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NICOLAE CEAUȘESCU 

adresată absolvenților Școlii militare 
de ofițeri MA/. și ai Școlii militare
de ofițeri de securitate, promoția i960,
cu ocazia acordării gradului de ofițer

La 28 iulie a.c. a avut loc, sub 
ireședinția tovarășului Nicolae 
leaușescu, Plenara Consiliului Na- 
ional al Frontului Unității Socia- 
iste.

La primul punct al ordinii de 
I, tovarășul Dumitru Petrescu, 
■icepreședinte al Consiliului Na- 
ional al Frontului Unității Socia- 
iste, a prezentat o informare în 
sgătură cu desfășurarea dezbate- 
ilor în adunările organizate de 
’rontul Unității Socialiste, a Teze- 
□r Comitetului Central și a pro- 
îctului de Directive pentru cel 
e-al X-lea Congres al Partidului 
lomunist Român.
Pe marginea acestor documente,
311 purtat discuții largi în consi

lii^ județene, municipale, orășe- 
ești și comunale ale Frontului 
Tnității Socialiste, în organizațiile 
e masă și obștești și în plenare 
le conducerilor acestora, în ca
rul consiliilor oamenilor muncii 
le naționalităților conlocuitoare, 
■a aceste dezbateri au participat 
ailioane de muncitori, țărani și 
itelectuali, tineri și vîrstnici, ro- 
îâni, maghiari, germani și de alte 
aționalități care, într-o impresio- 
antă unanimitate, și-au manifes- 
ît adeziunea deplină față de poli- 
ca internă și externă a partidu- 

; ii, față de Tezele Comitetului 
entral și proiectul de Directive 
îre constituie programul dezvoltă- 
i pe viitor a - societății noastre 
icialiste. Ei și-au exprimat hotă- 
rea de a participa cu toată pri- 

.“perea și energia la înfăptuirea 
:estei politici care exprimă inte- 

. :sele lor vitale, voința supremă a 
țtîegului popor. în cadrul adună- 
ilo\ s-au făcut, de asemenea, pro- 
fc-tpri, sugestii și observații conT 
rifctive, în scopul definitivării 
"oiectului de Directive, precum și 
1 privire la îmbunătățirea activi- 
ții unor organe de stat centrale 
locale.
în cadrai plenarei Consiliului 
ațional al Frontului Unității So- 
aliste, care a dezbătut documente- 
pentru cel de-al X-lea Congres 
Partidului Comunist Român, au 

.at cuvîntul tovarășii : Ion Cotot, 
■cretar al Consiliului Central al 
niunii Generale a Sindicatelor din 
□mânia; acad. Stefan Peterfi, pre- 
■dîntele Consiliului oamenilor 
uncii de naționalitate maghiară 
n România ; Aurelia Dănilă. cre
dința Comitetului județean Cluj 

femeilor; Miu Dobrescu, pre- 
dint.ele Consiliului județean Iași 

Frontului Unității Socialiste ;
•aian Șt.efănescu, președintele 
□lunii Asociaților Studențești 
n România : Eduard Eisen- 
irger. președintele Consiliului 
menilor muncii de naționali- 
te germană din România ; Toma 
tiridon. maistru mecanic la Uzi- 
-le „1 Mai” din Ploiești ; acad, 
jria Hulubei, președintele Comi- 
tului pentru energia nucleară; 
iodor Stefănescu. . președintele 
□ionii județene Buzău a coopera- 
relor agricole de producție, și 
icanio Damian, vicepreședinte al 
□iunii arhitecților.
Vorbitorii, exprimînd voința or- 
nizațiilor pe care le reprezintă, 
: dat o înaltă apreciere activității 
borioase teoretice și practice, des- 

xașurate de partid, de Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. pentru soluțio
narea problemelor complexe ce le 
ridică evoluția societății noastre, 
pentru promovarea neabătută a in
tereselor poporului român, a cau
zei păcii și socialismului în lume. 
Ei au exprimat totodată adeziunea 
totală față de documentele n°ntru 
cel de-al X-lea Congres hotărîrea 
muncitorilor. țăranilor. intelectua
lilor. indiferent de naționalitate, de 
a înfăptui neabătut sarcinile ce vor

fi stabilite de Congresul al X-lea, 
pentru continua propășire a Ro
mâniei socialiste.

