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Sub semnul unui puternic uvint creator,

lUiUCOSGRES oamenii muncii

din întreaga țară întîmpină

cu încredere și entuziasm

cel de-a! X-lea Congres a! partidului

ORGANIZAȚIILE DE PARTID SEMNATURI

în fruntea amplului proces DE ONOARE

de adincire
IN CARTEA
Întrecerii

a democrației socialiste SOCIALISTE

dezbatere a documentelor

COLAE CEAUȘESCU
• Co Rojsecretar general al C.C. al P

ziaristului italian Giuseppe
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit

eîmbătâ, 19 iulie, a.c. pe ziaristul Italian Giuseppe Boita, comentator de

politică externă al ziarului L'Unitâ. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a acordat ziaristului italian următorul interviu t

ÎNTREBARE : România săr
bătorește a 25-a aniversare a 
eliberării sale. Care este bilan
țul realizărilor din această pe
rioadă atît din punctul de ve
dere al dezvoltării economice, 
cit și sub aspect politic și so
cial ? Care au fost etapele cele 
mai semnificative ale 
perioade ?

acestei

președintele Consiliului de
Boffa

'Amplapentru cel de-al X-lea CongreB al P.C.R. ■ cuprins cele mal largi mase ale poporului, transformînd întreaga țară într-un forum în care se chibzuiește temeinic, aprofundat, asupra viitorului României. Este un climat de rodnică emulație, de căutări creatoare. un climat de lucru, ramificat pînă In cele mai restrînse colectivități de oameni Poporul și-a exprimat, în cadrul acestei dezbateri atotcuprinzătoare asupra programu- Jiii dezvoltării tării într-o nouă perioadă istorică, deplina adeziune la politica partidului, contribuind nemijlocit la elaborarea ei.Un loc deosebit în cadrul șirului 
de dezbateri l-au avut conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid, etapă superioară a vieții politice a țării din aceste zile, constituind prin desemnarea deschisă a tovarășilor care vor candida la alegerile pentru organele de conducere ale partidului, prin întreaga lor desfășurare, prin climatul de lucru, momente noi ale lărgirii și adîncirli democrației interne de partid. Consensul unanim în care întregul partid— în semn al dragostei, stimei și prețuirii de care se bucură în rîndul celor mal largi mase din țara noastră secretarul general al C.C. al P.C.R.— a hotărît să supună aprobării Congresului realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în această înaltă funcție, exprimă în mod grăitor amploarea cu care comuniștii, totalitatea poporului și-au spus cuvîntul în vastul colocviu profund democratic asupra

-Constantin LĂCÂTUȘU 
secretar al Comitetului judejean 

Bacău al P.C.R.

uneia dintre problemele care cheză- șuiesc înaintarea patriei pe drumul fericirii și progresului.Ducînd mai departe realizările obținute după Congresul al IX-lea, ca o expresie a preocupărilor consecvente ale conducerii partidului pentru adînci- rea democrației socialiste, Tezele C.C al P.C.R arată că în viitor una din sarcinile principale ale organelor și organizațiilor de partid va fi perfecționarea căilor de atragere multilaterală a maselor populare Ia activitatea organelor de stat. Ia conducerea întregii societăți. Con-

nemijlocit, 
a demo- 

va asigura 
---------- ,--------r---- tuturor categoriilor de cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și măsuri privind evoluția societății, astfel ca progresul României să fie tot mai mult expresia contribuției colective a Întregii națiuni, în lumina prevederilor de excepțională însemnătate, cuprinse în documentele pentru Congres, Comitetul județean de partid Bacău este conștient de sarcina de înaltă răspundere ce revine organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, de a se situa In primele rînduri ale stimulării inițiativei și avîntuluî maselor. Plecăm de la concluzia, lzvo- rîtă din viață, că lărgirea democratis-

ducînd in continuare, procesul de dezvoltare crației socialiste, partidul intensificarea participării

(Continuare in pas. a n-a)

PAGINA A III-AÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT ÎN FAȚA SARCINII URGENTE DE A DEVENI UNITĂȚI MODEL
Prezentul si viitorul 

patriei socialiste 
se identifică cu

Opțiunea supremă

programul partidului

a maturitatii
9

noastre politice
Grigoro HAGIU

Vasile DOBRIAN

urmărit, In aceste zile, In paginileAm , . _ . .relatările de la conferințele extraordinare ale orga-' nlzațiilor județene de partid. Ca cetățean al României socialiste, și ca artist, țin să-mi afirm adeziunea deplină la spiritul de înaltă responsabilitate in care au fost abordate problemele dezvoltării multilaterale a țării noastre, ca și problemele majore ale vieții internaționale, ale întăririi sistemului mondial socialist, ale păcii în lume. Avînd mandatul comuniștilor din întreaga țară, al întregului popor, delegații la conferințe au afirmat — într-o vibrantă unanimitate — hotărirea noastră, a tuturor, de a munci fără preget pentru a contribui, indiferent de domeniul în care activăm, la indepllnirea politicii interne și internaționale a P.C.R., la ridicarea României pe tot mai înalte culmi ale progresului, ale civilizației.Această perioadă de intlmpinare a Congresului al X-lea și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei a prilejuit, o dată mai mult, manifestarea plenară a democratismului orînduirii noastre, care îl antrenează pe toti fiii țării, din toate generațiile și aparținînd tuturor naționalităților, la conducerea treburilor obștei. Expresie a acestui democratism, atît Tezele, cît și Directivele elaborate în vederea celui de-al X-lea Congres al P.C.R., dezbătute cu legitimă însuflețire de toată suflarea românească, aprobate unanim la recentele conferințe, ne dau

I
*
I
I
I
I

Țara întreagă își trăiește, în aceste clipe febrile, fundamentale, destinul politic. Fapte de extraordinară importanță și semnificație politică, ce îmbogățesc aceste zile, ne apropie de aceea, unică între toate, a Congresului X. Entuziasmul și răspunderea întregului nostru popor, a tuturor comuniștilor probează dinamic, cu energie vitală și lucidă maturitate» politică la pragul căreia se împlinește istoria.Multilaterala activitate politică, după cum este și firesc, pregătește, apropie mai deplin de conștiințe, sub raportul liniilor de bază, cel de-al X-lea Congres al P.C R. In acest sens, Conferința extraordinară a Organizației municipale de partid București, precum și conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid sînt preludiul vastelor probleme pe care partidul, dezbătîndu-le și aprobîndu-Ie în cel mai înalt for al său, va consemna implicit realizările prezente și cele trebuind să fie înfăptuite în anii următori, conform planului general de dezvoltare a patriei noastre.Consemnîndu-se succesele istorice pe care le-am obținut sub conducerea partidului, în sfertul de veac pe care l-am parcurs, subliniindu-se etapa nouă și hotăritoare pentru bunul mers al societății noastre socialiste pe care an deschis-o Congresul al IX-lea și Conferința Națională ale P.C.R., s-a înfățișat pe larg deosebita semnificație teoretică și practică a documentelor pregătitoare pentru cel de-al X-lea
(Continuare in pag. a IV-a) (Continuare în pag. a IV-a)

Construcția primului 
motor Diesel de 2 500 
C.P. a fost terminatăîn cinstea marilor evenimente din' Ailgust, Uzinele’ constructoare de mașini din Reșița anunță noi și însemnate realizări în producție. In fruntea acestora se află terminarea construcției primului motor Diesel de 2 500 C P, o variantă îmbunătățită a motorului de 2 100 C P, care, prin caracteristicile sale tehnico-construc- tive, întrunește calități superioare de funcționare și exploatare, inclusiv în condiții de climă tropicală. O dată cu realizarea acestuia, în uzină a intrat în fabricație cel de-al 800-lea motor Diesel de 2 100 C P, care, de asemenea, prin perfecționările tehnice ce i-au fost aduse, atinge un randament sporit și un consum redus de combustibil. Paralel, a fost modernizat și procesul tehnologic. In prezent, la Reșița se realizează în mai puțin de 20 de zile întreaga producție de motoare Diesel de 2 100 C P a anului 1961.

28 000 tone produse 
siderurgice peste 

prevederile planuluiFurnaliștii, oțelarii și lamina- torii de la Combinatul siderurgic din Reșița anunță îndeplinirea și depășirea angajamentelor sporite luate în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. șl aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei. In această perioadă, cînd la Reșița s-a dat cea mai mare producție de metal din ultimele două decenii, au fost elaborate peste prevederile planului mai mult de 28 000 tone de produse siderurgice. în același timp, a fost asimilată producția unor noi mărci de oteluri de calitate superioară și sortimente de laminate.

RĂSPUNS : Aniversarea ani de la eliberarea țării în condiții în care România elaborează un nou program al dezvoltării sale economice și sociale — program care prevede progresul multilateral al societății socialiste.Doresc în primul rînd să subliniez că înfăptuirea actului istoric de la 23 August este rezultatul activității Partidului Comunist Român de unire a tuturor forțelor muncitorești, antifasciste, de colaborare cu forțele patriotice naționale, cu reprezentanți ai armatei, inclusiv cu monarhia. Această colaborare s-a realizat pe baza luptei pentru ieșirea din războiul împotriva Uniunii Sovietice, la care România fusese împinsă de clasele reacționare și de Germania nazistă, pentru răsturnarea dictaturii mili- taro-fasciste și alăturarea la coaliția antifascistă.Un rol important au avut, desigur, împrejurările internaționale, victoriile pe care armatele sovietice le-au obținut împotriva fascismului și lupta desfășurată de aliați, de forțele democratice din țările ocupate de hitleriști. Aceste împrejurări au creat condiții favorabile desfășurării cu.succes a luptei pentru răsturnarea dictaturii fasciste. Aș dori să subliniez că după 23 August armata română a participat cu întreaga sa forță, alături de armata sovietică, la lupta împotriva Germaniei hitleriste, contribuind la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei.Actul de la 23 August a constituit în același timp începutul revoluției populare și antiimperialiste din țara noastră. în lupta pentru cucerirea puterii politice și în activitatea pentru construcția socialismului în România un moment important poate fi considerat instaurarea guvernului democratic de la 6 martie 1945, înfăptuirea reformei agrare și cucerirea libertăților democratice.Un al doilea moment deosebit de important îl constituie trecerea la revoluția socialistă, în 1948, o dată cu răsturnarea monarhiei și naționalizarea principalelor mijloace de producție.De asemenea, pentru progresul României un rol important a avut realizarea unității clasei muncitoare prin crearea partidului unic muncitoresc în februarie 1948.S-a creat, astfel, cadrul economic, social șl politic pentru desfășurarea cu succes a construcției socialiste. Desigur, un bilanț al succeselor mi-ar cere mult timp, dar, sintetic, aș putea spune că rezultatele construcției socialiste se relevă în faptul că industria românească produce astăzi de circa 14 ori mai mult decît în 1938, că agricultura românească — care în 1962 a fost complet cooperativizată — a cunoscut o dezvoltare puternică în ce privește mecanizarea, chimizarea și introducerea științei agricole, asigurînd ne-

a 25 de are loc

volle de consum ale populației, ale industriei și chiar unele disponibilități pentru export. Putem deci spune că România s-a transformat dintr-o țară în care existau încă puternice rămășițe feudale, o industrie slabă și o agricultură înapoiată — într-o țară socialistă cu o industrie puternică, în plină dezvoltare, cu o agricultură socialistă în stare să asigure satisfacerea nevoilor populației.Am dezvoltat puternic învăță- mîntul; pentru a marca mai bine aceasta este suficient să spun că în 1944 în România aproape 65 la sută din populație era neștiutoare de carte. Astăzi am realizat învă- țămîntul obligatoriu de 8 ani, iar din anul acesta trecem la învă- țămîntul general de 10 ani. învă- țămîntul superior este astăzi la nivelul țărilor avansate In ce privește numărul studenților la 1 000 de locuitori.S-a dezvoltat știința, activitatea cultural-artistică. Putem spune că România a devenit un stat socialist unde realmente binefacerile socialismului se văd în toate domeniile de activitate : în orașe șl la sate, în miile de întreprinderi construite în anii socialismului, în construcțiile multiple de locuințe și de interes social-cultural, în însuși felul de viață al poporului.
ÎNTREBARE : Peste cîteva 

zile se va deschide cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Care sint 
problemele cele mai importan
te pe care le veți analiza cu a- 
ceastâ ocazie ?

RASPUNS t La acest Congres vom dezbate programul de dezvoltare a țării în deceniul următor, în acest scop, noi am publicat Tezele Comitetului Central care cuprind direcțiile principale ale politicii noastre interne și externe, precum și proiectul de Directive care prevede liniile directoare ale dezvoltării economice în perioada următoare. în centrul dezbaterii Congresului vor sta aceste documente. Ele au primit aprobarea unanimă a organizațiilor de partid, a conferințelor de partid, au întrunit adeziunea întregului popor.Desigur, în primul rînd punem accentul pe problemele dezvoltării în continuare, într-un ritm înalt, a economiei. Considerăm că aceasta este o problemă centrală a eforturilor noastre pentru dezvoltarea multilaterală a societății socialiste.Ne vom preocupa, în al doilea rînd, de tmbunătățirea activității organelor de partid și de stat, a organizării întregii societăți, consi- derînd că dezvoltarea forțelor de producție impune, ca o necesitate obiectivă, perfecționarea relațiilor de producție, asigurînd astfel permanent concordanța Intre dezvoltarea forțelor de producție și relațiile de producție. înțelegem prin aceasta îmbunătățirea formelor de conducere de sus pînă jos, punînd pe prim plan dezvoltarea formelor și a principiului conducerii colective în întreaga activitate a partidului și statului. Avem în vedere dezvoltarea democrației socialiste, crearea condițiilor pentru participarea tot mai largă a clasei muncitoare și a celorlalte pături so-

ciale, a maselor populare, la conducerea întregii activități a statului nostru ; considerăm că aceasta este o parte importantă a perfecționării activității societății noastre socialiste.Vom analiza, de asemenea, la Congres, problemele rolului statului în societate, a funcțiilor sale, pornind de la faptul că, după părerea noastră, încă multă vreme statul va juca un rol important în conducerea societății; firește, abordăm aceste probleme ținînd seama de etapa în care ne găsim și în care funcțiile și rolul statului s-au schimbat în raport cu perioada de acum 25 de ani.Ne vom preocupa, de asemenea, de perfecționarea continuă a activității partidului, a formelor sale de organizare și a metodelor de muncă, considerînd că în noile condiții ale dezvoltării României, acestea nu mai pot fi aceleași de acum 25 de ani, și nici măcar de acum 10 ani. Pornim In această privință de la faptul că în România există un singur partid — a- ceasta corespunde condițiilor României ; partidul nostru este chemat să asigure conducerea întregii activități de construcție socialistă, de perfecționare a orîn- duirii noi. Avem în vedere realizarea rolului conducător al partidului nu pe cale administrativă, ci pe calea muncii politico-organi- zatorice, a unirii tuturor eforturilor oamenilor muncii în procesul de edificare a noii societăți.Vom dezbate, desigur, și problemele vieții internaționale. E- venimentele au confirmat pe deplin justețea orientării politicii noastre externe de pînă acum. în fond, Congresul va confirma această politică și va da orientarea generală a continuării ei și în viitor. în politica noastră externă punem pe prim plan relațiile cu țările socialiste, dezvoltarea colaborării și cooperării multilaterale, atît cu țările membre ale C.A.E.R., ale Pactului de la Varșovia, cît și cu toate celelalte țări socialiste. Apreciem că această prietenie și colaborare este o problemă esențială pentru dezvoltarea construcției socialiste, atît în România, cît și în celelalte țări socialiste, pentru creșterea influenței sistemului mondial socialist în lume.Totodată, vom continua politica de dezvoltare a relațiilor cu toate țările în spiritul principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite. Noi pornim de la faptul că apartenența României Ia sistemul mondial socialist nu trebuie să ducă la izolarea ei de restul lumii; aceasta nu ar corespunde nici intereselor țării noastre, nici intereselor generale ale socialismului, nici cauzei colaborării între popoare. De a- ceea considerăm că trebuie să a- vem relații active cu toate statei» lumii.Cam acestea ar fi, în mare, problemele pe care le vom dezbate la Congres, și sîntem convinși că a- ceastă dezbatere va prilejui o a- probare unanimă a politicii interne și externe a partidului nostru.
INTREBARE : Partidul Co

munist Român a dat o apre
ciere in ansamblu pozitivă 
recentei 'Consfătuiri de la 
Moscova. După părerea dum
neavoastră, ce pași noi pot fi 
făcuți pentru realizarea unei 
puternice unități ?

RĂSPUNS : încă este greu de a- preciat rezultatele acestei Consfătuiri. La timpul respectiv noi ne-am spus cuvîntul atît despre
(Continuare In pag. a V-a)

De obicei se crede că reporterii își uită „eroii", dar părerea aceasta, a unora, este eronată. In urmă cu șapte ani, mai exact la 1 iulie 1962, un tî- năr se străduia să-1 scrie cît mai corect pe „1“. O simplă cifră „1“ îl preocupa, întocmai ca pe un școlar începător și profund e- moționat. pe Andrei Mureșanu, omul care vulcanizase anvelopa nr. 1 a noii uzine bucureștene „Danubiana". Reporterul era de față. Andrei Mureșanu îl scrisese atunci pe „1“ cu vopsea albă, pe anvelopa de debut, pentru ca apoi, la numai doi ani distantă, tot el să vul- canizeze anvelopa nr. 1 000 000. Au mai trecut doar cinci ani și iâtă-1 pe Andrei Mureșanu repetînd operația. Insă cu anvelopa nr. 6 000 000. Evenimentul a avut tea la loc zilele aces- „Danubiana".
★uzina, în abiaCînd pusă în funcțiune, producea prima anvelopă. Andrei Mure-

șanu avea 25 de ani. La anvelopa nr. 1 000 000 el împlinea 27 de ani. Acum, la spectaculoasa cifră atinsă, omul care a vulcanizat anvelopa de debut a uzinei are
sl cum al rostî numele atît de drag sufletului său : Georgiana (fetita lui de 4 ani).— Ce ți-au adus acești cinci ani în care nu ne-am mai văzut.

sătoresc șl nici nu bănuiam, pe atunci, cît de curînd avea să mi se împlinească dorința. Exact la trei săptămîni după aceea eram la Starea Civilă. Soția mea lucrează tot
îndeplinești aceeași muncă ?— Am avansat. Sînt maistru la secția vulcanizare, în care am lucrat de altfel din- totdeauna. Coordonez și răspund de munca

Danubiana - 6000000
® Cifra care exprimă „pulsul" unei uzine © „Ce ți-au adus acești cinci 
ani de cînd nu ne-am văzut ?" ® Pe șoselele a 26 de țări © 0 anvelopă 

la fiecare 2—3 minute

32 de ani. Treptele sale de vîrstă urcă paralel cu treptele de vîrstă ale întreprinderii în care lucrează și căreia îi este devotat cu trup și suflet. Pentru el, dacă rostești cuvîntul „Danubiana" — fără nici un fals patetism — e ca

adică intervalul dintre un milion și șase milioane de anvelope ?— Să-mi fie îngăduit să citez, printre prilejurile de mare și intensă satisfacție, clipa nașterii fiicei mele. Acum cinci ani mărturiseam că mi-am pus în gînd să mă că-

aici, la „Danubiana" chiar la vulcanizare, și am cunoscut-o pe cînd abia făcea practică. E plăcut să știi că omul tău drag e sub același acoperă- mînt cu tine și-n orele de muncă— în 1962 șl în 1964 erai operator. Acum

operatorilor, mecanicilor, electricienilor și automatiștilor dintr-un schimb.— Asta înseamnă că ai urmat școala tehnică de maiștri.— întocmai. Vă a- mintiti că data trecută m-ati întrebat (păstrez decupat reporta-

jul) : „Cum al ajuns să faci meseria asta ?“ Și eu am răspuns : „Printr-un insucces. Am dat examen la medicină și au fost alții mai buni decît mine. Acum sînt mulțumit, țumit de pe care începutul, puiți, I-am ghimpele în suflet".tăzi pot să fiu însă integral sincer mă mai durea, atunci, cesul de la Cei cinci s-au scurs grabnic — _______cînd nu stai cu mîi- nile-n sîn - mi-au adus șl deplina liniște, un echilibru real, de adîncime. Totul vine de la satisfacția pe care ți-o dă calificarea. specializarea deplină. Or, mă pot lăuda că știu infinit mai multe decît acum cinci ani... Am fost de altfel plecat și^ în

Acum, foarte mui- profesiunea o am, deși , vă închi- făcut cu regretului Abia as-insuc- medicină. ani care atît de ca atunci

Mihai STOIAN

(Continuare 
în pag. a (I-a)
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FAPTUL!
DIVERȘI

