a făcut recepția, s-au semnat contractele și, în scurt timp, s-au mutat locatarii. Prima, ploaie a adus și prima surpriză (neplăcută). în casă ploua binișor, în fața unei asemenea., situații, au început „să curgă" și re- clamațiile : la Oficiul de locuințe, la Trustul care a. executat construcția. De mai bine de patru luni, locatarii a- leargă de la un for la altul, alegîndu-se doar cu promisiuni și... „aveți răbdare". Cită a- nume, nu se specifică. Locatarii umplu, deocamdată, la fiecare aversă, lighenele, cratițele și tot felul de recipiente gospodărești. Ce se așteaptă în fond 7 Să ne umple și paharul 7 Nu va fi „în cinstea" (și în avantajul) celor avizați 1

de

cu 
„Scînteii'

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 
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Cea mai urgentă sarcină in agricultură

Zona de camping Mamaia Foto : M. Anrtreescu

Timpul care a devenit din nou frumos și călduros a permis coacerea cerealelor păioase pe mari suprafețe. Ca urmare, in momentul de față, lucrările de recoltare se desfășoară cu intensitate în întreaga țară. Pînă în ziua de 24 iulie în întreprinderile agricole de stat recoltatul orzului s-a făcut pe 92 la sută din suprafețe, iar al griului — în proporție de 69 la sută ; în cooperativele agricole s-a strins recolta de orz pe sută din suprafețele cultivate, griului de pe 52 la sută. In prinderile agricole țele Olt, Arad, Dolj, Teleorman, Mehedinți, Bihor, Constanța, Ialomița, recoltatul griului s-a făcut în proporție de 80—90 la sută. De asemenea, în cooperativele a- gricole din județele Ilfov, Constanța, Galați, Dolj, Brăila, Teleorman griul a fost strîns de pe 76—87 la sută din suprafețele cultivate. Recoltatul orzului s-a încheiat în întreprinderile agricole de stat din 25 județe și în cooperativele agricole din 22 județe. Există condiții ca în unele județe din sudul țării, în zilele următoare, să se încheie secerișul griului.Cu prilejul unui raid-anchetă, e- fectuat în unitățile agricole din mai multe județe, s-a putut constata că, în cele mai multe locuri există o vie preocupare pentru strîngerea la timp și depozitarea cu grijă a recoltei. Au fost evidențiate mai sus unele județe situate în sudul țării. Nu ne vom opri asupra realizărilor pe care le-au obținut, deoarece s-ar putea ca multe dintre unitățile respective, la apariția acestor rînduri, să declare încheiată recoltarea cerealelor păioase. Ne vom opri mal mult asupra județelor mai nordice, unde această campanie a necesitat rezolvarea multor probleme determinate de timpul instabil.In județul Bihor, deși vara cu multe ploi a făcut ca cerealele să se coacă neuniform, recoltatul a început să se desfășoare din plin. Tov. ing. Gheorghe Laza, directorul Direcției agricole, ne-a informat că, pînă la 24 iulie, grîul a fost secerat de pe aproape 40 000 ha, ceea ce reprezintă peste 60 la sută din suprafața cultivată. „Spre deosebire de alți ani, relata ing. Vasile Lra- goș, președintele Uniunii județene a

fețe, în județul Gorj această lucrare s-a făcut numai în procent de 43 la sută. Beneficiind de aceleași condiții naturale, in județul Hunedoara griul s-a recoltat în proporție de 45 la sută, în timp ce în județul Sibiu s-a ajuns numai la 5 la sută. Se pot da și alte asemenea exemple. Insă cel mai bine se văd diferențierile în ceea ce privește ritmul de lucru la seceriș, între diferitele unități din cadrul aceluiași județ. Iată ce s-a constatat, în a- ceastă privință, în județul Sălaj. La cooperativa agricolă din Fericei se
• IN SUDUL ȚÂRII SE RECOLTEAZĂ ULTIMELE 
SUPRAFEȚE CULTIVATE CU GRÎU © TREC ZILE
LE, TREC CLIPELE-N GOANA, IAR COMBINELE 
STAU © CÎND SE POATE — CU COMBINA, CÎND 
NU — CU COASA © RECOLTĂM, DAR UNDE DE
POZITĂM ? © DE UNDE PROVINE „GRÎUL DE 

SUB PLEAVĂ"...

recoltaseră doar 131 ha din cele 554 ha cultivate cu grîu. Combinele lucrează cu randament scăzut, iar cele două prese de balotat paie nu fac față cerințelor. Rămînerea în urmă a lucrărilor are o explicație : „Nu ne prea grăbim cu recoltatul pentru că încă n-am rezolvat definitiv problema spațiilor de depozitare", ne spune ing. Alexandru Sikeș. Este clar că o astfel de justificare nu poate fi luată în seamă. Cooperativa din Crasna este una dintre cele mai mari din județ, deține peste 1 100 ha cu cereale păioase. Recoltatul a- cestora, transportul, executarea arăturilor etc. necesită o mare concentrare de forțe, organizarea bună a lucrului. Conducerea cooperativei a contractat cu I.M.A. Zalău recoltatul cu combinele a circa jumătate din această suprafață. Dar din cauza lanurilor îmburuienite cele 10 combine lucrează cu randament scăzut. Conducerea cooperativei n-a luat măsuri ca pe lîngă combine să fie folosiți mai mulți cosași. Din 250 de cooperatori care trebuie să cosească partea necontractată cu I.M.A., erau în cîmp doar circa 80In timp ce la Gîlgău s-au recoltat 277 ha din cele 350 cultivate, la Ileanda nu se recoltaseră decît 52 ha din 380 ha. „Combinele aparținătoare I.M.A. din Dej — după cum ne _________ ________ ___ __ _ declară tov. Tiberiu Vecean, prima- cooperativelor agricole județene, în rul comunei, sînt aproape tot li rnjSuiactuala-campanie lucrările âu fost. defecte. Ințr-una organizate mai bine. IntruCît ce- 4 combine n-au„organizate mai bine. Iptruțit ce-, realele erau căzute, alături de‘ combine au lucrat cu coasa mii de cooperatori. Datorită măsurilor organizatorice, multe cooperative agricole au terminat de recoltat întreaga suprafața cu pâioa- se. Intr-adevăr, situația întîlnită pe teren oferă multe exemple de bună organizare a muncii. La cooperativa agricolă din Sînnicolaul Român întreaga suprafață cultivată cu orz (145 ha) cu mazăre (100 ha) și cu grîp (430 ha) a fost recoltată. La grîu s-a obținut o producție medie la hectar de 3 400 kg, care este cu 550 kg mai mare decît cea prevăzută în plan.Și în județul Sălaj, de cîteva zile, principala preocupare a cooperatorilor o constituie recoltarea cerealelor. Pregătirile în acest sens— după cum ne declară tov. loan Crăcinaș, director adjunct al Direcției agricole județene — s-au făcut din vreme, astfel că acum sepoate lucra din plin. Pe județ, pînă la 23 iulie, s-au recoltat 74 la sută din suprafețele cu orz și aproape 20 la sută la grîu. Cu excepția u- nor unități din zonele premontane sau cu o vegetație întîrziată, strîngerea recoltei de cereale se află în perioada de vîrf.Datorită condițiilor climatice deosebite în care a avut loc coacerea griului, nu se poate aprecia cu • e- xactitate care dintre județe sînt tn- tîrziate în ceea ce privește lucrările de recoltare. Avînd însă în vedere faptul că unele dintre județe au avut condiții climatice asemănătoare, după realizările la recoltat, se poate trage concluzia că lucrările nu au fost organizate temeinic și nu se desfășoară în ritm punzător. Astfel, in timp ce dețul Vîlcea recolta de grîu strînsă de pe 58 la sută din

din zilele trecute, . _..... .. .................... reușit să recolteze; măi mult de 100 kg de grîu, restul stînd imobilizate pentru reparații". Aceeași situație este și la cooperativa din Glod.Asemenea situații au putut fi tn- tîlnite și în unele cooperative agricole din județul Bihor. La cea din Vîrșoaț, de exemplu, exista inn-a- devăr o mare mobilizare de forțe — circa 300 de cooperatori, care lucrau la cositul griului. însă combinele aparținînd I.M.A. Nușfalău se defectau des, pentru .că li s-au rezervat terenurile cele mai accidentate și mai îmburuienite. Și în alte locuri combinele nu se folosesc rațional. Ca urmare, din cele 1 244 de combine existente în județ, în ziua de joi 24 iulie au lucrat numai 1 136. Multe dintre celelalte erau defecte, întrucît volumul lucrărilor executate mecanizat este foarte acorde cea funcționări scop consiliile de conducere și inginerii agronomi din cooperativele a- gricole să rezerve cele mai potrivite terenuri în vederea recoltării griului cu mijloace mecanizate, iar acolo unde nu pot intra combinele să lucreze cosașii și secerătorii. De asemenea, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii să ia măsuri în vederea înlăturării operative a tuturor defecțiunilor ce se ivesc la combine în timpul lucrului.Paralel cu grăbirea recoltatului, cea miji mare atenție trebuie acordată evitării risipei de boabe. Or. în unele locuri această sarcină nu este privită cu suficientă răspundere, La cooperativa agricolă din Cer- nica, județul Ilfov, în urma combinelor, sub brazdele de paie și pleavă, rămîneau foarte multe boabe de grîu. Cooperativa a avut 60 ha din
(Urmare din pag. I)...Și a mal fost odată o unitate alimentară în Bd. 1 Mai nr. 29. E închisă pentru renovare. De cînd 7 „Păi. de anul trecut, „din luna mai" — ne informează directorul O.C.L. Alimentara nr. 8 Nu mai ținea plan- șeul“. „Și l-ați reparat" 1 „Unii spun că localul va fi demolat, alții să ne apucăm de treabă. O să mai discutăm cu forul tutelar..." O să mai discute...

Am fost la Arad. în acest județ, din 10 unități programate pentru reparații și modernizări, 5 (adică jumătate) — între care magazinul „Mercur" și bufetul „Bucegi" — au termenele de dare în folosință depășite cu mai multe luni. Desigur, nu ne propunem să istorisim odiseea tuturor spațiilor comerciale imobilizate pentru reparații sau modernizări. Publicarea cîtorva date ni se pare totuși interesantă.
Unitatea Depășirea termenului de predare (în luni) Numărul lunilor de imobilizare

BucureștiJulieta 2 10„1 Mai" 7 15Expres „Victoria" 10 15„Bolta rece" (fost „Porumbara") 9 13Lacto Bulevard 5 16La „5 Lei" 7 16Crama „Carul cu bere" 4 12„Codrii Cosminului" 3 13AradMercur 4 6Bucegi 6 8TOTAL: ■ 57 124Deci, 10 unități din numai două orașe au stat închise 124 de luni, (echivalentul a 10 ani !), din care aproape jumătate reprezintă luni de întîrziere față de prevederile contractuale. Te întrebi, care negustor și-ar putea permite să-și țină magazinele astfel închise, cu anii 7 Na
bab să fie — și tot ar ajunge la faliment. Dar aceasta e o socoteală care se pare că nu-i deranjează prea mult pe cei în cauză.în plus, dacă în medie, fiecare din aceste unități avea o desfacere de 100 de mii de lei pe lună, apare clar că paguba se ridică la minimum

care a recoltat, pî mineața, 45 ha. O suprafața totală a fost culcată pămînt, fapt care a îngreunat recoltatul și a diminuat producția. Ar fi fost normal ca președintele cooperativei, Nicu Alecu, ing. Mircea Mihalcea și șeful secției de mecanizare, Moise Radulescu, să întreprindă tot ce se poate pentru a evita pierderile. Brigadierul Hristache Do- bre se explică : „Grîul de sub pleavă este din cauza vîntului mare de la combine Dacă se dă vîntul încet, a- tunci grîul iese murdar, cu semințe de buruieni și nu ni-1 primește la baza de recepție". O astfel de explicație, care a- parține conduceri! cooperativei, este cu totul greșită.In județul Ialomița, la cooperativa agricolă Radu Vodă, recoltaseră din cele 700 cu grîu. Cu boabele rămase însă în urma combinelor, păsările rului mult ce- pot trăi și bine. Printre combinele care stăteau defecte și cele care lucrau, prima întrebare pe care am adresat-o brigadierului Alexandru Olteanu a fost : „Rămîne grîu în pleavă ?“. Răspunsul a venit fulgerător : „Nici un bob". Am răscolit miriștea. de sub valurile de paie, cu gîndul că nu voi găsi pleavă. Dar și aici vorbele și tele au fost ca și la Cernica, de răspundere față de avuția perativei — condamnabilă.Pentru recolta de grîu din an s-a investit multă muncă, au fost făcute și alte cheltuieli. Ar fi nefiresc ca acum cînd producția ar trebui să fie înmagazinată cu grijă, să se risipească. De aceea, peste tot trebuie să se acorde cea mai mare atenție grăbirii recoltatului, pentru ca această lucrare să se termine în timpul cel mai scurt, iar producția să ajungă în magazii.
Al. MUREȘAN 
Aurel POP 
Alex. BRAD

Coincidenta a făcut ca exact în momentul cînd Neil Armstrong cobora jltima treaptă a „Vulturului" și punea piciorul stîng pe Lună, eu — în loc să stau ca tot omul cumsecade la televizor — să pun piciorul pe peronul gării Sinaia.în timp ce central de control de la Houston comunica din secundă în secundă ce se petrecea pe Lună, eu căutam un telefon public automat pe peronul gării să aduc la cunoștință redacției că programul meu în legătură cu cercetarea fenomenului de la Sinaia va suferi o modificare din cauza trenului care a avut o întîrziere de trei ore și jumătate. N-am găsit telefon. Șeful gării mi-a spus că apariția unui telefon automat e de domeniul viitorului. De ce ? Nu se știe. Universul mai păstrează taine.— N-aveți nici un telefon public care să comunic cu stația de Getax din localitate ?— N-avem nici de-ăla. Cînd s-a instalat linia e- lectrică C.F.R., telefoanele le-au scos pentru a nu se face scurt-circuit (!)— Ciudat !... Știu că Sinaia are un palat P.T.T. modern. Abia de cîțiva ani a fost dat în exploatare. Se poate să n-aveți automat direct cu Bucu- reștiul 7— Se vorbește că pro- iectanții palatului au proiectat încăperile mai joase decît instalațiile care trebuie montate. Erau de pe altă lume.în timp ce Neil „fura" de pe Lună 30 kg de roci, eu stăteam pe marginea uriașei și misterioasei gropi apărute . în mijlocul orașului șî mă gîndeam cît de neputincioși sîntem noi, pămîn- tenii. Adică noi luăm da pe Lună doar vreo 30 kg de probe, iar cei de pe altă lume fac în centrul orașului Sinaia o groapă în care poți îngropa, pe puțin, două regimente de birocrați. Asta numai dacă există pe lume atî- ția și dacă ei sînt înregimentați.Am întrebat un sinaiot:— Cum s-a petrecut „fenomenul" 7— într-o noapte ne-am trezit cu niște zgomote ciudate. Zbîrnîiau niște motoare de mii de cai/ putere. Ne-am uitat pe

ferestre și am văzut niște flams, niște seîntei și mal ales am auzit bubuiturile alea asurzitoare.— N-ați ieșit afară vedeți ce se petrece 7— Ba da. Chiarm-am dus, să mă scuzați, în pijama.— Si ce-al văzut 7— N-am putut să nimic. Apăruseră capămînt aici, în jur. niște

tre pe e«p si niște salo
pete ciudate...— Și după aia 7— După aia ne-am trezit cu groapa asta și bineînțeles cu cîțeva sute de luateTerra și precum vedeți nici urmă de ființă în jurul ei. într-adevăr, cred că e vorba de un fenomen.
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12 milioane lei pe an. Pagube pentru organizațiile și întreprinderile comerciale, daune pentru consumatorii care, găsind unitățile închise, sînt nevoiți să se îndrepte spre alte magazine. Si. desigur, daune pentru societate.Ce fac. In asemenea situații, bene-
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garduri înalte, și scara pe care o aveam o dădusem împrumut unui zugrav. Dar un vecin al meu, care are un binoclu, s-a urcat pe „Furnica" și s-a uitat de a- colo cu el.— Ce-a văzut ?— Cică, niște astronauți, cu un fel de căști albas-

în timp ce Armstrong comunica de pe Lună : „Este un pas mic pentru om, dar un salt gigantio pentru omenire", eu îl întrebam pe primarul orașului Sinaia :— Cum vă simțiți 7— Excelent !— Cred și eu. întreaga omenire va fi cu ochii pe

•unitate, iar întreprinderilor specializate nu le ajunge nici măcar un an.Avem și noi lipsurile noastre, nu spunem nu. dar am impresia că lucrările comerciale sînt privite, de către unii constructori, ca a cincea roată la căruță. Numai așa se explică. de pildă, de ce restaurantul
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era șui condus de dum
neavoastră.— întreaga omenire 7 De ce 7— Din cauza O.Z.N.- ului. A farfuriei zburătoare care a luat probe de Pămînt de aici - de la dumneavoastră.— Te credeam om serios. Nu O.Z.N.-ulluat probe. Nu el ne-a făcut groapa asta.— Nu O.Z.N.-ul 7 cine 7— O.N.T.-ul. Nu a co- borît, ci a urcat aici la noi și s-a apucat să construiască un patinoar artificial acoperit. Dumneata ai văzut numai groapa.— Ce trebuia să mal văd 7— Materialele care au fost aduse. Fierul-beton fasonat pentru construcția asta.— Dacă e o lucrare, cum zici dumneata, de ce nu se lucrează 7— După ce s-au consumat peste 4 000 000 lei cu groapa asta și organizarea șantierului, s-a oprit orice activitate. Și-au dat seama că coste prea mult. Se conizează să-1 facă coperit. Dar pentru se astupă groapa...— Și dacă o să-1 descoperit n-o să bine 7— La asta trebuia dit de mult. La după cum bine ninge mult, un parc de autocamioane, o armată de oameni și bineînțeles un loc pentru depozitarea zăpezii. Treburile astea ne vor costa mai mult decît...— Și dacă nu se va face nici acoperit și nici descoperit, ce faceți cu groapa care costă peste 4 000 000 7 Sper că n-o să cereți fonduri pentru a face altă groapă alături pentru a o astupa pe asta 7— Dumneata glumești, dar altă soluție nu există. Groapa e chiar în central orașului. Va cerem fonduri tuparea ei.— Și, astfel, _ astuparea ei, ne vor costa cam cît două blocuri bune pentru mai bine de-o sută de familii...— Dar... cu „acoperire".E bine 7Nu. Eu rămîn la părerea mea : groapa de la Si- l naia a fost făcută de niște ' ființe de pe altă lume.Dar de ce cu milioanele noastre?!Chestia asta n-o pot în- i țelege și pace. ’
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o să pre- des- astafacă fiegîn- Sinaia, se știe, ninge trebui

trebui să pentru as-groapa șl

CALITATEA PRODUSELOR 
FACE RENUMELE ÎNTREPRINDERIIConstrucție nouă, dotată cu mașini de înalt randament, Fabrica de pielărie și mănuși din Tîrgu-Mureș a devenit cunoscută prin produsele sale atît în țară cît și peste hotare.Această unitate, specializată în producția mănușilor, precum și a confecțiilor din piele, reprezintă nu numai o marcă de prestigiu, dar și o dovadă a spiritului creator, dinamic al unui colectiv preocupat de valorificarea superioară a materiei prime. Fabrica din Tîrgu-Mureș produce anual 1 500 000 de mănuși de cea mai bună calitate, într-o gamă largă de sortimente pentru diferite utilizări. După cite știm, mănușile pentru femei și bărbați „dispar" cu mare repeziciune din magazine, fiind foarte solicitate. Iar volumul tot mai mare de produse ce se exportă este urmarea firească, a prestigiului do- bîndit de această fabrică pe piața internațională. De altfel, anul acesta, volumul producției la articolul principal — mănușile — este de peste 10 ori mai mare față de realizările din anul 1950.An de an fabrica și-a diversificat sortimentele. In prezent produce și confecții de piele — fuste și veste — pentru adulți, haine din piele de oi velur, oi mappa, din piei de porc, capre și din șpalt.

Ușoare, moi, cu un colorit modern, confecțiile din piei velurate sînt comode și elegante. Colectivul de creatori se conformează prompt cerințelor modei, oferind, totodată, o mai mare varietate de modele pentru diverse categorii de cumpărători. Pantalonașii pentru copii, de pildă, răspund cerințelor micilor beneficiari.O nouă colecție de modele de mănuși a fost creată de curînd pentru anul 1970. De remarcat varietatea modelelor și culorilor, rezultat al strădaniei colectivului de a satisface cît mai bine cerințele pieței, de a folosi judicios materia primă. Printre sortimentele noi înscrise anul acesta în nomenclatorul de produse al fabricii din Tîrgu-Mureș se află și echipamentul de lucru și de protecție — mănușile 
palmare și mănușile de sudură — a căror producție deține un loc însemnat. De asemenea, în preocupările colectivului de aici intră și realizarea de piei moi — pentru mănuși și pentru- haine — meșină și ' altele.Ca urmare a noilor investiții ce-i vor fi alocate, Fabrica de pielărie și mănuși din Tîrgu-Mureș își va spori mult producția în anii viitori. (Rep. publicitate).

0 0 0 ® ® ®semnificativ : proiectul pentru restaurantul „Bolta rece" prevedea inițial lucrări în valoare de circa 130 000 de lei, pentru ca la sfîrșitul lucrării valoarea să se ridice la aproximativ 600 000 de lei". Exemplul nu este singular. Și la Arad
ÎNCHIS PENTRU RENOVARE ✓ ✓
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DAR DESCHIS PENTRU PAGUBĂ!
ficiarii — întreprinderi șl organizații comerciale, trusturi de alimentație publică ? Ne răspunde tovarășul V. Stanciu, director adjunct al T.A.P.L. București :— Ne interesăm de mersul lucrărilor, le urmărim...— Atît 7— Am mers mult mai departe. Pentru a le urgenta, am ajuns pînă acolo încît căutăm materiale și le oferim constructorilor, ba uneori le împrumutăm și lucrători. Dar partenerii noștri, în loc să ne predea lucrările la timp, ne servesc explicații. Trebuie să subliniem ca o cauză a tergiversării lucrărilor și formalitățile greoaie de elaborare și avizare a proiectelor. Cea mai importantă cauză rămîne totuși indiferența, neseriozitatea aș spune, cu care constructorul privește lucrările cu caracter comercial. Este de neînțeles cum, prin forțe proprii, noi reușim să renovăm în 1—2 luni o

c:„1 Mal" n-a fost încă terminat deși am pus la dispoziția constructorului (I.C.M. 5) cărămizi, cherestea, materiale pentru instalațiile electrice, etc. Ce-ar spune constructorii intrînd într-una din unitățile tre, li s-ar pretinde să aducă și friptura de acasă, lai- noi să casăm banii 7.Deci, constructorii ar fi de Rar, recunoscîndu-și lipsurile, tia critică, la rîndul lor, pe beneficiari pentru pregătirea insuficientă a lucrărilor.— Pentru a ne îndeplini îndatoririle în condiții corespunzătoare — ne spunea Ing. C. Chiovari, directorul I.C.R. 9 — este necesar să dispunem de o documentație judicios realizată, care să țină cont de toate elementele. Modificarea pe parcurs, de nenumărate ori, a proiectelor de către beneficiari are ca rezultat evident tergiversarea lucrărilor. Aș da numai un exemplu, care mi se par»

dacă, noas- vinul le în-vfnă. aceș-

întîlnim aceeași situație. Aici, la carențele activității întreprinderii de prestații-construcții se adaugă și neîntocmirea la timp a documentației de către O.C.L. Produse industriale și T.A.P.L. Desigur, asemenea oscilații, nehotărîrea unor beneficiari în adoptarea soluțiilor nu permit organizarea corespunzătoare a șantierului, frînează realizarea lucrărilor. Evident, pentru a ascunde propriile lor lipsuri beneficiarii pasează răspunderea proiectantului argumentînd că el este acela care trebuie să asigure un proiect corespunzător, că lui îi revine întreaga vină pentru nealegerea la timp a soluțiilor constructive optime.Pe scurt, situația se prezintă cam așa : constructorul „repară" unele localuri comerciale cu lunile, uneori cu anii, proiectantul realizează documentații cu întîrziere și neju- dicios întocmite, iar beneficiarul oscilează între unul și altul fără

prea mare tragere de Inimă. Acesta practici antieconomice, consecințe indubitabile ale lipsei de disciplină, se repercutează atît în sfera economică, cît și în cea a deservirii sociale. Revirimentul poate fi obținut numai prin îmbinarea eforturilor beneficiarilor, constructorilor ți proiectanților într-o acțiune unitară, printr-o colaborare permanentă și eficientă, coordonată cu toată strictețea de consiliile populare prin penalizarea vinovaților de orice pă. gubitoare întîrziere.Toate cele arătate dovedesc tn mod evident că organele locale trebuie să acorde organizațiilor comerciale un ajutor substanțial pe această linie. Consiliile populare — în subor- dinea cărora se află și comerțul local, și întreprinderile de construcții și reparații — sînt datoare să exercite un control sever pentru respectarea graficelor de lucrări o dată stabilite, trăgînd la răspundere pe cei ce le încalcă. Neajunsurile pe care le-am semnalat nu se răsfrîng numai asupra deservirii populației și a activității comerciale însăși; ele depășesc cadrul strict al comerțului, punînd in discuție, în același timp, eficiența folosirii fondurilor de reparații care, în condițiile date, stau imobilizate luni și chiar ani. Fenomenul neglijării acestor investiții, pe motivul uneori nerecunoscut în mod deschis că ar fi de mai mică valoare, se impune a fi combătut cu tărie. Investițiile de orice fel trebuie să fie urmărite cu rigurozitate și realizate intr-un termen cît mai scurt, orice abatere în această direcție afectind fondurile de acumulare ale statului. Este de nepermis ca cei ce privesc cu indiferență cum se pierd sume importante să nu răspundă, materialicește, de pagube.
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Activitatea ideologică 
la nivelul rolului 

conștiinței socialiste
Mihai TELESCU

prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.