Plenara a adoptat o hotărîre prin 
care Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, alăturîn- 
du-se întregului nostru popor, a- 
probă în unanimitate documentele 
pentru cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Cu profundă satisfacție, par- 
ticipanții la Plenară și-au 
însușit și au susținut entu
ziast propunerea organizațiilor 
județene de partid ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, conducă
tor marxist-leninist călit în lupta 
revoluționară, strîns legat de mase, 
să fie reales în funcția de secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La cel de-al doilea punct al or
dinii de zi, Plenara a examinat 
proiectul de regulament al Fron
tului Unității Socialiste, pe care, 
cu unele modificări propuse de 
membri ai Consiliului Național, l-a 
adoptat în unanimitate.

în continuare au fost adoptate 
unele măsuri organizatorice.

Plenara a aprobat cererea Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate ucraineană din județul 
Maramureș de a adera la Frontul 
Unității Socialiste. ..

Totodată au fost cooptați în Con
siliul Național al Frontului Unită
ții Socialiste : Constantin Băbălău, 
președintele Consiliului județean 
Dolj al Frontului Unității Socia
liste, Ilie Cîșu, președintele Con
siliului județean Prahova al Fron
tului Unității Socialiste, Ludovic 
Fazekaș, președintele Consiliului 
județean Harghita al Frontului 
Unității Socialiste, Gheorghe Năs- 
tase, președintele Consiliului jude
țean Argeș al Frontului Unității 
Socialiste, Gheorghe Tănase, pre
ședintele Consiliului județean Vas
lui al Frontului Unității Socialiste, 
Richard Winter, președintele Con
siliului județean Sibiu al Frontu
lui Unității Socialiste, Traian Ște- 
fănescu, președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România, 
care au fost aleși în aceste func
ții după constituirea Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

Plenara a ales în Biroul Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste pe to
varășii : Ilie Alexe, președinte al 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Constantin Matees- 
cu, președinte al Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, și 
Traian Ștefănescu, președinte al 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România.

în încheiere, primit cu vii aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicoke Ceaușescu care a 
spus :

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a 
dezbătut și aprobat în unanimitate 
documentele ce urmează a fi su
puse Congresului al X-lea al parti
dului. Aceste documente dau 
orientarea de perspectivă asupra 
dezvoltării economice și sociale a 
patriei noastre, trasează liniile ge
nerale ale politicii interne și ex
terne a României socialiste în anii 
următori.

Dezbaterile publice care au avut 
Ioc in întreaga țară au demonstrai

unanimitatea cu care poporul nos
tru înfăptuiește programul parti
dului, au relevat hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de a acționa uniți 
și în viitor pentru a asigura pro
gresul continuu al României so
cialiste, realizarea politicii ei de 
pace și colaborare internațională.

Faptul că organizațiile care com
pun Frontul Unității Socialiste au 
dezbătut și aprobat aceste docu
mente în ședințele comitetelor lor 
de conducere relevă încă o dată 
profundul democratism al orîndui- 
rii noastre, contribuția activă pe 
care organizațiile de masă și ob
ștești o aduc la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului nos
tru, la edificarea orînduirii noi, so
cialiste.

Organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste și 
Consiliul Național al Frontului 
și-au exprimat părerea și în legă
tură cu funcția de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. 
Desigur, aceasta este o problemă 
care urmează să fie hotărîtă de 
Congresul partidului. Faptul că 
atît conferințele județene de partid, 

' cît și organizațiile din cadrul 
Frontului Unității Socialiste și-au 
spus cuvîntul în această privință 
oglindește, de asemenea, felul nou, 
democratic, în care partidul înțele
ge să se consulte cu masa largă a 
comuniștilor, cu organizațiile ob
ștești — cărora îe revine un rol 
important în viața societății noas
tre — asupra întregii sale activi
tăți. Doresc să exprim cele mai 
vii mulțumiri tuturor organizații
lor de masă și obștești, precum și 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, pentru sprijinul 
acordat propunerii conferințelor 
județene de partid, și să le asigur 

’ că în munca ce mi se va încre
dința de partid și de stat voi face 
totul pentru a îndreptăți încre
derea, pentru a contribui la dez
voltarea pe mai departe a patriei , 
noastre socialiste, pentru a servi 
cu credință poporul, cauza parti
dului, a socialismului și păcii.

Hotărîrile Congresului al X-lea 
al partidului vor deschide patriei 
noastre mărețe perspective de vii
tor. Aceste hotărîri vor pune sar
cini mari în fața tuturor organiza
țiilor de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești, deci și în fața Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a consiliilor județe
ne, orășenești și comunale. îmi ex
prim convingerea că toate organiza
țiile componente ale Frontului Uni
tății Socialiste vor acționa cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea pro
gramului ce va fi adoptat de Con
gresul al X-lea în vederea dezvol
tării multilaterale a socialismului 
în patria noastră, a desfășurării în 
continuare a politicii de colabora
re și prietenie cu țările socialiste, 
de conlucrare pașnică cu toate ță
rile lumii.