Cursa" noilor produse
cronometrată

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

PasiuneCopilul Iuliu H. din satul Sub- ooastâ, comuna Apahida (Cluj) a început să învețe mai tîrziu decît cei de-o seamă cu el. Prezenta grave deficiențe in expri- I mare și, timp de trei ani, medicii nu și-au dat avizul | asupra înscrierii sale în școa- . lă. In al patrulea an s-a I ivit un cutezător — Ludo- I vie Enea Todea, învățător • din localitate. El și-a luat ■ obligația să-1 formeze... Și I munca pentru reeducarea co- | pilului a început. O muncă plină de greutăți, de saorificii, Fieca- I re sunet, fiecare silabă s-au re- I petat, într-un efort conjugat • elev-profesor, de zeci șl sute de | ori. Rezultatul ? La sfîrșitul primului an de școală, băiatul în- | vățase să se exprime corect, iar la matematică era printre cei mai buni elevi ai clasei. Bătălia fusese cîștlgată. Motiv de deplină recunoștință.
Cu nunta la... 
spital!Nuntă mare în satul Coslegi (Prahova). Mirele, Mihai Constantin, a invitat 150 de persoane să petreacă la căsătoria I lui. A pregătit o masă co- • pioasă, cu vin de Valea Călu- ■ gărească. Numai un lucru a I uitat : anume că bucatele | trebuie preparate șl păstra- te în condiții igienice. Pateul I de ficat, precum și alte mîncă- ruri, pregătite neglijent, neigienic, au provocat mari necazuri. I Mesenii au mincat fără grijă, copios. Și-au dat apoi darul și | au plecat în zorii zilei. N-au • ajuns însă bine acasă și au în- I ceput durerile acute de cap și stomacale — semne ale unei serioase intoxicații. Urgențele de I la 3 spitale din împrejurimi nu mai puteau prididi cu transpor- I tul bolnavilor. Trei zile după ■ petrecere, 108 nuntași umpleau sălile spitalelor. S-au fericit doi | și au intrat la necaz o sută. Treabă e asta ?
înapoi la 
putinei ?Cooperativa agricolă de producție din Căianu Mic (Bistrița I Năsaud), a dat, pentru o mică reparație, la I.C.I.L. Bistrița, | separatorul de lapte. Pe lîngă faptul că reparația a durat I cîteva săptămîni, aparatul le-a I fost înapoiat incomplet, lipsiri- I du-i piese importante (farfuriile ■ filtratoare și capul de reglare a I debitului). La prima vedere, | pare un lucru minor. Dar cooperatorii, neavînd cu ce smîntîni laptele, sînt nevoiți să-l transporte zilnic — de cele mai multe ori noaptea — printr-o I pădure, fără drum de acces, pe o distanță de 7 km, pînă la pri- • mul centru de colectare, între- ■ prinderea reparatoare nu se I grăbește să caute piesele rătă- | cite. Așa stînd lucrurile, n-ar fi exclus ca cetățenii din Căianu Mic să se întoarcă la putineiul de lemn. Ți se acrește, nu alta I

după regulamente vechi

Pază sau... 
sinecurăPaza muzeelor, asigurarea | securității exponatelor și valorilor muzeistice constituie — sau ar trebui să constituie — o preocupare majoră a organelor care I se ocupă cu administrarea și ■ funcționarea lor. Există în acest I sens reglementări legale foar- | te clare și sarcini precis stabili- . te. O recentă verificare a măsurilor de pază, la unele muzee,. I 
a scos în evidență o seamă de 1 nereguli. Asemenea deficiențe au I fost constatate la muzeul județean Argeș, biblioteca Bat- I thyăneum din Alba Iulia, mu- ■ zeele mînăstirilor Agapia și Văratec (județul Neamț). La | muzeul mînăstirii Surpatele, paznicul este în vîrstă de... 75 de I ani, iar la mînăstirea Arnota I (ambele din județul Vîlcea) paz- I nicul Teodor Catalan are 80 de ■ ani. Comentariile sînt inutile. în I schimb, măsurile sînt foarte ne- | cesare. Le așteptăm. .
Un autobuz 
în flăcări IPentru tragedia al cărei autor incontestabil este, șoferul I Cristea Spirea trebuie pedepsit i exemplar. El conducea autobuzul 31HD 3221 (proprietate a | Combinatului Siderurgic Hunedoara) încărcat cu vreo 40 de pasageri. Șoferul a plecat din garaj cu pompa de benzină de- • fectă. La un moment dat moto- i rul n-a mai funcționat din lipsa carburanților. Neputînd să re- | medieze pana, a recurs la un procedeu nepermis, folosind o I căldare cu benzină și un furtun. Doi pasageri s-au oferit să țină 1 căldarea deasupra motorului I (motorul se afla în spatele autobuzului), cu furtunul direct la | carburator. A fost de-ajuns un . rateu, pentru ca să se producă, I Incendiul. Cetățenii au dat dru- | mul găleților cu benzină, care ’ s-a vărsat peste tot. Autobu- 1 zul a luat foc. Ușa din ' spate fiind blocată, pasagerii s-au în- I grămădit să coboare prin față. ■ Flăcări, panică, învălmășeală. Urmările : 10 persoane au mu- | rit, 6 au arsuri grave, iar auto- . buzul a ars în întregime. Un caz de nemaiîntîlnită lipsă de I răspundere la volan.
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Dacă creatorul unui obiect de îmbrăcăminte s-ar întîlni, în calitate de cumpărător, cu propria sa creație, devenită produs de serie, cu greu și-ar mai reaminti-o. Aceasta pentru că, așa cum am mai arătat și cu alte ocazii, Intre momentul realizării modelului și cel al contactului său cu raftul magazinului se așterne încă o perioadă destul de lungă.Pornind deci de la model, asistăm la primul examen căruia îi este supus : consiliul tehnico-artistic al întreprinderii. Oameni pricepuți, buni cunoscători ai posibilităților de producție, iau modelul, îl întorc pe toate fețele. Sînt însă cazuri cînd examenul se soldează cu o respingere. De ce ? Din mai multe motive. Se întîmplă ca modelul propus să întrunească toate calitățile, avînd, în același timp, și un mare defect; să nu se încadreze în timpul mediu prevăzut pentru producerea lui.................. .......................................tru tofiCu toată părerea de rău, modelele aflate în asemenea situație sînt abandonate. Așadar, dintr-un condei, sînt eliminate din competiție creații reușite, dar ceva mai complicate. Alteori prototipul este acceptat, dar, ulterior, lipsesc materialele sau accesoriile necesare, fără de care modelul nu are nici o valoare. Acest aspect aduce în discuție însăși existența, dreptul Ia viață al unor modele izbutite. în legătură cu asigurarea condițiilor materiale necesare reproducerii celor mai valoroase creații, mai mulți conducători de fabrici, de colective de creație au propus anumite soluții, subliniind,printre altele, necesitatea ca elementele de planificare să fie astfel concepute încît.să nu frîneze diversificarea producției. O veche doleanță a celor din industria de confecții, neîmplinită încă, este aceea ca creația din sectorul de țesături și cel de accesorii să nu meargă paralel cu creația din sectorul lor, ci să o devanseze.în raport cu evoluția actuală a modei, fiecare model nou de pantof înseamnă, totodată, un nou format, deci un nou calapod, și, în același timp, o mare diversitate de accesorii. Dar fabricile de calapoade sînt aglomerate și executarea unei comenzi durează cel puțin două luni. Cît despre accesorii, povestea e și mai lungă, deoarece întreprinderea „11 Iunie" din Galați, profilată, zice- se, pe asemenea produse, fabrică, în principal,... lopeți și alte unelte de acest fel. Deși în ultima vreme „Guban" a început, la rîndul său, producția de accesorii, insistent cerute de fabricile de încălțăminte, cantitativ sînt încă insuficiente. O- ferte interesante în acest sens s-au mai primit și din partea industriei locale. Dar, așa cum ne informau cei de la „Clujana", fuga după serii mari — cel puțin 10 000 de bucăți — face ca și din partea acestor întreprinderi mici obținerea multitudinii de catarame, clipsuri și alte asemenea amănunte, „sarea și piperul" modelelor, să fie practic nerealizabilă. Posibilitățile în această direcție ar trebui încă discutate la nivelul forurilor centrale.Cu toate greutățile de care se izbesc în anumite cazuri, cele mai multe modele trec de acest prim examen și ajung să se prezinte în fața consiliului tehnico-artistic al direcției generale din minister, de care ține întreprinderea respectivă.Dar cele două „site" nu sînt socotite, pe cît se pare, suficient de „dese" pentru a apăra onoarea fabricii de eventualele erori. în- cît ulterior intervine și omologarea, adică o superavizare din partea unei comisii mixte, formată din reprezentanți ai industriei și

(la încălțăminte, de pildă, pen- fabricarea unei perechi de pan- se acordă circa 20 de minute).

comerțului. O ștampilă — „admis" sau „respins" — decide, fără drept de apel, soarta modelului. sânt trecutul și prezentul act — omologarea. Ea a fost instituită într-o epocă în care fabricile, lipsite de experiența și informarea necesară, prezentau uneori modele lipsite de valoare, pe alături cu moda, nerealizabile. între timp, situația s-a schimbat : în fabrici lucrează în prezent sute de creatori talentați și tehnicieni competenți; riscul eludării acestei operații a devenit minim. Ca atare, conducerile M.I.U. și M.C.I. au dispus, cu mai multe luni în urmă, desființarea ei In sectorul produselor textile și încălțămintei. Totuși, omologarea persistă. Țesăturile de lînă și bumbac, tricotajele continuă să treacă printr-o comisie mixtă de avizare, operație care înseamnă, de fapt, între 30 și 60 de zile întîrziere. Obiectiv, omologarea nu mai este necesară. Cum se explică atunci abaterea de la o hotărîre pe care înseși conducerile celor două ministere au parafat-o ? „Dacă se mai practică încă omologarea — ni s-a spus la Direcția generală a desfacerii din M.I.U. — aceasta se datorește anumitor direcții generale industriale din ministerul nostru, dorinței lor de a-și asigura o „acoperire" prin acceptarea de către reprezentanții comerțului a produselor respective. De fapt, această acceptare nu constituie nici un fel de obligație pentru comerț. Tot la contractări se decide soarta modelului." Deci, se constată că omologarea este un act inutil, ba chiar o frînă în calea noului. Poate este nevoie să se protocoleze un nou act, de data aceasta pentru desființarea... inerției ?Tot în vederea confruntării cu comerțul la contractări, noul produs trebuie să aibă preț ; dar documentația de preț nu e completă fără norma internă aprobată. Ambele acte necesită un volum apreciabil de muncă din partea specialiștilor din fabrici. In plus — durata se ridică la 2—3 luni. O normă internă nu este însă valabilă decît după ce a fost înregistrată Ia direcția tehnică din M.I.U. Un specialist din serviciul de resort ne-a prezentat nu mai puțin de 'cinci registre groase, cuprinzind doar numele normelor interne în vigoare". De ce trebuie să le înregistrăm noi ? se întreba el. Ar fi absurd să afirmăm că ne pricepem la toate categoriile de produse ale căror norme ne trec prin mînă". Singurul efect al acestei înregistrări este acela că norma devine astfel literă de lege și nu mai poate fi schimbată, chiar dacă e nevoie,

Intere- acestui decît după îndeplinirea de la capăt a formalităților. O soluție există. A și fost aplicată cu succes în anumite cazuri : „caietele de sarcini", stabilite de comun acord între producător și beneficiar, fără intermediul direcțiilor generale din minister... Dar și normele interne sînt tot un fel de „plăpumi" necesare, după, cum ni s-a explicat, pentru eventualitatea unor divergențe între cei doi parteneri. „Normele interne, era de părere tovarășul ing. Gh. Leuchter, șeful serviciului creație, C.T.C., standarde din M.I.U., ar trebui să devină un element de contract. S-ar economisi două-trei luni din drumul modelului și s-ar desființa arhiva de norme interne, care ocupă dulapuri întregi fără nici un folos".O etapă importantă In „cursa" modelului spre cumpărător o constituie obținerea prețului. Nu intenționăm să depănăm din nou firul complicațiilor prin care trece documentația fiecărui nou produs. Ne mulțumim doar să consemnăm că haremurile — acele tabele care ar permite fixarea prețului în modul cel mai simplu cu putință — ar trebui să fie extinse la mai multe grupe de produse.în sfîrșit, după acest considerabil ...preambul, modelul ajunge la contractări. Este momentul cînd se decide dacă va fi ales sau nu, pentru a fi introdus în producția de serie. In cazul cînd, prin calitățile sale a izbutit să se impună în contract, mai trec, după lege, 45 de zile necesare pregătirii producției și alte două-trei luni pînă cînd modelul ajunge în mîi- nile cumpărătorului.Recapitulînd, constatăm că, în mare, toate operațiunile ce preced contractarea „înghit" 6-7 luni, iar din acest moment și pînă In cel al vînzărli mai trece încă pe atîta. Sînt necesare toate treptele, toate etapele ? Mecanismul greoi de lansare a oricărui produs nou este, fără îndoială, principalul motiv pentru care unii directori de fabrici nu se simt stimulați de cererile firești ale comerțului de a-i livra produse variate. Am subliniat că toate aceste observații nu sînt inedite. Ele au mai fost semnalate în presă, împreună cu o serie de sugestii. Aplicarea lor în practică este cu atît mai necesară cu cît, potrivit sarcinilor recente ale industriei ușoare, așa cum se oglindesc ele în documentele Congresului al X-lea, creșterea producției trebuie să fie însoțită de o largă diversificare. Se vor naște, deci, mii de noi bunuri pentru populație, al căror drum pînă Ia destinatar trebuie să fie cît mai scurt.
Rodica ȘERBAN

mulul orînduirii noastre, ca orice 
proces dialectic, nu se realizează de 
la sine, că este nevoie de o acțiune 
perseverentă pentru ca formele in
stituționale create în scopul atra
gerii cetățenilor la rezolvarea trebu
rilor obștești să fie folosite cu 
randament maxim.După cum se știe, constituirea comitetelor de direcție a creat premisele unei substanțiale îmbunătățiri a metodelor de conducere a întreprinderilor. Analizînd, cu cîteva luni în urmă, stilul de muncă al comitetelor de direcție, Comitetul județean de partid Bacău a avut în vedere tocmai acest obiectiv : cum sînt folosite, în viata întreprinderii, aceste instrumente cu profund conținut democratic ? Dezbaterea în plenara comitetului județean a fost precedată de studii efectuate în numeroase întreprinderi, de solicitarea opiniei unor activiști de partid, cadre din economie, sociologi și a altor specialiști. O primă concluzie a fost cea a progreselor evidente în marea majoritate a întreprinderilor — exprimate printr-o mai largă viziune de perspectivă, folosirea judicioasă a mijloacelor de care dispun, rezultate economice-financlare superioare. S-a constatat însă și apariția unor stări de lucruri care trebuie combătute: tendințele de șablonizare a muncii comitetelor de direcție, de formalism, încercări de a relua și continua sub forme deghizate metodele conducerii unipersonale. La D.S.A.P.C. Bacău, de exemplu, dezbaterile comitetului de direcție nu vizau marile probleme ale acestei importante unități de proiectare. temele se stabileau ad-hoc. de la o ședință la alta ; la întreprinderea de foraj Momești, obiectivele discuțiilor din comitet erau hotărîte exclusiv de director.Firește. în asemenea cazuri, nu putea fi vorba de aplicarea principiului muncii și conducerii colective. Discutînd multilateral cauzele șl implicațiile acestor fenomene, plenara a stabilit un ansamblu de măsuri, cu dublă direcție : prima vizînd o îndrumare exigentă din partea organizațiilor de partid. în scopul aplicării cu mai multă fermitate a principiului muncii, colective în activitatea comitetelor de direcție : a doua — acordarea unui sprijin mai consistent în scopul orientării comitetelor de direcție spre o problematică majoră.importante concluzii practice decurg pentru organizațiile de partid din ideea subliniată în Tezele C.C. al P.C.R. că unul dintre sensurile 
esențiale ale dezvoltării democrației 
socialiste este creșterea responsabi
lității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre socialiste. Pentru Comitetul județean de partid Bacău constituie o preocupare centrală stimularea, în 
primul rînd, a spiritului de răspun
dere socială a celor învestiți cu 
atribuții privind atragerea maselor 
la conducerea treburilor obștești. în acțiunea vastă desfășurată de comitetul județean de partid pentru întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, pornim de Ia convingerea că valorifi
carea marilor rezerve ale agricul-
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turii cooperatiste depinde în măsură 
hotărîtoare de felul cum se respectă 
principiile democrației cooperatiste. Această problemă a constituit obiectul studiilor întreprinse în cooperativele agricole din județ, cu deosebire în unități cu rezultate economice mal modeste, cum sînt cele din Burdusaci, Stănișești. Pîncești, Petrești, Berești, Tazlău. A rezultat de aici un fapt semnificativ : unii dintre cei care, ca membri ai consiliilor de conducere, a- veau sarcina de a consulta periodic masa țăranilor cooperatori, de a pune principalele probleme ale dezvoltării cooperativelor agricole în dezbaterea adunărilor generale ale cooperatorilor, abdicaseră de la această îndatorire. Faptul că în a- ceste unități, activitatea consiliilor de conducere era minată de formalism, iar unii membri ai lor comi- seseră încălcări ale statutului cooperativei agricole de producție, a avut efecte negative asupra climatului instaurat. în aceste stări de lucruri, a căror remediere întîrziată reflectă și deficiențe ale stilului de muncă al comitetului nostru județean de partid, vedem în primul rînd o urmare nemijlocită a nesocotirii cerințelor democrației cooperatiste, a răspunderii ce revine organizațiilor- de partid, consiliilor de conducere, de a asigura ca masa țăranilor cooperatori să-și exercite efectiv drepturile de adevărați stăpîni în cooperativa agricolă. Sintetizînd varietatea aspectelor rezultate din studiile amintite, le-am supus dezbaterii unei plenare a comitetului județean de partid, care ș-a finalizat prin măsuri privind stricta respectare a normelor democrației cooperatiste, îmbunătățirea folosirii fondului funciar în cooperativele agricole, reducerea aparatului administrativ.Comitetul județean de partid, biroul său au îmbunătățit îndrumarea comitetului executiv al consiliului popular, a comisiilor permanente în scopul combaterii unor practici anacronice, în virtutea cărora rolul deputatului se limita la simpla participare la ’ unele soluții reflectau doar punctul de vedere al aparatului Preocupările noastre din timp vizînd creșterea rolului deputatului, a prestigiului său. atenția acordată propunerilor alegătorilor au făcut să sporească autoritatea consiliilor populare, forța lor de mobilizare. au contribuit la întărirea legăturii deputaților cu cetățenii, la o mai intensă participare a maselor la conducerea treburilor obștești.Tezele C.C. al P.C.R. pun In fata organizațiilor de partid îndatorirea de a combate ferm și intransi
gent orice tendință de îngustare a 
posibilităților oamenilor muncii de 
a-și spune cuvîntul, orice încercare 
de înăbușire a criticii constructive, 
de intimidare a celor ce semnalează neajunsuri. De necesitatea acestui îndemn sîntem pe deplin convinși, cu atît mai mult cu cît el vizează realități care, din păcate, încă nu au fost înlăturate din activitatea unor organizații. Aș vrea să mă refer, de pildă, la unele modalități mai „subtile" de a împiedica oamenii să-și exprime opinia. Organizația de partid de Ia Uzina chimică din municipiul Gheorghe Gheorghiu- • :Dej ' -a’ -dezbătut nu de mult cazul .unul șef de instalație care, ignorînd obligația consultării colective în stabilirea premiilor, a comis numeroase inechități. Aflînd că anumiti muncitori. nemulțumiți de practicile sale, au cerut intervenția comitetului de partid, el a încercat să scape de aceștia, apreciind că... randamentul lor profesional va crește dacă vor fi trimiși în alt loc de muncă, în urma intervenției organizației de partid, această măsură abuzivă nu a putut fi întreprinsă.Deosebita atenție pe care documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea o acordă continuei dezvoltări a democrației socialiste, rolul crescînd care, alături de organizațiile de partid, revine în această privință organizațiilor de masă și obștești, pun în fața comuniștilor sarcina de a acționa cu un înalt spirit de răspundere partinică spre a cultiva o atitudine de receptivitate și solicitudine fată de propunerile, cri- ticile și observațiile cetățenilor, de a milita fără preget pentru perfectionarea democrației, ca o condiție esențială a continuei consolidări a orînduirii noastre, a unității sl coeziunii poporului în jurul partidului.

străinătate, o lună de zile tn ItalUfc la „Pirelli". Adaug pe lista satisfacțiilor majore adunate In ultima jumătate de deceniu insignele de „Fruntaș în întrecerea socialistă", dobîndits an de an.— Un bilanț bun.— Mai încape vorbă ? Omul, luat cu treburile, cu viața nu prea are răgazul să privească înapoi, să cîntă- rească și să însemne tot ce-a cîști- gat într-o perioadă sau alta. Dar cînd se ivește un prilej mai ieșit din comun, cum e această anvelopă nr. 6 000 000, merită să cheltuiești cîteva minute și pentru o treabă dintr-asta, în care-ți pui la contribuție memoria.— Din clipa aceasta, „memoria hîr- 
I tiei" a înregistrat totul. Cîndva, cu ■ alt prilej fericit — și asemenea pri- 
I lejuri vor fi adesea — vom face apel, 
I amîndoi, la „memoria hîrtiei", care 
I nu se înșeală niciodată.