Caracteristic pentru dezvoltarea democrației socialiste în România este crearea unui larg cadru instituțional menit să solicite gîndirea și .voința maselor în toate compartimentele vieții sociale. Această realitate se explică prin puternicul ■ dinamism politic și social al societății românești contemporane.După cum se știe, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în toate sectoarele de activitate — în economie, în administrație, în învățămînt — au fost promovate măsuri de mare importanță care, oferind un cadru instituțional procesului de participare a maselor la conducerea treburilor.de stat, șl obștești, " au creat în întreaga viață socială un climat de puternică efervescentă creatoare, de stimulare a inițiativelor și de atragere în activitatea de conducere a tuturor oamenilor muncii. Pe o asemenea coordonată majoră a adincirii democratismului socialist care cointeresează organic și efectiv pe toți cetățenii în opera de edificare socialistă se circumscriu deopotrivă măsurile luate pentru reorganizarea administra- tiv-teritorială a țării, perfecționarea activității și sporirea rolului Marii A- dunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri în viața socială și politică a statului, instituirea Frontului Unității Socialiste, creșterea atribuțiilor ce revin sindicatelor, organizațiilor de tineret și femei, uniunilor de creație și altor organizații obștești.întreaga experiență do- bîndită pînă acum în procesul făuririi noii orîn- duiri sociale arată că perfecționarea și dezvoltarea neîntreruptă a democrației socialiste implică o creștere considerabilă a- răspunderilor ce revin partidului, a rolului său conducător în societate. De aceea, una din preocupările centrale ale conducerii partidului este înfăptuirea neabătută a principiilor democrației interne de partid șl centralismului democratic care asigură condițiile necesare realizării marilor sarcini și îndatoriri ce revin comuniștilor în înfăptuirea politicii partidului. în acest sens, în ultimii ani au fost imprimate în tot mai mare măsură în viața și activitatea organelor și organizațiilor de partid respectul față de principiile statutare, față de normele vieții interne de partid, s-a întărit munca colectivă în organele centrale și locale, s-au creat condiții pentru manifestarea largă a inițiativei și combativității tuturor membrilor de partid.Pentru continuarea procesului de adîncire a democrației interne de partid este semnificativ și modul de desfășurare a recentelor conferințe județene de partid, în cadrul cărora, pentru prima dată, în urma măsurii luate de conducerea partidului, au fost desemnați candidatil pentru viitoarele organe superioare de conducere ale partidului. în urma acestei măsuri, la alegerea organelor superioare ale partidului participă mii și mii de comuniști, dispu- nînd de mandatul tuturor membrilor de partid. Este o vie expresie a lărgirii democrației interne de partid și faptul că în cadrul conferințelor <» județene de partid s-au adoptat holărîri unanime care susțin realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar gene

ral al Comitetului Central al P.C.R., hotărîri care au exprimat înalta prețuire pe carg o acordă întregul partid, întregul popor tovarășului^ Ceaușescu pentru contri-" butia sa deosebită la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului.Există însă și un alt aspect al problemei. Cum se știe, îndeosebi după cel Hde-al IX-lea Congres al |partidului, în practica cu- Hrentă a conducerii parti- 0dului au intrat, cu o am- nplă rezonantă și cu cele mai mari foloase, întîlnirile pe care conducătorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, le au periodic cu cele mal largi categorii de cetățeni. Asemenea întâlniri asigură consultarea concretă a cetățenilor asupra obiectivelor majore vi- zînd orientarea politică șl economică a tării, măsurile întreprinse într-un loc sau altul pentru dezvoltarea vieții economice, sociaî- culturale etc. Numai înacest an secretarul general al partidului nostru a vizitat numeroase județe ale țării, s-a întîlnit cu con- fiducători ai întreprinde- nrilor industriale, cu preșe- 0dinți ai cooperativelor a- ggricole de producție cu care a avut îndelungi și fructuoase consultații, cu activiști ai organelor locale de partid și de stat, a efectuat repetate vizite în piețe și la centrele de desfacere a produselor, a discutat cu gospodine și cu alți cetățeni. Amplitudinea acestui exemplu oferă dimensiunile reale ale unui climat social, ale unui stil de lucru cu caracter per- Hmanent, bazat pe dialogul Hdeschis, continuu, dintre Mconducători si masele largi. 9Promovînd consecvent Hcritica și autocritica — 9lege a dezvoltării socia- 0le în condițiile noii o- rînduiri — partidul asigură deplina punere în valoare a potențelor creatoare ale societății. Partidul nostru a arătat clar că nu confundă critica cu manifestarea unei atitudini ostile față de interesele societății. Dimpotrivă, consideră că tocmai prin dezvăluirea deschisă, sinceră a neajunsurilor și lipsurilor pot fi reliefate cauzele care le generează și se asigură înlăturarea lor. Imprimînd un spirit combativ în toate domeniile construcției socialiste, înlesnim înlăturarea practicilor învechite, a Hmentalităților anchilozate, |promovarea largă a noului. |Tot atît de adevărat este gînsă faptul că democrația Bsocialistă este prin însăși Snatura el opusă anarhiei, liberalismului mic burghez, |manifestări profund nocive orînduirii noastre ; ea presupune disciplină, ordine, stricta respectare a legalității, concentrarea efortu- , rilor spre obiectivele fundamentale ale progresului social.Pe bună dreptate, apreciind imensul rezervor de energie și putere creatoare existent în rîndul rj poporului, documentele e- 8 laborate pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R. subliniază pregnant că în procesul de adîncire a democrației socialiste crește rolul conducător al partidului și, o dată cu aceasta, sporesc sarcinile privind perfecționarea căilor de atragere multilaterală a maselor populare Ia activitatea organelor de stat, la conducerea întregii societăți, crește rolul opiniei publice în conducerea vieții sociale.

Tezele, ca și proiectul da Directive au o trăsătură fundamentală comună : pornesc de la cunoașterea realităților, a condițiilor specifice ale României, de la necesitatea perfecționării continue a întregului mecanism economic și social, impusă de stadiul actual al dezvoltării țării, de progresul intens și neîntrerupt, în toate direcțiile, realizat pe plan mondial.Sînt bine cunoscute succesele dobîndite în opera de construcție socialistă, în procesul amplu de industrializare a țării, care va 
I constitui și în viitor pivotul progresului neîntrerupt al societății noastre pe toate planurile vieții social-eco- nomice. In concordanță cu cerințele obiective ale continuării în ritm susținut a edificării unei economii moderne, bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceririlor științifice contemporane și valorificarea resurselor țării, partidul a elaborat un concept superior de conducere, planificare și organizare a e- conomiei naționale. în acest context s-a extins principiul conducerii colective la toate nivelele conducerii economiei, In toate întreprinderile industriale au luat ființă comitete de direcție și s-au lnstltuționalizat adunările generale ale salariaților, care asigură antrenarea nemijlocită a muncitorilor și specialiștilor la conducerea unităților economice.în condițiile în care sarcinile economice ale cincinalului următor se amplifică în proporții deosebit de importante, devin tot mai complexe șl diversificate, crește continuu rolul conducător al partidului. Așa cum se arată în Tezele Comitetului Central, aceasta implică în primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revin obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din domeniile de activitate în care lucrează, să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului, de sine stătător, asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Confruntînd exigențele pe care le pun documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al partidului cu experiența organizației de partid a sectorului nostru, cu sarcinile care ne revin în anii următori, înțelegem că trebuie să acordăm tot mal multă importanță însușirii noțiunilor moderne cu privire la conducerea întreprinderilor industriale ; avem în vedere, în acest sens, schimbările profunde care au avut loc pe plan mondial, determinate într-un înalt grad de intensificarea revoluției tehnico-științifice. Există, în momentul de față, o știință a conducerii economice, a conducerii întreprinderilor. Ea pornește de la stabilirea unor criterii exacte cu privire la calitățile pe care trebuie să le întrunească cadrele de conducere, directorul, inginerul șef, fiecare factor de răspundere, cu privire la relațiile în cadrul întreprinderii, la spiritul muncii colective și la îndatoririle fiecărui salariat, de la președintele comitetului de direcție pînă la ultimul muncitor. Tocmai în acest spi
ll rit, organelor și organizațiilor de partid le revine o- bligația de a acționa, așa cum se arată în Teze, ca — fiecare membru de partid să fie un militant activ pentru înfăptuirea politicii partidului, un exemplu de

—

conștiinciozitate și devotament în îndeplinirea obligațiilor profesionale și obștești.Privind aspectele legate de îmbunătățirea conducerii economice, a conducerii fiecărei unități, organele și organizațiile de partid din sectorul 3 al Capitalei sînt conștiente de datoria pe care o au de a studia mult mai aprofundat starea de lucruri existentă în fiecare unitate, de a cunoaște realitățile de la fiecare loc de muncă. Trebuie să acționăm mult mai ferm pentru introducerea principiilor moderne de organizare și gospodărire științifică a întreprinderilor. Aceasta este una dintre condițiile mersului nostru înainte, unul dintre factorii esențiali de care depind fructificarea su- ț

Politica națională mar- xist-leninistă a Partidului Comunist Român și-a verificat, de-a lungul anilor, și cu deosebire după Congresul al IX-lea, justețea în fapte, intr-un complex de măsuri politice și economice direcționate către promovarea și apărarea e- chității sociale, a egalității depline a tuturor cetățenilor patriei, creîndu-se astfel un cadru fertil în care toate calitățile națiunii înfloresc și se afirmă deopotrivă. Este acesta un cadru al rodniciei, un cadru în care, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, criteriul suprem de apreciere a membrilor societății este devotamentul față de cauza socialismului, față de patrie, capacitatea de muncă și pre- 1 jrrty
Practica dezvoltării soci

ale demonstrează că în pro
cesul făuririi noii orînduiri 
creșterea rolului partidului de 
forța conducătoare a societății 
este o lege obiectivă, o cerință

Ș imperioasă a vieții.
(Din Tezele Comitetului Central 

i al Partidului Comunist Român

pentru- Congresul al X.-lea al 
partidului}

’ ?: 
: - sperioară a investițiilor, creșterea productivității muncii, sporirea avuției naționale. Desigur, aspectele e- xercitării conducerii de către partid a economiei sînt practic nelimitate. O latură pe care noi o socotim de stringentă actualitate și a- supra căreia vom insista cu deosebire în viitor este intensificarea muncii de partid în sectoarele de concepție din întreprinderi, adică acolo unde lucrează detașamentul de specialiști cel mai reputat. Stimulînd climatul efervescent de muncă, de căutări novatoare în domeniul promovării tehnicii celei mal noi, organizațiile de partid trebuie să se situeze, tot timpul, în fruntea a tot ceea ce este cu adevărat valoros în gîndirea, în creația colectivului. Ele trebuie să reprezinte — prin întreg arsenalul de mijloace ale muncii politice de masă — sprijinul moral a ceea ce este înaintat, valoros, stimulînd pe cei care oferă soluții noi, eficiente în activitatea lor economică, pe cei care luptă fără preget pentru înlăturarea obstacolelor care mai împiedică progresul, a fenomenelor de birocratism, de inerție și rutină, ce se mai regăsesc pe alocuri.Evident, cînd vorbim de rolul conducător al partidului în economie, ca de altminteri în orice domeniu al vieții sociale, nu ne gîn- dim la o noțiune abstractă. Imbogățindu-și metodele de activitate — premisă a dezvoltării rezultatelor actuale — organele și organizațiile de partid sînt chemate să determine ca fiecare comunist, la locul pe care îl deține, indiferent de funcția sa, să fie un pro- pulsor al noului, al exemplului înaintat, contribuind în felul acesta la manifestarea organizației de partid din care face parte ca adevărată forță dinamică a colectivului.

gătirea sa, contribuția a- dusă la întărirea orînduirii noastre.Programul continuării o* perei de desăvîrșire a construcției socialiste cuprins în documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea, asigurînd dezvoltarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, creează și cadrul întăririi continue a prieteniei și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. La temelia adeziunii entuziaste, a încrederii depline în politica partidului a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, stă convingerea izvorîtă din viață că destinul nostru comun, al tuturor locuitorilor țării, este fericirea acestei patrii, fericirea întregului popor, a cărui forță conducătoare este Partidul Comunist Român.Nou creat, în urma îmbunătățirii organizării ad- ministrativ-teritoriale a României, într-o zonă prea puțin dezvoltată în trecut, județul nostru s-a bucurat de un deosebit sprijin din partea conducerii de partid și de stat, în scopul rapidei sale înfloriri. Prilejuind o puternică exprimare a dragostei față de partid, a încrederii depline în politica sa înțeleaptă, vizita făcută în județul nostru de conducătorii partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va rămîne înscrisă cu litere de aur în istoria nouă a plaiurilor covăsnene. Prin îndrumările prețioase ale secretarului general al C.C. al P.C.R., prin caracterul ei de studiere a resurselor și posibilităților județului, vizita conducătorilor de partid a deschis bogate perspective de progres a- cestor meleaguri. Primii patru ani ai actualului cincinal reprezintă, pentru dezvoltarea economiei județului Covasna, investiții

In valoare de aproape 1 miliard de lei, din care peste jumătate a fost îndreptată spre construirea de noi întreprinderi industriale. Astfel, la Tg. Secuiesc se construiesc trei mari fabrici, au loc importante lucrări de reuti- lare și de lărgire a întreprinderilor mai vechi, se aduc perfecționări ale activității economice în diferite alte sectoare. Astăzi realizăm, în 180 de zile, întreaga producție industrială obținută în întregul an 1955 de întreprinderile din această zonă a țării. Toate acestea dovedesc că județului Covasna i-au fost create bogate posibilități de progres economic, sînt ,p mărturie că și pentru locuitorii acestor meleaguri egalitatea națională are temelia concretă a politicii partidului de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării.Reflectînd compoziția națională a județului, organele de partid, de stat, organizațiile de masă cuprind, în rîndurile lor, oameni ai muncii români, maghiari etc. Și aceasta este o expresie concretă a drepturilor create, prin politica partidului, tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, de a lua parte efectivă la conducerea vieții social-politice și economice a țării. Documentele care vor fi supuse aprobării Congresului al X-lea al partidului ridică în fața noastră și sarcina folosirii cu mai multă pricepere a întregului complex de forme și mijloace de concentrare a aportului maselor la viața politică și economică. Noi sîntem preocupați să promovăm acei oameni care, prin proba faptelor, și-au cîștigat stima maselor, să combatem practicile vechi, potrivit cărora caracterul reprezentativ, sub aspect național, al unui organism nu era pus întotdeauna în strînsă legătură cu alegerea celor mai corespunzători oameni.De o deosebită actualitate pentru noi sînt prevederile din Tezele C;C. al P.C.R. referitoare la consiliile naționalităților conlocuitoare — parte integrantă a Frontului Unității Socialiste, organism politic reprezentativ, ce unește sub conducerea partidului toate forțele sociale din țara noastră. Acest cadru de întărire a unității poporului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, poate și trebuie să-și găsească mai bogate fructificări și în județul .Covasna. Dispunem de vaste posibilități de îmbogățire a muncii de educație patriotică și partinică a maselor, de la cuprinză- toarea rețea de școli, în care învață peste 20 000 de elevi maghiari, pînă la teatrul de stat în limba maghiară și alte instituții de cultură și artă. Viața culturală a județului răspunde tot mai bine nevoilor de lărgire a orizontului de cunoștințe ale populației, cinstește deopotrivă pe marii fii ai poporului nostru, pe oamenii de valoare născuți pe meleagurile covăsnene, contribuind astfel la cimentarea și mai puternică a înfrățirii dintre oamenii muncii.Ampla dezbatere a documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al P.C.R. s-a desfășurat și în județul nostru într-o însuflețită atmosferă de efervescență, de emulație, de întărire a frăției dintre locuitorii de diferite naționalități ai acestui pămînt românesc, într-o unitate de nezdruncinat, consacrată edificării viitorului luminos al țării.

Patrimoniul Ideologic al partidului nostru s-a îmbogățit considerabil datorită documentelor de excepțională însemnătate teoretică și practică ce vor fi supuse aprobării Congresului al X-lea al P.C.R. Dezbaterea largă a acestor documente programatice la care a participat întregul partid și popor, adeziunea deplină exprimată de comuniști, de toți oamenii muncii, cu prilejul adunărilor de partid și cetățenești, al conferințelor județene de partid, atestă că politica internă șl externă, programul propus de partidul nostru pentru dezvoltarea viitoare a țării corespunde întru totul intereselor fundamentale ale poporului. năzuințelor și voinței acestuia. Angajarea totală a maselor la înfăptuirea acestui program este coordonata principală de care trebuie să ținem seama în întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile de partid pa tărîmul muncii ideologice..Nicicînd activitatea ideologică a partidului, activitatea teoretică și gîndirea social-politică din țara noastră nu au cunoscut un climat atît de propice ca în ultimii ani. Pentru că, după cum se știe, Congresul al IX-lea a dat un puternic impuls gîndirii creatoare, activității politice în toate compartimentele sociale. Documentele de partid, cuvîn- tările tovarășului Nicolae Ceaușescu au fundamentat din punct de vedere teoretic aria largă a problematicii perfecționării organizării societății, a relațiilor de producție, a vieții social-politice. Aceste documente, stabilind în mod științific, realist, calea dezvoltării societății noastre, reprezintă totodată o contribuție a partidului nostru la îmbogățirea gîndirii marxist-leniniste contemporane, la dezvoltarea teoriei șl experienței revoluționare a mișcării comuniste șl muncitorești.încă de pe acum apare evident că hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea al partidului implică ridicarea pe o treaptă mai înaltă a muncii ideologice desfășurate de toate organele și organizațiile de partid. Aceasta pre- . supune să evaluăm realist experiența acumulată, criteriul esențial de apreciere fiind rezultatele practice dobîndite. forța de înrîuri- re a procedeelor și modalităților utilizate.O latură esențială a rolului conducător al partidului nostru se concretizează tn activitatea sa susținută și multilaterală pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Tocmai de aceea este necesar să asigurăm ca munca ideologică să contribuie în mai mare măsură la formarea gîndirii materialistdialectice a maselor, să le dezvolte capacitatea de a discerne pe această bază sensul fenomenelor interne și internaționale.Va trebui să acordăm și tn viitor cea mai mare a- tenție cultivării în rîndul întregului popor a patriotismului socialist care — după cum de atîtea ori s-a demonstrat — este un factor generator de înalte valori politice și morale, de vitalizare a energiilor națiunii, a hotărirli de apărare a cuceririlor revoluționare. Partidul nostru educă, totodată, masele în spiritul internaționalismului socialist, pentru că, în concepția sa, dragostea față de patria

socialistă se îmbină în mod armonios cu solidaritatea față de alte popoare, cu a- ' titudinea internaționalistă față de lupta proletariatului, a forțelor revoluționare și progresiste de pretutindeni.Comitetul nostru județean de partid se preocupă ca întreaga gamă de forme și mijloace ale muncii po- litice-ideologice să-șl aducă o contribuție sporită la explicarea politicii partidului de edificare a socialismului în țara noastră, a măsurilor întreprinse de partid șl guvern, a modalităților concrete de aplicare a acestora, să contribuie la creșterea participării maselor largi la Îndeplinirea sarcinilor Imediate șl de viitor.
O pondere considerabilă în ansamblul activității po~ lltlco-ldeologice ce o desfășurăm este cea consacrată unei temeinice pregătiri polltico-ldeologlce, a celor 62 000 de membri «• al organizației județene de partid. Pentru ca învăță- mîntul de partid să răspundă cît mai bine cerințelor noi ce se ridică șl pentru ca elsă-șl exercite cu tărie puterea de înrîurlre, este necesar să renunțăm cu mal mult curaj șl hotărîre la forme organizatorice depășite, la metodele învechite. să ne preocupăm mai mult pentru crearea unui cadru mai larg de dezbatere a ideilor, de confruntare a părerilor. Avînd în vedere etapa dezvoltării noastre social-economice în care rolul maselor crește nemăsurat In elaborarea ș! înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, credem că a devenit necesară organizarea unor forme a- decvate de studiere a politicii partidului pentru toți oamenii muncii, sub îndrumarea competentă a cadrelor de partid.Conducted întreaga activitate de informare a maselor asupra politicii Interne și externe a partidului șl statului nostru, ne străduim .Ssă-i imprimăm un caracter dinamic și permanent. Ceea ce am reușit să realizăm cu studenții șl cu diferitele categorii de intelectuali din orașe, unde Informarea se desfășoară sistematic și operativ, trebuie să extindem și la alte categorii de oameni al 3muncii — muncitori șl ță- Hrăni, intelectuali de la sate. |Sistemul expunerilor, al aconferințelor s-a dovedit Mutil, dar viața ne demon- Hstrează că în foarte multe acazuri acestea se cer com- Hpietate cu alte forme, mal Hmobile, mai atractive șl ijmai eficace, care determină |o participare activă șl cu mai mult interes a auditoriului.O atenție deosebită trebuie să acordăm în continuare perfecționării activității cabinetului județean de partid care trebuie să-șl sporească contribuția la ridicarea pregătirii lectorilor, a propagandiștilor | el trebuie să se transforme într-un centru metodic, documentar, de Informare și de investigație so- j ciologică largă a celor mal importanți factori ai activității ideologice.Sîntem conștlențl că întreaga muncă polltică-ideo- logică ce o desfășurăm trebuie să contribuie mal activ la mobilizarea oamenilor muncii din județul nostru la înfăptuirea programului ce va fi adoptat de Congresul al X-lea al partidului la dezvoltarea conștiinței socialiste.
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Condițiile
9

Mesajul artei românești
sub orizonturile

\ *

inteligentei științifice
W 9 5 9tente. S-ar dezmembra astfel colective de cercetare închegate, iar noua unitate creată ar fi de regulă eterogenă și cu atît mai eterogenă cu cit problema abordată este mai complexă Or. experiența arată că eterogenitatea, lipsa de profilare se manifestă ca o frînă foarte puternică in calea dezvoltării unei unități de cercetare.Astfel de neajunsuri pot fi evitate dacă activitatea de coordonare este dusă în mod eficient.. Și aceas- un singur