în încheiere, doresc să urez con
ducerilor tuturor organizațiilor din 
cadrul Frontului Unității Socia
liste succese tot mai mari in acti
vitatea lor, iar membrilor Consi
liului Național, multă sănătate și 
fericire.

(Cuvîhtul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în repe
tate rînduri cu vii și puternice 
aplauze).

Politică

și acțiune 

economică

Cooperativele 
agricole 

din județul Galați 
au terminat 
recoltarea 

griuluiGALAȚI (ziarul „Viața Nouă") — Muncind într-un ritm susținut și utilizînd Ia întreaga lor capacitate de lucru tractoarele și combinele, mecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Galați au terminat în cursul zilei de ieri strîngerea recoltei de pe întreaga suprafață de 53 320 ha cultivate cu grîu. Printre cooperativele agricole care au terminat recoltatul în bune condiții, se numără cele din comunele Adam, Drăgu- șeni. Gohor, Plevna, Bălășești. Viile. Brăhășești și Calea Nouă- Matcă tn numeroase cooperative. pe solele nemecanizabiie sau supuse inundării, au participat zilnic la recoltarea manuală a griului, mii de țărani cooperatori In prezent toate forțele sînt antrenate la eliberarea terenului de paie și pleavă în vederea executării arăturilor de vară și însămînțării culturilor duble.

ÎN PAGINA A V-A
Hotărîrea Plenarei Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă 

rog să primiți cel mai cordial salut și urări de activitate rodnică în jnt' “ * * ■ - J-     - + X„Î1 ci aj
COr - • i . ■.ii : ’

ÎN ZIARUL DE AZI
® ÎN ȘEDINȚE LĂRGITE 
ALE COMITETELOR DE 
DIRECȚIE DIN ÎNTRE
PRINDERI SE DEZBST CI
FRELE DE PLAN PE OUL 
1970 © UN TOT UNITRR,

Tovarăși ofițeri,
Cu prilejul acordării gradului de ofițer noii pro

moții de absolvenți ai școlilor militare ale Ministeru
lui Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statu
lui, vă adresez un călduros salut din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste 
România și vă felicit pentru rezultatele obținute în 
pregătirea profesională, militară și politică, spre a de
veni apărători de nădejde ai cuceririlor poporului, ai 
orînduirii socialiste.

Promoția dumneavoastră. pășește în rîndul cadrelor 
active ale miliției și securității în anul în care poporul 
român, liber și stăpîn pe destinele țării, mîndru de 
tot. ceea ce a înfăptuit, întîmpină cu entuziasm și 
avînt creator două evenimente memorabile în viața 
partidului și a patriei noastre — cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării României de sub jugul fascist șl 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.

Aprobarea unanimă cu care au fost primite docu
mentele Congresului al X-lea de către întregul partid, 
de către toți oamenii muncii, demonstrează identitatea 
dintre țelurile Partidului Comunist Român și intere
sele poporului, evidențiază cu putere justețea politicii 
partidului, care-și dedică toate forțele binelui și pro
pășirii patriei, cauzei socialismului și păcii. Bizuin- 
du-se pe bilanțul rodnic al realizărilor obținute în ul
timul sfert de veac, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, pe cunoașterea aprofundată a cerințelor pro
gresului continuu al României, Congresul al X-lea va 
adopta programul dezvoltării multilaterale a socie
tății noastre socialiste în anii următori, va defini căile 
pentru a asigura avîntul susținut al forțelor de pro
ducție, dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, 
ridicarea bunăstării poporului, perfecționarea întregii 
vieți sociale.

Conducînd vasta operă de edificare a noii orînduirl, 
partidul nostru se preocupă necontenit de perfecțio
narea întregii activități a statului, în cadrul căreia un 
loc de seamă îl . ocupă întărirea continuă a legalității 
socialiste, apărarea cuceririlor socialismului, a inde

pendenței și suveranității țării. Vă începeți munca în 
condițiile în care, datorită îndeosebi măsurilor luate 
de plenarele C.C. al P.C.R. din iunie 1967 și aprilie 
1968, activitatea organelor de. miliție și de securitate 
a cunoscut o îmbunătățire simțitoare.