★Dacă facem un calcul elementar, anvelopele ieșite pe poarta uzinei „Danubiana", de la înființarea ei, au rulat aproximativ 240 miliarde de kilometri, ceea ce echivalează cu înconjurarea globului pămîntesc, pe Ia ecuator, de șase milioane de ori, fiecare anvelopă putînd parcurge, in medie, în condiții perfecte, exact lungimea ecuatorului. Firește, prin permanenta îmbunătățire a calității produselor „Danubiana", performanțele de rulare au crescut într-una, realizîndu-se un spor procentual de calitate de peste 10 la sută, în numai patru ani (același lucru este valabil și pentru anvelopele din dotarea autocamioanelor „Carpați", a autobuzelor. și troleibuzelor „T.V." etc.).Cît privește afirmația că anvelopele „Danubiana" au înconjurat globul pămîntesc, nimic mai. adevărat: la ora actuală, ele călătoresc în patru continente — Europa, Asia, Africa și A- merica, fiind exportate în 26 de țări, față de doar 11 țări în momentul producerii anvelopei nr. 1 000 000. Creș-

Danubiana -sesiuni, iarsalariat, ultimul 6 000 000

Apărarea avutului obștesc presupune — în afara măsurilor de prevenire a oricăror fapte prin care s-ar aduce atingere patrimoniului întregului popor — folosirea tuturor instrumentelor legale pentru recuperarea daunelor atunci cînd, totuși, din- tr-un motiv sau altul, s-au săvîrșit asemenea fapte, în practică însă Intîlnim uneori situații ciudate : actele cauzatoare de prejudicii sînt sancționate (adeseori printr-o hotărire judecătorească) și lotuși reîntregirea avuției societății este întîrziată nejustificat, apoi amînată sine die, pentru ca, în cele din urmă, recuperarea pagubei să nu se mai facă.în anul 1967, tn urma u- nui accident de circulație, autoturismul Volga 1—CR— 777, aparținind Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Bihor, a devenit inutilizabil... și inutilizabil a rămas pînă în ziua de azi. în cadrul procesului penal care a avut loc în a- celași an. instanțele judecătorești au stabilit că vinovat de producerea accidentului se face conducătorul autoturismului, Mihai Gyenge, șoferul președintelui. Firește, a urmat o ho- tărîre de condamnare a lui M. Gyenge, dar nu și obligarea lui la plata despăgubirilor. De ce ? Pentru că un document emanînd de la U.J.C.M. Bihor aduce la cunoștință instanței că pagubele se vor recupera... pe cale civilă. De recuperat, nu s-a recuperat nimic nici pînă în ziua de azi. Ce s-a făcut, în schimb : mașina a fost „plimbată" de către conducerea U.J.C.M. de la o cooperativă la alta sub pretextul unei „mai juste redistribuiri a parcului auto", într-o asemenea situație, se naște firesc întrebarea :

de ce se Insistă atît de mult asupra redistribuirii unei mașini pe butuci. în Ioc să fie reparată î— Noi am încercat să reparăm autoturismul — ne spune tov. Liviu Ștrengaru, vicepreședintele cooperativei „Prestarea", primul „beneficiar" al autoturismului accidentat. în acest sens, am organizat o comisie tehnică de specialitate...Concluziile comisiei? Conform devizului estimativ, costul reparației se ridică

Există însă cazuri ca a- cela despre care vom vorbi mai jos, în care se constată că aceeași sumă cu care este prejudiciată societatea vine să sporească proprietatea personală a vinovatului, sub privirile Indignate ale celor din jur. Să exemplificăm :La Focșani, pe str. Aviator Muntenescu nr. 28, pe lîngă sediul secției de reparații și întreținere a liniei C.F.R., există un teren în suprafață de 3 000 mp.

Am avut o discuție cu tov. Aurel Dumitrescu, revizor contabil la Direcția regională C.F.R. Galați, forul tutelar al secției.(Un amănunt : anul trecut, în urma unor sesizări, tovarășul A. Dumitrescu a fost însărcinat să verifice unele aspecte strîns legate de acest caz. Concluziile ? Nu s-au constatat ilegalități I Anul acesta, la cererea miliției, Direcția regională l-a însărcinat cu cer-
O

asemenea situații să fie delegate persoane cu adevărat competente, mai cu seamă din punctul de vedere al asumării răspunderii pentru activitatea desfășurată. Este condamnabilă atitudinea acestui funcționar care așteaptă să se pună mai întîi de acord cu „centrul" și numai după aceea să dea un răspuns I Opinia lui trebuie să se formeze în funcție de realitatea de pe teren, nu în funcție de ceea ce spune

nu i s-ar face... o nedreptate ! Stranie optică).Cea de-a doua afirmație este următoarea :— Alexei Greceanu este bun de plată.Se naște întrebarea : dacă șeful resortului financiar din Direcția regională cunoaște și alte asemenea situații, de ce nu-i declară cu de la sine virtutea serviciu „buni de plată" și pe cei
lalți „fermieri" pe banii statului, în ipoteza în care prima dintre afirmațiile sale este valabilă ? Ce așteaptă, o anchetă a organelor de cercetare și a ziarului pentru fiecare caz în parte ? Dacă terenurile de mai sus ar fi proprietatea sa personală, la fel ar proceda ?

putere (în 
obligațiilor de 

pe care le are)

pe spezele statului
la 28.000 lei, nu la 1.600 lei cum stabilise conducerea U.J.C.M. Bihor, sub semnătura președintelui Iuliu Kiss și a șefului serviciului tehnic, Rita Săveanu. (Din- tr-un condei, un act „filantropic" de 26.400...).Nu vrem să diminuăm cu nimic responsabilitatea celor de la U.J.C.M. Bihor, dar o bună parte din jocul de hîrtii cu ajutorul căruia M. Gyenge a fost scos pentru o vreme de sub incidența legii. a fost posibil și datorită lipsei de atenție a organelor de cercetare și 
a instanțelor judecătorești care au avut de soluționat acest caz. Și astfel, la doi ani după proces, Mihai Gyenge nu a plătit nici 50 de bani pentru paguba pe care a adus-o avutului obștesc.

Pe teren sînt plantați 290 de butuci de viță nobilă și 60 de pomi (meri, peri, nuci, caiși etc.) ; se mai cultivă porumb și zarzavaturi. în scriptele C.F.R. terenul figurează sub denumirea de „parc" și întreprinderea plătește pentru el anual peste 2 000 lei impozite. în realitate, parcul este îngrădit și poarta lui stă în permanență ferecată cu două lacăte; aproape 12 ani unitatea nu a beneficiat de recoltele ce s-au produs aici. De ce ? Pentru că șeful secției, inginerul Alexei Greceanu, abuzînd de drepturile sale, și-a însușit cu regularitate tot ce a crescut aici, pe un teren al statului, prin munca salaria- ților, prestată în orele plătite de stat. „Diagnosticul" indubitabil i delapidare.

cetările tot pe A. Dumitrescu).— Concluziile asupra a- cestui caz le vom trage In colectiv — ne-a spus d-sa — eu voi raporta care este situația...— în care colectiv 1— Cu conducerea direcției.— Și care sînt constatările dv. ?Ni se invocă lipsa de calificare in domeniul pomi- culturii, viticulturii, legu- miculturii etc. Or, aici nu este vorba de nici un fel de cunoștințe agrotehnice, ci de constatat dacă s-au încălcat sau nu normele legii. Interlocutorul nostru nu avusese o discuție „în colectiv" și nu își putea îngădui să aibă... o părere. Prefera să se declare incompetent. Este cazul ca în

conducerea direcției. Pentru că salariul și-l încasează personal, nu după consultări cu direcția.în continuare, am discutat cu tovarășul Dumitru Pînzaru, șeful serviciului C.F.I, din cadrul Direcției regionale. Supunem atenției cititorilor două dintre afirmațiile tovarășului Pînzaru. Prima :— Cazul nu este singular.; la alte stații avem în aceeași situație suprafețe de teren și mai mari.(Lucrul acesta ne-a fost Invocat, printre altele, și de către A. Dumitrescu, cu specificarea că în acele locuri nimeni nu a fost tras la răspundere. Acest pseudoargument ne-a fost servit și de împricinat. Prin urmare, inginerului Grecea-

★Cazurile de care ne-am ocupat demonstrează cît de defectuos este înțeleasă uneori problema răspunderii materiale pentru prejudiciile aduse patrimoniului obștesc, demonstrează cît este de dăunătoare pentru societate concepția acelora care î.și descoperă, pe banii statului, „vocația filantropiei". Deficiențele In aplicarea consecventă a răspunderii materiale sînt dăunătoare atît prin faptul ■ că existența lor diminuează avutul obștesc, cît și prin consecințele negative pe care le pot genera pe plan moral. Cointeresarea materială înseamnă deopotrivă atît stimularea muncii, cît și răspunderea pentru prejudiciile aduse sta
tului. Numai astfel se asigură pe deplin eficiența economică și socială a repartiției socialiste, se contribuie la întărirea disciplinei în muncă, la folosirea rațională a avutului obștesc, la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.

Titus ANDREI

terea exportului oglindește, evident, sporul calitativ, dar și diversificarea tipurilor de anvelope produse în upx- na bucureșteană : de la 8 profile,/ în clipa debutului, la 69 de profile actualmente. Evoluția include în sine necesitatea de a se ține permanent pasul cu tehnica mondială : față de 1962, se fabrică aici anvelope tubeless (fără cameră), anvelope cu flanc alb, anvelope de turism cu profil pentru noroi și zăpadă... Iar la capitolul „noutăți" se vor înscrie, curînd, anvelopele ra- diare — tip de fabricație mai evoluat.La fiecare 2—3 minute, o anvelopă e gata. Procesul de fabricație este în întregime mecanizat și, pe anumite porțiuni, automatizat (o singură cifră t peste 25 000 de elemente de automatizare funcționează, simultan, în ateliere). Elementele uzate prin folosință nu mai sînt înlocuite cu piese din import, ci cu elemente similare de automatizare asimilate în uzină, realizîndu-se și o însemnată economie de valută. Expoziția elementelor de automatizare din chiar incinta „Danubianei" are un rol aparte: aici vine oricine dorește urgent un element de schimb — de automatizare — putîndu-1 căuta în expoziție, luîndu-i numărul cu care se află er- pus și mergînd la raftul cu număritl identic, unde-1 găsește numaidecât. Dar diversificarea tipurilor, produse a impus ca și sculele de fabricație, în special matrițele de vulcanizare și tobele de asamblare, să fie lucrate în uzină ; de doi ani încoace, nici a- cestea nu mai sînt aduse din străinătate, fiind produse într-un atelier mecanic propriu, ca de altfel și alte mașini specifice prelucrării cauciucului.Organizarea științifică a producției, permanentele perfecționări, creșterea calificării și specializării permit modernei uzine să echipeze, într-un singur an, cu anvelopele sale, aproximativ 40 000 tractoare, 120 000 auto
camioane, 40 000 turisme.— Aici, la noi, simți foarte bine ce înseamnă planificare complexă — îmi declară inginerul-șef mecanic Constantin Turbatu. Simți că locul în care lucrezi, și eu împlinesc cu- rind zece ani de cînd sînt la „Danubiana", reprezintă o rotiță într-un angrenaj imens și complex. De buna funcționare a fiecărei rotițe depinde ansamblul. Ce vreau să spun : că-i întocmai ca la vlnă- toare. Ca să împuști iepurele, sau pasărea aflată în zbor, nu ochești direct în țintă, ci puțin înainte, astfel îneît proiectilul să ajungă în aceeași clipită cu iepurele sau pasărea în același loc. Adică : va crește numărul de kilometri-dru- muri, dar va crește, paralel, și producția de anvelope, și așa mai departe... Ziceți-i spirit de previziune, orientare, mobilitate — oricum e vorba de cerințe stringente ale industriei moderne, competitive. La ora aceasta, producția noastră se desfășoară paralel cu eforturile de investiții, căci uzina se extinde, fără însă ca munca să se întrerupă în vreo secție. A fost pusă în funcțiune noua linie de fabricare a camerelor de aer și a benzilor de jantă : In timp ce vechea linie funcționa, noua linie se monta, apoi a fost pusă în funcțiune, obținîndu-se parametrii de funcționare în doar două luni (la vechea linie fuseso nevoie de peste un an pentru atingerea parametrilor prevăzuți), după care s-a mutat linia veche în hala nouă, în vecinătatea celei recent pornite... Cu alte cuvinte, nu s-a pierdut nici o clipă I Sentimentul de care vă vorbeam, că ești o, rotiță importantă în vastul angrenaj economico-industrial al țării, te umple de mîndrie, dar te și obligă la măsurarea strictă a timpului tău de lucru, , a eforturilor tale, ceea ca presupune accentuarea spiritului de răspundere. Dovadă că așa stat oamenii noștri, că așa muncesc, • faptul semnificativ că toate angajamentele luate de colectivul de la „Danubiana" în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, au fost îndeplinite înainte de termenul fixat, în prima etapă de pînă la 30 iunie. Și etapa a doua, de pînă la 31 iulie, va fi cu- rînd parcursă, angajamentele înde- plinindu-se, de asemene^ înainte du sfîrșitul lunii.învingînd timpul și spațiul, produsele „Danubianei" circulă pretutindeni prin țară, pe șosele și cîm- puri, ca și în nenumărate alte țări, purtînd adînc ștanțata în carnea cauciucului cuvintele simple, dar atît de plăcute pentru noi; „Fabricat în România".
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ÎNTREPRINDERILE agricole de stat

S3

DE A DEVENI UNITĂȚI MODEL
IN FAȚA SARCINII URGENT

CENTRE ALE PRODUCȚIEI MODERNE,
DE ÎNALT RANDAMENT

'Aplicarea măsurilor stabilite prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1967 privind îmbunătățirea activității în agricultura de stat a dus la ridicarea calitativă a activității întreprinderilor agricole, la creșterea rentabilității și eficienței lor economice. Este suficient să amintim că a- nul trecut I.A.S. au realizat 1586 milioane lei beneficii — cel mai bun rezultat economico-financiar de la înființarea cu 20 de ani în urmă a acestor unități. In concordanță cu sarcinile trasate de partid, întreprinderile agricole de stat e- voluează pe linia dezvoltării susținute a întregii activități eco- nomico-productive, astfel încît să devină unități model din punct de vedere al organizării, al metodelor de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor, a producției la hectar și pe animal, a productivității muncii și rentabilității producției.Deși întreprinderile agricole de stat 
au\- realizat mari progrese pe linia creșterii producției și beneficiilor, rezultatele nu sînt încă pe măsura eforturilor materiale ale statului pentru înzestrarea tehnică a acestor unități, investițiile nefiind însoțite peste tot de creșterea corespunzătoare a producției. Dacă pe ansamblul întreprinderilor agricole de stat s-au realizat progrese în ce privește creșterea producției și a beneficiilor, trebuie arătat că există importante rezerve pentru a se obține rezultate mai bune. De exemplu, anul trecut 77 întreprinderi agricole de stat și-au încheiat activitatea cu pierderi, iar în acest an sînt unele unități care s-au înscris în plan cu rezultate economice nefavorabile. De aceea sarcina lucrătorilor din ferme, sectoare șl întreprinderi o constituie creșterea producției, rentabilizarea fiecărui produs, a fiecărei ferme șl întreprinderi.Pentru ca rezervele de care dispune agricultura de stat să fie puse în valoare cît mai deplin, în lumina proiectului de Directive al C.C. al P.C.R. s-a trecut la elaborarea propunerilor de plan de perspectivă privind .proporțiile de dezvoltare a diferitelor ramuri și dinamica nivelelor dî-producție avîndu-se în vedere continuarea și adîncirea procesului de concentrare a producției și de specializare a fermelor și întreprinderilor agricole de stat. în acest sens, au fost întocmite ample studii tehnico-economice care să asigure repartizarea teritorială cît mai rațională a producției agricole pe zone naturale și economice de favo- rabilitate, intensificarea acțiunilor de îmbunătățiri funciare, chimizare, e- lectrificare și dotare a fermelor și întreprinderilor cu mijloace tehnice moderne etc. In desfășurarea acțiunilor de concentrare și profilare se are în vedere realizarea într-o și mai mare măsură a producției în unități specializate, de tip industrial, înfăptuirea acestor acțiuni se asigură, în principal, prin îmbunătățirea continuă a bazei tehnico-materiale, utilizarea cît mai intensivă a acesteia printr-o mai bună organizare a producțieiUna din majoră ce le de stat țională, la

Angelo MICULESCU
prim-vicepreședinte

al Consiliului Superior al Agriculturii

și a muncii.sarcinile de însemnătate revine unităților agrico- o constituie folosirea ra- ________  __ un grad sporit de inten- sivitate, a fondului funciar, identificarea de noi suprafețe ce se pot recupera și reda agriculturii. Pe linia folosirii cît mai eficiente a terenurilor se prevede extinderea însemnată a irigațiilor, prin amenajări noi, pe o suprafață de peste 415 mii ha în perioada cincinalului viitor. Extinderea Irigațiilor, a mecanizării și chimizării constituie principalele căi de obținere a unor recolte mari și constante, de care s-a ținut scama la stabilirea nivelelor de producție. In anii viitori, I.A.S. vor dis- pune de cantități din ce. în ce mai mari de îngrășăminte chimice, ierbi- cide, insectofungicide și biostimula- tori, realizîndu-se astfel un însemnat progres în chimizarea complexă a procesului de producție agricol. Investițiile mari efectuate .. pentru modernizarea agriculturii . de stat ne obligă la eforturi mai. susținute pentru asigurarea folosirii lor cu eficiență economică maximă In nici un caz nu ne putem declara mulțumiți cu nivelul atins, existînd posibilități reale pentru creșterea producției medii la hectar în toate unitățile. încă nu este folosită eficient baza tehnică de care dispun aceste unități. Sporurile de producție obținute nu sînt în concordanță cu progresele realizate în domeniul chimizării. Chiar și pe suprafețele amenajate în vederea irigării’ recoltele nu sînt la nivelul posibilităților. De aceea, ne preocupă rezolvarea în complex a problemelor de care depinde dublarea și chiar triplarea recoltelor pe suprafețele irigate față de cele neirigate. In prezent, în unele I.A.S.-uri, deși cheltuielile pentru a- menajarea și exploatarea terenurilor sînt mari, ele nu au efectul economic scontat din cauza deficientelor în aplicarea tehnologiei culturilor irigate, îndeosebi a întîrzierii udărilor sau a folosirii unor norme mici de apă.Realizarea marilor obiective prevăzute în agricultu’-a de stat necesită un aport sporit din partea altor ministere și organe centrale și, în pri-

mul rînd, din partea Ministerului Industriei Construcțiilor. Atît în anii trecuți, cît și in prima parte a acestui an, pe multe șantiere, lucrările de construcții au rămas în urma graficelor întocmite. Se constată întîrzieri în ceea ce privește darea la timp în funcțiune a unor importante obiective, mai ales la complexele zootehnice. Pînă la data de 30 iunie a.c„ din planul de construcții montaj în execuția unităților Ministerului Industriei Construcțiilor s-a realizat numai 38,5 la sută. întîrzieri se constată șl la o serie de lucrări în regia proprie a I.A.S., ceea ce impune măsuri urgente pentru intensificarea ritmului de execuție care să garanteze intrarea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați într-un timp cît mai scurt.Eforturile materiale și financiare ale statului, condițiile create pentru organizarea pe ____științifice a producției șl a muncii necesită să fie intens folosite pentru mărirea substanțială a productivității muncii. In proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. se prevede ca numărul de salariați în fermele agricole de stat să ajungă la ' nivelul unităților similare din țările cu a- gricultură dezvoltată. în perioada 1971—1975, productivitatea muncii pe salariat va crește, în medie, cu peste 36 Ia sută față de perioada precedentă, revenind astfel la un milion lei producție globală 12—14 salariați, față de circa 20 cîțl există în prezent.Agricultura de stat are încă posibilități mari pentru mărirea recoltelor, îndeosebi prin extinderea culturilor în terenuri irigate. Măsurile pentru valorificarea potențialului real de producție al acestor terenuri se referă, în primul rînd, la fertilizarea cu cantități mai mari de îngrășăminte, la extinderea soiurilor și a hibrizilor de mare productivitate, la mărirea densității de plante la ha etc.In sectorul zootehnic, trăsătura principală a orientării prevăzute în Directive o constituie continuarea politicii de sporire • efectivelor de animale, dublată de o creștere a producției medii a acestora. Potrivit prevederilor proiectului de Directive, producția animală va trebui să sporească cu 48—50 la sută, devenind astfel preponderentă în cadrul producției agricole. Creșterea prevăzută de circa 220 mii taurine pînă în anul 1975 urmează să se realizeze, în principal, pe seama măririi ponderii mătcii, care va reprezenta 50 la sută din efectivul propriu. Mărirea numărului de vaci și juninci se va realiza în special din prăsila proprie, în care scop se vor crește 60—70 vaci de lapte cu potențial de producție ridicat, la fiecare sută de vițele obținute în ferme.In ansamblul măsurilor pentru dezvoltarea zootehniei o mare însemnătate o are creșterea efectivelor de porcine și a producției de carne, care urmează să se realizeze, în principal, în complexe de tip industrial Ponderea producției de carne de porc provenită din a- ceste unități va crește de la 44 Ia sută, în prezent, Ia 80—85 la sută în perspectivă. Pentru sporirea producției și a rentabilității în zootehnie se află tn curs de executare un program de acțiuni privind selecția și ameliorarea raselor, dublat de măsuri care să asigure introducerea metodelor moderne de creștere și exploatare.Pe o linie modernă evoluează și creșterea păsărilor, pe baza utilizării mai intense a capacităților de producție din complexele existente Prin Introducerea de baterii și prin îmbunătățirea potențialului de producție a materialului avicol folosit se vor obține de peste două ori măi multe ouă față de prevederile pe anul curent. Posibilități mari, încă insuficient fructificate, există pentru _ îmbunătățirea indicilor de producție și reproducție la toate speciile de a- nimale, mărirea greutății medii de livrare, precum și introducerea unor tehnologii moderne de creștere și îngrășare a animalelor, care să conducă la un randament superior în utilizarea furajelor, la sporirea productivității muncii și reducerea costurilor pe unitatea de produs sînt alte probleme care vor trebui soluționate în anii următori.Una din direcțiile în care se cere să acționăm cu mai multă perseverență este mărirea producției de lapte și reducerea prețului de cost al acestui produs Unele de tip industrial terea vacilor, deși au lizate cu investiții mari, ză că nu s-au asigurat efective valoroase și nu furaje la un preț de cost tn sistem irigat, au dat anul trecut pierderi în loc de beneficii Pentru lichidarea neajunsurilor din acest important sector economic este ne-

favorabilebaze

din complexele pentru creș- fost rea- din cau- din timp se produc mai redus

voie ca specialiștii, toți lucrătorii complexelor să se ocupe de aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite și mai ales de mărirea producției de furaje și reducerea prețului de cost al a- cestora. Intrucît complexele de vaci dispun de suprafețe irigate este posibil și necesar să se tripleze cantitatea de nutrețuri la hectar, în comparație cu culturile neirigate, ceea ce va influența pozitiv nivelul producției de lapte și al eficienței economice;Valorificarea producției la un grad superior de calitate și rentabilitate, comercializarea unor cantități însemnate de produse prin rețeaua de magazine proprii constituie probleme de mare perspectivă. Volumul livrărilor prin magazinele proprii va înregistra o creștere substanțială, ajungînd în anul 1975 să fie de peste două ori mai mare față de anul în curs. Lucrătorii din întreprinderile agricole de stat au suficiente posibilități de a îmbina armonios cerințele legate de pregătirea și realizarea efectivă a producției în ferme, cu cele care vizează valorificarea superioară și cu cheltuieli minime a acesteia. Creșterea însemnată a volumului livrărilor prin rețeaua proprie de magazine ne obligă să lărgim și să diversificăm sortimentele, pentru a putea oferi pe piață o gamă cît mai variată de produse proaspete, aduse direct de la ferme și totodată de calitate superioară, tn concordanță cu cerințele consumatorilor. în perioada cincinalului următor se vor organiza centre și puncte de prelucrare și industrializare, pe grupe de întreprinderi, pentru producerea de conserve de legume și fructe, paste de tomate și sucuri de fructe și struguri, dezvoltînd capacități de producție pentru preparate de carne și produse lactate.Transformarea unităților agricole de stat în centre moderne de mare producție, tn întreprinderi puternice agro-industriale în care să se aplice pe scară largă cuceririle științei și practicii celei mai avansate, a tehnologiilor moderne de înaltă productivitate, necesită eforturi deosebite din partea tuturor specialiștilor și lucrătorilor permanenți. Un sprijin deosebit primim din partea organizațiilor de partid care, mobilizînd comuniștii să fie în primele rînduri, exemplu pentru întreaga masă de muncitori tn executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor, recoltarea fără risipă, depozitarea și valorificarea produselor in bune condiții, ne ajută cu certitudine să realizăm și să depășim prevederile programului de dezvoltare a agriculturii de stat.Avem convingerea că fiecare șef de fermă, de sector și conducător de întreprindere va acționa mai eficient, conștient de sarcinile de mare răspundere ce ne revin, va întreprinde măsuri corespunzătoare posibilităților și specificului fiecărei ferme pentru crearea condițiilor de realizare cu succes a acestor sarcini la fiecare loc de muncă, astfel ca unitățile agricole de stat să dea producții și beneficii tot mal mari și să-și sporească contribuția la asigurarea cerințelor de produse agro-ali- mentare ale economiei naționale.