Documentele pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român trasează cercetării științifice poate cel mai frumos rol pe care l-a avut vreodată : acela de a devansa cerințele economiei și culturii noastre naționale. Această misiune de mare răspundere presupune, îndeosebi în domeniul științelor tehnice, o legare organică a cercetării științifice de proiectare, de producție, de practică. Pe drept cuvînt se arată în proiectul de Directive că cercetările se vor considera încheiate numai după ce au fost aplicate în producție și au dat rezultatele scontate.Avem cercetători minunați, tineri și vîrstnici, care, prin inventivitatea lor, prin imaginația lor creatoare, obțin rezultate comparabile cu cele ale multor savanți din țări cu o veche tradiție științifică. Nu este Insă totul să creezi teorii noi, mai trebuie să le și materializezi. De aceea, se impune să nu rămînem indiferenți față de soarta roadelor inteligenței românești, ci să perseverăm, să urmărim cu tenacitate ca ele să nu se irosească, prinzînd contur concret în bunuri necesare poporului nostru. în acest scop, e nevoie să creăm cele mai bune condiții.Aplicarea rezultatelor cercetării științifice nu este întotdeauna o operație simplă. în unele țări s-au și creat instituții speciale în acest scop, de exemplu, în Franța, ANVAR (Association Nationale de la Valorisation de la Recherche — Asociația Națională pentru valorificarea cercetării). îmi amintesc că la „Conveg- no“ româno-italian, care a avut loc la Roma la sfîrșitul lunii mai a.c., un reprezentant al Consiliului Național al Cercetării din Italia remarca faptul că două mari descoperiri ale sa- vanților italieni — radioul (Marconi) și fisiunea nucleară (Fermi) — nu au reușit să asigure industriei electronice și nucleare italiene primul loc în ceea ce privește competitivitatea produselor respective pe plan mondial și aceasta din cauza nivelului industrial, mai scăzut, în acest domeniu, decît al altor industrii străine. Valorificarea depinde de mai mulți factori, care trebuie să se afle într-o legătură reciprocă și să colaboreze activDesigur, în primul rînd este vorba de forța economică, de capacitatea a- cesteia de a „absorbi", de a integra rapid rezultatele cercetării. Or, în această privință, dezvoltarea economică rapidă a României socialiste creează condiții din cele mai bune. Este, apoi, problema fondurilor alocate cercetării — problemă asupra căreia nu mai insist, fiind bine cunoscute marile eforturi făcute de stat în această privință.Mai există însă și alți factori. în domeniul științelor tehnice, valorificarea presupune .colaborarea.cercetăm torului, a proiectantului și a inginer rului din uzină sau de pe șantier., Ar .. ceastă colaborare generează o adevărată „conexiune inversă", adică un întreg proces de perfecționare continuă a activității fiecărui factor în parte, pe baza schimbului de informații și de sugestii reciproie. Asemenea colaborări au existat și pînă în prezent, dar, de multe ori, ele aveau un caracter sporadic și, de regulă, ocazional, industria apelînd la serviciile cercetării științifice numai a- tunci cînd se iveau defecțiuni mai deosebite în construcțiile sau instalațiile deja realizate.Se impune ca, în viitorul cel mai apropiat, colaborarea tuturor factorilor ce contribuie la valorificarea rezultatelor cercetării științifice să aibă loc într-un cadru organizat Trebuie găsită o formă superioară de organizare a colaborării dintre unitățile ce contribuie la soluționarea problemelor de interes național, îndeosebi a celor care formează o-

prof. dr. docent 
Radu VOINEA 

secretar general al Academiei

biectul programelor de cercetare prioritare. Tocmai această necesitate se are în vedere în Teze care prevăd măsuri concrete în acest sens, în primul rînd prin perfecționarea relațiilor contractuale. Problema se cere abordată cu mult simț de răspundere, ținîndu-se seama de o serie de factori care joacă un rol important, ca : tradiția de cercetare, experiența acumulată, specificul domeniului de cercetare, nevoile economiei naționale etc.Organizare, după părerea mea, nu Înseamnă neapărat restructurare, ci, în primul rînd precizarea unei tematici, asigurarea bazei materiale necesare și a unor cadre specializate în număr suficient. A reduce organizarea la restructurări continue e- chivalează, Sntr-un anumit sens, cu operația pe care o fac căutătorii de perpetuum mobile, imaginîndu-și că prin combinații de pîrghii. scripeți, roți dințate etc. vor reuși să creeze energie fără a cheltui nimic. în domeniul cercetării științifice, restructurările continue pot avea efecte nedorite deoarece aproape întotdeauna ele destramă colectivele de cercetare, care și așa se formeazăzdes- tul de greu și au nevoie, pentru consolidarea lor — după unele păreri autorizate -- în medie de cel puțin 10 ani.Rezolvarea unor probleme complexe de interes național, în cadrul unor programe nrioritare, necesită colaborarea unor specialiști care activează în diverse organe sau instituții centrale. Coordonarea activității unor astfel de specialiști se face, în unele țări, prin intermediul unor organisme speciale interministeriale. Chiar în condițiile existenței Consiliului Național al Cercetării Științifice consider că anumite concluzii desprinse din această experiență ar merita să fie luate în considerareAr fi greșit, după părerea mea, să se creeze, pentru abordarea unei probleme complexe, o nouă unitate de cercetare, formată, de exemplu, prin strîngerea la un loc a tuturor specialiștilor de la unitățile exis-

ta este posibil. Voi da exemplu de coordonare a unei activități de importanță acela al Colectivului de„Porțile de Pier", din cadrul Academiei Republicii Socialiste România. Acest colectiv are ca scop studiul complex al regiunii inundabile, din zona Fier. Stu- de geolo- și faună,

deosebită : cercetări
de cca. 100 km lungime, barajului de la Porțile de diul abordează probleme gie și geografie, de floră ,_ ______ ,de arheologie și istorie, de antropologie, etnografie, folclor etc. Coordonată de Prezidiul Academiei, care a alocat acestei acțiuni fonduri importante din bugetul Academiei, cercetarea complexă a zonei Porțile de Fier s-a desfășurat pînă în prezent în bune condiții, fără să fi fost necesar pentru aceasta nici să se dezmembreze institutele Academiei, nici să se creeze o unitate nouă, ad- hoc. Dimpotrivă, girul valorii științifice a lucrărilor efectuate este dat în continuare de consiliile științifice ale unităților de specialitate, rolul Prezidiului fiind doar acela de a organiza și coordona eficient cercetarea. Desigur, se pot cita și alte cercetări științifice complexe, abordate cu succes de unitățile Academiei ca și de alte unități de cercetare.Pe ecranul viitorului, Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea proiectează o imagine vie, luminoasă a cercetării științifice din țara noastră. încrederea pe care partidul o acordă tuturor celor ce depun eforturi pe tărîmul cercetării științifice va declanșa, sînt.em siguri, noi forțe creatoare. Cercetătorii din institutele Academiei, din catedrele de învățămînt superior, din institutele departamentale sau din laboratoarele uzinale vor contribui prin munca lor plină de elan, pasiune și dăruire la înflorirea patriei noastre și la creșterea prestigiului ei international
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cinema

• O chestiune de onoare : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
21, FAVORIT — 10; 13; 15,30 ; 18 ; 20,30, FESTIVAL 
"• ---- — ia grădină — 20,30.

------------------ , — io ;
13.15 ; 17 ; 20,15.
• Creola, ocnil-ți ard ca flacăra : BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Dragoste la Las Vegas : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 13,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,13 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină
— 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Comisarul X șl „Banda trei ctini verzi" : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : VICTORIA — 8,45 r 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Deșertul roșu : CENTRAL
21, GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Clmaron : LUMINA — 8,15—16,15 în continuare.
• Muzicantul : LUMINA — 18,45 ; 20,45.
• Străin în casă : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 1.8,15 ; 
20,30, BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15. la grădină
— 20,30.
• La dolce vita 7 UNION — 15 ; 19,30, VOLGA — 9,30— 
16 în continuare ; 19.30.

9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ;

Expoziții de artă poloneză
Expoziția de grafică poloneză 

intitulată „CEA MAI BUNA 
GRAFICĂ A LUNII", (deschisă 
în pavilionul C. din parcul He
răstrău), circumscrie și oferă pu
blicului bucureștean o imagine a 
nivelului la care se desfășoară 
preocupările, experiențele și rea
lizările artiștilor polonezi în acest 
domeniu.

Ești plăcut surprins să constați 
că dincolo de reușitele expresive, 
fără de care genul ar fi doar un 
simplu enunț teoretic, se întîl- 
nesc probleme ce au o puternică 
rezonanță în conștiința umanită
ții. O dovadă a faptului că ar
tistul nti poate rămîne indiferent 
atunci cînd contemporanii lui 
dezbat în forul lor intim sau co
lectiv idei de o prețioasă actua
litate. Se poate spune că expo
ziția poloneză, prezentată la Bucu
rești ne îndrituiește să afirmăm 
că trăsătura esențială a graficii 
țării prietene se impune mai ales 
prin variatul conținut etic, prin 
aderență la ceea ce constituie 
pentru toți autenticii artiști ai 

\ lumii sensul contemporaneității.
Nu mai puțin important însă 

pentru conturarea mai exactă a 
dezvoltării graficii poloneze ac
tuale este tendința ei tot mai 
marcată de a găsi acestor impor
tante teme — care, așa cum 
arătam, se întind de la cele cu o 
amplitudine socială vastă pînă la 
cele în care tonul rămîne intim, 
— o expresie artistică modernă.

Dar indiferent dacă lucrările 
expuse se apropie de expresia 
debordantă, în care detaliu după 
detaliu se integrează într-o com
poziție plastică vastă, indiferent 
dacă artistul mizează pe conti

nuul grafic de contraste alb și 
negru — tranșante sau dimpotrivă 
topindu-le unul în celălalt într-o 
caligrafie continuă, grafica polo
neză are o unitate conferită în 
primul rînd de calitatea de a fi 
mereu prezentă în cîmpul actua
lității.

★

Expoziția „AFIȘUL POLO
NEZ", deschisă în pavilionul B 
al parcului, reușește să dezvăluie 
calitatea esențială a afișului po
lonez: ingeniozitatea, puterea de 
a anunța un enunț în termenii 
unei bogate fantezii grafice. 
Din orice subiect, oricît de in
grat ar fi el, artistul știe să scoa
tă o metaforă cu o puternică for
ță de percepție vizuală, care nu 
numai că te reține, dar în multe 
cazuri te și amuză. Căci umorul 
este prezent de multe ori — evi
dent în cazul acelor subiecte care 
îl solicită — în afișul polonez.

Fără a cultiva numai un anu
mit gen de afiș — îndreptîndu-se 
cu egală atenție către afișul po
litic, economic, comercial, jubi
liar, afișul de spectacol — afișul 
cultural cunoaște în general o 
înflorire deosebită. Se află aici 
un loc în care fantezia conlucrea
ză nestingherită cu subiectul, 
transformîndu-l într-un centru de 
real interes.

Artiștii polonezi reușesc să 
transforme astfel acest gen în
tr-o școală de bun gust, uneori 
de rafinament și demonstrează 
ca șl graficienii polonezi că ar
tele frumoase sînt un adevărat 
mesager al spiritualității și dez
voltării culturale ale unui popor.
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i
I 
i 
i 
i
i 
i
I
I
I 
i
I 
i 
i
I 
i 
i 
i
i
L

17,25 — Buletin de știri.
17.30 — Belle și Sebastien (relua

re). „Vînătoarea", „Străi
nul", „Valiza lui Norbert".

18.40 — Cheia orașului. Avanpre
mieră la concursul orga
nizat de redacția de ti
neret a TVR în colabo
rare cu Biroul de turism 
pentru tineret al C.C. al 
U.T.C.

19,10 — Monografii contemporane : 
„Porțile de Fler* (emisiu
nea a V-a).

19.30 — Telejurnalul de seară
• Buletin meteorologic.

19,45 — Congresul al X-lea 
P.C.R. Cu carul de 
portaj la... Brașov.

20,20 — Cu prilejul zilei Insurec
ției naționale cubaneze, 
vorbește Jesus Barreiro 
Gonzales, ambasadorul ex
traordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cuba la 
București.

20.30 — Concursul național de
creație și interpretare de 
muzică ușoară românească 
Mamaia 1969. Soliști : Ioa
na Radu, Margareta Pîs- 
laru, Doina Badea, Mihae- 
la MIhai, Aura Urziceanu. 
Doina Spătaru, Gabriela 
Teodorescu, Doina Cărpi- 
niș, Acvilina Severin, An
gela Similea, Luigi lones- 
cu, Constantin Drăghicl, 
Aurelian Andreescu, Dan 
Spătaru, Ștefan Bănică, 
Jean Păunescu, George 
Răpcău, Marian Iorga, Dan 
Gherasim. 
In pauză : 
de noapte 
teorologic.

22,50 — Film serial
23.40 — închiderea

gramului I.

Programul II

al
re-

• Telejurnalul
• Buletin me-

„Răzbunătorii*, 
emisiunii pro-

19,30 — Telejurnalul de
• Buletin meteorologic.

19,45 — Congresul al 
P.C.R, Cu carul 
taj la... Brașov.

20,15 — Trei melodii pe

seară.

X-lea ni 
de repor-

săptămtnfi
Muzică ușoară românească 
în primă audiție. Prezin
tă : Elly Roman. Cîntă : 
Doina Badea. Acompania
ză formația : Ludovic
Dlzzl.

S0,25 — Recitalul de sîmbătă seara. 
Cîntă Marieta Grebenl- 

țan de la opera de Stat 
din Timișoara. La plan : 
Valeria Tarjanly.

20,45 — Roman foileton „Lunga 
vară fierbinte". Sosire za
darnică.

21,35 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

• Galapagos : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Noaptea generalilor : GRIVIȚA — 9,30—14 în con
tinuare ; 16,30 ; 20, AURORA - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
la grădină — 20,30, ARTA — 9—14,30 în continuare ;
17.30, la grădină — 20,30.
• Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
- 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30 ; 18.
• Prințul Negru : DACIA — 8,15 ; 16,30 în continuare ; 
18,45 ; 21.
• Operațiunea „Belgrad" : LIRA — 15,30 ; 
dină — 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Adio, Gringo : FERENTARI — 15,30 ;
« Aruncați banca în aer : GIULEȘTI —
20.30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15.

Comedlanțil : PACEA — 16 ; 10.
ultima tură : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Am două mame .șl doi tați : COTROCENI — 15,30 ; 
; 20,30, MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20.
Ziaristul : VIITORUL — 15,30 .
încotro, omule ? : POPULAR — 16 ; 20.
Căsătorie pripită : COSMOS — 15,30 ; 17 ; 20,15. 
Cumblte : VITAN — 15,30 ; 18.

18. la grfl-

18 ;
16,30 ;

20,15.
18 ;

18
19.

teatre
<M

• Ansamblul „Perinița" (în sala Teatrului „C. I. Notta- 
ra“) : Perinița mea — 19.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina „Boema") : Nu țe 
lăsa, Stroe 1 — 20.
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Expresia democratică a voinței 
întregului partid

(Urmare din pag. I)cirii democrației interne de partid, au fost supuse dezbaterii nu numai alegerea delegaților la congres, ci și desemnarea candidaților pentru, organele superioare de conducere ale partidului.împreună cu toți comuniștii, cu întregul colectiv al fabricii .noastre, am salutat din adîncul inimii vestea că delegații la Conferința extraordinară a organizației de partid a municipiului București și la conferințele județene au hotărît, în unanimitate, să propună realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta

funcție de secretar general al C.C. al P.C.R.într-o atmosferă de puternic entuziasm., în cadrul unei adunări, co- muniștii, oamenii muncii din fabrica noastră au susținut din toată inima propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în. funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. Prin cuvîntul lor entuziast prin ovații și îndelungi aplauze, par- ticipanții la adunare au dat glas sentimentelor de dragoste și înaltă prețuire, pe care toți comuniștii, toți cetățenii patriei noastre le nutresc față.de secretarul general al Comitetului Central, a că-
Conducătorul comunist 

si poporul-o sinteză istorică
(Urmare din pag. I)Hotărîrile unanime care îl desemnează pe Nicolae Ceaușescu pentru cea mai înaltă funcție de conducere a partidului sînt semnele cele mai grăitoare, mai indiscutabile, ale unei noi etape — de profunzime, de responsabilitate. de sinceritate și de consecvență — în democrația de partid și, tot atît de directă, în viața democratică a țării.Dar cine s contribuit la a-ceastă decizie unanimă a conștiinței poporului nostru In mai largă măsură decît 'viața însăși,care, de fapt, l-a desemnat pentrurealegere pe tovarășul CeaușescuDe la tribuna celui de-al IX-lea Congres, acum patru ani. cuvîntul său a dat semnalul unei exigențe democratice pe care o vor realizările uriașe a douăzeci de ani de socialism. actele și măsurile elaborate sub conducerea sa i-au deschis acesteia drumul, gîndirea sa i l-a netezit și luminat. încît dacă masele de partid și din afara

partidului îl cer conducător al partidului, îl cer reprezentant suprem al patriei — aceasta este o . simplă, firească, inevitabilă împlinire, a unui proces adînc, organic, viu, ai cărui termeni sînt Conducătorul comunist și poporul. O sinteză istoricăGîndindu-mă, cum ne gîndim toți., la calitățile, excepționale ale acestui conducător, pe care poporul nostru a știut să și-1 dea, a simțit că trebuie să și-1 dea, mi se pare că ele sînt calitățile unui om al sintezelor De aceea el a apărut într-un moment istoric care era al sintezelor, care trebuie, care vrea să se Împlinească, trainic și strălucitor, într-un om al sintezelor.Socialism democrație, patriotism — toate sînt scrise în litera și în spiritul marxism-leninismului, toate sînt zidite în idealul comunismului, toate au chemat inima popoarelor, inima poporului nostru, angajat a- cum douăzeci și cinci de ani în cea mai revoluționară, cea mal colosală operă a istoriei sale.Sinteza democratică prin Împletirea libertății cu legalitatea | a indi-

socialismuluiRăsfoiam zilele trecute un album care strînge laolaltă emoționante mărturii ale conștiinței umaniste a artiștilor, în anii de întunecată a- mintire a fascismului. Imaginile, fascinante prin tragismul lor, erau comentate cu pagini de jurnal ale artiștilor aparținînd tuturor curentelor artei moderne, cu fragmente din interviuri, eseuri (unele nepublicate pînă acum), toate întregind imaginea lipsită de echivoc a unei ciocniri ireductibile între spiritul uman, dornic de libertate, și legea forței i brutale„Sînt.em părtași al destinului unei Întregi umanități — scria, de pildă, Diego Rivera, acea personalitate robustă, a cărei creație s-a dăruit cu admirabilă generozitate idealului istoric al propriului popor. Nu putem să reclamăm dreptul existenței, fără să știm foarte limpede cît de grave ne sînt datoriile. Nu> am aspirat niciodată la destinul broaștei țestoase, • care tși duce, impasibilă, longevitatea într-o cutie de bagă". Un alt artist a cărui soartă s-a împlinit pilduitor, sculptorul Barlach, adevărat martir al cauzei demnității artistice, căruia naziștii i-au interzis să mal lucreze și i-au scos lucrările din muzee, l’ăsîndu-1 să moară în cumplită sărăcie, spunea, încă înainte, In 1928, presimțindu-și, parcă, sfîrșitul : „Voi prefera să mă sting în mizerie, decît să abdic vreodată de la ideile mele sau să fac vreo concesie în a- cest plan al idealului moral pe ca-, re-1 împart cu toată omenirea".Bernard Buffet, o altă conștiință febrilă a artei acestui secol (pe care, fără îndoială, din necunoaștere, un cronicar al can-can-urilor cinematografice îl numea „pictor monden"), rostea o cuvîntare la deschiderea expoziției unui confrate, în anii aceia de speranțe și de amintiri întunecate de după sfîrșitul războiului : „Sîntem o generație pentru care scopul prim al existenței este clar : să facem tot ceea ce ne este cu putință pentru ca spaimele războiului să nu mai amenințe pe nimeni, niciodată. Am învățat, mai devreme decît s-ar fi cuvenit, să tragem cu pușca ; acum trebuie să-i convingem pe oameni că această jertfă a unei tinereți pierdute este înspăimîntă- toare și că trebuie să acționăm pentru ca suferința să dispară din viața noastră. Și n-avem alte mijloace decît o paletă și cîteva tuburi de culoare".Parcurgeam aceste pagini strînse sub un titlu, general, Arta în rezis- lența antifascistă, într-un album cu multe ilustrații, șl regăseam, cu e- moție, și nume ale unor artiști români : Jiquidi, Vida, Nicolae Cristea, Mărculescu... Conștiința europeană cuprindea semnificativ și contribuțiile unor artiști români, partizani ai ideilor umaniste, adversari ai fascismului.O veche tradiție a umanismului leagă cultura românească de spiritul celei mai generoase arte și literaturi universale. Ne leagă de universal nu numai acele personalități ale culturii noastre care au dăruit umanității opere de mare însemnătate (unele dintre ele, precum Enescu sau Brâncuși, avînd semnificația unor autentice răscruci de drumuri) ; ci, încă și mai adînc, a- ceastă conștiință a apartenenței noastre la destinul întregii omeniri. Spiritul culturii românești și-a afirmat originalitatea sub orizontul vast al culturii universale.Toate acestea îți vin firesc în minte cînd parcurgi Tezele Comitetului Central al partidului, elaborate pentru cel de-al X-lea Congres al partidului : „Promovînd o politică deschisă spre cunoașterea și preluarea a tot ceea ce este valoros în cultura universală, partidul nostru consideră că făuritorilor de artă și li-
rui activitate neobosită șl plină de abnegație, în fruntea partidului, este un model de slujire devotată a intereselor fundamentale ale poporului român, a intereselor generale ale cauzei socialismului și păcii.Noi, cei care lucrăm la F.C.T.B., am avut ocazia să-1 cunoaștem pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu prilejul vizitei pe care a făcut-o în fabrica noastră. Indicațiile secreta-,, rului general al C.C. al P.C.R călăuzesc activitatea noastră. Calitatea produselor noastre este tot mai apreciată atît de cumpărătorii din țară, cît șl de cei de peste hotare. In momentul defață, Împreună cu tovarășii mei de muncă, cu întregul colectiv al fabricii, ne sporim eforturile pentru ca angajamentele asumate în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, să fie realizate, conștiențl că prin munca noastră contribuim la înflorirea continuă a patriei socialiste.

vidului cu colectivitatea j a culturii celei mai înalte, și chiar a celei mai rafinate, cu cea mai patetică credință revoluționară și cu cea mai largă împărtășire a maselor.Sinteza națională, prin sudarea Intr-un singur tot a diferitelor seminții sortite de istorie să trăiască pe acest pămînt românesc, în egalitate desăvîrșită, și cu respectul drepturilor, tradițiilor, valorilor fiecăruia.Sinteza patriotică, care face să trăiască în perfectă armonie, și să se îmbogățească reciproc, patosul celei mai fierbinți Iubiri de patrie cu conștiința prezenței și vocației internaționale ; sentimentul adînc al specificului, cu viziunea permanentă a universalului ; apărarea dirză a independenței, cu toate obligațiile rezultate din faptul, istoric al existenței unei grandioase comunități de năzuințe socialiste ; afirmarea fermă a prieteniei frățești cu țările socialiste și dezideratul colaborării sincere cu toate țările lumii...Toate acestea, Nicolae Ceaușescu le însumează și reprezintă ca nimeni altul, prin forță a cugetării și profunzime a simțirii, prin ascuțime a inteligenței și energie calmă a actului, prin tot ceea ce este în el superior românesc, specific modern șl adînc omenesc.Cu astfel de sinteze, poporul nostru încheie o etapă istorică în era socialismului și pășește în altă e- tapă, superioară, în care înfăptuirile de pînă acum ti vor fi temelii solide |i premise fecunde

Dan GRIGORESCUteratură din țara noastră Io revine datoria de a rămîne consecvent mesagerii spiritualității poporului nostru, exprimind prin opere originale, autentice, specificul societății socialiste. In acest fel ei își pot aduce o contribuție efectivă la afirmarea valorilor naționale în circuitul culturii mondiale".Beneficiem de o metodă prin definiție dialectică : metoda compara- tismului Ieșind din teritoriul faptelor izolate de cultură, cercetate în „individualitatea lor nudă", cum o
puncte de vedere
numea clndva Pârvan, relevînd relațiile semnificative dintre diversele evenimente ale istoriei spirituale a omenirii, comparatismul aspiră să recompună orizontul amplu, umanist, al culturii universale, în care — firește — se integrează și cultura poporului nostru.Interpretarea fenomenului universal din perspectivă românească, reclamată mai demult de George Căli nescu, a adus la lumină, în ultimii ani, cîteva studii de valoare, printre care se cuvin menționate cele ale lui Călinescu însuși, strînse — nu demult — într-un volum compact. Contribuția lui Tudor Vianu la discutarea unor momente esențiale ale istoriei literaturii universale, a raporturilor literaturii române cu aceea a întregii lumi slnt prea bine cunoscute pentru a le mai analiza aici. Domeniul acesta, al cercetării fenomenului comolex al receptării sugestiilor marii culturi universale, al întîlnirii lor cu substanța specifică românească, atrage tot mai mult atenția istoricilor noștri literari. In- tr-o recentă carte a profesorului Alexandru Dima se formulează o îndreptățită observație: „Rămîne mai cu seamă de cercetat — cu insistență și firească rîvnă — problematica structurii particulare a literaturii române în raport cu literaturile spațiului învecinat și ale celui mai depărtat". Această lucrare este, ea însăși, un argument în sprijinul metodei menționate, aptă să releve specificitatea culturilor naționale, implicit a culturii' românești.Cronicile consacrate de criticii străini expozițiilor de artă românească organizate peste hotare au

relevat adesea tocmai specificitatea viziunii artiștilor noștri moderni : o artă în centrul căreia stă omul, cu universul lui spiritual, o artă care afirmă, in cele mai reprezentative creații ale ei, idealurile societății românești contemporane, o societate care asigură dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Mesajul acesta de înaltă umanitate a fost deslușit de cititorii literaturii noastre, de admiratorii artei sau al muzicii românești. Marele critic și estetician de artă Giulio Carlo Argan spunea în toamna trecută, cu prilejul unui congres internațional : „Spațiul spiritual românesc se dezvăluie, în elementele lui fundamentale, ca un univers de o mare originalitate".E adevărat că literatura poate In- tîmpina uneori dificultăți în răspîn- direa frumuseților stilistice, traducerile nu găsesc întotdeauna cadența spirituală a originalului (fapt pentru care, oricît de exacte ar fi tălmăcirile din Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Hortensia Papadat-Ben- gescu sau Camil Petrescu, ele nu îngăduie decît în parte accesul la sensurile estetice ale textului românesc). Ceea ce nu înseamnă că în anii din urmă operele marilor noștri scriitori clasici și contemporani nu s-au bucurat de o largă circulație universală, fiind apreciate tocmai acele lucrări care aduc ceea ce este caracteristic poporului nostru, universul gîndirii și al sensibilității sale, problemele și personajele specifice societății românești. Dar avem datoria să observăm că și în domeniile de cultură în care comunicarea se întemeiază pe un limbaj universal, studiile care să afirme cu amploarea cuvenită o- riginalitatea gîndirii artistice românești sînt încă prea puține. Un Brâncuși sau un Enescu de proporții mai cuprinzătoare nu au apărut încă ; și mă refer la aceste nume cu o rezonanță familiară în cîmpul culturii universale, dar nu uit cît de relevante ar putea fi studiile și despre alți artiști români, încă nu îndeajuns cunoscuți în străinătate,Umanismul culturii românești, un umanism activ, părtaș al destinului întregii omeniri, se definește tot mai limpede sub largul orizont al socialismului. Atrăgînd luarea-aminte a- supra acestui adevăr, Tezele conturează precis și îndatoririle criticii literare și de artă în domeniul cercetării nuanțate, lucide, a culturii noastre în contextul larg al literaturii și artei universale pe care marii reprezentanți ai culturii române le-au îmbogățit cu opere de înaltă valoare spirituală.