Dezvoltarea democrației socialiste, perfecționarea 
legislației au creat cadrul propice pentru ca abuzurile 
din trecut să nu se mai repete, pentru ca activitatea 
miliției și securității să se desfășoare în limitele stric
te ale legii.

Intrînd în rîndul cadrelor Ministerului Afacerilor 
Interne și ale Consiliului Securității Statului, vă re
vine înalta misiune patriotică de a contribui la apă
rarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a pro
prietății socialiste, a drepturilor și libertăților cetățe
nești, la asigurarea ordinii și liniștii publice, la res
pectarea legilor statului, la triumful adevărului, al 
echității și dreptății care caracterizează întreaga noas
tră societate.

în activitatea dumneavoastră viitoare aveți datoria 
de a strînge permanent legăturile cu oamenii muncii, 
de a fi receptivi la opiniile și sesizările acestora, plini 
de grijă și solicitudine față de cetățenii patriei, de a 
da dovadă de o înaltă ținută morală, de disciplină și 
vigilență, intransigență și combativitate față de cei 
care încalcă legile țării. în muncă și viață să promo
vați activ concepția științifică, marxist-leninistă a 
partidului nostru, înaltele idealuri comuniste. Faptele 
înălțătoare ale trecutului și victoriile istorice ale so
cialismului să vă insufle mereu puternice sentimente 
de devotament față de popor, de mîndrie patriotică 
legitimă.

îmi exprim convingerea că promoția de ofițeri de 
miliție și de securitate din acest an, credincioasă trup 
și suflet Partidului Comunist Român, poporului din 
rîndurile căruia provine, se va dovedi la înălțimea, 
marii încrederi ce-i este acordată și va apăra cu abne
gație măreața cauză a înfloririi patriei, a socialismu
lui și păcii.

Vă urez din toată inima multă sănătate și fericire^ 
succes deplin în activitatea dumneavoastră;

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Solemnitatea

Luni dimineața a avut loc solemnitatea acordării gradului de ofițer promoției 1969 de absolvenți ai școlilor militare de ofițeri ale Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului.La solemnitate au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co- mitetițlui municipal București al P.C.R., Vaslle Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Ion Stă- nescu. președintele Consiliului Securității Statului, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității ' Statului, generali și ofițeri superiori.Solemnitatea a fost deschisă prin intonarea Imnului de stat al Republicii Socialiste România.S-a dat apoi citire Ordinului ministrului afacerilor interne și Ordinului președintelui Consiliului Securității Statului pentru acordarea gradului de ofițer noii promoții de absolvenți ai școlilor militare de ofițeri ale Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului.Șefii promoțiilor celor două școli, locotenenții Vladimir Nașca și Dan Stăncescu. au mulțumit conducerii de partid și de stat pentru înalta încredere acordată de a lucra tn rîndul cadrelor active ale miliției și securității și pentru condițiile de învățătură createTovarășul Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R.. a dat apoi citire

scrisorii adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, absolvenților Scolii militare de ofițeri M.A.I. și ai Scolii militare de ofițeri de securitate, promoția 1969, cu ocazia acordării gradului de ofițer.. Textul scrisorii a fost primit cu puternice urale de cei prezenți.Absolvenții celor două școli au adresat apoi Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :Cuvintele dumneavoastră calde și mobilizatoare pe care ni le-ați a- dresat cu ocazia înălțării în grad s-au întipărit adînc în conștiința noastră și ne vor călăuzi permanent pașii în muncă și în viațăNoi. ofițerii promoției 1969. mulțumim din inimă conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile optime de pregătire ce ne-au fost create în școlile militare pe care le-am urmat, pentru grija părintească pe care ne-ați purtat-o spre a deveni ofițeri ai Consiliului Securității Statului și ai Ministerului Afacerilor InterneTn acest moment solemn, pe care îl trăim permiteți-ne să dăm glas sentimentelor de profundă recunoștință, dragoste și respect față de conducerea partidului și statului, să ne exprimăm atașamentul și adeziunea deplină la politica Internă și externă a României socialiste. A- cum. rînd întregul popor întîmpină.