Prevederile cuprinse în proiectul de Directive îndeamnă la reflecție, la o analiză aprofundată a problemelor de a căror dezvoltare depinde progresul mai rapid al agriculturii de stat. Deși în acest important sector al agriculturii s-au obținut rezultate incontestabile, care atestă viabilitatea măsurilor luate de partid privind organizarea și conducerea pe baze științifice a fermelor și întreprinderilor agricole, totuși nu sînt încă fructificate marile rezerve de care dispunem pentru creșterea producției și a beneficiilor. Chiar în întreprinderile ș! fermele care realizează indici tehni- co-economici cu mult peste medie sînt multe de făcut pentru a obține rezultate la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.După cum se știe media rezultatelor ascunde diferențe mari de producție, de cheltuieli materiale și de muncă etc. De aceea, consider că este indispensabil ca șefii de fermă, toți lucrătorii din I.A.S. să reanalizeze planurile de măsuri și programele întocmite prin prisma sarcinilor prevăzute în proiectul de Directive, în așa fel, încît în fiecare unitate să crească productivitatea muncii și să se reducă prețul de cost în concordanță cu posibilitățile reale, cu gradul înalt de dotație tehnico-materială existentă. Că este posibil ca agricultura de stat să pună în valoare într-un timp cît mai scurt marile rezerve de care dispune, reiese, credem, concludent din experiența unității noastre, care, fără să fi valorificat nici pe departe toate posibilitățile, a obținut rezultate superioare.In condițiile pedoclimatice mai puțin favorabile din anul trecut, datorită aplicării unor tehnologii specifice fiecărei culturi, am obținut producții medii pe ha de 3433 kg grîu și 4 562 kg porumb. In sectorul zootehnic am obținut în medie 3 300 litri lapte pe vacă furajată, 4,5 kg lînă de fiecare oaie și aproape 1 000 g spor zilnic în greutate la taurinele la îngrășat. In ceea ce privește indicatorii de sinteză, în anul trecut producția planificată a fost depășită revenind 735 mii lei producție marfă la suta de ha teren agricol și o productivitate de 60 624 lei pe muncitor mediu scriptic.In atenția noastră a stat în mod

Resurse ale reducerii
prețului de cost

permanent reducerea cheltuielilor de producție și creșterea gradului de rentabilitate, pe fiecare produs în parte, la nivel de fermă și pe ansamblul întreprinderii. Este cunoscut faptul că rentabilitatea constituie barometrul economic al oricărei activități și că realizarea acestui important indicator are loc numai în condițiile cînd creșterea producției este urmată de o reducere corespunzătoare a cheltuielilor pe u- nitatea de produs.In acest scop, anul trecut am mecanizat lucrările din sectorul vegetal în proporție de 97 la sută. Mari e- conomii am realizat prin folosirea ierbicidelor pentru combaterea buruienilor din culturi și mai ales la porumb. Așa se explică rezultatele obținute pe linia folosirii judicioase a forței de muncă, consumul redus de numai 5,6 ore-om pe tona de porumb și de numai 4,2 ore-om pe tona de grîu.Folosirea mijloacelor mecanizate și a ierbicidelor, pe bază de criterii științifice, a redus cheltuielile pe ha la porumb cu aproape 900 lei, iar prețul de cost pe tonă cu 200 lei. La floarea-soarelui cheltuielile au scăzut cu 550 lei pe ha, iar prețul de cost pe tonă cu 120 Iei.In cadrul acțiunii de sporire a producției un rol hotărîtor are folosirea rațională a îngrășămintelor chimice. Eficiența acestora este mai mare deoarece am extins soiurile de grîu și hibrizii de porumb de mare productivitate.Folosind economic tractoarele și mașinile agricole moderne, am reușit să reducem cheltuielile cu mecanizarea cu 300 lei pe ha și să îmbu-

nătățim indicii de folosire a mijloacelor mecanizate, realizînd 400 mii lei producție globală și peste 270 tone de cereale pe tractor fizic.Folosind în mod rațional pîrghiile progresului tehnic, ca o latură a preocupărilor pe linia reducerii costurilor de producție, am obținut în anul trecut rezultate bune. Tona de grîu am realizat-o cu 475 lei, revenind un venit net de 1 900 lei pe ha. Tona de porumb s-a obținut cu 491 lei, obținînd un venit net la ha de 2 859 lei. De asemenea, am realizat hl de lapte cu 131 lei, revenind un venit de 980 Iei pe animal furajat. Anul trecut am obținut o producție globală de 910 mii lei la suta de ha teren agricol și o producție marfă de 711 mii lei pe suta de ha. Volumul mare al pro-

ducției marfă realizată, calitatea superioară la vînzare au influențat depășirea substanțială a beneficiului, realizînd 7 400 mii lei față de 3198 mii lei planificat.Realizările întreprinderii noastra nu reprezintă o limită. Avem suficiente posibilități pentru a valorifica mai deplin potențialul de producție al solului și al efectivelor de animale. Anul acesta vom face noi pași înainte în ce privește sporirea producției si reducerea prețului de cost. Astfel, vom obține cu 4 000 tone cereale mai mult față de anul trecut pe baza creșterii producțiilor la ha. Felul în care se prezintă culturile la această epocă, măsurile tehnico-organizatorice pe care le vom lua, în continuare, ne garantează că angajamentele noastre vor fi îndeplinite. In zootehnie, prin folosirea rațională a efectivelor matcă și prin îmbunătățirea furajării lor, vom obține mai mult față de plan cu 300 hl lapte, 50 tone de carne și peste 1 500 purcei.Lucrătorii din întreprinderea noastră sînt hotărîți să muncească cu toată abnegația pentru a obține rezultate superioare, aducîndu-și contribuția la satisfacerea cerințelor da produse agroalimentare.
Ing. Alexandru COCOȘILA 
directorul I.A.S. Borânești, 
județul Ilfov

A produce semințe
de legume

de la sine
obligați®

înțeleasă
întreprinderilor agricole de stat, paralel cu participarea crescîndă la formarea fondului central de produse agricole — așa cum se prevede în proiectul de Directive — le revine sarcina să organizeze unități specializate care să producă semințe, material săditor și animale de mare valoare biologică pentru nevoile întregii agriculturi.In rîndurile de față vreau să mă refer la un singur aspect : producerea semințelor de legume. Pînă în prezent nu s-a reușit să se acopere din producție internă întregul necesar de semințe și din această cauză sîntem tributari importului. In prezent, semințele sînt produse în ferme specializate, cărora le sînt repartizate suprafețe cuprinse între 150— 200 de hectare. Acest sistem s-a dovedit nesatisfăcător.Ținind seama de aceste neajunsuri, 

socotesc necesar ca producerea se
mințelor de legume să aibă loc în 
Întreprinderi specializate a căror suprafață să nu depășească 1 000— 1 200 ha, repartizate în 4—5 ferme de producție, care la rîndul lor să nu cultive mai mult de 3—4 culturi. Acest lucru ar crea posibilitatea specializării lucrătorilor, perfecționării cadrelor tehnice șl îmbunătățirii continue a tehnologiei specifice fiecărei culturi.O problemă care trebuie rezolvată în paralel cu cele arătate o constituie dotarea unităților producătoare de semințe cu utilaje la nivelul tehnicii moderne. Acest lucru este posibil numai în măsura în care va exista o strînsă colaborare între Institutul de cercetări pentru mecanizarea a- griculturii și Institutul de cercetări pentru legumlcultură și floricultură care trebuie să cunoască, în permanență, cerințele terenului, pentru * putea recomanda, pentru fiecare zonă în parte, cea mai corespunzătoare schemă de mașini.

De asemenea, este necesar să ea acorde o mai mare atenție amenajării spațiilor de depozitare dotate cu posibilități de reglare a temperaturii și umidității aerului, pe toată perioada păstrării semințelor șl a materialului săditor.Firește, întreprinderile eare se vor 
profila pe producerea semințelor șl a materialului săditor trebuie să fie, în primul rînd, rentabile. încercarea unor cadre tehnice de a justifica nerentabilitatea sectorului legumicol pe seama preturilor este totalmente neîntemeiată. In cele ce urmează vom prezenta cîteva exemple, suficient de convingătoare, folosindu-ne de două culturi cu pondere însemnată : tomatele și ceapa. Lucrările, la un ha de tomate pentru producerea semințelor, ne-au costat, pînă Ia livrarea seminței, 28 000 lei. Prin valorificarea semințelor se obține un venit de 32 000 lei, la care se adaugă valoarea (pulpa) de un hectar tă poate 20 000 lei.materialului săditor și • lucrărilor de întreținere la un ha de ceapă da sămînță se ridică la 15 000 lei. Valoarea producției este de 22 000 lei, realizîndu-se deci un beneficiu da 7 500 lei. Exemplele date dovedesc că producerea semințelor constituie o preocupare rentabilă dacă se are în vedere atît alegerea sortimentelor cu productivitate maximă, în funcție de condițiile pedoclimatice ale fiecărei zone, cît și organizarea temeinică a procesului de producție prin aplicarea întregului complex de măsuri enunțate.

dr. ing. Gheorghe VÎLCEANU 
directorul I.A.S. Slobozia 
județul Ialomița

producției secundare 16 000 lei. Iată deci cum de tomate pentru sămîn- da un beneficiu net da De asemenea, valoarea

Atenție! Birocrația

încearcă să se „adapteze"
Rezultatele din anul trecut, ca șl cele pe anul în curs, ne întăresc convingerea că vom realiza și depăși sarcinile ce ne revin privind creșterea producției și a beneficiilor. Consider că pentru aceasta șefii de fermă trebuie să beneficieze mai mult de lărgirea atribuțiilor, a răspunderilor pentru soarta producției. Pot a- firma că au fost lichidate multe din activitățile birocratice, inutile. Au apărut însă unele forme de birocrație „neoficială", dar cu atît mai dăunătoare pentru activitatea fermierilor. Oficial nu ne cere nimeni să ținem anumite evidențe primare Insă conducerea întreprinderii, trustul sau Departamentul solicită, pe parcurs diverse situații cu Indicatori sintetici care ne obligă să depunem vrînd-nevrînd multă muncă, i- nutilă după părerea mea. Spre exemplu, ni se cere să ținem la zi carnetul de exploatare a fiecărui tractor. Ca să poți completa, în mod realist, datele din carnet este indispensabil să completezi o fișă de lucru al tractoristului. scriptă care funcționa în vechile gostaturi și care, chipurile, nu se mai cere acum. Fără această fișă nu stite în torului.Deși ută să

poți înscrie răspunsuri cin- carnetul de evidență al trac-consiliul de administrație ca- rezolve cea mai mare parte

, din scripte, situații sau evidențe totuși sînt cazuri cînd timpul nostru este serios afectat. La sfîrșitul anului trecut, s-a cerut o situație pe an și trimestre referitoare la necesarul de nutrețuri combinate, care s-a întocmit detaliat, pe categorii de a- nimale, pe perioade etc. Recent, s-a cerut din nou să dăm o situație pe trimestre, pe luni etc., care de fapt nu spune nimic în plus față de prima. Este adevărat că nu se cere oficial întocmirea de procese verbale de însămînțări, recoltări și altele Dar pe acestea tot le facem deoarece Departamentul cere să se raporteze producțiile pe hibrizi, parcele, ferme Or, aceste date nu se pot scoate de- cît din procese verbale. Asemenea scriptologie cerută „neoficial" de repetate ori este un mod de a măcina timpul destinat programului productiv, ceea ce afectează rolul șefului de fermă în desfășurarea lucrărilor sau al celorlalți specialiști din cadrul I.A.S. Sînt probleme care necesită o analiză aprofundată și soluționarea lor operativă, în așa fel încît liștii să-și consacre eforturile lor de mărire și ieftinire a ției agricole.
Ing. Alexandru PUȘCAȘ 
șeful fermei nr. 1 I.A.S. 
județul Bihor

specia- acțiunl- produc-
Biharia,

UN IMPERATIV MAIOR PfQfUtffîg

specializareIndicațiile cuprinse în proiectul de Directive privind continuarea procesului de concentrare și specializare demonstrează caracterul consecvent al politicii partidului nostru de promovare a metodelor de organizare și de conducere științifică a agriculturii. Accelerarea ritmului de intensificare a producției, concentrarea și, pe a- ceastă bază, specializarea producției, favorizează introducerea unor tehnologii cu un caracter din ce în ce mai pronunțat industrial. Pentru a putea obține maximum de produse la unitatea de suprafață, cu minimum de muncă socială cheltuită, fiecare unitate se specializează în raport cu condițiile locale și desigur cu cerințele beneficiarilor și posibilitățile noi oferite de progresul teh- nico-științific. Pe această bază, în cadrul Trustului zonal I.A.S. au luat ființă I.A.S. „Avicola“-Brașov, specializată în creșterea păsărilor în sistem industrial, I.A.S. Codlea-Sere, specializată în cultura florilor și legumelor I A.S Sf. Gheorghe, specializată tn creșterea vacilor de lapte, iar în anul 1968, a fost creată I.A.S Lunca Mureș, cu același pro
fil. Prin concentrare șl specializare 
s-a ajuns Ia o mai bună structură 
a planului de cultură și de produc
ție, punîndu-se stavilă fărîmițăril 
terenurilor și existenței unul număr 
mare de ramuri șl culturi în aceeași 
unitate.

rentabilitate efectivăO dată cu introducerea noului sistem de organizare pe ferme și întreprinderi, în locul fostelor G.A.S., s-au creat multe unități cu profil distinct. Spre exemplu, întreprinderile Jidvei, Prejmer, Catalina, Apoldu de Sus, Moșna, Sibiu și altele au un profil axat pe 1—2 produse principale. Din totalul fermelor existente în cele 29 I.A.S. din cadrul trustului s-a reușit ca. pînă în prezent, 68 la sută să fie profilate pe un singur produs, din care 30 la sută în producția vegetală, 33 la sută în zootehnie, iar celelalte sînt ferme industriale, fabrici de nutrețuri combinate, crame etc. Continuă însă să existe un număr de 70 ferme mixte ale căror cîteva produse principale nu depășesc 20 la sută din valoarea producției globale realizate de fermă intr-un an de zile Acestea sînt, în general, ferme, formate din numeroase trupuri izolate, răspîndite la distanțe mari, ceea ce îngreunează posibilitatea șefului de fermă de a participa efectiv și competent la organizarea și desfășurarea procesului de producție. Analizînd toate aceste neajunsuri care se reflectă negativ în rezultatele de producție și economi- co-financiare ale fermelor mixte s-a ajuns la concluzia de a se trece cu toată hotărîrea la profilarea lor. Din experiența acumulată în cei doi ani de existență rezultă clar că fermele, bine profilate și comasate, obțin cele mai btine rezultate. Cîteva exemple vor fi, credem, edificatoare în acest

sens. Astfel, ferma Bazna cu caracter vegetal aparținînd I.A.S. Mediaș, cu o suprafață totală de 695 ha a realizat o producție medie la porumb boabe de 4 650 kg la ha, depășind beneficiu] planificat cu 739 mii lei.In contrast cu fermele profilate rațional, fermele mixte, necomasate și neprofilate au înregistrat rezultate nesatisfăcătoare. Astfel, la ferma Șercaia de la I.A.S. Făgăraș, cu o suprafață totală de 2 200 ha, din care 1 700 ha arabil cultivat cu cereale păioase, cartofi, porumb și culturi furajere în trupuri și parcele mici, situate la distanțe mari, a rezultat o pierdere de 952 000 lei. Astfel de ferme, cu rezultate precare, se întîlnesc și în cadrul unor I.A.S. care dau beneficii de multe milioane de lei. De aceea, în prezent, în toate întreprinderile agricole de stat se desfășoară studii tehnico-economice aprofundate pentru a se stabili profilul fermelor mixte, ținîndu-se seama de rezultatele obținute pe o perioadă de 5—7 ani in urmă, cît și de sarcinile viitorului plan cincinal.Imbinînd măsurile actuale cu cele de perspectivă care marchează evoluția spre profilare și specializare, se vor putea realiza. în cele mal bune condiții sarcinile prevăzute în proiectul de Directive privind creșterea producției și a beneficiilor.
Ing. Traian CORDUBAN 
Directorul Trustului zonal IAS» 
Brașov
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Teoretizăm excesiv, întoarcem problemele pe 
toate părțile uneori nu
mai de dragul de-a ne 
complica; ba, alteori mai 
„descoperim" și false pro
bleme, și ne complicăm și 
mai mult. Iată, cineva a- 

țfirmă că, bunăoară, cro
nica literară este o specie 
caducă și că numai mono
grafia are drept la pere
nitate. Sau un altul că 
structura cutărui roman 
este posibilă sau nu, ca șl 
cum aceasta contează și 
nu valoarea intrinsecă a 
romanului.

Știam că, de tind e lite
ratura literatură, operele 
beletristice întreceau co
pios, ca volum, operele 
critice. Observ că roma
nul modern se reduce ca 
spațiu. Cărțile de poezie 
se reduc la plachete, cită 
vreme studiile despre 
poezie cresc aidoma unei 
vegetații tropicale. Știu că 
această invers-proporțio- 
nalitate nu contează atîta 
vreme cît ea respectă cri
teriul valoric.

Rândurile de mai sus au 
fost stârnite însă de ener
gia gratuită care se de
dică uneori unor proble
me de-a clncea mînă, ne
directoriale în estetica li
terară, prin care se de
cantează cu prețiozitate 
un rafinament impropriu 
tiparelor noastre tradițio
nale. Căci de la cronicari încoace, tot ce e viabil în arta literelor noastre stă în descifrarea și înnobilarea destinului acestui popor, în năzuințele și adevărurile lui fundamentale. 
Apăsarea cronicarilor și a 
corifeilor Școlii Ardelene 
pe latinitate, elogiul lup
telor voievodale pentru 
neatîrnare sau a tribuni
lor pentru libertate, lupta 
pentru fericirea omului — 
iată acolada care unește 
valorile reale ale litera
turii românești de la „Mi
orița" pînă în zilele noas
tre.