LUMEA SATULUI
i /

în universul 
cărfilor noastre

Mi-aș îngădui îndrăzneala să mă refer la un anume deziderat artistic al lumii lumilor mele. Acesteia, fără să fie nevoie .să uzez de accente, i se cuvine totuși, hotărît, și cu prisosință, un îndreptățit și profund elogiu. Lumea lumilor mele, cu e- roii ei de virtute care o populează și cu biografia impresionantă a acestora, cu nemărginita și incandescenta ei dragoste și putere de muncă și creație, cu maiestatea sa calmă în fața furtunilor celor din zile bătrîne, cu mica ei mare fărîmă de nemurire, lumea aceasta — altcîndva umilită, săracă — este, neîndoios, într-un sens mai larg a noastră, a tuturora. Ne este cunoscută de acasă și de la înaintașii înaintașilor noștri, din contacte directe mai vechi ori mai noi. După cum, nu puțini din cei prezenți cu cărți în librăriile noastre, ni i-au făcut cunoscuți, dovedind, nu o dată, destoinicia scriitoricească, tratînd în mod inspirat idei și teme furnizate de viața satului de ieri și de azi și convingîn- du-ne, destui dintre ei, nu numai că își respectă condeiul lo» talentat, dar îl șl onorează !Amintirile și experiențele trecute mă îndeamnă să mă întorc cu seriozitatea de rigoare către romancierii și nuveliștii noștri întrebîndu-i : cîți oare dintre ei s-ar încumeta să se declare mulțumiți în fața „oștenilor" neobosiți de azi ai ogoarelor, 1 a oricăruia dintre lucrătorii acestui bine- cuvîntat pămînt al nostru, de fructul creației ce l-au oferit ? Și cîți, oare, ar simți, în același timp, în forul lor intim, că ar binemerita de la omul satului, cucerit azi definitiv de lectură, răspunsuri de deplină mulțumire, cînd prea lesne e de constatat că, spiritualicește, avem fiecare, cel puțin de-o mai lungă vreme încoace, niște sacre datorii neîmplinite. Explicabil lucru de-un pătrar de veac încoace, o- menirea satului — cea

Ion ISTRATI

care numără azi circa douăsprezece milioane de suflete pe care revoluția noastră socialistă a strămutat-o înainte, pe noua treaptă de civilizație și cultură, care trăiește, ca noi toți, într-un veac al unei democrații veritabile, care muncește cu energie neistovită, crescînd o dată cu creșterea vremurilor noastre socialiste — se constituie într-un univers ieșit definitiv din necunoscut și din monotonă patriarhalitate, clădit pe întrepătrunderi trainice și legături organice cu pulsația vie a orașului, cu efervescența urbană și cu sensul constructiv al emulației ce caracterizează societatea noastră.Lumea lumilor mele, lumea satului contemporan, e forța creatoare a unei lumi pașnice și pilduitoare prin hărnicia ei, o lume liberă, stăpînă pe soarta și destinul ei istoric, unită în puternice cooperative a- gricole de producție și din care fac azi parte integrantă, între altele, nu mai puțin de două milioane de tineri de vîrstă școlară ce învață în mediul sătesc, o lume de a cărei instrucție și educație se ocupă zeci de mii de învățători și profesori, de agronomi, de ingineri zootehniști, de medici și alți specialiști cu studii superioare, o lume care așteaptă și de la noi, scriitorii, „pîinea spirituală" de fiece zi, de bună seamă, mult mai de calitate decît cea pe care le-am putut-o oferi pînă acum.In virtutea tuturor a- cestor considerente, fără a compartimenta rigid, schematic, sarcinile literaturii noastre beletristice, vreau să cred că, împreună cu activitatea intensă desfășurată pe toate celelalte tărîmurl ale vieții noastre de azi, satul contemporan în care au pătruns adînc binefacerile socialismului, în care pulsează o conștiință

înaintată și se dezvoltă o nouă gîndire economică, în care se instaurează o nouă etică și are cuvînt o nouă opinie publică, în care psihologia țăranului e alta decît cea din trecut și în care gustul și receptivitatea estetică a omului de la țară cresc necontenit, lumea aceasta, aflată într-o avîntată progresie a instrucției ei culturale, are cu ce să ne atragă și ea, mai mult decît pînă acum, întreaga noastră luare aminte, binemeritînd astfel să fie fidel înfățișată, la nivelul maturității constructive pe care o trăiește întreaga lume a României noastre socialiste. Știm că există și pe acest plan de preocupări teme așa-zis dificile; precum iarăși știm că operele mari, valoroase, nu se fac chiar așa, peste noapte. Nădăjduitele noastre lucrări artistice nu pot avea altă garanție de reușită decît dacă sînt, precum trebuie să fie, create numaidecît din dragoste sinceră și nețărmurită față de părintele nostru sufletesc, P.C.R., față de poporul român din care facem parte, față de patria noastră scumpă, România socialistă. In Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului, întîmpinate cu interes și entuziasm de întregul popor, apre- ciindu-se rolul literaturii în formarea conștiinței socialiste, se spune : „Creația lite- rar-artistică găsește astăzi, mai mult decît ori- cînd, în realitatea dinamică, în continua transformare și înnoire a vieții noastre socialiste, un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație". In a- ceastă realitate dinamică se înscrie și lumea satului, structural modificată prin înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu, lume ce își merită cu prisosință scriitorii de talent. Și, sînt sigur, ei nu vor în- tîrzia să se afirme prin opere durabile, pe măsura timpului nostru și a oamenilor săi minunați.
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Nu este prima dată cînd, pe aceste locuri, cele două maluri sînt unite printr-o îndrăzneață construcție. Cîndva, podul lui Apollodor din Damasc... Și iată, după două milenii, o nouă acoladă — de astă dată din beton și oțel — vine să unească cele două maluri. O construcție reprezentativă pentru avantajele colaborării dintre două țări socialiste, în același timp o construcție simbolică pentru prietenia și colaborarea frățească dintre România și Iugoslavia.Acum, după cinci ani de la prima cupă de excavator smulsă din malul românesc al Dunării, șantierul de la Porțile de Fier se află la vîrsta maturității, cînd formele definitive ale construcției încep să se te în toată măreția lor, cînd probleme structive de o deosebită dificultate dezlegate cu iscusință prin conjugarea nului și hărniciei a mii și mii de structori, a zeci și sute de colective din întreaga țară. Practic, este o operă a întregului popor, o elocventă mărturie a potențialului unei economii complexe și dinamice.în aceste zile premergătoare celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării sfertului de veac de la eliberare, în atmosfera febrilă a șantierului plutește sentimentul unor apropiate victorii. Se așteaptă în curînd trecerea primului vapor prin ecluză. Va urma închiderea Dunării, act de mare cutezanță. Pentru prima dată în istoria sa, Dunărea pusă să lucreze — cu kilowați — pentru om. lemnă, care marchează tea transformatoare a tor al socialismului.
★Am privit construcția la diferite or zilei, din mai multe puncte aflate la

va fi zăgăzuită și miliardele sale de Va fi o clipă so- puternic capacita- omului-construc-
Am privit construcția la diferite ore ale zilei, din mai multe puncte aflate la mari înălțimi. Am panoramat șantierul dimineața, de pe plasa de protecție a funicularului. Totul pare depărtat. Un ținut întreg deasupra căruia, printre siluetele unor mastodonți de beton se ridică aburul unei activități trepidante. Dunărea însăși pare amețită de forfota prin care (încă 1) trece... Am contemplat șantierul noaptea, de pe platforma pentru turiști. Părea o galaxie, o cale lactee, o țesătură de lumini sau, mai curînd, un gigantic pom de iarnă în care . mișună jucării stranii, la lumina a zeci de ' mii de becuri. Noaptea se lucrează aici ca și ziua ; se poate citi, se poate introduce ață în ac. Dar, firește, constructorii au de efectuat operații incomparabil mai dificile. L-am văzut și la amiază, din turnul de comandă al ecluzei, de la cota 105. De aici se cuprinde totul ; cățărați pe uriașele ziduri de beton, pe macarale, sau muncind în adîncul ecluzei, în cavitățile lăcașurilor pentru turbine sau pe șoseaua ce se aruncă șerpuind peste ecluză și peste viitoarea centrală, oamenii, cu o infinitate de gesturi, înalță ori definitivează marile construcții. Dar de oriunde l-ai privi, șantierul iradiază măreție. Măreție generatoare de legitimă mîndrie.L-am rugat pe ing. Nicolae Mănescti, directorul ' general al Grupului , de șantiere (I.C.H.), să ne fixeze, în cîfeva"liriii, tabloul actual al Porților de Fier.— Cum ați caracteriza acest complex la nn ipotetic congres al hidroenergeticieni- lor ?— Evident, ar fi de împărtășit multe noutăți, de mare interes pentru specialiști. Oricum însă, ar trebui început cu unele date fundamentale care situează această construcție pe locul doi în Europa (după Volgograd) din punctul de vedere al ca- rpacității totale — peste zece miliarde kilo- ■•vați-oră anual va fi producția ambelor ^centrale, de pe malul românesc și de pe realul iugoslav — și pe primul loc în lume din punctul de vedere al capacității unitare a hidroagregatelor de acest fel (fiecare turbină va avea o capacitate de 178 MW). Totodată ar trebui amintite argumentele care au determinat cele două state vecine și prietene să realizeze o asemenea construcție. Primul : valorificarea uriașului potențial hidroenergetic al Dunării in funcție de nevoile crescînde de energie electrică ale ambelor țări, în opera de desăvîrșire a socialismului. Al doilea : rezolvarea, o dată pentru totdeauna și în chip radical, a marilor dificultăți pe care le ridică în calea navigației internaționale acest sector al fluviului. Datorită sistemului hidroenergetic și de navigație, traficul pe Dunăre va crește de la 12 milioane tone, la 45 milioane tone anual, acoperindu-se dezvoltarea prezumată a navigației pe fluviu pînă la sfîrșitul secolului nostru. Iar durata trecerii prin acest sector dificil al Dunării se va reduce de la 120 .de ore în prezent, la circa 35 de ore.Pentru un nespecialist este foarte greu să „dea la o parte" lucrările ajutătoare, cum sînt eșafodajele, cofrajele, etc. care ocupă spații mari și acoperă totodată lucrarea de bază. Pe de altă parte, cele 80 mii tone de oțel care intră în ■- beton, în faza de execuție, dau impresia că lucrarea este un arici uriaș. Să ne imaginăm însă hidrocentrala în faza ei definitivă. După cum este cunoscut, aici va fi un baraj cu două centrale hidroelectrice, buite în mod egal pe cel iugoslav— și lac de acumulare.— Din cîte știm, află acum ecluzele.

de montat piese metalice. Instalații șl utilaje dintre cele mai complexe, multe de gabarite șl greutăți nemaiîntâlnite. Deși cîntărind sute de tone, piesele acestea trebuiau fixate în locurile lor definitive cu o asemenea precizie îneît nu se admiteau nici măcar toleranțe de zecimi de milimetru. O singură abatere, oricît de mică, ar fi necesitat mari eforturi pentru a fi remediată.Iată de ce, primele montaje s-au făcut experimental, în batardoul devenit adevărată „stație-pilot" a măiestriei profesionale. „De ce așa 7 ne spune șeful monto- rilor. Fiindcă odată ajunși la ecluză, nu se mal admitea nici o eroare. Acolo nu poți răsturna munți de betoane pentru remedieri".— Avem oameni foarte buni — ne spune inginerul șef adjunct al „Energomontaju- lui". Ion Socacl. Oameni care au lucrat

Porțile de Fier. Ei spunem așa cînd vrem să-l numim cu o anume

solemnitate, altminteri, sînt de ajuns doar cele trei cuvinte „Por-
tile de Fier" pentru a ne sugera o întreagă epopee. E un nume

simbol, un nume etalon pentru prezentul fierbinte, pentru anul

25 al României socialiste. La Porțile de Fier se scrie un aranflios

poem, turnat în ingenioase structuri tehnice, închinat Partidului
Comunist Român — forța care călăuzește și dinamizează cana-

citatea creatoare a poporului român angajat în edificarea unor
onere de nronortii mărețe
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lung mon- încît oamenii, mobilizați de or- de partid, si-au ..programat” îndrăzneala și exigenta nu la obișnuiți, ai unei lucrări oare- i parametrii superiori ceruți de

că. în zgîriase finală. Ne-am cupnins

individuale.de oameni lucrează al I.C.H. Peste o mie „Energomontajul". Alte

celoi con- Fier. clipa

Se că această construcție se numără prin- cele mai mari obiective de acest gen lume.

saESsaasgrasgara:

moment dat am observat pe care călcam, cineva cuvinte. Am citit: „Cota de șantier. Pop Grigore",

trecerii peste Dunăre a celor 32 de cabluri ale funicularului, fără oprirea navigației; poate importanta clipă cînd în arsenalul tehnic al șantierelor și-a făcut intrarea spectaculoasă acea mașină specială de sudat bare profilate. Sau, mai degrabă, un moment de impas străbătut de cei care au lucrat la faza întâi, șantierul I-porturi. Aici, trebuiau excavați 300 000 metri cubi de stîncă. Primele rezultate — neconvingătoare. S-a încercat depășirea momentului critic printr-o organizare mai severă, dar cum neajunsurile țineau de însăși tehnologia adoptată, orice altă măsură nu reprezenta decît un paliativ. Atunci comuniștii au inițiat o dezbatere colectivă în vederea cristalizării unei soluții.în atmosfera șantierului, ideile contradictorii se încrucișau nu de puține ori dur, fără menajamente. Acest flux viu. creator, s-a afirmat cu deosebire în adu-

stea de primă mărime. Era firesc deci ca întreaga țară să răspundă prezent la chemarea Porților de Fier. în afara faptului că există ' aici constructori, montori, specialiști de pe toate meleagurile românești, industria socialistă e din plin prezentă printr-o participare masivă. Zilnic, garnituri nesfîrșite de trenuri aleargă pe magistralele de oțel ale țării cu destinația: Porțile de Fier. Cimentul 7 Tradiția Brașovului industrial s-a împletit armonios cu tinerețea industrială a Medgidiei, într-un efort comun. Hunedoara și Brăila trimit oțelul pentru imensele împletituri de fier- beton ; Bocșa, Brăila și Reșița expediază construcțiile metalice ; Craiova,\ Călărași, Aiud, Ploiești,, Giurgiu — prefabricatele din beton; geamurile sosesc de la Scăieni și Mediaș, electrozii de la Cîmpia Turzii și Buzău. Șantierul naval din Galați a executat platformele plutitoare șl Imensele porțl
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digurile

două ecluze — distri- pe malul românesc și se va întinde un imensîn plină actualitate se Cum vor funcționa ?— Să urmărim trecerea unui vapor prin ecluză. Ea este dotată cu instalații de umplere și golire. Două galerii enorme permit să se dirijeze ridicarea nivelului apei în ecluză la cota dinspre Orșova, pe principiul vaselor comunicante. în timpul a- cestei operații, porțile sînt închise. După terminarea operației de umplere, se deschide poarta dinspre Orșova : apele fiind acum la același nivel, nava poate intra în ecluză. Se închide poarta, se pun în funcțiune alte două galerii care fac legătura între interiorul ecluzei și — de astă-dată - cu apa Dunării la nivelul dinspre Turnu Severin. Iarăși, deci, o egalizare de ni vel. O dată cu apa coboară și nava din ecluză. Se deschide poarta iar nava poate ieși din nou în Dunăre. In final, ecluza va avea două trepte. Lungimea ei depășește 600 m, iar lățimea utilă numără 34 m. Cea mai mare și mai modernă din lume.Dacă n-am dispune decît de aceste cîteva date furnizate de directorul general și tot ni s-ar contura o imagine grandioasă a ceea ce reprezintă Porțile de Fier. Dar, firește, aici unde se excavează zeci de milioane de i de beton 1968, ar de peste tează zeci
metri cubi de beton (cantitatea turnată pe șantier, numai în încăpea într-un tren 1 400 km !), unde se_____ ___ i de mii de tone de utilaje complexe, e lesne de imaginat că dimensiunile, proporțiile, ramificațiile, mișcarea, preocupările, tabloul tehnic și tabloul u- man se repartizează pe mari, pe foarte mari spații fizice, tehnice, sociale.. Impetuoasa dezvoltare a hidroenergeticii, ca și a întregii economii românești, atrage după sine profunde mutații în viața oamenilor.

opera«fes

destinul ei împletindu-se organic cu mii și mii de destinePeste patru mii grupul de șantiere oameni cuprinde mii de oameni lucrează, la întreprinderea de construcții jppntru devijerea căii ferate: și a drumului național și peritru strămutări (o-
tate organizatorică. Pentru noi toți, hidrocentrala e un debut 1împreună cu Ion Bugar, inginer șef la montaj, descifrăm sensul multiplu al afirmațiilor de mai sus. Sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier a presupus autentice performante ale gîndirii tehnico-știin- țifice românești, premiere în tehnica ener-

z <

•

Am privit construcția la diferite ore ale zilei, din mai multe puncte aflate la mari Înălțimi. Dar de oriunde l-ai privi, șantierul 
de la Porțile de Fier iradiază măre [ie...” Foto : R. Cristescu

narea deschisă de partid, unde s-au cristalizat cîteva propuneri judicioase ce aveau să se dovedească hotărîtoare. Ele au restabilit curînd echilibrul oe graficele de execuție, au determinat o activitate, eficientă, la capătul căreia s-au realizat economii de un milion de lei. O. suită întreagă de astfel de faptei sustim-cohcluzia-ică organizațiile
ÎNTRE CONGRESELE AL IX-LEA Șl AL X-LEA ALE P.C.R. - 
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rașul Orșova se construiește din nou, integral). Zeci de oameni lucrează la beneficiar, și de ce n-am introduce în calcul colectivele de mii și mii de oameni ai u- zinelor care produc utilajele și echipamentele pentru Porțile de Fier ? De ce nu i-am socoti pe proiectanți, pe arhitecți 1 Organizarea internă a marelui șantier este, prin ea însăși, o imagine convingătoare a complexității. Grupul de șantiere se împarte, cum îl definește și numirea, în mari șantiere. Fiecare dintre aceste vaste unități se divid în loturi și sectoare. La rîndul lor, fiecare lot și sector se divid în lucrări pe puncte de lucru și în echipe, pe specific, pe gen de lucrări, pe specializări. pe subdiviziuni ale specializării.Am încercat să alcătuim o listă de profesii ce pot fi întîlnite aici, la Porțile de Fier. A trebuit s-o abandonăm ; era mult prea bogată. Am spicuit totuși : betoniști, îierari-betoniști, sudori, mineri, scafandri, funiculariști, croitori (există totuși și croitori !, oricît ar părea de ciudat ; ei confecționează prelate pentru betoane), mecanici (cîteval zeci de specialități), instalatori (alte zeci de...), electricieni, zidari (fel de fel), dulgheri, marinari, montori, artificieri, tractoriști, șoferi, (celebrii șoferi ai marilor șantiere ; cei de pe autobasculantele de 27 de tone, de exemplu), bobinatori, geamgii (i-am găsit montând geamuri semicristale și termoab- sorbante la turnul de comandă al ecluzei), matrițeri, mozaicari, sondori, strungari, tinichigii, electroniști... fizionomia, morala și. niți, solidari în același ceștia, de o diversitate tuși autorii celei mai putință. Un univers de tate. Este, în mic, universul de creație a) întregului popor unit prin politica partidului într-un impetuos torent al forțe) constructive.