de ofițer
într-o atmosferă de entuziasm creator, Congresul al X-lea al partidului șj a XXV-a aniversare a eliberării patriei asigurăm încă, o dată conducerea de partid și de stat că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne aduce întreaga contribuție la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității naționaleTn întreaga noastră activitate vom da dovadă de o înaltă conduită morală vom fi plini de grijă și solicitudine în relațiile cu oamenii muncii, punînd mai presus de orice adevărul, cinstea și omenia, vom apăra cu hotărîre proprietatea socialistă, drepturile și libertățile cetățenești.Vom depune zi de zi "torturi în vederea aplicării cunoștințelor do- bindite în școală, ridicării necontenite a nivelului de pregătire, spre a fi la înălțimea sarcinilor ce revin organelor în care vom lucra.Animați de un fierbinte patriotism. ne angajăm solemn în fața conducerii partidului și statului, a dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fim gata oricînd la datorie, slujind cu abnegație, credință și devotament, la nevoie cu prețul vieții, cauza partidului și poporului, înaltele idealuri ale socialismului și comunismuluiLa sfîrșitul solemnității a avutloa defilarea absolvenților școlilor militare. (Agerpres)

4 MILIOANE 
LEI PESTE AN
GAJAMENTUL 

ASUMAT

CELULOZA 
ȘI HÎRTIE 

PESTE 
PREVEDERI

pe anul 1969.

Ca urmare a utilizării raționale a materiilor prime și auxiliare și a resurselor de energie electrică, în primul semestru al acestui

1 052 tone celuloză, 709 tone hîrtie se înscriu în producțiile realizate peste plan de la începutul anului de către chimiștiiCombinatului de celuloză și hîrtie din Brăila La principalii indicatori - producția globală și producția marfă vîndută' și încasată — s-au obținut rezultate cu 4,3 și respectiv 5,2 la sută mai mari față de prevederi, depășindu-se cu mult angajamentul luat(Agerpres)

an, unitățile industriale din județul Bacău au redus cheltuielile la 1 000 lei producție marfă cu 6,25 lei sub nivelul planificat. Aceasta a avut ca efect obținerea unui volum de economii, la prețul de cost, insumind circa 30 milioane lei, cu 4 milioane mai mult decît fusese prevăzut in angajamentele asumate

în atmosfera de avînt creator a întrecerii socialiste

NOI SUCCESE IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Șl A ANGAJAMENTELORCea mai întreprindere prelucrare a țițeiului din țară, rafinăria „Crișana" din Suplacul de Barcău, lucrează in avans față de graficul stabilit pentru atingerea parametrilor proiectați. Pină la sfîrșitul săptămînii 88 000 tone țiței, față ... _____ ____ ____________  Continuîndu-se acestritm se creează posibilitatea atingerii capacității anuale proiectate — prelucrarea a 300 000 țiței — la finele acestui an, cu circa nouă mai devreme.

RaFINARIA 
„CRIȘANA” 

MULT ÎN A- 
VANS FAȚA DE 
GRAFICUL DE 
ATINGERE A 
PARAMETRI

LOR PROIEC 
TAȚItrecute au fost prelucrate de 83 000 tone planificate.

90 DE OBIEC
TIVE ȘI INSTA
LAȚII PUSE ÎN 

FUNCȚIUNE

. -. u.

tînără de

mi- .Ti u-Constructorii neri din Valea lui continuă cu rezultate tot mai bune șirul succeselor obținute in primul eoniMfrn cind au

stalații executate in cadrul lucrărilor de deschidere a minelor noi, Livezeni și Bărbăteni și de dezvoltare și modernizare a celor vechi.Numeroase construcții miniere terminate recent, printre care instalațiile de sortare, insilo- zare și transportare a cărbunelui de la exploatarea Lonea, stația de ventilatoare de la Vulcan, depozitul de lemn de mină de la Bărbăteni și altele, au fost recepționate înainte de termenul prevăzut.
30 DE ÎNTRE

PRINDERI 
ȘI-AU ÎNDEPLI- 

NIT ÎNAINTE 
DE TERMEN 

ANGAJAMEN
TELE

Pînă acum, 30 de întreprinderi din județul Brașov au anunțat îndeplinirea inainte de termen a angajamentelor anuale inițiale. Fruntașe in întrecere sînt colectivele combinatelorchimice din Făgăraș și orașul Victoria, care au dat peste pian aproape 2 700 tope îngrășăminte chimice, uzinele Hidromecanica, Fabrica de ci-■ ---- întreprinderile textile din Prej-in-
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DIVERS
Cotă 
maximă
la VidraruDe curînd, apele Argeșului a- 
cumulate in lacul de la Vidraru au atins pentru prima oară 
cota maximă : 166 m. Atit cit 
măsoară înălțimea barajului. Ca 
urmare, capacitatea energeti
că a hidrocentralei de la Chei
le Argeșului a depășit cu mult 
indicatorii proiectați. Pentru că 
apele sint in continuă creștere, 
ele sint acum deversate rațio
nal prin pereții barajului, cre- 
indu-se o cascadă impresio
nantă pentru turiști. Zăpezile și 
ploile abundente din acest an 
au făcut să crească și mai mult 
valoarea barajului in proteja
rea . localităților de pe albia ri- 
ului de năvala apelor care altă 
dată spulberau totul in calea lor 
Proiectanților, constructorilor și tuturor celor care și-au adus 
aportul la realizarea obiectivu
lui — încă o dată felicitările 
noastre. La... cota maximă.