Literatura noastră cu
prinde în substanța ei de
finitorie un acut sentiment al istoriei. Și nu 
printr-un paseism nos
talgic de sorginte ro
mantică, ci cu răspicate 
lecții pentru prezent și cu vizionare perspective 
de viitor. Cîrlova, primul 
nostru poet modern care 
se Impune, scrie o odă 
tinerei armate romane. 
Baladele istorice ale lui 

, Alecsandri, descinderea 
lui Eminescu pînă la Daci, 
mustrarea politicianismu
lui contemporan lui și 
perspectiva din „Ce-ti do
resc eu ție, dulce Româ
nie" îmbracă în actuali
tate lucidă cele trei fețe 
de timp. Apoi, dramele

lui Delavrancea, baladele 
lui Coșbuc, mesianismul 
lui Goga, romanele lui 
Sadoveanu, Rebreanu, 
Cezar Petrescu, Camil 
Petrescu, testamentul lui 
Arghezi întăresc cu exem
ple -ferme acest minunat 
numitor comun al senti
mentului istoric care per
sonifică literatura noas
tră.

In împletire armonioa
să, întîlnim același senti
ment acut al socialului, 
de la baladele haiducești

»

trezirea conștiinței revo
luționare, în lumina co
munistă, care a dus la 
Insurecția din august 
1944. Iar din acest punct 
de vedere, aistorismul 
este străin însăși tradiției 
noastre.

Firește că temele de că
petenie ale bunei literaturi sînt, de mii de ani, 
aceleași. Se schimbă doar 
sensul lor. Or, tocmai a- 
cest sens trebuie să ne 
preocupe. Viața și moar
tea, iubirea și ura, lupta,

AL. ANDRIȚOIU

trăit ni- 
„pur es- 
sau im- 
preluat,

la vodevilurile și comediile lui Alecsandri, apoi 
la Scrisorile lui Emlnes- 
cu, la destinul lui Răzvan 
și-al Vidrei, la „Ciocoii 
vechi și noi", teatrul lui 
Caragiale, romanele so
ciale ale acelorași Sado- 
veanu, Rebreanu, Cezar 
Petrescu etc. Căci litera
tura noastră n-a 
ciodată dintr-un 
tetism" autohton 
prumutat. Ea a
firește, în osmoza dintre 
culturi, diverse direcții 
estetice, dar le-a altoit 
totdeauna pe specificul 
vieții romănești, la bucu
ria sau jalea poporului 
nostru. Aceste rădăcini 
dau sevă literaturii noas
tre contemporane. Din 
tributul lor ne nutrim.

Spre mîndria noastră, a 
urmașilor, literatura ro
mână a fost substanțial 
prezentă în dimensiunile 
unor acte istorice crucia
le : revoluția de ta 1848, 
Unirea Principatelor, 
Războiul pentru Indepen
dență, Răscoala din 1907,

dragostea de popor, dra
gostea de natură, setea de 
fericire sînt frecvente în 
toate marile opere ale o- 
menirii, numai că în con
text socialist ele se trans
figurează după chipul și 
înfățișarea epocii, pri
mind valențe noi. Ele de
vin adevăruri fundamen
tale ale epocii noastre 
atunci cînd manifestă ar
tistic aceste valențe. O- 
chiul sceptic al lui Ko- 
rațiu ca și libația-i epicu
reică sînt, fără îndoială, 
frumoase în tiparul lor 
antic, dar nu mai priesc 
felului nostru de-a sta de 
vorbă cu timpul. Nici cal
mele bucolice virgiliene 
nu mai corespund timpu
lui modernizat. Suspinele 
lui Lamartine la trecerea 
timpului le mai scăpăm 
și noi din piept, la o vtrs- 
tă care ne mîhnește. dar 
ele nu definesc esența 
vieții noastre. Poeți an
gajați au fost întotdeau
na, dar nu în viziunea 
programatică, socialistă, 
specifică nouă. Admirăm

o altă natură, la moderni
zarea căreia contribuim. 
Corpurile cerești au pen
tru noi un alt miracol, de 
ordin științific. Cînd ros
tim deci cuvîntul modern, 
el desenează o realitate 
vie și nu niște artificii 
literare de simplă scrii
tură uneori total lipsită 
de sens. Orice poet e liber 
să se așeze pe o plajă 
pustie și să cînte scoicile 
mării, dar, totodată, orice 
cititor va ști, citindu-i 
poezia, că Pontul Euxin 
de astăzi nu are un țărm 
mohorît.

Avem și 
rat și de 
adevăruri; 
aceea literatura 
trebuie să circule mai viu, 
mai consecvent peste ho
tare. Avem multe de spus 
poporului nostru și po
poarelor lumii. De aceea, 
poate niciodată tn istorie 
nu i s-a cerut literaturii 
noastre atîta istoricit.ate, 
attta bărbăție, atîta fermitate, attta limpezime ca 
astăzi.

Ne recunosc străinii va
lorile materiale si spiri
tuale. Dar literatura tre
buie să arate cum s-a 
tîmplat acest miracol 
mănesc. 
vină cu 
emoția, 
estetic.

Aceste 
umane trebuie să aibă, 
în cazul literaturii noas
tre, un spirit comunist și 
românesc. Iată de ce cri
tica, la rîndul ei. trebuie 
să se oprească mai mult 
decît pînă acum la felul 
în care literatura noastră 
reflectă artistic, la nivel 
superior, aceste adevă
ruri. Dar să se oprească 
cît mai exact și cît mai 
convingător.

Sînt gînduri pe care le 
rînduiesc acum, în pragul, 
unui eveniment deosebit 
din viața țării, gînduripe 
care le înțeleg izvorîte din 
spiritul cuprinzător al a- 
celor părți din Tezele pen
tru Congresul partidului 
în care, cu adîncă drep
tate, se scrie despre dato
riile activității spirituale. 
Sînt gînduri inspirate de 
îndemnurile adresate scri
itorilor de către partid, în 
atîtea prilejuri, dintre 
care aș aminti pasajele din 
cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința organizației 
județene de partid Cluj. 
Sînt gînduri pe care le 
îndrept către alții și, deo
potrivă, către mine în
sumi.

astăzi de apă- 
limpezit niște 
și tocmai de 

noastră

fn-
r0- 
să 
cu

Ea trebuie 
particularul, 
cu argumentulteme zise etern

Adunări comemorative
consacrate poetului

Petofi SăndorTÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn- teii“). — Ieri, 26 iulie, la Palatul Culturii din Tg. Mureș a avut Ioc adunarea comemorativă organizată cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la moartea poetului revoluționar Petofi Săndor. La adunare au participat Vincze Jdzsef. ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, scriitorul Darvas Jozsef, președintele Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară, Mâliusz Jozsef, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, reprezentanți ai organelor județene și municipale de partid și de stat, Comitetului județean de cultură și artă, Asociației scriitorilor din Tg. Mureș, ai uniunilor de creație, consiliilor județene ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, precum și numeroși alți invitați. După cuvîntul de deschidere al scriitorului HajdO Gydzo, președin- , tele Comitetului județean pentru cultură șl artă, despre personalitatea și activitatea marelui poet

revoluționar, a vorbit scriitorul Siito Andraș, secretarul Asociației scriitorilor din Tîrgu Mureș, rele- vînd activitatea revoluționară a poetului propagator al ideilor libertății, frăției, egalității, oglindite în versurile traduse și în limba română de Coșbuc, Octavian Goga, Jebeleanu, Beniuc etc. în continuare, scriitorul Szăsz Jânos a transmis participanților mesajul Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, apreciind valoarea universală a operelor lui Petofi.A urmat un program llterar-mu- zical susținut de artiști ai Teatrului de Stat și Ansamblului de cîntece și jocuri din Tîrgu Mureș.Tot în ziua de loc o festivitate în sala căminului bești, comună în cîmpul de luptă, __ __ ____  _____poetul. Cu acest prilej, elevii școlii din localitate au recitat în limbile română, maghiară și germană din poemele lui Petofi.

28 iulie a avut comemorativă și cultural din AI- care a căzut pe la 31 iulie 1849.

cinema

• O chestiune de onoare : PATRIA —
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FESTIVAL —
9,16 ; 12 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, la grădină —
20.30.
• Contesa Cosei (ambele serii) : REPU
BLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ; 20,15.
• Creola, ochll-țl ard ca flacăra : 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
• Dragoste la Las Vegas : EXCELSIOR 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. TOMIS — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19, Ia grădină — 20,30, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Comisarul X șl „Banda trei clini 
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, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
t» Sîngcroasa nuntă macedoneană : 
VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Deșertul roșu : CENTRAL — 9.30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA —
20.30.
• Clmaron : LUMINA — 8,15—16,15 in 
continuare.
• Muzicantul : LUMINA — 18,45 ; 20,45.
• Matineu pentru copii t DOINA — 
9—10.
o Străin in casă : DOINA — 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; la grădină — 
20,30.
• La doles vita : UNION — 16 ; 19,30 ; 
VOLGA — 9,30—16 in continuare ; 19,30.
• Galapagos ; TIMPURI NOI — 0—21 
în continuare.
• Noaptea generalilor i GRIVIȚA — 
9,30—14 în continuare ; 16,30 ; 20, AU
RORA — 9 ; 12 : 15 ; 18 ; 20,45, la gră
dină — 20,30 ; ARTA — 9—14,30 în 
continuare-; 17,30. la grădină — 20,30.

UNIREA

muntele de

e Tată de familie : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ’, 20.
• Acuzatul : BUZEȘTI — 16,30 ; 18.
• Prințul Negru : DACIA — 8,15 ; 10,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
• In umbra coltului :
15,30 ; la grădină — 20,30.
• Musafiri eludați pe 
gheață : UNIREA — 18.
• Operațiunea „Belgrad" i LIRA — 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Alexandru cel fericit : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Adio, Gringo : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Aruncați banca in aer i GIULEȘTI 
— 16,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15.
• Comedianțll : PACEA — 16 ; 19.
• Ultima tură : CRlNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Am două mame șl doi tați t COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA — 
15,30 ; 18 ; 20.
• Ziaristul : VIITORUL — 15,30 ; 19.
• Lovitură puternică : MOȘILOR — 
15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
• încotro, omule 7 : POPULAR — 16 ;

Căsătorie pripită ; COSMOS — 15,30 ; 
; 20,15.
Cumblte : VITAN — 15,30 ; 18.
Crima din pădure: RAHOVA — 15,30; 
la grădină — 20,30.

20.

17

s:

•
18,
• Crăciun cu Elisabeta : PROGRESUL 

- — 15,30 ; 18 ; 20.
• Tarzan, omul Junglei 1 CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA.

, e A trăi pentru a trăi : GRĂDINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Nelmblînzita Angelica : GRADINA 
VITAN — 20,30, GRADINA PROGRE
SUL PARC — 20.30.

t V

Valori fundamentale
ale artei traducerii

Edgar PAPU

Sîntem astăzi posesori ai unui impresionant ansamblu cantitativ și calitativ de traduceri realizate — cele mai numeroase și cele mai valoroase dintre ele — în ultimul sfert de veac. Această îmbucurătoare situație se datorește modificării accepțiunii noțiunilor de „traducere literară” și de „traducător”. Ele s-au văzut promovate la accepția cea mal înaltă acordată lor de către literatura universală.în primul rînd, traducerea nu mal este o simplă transcriere aproximativă și întîmplătoare a unei lucrări literare de peste hotare, ci a devenit ea însăși operă de „creație” artistică. De aci, s-a șters șl delimitarea arbitrară între traducător șl scriitor. Calitățile cerute ultimului dintre ei. adică talentul și vocația, sînt reclamate și celui dîntîi. La transpunerea în fapt a acestei vederi a contribuit apelul masiv pentru traduceri, adresat celor verificați în arta scrisului prin valoroase opere originale. De la Arghezi, Ion Barbu, Lucian Blaga, Adrian Ma- niu, Al. Philippi- de, Tudor Vianu și pînă la tinăra generație de scriitori, toți și-au consacrat o parte a ....................lor și tatea cători. ceeași concluzie poate fi verificată și pe o cale inversă. Tineri care s-au ilustrat un timp numai ca traducători de merit se dovedesc în cele din urmă a fi și incontestabile talente originale, relevînd că limita între un bun „traducător" și un bun „scriitor" esta arbitrară.în al doilea rînd, pe lîngă elementul „talent", activitatea traducătorilor a dobîndit noi valențe și prin elementul „cultură", atît lingvistică cît și literară. Sub raport lingvistic, înainte de 23 August erau rarisimi la noi traducătorii din limbi universale ca engleza, rusa sau spaniola. Nu mai vorbim de limbi mai puțin circulante, dar în care s-au scris capodopere ce merită a fi integrate în cadrul unei culturi evoluate. Aproape toată ponderea literaturii universale, împrăștiată pe atunci la noi, rezulta din „traduceri după traduceri" franceze sau germane. Gradul lor de „conștiinciozitate" le ridica adesea numai pînă la treapta adaptărilor minimalizate. Astăzi avem traduceri directe și de prima mină din portugheză, olandeză, norvegiană, din tot sectorul slav, din neo-greacă. Desigur că se mai cer încă multe de completat, în această privință, dar progresul apare imens față de ceea ce era înainte. Laolaltă cu cultura lingvistică, se constată o reală îmbunătățire și sub aspectul culturii literare a traducătorilor. S-a ajuns să se înțeleagă că lucrarea unui autor străin nu poate fi bine tradusă dacă nu se cunoaște întreaga lui operă, ba chiar și toată epoca literară în care se integrează, cu respectivele implicații istorice și sociale, de unde rezultă specialele sale particularități lingvistice. Printre cele mai bune traduceri obținute la noi în ultima vreme se numără tocmai acelea bazate pe o adiacentă informație sistematică în jurul scriitorului interpretat.în sfîrșit, pe lîngă talent și pe lîngă cultură, s-a mai fixat acum accentul și pe un alt factor, tot atît de hotărîtor, anume pe laboriozita- tea asiduă în travaliul transpunerii de la o limbă la alta. Cele mai multe traduceri lăsau înainte impresia unei expedieri neglijente și a unei condamnabile comodități. Așa se explică că pînă și din literatura cea mai cunoscută și cea mai frecventată la noi pe vremuri — literatura franceză — lipseau în repertoriul traducerilor nume atît de mari ca Rabelais sau Montaigne, considerați „intraductibili". Aceasta era o prejudecată, extinsă și Ia oamenii de mare cultură, care trăiau într-o vreme cînd. spre deosebire de „ade- vărații" scriitori, traducătorii erau, în lumea scrisului, niște simpli artizani improvizați.Pentru asemenea „traducători", scrierile care li se păreau a depăși nivelul unei aplicări empirice de cunoștințe. și care ridicau „probleme", se declarau „intraductibile". Noțiunea este însă cu totul relativă și presupune excluderea operației de adîncă laboriozitate din actul traducerii. Ceea ce este realmente „intraductibil" în două luni, poate fi perfect traductibil în doi ani. Pe de altă parte, pasiunea laboriozității nu poate proveni decît din competență și din conștiința acestei competente. Unui muncitor necalificat i se pare, pe drept cuvînt, inutil a se dedica îndelung pentru găsirea unei soluții tehnice, compatibile. în luminarea ei, numai cu calculele răbdătoare ale unui inginer capabil. Tot astfel, redus la mijloacele sale, fără ajutorul talentului și al culturii, traducătorul nu numai că nu dorea, dar nici nu putea să fie într-adevăr laborios. De aceea, abia în anii noștri, cînd criteriile apar fundamental schimbate, s-au obținut traduceri excelente și din Rabelais și din Montaigne, si din atîția mari scriitori „intraductibili", care aparțin patrimoniului literar universal.La asemenea cuceriri s-a ajuns numai prin faptul că traducătorul dotat nu și-a considerat munca mai puțin importantă decît a scriitorului original și nu a ezitat să-i sacrifice același timp și aceeași pasionată energie. Bineînțeles că această echivalentă de efort are loc la fiecare din ei în cadrul specificului respectiv. Traducătorul este. în-

talentului în activi- de tradu- Dar a-
<■

puncte de vedere

tr-adevăr, scutit de munca de concepție a scriitorului original. Dar, în schimb, travaliul său artistic nu se poate limita numai la găsirea expresiei, ci și a corespondentei sale — totodată exacte și sugestive — cu o altă expresie străină. De aceea, nici nu trebuie să ne mire că unii din traducătorii noștri actuali cheltuiesc un efort mai îndelung decît înșiși scriitorii originali, interpretați de ei.Bazat pe întreitul criteriu al talentului, al culturii și al laboriozi- tății, ansamblul traducerilor din ultimul sfert de veac constituie una din mîndriile culturii noastre moderne. Si totuși, impresia este că nu 
s-a dat și nu se dă încă întreaga măsură a posibilităților de care dispunem. Alături de traduceri admirabile se mai strecoară la tipar traduceri slabe, care astăzi ar părea că nu mai au nici o rațiune și nici o justificare. Chiar și la unele texte pe care le putem califica drept reușite ne mai surprinde zgura anumitor confuzii și oscilații. Nu totdeauna s-au limpezit discernămîn- tul, gustul, acribia. cu toate că s-a depus un efort vizibil în această privință.Asemenea observații nu exclud recunoașterea certă a bunului pe care l-am cîștigat. Este incontestabil că traducerile au fost situate la noi pe adevăratul lor făgaș. însă indicațiile, de care s-au bucurat, au încă un caracter prea general, mai lipsește articularea criteriilor pe date mai concrete decît cele analizate de noi mai sus. O asemenea lipsă se răsfrînge în soluții pe alocuri labile, nesigure, șovăitoare în actul traducerii. Și faptul este în parte explicabil. Orice domeniu de creație își găsește un sprijin serios într-o anumită armătură de reflecții sistematice în jurul său. Un sector atît de amplu ca al traducerilor din ultimii ani nu-și are pînă acum — drept auxiliar de lucru — teoretizările științifice necesare. Sau le are ;‘în linii cu mult prea generale față .de alte expresii ale creației din cițîttira noastrăCredem că editurile noastre ar putea comanda și înscrie în planurile lor o serie de lucrări, pe care le consemnăm aci cu titluri, desigur, nedefinitive : o carte analitică despre Fenomenul traducerii literare, o Artă a traducerii, o Metodică a traducerii. o sinteză despre Funcțiunea socială a mărească literatura versală a fond, urmărirea evoluției progresive a metodelor și, în același sens, o istorie a traducerilor românești. La cele semnalate s-ar mai putea adăuga și o listă selectată de scrieri teoretice străine ce urmează a fi traduse. în sfîrșit. nu numai editurile. ci și revistele axate pe un asemenea profil, în speță „Secolul XX", ar fi bine să includă. în fiecare din numere, și cîte un articol — original sau tradus — care să dezbată o problemă din acest domeniu.Desigur, esențial pentru succesul unei activități gîndite în perspectivă privind traducerile rămîne înfăptuirea unei riguroase selecții, a cărților ce urmează a fi tradusefjn așa fel îneît valorile fundamentals ale culturii clasice și contemporane, cărțile care exprimă spiritul unei epoci, tendințe fertile pentru creația literară să fie cunoscute larg do către cititorii noștri. Aceasta nu exclude, ci. dimpotrivă, implică selectarea cu precădere a acelor cărți străbătute de o atitudine umanistă, progresistă, al căror ecou spiritual și afectiv să-și afle o integrare firească în universul și climatul epocii noastre, să devină tot atîtea porți deschise către cunoaștere, către perfecționarea umană și înrîurirea conștiințelor, către formarea lor în spiritul unor nobile idealuri. Cartea tradusă se cere. cred, a fi privită nu numai ca un necesar act de cultură, ci și ca un oportun act de educare a cititorului.O activitate atît de frumoasă cum este cea desfășurată în domeniul traducerilor, care marchează cu cinste nivelul cultural Ia care am ajuns, merită tot sprijinul — printr-o acțiune dirijată de înaltă îndrumare științifică — pentru a-și consolida terenul de unde ni se fac cunoscute, în condiții superioare, capodoperele literaturii universale.

traducerii, unde să se urși acțiunea reciprocă cu originală, o istorie uni- traducerilor, care ar fi, în
8,S0 — Deschiderea emisiunii. Mati

neu duminical pentru copii. o Lumea 
copiilor • „La șase pași de o excursie" 
— emisiune concurs. Participă echi
pele reprezentative ale școlilor din 
Județele Suceava—Timiș (etapa a Il-a). 
• Șah marelui maestru. Partidă de 
șah prin televiziune susținută de Flo
rin Gheorghiu, mare maestru de șah 
(mutarea a 5-a). 1. e2 — e4, e7—e5. 
2. f2—f4, e5—f4. 3. Nfl—C4, Cg8—f6.
4. Cbl—C3. « Filmul serial : „Fiul mă
rii" 10,30 — Ora satului. 11,35 — Con
cert simfonic. Orchestra simfonică a 
Radioteievizlunii. Dirijori : Henri sel- 
bing, Ioslf Conta. In program : Con- ■ 
cert pentru orchestra de coarde de 
Doru Popovicl ; „Poarta sărutului" de 
T. Olah. 12,00 — De strajă patriei. 
12,35 — închiderea emisiunii de dimi
neață. La cererea numeroșilor tele
spectatori care doresc să urmărească 
concertul laureaților concursului na
țional de creație șl interpretare de 
muzică ușoară românească „Mamaia- 
1969", studioul de televiziune transmite 
astăzi program comun. 15,00 — Atle
tism : Campionatele internaționale ale 
României (înregistrare). 17,oo — Rea
litatea ilustrată. în cuprins : „Cînd 
se-ntoarce frunza-n tel" ; Mozaic ; Acei 
oameni care trăiesc cu o zi înaintea 
noastră ; In cheia sol : interviu eu 
Margareta Pîslaru, Silvia Marcovici. 
Teatru la domiciliu ; Cu... Ion Tiriac și 
Ilie Năstase. Interviu la fileu ; Astăzi 
despre... EREN ’69 ; Faceți cunoștință 
cu... Albert Camus. 18,15 — Roman 
foileton : Povestea unei femei (IV). 
19,00 — Reportaj-anchetă. Palatul Alb. 
Emisiune de Aristide Buholu. Imagi
nea George Pascaru. Prezentarea nou
lui spital din Constanța. 19.20 — Desene 
animate. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 20,00 — Versuri 
Închinate partidului, în lectura poe
ților ieșeni. George Leanea, Nicolae 
Țațomtr, Haralamble Țugui, Horia 
Zilleru, Ana Mtșlea, Adl Cusln. Flo
rin Mihai Petrescu, Ion Chiriac. 20,10 — 
Atletism. Aspecte de Ia Campionatele 
Internationale ale României. Trans
misiune de la Stadionul Republicii. 
20,30 — Concursul național de creație 
și interpretare de muzică ușoară ro
mânească — Mamaia 1969. Concertul 
laureaților. 21,45 — Trenul de 3.10 spre 
Youma. Film artistic cu Gleen Ford. 
Van Heflin șl Felicia Fan. 23,20 — Te
lejurnalul de noapte șl buletinul me
teorologic. 23,30 — închiderea emisiu-

PRIN TELEFON DE LA TRI
MISUL NOSTRU SPECIAL, 

SMARANDA OȚEANU

al muzicii ușoare(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

„Perlnița" (la Teatrul 
August") : Perlnița mea

• Ansamblul 
de vară „2S 
— 20.
• Teatrul „C. 
Boema") : Nu

Tănase" (la grădina 
te lăsa, Stroe 1 — 20.