Fiecare profesie are vanitățile ei. Reu- efort, oamenii a- fantastică, sînt to- unitare opere cu o mare complexi-
★Bicaz, Argeș, Ișalnița, Paroșeni etc. sînt tot atîtea puncte de interferență în biografiile profesionale ale acestor oameni. Porțile de Fier reprezintă însă treapta cea mai de sus.— Lucrările de-alci — ni se spune — ne-au cerut și pricepere, dar și mult curaj, multă îndrăzneală tehnică. Și ne-au mai obligat la o chibzuită desfășurare de forțe pe acești metri pătrați de aglomerare umană și tehnică — așadar, capaci-

getică; se vorbește stăruitor pe șantier despre unicitatea multor instalații și procedee constructive. Inovațiile însă au apărut pe terenul consolidat al unor îndelungate studii și cercetări. Astfel Dunărea a fost minuțios investigată, ani de-a rîndul, de specialiști români și iugoslavi. Domnia betoanelor, de pildă, se cerea instaurată cu prudență și certitudine. Notăm : pentru tatonarea terenului de fundare s-au făcut aproximativ 12 000 metri iiniari de foraje și 600 metri liniari de galerii. Se adaugă la acestea numeroase puțuri și galerii sub- fluviale, observațiile zilnice ale cotelor apelor Dunării pe o perioadă de 124 de ani IS-a scris și s-a vorbit mult despre construcția batardoulul celular. Inginerii români au optat pentru una din cele mai ingenioase soluții — folosirea platformelor plutitoare autoridicătoare. La adăpostul unui ecran de palplanșe s-a oreat o zonă liniștită de lucru. Asemenea platforme s-au mai folosit, însă numai în bazine portuare sau în apele marine stătătoare și nicidecum într-un astfel de șuvoi vijelios cum este Dunărea la Porțile de Fier. Caracterul de unicat al lucrării a fost dublat de realizarea unor recorduri în materie. (Ultimele celule ale batardoulul s-au construit în 14 zile, față de 18 — performanță mondială atinsă în condiții de lucru cu un grad mai mic de dificultate). Experiența cîști- gată la batardou a sugerat ideea realizării, potrivit acelorași principii, a pilonilor din portul aval. Pe scurt, asta a însemnat o execuție rapidă și de calitate : prima incintă s-a pus „la uscat" cu două luni ș! jumătate înainte de termenul prevăzut, paralel cu o sensibilă reducere a prețului de cost.— Există pe șantier, ne spunea tovarășul Valentin Corneanu, locțiitorul secretarului comitetului de partid pe sistem, o conștiință în creștere a responsabilităților, știe tre din ganizațiile eforturile, parametrii care, ci la realitățile concrete ale șantierului. Vreau să spun că însăși lucrarea îi trage înainte IDacă am avea la îndemînă jurnalul de însemnări zilnice al tovarășului Corneanu. ce episod ilustrativ, dintre zeci și sute, am alege ? Poate momentul spectaculos al

de partid de pe marele șantier de la Dunăre își dovedesc forța lor de catalizaro a uriașului șuvoi de energie umană, antrenează gîndirea colectivă spre găsirea mai eficiente soluții de lucru care să sacre vîrsta maturității Porților deDar momentul care polarizează în de față interesul maxim și pentru care ani de zile s-au făcut minuțioase pregătiri, este acela al apropiatei zăgăzuiri a Dunării. Totul e gata. S-au desfășurat riguroase repetiții ale organizării transportului și lansării blocurilor de stîncă și a stabilopozilor — adevărat! „urși" de beton, cu trei picioare, cîntărind peste 20 000 de kilograme. Ei vor înfrunta apele I Nicăieri pînă aici, la Porțile de Fier, nu s-au făcut asemenea zăgăzuiri — debitul Dunării este dublu față de cel al Nilului la Assuan I „Totul în acele ore hotărîtoare, dramatice, va trebui să se desfășoare într-un ritm infernal. Momentul a fost îndelung pregătit, Ne va trebui un mare efort de voință ca să învingem. O singură ezitare, si apa ar putea periclita tot"...în esență, aceleași cuvinte le-am auzit rostite de numeroși muncitori, ingineri, specialiști ; după ce au urmat ani la rînd școala marilor șantiere energetice, oamenii aceștia simt că își desăvîrșesc aici măiestria profesională dobîndită în lupta aspră cu natura. Din siguranța cu care domină complicatele și subtilele probleme tehnice ale șantierului se degajă certitudinea că ei sînt pe deplin pregătiți să străbată victorios etapa grea a închiderii Dunării, etapă de o rară cutezanță. Se confirmă în pregătirea acestui moment decisiv, că marile noastre șantiere, depozitare ale unei impresionante experiențe umane, sînt, în egală măsură, vaste politehnici și școli de educație comunistă
*Sîntem în „chiuveta" lacului de acumulare. Piciorul calcă pămînturi ce nu vor mai fi niciodată mîngîiate de lumina soarelui. Nu vor mai cunoaște niciodată vînt^rile, ploile, zăpada, foșnetul copacilor. Se vor întoarce, din porunca omului, la liniștea primordială a lumii acvatice. Dar pînă atunci, pînă la această liniște...De la primele turbine ce vor Intra în producție în anul viitor și pînă la atingerea capacității maxime de 5 miliarde kilo- wați-oră ce vor fulgera anual pe magistralele aeriene, Porțile de Fier se anunță în constelația economică a tării drept o

(plnă la 1 000 de tone) ale ecluzelor. „Furnizor prompt, ne-a trimis platformele, porțile, dar cu asta nu și-a considerat misiunea încheiată. Navaliștii gălățeni au fost pre- zenți și la montaj, au corectat pe loc eventualele abateri de la calcul".La rîndul el, hidrocentrala — încă înainte de a furniza energie electrică — se angajează într-un flux de reciprocitate, influen- țînd direct unele unități și ramuri industriale. Astfel, secții întregi ale unor uzine au trebuit reprofilate, puse să lucreze potrivit cerințelor șantierului de la Porțile de Fier. Cele mai mari agregate hidroenergetice montate cîndva în lume au cerut, reflex, și cei mai mari transformatori pe care uzina „Electroputere" din Craiova i-a fabricat vreodată. Iar Reșița a dat încă un examen de virtuozitate tehnică ce i-a consacrat bunul renume. Piesele de cel mai mare tonaj — camera rotorului, paletele turbinelor, butucii —• au ca autori cetatea de foc de pe Bîrzava și Uzina de mașini grele București.Multe dintre instalațiile șl piesele destinate șantierului de la Dunăre sînt unicate, premiere, examene de competență și măiestrie ale constructorilor de mașini. Trecerea cu succes a unor astfel de probe demonstrează capacitatea economiei noastre, ajunsă la nivelul cînd își poate propune și realiza obiective de asemenea proporții. Amploarea, complexitatea șantierului de la Porțile de Fier, ca și a celorlalți piloni ai industriei noastre, ilustrează evoluția impresionantă, ritmurile înalte ale e- conomiei românești potrivit sarcinilor celui de-al IX-Iea Congres si ale Conferinței Naționale a P.C.R., certifică vigoarea și trăinicia onerei de industrializare socialistă înfăptuită sub conducerea partidului.
A-Nicăieri mai mult decît aici oamenii nu trăiesc mai intens sentimentul eternității. Uzina, barajul, ecluzele, odată ridicate, o- dată turnate în formele masive din beton și metal, vor fi predate apei care le va scălda și pe care o vor stăvili, vor fi predate timpului, deceniilor și secolelor următoare care vor trebui să le găsească aici, intrate definitiv în formele de relief ale Porților de Fier. Nimic nu se face aici pentru o existentă limitată. Provizoratul este exclus cu desăvîrșire I Prin ceea ce creează, oamenii sînt supuși confruntării cu timpul — iar în inimile și în conștiința lor s-a înrădăcinat adînc. copleșitor, sentimentul unei imense responsabilități. E mai mult decît un sentiment. E un imperativ, o lege.„Responsabilitatea față de eternitate* este aici o chestiune de partid, privind formarea unui curent de opinie ferm, propulsor al muncii de înaltă calitate. Este preocuparea nr. 1 a organizațiilor de partid (pe șantier sînt peste 1700 de comuniști) care imprimă întregului colectiv criteriile celei mai înalte exigențe, ale unei conștiințe înaintate față de actul creator al unei construcții de talia Porților de Fier....Ploua. în timp ce în jurul nostru se desfășura spectacolul grandios al muncii, străbăteam, împreună cu maistrul Simion Simionescu, drumul spre capul amonte al ecluzei. Sub picioarele noastre se afla o construcție din beton, înaltă de cîteva zeci de metri și lungă de cîteva sute de metri. La un betonul cîteva PauzăImaginat exaltarea de care a fost acest Pop Grigore în clipa cînd a putut scrie pe trupul uriaș al construcției la care participase : „cota finală"...— Nu vă mirați — a intervenit însoțitorul nostru. îmi amintesc că, în urmă cu multi ani, pe cînd lucram la centrala hidroelectrică de la Bicaz am simțit și eu aceeași dorință. Ne aflam acolo o echipă de tineri. Am confecționat o plăcuță metalică pe care am scris numele noastre și am încorporat plăcuța în betonul construcției. Așa a făcut aici Grigore Pop.Responsabilitate și mîndrle — le Intîl- neștl pretutindeni, de-a lungul șl de-a latul șantierului. Unii și le dezvăluie, și le scol la vedere, le „traduc* scrijelind betonul. Dar imensa majoritate a constructorilor preferă anonimatul; Imensa majoritate a lucrurilor ce se așează aici în geometrlile construcției nu poartă nici o semnătură. Poartă în schimb amprenta participării colective, sînt străbătute de suflul puternfo al unor mari energii călăuzite de comuniști....Ne aflăm printre montorii marilor agregate și Instalații. Din capul locului ei au știut că vin aici să treacă cea mai grea probă a competentei lor profesionale. Aveau

la Bicaz, la Argeș, pe Valea Bistriței, la montarea hldroagregatelor. Am adus și pe cei mai buni oameni de pe șantierele termoenergetice. S-a desfășurat șl se desfășoară o strînsă competiție a măiestriei profesionale. Să știți, criteriile sînt dintre cele mai riguroase.Cel care s-au dovedit insuficient pregătiți pentru lucrările de mare precizie au fost stimulați și ajutați să se perfecționeze. Rezultatele n-au întîrziat. Multi dintre cei „căzuți" la primele probe au reușit, în climatul înaltei exigențe, să obțină, în cele din urmă, încrederea de a lucra la montarea turbinelor, alături de maeștri. Să nu uităm : este vorba de cele mai mari turbine (de tip Kaplan) din lume I
★în turnul de comandă al ecluzei am văzut un beculeț clipind, ca semn al nerăbdării de care este stăpînit universul acestei construcții, înaintea trecerii primului vapor. Deci, înaintea unei mari premiere. Am înțeles că beculețul acela strălucitor, clipind cu un ușor declic, împarte timpul în unități de emoție, sincronizînd bătăile inimii tuturor celor de aici și de la sute de kilometri care, într-un fel sau altul, participă la vasta construcție. Beculețul acesta — ni s-a explicat — aparținînd tabloului de comandă al ecluzelor, a început să clipească în urmă cu cîteva săptămînL vestind că uriașele instalații se află sub tensiune, gata pregătite.E și acesta un semn al maturității șantierului dunărean, aflat în pragul întâilor „vernisaje" tehnice de anvergură. El șl-a împlinit geometriile pînă la forme apropiate de final, îngăduindu-ne mai mult decît pînă acum să ne imaginăm, să anticipăm ce va fi aici după ce Porțile de Fier nu se vor mal numi șantier... Deci, ce va însemna hidrocentrala de la Porțile de Fier pentru România ?în primul rînd ea va accentua ritmul înalt de creștere a producției de energie electrică, ramură antemergătoare si de importanță decisivă pentru ansamblul e- conomiel, pentru progresul multilateral al României socialiste. în prezent, țara noastră produce în numai 14 zile mai multă energie electrică decît cea realizată în întregul an 1938. în documentele pentru ce) de-al X-lea Congres se preconizează, pentru anul 1975, o producție de 55—57 miliarde kWh. Punte de legătură între două cincinale, sistemul hidroenergetic șl de navigație de la Porțile de Fier va veni în cîmpul acestor prefigurări cu zestrea Iul de 5 miliarde kWh anual.— Dincolo de zidurile ei, hidrocentrala de pe Dunăre are pentru noi puternice radiații economice și sociale. Ea va acționa — subliniază tovarășul Constantin Drăgoescn, prim secretar al Comitetului județean de partid Mehedinți — cu o deosebită forță asupra transformării acestor ținuturi. Crearea lacului de acumulare a condus, din vreme, la strămutarea unor localități care intră pe orbita unui destin înfloritor. Practic se nasc din nou i De pe acum s-a configurat un oraș complet nou la Orșova, cu o arhitectură modernă, care se aliniază celor mai tinere orașe ivite pe harta urbanistică a tării. Unitățile industriale ale noii Orșove au fost șl ele conectate la „voltajul" ridicat al tehnicii noi. Vechea întreprindere minieră a căpătat, în noua el reședință, o cu totul altă fizionomie. Totul a apărut aici în alte condiții : construcții, fluxuri tehnologice, utilaje. Același fenomen revitalizator se petrece acum cu atelierele navale din Orșova, cu portul orașului șl cu alte obiective economice șl sociale. Să ne gîndim apoi la frumusețile turistice ale tabloului de mîine, care vor atrage ca un magnet nenumărat! călători din țară și de peste hotare. Traficul fluvial va spori considerabil pe această principală magistrală de apă a Europei. Apoi, strălucitoarele, profundele oglinzi ale lacului de acumulare, brăzdate de ambarcațiuni de agrement... Iată cîte răsar din mîinile harnice ale constructorilor, din planurile transformatoare ale socialismului ICînd toate acestea se vor împlini — șl clipa aceasta e atît de aproape — pe harta țării se va aprinde încă un astru strălucitor din constelația hidroenergeticii românești. Cel mai puternic dintre toate. Supusă, prin eforturile eroice, entuziaste, a mii șl mii de oameni, prin participarea întregului popor angajat într-o măreață operă, Dunărea, care de mii do ani se îngemă- Inează cu Istoria acestui popor, va contribui acum, tn modul cel mal direct, la ascensiunea României pe culmile de civilizație și progres spre care ne călăuzește partidul.
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Radu PANTAZI
doctor în filozofie

OMUL, LUNA a cunoaștem

Dorința milenară, niciodată stăvilită a omului de a pătrunde tainele Universului, de a-i înțelege esența, de a-i descifra fenomenele și legile, de a cunoaște, deci, lumea și-a găsit o splendidă confirmare prin reușita deplină a expediției „Apollo- 11", ea însăși încununare a unui uriaș efort material și spiritual, a îmbinării organice a energiei și gîndirii umane. Pentru că granițele pe care le punea cunoașterii imposibilitatea desprinderii omului de pe Pămînt, a ajungerii lui pe alte corpuri cerești au fost trecute, asistăm azi, în mod concret, la lărgirea orizontului, a sferei cunoașterii și chiar la depășirea condiției terestre a ființei umane.Ceea ce pînă acum se putea vedea doar cu ochii minții — și ne dăm mai bine seama de genialitatea lui Galilei, Leonardo da Vinci. Copernic, Țiolkovski ș.a. — am putut vedea : crearea unei punți umane între cele două corpuri cerești. Am avut o dovadă, palpabilă aș zice, a puterii omului de a pătrunde imensitatea Universului, infinitatea lui. Ni s-a oferit o probă concludentă a capacității lui — practic nelimitată — de a cunoaște și supune natura.Voința și gîndirea ființei umane înving. Aselenizarea și primii pași ai omului pe Lună semnifică în cel mai înalt grad posibilitatea stăpînirii — prin cunoaștere fundată, versului, așa cum putut să

CROUCÂ
AL OAMENILOR
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savantul aflat la bor- unei stații orbitale.

dr. ingf Constantin SABIN IOAN 
șef de secție la Institutul de cercetări 

și proiectări aerospațiale

să încerce aselenl- modulului lunar 20“ în impresio- crater Copernicus

selenară
Conf. dr. ing. M. M. NIȚÂ

Și acum, spre stele?

EFORT IN COSMOS

Convorbire cu Arthur C. CLARKE

>

mondială și de- amănunțit siste- instalat pe orbită, nu era un lucru

Debarcarea omului pe Lună este un fapt împlinit. Intrată cu acest prim pas în sfera civilizației umane, Luna oferă minții iscoditoare a omului un cîmp vast de acțiune care cuprinde de această dată o arie de dimensiuni cu adevărat cosmice, măsu- rînd 36 de milioane de kilometri pătrați.în perspectiva viitorilor ani, succesorii primilor exploratori lunari, învingînd condițiile vitrege de pe acest nou „continent", îl vor transforma treptat într-un avanpost al științei și al tehnologiei, creînd aici,

care ’dintre aceste soluții oferă condiții reale de aplicare.Desigur, nu putem întrevedea implicațiile apariției de așezări umane pe Lună. Apare însă foarte apropiată realitatea transformării ei într-o imensă „gară cosmică" pentru viitoarele expediții interplanetare.Există însă și un alt aspect. Ferită de eroziunea apelor, vînturilor și fenomenelor atmosferice, Luna a rămas intactă păstrînd doar urmele unor fenomene cosmice, petrecute cu miliarde de ani în urmă. Studiul , dezlegarea istoriei adevărate a formării Lunii, a Pămîntului și poate chiar a sistemului nostru solar.La congresele internaționale astronautică din ultimii ani dezbătut obiectivele științifice esențiale ale viitorului laborator International'lunar. S-a arătat că absența atmosferei face din satelitul natural al Pămîntului o platformă ideală pentru studiul optic al stelelor, iar observatoarele radloastrono- mice, plasate pe fața lui ascunsă, vor putea recepționa semnalele transmise din îndepărtatele galaxii în condițiile unei liniști totale, fără interferența cu zgomotele radio de la suprafața Terrei. S-a demonstrat că Luna oferă condiții prielnice pentru efectuarea unor cercetări de fizică, biologie etc., greu de realizat pe Pămînt, dat fiind condițiile de greutate redusă. Mai mult., lipsa totală a atmosferei pe suprafața sa creează condiții cu totul avantajoase de lucru în metalurgia metalelor pure, în electronică, apoi în tehnica criogenică etc. Și să nu uităm, de a- semenea. că Luna poate constitui un rezervor potențial de materii prime care se găsesc pe Pămînt doar în cantități reduse.Unele teorii cosmogonice consideră că Luna s-a desprins de Pămînt în urmă cu miliarde de ani. Acum, Luna este redată din nou Terrei, de această dată grație inteligenței și cutezanței locuitorilor săi

v—„iui, cu uuuarae ae am in u nu este exclus, așezări umane per- Ior va permite, sperăm, manente. <___In viziunea specialiștilor din diverse țări se și conturează construcții gigantice de cele mai diferite forme, plasate în cratere sau în „mările lunare", legate prin lungi tuneluri Ingenioase sisteme tehnice vor asigura condiții prielnice vieții, muncii neobosite a omului.După ce satelitul Pămîntului va fl explorat și cunoscut îndeajuns, rachete gigantice vor transporta materiale de construcție, prefabricate pentru primele așezări. Sisteme automate de dirijare vor asigura aselenizarea lină a acestor „cargouri cosmice" sortite să nu mai revină pe Pămînt. S-a procedat, de altfel, în a- cest chip cu unele aparate spațiale din seria „Luna" și „Surveyor", fără să mai fie înscrise în prealabil pe orbite circumlunare. O cantitate importantă de combustibil — necesară în alte condiții întoarcerii — va putea fi deci înlocuită cu materialele trebuincioase pe Lună. Chiar •și actualele rachete, utilizate pentru zborul lunar al omului, pot transporta pe acest traseu direct încărcături între 10 și 20 tone !Pentru necesitățile de mîine a fost realizată și experimentată pe Pămînt 
o mare diversitate de vehicule lunare. Terenul . foarte accidentat obligă Ia elaborarea unor soluții neobișnuite pentru tehnica terestră a transporturilor. Au fost astfel încercate tipuri de vehicule de diverse forme și dimensiuni, unele cu suspensii glisante, altele cu roți metalice elastice, unele asigurînd integral condițiile de viață în interiorul 16r, altele utilizabile pentru transportul omului îmbrăcat în scafandru spațial, unele pentru 1—2 oameni, iar altele adevărate vehicule d.e transport în comun pentru 6 sau chiar 10 oameni. Pentru escaladarea accidentelor pronunțate ale solului lunar, a fost conceput „fotoliul zburător" — un sistem individual de transport propulsat reactiv — care 
se poate deplasa cu ușurință în orice direcție, pe verticală și orizontală.Omul, firește, nu se va putea dispensa de surse de energie. Se prevede că energia solară va putea fi relativ ușor transformată în energie electrică, grație unor termogeneratori gigantici, utilizînd diferența de temperatură existentă pe Lună, între părțile luminate și cele neluminate de Soare. Cantități importante de energie mai pot fi oferite de oglinzile solare, instalate pe pereții marilor cratere.Primii exploratori ai Selenei au avut asupra lor și apa și oxigenul necesar reconstituirii climatului terestru, aduse de pe Pămînt. Pot fl acestea procurate din resurse locale ? Au fost sugerate diverse soluții. Unele prevăd extragerea apei ce se presupune că există în cantitate foarte mică în rocile lunare. O parte din această „apă de rocă" ar putea fi, la rîndul ei, transformată în oxigen prin electroliză. Algele sau plantele cultivate în interiorul clădirilor lunare vor absorbi gazul carbonic și vor degaja oxigen, oferind totodată o sursă de alimente. Alte proiecte au la bază ipoteza existenței în peșterile lunare a unor mari cantități de gheață, datînd de peste un miliard de ani, epocă în care Luna ar mai fi avut un simulacru de atmosferă. Viitorul va arăta

ianuarie 1959
„Luna-1*, prima sondă 
terplanetară automată lan
sată în direcția Lunii din 
U.R.S.S.
septembrie 1959
„Luna 2", prima sondă in
terplanetară care a atins 
solul lunar.
octombrie 1959
„Luna 3' a transmis pe Pă
mînt primele fotografii ale 
„feței ascunse* a Selenei.
Iulie 1964
„Ranger 7*, prima sondă 
lansată de americani, care 
a atins Luna, după ce a 
transmis o serie de foto
grafii.
februarie 1966
„Luna 9', prima stație In
terplanetară automată care 
a aselenizat lin.
martie 1966
„Luna 10’, primul satelit ar
tificial al Lunii.
august 1966
„Lunar Orbiter 1’, primul 
satelit artificial al Lunii 
lansat de americani.
aprilie 1967
„Surveyor 3', prima sondă 
interplanetară americană 
care a aselenizat lin.

15- 22 septembrie 1968
„Zond 5', prima navă cos
mică interplanetară auto
mată care a străbătut tra
iectoria Pămînt-Lună-Pă- 
mînt, amerizînd în Oceanul 
Indian.

21-27 decembrie 1968
„Apollo 8", prima expediție 
selenară, la care au parti
cipat F. Borman, J. Lovell 
și W. Anders.

18-26 mal 1969
„Apollo 10", expediție se
lenară în cadrul căreia 
„Snoopy' a trecut la 15 km 
pe deasupra regiunii alese 
pentru aselenizare, fiind 
pilotat de Thomas Stafford 
și Eugene Cernan.

16- 24 iulie 1969
„Cucerirea" Selenei de că
tre echipajul cosmonavei 
Apollo 11".

„Am lucrat timp de 40 de ani la motorul 
rachetă și mă gîndeam că plimbările omului spre 
Lună sau spre Marte vor începe după multe suta 
de ani. Dar termenele se schimba. Sînt convins 
că mulți dintre dumneavoastră vot fi martorii 
primelor călătorii dincolo de atmosfera terestră... 
Omenirea nu va rămîne pe Pămînt ci, în goana ei 
după lumină și spațiu, va trece — mai întîi cu 
timiditate — dincolo de limitele atmosferei, Iar 
apoi va cuceri pentru sine întregul spațiu inter
planetar din jurul Soarelui"....Atunci, in anii 1923— 1933, mulți contemporani au ascultat cu un surîs îngăduitor aceste cuvinte profetice ale modestului profesor din Kaluga. Constantin Eduardovici Țiol- kovski.Acum, cînd pașii primilor exploratori ai Selenei s-au imprimat pe „litoralul*1 sud-vestic al „Mării Liniștii", toate spusele marelui precursor al astronau- ticii capătă o prestigioasă confirmare. Ziua de 20 iulie, cînd Neil Armstrong și Edwin Aldrin au pășit pe solul selenar, marchează începutul explorării Lunii „la fața locului". Dar, așa cum remarca dr. Wernher von Braun (constructorul uriașei rachete „SATURN 5“ și unul dintre autorii programului „APOLLO"), primii selenauți nu au reușit să viziteze nici măcar un hectar din suprafața Lunii. Și ea măsoară 36 000 000 kilometri pătrați.Tocmai de aceea, în programul american OMUL PE LUNA se prevăd încă nouă expediții „Apollo". Ultima, în iulie 1972, își

propune zarea „Apollo nantul (din emisfera nordică).Care va fi „pasul" următor, în explorarea spațiului interplanetar ?... La această întrebare, dr. Thomas O. Paine, directorul N.A.S.A., a precizat că, în paralel cu explorarea Lunii, atenția specialiștilor americani, ca și a celor sovietici, se va îndrepta spre realizarea u- nor stații orbitale gigantice (adevărate laboratoare științifice, care vor gravita în jurul Terrei, avînd echipaje formate din 50—100 de oameni) și spre construirea unor rachete atomice, capabile să propulseze cosmonave Interplanetare perfecționate (automate sau cu oameni la bord), spre cele mai îndepărtate planete ale sistemului nostru solar.în prezent, după cum a- rată prof. I. Novikov, în cercetările cosmice are loc un salt calitativ, de la descrierea tabloului general la elucidarea structurii fine a fenomenelor și elaborarea

metodologiei științifice de prospectivare a lor. Pentru soluționarea acestei probleme complexe sînt nece-’ sare stațiuni orbitale automate, cît și cu echipaj. E- xistă probleme științifice care pot fi rezolvate în modul cel mai rațional cu ajutorul aparatelor automate. Există sarcini pe care le poate rezolva numai dulEste posibilă și următoarea variantă : inițial, investigațiile sînt făcute cu participarea omului de știință, se elaborează metodologia și apoi sînt concepute a- paratele automate corespunzătoare.Oamenii de știință voi căuta să utilizeze pentru primele stații orbitale trepte ale rachetelor existente, convenabil amenajate pentru zboruri științifice durînd pînă la două luni. Apoi se va trece la a- samblarea marilor stații orbitale permanente, cu o durată de funcționare de 10 ani. „Vehicule cosmice- taxi" vor transporta 12—15 pasageri, schimbînd, periodic, pe cei 50—100 de cercetători ai stației. In vederea creării unor condiții de viață corespunzătoare, cît mai apropiate cu cele de pe Pămînt, în încăperile- echipajului și în unele laboratoare va fi creată gravitație artificială.Explorarea planetară ridică probleme mult mai complicate. Cu mijloacele actuale, o călătorie pînă la Venus (42 000 000 km) ar dura ceva mai mult de 4 luni, iar pînă la Marte (56 000 000 km) aproximativ 6 luni, iar zborul pînă la Jupiter (778 000 000 km), Saturn (1 427 000 000 km), ranus (2 872 000 000 Neptun (4 500 000 000

sau Pluton (6 000 000 000 km) va dura ani și chiar zeci de ani 1Specialiștii N.A.S.A., de pildă, speră că motorul rachetă atomic „Nerva-Aero- jet" le va permite lansarea unor sonde complexe interplanetare automate, după următorul program : 1975 — Mercur și asteroidul „Ceres" ; 1982 — Jupiter ; 1987— Saturn ; 1990 — Uranus ; 1996 — Neptun șl în 1999— Pluton.O atenție deosebită a- cordă comunitatea științifică mondială unei „mari călătorii" pe care o stație interplanetară automată ar putea să o efectueze zbu- rînd, succesiv, în vecinătatea planetelor Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Remarcabila experiență științifică este favorizată de o împrejurare foarte rară : la fiecare 179 de ani. cele patru planete sînt situate în așa fel îneît o cosmonavă poate să zboare ■ în vecinătatea lor, cu sistemul de propulsie necesar numai pentru călătoria pînă la planeta Jupiter. „Fereastra planetară" pentru această experiență se menține între anii 1976 și 1980. Zborul Pămînt-Jupi- ter-Saturn-Uranus-Neptun ar dura 8—11 ani. Si, ceea ce este important de reținut, el ar putea procura tot atîtea informații științifice ca și sondele interplanetare „Mars", „Venus" sau „Mariner", care au explorat planetele Venus și Marte.In ceea ce privește zborul dincolo de granițele sistemului solar, el rămîne. deocamdată de domeniul literaturii științifico-fantas- tice. Dar să nu uităm că însăși misiunea lui „Apollo 11“ părea, cu nu mai mult de jumătate de secol în urmă, o utopie irealizabilă.

directă, tot mai apro- progresivă — a Uni- A Universului care, omul ajuns pe Lună a ____ ___  vadă, să simtă nemijlocit, este material, cognoscibil. Și, contemplînd de pe Lună Pă- mîntul, să vadă aevea infinitatea Cosmosului.Dar dacă perspectiva omenirii s-a lărgit la scară, cosmică — nu numai în gîndire, ci și în faptă — aselenizarea îndeamnă la o necontenită prospectare a omului însuși. Căci ființa care a demonstrat că poate cuceri Cosmo- sul poate și trebuie să se cunoască din ce în ce mai profund și mai amănunțit pe sine însăși și, astfel, să trăiască în înțelegere și armonie cu semenii săi.Drumul spre Lună și întoarcerea triumfală pe Pămînt sînt, de aceea, un drum spre regăsirea Omului, eliberat de toate forțele ostile lui, un drum spre Pacea preconizată de filozofi și întru totul realizabilă pe „Planeta albastră" — Pămîntul.

Un simplu vehicul lunar ? 
Nu, macheta unui ade
vărat laborator în care 
viitorii exploratori ai Se- 
lenei își vor putea efec
tua cercetările în condiții 

optime
Cei care au urmărit evoluția lui „Apollo-ll“ și-au dat seama că, pe lîngă înfrîngerea nenumăratelor bariere naturale, in calea cuceririi Cosmosului se ridică și o masivă barieră financiară. Ar fi desigur de neimaginat ca un autovehicul terestru să fie destinat unui singur drum, cu toate că el costă cam a 35-a mie parte dintr-o navă cosmică de tip „Apollo". In mod firesc, s-a pus deci problema refolosirii acestor naveAtenția constructorilor a fost îndreptată mai întîi spre recuperarea parțială sau integrală a rachetei purtătoare, care plasează nava pe traseul cosmic. Prima treaptă a rachetei accelerează ansamblul spațial pînă Ia viteze mult inferioare primei viteze cosmice și, prin urmare, după desprindere, se întoarce pe Pămînt Experiențele efectuate pînă în prezent au demonstrat posibilitatea recuperării ei cu ajutorul unui sistem corespunzător de parașute. După anumite operațiuni de recondiționare, devine posibilă refolosirea acestei trepte, care reprezintă, de altfel, cea mai mare parte din racheta purtătoare. Pentru celelalte trepte, folosite la accelerarea navei peste 7,9 km/sec, este necesar ca, după desprinderea de trenul interplanetar, sisteme speciale de propulsie să asigure reîntoarcerea lor pe Pămînt, așa cum se procedează la readucerea la sol a navelor-satelit.Alte cercetări sînt orientate spre folosirea repetată a cabinei echipajului, care constituie, de asemenea, un sistem tehnic foarte complex. După controlul minuțios al învelișului și atașarea unui nou scut termic, pentru protejarea cabinei față de încălzirea aerodinamică excesivă ce are loc la reintrarea în atmosferă, cabina poate fi folosită pentru alte incursiuni spațiale. Specialiștii se gîn- desc chiar la adaptarea unui sistem cu aripi portante, care să asigure zborul planat al cabinei la revenirea pe Pămînt, întocmai ca în cazul avioanelor.

• în catalogul sateliților artificiali, „Apollo-ll“ a primit nr. 4 039. El face acum parte din cele 1743 obiecte fabricate de mina omului care evoluează în spațiu. Din restul de 4 038 obiecte lansate anterior o parte au revenit pe Pămînt, iar altele s-au prefăcut în scrum în momentul reintrării în atmosfera terestră.
similar cu cel obținut prin frecarea unui obiect de o suprafață zgrunțuroasă.

• Urmele lăsate pe Lună de pașii sele- nauților Armstrong șî Aldrin vor dăinui peste 500 000 de ani, deoarece practic nu există fenomenul eroziunii, provocat pe Pămînt de vînturi, ploi etc. După scurgerea acestui timp se prevede că vor fi acoperite de pulberea micro-meteoriților.
o Pentru Identificarea locului aselenizării, cei doi pasageri ai cabinei „Vulturul" au avut la dispoziție, la bordul acestuia, nu mai puțin de 92 de hărți lunare.o Datorită faptului că Luna nu are atmosferă — prin care să se propage undele sonore — nici Armstrong și nici Aldrin nu și-aii putut auzi propriii lor pași. Potrivit aprecierii geologilor, pe Pămînt saboți! se- lenauților ar fi provocat un zgomot scrîșnit.

O Potrivit doctorului Charles A. Berry, medicul astronauților, principalele dificultăți pe care le întimpină omul in cursul zborurilor spațiale sînt: 1) costumul presurizat ; 2) obligația de a trăi într-un spațiu foarte restrîns, cu mișcări limitate ; 3) obligația de a respira oxigen pur ; 4) variațiile de presiune în capsulă, în timpul lansării și al reintrării în atmosfera terestră ; 5) variațiile de temperatură ale cabinei și ale costumului ; 6) forța de accelerație ; 7) absența greutății ; 8) vibrațiile ; 9) deshidratarea ; 10) necesitatea de a îndeplini în cele mai mici amănunte planul de zbor ; 11) dorința și necesitatea de a dormi ; 12) necesitatea de a dovedi tot timpul promptitudine și eficiență ; 13) lumina care se schimbă, după poziția capsulei in spațiu sau pe orbită în jurul Pămîntului sau al Lunii : 14) lipsa de hrană obișnuită și, deci, un mal mic aport psihologic.

a aselenizării lui „Apollo-ll". în 1964, Trelfall, un pasionat al romanelor științifico-fantas- tice, a pariat 1 000 contra 1 la o casă de pariuri că omul va pune piciorul pe Lună .Știam că nu pot pierde’ a unui sprepînă în 1971. „I.declarat el la televiziune, în cadrul program consacrat istoricului zbor Lună.
• Puternicele contraste de lumină și umbră de pe Lună nasc iluzii optice care, in condițiile absenței punctelor de reper, fao să se piardă simțul distanței.

apa-• Oboseala ordinatorului. Explicația riției cuvîntului „alarmă" pe ecranul unuia dintre ordinatoarele de la Houston în decursul ultimelor două minute înainte de aselenizarea modulului lunar era simplă : o mică lampă începuse să pilpiie, semnalizînd că ordinatorul a lucrat prea mult și este obosit. Armstrong și Aldrin erau vitate. însă în plină acti-

o Englezul David Trelfall, în vîrstă de 26 de ani, este astăzi un om bogat, ca urmare

• Părerea savanților e musculară a unui adult cea a unui copil. că pe Lună forța nu depășește pe fi cu 20 de pași de pași pe• Omul înaintează pe Lună pe minut, în loc de 100—120 Pămînt. Un salt terestru de 1,5 m. pe Lună durează 7 secunde, timp în care omul planează 9 m.

o Ați văzut cu toții pe ecranele televizoarelor cum arată suprafața acoperită de praf a Lunii. Fiind extrem de fin, acest praf are o uimitoare coeziune și nu aderă la obiecte. Structura lui nu ne este cunoscută. Dar analizele efectuate chiar pe Lună au arătat că este vorba de material bazaltic, deci nu de praf cosmic acumulat de-a lungul miliardelor de ani. Analizele eșantioanelor lunare vor elucida problema dacă acesta este într-ade- văr de origine vulcanică, așa cum susțin unii savanți.Alte fragmente de rocă lunară, aduse de „Apollo-ll“. vor servi la experiențe biologice. 300 șoareci albi au fost crescuți într-o atmosferă perfect sterilă. Acum ei vor continua să trăiască pe un strat de praf lunar. Experiențele vor continua pînă la a patra generație de șoareci, pentru a se vedea dacă are sau nu loc o contaminare. Urmărind depistarea unor eventuale forme ale vieții pe Lună, se vor injecta, de asemenea, particule fine de praf lunar în plante, insecte, pești și păsări.

In 1783, la Paris, în timp ce urmărea ascensiunea unui balon cu aer cald, Benjamin Franklin a lost întrebat : „La ce e bună această invenție ?“. „La ce e bun un copil nou- născut ?“ a replicat inventatorul paratrăznetului.Cosmonautica a încetat să mai fie un copil nou-născut, dar întrebări similare îi contestă sensul și utilitatea. Cele 24 de miliarde de dolari care au propulsat programul cosmic american, pînă la memorabila premieră selenară din 20 iulie, sînt considerate de unii semeni ai noștri drept o risipă. Și nu o dată declarațiile sceptice sau protestatare sînt transmise tocmai prin multiplele canale ale sateliților de telecomunicații, care constituie una dintre cele mai spectaculoase împliniri ale efortului spațial.Ideea acestor sateliți datează din anul 1945 și îi aparține lui Arthur C. Clarke, om de știință și prestigios autor de science-fiction, laureat al premiului Kalinga pentru lucrările sale de popularizare științifică.— Arătam atunci, îmi spune domnul Clarke, că sateliții constituie soluția optimă pentru telecomunicațiile și televiziunea scriam în mod mul care trebuia Subliniez însă că foarte complicat, fiind vorba de un sistem tehnic simplu, privind o problemă care putea fi formulată simplu. Acum, majoritatea problemelor tehnice Tocmai trebuie zervele cearcă să prefigureze viitorul.— Pentru a ne menține în sfera In care prefigurarea dumneavoastră s-a confirmat într-un mod atît de strălucit, credeți că și celelalte promisiuni ale erei cosmice se vor împlini ?— Unele s-au împlinit de pe acum. Nu mă refer doar la cercetarea spațială ca atare, ci mai ales la influența ei binefăcătoare asupra multor ramuri de activitate terestră. Probleme ca foamea cronică din anumite regiuni ale globului sau învățămîn- tul generalizat pot fi rezolvate cu a- jutorul progreselor înregistrate de pe urma cuceririlor tehnicii spațiale.— Cîteva exemple ar face, poate, mal explicită această aserțiune.— De pe bordul sateliților artificiali se pot efectua studii agrotehnice privind repartizarea pe mari suprafețe a diferitelor culturi, sau localizarea zonelor fertile încă neutilizate. Se pot stabili factorii clima-

sînt mult mai complicate, de aceea, oamenii de știință să-și pună la bătaie toate rede fantezie, atunci cînd in-

tici adecvați pentru anumite cereale, cantitatea de apă necesară — pentru a întreprinde lucrări de irigații etc.Trebuie spus că sateliții meteorologici au revoluționat de pe acum cunoștințele noastre asupra climei. Actualmente trăiesc în Ceylon, unde întreaga economie se bazează pe agricultură, iar musonul înseamnă viața sau moartea unei întregi comunități. Și iată că, grație sateliților meteorologici, am ajuns să aflăm cum ia naștere musonul. De altfel, acești sateliți servesc și la depistarea cicloa- nelor, prevenind uriașe pagube materiale și pierderi de vieți omenești.— Și în ceea ce privește învăță- mîntul ?— Sateliții artificiali pot sluji instruirii prin televiziune a populațiilor celor mai diverse. Continente întregi pot fi aduse astfel Ia știință de carte. Iar costul operației ar fi de un dolar pe an, de fiecare elev. Nici un fel de informații nu se pot obține într-un alt mod, la un preț atîS de scăzut.Să trecem însă și pe un alt tărîm. După părerea mea, biologia, implicit medicina, se vor număra, de a- semenea, printre marile beneficiare ale efortului spațial. Studiile asupra comportării organismelor în Cosmos deschid orizonturi neașteptate în privința creșterii și dezvoltării celulelor. Sînt convins că pe această cale vom găsi și un remediu împotriva cancerului. Ca rezultat direct al cercetărilor spațiale au fost realizate și o serie de dispozitive ingenioase, cum ar fi oculometrul, prin care o persoană paralizată poate să-și ghideze scaunul prin simpla mișcare a ochilor ; sau sistemul de control de la distanță al stării fiziologice a bolnavilor din spitale. Microlampa care luminează indicatoarele de pe panourile navelor spațiale poate servi și la investigații în interiorul corpului uman...— După cîte înțeleg, nu împărtășiți opinia celor care socotesc zborul în Lună și mai departe o aventură prea costisitoare...— Intr-una dintre cărțile mele am arătat că prin tehnica spațială, cu implicațiile ei, vom izbuti să scoatem omenirea din epoca pietrei, în care se mai află, în bună măsură. Această tehnică extinde încă de. pe acum toate granițele științei, adu- cînd totodată foloase practice dintre care am citat numai o mică parte. Este o absurditate primejdioasă să spunem, cum fac unii, că banii chel- tuiți pentru cercetările spațiale sînt pierduți. Vom fi rambursați însutit I
Ion HOBANA ,
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Sesiune științifica festivă organizată 
de Asociația de Drept Internațional

/

si Relații Internationale
5 » »Vineri dimineață au Început lucrările sesiunii științifice festive organizată de Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) în cinstea celui de-al X- lea Congres al Partidului Comunist Român și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist. Au participat cadre de conducere din M.A.E., cercetători din domeniul relațiilor internaționale, di- plomați, economiști, juriști, reprezentanți ai altor ramuri ale științelor social-politice, ziariști.în ședința plenară de vineri dimineață au prezentat comunicări tovarășii Corneliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe, Miron Constanti- nescu, adjunct al ministrului învăță- mîntului, Vasile Vlad, șeful secției relații externe a C.C. al P.C.R., George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Traian Io- nașcu, președintele A.D.I.R.I., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Fotino, director științific al A.D.I.R.I.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la sesiunea științifică festivă organizată de A.D.I.R.I., au adoptat, in unanimitate, textul u- nei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se spune :„Conștienți că aparținem unei societăți noi, avansate, bogată în idei inovatoare, care aprofundează principiile și perfecționează formele relațiilor internaționale, în concordanță cu marile prefaceri și <;u cerințele păcii și progresului, în întreaga noastră activitate de cercetare ne-am străduit și ne vom strădui să aplicăm neabătut ideile și îndrumările partidului nostru, metoda marxism- leninismului.Ne exprimăm față de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința profundă și satisfacția nemărginită de a ne fi oferit modelul viu al unei activități neobosite, a unei slujiri cu nețărmu

rită abnegație a intereselor fundamentale ale poporului nostru. înțelegem deplin că realizările societății noastre socialiste și poziția activă a României în relațiile internaționale au adus țării noastre prețuire și prestigiu, un număr sporit de prieteni.Sîntem însuflețiți de perspectivele luminoase înfățișate de documentele programatice ale celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. Conștienți de responsabilitatea țării noastre în așezarea relațiilor dintre state pe bazele dreptului și legalității internaționale, în promovarea cauzei păcii și înțelegerii între popoare, ne vom strădui să ne aducem contribuția la înfăptuirea politicii țării noastre, la analiza științifică a evenimentelor și tendințelor pe plan mondial. Activitatea noastră va fi, în același timp, strîns împletită cu problemele concrete ale construcției economice, sociale și ale cooperării cu alte state.Bazată pe tradiții îndelungate de înțelepciune, măsură și obiectivitate, care au călăuzit acțiunile de politică externă, progresiste, din trecutul țării noastre, tînăra școală de studiu științific a relațiilor internaționale își propune, în cinstea marilor evenimente care vor avea loc curînd în viața poporului român, să nu precupețească nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea operei de desă- vîrșire a construirii societății socialiste în România, pentru aplicarea neabătută și traducerea în viață a politicii externe a Partidului Comunist Român".
★Lucrările sesiunii științifice festive a A.D I.R.I. s-au desfășurat și în cursul după-amiezii de vineri și vor continua sîmbătă pe secții. în cadrul lor- sînt prezentate 133 comunicări științifice, avînd ca teme diferite aspecte Drivind relațiile internaționale ale Republicii Socialiste România, istoria relațiilor externe ale României, aplicarea principiilor de drept internațional în relațiile dintre state.

La uzina de mașini grele
București

(Urmare din pag. I)Directorul general al uzinei, lng. Tiberiu Grecu, a făcut o amplă prezentare a cifrelor de plan care revin întreprinderii în anul următor.„în anul 1970 — a spus directorul general — producția globală industrială a uzinei va crește cu 22 la sută, iar volumul beneficiilor cu peste 60 la sută față de nivelul planificat pe acest an. După cum cunoașteți, proiectul de Directive ale Congresului al X-lea precizează că industria constructoare de mașini trebuie să asigure, în cincinalul 1971—1975, cea mai mare parte a necesarului intern de utilaje și echipamente tehnologice, între care și de agregate energetice de puteri mari, a căror producție trebuie însușită în uzina noastră".Rțjferindu-se la același aspect, nu- met ?și participanți la dezbateri, printre care tov. Tănase Bărbulescu, in- giner-șef cu problemele de investiții, și ing. Alexandru Ivancenco, au propus să se întocmească un program cit mai judicios de fabricație la turbo- agregate pentru anul 1970, în vederea corelării aprovizionării cu graficele de uzinare și cu elaborarea documentației de execuție.Problemele perfecționării activității productive a uzinei, ale creșterii eficienței economice au reținut a- tenția a numeroși participanți în discuții. „în documentele pentru Congresul al X-lea al partidului se subliniază cu claritate cerința creșterii susținute a productivității muncii și a reducerii cheltuielilor materiale, de producție, ca factori esențiali ai sporirii eficienței economice — a spus tov. Ion Ursea, contabil- șef. Colectivul nostru a obținut succese importante în acest an în reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității producției, dar rezervele nu au fost nici pe departe epuizate. în primul ■ semestru, normele de consum la anumite materii prime și materiale de bază, cu pondere mare în producție, au fost depășite simțitor : la fontă și fier vechi cu 9,35 kg pe tona de oțel, la energie

9electrică cu 43 kWh pe tonă, Iar la fero-aliaje cu 30 kg pe tonă. Influența negativă în prețul de cost a acestor consumuri depășite este de peste 1 milion lei". Contabilul-șef, ca și ing. Petre Oprea, adjunct al șefului secției turnătorie oțel, au evidențiat necesitatea ca în fiecare secție să se urmărească sistematic consumurile de materii prime și materiale, să se înlăture rebutul și fenomenele de ri- sipă ce mai apar pe alocuri, ca și cheltuielile neproductive.în aceeași ordine de îdei, ing. Gheorghe Chițu, șeful secției oțelă- rie, maistrul Simion Rusu, de la secția încărcături metalice, și ing. Alexandru Teofil, șeful secției forjă, au relevat posibilitățile și rezervele interne de creștere a productivității muncii și a economicității fabricației, prin organizarea superioară a producției și a muncii, înlăturarea, strangulărilor generate de aprovizionarea cu fier vechi neșarjabil — problemă a cărei soluționare necesită sprijinul direct al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și al Ministerului Industriei Metalurgice. Maistrul Teodor Murea și ing. Mircea Stingă, adjunct al șefului serviciului energetic, au venit cu sugestii valoroase pentru îmbunătățirea activității de întreținere și reparații a mașinilor, agregatelor și echipamentului electroenergetic.Tov. Grigore Cîrjan, secretarul comitetului de partid din uzină, și lăcătușul mecanic Vasile Nițescu au relevat necesitatea recrutării și pregătirii temeinice a cadrelor de muncitori și tehnicieni, luării de măsuri pentru întărirea disciplinei în producție și în muncă și înlăturarea fluctuației forței de muncă.Pe baza discuțiilor, a propunerilor și sugestiilor formulate, comitetul de direcție a aprobat un amplu plan de măsuri menit a crea premisele necesare îndeplinirii exemplare a planului din a doua jumătate a anului în curs și a sarcinilor mari și complexe ce revin colectivului uzinei în ultimul an ai cincinalului.
La Combinatul de celuloză 

si hârtie din Suceava
(Urmare din pag. I)următor. „Cunoscînd de pe acum ceea ce va trebui să realizăm în 1970 — a spus ing. Mihai Apostol, șeful secției celuloză — avem timp suficient să punem la punct, pînă în cele mai mici amănunte, o seamă de probleme privind aprovizionarea cu materii prime și materiale, stabilirea numărului sortimentelor, modul de livrare a produselor etc.".Evidențiind rezervele interne ce pot și trebuie să fie puse în valoare, precum și măsurile ce se impun pentru crearea din timp a condițiilor favorabile realizării producției din 1970, tovarășii Liviu Titu, tehnologul mașinii de hîrtie nr. 1, George Crainic, șeful serviciului electroenergetic, Vasile Dranca, inginerul tehnolog al secției confecții, și alții au insistat în cuvîntul lor asupra necesității funcționării ireproșabile a instalațiilor și liniilor de fabricație, în acest sens, ei au schițat un adevărat plan de acțiune, care vizează punerea la punct a tuturor utilajelor aflate în funcțiune, cît și montarea mai urgentă a celor care urmează să intre în exploatare. Vorbitorii au sugerat comitetului de direcție să stabilească cele mai adecvate sarcini pentru sectoarele de resort, astfel încît lucrările în vederea măririi capacității fierbătoriei și instalării unei noi turbine la centrala electrică să înceapă neîntîrziat.Cei care au luat cuvîntul au relevat oportunitatea ca, în perioada următoare, comitetul de direcție, organizația de partid, de sindicat și U.T.C. să ia măsuri hotărîte pentru ca disciplina în producție și muncă 
să înregistreze o îmbunătățire sim

țitoare. In legătură cu aceasta, s-a atras atenția că întărirea disciplinei nu trebuie privită numai sub aspectul înlăturării absențelor nemotivate și a) învoirilor, ci și sub raportul măririi exigenței și răspunderii față de funcționarea și întreținerea corespunzătoare a utilajelor.Alți participanți la discuții, printre care Vasile Bucșe, șeful serviciului personal, Mihai Puiu, adjunctul șefului secției celuloză, Roman Traian, de la secția confecții, și Leon Balan, secretar al comitetului de partid, au propus ca — pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin combinatului în 1970 și în viitorul cincinal pe linia creșterii producției de celuloză și semicelu'oză — să fie întreprinse acțiuni concrete pentru valorificarea deșeurilor de cherestea, eliminarea maculaturii pe tot fluxul procesului de producție și creșterea numărului de sortimente, în raport cu cerințele economiei noastre naționale și ale exportului. S-a subliniat, de asemenea, că este nevoie de o intervenție mai susținută din partea comitetului de direcție pentru aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materii prime, materiale și chimicale, reducerea consumurilor specifice, întreținerea și folosirea cu maximum de randament a utilajelor.Dezbaterile din ședința lărgită a comitetului de direcție au relevat hotărîrea unanimă a colectivului Combinatului de celuloză și hîrtie din Suceava de a pregăti din timp toate condițiile și de a-și amplifica eforturile pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor prevăzute pentru anul 1970.