Opțiunea 
supremă

Congres. Unanim aprobate, în spirit democratic și creator, Tezele și proiectul de Directive aplică cu consecvență concepția marxist-leninistă despre edificarea socialismului, con- centrind și limpezind sensurile cardinale ale evoluției societății românești în următorii zece ani. Continu- înd procesul de industrializare, mo- dernizind agricultura, se asigură baza independenței și suveranității țării, a progresului ei general. Promo- vînd o politică de colaborare trainică și multilaterală cu toate țările socialiste, de care sîntem legați prin aceeași orînduire, ideologie și unitate de țeluri, dezvoltînd relațiile cu toate țările dornice de progres, într-un climat general al schimbului de valori, țara noastră își va aduce contribuția Ia întărirea păcii și securității popoarelor. Atribuțiile largi care revin tuturor cetățenilor patriei noastre, organizațiilor obștești și de masă în înfăptuirea politicii de stat se conjugă armonios, în spirit profund democratic, cu factorul fundamental al înaintării noastre victorioase : conducerea întregii societăți de către Partidul Comunist Român. în ampla dezbatere din cadrul conferințelor organizațiilor de partid dedicate dezbaterii documentelor pregătitoare pentru Congresul al X-lea, pretutindeni în țară, oamenii muncii și-au exprimat încrederea lor deplină în partid.în desemnarea, potrivit normelor de reprezentare, a delegaților pentru Congresul al X-lea, precum și a unui număr de candidați pentru alegerea în organele superioare de conducere ale partidului întrevedem maturitatea politică a întregii noastre țări, demn reprezentate de comuniști. Ne alăturăm lor din toată inima, convinși de justețea alegerii, făcută cu simț de lăspundere. în fruntea propunerilor tuturor conferințelor extraordinare județene de partid figurează numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. în personalitatea acestui eminent om de stat, în realegerea lui în funcția de secretar general al partidului văd o strălucită expresie a consecvenței și continuității liniei politice a partidului, a încrederii poporului în conducerea partidului, în acei comuniști care, prin exemnlul vieții și activității lor, au dobindit dragostea și prețuirea sa unanimă. înalta cinste, calda prețuire și dragoste care i se aduc de noi toți îl află, așa cum ne-am obișnuit să-l știm, în mijlocul oamenilor, în vizită de lucru pe meleagurile patriei, conducător devotat cu trup și suflet operei de înălțare socialistă a patriei. Miile de cetățeni care-I aclamă în impresionantele vizite pe care le face pe meleagurile țării, înconjurîndu-1 cu entuziasm și bucurie, asemeni întregului nostru popor, scandîndu-i numele, se fac auziți desemnînd alesul unanim al tuturor conștiințelor, _
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Concurs de anvergura

Cred că doar numele de festival 
dat manifestărilor de la Constanța 
este impropriu. „Teatrul de stat", 
de unde, pentru o mai bună sono
rizare, se fac transmisiile, este 
martor al unei concludente etape 
finale de concurs național. Punți 
spre confruntările internaționale, 
aceste zile dedicate muzicii ușoare 
vin să verifice, să confirme valori 
în creația și interpretarea româ
nească. Este un concurs la care 
participanții — profesioniști — sînt cunoscuți publicului, într-un cuvînt 
o competiție strînsă în numele cin
tecului.

Astfel, noua ediție a „Concursului național de creație și interpre
tare" — 1969 a început. Apreciem 
ca un merit al actualei ediții par
curgerea celor mai reprezentative 
pagini din creația românească de 
muzică ușoară, menționînd că și £n 
concursul de interpretare melo
diile participanților au fost alese 
din literatura muzicală românească, 
definind, alături de șlagăre, alături de primele audiții, linii directoare 
ale genului. In cele cîteva zile pre
mergătoare deschiderii și, fără îndoială, aseară, am remarcat clima
tul de seriozitate, o atmosferă foar
te prielnică pentru șlefuire, pentru 
finisare în arta cintecului; și cînd 
spun acest lucru mă refer tn pri
mul rînd la cei mai tineri, la cei care urcă tr." stele afirmării. Am 
urmărit nume noi de interpreți 
care sînt certe promisiuni: Octavian 
Cadla, de exemplu, cu o emisie 
clară, tinerească, in „Cîntec, joc 
și voie bună", sau Elena Constanti- 
nescu, expresivă într-o melodie di
ficilă de Richard Bartzer, Valen
tina Popescu, degajată în cîntecele lui George Grigoriu sau Anca Age-

molu, muzicală ; Sergiu Cioiu, îm
bogățind acel gen de baladă creat 
de Laurențiu Profeta, cu o expre
sivă mișcare scenică și, c&utînd 
același drum, Dorin Anastasia. Apoi, Dan Spătaru, sensibilizînd 
binecunoscuta „Țărăncuță, țărăn
cuță", Gabriela Teodorescu, Acvi- lina Severin, cu multă prospețime in glas, în mișcări, și Dan Ghera- 
sim, interiorizat, reliefind nuanțe 
fine de lirism, iar în final Aura 
Urziceanu, venită să completeze a- cest tablou vivant cu o notă de 
autentic, de original. Acest con
curs este menit a-si spune cuvîntul 
asupra unor talente, care, intr-a
devăr, se impune a fi îndrumate, 
a fi lansate.

Cele mai mari emoții tnsă tot 
compozitorilor le aparțin, ei fiind In toate serile concurenți. Cină am 
aflat că vor fi competitive creațiile 
difuzate, am crezut pentru moment 
că manifestările sînt făcute mai 
ales pentru luminarea premiilor. 
Participarea publicului și adeziu
nea sau neadeziunea lui la fie
care melodie dau insă alt înțeles 
acestei competiții. Intr-un fel, edi
ția 1969 schițează viața unui cîn- tec: certificarea talentului unui interpret, certificarea calității unei 
prime audiții, certificarea unei mari 
popularități — de fapt cele trei 
compartimente ale concursului. 
Astfel, în prima seară, am recu
noscut dintre șlagăre „Dacă nu iu-

bești", sau „Vino să dansăm”, 
„Of, inimioară", pline de ritm, apoi 
am apreciat sensibilitatea melodii
lor „Ora cintecului", „După noapte 
vine zi”' sau reînvierea plină de 
căldură (datorată tălmăcirii Mar
garetei Pîslaru) a ritmului de tango 
din „Să nu uităm trandafirii"; a 
fost plăcută și audiția coloratei so
norități de „fanfară militară", cu 
atmosferă de duminică, de sărbă
toare, de orășel liniștit, bine su
gerată de Dan Spătaru și a me
lancolicului „Am adormit vișină 
la dumneata" și...

La un astfel de concurs. în care 
ritmurile sînt susținute de melodii 
bine conturate, tn care melodiile line 
au rezonanțe, In care cuvintele încep 
să fie semnificative (să ne reamin
tim doar „Masa tăcerii", „Poar
ta sărutului"), tn care nu s-au mai 
auzit refrene mono și bisilabice 
neinteligibile — cuvîntul calitate 
cavătă semnificații.

tn acest sens, șl primele audiții 
transmise aseară au fost edifica
toare. Construite simplu, pentru 
larga audiență, vizînd cert numele 
de șlagăr („E vîrsta întrebărilor", 
„Vechiul pian"), uneori cu accente 
lăutărești („Caut leac în dragoste"), 
reamintind populara romanță (a 
Impus prezența Ioanei Radu cu 
melodia „Nu se poate") — au în
tărit parcă acel gînd al nostru că 
muzica ușoară caută să-și cultive 
cele mai bune tradiții ale ei. Două 
zile de concurs, două lungi zile de 
emoții au trecut. In astă seară aș
teptăm cununile să se împartă ca o 
certificare, ca o confirmare a unei 
competente judecări a valorilor.

ÎN EDITURA
POLITICĂ

au apărut:
SANTIAGO CARRILLO : 

Realitățile de azi în
tr-o lumină nouă 
(Cu un cuvînt înainte 
semnat de Dolores 
Ibarruri)
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certitudinea deplină că sarcinile ți o- biectivele trasate tn documentele Congresului pentru următorii cinci ani vor fi aduse la îndeplinire fără șovăire. Aș vrea să remarc că în anii noștri, pentru prima oară în istoria acestor meleaguri, omul de cultură, omul de artă este ridicat — împreună cu celelalte categorii de oameni ai muncii — la rangul de responsabil direct de destinele țării sale, iar aspirațiile lui sînt incluse in documente de partid și de stat, puse la temelia uriașului efort pentru înflorirea patriei. Nu numai inginerii, eavanții, specialiștii și oamenii muncii de pe șantiere și ogoare știu ce au de înfăptuit în acești ani, dar și artistul găsește în aceste documente îndemnuri și sugestii valoroase pentru viitoarele sale realizări. E ușor de întrezărit care vor fi temele pe care el le va aborda. Nu va

PREZENTUL ȘI VIITORUL
PATRIEI SOCIALISTE

trebui să caute prea mult și prea departe. Este destul să-și arunce ochii spre noile cartiere de locuințe, spre marile combinate industriale și agregate energetice, spre chipurile oamenilor care ridică pădurile de schele. Noile condiții sociale îl plasează pe artist nu deasupra, ci în mijlocul vieții din care el își hrănește inspirația. Tn aceste condiții, activitatea lui are un răsunet viu, din ce în ce mai intens în viața societății. în conștiința unui public mereu mai larg și mai receptiv.

îndemnurile pe care partidul le adresează oamenilor de artă semnifică, in esență, promovarea valorilor autentice, a diversității de stiluri, a unei creații izvorîte din realitate și slujind realitatea, exprimînd sufletul. spiritualitatea poporului nostru. Răspunzînd acestor îndemnuri, artiștii noștri plastici caută noi modalități de exprimare, materiale noi, rezolvări dintre cele mai ingenioase și personale, surprinzînd prin intermediul acestora vibrația epocii pe 
care o trăim, aspectele ei cele mai

pasionante și bogate în semnificații. Din acest continuu efort creator, artiștii își află un punct de vedere care, o dată cristalizat, se cere materializat în lucrări capabile să îmbogățească patrimoniul de valori al artei românești, să înfățișeze emoționant și convingător noile realități socialiste pe care le trăim.Prezentul și viitorul luminos al patriei noastre socialiste, realizarea înaltelor năzuințe ale poporului român se identifică cu programul partidului comunist, cu politica sa

marxist-leninistă, a cărei îndeplinire consecventă și pe mai departe reprezintă chezășia succeselor pe care le dorim cu toții. Subscriu, de aceea, din inimă, la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales — la Congresul al X-lea — ca secretar general al C.C. al P.C.R.. văzînd în aceasta un simbol suprem al consecvenței noastre, o garanție a înfăptuirii neabătute a programului pe care îl dezbate azi întreg poporul. Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales în continuare in fruntea partidului este, sînt ferm încredințat, voința întregii țări.în fata marilor evenimente ocazionate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și de aniversarea a 25 de ani de la eliberarea patriei, adînc pătruns de importanța acestora, voi căuta să oglindesc în creația mea, și de acum încolo, temele majore ale construcției socialiste, viața în toate semnificativele ei aspecte.

CHARLES DE GAULLE: 
Memorii de război 
(chemarea 1940—
1942)

ROGER GARAUDY: 
Marxismul secolului 
XX (Colecția „Idei 
contemporane")

* * * Știință și sin
teză — colocviu 
UNESCO (Colecția 
„Idei contemporane")

MEHMET ALI EKREM: 
Ataîikk —- făuritorul 
Turciei moderne

i
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Cronica zilei A apărut

LUPTA DE CLASĂ"
nr. 7/1969

și Repu-

secretar general al CC. al P.C.R

italian Giuseppe Boffa
(Urmare din pag. I)

condițiile importul, animale,

cerce- socio- CER-

și tranzitul deși subproduse de origine precum și colaborarea în medicinii veterinare între

ziaristului
președintele Consiliului de Sfat

NTERviUL ACORDAT
TOVARĂȘUL

minusurile ei, cît si despre părțile pozitive pe care le-a avut. Apreciem ca un lucru bun faptul că s-a putut face un schimb larg de păreri, că opinia publică a putut să ia cunoștință mai pe larg decît în trecut de problemele care preocupă partidele comuniste, să cunoască punctele de vedere ale u- nora sau altora din aceste partide ; aceasta deschide o perspectivă bună dezvoltării mișcării comuniste și muncitorești. Considerăm mentul multe M-aș
pozitiv că în însuși docu- principal au fost înscrise puncte și aprecieri bune, referi, în primul rînd, la principiile relațiilor dintre țările socialiste și dintre partidele comuniste și muncitorești, la considerentul că participarea sau nepartici- parea la o reuniune internațională nu trebuie să afecteze relațiile dintre țări și partide, la afirmarea principiilor egalității între partide, a independenței lor, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică și de a acționa corespunzător situației politice din țara sa.De Ljemenea, apreciem pozitiv faptul că în cursul Consfătuirii delegațiile s-au putut întîlni și discuta, creîndu-se relații mai bune între partide.Nu vreau să mă opresc la părțile negative pentru că despre ele am vorbit la timpul respectiv. Esențial este ce se va face după Consfătuire ; important este ca partidele comuniste să tragă toate concluziile din desfășurarea lucrărilor acestei Consfătuiri și să acționeze pentru a găsi căile de dezvoltare a colaborării și întăririi unității dintre ele.Noi considerăm că Consfătuirea, în sine, a deschis calea pentru realizarea unei noi unități — unitate care să se bazeze pe principiile înscrise în documentul principal, deci pe relații între partide comuniste independente, puternice. După părerea noastră, unitatea va fi astfel mult mai puternică decît în trecut, ceea ce va face ca mișcarea comunistă să aibă o influență sporită asupra dezvoltării vieții interriă.jionale în general.în acest spirit va acționa partidul nostru și în viitor. Avem convingerea că vom ajunge la această unitate. Firește, pe acest drum mai sînt și vor mai fi greutăți, dar noi apreciem că această unitate se va impune pînă la urmă, în ciuda tuturor greutăților.

ÎNTREBARE : Republica
Socialistă România luptă pen
tru un sistem de securitate 
colectivă în Europa, fără 
blocuri militare. Cum apre- 
ciați posibilitățile unui pro
gres efectiv în această direc
ție acum, la patru luni după 
Apelul care a fost lansat în 
acest scop la Budapesta de 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia 7RĂSPUNS : După părerea noastră, în Europa există o tot mai largă dorință atît a popoarelor, cît și a cercurilor politice, inclusiv a unor cercuri guvernamentale, de a se ajunge la realizarea securității, mai bine zis la dezvoltarea unor relații între statele europene care să excludă folosirea forței în rezolvarea problemelor și să deschidă căi largi pentru colaborare economică, tehnico-științifică și de altă natură, pentru promovarea păcii în lume.Din ceea ce cunoaștem noi — șl am avut și avem contacte largi cu aproape toate statele —

ANIVERSAREA UNOR ÎNTREPRINDERI

din sectorul industriei allmen- și altele.încheiere, participanții au adre- o telegramă COMITETULUI AL PARTIDULUI CO-

Trustul 5 construcții și montaje din Brașov a împlinit 20 de ani de activitate Cu acest prilej, sîmbătă a fost organizată o adunare festivă la care au luat parte reprezentanți ai unor întreprinderi de construcții din țară.In cei 20 de ani de activitate, constructorii brașoveni au executat un volum de lucrări în valoare de peste 4,5 miliarde lei, punînd în funcție mai mult de 300 obiective, între care combinatele de industrializare a lemnului din Blaj, Gherla, Comă- nești, Bacău, Reghin, 11 întreprinderi tareîn sat CENTRAL MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune : „Colectivul de muncă al Trustului de construcții-montaje nr. 5 Brașov își exprimă adînca recunoștință față de politica înțeleaptă, profund științifică de dezvoltare economică a țării. Ne angajăm față da partid, față de popor, față de dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, să muncim cu avînt pentru traducerea în fapt a mărețului program de înflorire a României

Apelul de la Budapesta a avut un ecou puternic ; se înregistrează pași înainte în direcția îmbunătățirii climatului în Europa. în acest spirit, noi apreciem că realizarea unei întîlniri, a unei consfătuiri, deși aceasta n-ar rezolva toate problemele din Europa — ar fi și imposibil să pretindem acest lucru — ar fi un lucru bun, ar netezi calea spre rezolvarea acestor probleme. Noi apreciem că trebuie continuate eforturile, atît din partea țărilor socialiste, cît și din partea partidelor comuniste și muncitorești, pentru unirea forțelor democratice și antiimperialiste din fiecare țară, pentru dezvoltarea colaborării dintre ele, a acțiunilor comune în această direcție. Considerăm că se pot face noi pași înainte pe calea făuririi securității în Europa.
ÎNTREBARE: Ce semnifi

cație atribuiți apropiatei vizi
te a președintelui Nixon la 
București 7 Ce părere aveți 
despre diferitele interpretări 
apărute în presa occidentală 
în legătură cu această vizită 7

RĂSPUNS: Am crezut că am răspuns la această întrebare a- tunci cînd am arătat că România desfășoară o politică întemeiată pe principiile coexistenței pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, că ea dezvoltă relații cu toate statele lumii. în ultimii ani, România a fost vizitată de reprezentanții unor state cu regimuri politice foarte diverse. La rîndul lor, delegații ale României au vizitat numeroase state. Aceste contacte au avut rezultate pozitive pentru dezvoltarea colaborării internaționale a țării noastre, pentru climatul politic internațional. Vizita președintelui Nixon în România se înscrie ■ în cadrul acestei politici generale a României.Desigur, este cunoscut regimul social din S.U.A. și este cunoscut și cel din România. Este cunoscută orientarea României în politica internațională, precum este cunoscută și orientarea S.U.A. România nu-și propune să-și modifice în vreun fel politica internațională ; cred că nici S.U.A. nu-și propune așa ceva. în acest context are loc vizita. Cred că această vizită va prilejui un schimb de păreri în cc privește relațiile bilaterale. între România și S.U.A. — ca state — nu au existat și nu există hici astăzi probleme litigioase. Relațiile țării noastre cu S.U.A. sînt în general bune, deși din punct de vedere economic ele sînt mai slabe decît ale altor state socialiste. Desigur, vom discuta problema lărgirii relațiilor economice. Considerăm de asemenea că vom avea un schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale. Noi apreciem că această vizită va fi folositoare atît relațiilor dintre România și S.U.A., cît și climatului internațional, în general. însuși faptul că președintele S.U.A. vine în vizită în România. într-o țară socialistă, este semnificativ pentru noile condiții existente azi în lume, pentru schimbarea climatului internațional. Aceasta ilustrează și schimbările petrecute în modul de a gîndi al unor oameni, perspectiva de a se schimba și mai mult climatul internațional.în ce privește comentariile și speculațiile care se fac în presa internațională, noi nu le acordăm nici o atenție. Așa cum am spus și cu ocazia unei vizite făcute recent la Cluj, unele din aceste speculații dovedesc neînțelegerea politicii României și a schimbărilor 

socialiste, cuprins tn documentele pregătitoare ale Congresului".
★Tînâra fabrică de confecții din O- dorheiul Secuiesc a sărbătorit sîmbătă 10 ani de existență. In cadrul adunării festive s-a subliniat faptul că valoarea producției globale a crescut în 10 ani de peste cinci ori, prin extinderi succesive, modernizarea liniilor tehnologice și ridicarea productivității muncii, în condițiile diversificării continue a producției. Fabrica realizează în prezent 18 sortimente, în peste 40 de modele în viitorul cincinal, întreprinderea își va dubla producția.Participanții au adoptat textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care își exprimă adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și guvernului nostru. In telegramă se spune : „Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, înfrățiți prin muncă și idealuri, noi. oamenii muncii români și maghiari, nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor care ne revin contribuind prin aceasta la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

viața internațională ; rea
cu specula- întîmplat și
România a 

revolu-

survenite în alte speculații pot fi și de credință. Nici unele, nici altele, nu ne preocupă însă în mod deosebit. Viața — și aceasta va fi dovedit de vizită — îi va face ridicoli pe cei ce se îndeletnicesc țiile, așa cum s-a mai cu alte prilejuri.
ÎNTREBARE:

• recunoscut guvernul 
ționar provizoriu din Vietna
mul de sud, iar P.C.R. și-a 
adus contribuția la pregătirea 
platformei antiimperialiste 
aprobată de Consfătuirea de la 
Moscova. Considerați că sînt 
astăzi condiții pentru obține
rea de noi succese în această 
luptă 7

RĂSPUNS: Noi apreciem că desfășurarea luptei antiimperialiste a înregistrat în ultimul timp o serie de succese. Mă refer atît la succesele obținute de tovarășii vietnamezi — succese care au dus pînă la urmă la începerea tratativelor între S.U.A. și Vietnam — cît și la desfășurarea luptei de eliberare națională pe alte continente. Recent, am avut o în- tîlnire cu conducătorul mișcării de eliberare națională din Angola, Netto, care a arătat că mișcarea de eliberare din această țară, ca și mișcările revoluționare din celelalte state africane, a obținut mari succese, că se creează bune perspective pentru cucerirea independenței naționale. Asemenea exemple pot fi date și din America Latină. Lupta popoarelor de pe acest continent împotriva imperialismului american a dus la o serie de măsuri de naționalizări și de democratizare; aceste măsuri chiar dacă sînt înfăptuite de forțe diverse au în general o tendință antiimperialistă, progresistă. Toate acestea ne îndreptățesc . să spunem că perspectivele desfășurării luptei antiimperialiste sînt mai bune ca în trecut ; dacă forțele antiimperialiste vor acționa unite și vor înțelege să folosească condițiile prielnice, se pot obține rezultate bune.Devine evidentă convingerea că trebuie să se acționeze pentru rezolvarea litigiilor internaționale pe calea state poate uneia țiile internaționale. Dimpotrivă, politica de forță prejudiciază pacea, deci și posibilitățile de dezvoltare economică și socială ale statelor.în acest spirit apreciem noi perspectiva luptei antiimperialiste. Vom acționa ferm pentru a dezvolta relațiile de colaborare cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiimperialiste, cu popoarele care doresc să colaboreze și să asigure pacea în lume.
ÎNTREBARE : Care este 

părerea dumneavoastră asu
pra stadiului relațiilor dintre 
Italia și România 7

RĂSPUNS : Noi considerăm relațiile dintre România și Italia ca bune ; între statele noastre se dezvoltă legături pe tărîm economic, cultural, științific și apreciem că sînt perspective bune de a le lărgi. Aceasta corespunde atît intereselor popoarelor României și Italiei, cît și cauzei colaborării în Europa și în întreaga lume, intereselor generale ale păcii.

tratativelor ; tot mai multe înțeleg că politica forței nu duce la soluționarea nici din problemele ivite în rela-

revoluționare si rolul lor în dezvoltarea conștiinței5 » >

socialiste, patriotice a tineretului"Sîmbătă s-au încheiat lucrările simpozionului „Tradițiile revoluționare și rolul lor în dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice a tineretului", organizat de Centrul de cercetări pentru problemele tineretului și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, împreună 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., în cadrul manifestărilor dedicate celui de-al X-lea Congres al P.C.R. și aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei.După comunicările și dezbaterile ce au avut loc, cuvîntul de închidere a simpozionului a fost rostit de conf; dr. Ovidiu Bădina, directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului. Participanții la simpozion au adoptat textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze, sîmbătă seara, Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Republicii Cuba la București, a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.
★Sîmbătă, la Consiliul Superior al Agriculturii, a fost semnată o convenție sanitar-veterinară între_ Republica Socialistă România blica Populară Bulgaria.Convenția reglementează sanitar-veterinare privind exportul produse animală, domeniul cele două țări.Din partea română, convenția a fost semnată de Nicolae Barbu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, iar din partea bulgară de Kamen Ivcev, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții bulgari care au participat Ia convorbirile In legătură cu convenția sanitar-veterinară au vizitat unități agricole socialiste din apropierea Capitalei. După-amlază, Kamen Ivcev, adjunct al ministrului agriculturii șl industriei alimentare a R. P. Bulgaria, a părăsit Capitala.
★înapoiat in Capitală dintr-o vizită prin țară, Kristen Helveg Petersen, ministrul afacerilor culturale al Danemarcei, a avut sîmbătă o întrevedere la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu Pompiliu Maco- vei, președintele C.S.C.A.Au luat parte membri al conducerii C.S.C.A., precum și Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al Danemarcei la București.In aceeași zi, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Împreună cu soția, a oferit în cinstea

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în general frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil. înnorări mai accentuate s-au semnalat în sudul Munteniei și în Dobrogea, unde, izolat, s-au semnalat averse însoțite de descărcări electrice. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului, Ia ora 14, oscila între 22 grade la Miercurea Ciuc _și Satu Mare, 'rade30 grade la Arad, Răuți — Banloc.? O R T
Campionatele internaționale de atletism ale RomânieiAversele au stopat „ploaia" de recorduri !Peste cinci mii de spectatori, grupați sub tribuna acoperită a stadionului Republicii, au salutat cu aplauze deiilarea sportivilor din 22 de țări, participanți la cea de-a XVIII-a ediție a Campionatelor internaționale de atletism ale României. Tradiționalul concurs începea sub auspicii bune : atleți mulți la număr și de valoare, un public cald, o pistă nouă de bi- tum-cauciuc și o vreme splendidă. Urmările ambianței generale s-au văzut imediat sub forma unei suite de recorduri naționale. Chiar din

Mărșăluitorii deschid întrecerile... Foto : S. CristianÎN CÎTEV
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată : „însuflețiți de entuziasmul creator, de atmosfera de unanimă unitate politică in jurul partidului și guvernului, prin care întregul popor' intimpină Congresul partidului și aniversarea eliberării patriei, ne angajăm in fața Comitetului Central al partidului nostru să ne intensificăm eforturile pe tărîmul cercetării științifice și al activității practice, educative, pentru a contribui Ia studierea și cunoașterea trecutului de luptă al poporului nostru, al clasei muncitoare, al Partidului Comunist Român și Uniunii Tineretului Comunist, la educarea tinerei generații în lumina acestor tradiții glorioase, ia formarea sa multilaterală pentru muncă și viață în spirit de abnegație și devotament cauza partidului, a noastre socialiste". fierbinte pentru Înfloririi patriei(Agerpres)

oaspetelui și a soției sale un dejun la restaurantul „Pescăruș".
★Simbătă s-a deschis la Sinaia cea de-a 10-a ediție a cursurilor de vară și colocviilor științifice de limba, literatura, istoria și arta poporului român, organizate de Universitatea din București. Participă peste 200 de profesori și studenți, care se specializează în filologie romanică sau .în limba și literatura română, precum și lingviști, cercetători, critici literari, istorici din țara noastră și de peste hotare.Ca șl în anii precedenți, cursurile se vor desfășura pe secții de specialitate, în cadrul cărora profesori universitari români și specialiști străini vor susține prelegeri și comunicări, atît despre limba și literatura română, cît și despre istoria, folclorul și geografia țării noastre. Vor fi organizate dezbateri privind probleme de actualitate din domeniul stilisticii și lingvisticii.în prima zi, prof. unlv. Boris Ca- zacu, membru corespondent al Academiei, directorul cursurilor, a susținut o comunicare, avînd ca temă rolul limbii literare In afirmarea și realizarea unității naționale.
★

La Cluj s-au desfășurat timp de două zile lucrările sesiunii științifice festive, organizate de Comitetul pentru energia nucleară șl Institutul de fizică atomică, secția Cluj, în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a aniversării unui sfert de veac de la eliberarea României. Lucrările au fost deschise de prof, dr. doc. Victor Mercea_, membru corespondent al Academiei, șeful secției din Cluj a I.F.A.în cadrul dezbaterilor au fost zentate referate șl comunicări vind aplicațiile industriale ale topilor radioactivi, ale spectrome- triei de masă, cît și diferite aspecte economice ale cercetării.
pre- 
prl- 
izo-

(Agerpres)
In București : Vremea a fost In general frumoasă, cu cerul variabil, a plouat slab. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, din est. Temperatura maximă a fost de 28 grade.Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 iulie a.c. în țară : Vreme in general frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea averse slabe, izolate, însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla în general slab, cu unele intensificări în sud-estul țării, din sectorul nord-est. Temperaturile minime vor fi între 12—20, iar maximele 24—32 grade. în București : Vreme In general frumoasă, cu cerul variabil. Averse de ploaie in cursul după-amiezelor. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

prima probă a campionatelor, Iile Vasile a parcurs cei 20 km marș într-o oră, 30 de minute și nouă secunde — timp record. în seriile alergării de 110 metri garduri, Ni- colae Perțea a străbătut distanța în 13,9 sec. — nou și valoros record național — ca după puțină vreme, Valeria Bufanu să întreacă și ea, în seriile probei de 100 metri garduri, precedentul record (n. rec. 13,6 secunde l). Cit pe aci să cadă și cel mai vechi record — vechi de aproape 12 ani 1 — la 400 metri plat, prin meritul lui Emil Tobias

ȘTEFAN SUCIU, ÎNVINGĂTOR 
ÎN „CIRCUITUL CICLIST AL 

JUDEȚULUI BRAȘOV”Disputat în patru etape, Circuitul ciclist al județului Brașov a luat sfîr- șit cu victoria brașoveanului Ștefan Suciu, urmat la 13'01’’ de N. David (Tg. Mureș). Pe locul 3 s-a situat W. Egyed (Brașov) la 13'31”. Ștefan Suciu, in mare formă, a cîștigat și ultima etapă Sighișoara—Brașov, sosind cu un avans de peste 11 minute față de pluton. El a parcurs 126 km ai etapei în 3 h 29’03”.După o zi de repaus, turneul internațional de șah de la Amsterdam a fost reluat cu runda a 9-a din care s-au terminat numai trei partide : Liberson—Portisch remiză ; Ree— Darga 0—1, Stein—Byrne remiză. Florin Gheorghiu a întrerupt, în poziție complicată, cu olandezul Lange- weg In clasament conduce detașat marele maestru maghiar Lajos Portisch cu 7,5 puricte, urmat de Liberson (U.R.S.S.) 6 puncte, Vasiukov(U.R.S.S.) 5,5 puncte (1). FlorinGheorghiu ocupă locul 10, cu 4 puncte și o partidă întreruptă.Rezultatele definitive din zona belgiană a competiției de tenis pentru tineret „Cupa Galea“ : România — U.R.S.S 3—2 ; Polonia—Belgia 3—2 | Echipele României și Poloniei se în- tîlneso în finala ce se desfășoară la Knokke La Zoute.DERBIUL DE TRAP, ediția 1969, va avea loc astăzi dimineață, de la 

Numărul pe luna iulie a.c. al revistei se deschide cu editorialul: Voința unanimă a partidului, a întregului popor. în continuare, în cadrul dezbaterii proiectelor de documente pentru cel de-al X-lea Congres al partidului, revista publică articolele : Orizonturile națiunii socialiste de CONSTANTIN POPOVICI, Dezvoltarea democrației interne de partid de PETRE DANICA, Perfecționarea conducerii vieții sociale de MIU DOBRESCU, Investiții — eficientă de MIHAI DIAMANDO- POL, Creșterea economică și calitatea forței de muncă de OCTAVIAN CIULEA, Prietenia și colaborarea cu statele socialiste — factor esențial al politicii externe a României de CONSTANTIN FLOREA.Revista publică, de asemenea, intervențiile la schimbul de păreri pe tema: „Structura socială a Româ
niei", ale participanților: GHEOR- GHE BERESCU, secretar al Comitetului de partid al Sectorului 1 București, MIRCEA BULGARU, director general adjunct al Direcției Centrale de Statistică, ACULIN CAZACU, lector la catedra de sociologie a Universității din Bucu-

CONSTRUCȚII UȘOARE, PROVIZORII
DIN BARĂCI METALICE DEMONTABILEîn cadrul întreprinderii mecanice „Ceahlău" din Piatra Neamț se produc barăci me

talice demontabile ce pot fi folosite în variate domenii de activitate. Avantajele pe care le prezintă barăcile metalice demontabile față de construcțiile fixe sînt numeroase. în primul rînd, ele pot fi utilizate în oricare loc — în industria petrolului la foraj, extracții, depozitare ; pentru adăposti- rea instalațiilor mecanice, frigorifice. O asemenea baracă întrunește toate condițiile unei magazii de materiale, unelte, scule, putînd fi transportată cu mare ușurință. Barăcile au deschiderea de 4, 6, 8, 10 și 12 m șl înălțimea de 3 și 4 m, cu lungimi în multipli de 2. Impor-

(47,5 sec., timp obținut în serii). Dar iată că adăpostindu-se de la început sub copertina tribunei centrale, miile de spectatori s-au arătat deosebit de inspirați. După vreo oră de dispută atletică, furtuna și ploaia s-au abătut peste stadion, alungind iluziile cu privire la noi performanțe.Să sperăm că mîine — de la ora 17 — vom fi mai norocoși în privința vremii, fiindcă în rest asigurăm pe gmatorii de atletism că vor avecL-pe să vadă. Pista este rapidă, peste așteptări de rapidă, iar atleții, chiar acei încă fără nume faimoase, se dovedesc iarăși peste așteptări din punctul de vedere al valorii. Ceea ce n-am vrea să vedem repetîndu-se în cea de-a doua zi sînt lipsurile de ieri ale organizatorilor, ale crainicilor, în comunicarea rezultatelor, în informarea publicului.Cîteva dintre rezultatele finale ale primei zile de concurs : Masculin : 110 m garduri : Perțea (România) — 14" ; 1 500 (Kenya) — 3'46”4/10 ; Werner (Elveția) — înălțime : Moravec (Cehoslovacia) — 2,05 m ; triplu salt : Bessonov (U.R.S.S.) — 16,28 ; Feminin : 100 m garduri : Valeria Bufanu (România) — 13”8/10 ; 800 m : Ileana Si- lai (România) — 2'05"6/10 ; lungime : Eva Kuckmanova (Cehoslovacia) — 6,11 m ; disc : Lia Ma- noliu (România) — 57,12 m.

m : Jipcho10 000 m : 29'44”8/10 ;

de simplu femei a cîști-
Santana. In semifinale învins cu 6—2, 6—0 pe în vreme ce Santana l-a 6—4, 11—9 pe Juan Gis-

ora 9,15 pe Hipodromul Ploiești. Clasica probă hipică reunește cei mai buni cai de 4 ani (pentru startul de mîine sînt înscriși 11) ce vor fi conduși de jochei și antrenori cu mare experiență. Derbiul se dispută pe distanța de 2 800 m.
TENIS t Finală, Năstase 

Santana IFinala probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Coruna se va disputa între românul Ilie Năstase și spaniolul Manuel Năstase l-a Luis Arilla, eliminat cu bert.în proba gat japoneza Hatanaka, învingătoare cu 8—6, 6—4 in meciul cu Gisbert (Spania). La dublu bărbați Arilla și Santana au învins cu 6—4, 4—6. 6—4 perechea Solana—Gisbert.
FOTBAL : R. D. Germană

U.R.S.S. 2—2Desfășurat Ia Leipzig, în cadrul festivalului sportiv, meciul amical de fotbal dintre selecționatele U.R.S.S. și R. D. Germane s-a terminat la egalitate : 2—2 (1—1). Peste90 000 de spectatori au urmărit un joc de bună factură tehnică, în care gazdele au reușit egalarea doar cu două minute înainte de sfîrșitul partidei. Au marcat : Puzaci, Hmelnițki, respectiv Lowe și FrenzeL 

reștl, HONORINA CAZACU, tător principal la Centrul de logie al Academiei, MIHAIL NEA, șef de sector la Institutul de filozofie al Academiei, HARALAMBIE ENE, cercetător la Institutul de filozofie al Academiei, POMPILIU GRIGORESCU, lector la catedra de sociologie a Universității din București, TRAIAN LAZĂR, șef de sector la Institutul de cercetări pentru economia agrară, ION MERFEA, prorector la Institutul pedagogic din Bacău, precum șl opiniile privind 
„Caracterul social activ al filozofiei" semnate de PAVEL APOSTOL
— Inițiativa creatoare In cercetarea 
filozofică, CĂTĂLIN ZAMFIR — 
Semnificația practică a științelor so
ciale, Z. ORNEA — Tradiție șl ac
tualitate filozofică, EUGEN IACOB
— Pentru o filozofie activă, PETRU BERAR — Climatul ștlințlfio al filo
zofiei.

Revista mal cuprinde materialele s 
Diversitate de stiluri sau lipsă de stil? de ION CARAION, Prognoza 
sociologică și știința modernă de SILVIU BRUCAN, Revalorizarea 
mărcii vest-germane șl înfruntările 
economice lnteroccidentaie de ILIE ȘERBĂNESCU.

tant de menționat este faptul că barăcile demontabile se fixează pe fundații de mică înălțime, cu piloți scurți.Barăcile metalice demontabile au fost calculate pentru a suporta acțiunea vîntulul șl zăpezii. Ele sînt executate din profile de oțel ambutlsate sau laminate și din tablă zln- cată ondulată. Este asigurată protecția contra coroziunii prin aceea că toate suprafețele expuse intemperiilor sînt vopsite prin pulverizare cu un strat de miniu de plumb și două straturi de vopsea gri. întreprinderea mecanică „Ceahlău* stă la dispoziția celor interesați cu toate lămuririle necesare.

Apartamente, 
autoturisme
și excursiiCîștigarea unul apartament, autoturism sau a unei excursii constituie o dorință a oricărui participant la sistemele de joc LOTO-PRONOSPORT. Venind în întîmpinarea acestor dorințe, Administrația de Stat Loto-Pronosport inițiază la 3 august a.c. primul concurs 

excepțional Pronoexpres cu 
premii în apartamente, auto
turisme și excursii. Se atribuie, în număr nelimitat, apartamente cu 2 și 3 camere, cu confort de gradul I, autoturisme Dacia 1 100 și Skoda 1 000 MB. Printre premii figurează, de asemenea, 60 de excursii cu autocarul în R. P. Ungară și R. S. Cehoslovacă, de circa 15 zile, precum și premii în bani.Conform noii formule tehnice, vor fi atribuite șase categorii de premii. Pentru ceasta se vor efectua cinci trageri de cîte 7 numere 45, în două faze. în total fi extrase 35 de numere.

a- 
ex- 
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LISTA DE CIȘTIGURIla depunerile pe libretele de economii cu cîștiguri în materiale de construcțieTRAGEREA LA SORȚI PT. TRIMESTRUL 11/1969

Număr
ul 

câștigu
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Nr. de partici pare la tragere ieșit cîștigăt
or

N
um
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lib
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i 

cî
șt

ig
ăt

or

Valoarea 
cîștigurllorxus I1 10 951 903-523-18 20 000 20 0001 6 941 956-214-36 15 0001 1 7 231 917-218-4 15 000 30 0001 16118 939-215-32 10 000î 8 591 950-219-47 10 000 20 0004 454 922-123-6 5 0001 749 902-326-4 5 non1 8 401 931-266-16 5 oonI 115 901-272-16 5 0001 16 944 937-104-7 5 0001 2 475 906-616-3 .5 0001 1 348 923-524-14 15 0001 7 036 912-622-25 5 0001 3 200 920-270-6 5 0001 1 2 889 905-205-22 5 0001 14 678 928-372-21 5 0001 8 093 924-223-18 5 0001 1 414 903-124-28 5 000[ 1 16 443 923-208-32 5 0001 16 009 928-508-23 5 0001 14 624 927-601-8 5 0001 10 956 903-523-25 5 0001 16 251 909-626-4 5 0001 15 142 952-220-67 5 000

De la ADASADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT anunță că tragerea de amortizare pe luna iulie 1969 a asigurărilor mixte de viață are loc la 31 iulie 1969, în orașul Rîmnicu Vîlcea.Numai asigurați! care îșl a- chită la termen ratele de primă pot participa Ia tragere.



Consiliul 
de Securitate 

întrunit 
la cererea

Zambiei

tn zona 
Canalului de Suez 

AVIAȚIA ISRAELIANĂ
Ă ATACAT 

POZIȚII EGIPTENE

încheierea vizitei in U.R.S.S. 

a delegației A.R.LU.S.
ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ IA AMBASADA ROMÂNIEI

NEW YORK 26 (Agerpres). — Con- ailiul de Securitate al O.N.U. a reluat vineri seara dezbaterile !n legătură cu plîngerea Zambiei împotriva Portugaliei. Ea începutul ședinței a fost prezentat un proiect de rezoluție avînd ca autori Algeria, Nepal, Pakistan și Senegal, care „condamnă energic" atacurile trupelor coloniale portugheze la granița Zambiei cu Mozambicul și cere Portugaliei să înceteze imediat violarea integrității teritoriale • Zambiei. Acest proiect de rezoluție va fi luat în dezbatere în ședința de luni dimineața, cînd va fi supus, probabil, și votului. Pentru adoptarea lui este nevoie de 9 voturi, din totalul de 15, și membrii permanenți al Consiliului să nu u- zeze de dreptul lor de veto.In cursul ședinței de vineri a luat euvîntul reprezentantul Republicii Congo (Kinshasa), Jean Nguza, care, denunțînd „actele agresive continue ale soldaților portughezi împotriva Zambiei", a citat, cu această ocazie, o listă de „violări de către trupele portugheze" șl a teritoriului congo- lez, în perioada 13 aprilie 1968—17 aprilie 1969.