Cronica zilei

Se află într-o vizită în țara noastră Vinzenz Kotzina, ministrul federal pentru construcții și tehnică din Austria.Ministrul federal a avut o întrevedere cu Ion Baicu, ministrul transporturilor auto navale și aeriene, cu care prilej a fost analizat stadiul actual al relațiilor reciproce între organismele guvernamentale de resort, prospectîndu-se noi căi de dezvoltare a colaborării în domeniul transporturilor între România și A- ustria. Oaspetele a vizitat o serie de obiective din transporturi printre care Aeroportul internațional O- topeni, porturile dunărene Orșova, Tr. Severin, Giurgiu, Galați.
★Ministrul afacerilor culturale Danemarcei, Kristen Helveg Petersen, care se află în vizită în țara noastră, a avut vineri dimineața o întrevedere, la sediul Consiliului popular al județului Brașov, cu prim- vicepreședintele consiliului, Radu Romul.Tn aceeași zi, ministrul danez a vizitat PoianaNeagră, cartiere muncitorești și monumente istorice din localitate.
★La Teatrul de stat din Ga’ațl ți tn comuna Costache Negri, din inițiativa Uniunii Scriitorilor, sub auspiciile Frontului Unității Socialiste, scriitorii Zaharla Stancu, Eugen Jebeleanu, George Macovescu și Adrian Păunescu, precum și un grup de _ scriitori gălățeni s-au întîlnit cu cititori, au răspuns la întrebările a- cestora și prii.

al

Brașov, Biserica

au citit din creațiile pro-
★Universității „Al. I. Cuza" fost deschisă vineri după-în holul din Iași a amiază expoziția „Creația industrială americană". Au participat reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de știință șl cultură, conducători de întreprinderi, un numeros public. Au fost de fată B. R. Koch.

directorul expoziției, și alte persoane oficiale ale S.U.A. Cu acest prilej au fost rostite scurte alocuțiuni.
★Comitetul municiapl pentru cultură și artă Cluj și Asociația scriitorilor din localitate au organizat vineri seara, in sala Bibliotecii centrale u- niversitare, o adunare comemorativă prilejuită de împlinirea a' 120 de ani de la moartea poetului Petofi Sandor. Au luat cuvîntul Dumitru Radu Popescu, secretarul Asociațiilor scriitorilor din Cluj, scriitorul Bajor An- dor și poetul Aurel Gurghianu. Un grup de artiști de la teatrele din localitate au susținut în recital de poezie din creația lui Petofi. Au fost prezenți numeroși scriitori și ziariști, oameni de cultură și artă.
★Vineri seara, în sala cinematografului „Modern", din Suceava, a avut Ioc un spectacol de gală cu filmul „Direcția Berlin", organizat cu prilejul deschiderii Festivalului filmului polonez. Manifestarea este consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Poloniei. La spectacol a luat parte un grup de cineaști din Republica Populară Polonă.
★Vineri la amiază a părăsit Canita- la delegația Tineretului Comunist din Belgia, condusă de Paul Van den Abbeel, membru al secretariatului, care, la invitația Comitetului Central al U.T.C. a făcut o vizită în țara noastră.
★Vineri seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Varșovia, delegația Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația Comitetului polonez de cooperare a organizațiilor de tineret (O.K.W.O.M.), a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a a- niversare ■ eliberării Poloniei.(Agerpres)
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vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă șl a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin în jumătatea de nord-vest a țării. Izolat, în Carpații Meridionali, sudul Banatului, Oltenia și Muntenia s-au semnalat averse și descărcări e- lectrice. Vîntul a suflat în general slab, cu intensificări locale în sudul Moldovei, Dobrogea șl Bărăgan din sectorul nord-estic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 21 grade la Sulina și 30 grade la Chișineu Criș. în București : Vremea s-a menținut frumoasă, călduroasă, cerul a fost variabil, mai mult senin în cu- cursul dimineții. După-amiază a plouat slab. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a atins 28 grade.Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 iulie. în tară : Vremea se menține frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil. mai mult senin. în nord-vestul tării se vor semnala înnourări mai accentuate și vor cădea averse locale, Vînt vest. 13 șinordul tării, iar maximele între 25 și 33 grade, local mai ridicate, la începutul intervalului. în București :Vremea se menține frumoasă și călduroasă. cu cerul variabil, mai mult senin. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura se menține ridicată.

Asociației de prietenie
sovieto - româneContinuîndu-și vizita prin țară, delegația Asociației de prietenie so- vieto-române, condusă de A. I. Ro- tanova, vicepreședinte al Asociației, secretar al Comitetului de partid al Combinatului poligrafic „Krasnîi Proletar" din Moscova, a vizitat în cursul zilei de vineri fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș, Palatul Culturii, precum și biblioteca „Teleki-Bolyai". In aceeași zi, delegația s-a întîlnit cu membri ai Biroului Consiliului județean A.R.L.U.S (Agerpres)
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LA A XVI-A ANIVERSARE A INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE

BĂTĂLIA PENTRU

ETERNA PRIMĂVARĂ"
Există in Cuba o veche zicală populară : „Sin agua no hay vida" — fără apă nu poate fi concepută viața.' Dincolo de adevărul incontestabil pe care-1 exprimă, ea redă a- mărăciunea de secole a țăranului cubanez greu încercat de o natură tropicală care în componentele sale Include mai ales arșița nemiloasă, u- neori prelungită luni de zile, pînă la exasperare. Există o altă fațetă a zicalei, un subînțeles al ei, tot a- tît de dramatic sub aspectul consecințelor : acela al inundațiilor și ci- cloanelor care la sud de Tropicul Racului fac adesea ravagii, provo- cînd pierderi umane și materiale de mari proporții. Iată de ce lupta pentru îmblînzirea naturii, pentru stăvilirea și captarea apelor a fost din- totdeauna pentru cubanezi o preocupare de prim ordin.Vreme îndelungată, chiar și primele decenii ale acestui veac, mic substanțial nu s-a realizat Cuba în domeniul irigațiilor, al drotehnicii. Totul a fost lăsat voia capriciilor naturii. Sarcina

tn ni- în hila înlăturării acestei grele moșteniri a trecutului i-a revenit puterii revoluționare a Cubei — putere în a cărei cucerire, ziua de 26 iulie 1953, cînd un grup de tineri patrioți, în frunte cu Fidel Castro, au luat cu asalt fortăreața Moncada — a jucat un rol istoric.Redresarea acestei țări frumoasa din Antile, menținută secole de-a rîndul în înapoiere economică și ignoranță, nu putea fi concepută fără o operă constructivă de mari proporții pe care numai timpurile noi ale socialismului puteau să o facă realizabilă. Și această operă, concepută de de guvernul bei, poartă realităților și ce ale țării, luțiile In legătură cu progresul e- conomic și social, reprezintă tocmai forma originală a înfăptuirii acestei opere.

Dacă agricultura a devenit prin forța împrejurărilor sectorul fundamental al economiei cubaneze în actuala etapă de dezvoltare, progresul și diversificarea ei, modernizarea ei sub toate aspectele, nu putea fi concepută fără o acțiune de mari proporții în domeniul stăvilirii și captării apelor, fără o amplă rețea de baraje, lacuri de acumulare și rețele de irigații, fără acea bătălie grea cu natura însăși care la. Tropice este pe cît de darnică pe atît. de vitregă, o bătălie, cum se spune aici, pentru „eterna primăvară".Intr-una din călătoriile mele spre țărmul de sud al provinciei Havana mi-a fost dat să asist la desfășurarea amplă a unuia din fronturile principale ale acestor eforturi. Acolo, la Paso Seco (însăși denumirea de „Trecătoarea seacă" mă scutește de comentarii despre ce a fost înainte pe aceste locuri) am văzut o armată de peste 1 000 de oameni angajați într-o muncă titanică pentru construcția unui uriaș rezervor dede

însoțite de descărcări electrice, slab pînă la potrivit din sud- Minimele vor fi cuprinse între 21 grade, izolat mai coborîte în

LOTONumerele extrase 25 iulie 1969.EXTRAGEREA I :
5 1 38 81 17 66Fond de premii :TRAGEREA Il-a : 34 82 30 8Fond de premii : 308 652 lei

la tragerea • din72 59 23 87 46 77571 304 lei. EX-

Partlciplnd In aceste zile la Festivalul internațional din Ăsele — Suedia, artiștii amatori ai ansamblului folcloric din comuna Scornicești, județul Olt, au obținut un prestigios succes. Ei au făcut cunoscute localnicilor și numeroșilor turiști străini prezenți la spectacolele susținute, frumusețea și bogăția cînte- celor, dansurilor și portului popular românesc. „Pătrunși de un fierbinte patriotism — se spune în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către artiștii amatori din Scornicești — am depus toate eforturile ca în această confruntare internațională să prezentăm arta populară românească in toată strălucirea ei. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că am reușit pe deplin acest lucru și dorim să închinăm succesul nostru celui de al X-lea Congres al partidului și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. în continuare, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca prin prezența noastră aici să contribuim la'' creșterea prestigiului internațional al scumpei noastre patrii".
(Urmare din pag. I)ori în aceeași perioadă a volumului producției industriale, dacă azi fondul de consum pe locuitor este de peste două ori și jumătate mai mare față de anul 1938, dacă țara noastră a obținut rezultatele care o situează printre țările cu economia cea mai dinamică din lume, aceasta se dato- rește faptului că, an de an, a fost alocată o parte însemnată din venitul național pentru acumulare — acumulare care a reprezentat circa o cincime în perioada 1956—1960, o pătrime în 1960—1965, iar în cincinalul actual mai mult de o pătrime din venitul național.Necesitatea menținerii unei rate înalte a acumulării se desprinde și din următorul raționament economic. Se știe că." aparent, fondul de consum este mai ridicat atunci cînd ponderea acumulării în venitul național descrește. Dar aceasta, numai vremelnic, întrucît rata descrescîndă a acumulării duce treptat la reducerea ritmului de sporire a venitului național și la micșorarea. în perspectivă, a însuși fondului de consum. Tocmai de aceea, partidul nostru a combătut asemenea concepții consumatoriste, care nesocotesc rolul hotărîtor, demonstrat de practică, a! acumulării, ca unică sursă a reproducției lărgite. Diminuarea acumulărilor — se aprecia la Conferința Națională a partidului — nu ar face decît să îngusteze baza reproducției lărgite, ar avea serioase consecințe negative asupra dezvoltării economice a țării, ar determina încetinirea dinamicii venitului național și ar prelungi rămînerea în urmă a economiei naționale in comparație cu alte țări. în cele din urmă, toate acestea s-ar răsfrînge asupra consumului care, din cauza lipsei de resurse economice, ar spori din ce în ce mai lent și apoi ar stagna.Să ne referim numai la înfăptuirea programului de investiții privind creșterea producției de energie electrică și electrificarea tării. Desigur, realizarea lui presupune cheltuirea unor importante fonduri materiale și bănești. Dar energia electrică este necesară industriei și agriculturii, transporturilor și telecomunicațiilor. permite. în ace’ași bmp, electrificarea tuturor localităților țării, constituie una din cele mai importante surse de confort pen-

tru populație. Totodată, atunci cînd acumulezi poți să construiești întreprinderi industriale, cu locuri de muncă pentru tot mai mulți oameni.Revoluția tehnico-științilică contemporană face și mai necesară perfecționarea continuă a bazei tehnice a producției, reînnoirea la intervale și mai scurte a fondurilor fixe, determină anumite schimbări de structură în economie, mărindu-se rolul și importanta ramurilor modeme ce pretind investiții considerabile. Analizele întreprinse în acest sens arată că, o dată cu dezvoltarea științei și tehnicii, cu creșterea complexității producției sociale, rata acumulării, chiar și în țările dezvoltate, a manifestat și manifestă o tendință de

partidul comunist și revoluționar al Cu- amprenta vizibilă a condițiilor specifi- iar direcțiile și so-

construcția apăLucrarea Paso Seco biective de baraj lung stăvili apele rîului Almendaris ale afluenților săi ; un canal captare, situat la cealaltă extremitate, care va aduna într-un singur șuvoi apele rîului, ale afluenților și torenților, îndreptîndu-le spre „marea Cuenca" (așa se numește bazinul respectiv) cu o capacitate de 50 milioane metri cubi ; un baraj de- versor cu canale prelungite în diferite direcții, care preia plusul de apă, calculat la aproximativ milioane de metri cubi.Ce va însemna în viitor Seco sau mai precis sistemul tehnic „Armata revoluționară", denumit astfel în memoria celor ce cu ani în urmă și-au dat viața pentru eliberarea Cubei și în cinstea eelor

care se înfăptuiește se compune din trei importanță majoră : de 2 600 metri care la o- un vaȘi de

40 dePaso hidro-

Telegramă
Cu prilejul celei de-a X-VI-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis mi-

nistrului relațiilor externe al Republicii Cuba, Raul Roa Garcia, o telegramă de felicitare. (Agerpres)
Lucrările simpozionului

in dezvoltarea conștiinței socialiste,
. ■

patriotice a tineretuluiVineri dimineață au început în Capitală lucrările simpozionului „Tradițiile revoluționare și rolul lor în dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice a tineretului", organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în colaborare cu Institutul de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Ion Iliescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. După ce a subliniat importanța cunoașterii tradițiilor revoluționare în educarea conștiinței socialiste, patriotice a tineretului, vorbitorul a prezentat un succint tablou al contribuției tineretului la lupta revoluționară, la înfăptuirea insurecției armate de la 23 August, și războiul antifascist, la refacerea economiei și construcția socialismului. El a arătat că simpozionul se înscrie în complexul acțiunilor, ce se întreprind în întîmpinarea Congresului parti-

duiui și a aniversării eliberării și constituie un îndemn pentru extinderea activității de cercetare și valorificare a tradițiilor mișcării revoluționare de tineret din țara noastră. La aceste acțiuni sînt chemați să participe oameni de știință și cercetători, cadre didactice, activiști de partid, de stat și ai U.T.C., scriitori și artiști, toți cei care prin munca și pasiunea lor contribuie la studierea și cunoașterea trecutului de luptă al poporului nostru, ai clasei muncitoare, al partidului și al U.T.C.-ului, la educarea generației tinere în spiritul acestor tradiții glorioase, la formarea lor ca cetățeni demni ai patriei noastre socialiste.A început, apoi prezentarea comunicărilor realizate de cercetători și specialiști în istorie, cadre didactice, activiști de partid și ai Uniunii Tineretului Comunist, ziariști, care tratează diferite probleme de istorie și metodică a muncii educative.Lucrările continuă.

Și

(Agerpres)
constituie condiția fundamentală a progresului neîntrerupt al țării, oferind posibilitatea de a ține pasul cu competiția ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice și sociale. Pe această bază se asigură realizarea unei corelații optime între cele două componente ale venitului național : din fondul de consum se satisfac mai bine nevoile imediate ale poporului, iar fondul de acumulare permite dezvoltarea în continuare a producției materiale și, deci, ridicarea ulterioară a nivelului de trai. Este limpede că alocarea u- nei părți însemnate din venitul național pentru acumulare corespunde intereselor generațiilor prezente, cît

ACUMULĂRILE

creștere, în perioada postbelică atin- gind proporții neîntilnite anterior. După unele calcule, ponderea investițiilor globale în produsul național brut s-a modificat în R. F. a Germaniei de la 14,3 în perioada 1914—1949 la 24,1 în perioada 1950—1960, iar în Japonia, ponderea investițiilor a crescut de la 15,4 la sută în perioada 1920—1938, la 28,2 la sută în 1950— 1960. în ultimul timp, investițiile au reprezentat, față de produsul intern brut, 24 la sută în Austria, 26 la sută în R. F. a Germaniei, 34 la sută în Japonia 25 la sută în Olanda, 24 la sută în Suedia. Tocmai o asemenea rată înaltă a acumulării a stat la baza progreselor economice realizate de aceste țări.Cu at.ît mai imperios se impune, deci, cerința de a menține o rată înaltă a acumulării pentru țara noastră, care are de recuperat un important decalaj față de țările avansate, înfăptuirea hotărâtă a unui amplu program de investiții și menținerea unei rate superioare a acumulării

cu in- a- în-
și aie generațiilor următoare, cărora oamenii muncii de azi le făuresc o e- conomie prosperă și, o dată cu aceasta, baza materială a unei vieți îmbelșugate. Iată de ce desfășurarea succes a procesului consecvent de dustrializare, de modernizare a griculturii și a celorlalte ramuri,făptuirea progresului multilateral al societății reprezintă pentru oamenii muncii o înaltă îndatorire, de îndeplinirea căreia depind destinele României socialiste.Proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului prevede ca în viitorul cincinal, o dată cu sporirea venitului național, în medie cu 7,7—8,5 pe an, să se repartizeze circa 28—30 la sută pentru acumulare și 70—72 Ia sută pentru consum. Se va asigura. în acest fel, un volum de investiții centralizate din fondurile' statului de 420—435 miliarde Iei. Dar dezvoltarea forțelor de producție depinde în măsură tot mai mare de structura acumulării, de ponderea acumulării productive și de o- rientarea acesteia. Nu întîmplător. în

cincinalul viitor principalele e- forturi de investiții vizează construirea de obiective productive. Din fondul de consum, în viitorul cincinal fondul de salarii va spori cu 30—35 la sută, salariul real va înregistra in 1975 o creștere de 16—20 la sută față de 1970, iar veniturile reale ale țărănimii se vor mări cu 15—20 la sută. Totodată, populația va beneficia, ca și pînă In prezent, de fondurile importante ce vor fi alocate de la bugetul statului pentru învățămînt, activități cultural- artistice, ocrotirea sănătății etc.Apare deci limpede că numai In măsura în care se repartizează realist venitul național și se asigură utilizarea judicioasă a fondului de acumulare, numai în această măsură se poate intensifica ritmul de creștere a bunăstării societății, a tuturor oamenilor muncii. Acumuiarea acționează însă ca o pîrghie puternică de creștere în ritm rapid a venitului național numai în condițiile gospodăririi raționale a fondurilor materiale și bănești, ale realizării unei înalte eficacități productive a tuturor unităților economice, ale sporirii eficienței economice a investițiilor, ale e- liminării oricăror pierderi care ar putea influența avuția națională, numai In condițiile sporirii eficienței întregii activități economice. Țin să _____nez că. după unele calcule. în anul trecut față de 1950. circa 85 din sporul venitului național în industrie se datorește creșterii venitului național pe un leu fonduri fixe. într-o proporție însemnată a contribuit la acest spor și creșterea venitului național pe o persoană ocupată în industrie, în sensul că, în perioada amintită, această creștere a fost de circa 80 la sută, elocventă pentru definirea potențialului actual al economiei naționale.Aceste două comparații sintetice relevă pregnant capacitatea economiei noastre naționale de a folosi cît mai eficient fondul de acumulare, fiind o dovadă concludentă că politica de acumulări a partidului nostru este îmbrățișată cu căldură și încredere de toti oamenii muncii, de întregul popor — conștienți că /această politică este singura care asigură de- săvîrsirea construcției socialiste în România în vederea trecerii treptate spre comunism.

mențio-la sută realizat

care apără astăzi cuceririle revoluționare ale poporului ? In perioadele de secetă, apa înmagazinată între pereții de pâmînt și de beton ai lacului va fi expediată prin canalul principal, lung de 20 de km, în zonele agricole ale Cordonului Havanei și mai la sud de el. Se va putea iriga o suprafață de peste 50 000 de hectare, transformînd-o în- tr-o grădină înfloritoare. Pentru prima oară în regiunea Havanei se vor crea pe o suprafață de aproximativ 1 000 de hectare orezării. Terenurile cultivate cu cafea, citrice, legume, trestie de zahăr, pășunile (toate acestea reprezentînd activitatea agricolă de bază a provinciei) vor fi asigurate din belșug cu apă.Mă strecor printre șirurile de camioane care transportă pămîntul și roca dinamitată. Prin norii de praf care se ridică, acoperind cu o pulbere fină terenul înconjurător, ss văd detașamentele de constructori repartizați pe diferitele flancuri ale trecătorii. La barajul de beton munca este în toi ; constructorii înalță siluetele de fier ale coloanelor de susținere ale celor trei ecluze. De la fabrica de betoane sosesc necontenit basculante de zece tone care își varsă încărcătura umedă în corpul barajului ce crește în înălțime zi de zi. Esteban Sotolongo, „El Cabilerro", adică fierarul beto- nist, un mulatru de prin partea locului, înnoadă cu o viteză uluitoare legăturile dintre vergelele de metal ce vor fi acoperite curînd cu beton. El supraveghează și munca „băieților" din echipa sa, tineri militari în termen care învață aici meseria de betonist.Stând de vorbă cu constructorii, în parte sau în grup, am constatat cu • surprindere că nici unul nu s-a referit la persoana lui, deși aflasem despre fiecare în parte ce contribuție valoroasă aduce pe șantier. Frazele lor se însăilau cam așa : noi am venit aici în octombrie anul trecut... ne-am apucat mai întii să curățim terenul de pilcurile de palmieri... am trecut apoi laolaltă la construcția barajului... ne înțelegem perfect.în toate acestea am simțit efectele miraculoase ale acelei școli ca se cheamă colectiv de muncă, ale a- celei contopiri a oamenilor cu o- pera pe care o înalță și care esta rezultanta efortului și capacității tuturor. Cinstea, modestia și puritatea morală a acestor oameni, atît da diferiți ca înfățișare, dar atît de comuni în tot ceea ce au ei mai bun, este forța care dă viață unui ansamblu de lucrări, care prin analogie cu autostrada „Monumental" care înconjoară capitala în partea de sud, poate fi și el denumit monumental. în definitiv nu este vorba numai de o construcție de proporții impresionante, ci mai ales de rostul ei care, poate fi rezumat în cuvintele ce mi le-a sdus unul din " constructori : Aiei noi înălțăm un monument care în curînd se va numi „La/ felicidad" — fericirea, fiindcă aici apa pentru care noi luptăm să o stăvilim și să o captăm va însemna viață și fericire.
Victor STAMATE

»
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SPORT
Hsîăzi pe Stadionul Repu
blicii Campionatele inter
naționale de atletism aie 

RomânieiPe stadionul Republicii din Capitală incep astăzi întrecerile celei de-a XVIII-a ediții a Campionatelor internaționale de atletism ale României, la care participă campioni și recordmani din mai multe țări ale lumii, lelor"Anios proba Mose,
Printre oaspeții „internaționa- din acest an se află kenyenil Biwot, campion olimpic în de 3 000 m obstacole, Jipcho, ______ sovieticii Sevcenko, Makarov, bulgarii Stoikovski, Hlcbarov, japonezul Sawaki, jamaicanul Lewson, precum și valoroasele atlete Prokop, Sykora, Krenn (Austria), Kuckma- nova, Gleskova (Cehoslovacia), Rot- miiller (R. F. a Germaniei) etc.Țara noastră va fi reprezentată de cei mai buni atleți, actuala ediție a „internaționalelor" constituind pentru ei un bun prilej de verificare in vederea Jocurilor Balcanice de la Sofia și a Campionatelor europene de la Atena.Din programul primei zile (concursul începe la ora 18,30) se anunță deosebit de interesante probele de săritură cu prăjina, 110 m 1 500 m plat,, triplu salt, 100 duri feminin.

Succes al tinerilor 
meni români

garduri, m gar-
tenis

In patru orașe ale Europei au început întrecerile zonale ale competiției de tenis pentru tineret „Cupa Galea".In grupa de la Knokke La Zouta (Belgia), echipa României a întrecut cu scorul de 3—0 formația U.R.S.S. Viorel Marcu l-a învins cu 6—2, 6—3 pe Kozachievici, iar Codin Dumitrescu a cîștigat cu 6—4, 6—0 la Lange. în partida de dublu, perechea română Viorel Marcu-Codin Dumitrescu a dispus cu 6—3, 1—6, 6—1 de cuplul sovietic Dibțev-Lange.în cadrul acestei grupe s-a mal disputat și meciul dintre echipela' Poloniei și Belgiei. Tenismenii polonezi au învins cu 2—1 : Meres (Polonia) — Malevez (Belgia) 9—7, 4—6, 6—0; Scuvie (Belgia), — Niedzwiedzki (Polonia) 6—3, 6—2 ; Meres, Niedzwiedzki — Bolle, Scuvie 6—2, 8—6.Iată rezultatele înregistrate în celelalte zone : grupa de la Torino i Italia—Iugoslavia 3—0 ; Bulgaria— R. F. a Germaniei 1—1 (partida da dublu Meiler, Elzer (R. F. a Germaniei) — Matei și Bojidar Pampulov s-a întrerupt din cauza întunericului la situația de 11—9, 3—6, 1—2) •grupa de la Praga : Franța — Anglia 2—1 ; Cehoslovacia — Elveția 3—0 | grupa de la Tarragona (Spania) i Spania — Olanda 2—0.
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Salvador pentru apărarea păcii.

INDIA

si Honduras

din Cuba, și cubaneze au oferită de co- nave militare
al P.C. oficiale recepție

Dezvoltarea economiei

cariera poli- a ultimului supraviețui- Edward, pare a fi grav

întrevedere Kosîghîn— 
Hurmel. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit vineri la Kremlin pe Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe al

unui gu- numai din

Arm- are o mică umflă- o ureche, dar aceasta de natură să neliniș-

în salvadoriene în că

nmano-wgara

ORIENTUL APROPIAT

© MISUJNEfi SA DE fl FOR
MS UN GUVERN DE CENTRU- 
STÎNGfi NU A PUTUT FI 
DUSĂ LA ÎNDEPLINIREROMA 25 (Agerpres). — Mariano Rumor, premierul desemnat de președintele Italiei, Giuseppe Saragat, cu formarea unui nou guvern de centru-stînga, și-a încheiat vineri ultimele sale consultări cu liderii politici ai Partidului Socialist Italian și 'Partidului Socialist Unitar. încercarea de ultimă oră a acestuia de a constitui un guvern cu participarea reprezentanților Partidului Demo- crat-Creștin și ai celor două partide socialiste a eșuat.Vineri seara, Mariano Rumor l-a Informat pe președintele Italiei, Giuseppe Saragat, că misiunea sa privind formarea unui guvern dc centru-stînga nu a putut fi dusă Ia îndeplinire. Observatorii politici menționează că, deși Mariano Rumor nu și-a depus mandatul, sarcina sa de a soluționa actuala criză guvernamentală nu va fi deloc ușoară. Singurele posibilități care i -au mai rămas sînt: fie formarea vern monocolor, alcătuit democrat-creștini, fie un cabinet de coaliție cu participarea democrat- creștinilor și unul din cele două partide socialiste. Dacă și aceste șanse vor eșua nu mai rămîne altceva de făcut decît să fie organizate noi a- legeri generale.

MOSCOVA 25. — Corespondentul Agerpres L. Duță 'transmite: Direcția Centrală de Statistică a U.R.S.S. a dat publicității datele referitoare la îndeplinirea planului pe primele șase luni ale anului. în cursul primului semestru, producția industrială a crescut cu 6,9 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut In decurs de șase ltini au fost extrase. 158 milioane tone țiței, circa 300. milioane tone cărbune, s-au produs 54,4 milioane tone oțel, 102 000 de mașini-unelte așchietoare peste 4 miliarde metri de diferite țesături. Productivitatea muncii, în industrie a crescut cu 4,4 la sută, iai beneficiile pe întreaga economie au sporit cu 7 la sută. Direcția Centrală de Statistică arată că a fost întrucît- va neîndeplinit planul semestrial la

SEUL 25 (Agerpres). — Citind o știre provenită din Seul, agenția ACTC informează despre noi represalii comise de administrația sud- coreeană împotriva patrioților din Coreea de sud. „Curtea Supremă" sud-coreeană a pronunțat sentințele în procesul intentat unui, alt grup de patrioți acuzați că ar fi făcut parte dintr-o organizație a Partidului revoluționar unificat din Coreea de sud. Potrivit agenției citate, „Curtea Supremă" a condamnat pe locotenentul Ihin Yung Bok la moarte, iar pe alți trei ofițeri din armata sud-coreeană la închisoare pe diferite termene.
Conflictul 

dintre

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). - O stare de tensiune domnește rîndurile populației aceste zile în urma zvonurilor Hondurasul ar pregăti o contraofensivă de mare anvergură. înyefor- tul de a calma populația, scrie trimisul specia] al agenției France Presse, la San Salvador statul major al armatei salvadoriene difuzează din oră în oră prin radio comunicate cu un conținut aproape identic ; „Calm pe toate fronturile, nici un atac aerian, încetarea focului este respectată și va continua să fie respectată de către Salvador".Pe de altă parte, se arată că trupele salvadoriene refuză să se ,re- tragă din localitățile honduriene o- cupate, ignorind astfel termenul dat de comisia de mediere a O.S.A. pentru retragerea trupelor pe pozițiile de dinaintea începerii ostilităților. Asupra măsurilor ce urmează să fie luate în vederea retragerii trupelor, precum și pentru reglementarea diferendului dintre cele două țări se vor pronunța miniștrii de externe ai țărilor membre ale O.S.A., care se vor întîlni sîmbătă după- amiază la Washington.

Imagine de la o recentă demonstrație organizată la Londra în semn de solidaritate cu lupta dreaptă o po
porului vietnamez

BUDAPESTA 25. — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite : între 22 și 25 iulie a.c., la Budapesta au avut loc lucrările sesiunii a 18-a a Comisiei de colaborare tehnico- științifică românb-ungară. Cu acest prilej s-a examinat îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii precedente a comisiei și a fost convenit programul de colaborare teh-

nico-științifică pentru perioada următoare.în baza protocolului încheiat cu această ocazie, cele două părți își vor transmite documentații și vor delega specialiști pentru cunoașterea reciprocă a realizărilor tehnico-știin- țifice, în special în- domeniul agriculturii, industriei construcțiilor de mașini, chimiei, petrolului, industriei alimentare și ușoare.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă
0 declarație a Biroului Politic 

al P. C.

® PUTERNICE INCIDENTE ÎN ZONA CANALULUI 
® ÎNTREVEDERE U THANT JOSEPH SISCO

DE SUEZ

CAIRO 25 (Agerpres). — Artileria l tancurile israeliene au deschis ocul asupra pozițiilor egiptene de la Port Tewfik și Suez și, ulterior, asupra acelora de la Ismailia și El Kantara, a declarat un purtător militar de cuvînt egiptean. El a precizat că bateriile egiptene de artilerie au ripostat. La ora 14,00 (ora locală), aviația israeliană a încercat să atace pozițiile egiptene din regiunea Port Tewfik. Artileria antiaeriană egipteană a intervenit pentru a respinge acest atac. Un purtător militar de cuvînt citat de agenția France Presse a declarat că partea egipteană a doborît trei avioane israeliene. a doborît trei avi-
QH (Agerpres). — Un t________  _____ 7__ de cuvînt israeliana declarat vineri că artileria egipteană a atacat pozițiile israeliene din partea meridională a Canalului de Suez, transmite agenția France Presse Forțele israeliene, a precizat , purtătorul de cuvînt, au ripostat, precizînd că un soldat tsraelian 9 fost rănitCitind un alt purtător de cuvînt. agenția Associated Press arată că avioane israeliene au atacat vineri bateriile egiptene situate der-a lungul Canalului de Suez fără a întîmpina

TEL AVIV 25 purtător militar

Potrivit de- de cuvînt, pozițiilor e-riposta aviației egiptene, clarației purtătorului bombardamentul asupra giptene a durat aproximativ o oră și jumătate. Artileria antiaeriană egipteană- a deschis focul asupra a- vioanelor israeliene. Toate aparatele Israeliene s-au întors la bazele lor de plecare, a declarat el
NEW YORK 25 (Agerpres). — Subsecretarul de stat al S.U.A., Joseph Sisco, a avut joi o întrevedere cu secretarul general al O.N.U U Thant. 'Joseph Sisco, întors recent dintr-o —! multe țări ale •e și Uniuneacălătorie prin mai 1Europei, printre care șiSovietică, a prezentat lui U Thant un raport privind convorbirile pe care le-a avut cu vernamentale ale supra soluționării tul Apropiat personalitățile gu- țărilor vizitate a- crizei din Orien-
NEW YORK 25 . _ . prezentantul permanent al Republicii Arabe Unite la Organizația Națiunilor Unite a înmînat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare a guvernului R.A.U. cu privire la situația din Orientul Apropiat

Situația din Sudan
>

CE!
NAUTI SE ODIHNESC 
IN ' „APARTAMEN
TUL" LOR IZOLATîn timpul celor nouă zile de zbor, Armstrong, Aldrin și Collins au parcurs în cabina spațială „Apollo-11" 1 533 225 km. Acum, la capătul acestei temerare călătorii, cei trei astro- nauți se odihnesc în „apartamentul" lor izolat, fiind supuși unor atente examene medicale. Deocamdată medicii au declarat că nu s-au observat semnele vreunei boli. Neil strong tură la nu este tească.

14 NOIEMBRIE
— VIITOAREA

LA
1%9
LANSARE SPiRE LUNĂ

producția de laminate feroase, locomotive electrice, frigidere, produse din carne și alte produse.în agricultură a fost îndeplinit planul de însămînțări de primăvară și de reînsămînțări pe locurile unde semănăturile de toamnă au fost distruse. în unele regiuni ale țării calamitățile naturale din iarnă și primăvară au pricinuit pagube grave a- griculturii. în comunicat se relevă că a fost depusă o muncă intensă pentru lichidarea acestor pagube. în primul semestru au fost construite peste 500 000 de noi locuințe din fondurile statului sau ale cooperativelor de construcții.Schimburile comerciale externe au lost cu 8 la sută mai mari fată de aceeași perioadă a anului trecut.

PARIS 25. — Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : într-o declarație publicată la Paris, Biroul Politic al Partidului Comunist Francez apreciază că, „în afara anumitor modificări de metodă și limbaj, actualul guvern continuă în toate problemele hotărîtoare politica dinainte de iunie". Relevînd că Partidul socialist s-a pronunțat contra centralismului, pentru unirea stîngii, pentru dialogul cu partidul comunist, Birou] Politic declară că „înregistrează această schimbare, care va trebui să se traducă în fapt". Comuniștii, subliniază declarația, trebuie în mod firesc să aibă ca obiectiv acțiunea comună. Discuțiile utile a- supra problemei viitorului nu vor putea estompa necesitatea unei perspective clare în lupta actuală contra capitalului, adică necesitatea nui program de guvernare.

ROMA 25. — Corespondentul Agerpres Giorgio Pastore transmite : Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a semnării acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam, la Palermo, Torino și Bologna au avut loc mari manifestații de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez. La aceste acțiuni — desfășurate sub lozinca „Pentru libertate și independentă în Vietnam" - au luat parte reprezentanți ai Republicii Democrate Vietnam și ai guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, care participă la conferința cvadripartită de la Paris.Au luat partidelor al unității nom și aiprecum și oaspeții vietnamezi.

SAIGON 25 (Agerpres). cum anunță agenția VNÂ, regiuni sud-vjetnameze, orașele Saigon? Hue. Da Can Tlio. au fost instaurate și funcționează comitete populare revoluționare. Noile organe revoluționare, create în urma formării Guvernului

® DESCOPERIREA UNUI DEPOZIT DE ARME ĂL 
FORȚELOR CONTRĂREVOLUTIONĂRE © O.U.S.

ÎN SPRIJINUL UNITĂȚII TĂRII

Ministrul de interne al Sudanului, Faruk Hamadalla, a anunțat. într-un comunicat publicat joi seară la Khartum, descoperirea unei mari cantități de arme ascunse în apropierea capitalei. Potrivit afirmațiilor ministrului sudanez, aceste arme urmau să fie folosite de forțele contrarevoluționare, în încercarea de a răsturna actualul guvern revoluționar. A fost deschisă o anchetă.
★Pentru a împiedica declanșarea u-' nui război de secesiune în inima A-

revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, se vor ocupa de organizarea și continuarea luptei forțelor patriotice pentru eliberarea țării și unor probleme de social cultural, citată.

o conferință asupra securității europeneplanului
în R. P,

fricii, Comitetul de Eliberare O.U.A. a respins joi cererea de a- jutor adresată de așa-zisul guvern provizoriu din sudul Sudanului, condus de Gordon Mayen. O.U.A. i-a recomandat să coopereze cu guvernul de la Khartum în interesul Sudanului ca și al întregii Africi.

Imediat după revenirea pe Pămînt a selenauților, directorul programului „Apollo", generalul Samuel Phillips, a anunțat Ia Houston că viitoarea lansare spre Lună a fost stabilită pentru 14 noiembrie anul acesta. Echipajul astronavei „A- pollo—12“ va aseleniza Intr-o altă regiune a Lunii — „Oceanul furtunilor". Astronauții Charles Conrad și Alan Bean vor petrece aici 32 de ore. I vor ieși pe suprafața lunară timp de cinci ore în două 'rîn- duri, adică dublu decît Armstrong și Aldrin.

SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia au fost date publicității datele referitoare la îndeplinirea planului de stat pe primul semestru al anului 1969. comunicate de Direcția de stat pentru informații, de pe lingă Consiliul de Miniștri.In comparație cu primul semestru al anului trecut, volumul producției industriale a crescut cu 10,4 la sută.

Productivitatea muncii a crescut cu 6 la sută, asigurînd 59 la sută din sporul de producție. Pe sectoare, cele mai mari sporuri de producție au fost realizate la energie electrică — 9,3 la sută, combustibil — 12,8 la sută, siderurgie — 12,6 la sută, chimie — 17,9 la sută. Agricultura a primit peste 310 000 tone de îngrășăminte chimice (substanță activă).

OSLO 25 norvegian a propunerea a’ găzdui pe asupra securității europene. Intr-un memorandum transmis ambasadoru-
lui Finlande) în Norvegia, guvernul din Oslo declară că o conferință bine pregătită ar putea contribui la o înțelegere sporită și la relații mai bune între statele participante.

DELHI 25 (Agerpres). — "La 24 iulie, ultima zi a înregistrării candida- ților pentru postul de președinte al ■Indiei (alegerile urmează să aibă loc la 16 august), încă 11 persoane și-au anunțat candidatura, astfel că lista cuprinde în prezent 24 de nume.După cum relatează'' agenția Trust Press of India (P.T.I.), care a publicat lista candidaților, partidul de guvernămînt Congresul Național Indian menține candidatura lui Sanji- va Redoy ; candidatura fostului președinte interimar, V. Giri, este susținută de deputății comuniști și socialiști, precum și de o serie de deputați independenți. Printre pre- tendenții la postul de președinte se află și fostul ministru de finanțe al Indiei (între anii 1950—1956) C. Desh- mukh, a cărui candidatură a fost prezentată de grupările de dreapta. Ceilalți candidați, ale căror nume sînt prea puțin cunoscute, precizează agenția P.T.I., au șanse minime în viitoarele alegeri.
★Peste 2 000 de'funcționari bancari au organizat o demonstrație în fața reședinței din Delhi a primului ministru, acțiune care s-a desfășurat sub lozincile sprijinirii măsurii guvernului de naționalizare a principalelor bănci din țară. Participanții la demonstrații, relatează agenția P.T.I., au remis premierului Indira Gandhi un memorandum în care se spune printre altele : „în numele a 150 000 de funcționari bancari vă felicităm pentru hotărirea curajoasă de a na-

ționaliza cele 14 bănci principale din țară". Pentru realizarea țelurilor care stau în fața țării, se subliniază în memorandum, „trebuie să fie naționalizat întregul sector bancar, inclusiv băncile străine".
Să lie oare urmărită familia Kennedy de un destin implacabil ? După sfîrșitul tragic al celor doi frați ai săi, președintele J. F. Kennedy și senatorul Robert Kennedy, tică tor, compromisă, ca urmare a accidentului de automobil de la 18 iulie, în cursul căruia secretara sa și-a pierdut viața Potrivit [ americane, orice persoană plicatâ intr-un asemenea cident are obligația să prezinte imediat în fața torităților polițienești. încălcarea ei se pedepsește cu chisoare la doi

a și-a pierdut viața prevederilor unei legi im- ac- se au-înde la două luni ani. Or, senatorul Edward Kennedy nu a ținut seama de aceste prevederi legale. El a declarat că n-a putut să se prezinte imediat la poliție deoarece în urma accidentului a suferit un șoc nervos.

Cu prilejul 
celei 
des XXV-a 
aniversări 

a eliberării
a fa

CARACAS 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, în sala 
centrală a Ateneului din ora
șul Valencia (Venezuela) a fost 
inaugurată o expoziție de ta
piserie românească contempo
rană. La deschiderea expoziției 
a rostit o cuvîntare Julio Fer
re'. , secretarul general al Ate
neului. Au fost prezenți repre
zentanți ai autorităților locale 
și ai Universității Carabobo, 
oameni de cultură, ziariști.

agențiile de presă transmit

Leonid Brejnev, secretai ?e neral al C.C. al P.C.U.S., i-a primit vineri pe Ștefan Sadovsky, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al C.C. al P.C, din Slovacia, și pe Peter Colotka, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului R. S. Slovace. In aceeași zi el l-a primit pe Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, care a efectuat o vizită în U.R.S.S.

Belgiei, care face o vizită oficială la Moscova. în aceeași zi, ministrul belgian a continuat convorbirile cu ministrul de externe sovietic, Andrei Gro- mîko, în legătură cu relațiile dintre U.R.S.S. și Belgia și cu o serie de probleme internaționale de interes reciproc.

Fidel Castro, primul ministru al guvernului revoluționar, prim-se- cretar al C.C. ' ’ ~ ’alte persoane participat la o mandantul escadrei de sovietice aflată în portul Havana într-o vizită de prietenie.
La Tokio și-a încheiat lucrările cel de-al 38-lea Congres al Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (SOHYO). Delegații la congres, repre- zentînd 4 200 000 de membri, au stabilit programul de acțiune al SOHYO pe viitorul an și au adoptat declarația congresului. Consiliul General al Sindicatelor își propune sâ extindă lupta împotriva tratatului de securitate japono-ame- rican, pentru retrocedarea Okinawei și

DUPĂ 1980 AR PU
TEA AVEA LOC UN 
ZBOR SPRE PLANETA 
MARTEîntr-o conferință de presă ținută la Houston, George Muller, șeful misiunilor de zbor cu echipaj la bord de la NASA, a declarat că „planeta Marte constituie următorul obiectiv principal al explorării planetelor de către om". Muller a menționat că „dacă hotărirea de a se trimite un echipaj spre Marte ar fi luată astăzi, un a- semenea zbor ar putea avea loc după 1980". Un astfel de voiaj, a spus el, va comporta, fără îndoială, o serie de tentative premergătoare debarcării propriu- zise ; durata îndeplinirii unei misiuni în Marte va fi de'a- proximativ un an sau doi ani. '

UN EVENIMENT 
FANTASTIC"

Compărînd vineri în fața tribunalului din Edgartown, E. Kennedy s-a recunoscut, după cum relatează agenția ..Associated Press", vinovat de părăsirea locului accidentului și a fost condamnat la două luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei. O parte din presa' americană nu ia în considerare explicațiile date de senator și critică în mod acerb comportarea sa. „Lui Teddy (diminutivul de la Edward) nu-i mai rămîne de- cît cel mult un rol pe planul al doilea" — scriu cotidienele new- yorkeze. Un comentator cunoscut al televiziunii americane vorbește de „sfîrșitul erei Kennedy". Chiar dacă în 1970 Kennedy va reuși să-și reînnoiască mandatul de senator, subliniază unii observatori, el nu ar mai a- vea nici o șansă la alegerile prezidențiale din 1972, sau la cele din 1976.

Președintele Jomo Ke- 
liyata a anunțat în cadrul unei reuniuni a guvernului că Joseph Odero Jowi a fost numit în funcția de ministru al planificării economiei și dezvoltării al Kenyei. Titularul acestui portofoliu, Tom Mboya, a fost asasinat la începutul lunii iulie la Nairobi. Ca și predecesorul său, Odero Jowi face parte din gruparea etnică Luo, fiind singurul ei reprezentant în guvernul Kenyei.

Crearea unui organism 
comun indo-pakistanez !n- sărcinat să studieze toate aspectele privind normalizarea și îmbunătățirea relațiilor sugerată primul Gandhi, Yahya Khan.

Reprezentații băncilor 
centrale din principalele 
țări occidentale au cazut ioi de acord la sesiunea „clubului celor zece" de la Paris, asupra așa-numitelor „drepturi speciale de tragere" în cadrul Fondului Monetar Internațional. Scopul sesiunii a fost de a se găsi modalități în vederea sporirii lichidităților mondiale, a „aurului de hîrtie".

într-o telegramă adresată directorului Administrației naționale pentru aeronautică si problemele spațiului cosmic (N.A.S.A.), Thomas Paine, președintele Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, Mstislav Kel- dîș. subliniază că debarcarea as- tronautilor americani pe suprafața Lunii și întoarcerea lor pe Pămînt este „un mare aport la cucerirea Cosmosului, la progresul științei mondiale". Keldîș a transmis felicitări pentru îndeplinirea cu succes a acestei sarcini tehnico-știintifice remarcabile. La rîndul lor. cosmonauții sovietici au adresat felicitări e- chipajului navei „Apollo-ll“. „Noi, cosmonauții sovietici, am urmărit cu mare atenție si emoție zborul dv. Vă felicităm din tot sufletul pentru încheierea minunatului zbor pe Lună și revenirea cu bine pe Pămînt". se spune în telegramă.într-o convorbire cu un corespondent al agenției C.T.K. în legătură cu zborul navei cosmice „Apollo-ll“, J. Sădii, președintele Secției planetare a Asociației astronomice cehoslovace de pe lingă Academia de Științe a R. S. Cehoslovace (care își desfășoară de peste 30 de ani activitatea în acest domeniu) a subliniat că zborul navei „Apollo- 11" este un eveniment fantastic care, fără îndoială, va putea fi apreciat în întregime numai de generația viitoare Felicit pe a- mericani pentru acest mare succes, care este rezultatul eforturilor științifice ale întregii o- meniri".
PROIECT DE REZO
LUȚIE PENTRU 0
LARGĂ COLABORARE 
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dintre cele două țări a fost într-o scrisoare adresată do ministru al Indiei, Indira președintelui Pakistanului,
Siria și Irakul au încheiat 

UH acord asuPra majorității problemelor de frontieră aflate în litigiu între cele două țări, a anunțat joi un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne sirian.

„Parada Folclorică", Pres tigioasă manifestare internațională care are loc în fiecare an la Zagreb, a cunoscut și anul acesta un frumos succes. Printre numeroasele ansambluri folclorice din 11 țări, la ediția 1969 a „Paradei Folclorice" a participat și ansamblul de cîntece și dansuri „Țarina" al Comitetului județean Hunedoara pentru cultură și artă, care a cucerit aplauzele publicului și aprecierile specialiștilor.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — în Camera Reprezentanților a fost introdus joi un proiect de rezoluție care cere președintelui Nixon să facă propuneri concrete pentru invitarea altor națiuni să participe, alături de S.U.A., la explorarea spațiului cosmic. Deși nici un alt stat, cu excepția Uniunii Sovietice, nu dispune de tehnologia rachetelor, multe dintre ele au cadre specializate pentru a participa la explorarea spațiului cosmic, a declarat Hastings Keith, republican din Massachus'etts, autorul proiectului de rezoluție.
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