CAIRO 26 (Agerpres). — Aviația israeliană a efectuat sîmbătă raiduri asupra pozițiilor egiptene situate de-a lungul malului occidental al Canalului de Suez, a declarat un purtător de cuvînt egiptean, citat de a- genția France Presse. Artileria antiaeriană egipteană, a arătat -.el, a intrat în acțiune, doborînd două aparate israeliene.Purtătorul de cuvînt egiptean a declarat că intervenția aviației israeliene a fost precedată de un atac de artilerie israelian asupra pozițiilor egiptene în regiunea de nord a Canalului de Suez. Bateriile egiptene de artilerie au ripostat — a declarat el.
★TEL-A VIV 26 (Agerpres). — La Tel-Aviv un purtător de cuvînt a declarat că aviația israeliană a atacat sîmbătă pozițiile egiptene din regiunile Port-Tewfik, Ismailia și El- Kantara, transmite agenția Reuter. Potrivit declarației purtătorului de cuvînt, aviația israeliană a intervenit pentru a reduce la tăcere bateriile egiptene de artilerie care au deschis focul asupra pozițiilor israeliene. El a menționat, totodată, că în regiunea respectivă a avut loc un violent duel de artilerie. Partea israeliană a ripostat atacului artileriei e- giptene. Toate avioanele israeliene s-au înapoiat la bazele lor — a afirmat purtătorul de cuvînt.

MOSCOVA 26 — Corespondentul A- gerpres, L. Duță, transmite : Cu prilejul încheierii vizitei în Uniunea Sovietică a delegației A.R.L.U.S., condusă de tovarășul Clement Rusu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al județului Cluj, ambasadorul României la Moscova, Teodor Marinescu, a organizat sîmbătă o întîl- nire prietenească în saloanele ambasadei. Au participat N. Pankov, vicepreședinte al Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine, G. Sotnikov, adjunct al ministrului industriei con-
Acord economic 

și tehnko-științific 
între U.R.S.S.

și Uniunea economică 
belgiano-

structoare de mașini grele energetice și de transport, Anna Țukanova, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-română, membri ai conducerii centrale a asociației, funcționari «uperiori din Ministerul A- facerilor Externe al U.R.S.S., ziariști.Intîlnirea a-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.In aceeași zi, delegația a plecat spre patrie. La aeroportul Șereme- tievo, oaspeții români au fost salutați de N. Pankov, A. I. Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei u- șoare a U.R.S.S., și Anna Țukanova. vicepreședinți al asociației de prietenie sovieto-română, membri ai conducerii centrale a asociației.Au fost de față Ion Ciubotaru, ministru consilier al ambasadei române la Moscova, și membri ai ambasadei.
★Sîmbătă seara, delegația A.R.L.U.S. 

s-a înapoiat în Capitală. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, se aflau Mihail Roșianu, președintele Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., Ion Moraru, membru al Biroului, activiști ai A.R.L.U.S.Erau de față membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

Poziția P. C. 
din Spania 

față de succesoratul 
lui Juan CarlosPARIS 26 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității o declarație în care își exprimă poziția față de desemnarea lui Juan Carlos de Bourbon ca viitor rege al Spaniei. „Numirea lui Juan Carlos de Bourbon drept succesor al generalului Franco în fruntea statului — se spune în declarație — are drept scop asigurarea supraviețuirii franchismului". „Prin această numire au fost spulberate iluziile pe care le-au avut unele cercuri în legătură cu posibilitatea unei monarhii democratice". „Nu există altă soluție pentru problema spaniolă de- cît aceea a suveranității poporului, nu există alt drum pentru a se pune capăt imobilismului dictatorial, decît lupta maselor populare".Partidul Comunist din Spania cheamă toate forțele democratice să intre tn legătură pentru a examina împreună posibilitățile încheierii unui pact în vederea luptei comune pentru instaurarea democrației.

U

ZBORUL
„APOLLO-1Î"

cairo ÎNCHEIEREA CONGRESULUI
UNIUNII SOCIALISTE ARABECAIRO 26 (Agerpres). — Congresul național al Uniunii Socialiste Arabe, care și-a desfășurat timp de trei zile lucrările la Cairo, s-a încheiat vineri seara. Cuvîntul de închidere a fost rostit de președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, care, după ce a făcut aprecieri asupra rezultatelor congresului, s-a referit la actuala tensiune dintre țările arabe și Israel.

Anvar Sadat, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Socialiste Arabe, a prezentat la posturile de radio comunicatul final adoptat de delegații la congres. In comunicat se subliniază necesitatea întăririi colaborării între armatele țărilor a- rabe, precum și sprijinul care trebuie să fie acordat în continuare mișcărilor de rezistență palestlnene.
Evoluția relațiilor dintre Liban 

și Arabia Saudită

luxemburghezăMOSCOVA 26 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, și-a încheiat sîmbătă vizita oficială pe care a făcut-o la Moscova, la invitația guvernului sovietic. Ministrul belgian a fost primit de Alexei Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și a avut convorbiri cu ministrul de externe sovietic, Andrei Gromîko, în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale și cu o serie de probleme internaționale de interes comun. Cu prilejul vizitei ministrului afacerilor externe al Belgiei, a fost semnat un acord de colaborare economică și tehnico-știlnțifică între U.R.S.S. și Uniunea economică belgiano-luxemburgheză.
LAOS

VIZITA PREȘEDINTELUI NIXON 
IN FILIPINEMANILA 26 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a sosit sîmbătă dimineață la Manila, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Filipine. Pe aeroport, el a fost primit de președintele Ferdinand Marcos și de alte oficialități filipineze. în aceeași zi, între cei doi șefi de stat au avut loc convorbiri oficiale. Un

comunicat dat publicității la încheierea convorbirilor precizează că cei doi șefi de stat au examinat „un cerc larg de probleme de interes comun pentru cele două țări, acordîndu-se o atenție deosebită problemelor economice, comerciale și de apărare, precum și situației din Vietnam".

BEIRUT 26 (Agerpres). — Președintele libanez, Charles Helou, a a- vut sîmbătă consultări cu ministrul de externe, Youssef Salem, și cu ambasadorul țării sale la Ryad, Abdel Ismail, în legătură cu evoluția relațiilor dintre Liban și Arabia Saudită.După cum se știe, reamintește a- genția M.E.N., între cele două țări au intervenit recent o serie de neînțelegeri, „mărul discordiei" fiind proiectul de construcție a unei a treia rafinării în Liban. Arabia Saudită este interesată în realizarea a- cestui proiect, întrucît participă la el în proporție de 40 la sută. Guvernul de la Beirut însă este supus u- nor serioase presiuni din partea

companiilor occidentale ce controlează celelalte două rafinării ale țării. La un moment dat se părea că oficialitățile libaneze au hotărit să renunțe la proiect, dar Ryadul a replicat că, în acest caz, Arabia Saudită nu mai este dispusă să reînnoiască acordul de cooperare economică dintre cele două țări, acord care expiră în cursul acestei luni. Or, pentru economia libaneză acest acord reprezintă o importanță vitală, întrucît Arabia Saudită este cel mai important client al produselor sale.Intre ciocan și nicovală, Libanul e- zită încă să ia o hotărîre definitivă.

ai

cu poporul vietnamez
XIENG KHUANG 26 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a încheierii acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam, Comitetul Central al partidului Neo Lao Haksat a organizat, în colaborare cu diverse organizații de masă, o lună de solidaritate a poporului laoțian cu cel vietnamez — transmite agenția de presă Khaosan Pathet Lao. La 21 iulie a avut loc un miting de inaugurare a manifestărilor organizate cu acest prilej.

In cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 
25 de ani de la eliberarea Românieide «ub jugul fascist, ia muzeul orașului Kolobrzeg din R. P. Polonă a fost deschisă o expoziție de grafică contemporană românească în care expun o serie de cunoscuți artiști plastici din România.

Todor Jivkov, prim-secretar

HOUSTON 26 (Agerpres). — Con- teinerele cu eșantioanele lunare au sosit la laboratorul spațial, transportate fiecare cu cite un avion și în condiții de securitate excepționale, pentru a se preveni pierderea vreunuia dintre ele.Primul din cele două con- teinere a fost deschis sub vid la laboratorul „F-202", de la centrul spațial din Houston. Din acest moment, între pereții blindați ai laboratorului a început lunga și complexa serie de analize de la care oamenii de știință de pe întreg Pămîntul așteaptă „cheia" dezlegării misterelor Lunii, poate și ale Terrei. „Este posibil, a declarat profesorul Harold Urey, laureat al premiului Nobel pentru chimie, ca aceste pietre să ne ajute să înțelegem definitiv originea Selenei și chiar a sistemului nostru solar". Eșantioanele selenare vor fi cercetate sub vid la microscop. Ele vor fi supuse apoi unui test magnetic pentru a se determina cîmpul magnetio lunar. Se știe că prin comparații ale magnetismului unor vechi roci terestre oamenii de știință au putut sta-
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Se împlinesc în această zi, ultima a „Lunii de solidaritate internațională cu poporul coreean", 16 ani de la incheierea acordului de armistițiu în Coreea. Dovedind un adevărat eroism și bucu- rîndu-se de sprijinul și solidaritatea țărilor socialiste, a popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă, luptătorii Coreei populare și democrate au dat lo-venționiștilor de a-și impune dominația prin forța armelor, asupra R.P.D. Coreene, stat Independent și suveran. Consemnînd sfîr- șitul lipsit de glorie al agresiunii, desfășurate timp de mai bine de 1 000 de zile împotriva Coreei, semnarea la 27 iulie 1953 a armistițiului de la Panmunjon a demonstrat din nou că în zilele noastre nimic și nimeni nu poate Infringe un popor hotărît să-și a- pere independența și suveranitatea, dreptul de a-și decide propria soartă.In perioada care s-a scurs de la încheierea armistițiului, poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, a obținut succese remarcabile în dezvoltarea economiei naționale, Întărirea capacității de apărare și ridicarea bunăstării sale. In timp ce tn nord poporul liber și stăpîn pe soarta sa a putut să înainteze pe calea progresului, în sudul țării a fost instaurat un regim de marionete, care se menține la putere prin teroare/ și represiuni. In Coreea de sud se intensifică continuu lupta maselor populare pentru independență și suveranitate națională, pentru drepturi șl libertăți

democratice, pentru unificarea pașnică și democratică a țării.Este știut că in decursul anilor guvernul R.P.D. Coreene a prezentat numeroase propuneri menite să ducă la înfăptuirea năzuinței fierbinți a întregului popor coreean — unificarea țării — de către coreeni înșiși, pe cale pașnică, pe o bază democratică și fără nici un amestec din afară, în condițiile retragerii trupelor 6trăine de pe teritoriul Coreei de sud. Dar marionetele de la Seul au respins rind pe rînd aceste propuneri, adîncind continuu dezmembrarea țării.De-a, lungul anilor poporul român a urmărit cu caldă simpatie și solidaritate lupta poporului coreean pentru apărarea libertății și independenței patriei și pentru reconstrucția țării. Poporul și guvernul român și-au manifestat și își manifestă solidaritatea deplină cu poziția și inițiativele constructive vizind unificarea pașnică și democratică a Coreei dezmembrate in mod arbitrar, și a acordat in toate ocaziile la Națiunile Unite, precum și în alte organizații sau organisme internaționale sprijinul său deplin cererilor legitime ale poporului coreean.Folosind prilejul acestei aniversări, poporul român își exprimă din nou simpatia cu cauza dreaptă a poporului coreean și îi transmite urări de noi și mari succese în înfăptuirea năzuințelor sale îndreptate spre înflorirea și întărirea continuă a țării sale, spre unificarea pe cale pașnică a patriei.
Radu BOGDAN
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Conflictul 
dintre Honduras 

și SalvadorTEGUCIGALPA 26 (Agerpres). — Hondurasul a cerut comisiei lnter- americane pentru drepturile omului sd trimită de urgență observatori la frontiera sa cu Salvadorul pentru a constata cruzimile la care s-au dedat militarii salvadorieni în regiunile ocupate — anunță a- genția France Presse.

al C.C. al P.C. Bulgar, s-a întîlnit la Palatul Evksinograd de lîngă Vama cu Franz Muhri, președintele P.C. din Austria, și cu Marc Drumaux, președintele P.C. din Belgia, care se află la odihnă în Bulgaria — transmite a- genția B.T.A.
Un proiect de lege care 

prevede naționalizarea a 
14 bănci, a'e caror depuneri se ridică la 66 milioane de dolari, a fost prezentat de guvernul indian în fața parlamentului.

Franța a boicotat din nou, 
vineri, intîlnirea de la Lon
dra a reprezentanților per
manenți ai țărilor membre 
ale U.E.O. (Uniunea Europei Occidentale) — organism care grupează cele șase state ale Pieței comune și Marea Britanie.

Un decret privind crearea 
companiei petroliere de stat 
„Petroperu" *fost emis de Pre* ședințele statului Peru, Juan Velasco Alvarado. In decret se arată că noua companie, cu un capital de 125 milioane dolari, deține în prezent proprietățile expropriate de guvernul peruvian de la compania americană I.P.C.

Intr-un raport dat publi
cității la O.N.U., secretarul general, U Thant, a sugerat posibilitatea

creării unor organisme internaționale care să reglementeze normele de explorare și exploatare a spațiului submarin al Oceanului Pacific.
Ministrul afacerilor ex

terne al Republicii Demo
crate Congo, Justin Bom- 
boko, a sosit la Moscova într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică. In cursul vizitei, el va avea convorbiri cu omologul său sovietic, în cadrul cărora vor fi abordate probleme privind relațiile dintre cele două țări și unele probleme internaționale.

Ministrul planificării al 
Finlandei, Jussi Linnamo, 
și-a încheiat vizita în R. D. 
Germană — transmite agenția A.D.N. In cursul șederii sale la Berlin, oaspetele finlandez a fost primit de Heinrich Homann, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și a avut convorbiri cu Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Minștri, în legătură cu dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre Finlanda și R. D. Germană.

0 operație de transplan
tare a pancreasului *fost ®- fectuată vineri de o echipă de chirurgi de la „Spitalul Femăndez" din Buenos Aires asupra unui pacient care sufe-

După ce șl-a recunoscut vi
na de a fi părăsit locul acci
dentului, petrecut vinerea tre
cută la Edgartown, și in urma 
căruia fosta secretară a lui Ro
bert Kennedy a decedat, sena
torul american Edward Kenne
dy a vorbit la posturile de te
leviziune din Massachusetts. El 
a explicat cu acest prilej îm
prejurările in care s-a petrecut 
accidentul, precizind că nu a 
condus automobilul sub influ
ența alcoolului. Senatorul Ke
nnedy a cerut populației din 
statul Massachusetts să-și ex
pună opinia dacă el o mai 
poate reprezenta in Senat du
pă acest accident. El nu a pre
cizat modul in care va consulta 
părerea cetățenilor și nici nu a 
anunțat cînd va lua o hotărîre 
definitivă în legătură cu even
tuala sa demisie. La scurt timp 
după alocuțiunea senatorului, 
ziarele și posturile de radio au 
efectuat un sondaj, ale cărui re
zultate au arătat că majoritatea 
alegătorilor se pronunță pentru 
răminerea lui Edward Kenne
dy în Senat.

Ziarul „Borba" anun
ță că un grup de spe
cialiști iugoslavi a e- 
ditat un studiu asupra 
obiectului zburător ca
re a fost văzut la 18 
octombrie 1968 deasu
pra orașului Sarajevo. 
Membrii Clubului a- 
cademic de astrono
mie și astronautică 
din Sarajevo au foto
grafiat acest obiect, 
care avea forma unei 
pere, și care n-a putut 
fi identificat atunci. 
După șase luni de cer
cetare a originii lui, 
autorii studiului afir
mă categoric că obiec
tul enigmatic văzut 
deasupra Sarajevo-u- 
lui a. fost lansat de pe 
Pămînt. Potrivit da
telor obținute prin 
metoda științifică de 
măsurători trigonome

trice, obiectul respec
tiv avea lungimea de 
circa 50 metri, greu
tatea de 800 kg și 
zbura la o înălțime de 
25,4 km. El avea un 
volum de circa 22 000 
metri cubi. După pă
rerea autorilor studiu
lui, obiectul zbură
tor avea probabil mi
siunea de cercetare.

Se consideră că Clu
bul de astronomie și 
astronautică din Sa
rajevo este primul din 
lume care a editat un 
astfel de studiu de 
specialitate, adică a 
cercetat pină la capăt 
și a stabilit prin me
todă științifică tipul u- 
nui obiect zburător ne
cunoscut, precum șl 
parametrii traiecto
riei sale.

rea de diabet. Chirurgul șef, dr. Chapo Bortagaray, a declarat că starea postoperatorie a pacientului, reverendul Jaime Solar, este satisfăcătoare.
Libanul a cerut țărilor 

Pieței comune să-i acorde 
un ajutor alimentar „urgent", constînd în minimum 50 000 tone de grîu. In motivarea cererii se arată că recoltele din ultimele două campanii agricole din Liban au fost slabe și că producția de grîu a avut de suferit în plus și de pe urma evenimentelor care au avut loc în regiunile de sud ale țării.

Accident aerian. Un avion de tip „Caravelle", aparținînd societății „Air Algerie", s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sîmbătă în sudul Algeriei. Agenția France Presse precizează că numai două persoane, din cele 30 aflate la bordul avionului, au supraviețuit catastrofei.
0 delegație a R. D. Ger

mane, condusă de Albert Norden, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a plecat spre Conakry, unde va face o vizită la invitația lui Seku Tură, președintele Republicii Guineea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea.
Producția de cărbune a 

Franțeia ^ost de uii- lioane tone. Aceasta înseamnă o scădere cu 11,7 la sută față de anul precedent

bill „migrația" polilor Pâmlntulul. Sa va analiza, pe baza radiațiilor emise, dacă rocile conțin gaze. O parte din probele aduse de pe Lună vor fi fragmentate, polizate șl pulverizate. Compoziția chimică a eșantioanelor va fi analizată atît prin metodele clasice, cît și cu ajutorul spectroscopiei și a bombardării cu neutroni. Toata aceste analize vor fi efectuate în subsolul laboratorului, care are un plafon de 1,5 m de beton acoperit cu 26 de tone de plumb. Operațiile de cercetare se vor face automat și în lanț într-un vid asemănător celui existent la 450 km deasupra Pămîn- tului. Fiecare experiență u^Aărește de asemenea detectarea oricărei prezențe de microorganisme ,_;i caracterul lor nociv. In acest scop un număr de mici animale și plante ce se reproduc foarte rapid se vor afla în permanență în prezența eșantioanelor.
«Cei trei cosmonauți 

sosesc azi 
la HoustonCei trei selenauți, Neil Armstrong, Edwin Aldrin șl Michael Collins, au sosit sîmbătă la bordul portavionului „Hornet", izolați în laboratorul mobil de carantină, în portul Pearl Harbour din Hawaii. In cinstea lor s-au organizat o serie de festivități, fă- cîndu-li-se o primire grandioasă, la care au participat oficialitățile locale și populația insulei, deșj astro- nauții n-au putut să urmărească a- ceste manifestări decît fragL'Jjntar, prin ferestrele laboratorului- mobil. Puțin mai tîrziu, laboratorul mobil a fost transportat cu un camion la aeroport și transferat la bordul unui uriaș avion de transport de tipul C-141. Astronauții sosesc astăzi dimineață la baza aeriană de la Ellington în apropiere de Houston, de unde vor fi transportați cu un camion și introduși în laboratorul de recepție lunară a centrului spațial.

• Noi oscilații 
selenareDouă noi oscilații selenare au fost detectate de seismometrul instalat de astronauții Neil Armstrong și Edwin Aldrin pe suprafața Lunii, s-a anunțat la Centrul spațial din Houston, în această privință, părerile specialiștilor sînt împărțite 1 unii susțin că ondulațiile semnalate s-ar datora unor „cutremure lunare", în timp ce alții afirmă c& ele ar fi rezultatul căderii de meteoriți. S-a constatat că încălzirea aparatelor mai mult decît s-a presupus nu se datorește temperaturii înregistrate pe Lună în timpul zilei lunare, ci pur și simplu căldurii reziduale acumulate de aparate în timpul transportării lor pe suprafața Lunii.

• „0 colosală sarcină 
a fost rezolvată"Zborul navei cosmice „Apollo-ll“ reprezintă un nou pas important în cucerirea Cosmosului de către om, scrie în ziarul „Pravda" academicianul sovietic Boris Petrov, subliniind că, atît savanții, cît și toți oamenii sovietici transmit felicitări „savan- ților, constructorilor și tehnicienilor americani care au construit nava cosmică, curajoșilor astronauți a căror realizare va rămîne înscrisă în istoria omenirii". Autorul subliniază că prima expediție pe Lună a fost o verigă strălucită în lungul lanț al evenimentelor istorice legate de cercetarea spațiului cosmic, iar savanții, inginerii și astronauții a- mericani au rezolvat o colosală sarcină tehnică.Vorbind despre importanța științifică a zborului lui „Apollo-ll“, B. Petrov consideră că cel mai mare interes îl prezintă cercetarea eșantioanelor de roci lunare aduse pe Pămînt de echipajul navei. „Studierea lor va permite să se dea răspuns la întrebările cum s-au format rocile de la suprafața Lunii și dacă ele sînt de origine vulcanică sau meteorică. Știința modernă va avea posibilitatea ca, pe baza studierii radioactivității eșantioanelor, să aprecieze vîrsta acestor roci și timpul de cînd se află ele pe suprafața Lunii. Aceste date vor oferi un material inedit pentru precizarea teoriei originii Lunii și planetelor".
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