Cîștîgătorul 
nu ia nimicDrept mulțumire pentru că a fost găzduit la Petroșani de Oscar Moldovan, recidivistul Leon Habău i-a sustras acestuia la plecare libretul de C.E.C. completîndu-și numele la condițiile de retragere. Ajungînd la oficiul P.T.T.R. Titu-gară a Încercat — dar n-a reușit — să retragă banii. Pînă la urmă însă tot s-a pricopsit. Tragerea 
— la care a ieșit cîștigător — a avut loc la Tribunalul județean Dîmbovița și celui în cauză i s-a atribuit un „cîștig" de un an de zile închisoare. Ca amator de economii, va acumula (de data asta) învățare de minte.
Cunoscut, 
dar nevăzutEste vorba de noul produs 
brașovean „Lavoderm". I s-a 
făcut și i se face reclamă sus
ținută in presă și la radio. Și 
nu-i rău. Calitățile sale — spa
lă mlinile fără apă, fără săpun, 
nu-i nevoie de prosop — îl fac 
căutat îndeosebi de către con
ducătorii auto. Firma furnizoa- 

. re anunță că se poate găsi 
'.spre cumpărare iii cantități su
ficiente la toate stațiile de ben
zină PECO. Este probabil o e- 
roare : la toată stațiile PECO de 
pe Valea Prahovei sau de pc șo
seaua națională D.N.-l „Lavo- 
dermul" lipsește. Cum rămîne a- 
tunci cu reclama 7 Ne adresăm 
forurilor de resort in așteptarea 
„săpunelii".

o-

pierdută**lașul este cunoscut ca un raș al monumentelor istorice.Palatul culturii și Trei Ierarhi, Cetățuia și Golia, bojdeuca lui Creangă sînt doar cîteva din cele pe care vizitatorii lașului le caută și le admiră. Toate bune, nimic de spus, ce ne facem însă cu peisajul oferit de căile de acces spre aceste monumente care se prezintă sub orice critică. Spre exemplificare, străzile care duc către biserica Bărboi sau către biserica Frumoasa, sînt desfundate șl murdare ; drumul spre Cetățuia este lăsat în părăsire, iar drumul către mînăstirea Hlincea trece prin depozitul de gunoi al orașului. Oare acest aspect, deloc plăcut, nu-și poate „face drum" spre organele locale de resort 7 Normal așa ar fi. Altă... cale nu găsim I
Decont...
amețitor

Conducător auto pe mașina 
21-Dj-6 379, Tudor Moantă in- 
cărca vin de la depozitul Vinal- 
cool Dăneț pentru a-l transpor
ta la Corabia (județul Dolj). 
Cit timp i-au fost încărcate în 
autocamion citeva mii de litri de 
vin, el, șoferul, a „gustat" mai 
multe pahare. După aceea... 
dă-i viteză ! La o curbă, 
vinul băut și-a spus cuvintul. 
Șoferul a pierdut controlul vo
lanului și a răsturnat mașina. 
Vinul din butoaie s-a vărsat. 
Nici mașinii nu i-a fost mai bi
ne. Incluzind paharele băute 
la depozit și încălcarea fla
grantă a legilor de circulație, 
decontul va fi destul de... ame
țitor.

O cunoaș
teți?Se numește Capră Rodica. Pînă în 1967 a locuit împreună cu soțul ei și cei patru copii in Vatra Dornei, str. 7 Noiembrie nr. 43. De atunci a dispărut de la domiciliu și, pînă in prezent, nu se mai știe nimic despre ea. La plecare, a luat și actele copiilor, motiv pentru care doi dintre ei nu pot fi înscriși la școală. In plus, judecată in lipsă, sub acuzația de abandon familial, a fost condamnată la 10 luni închisoare. Iată deci motive temeinice pentru depistarea acestei „mame".

de

eu 
„Scînteii

Rubricii redactata
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

„Memoria scrisă" ședințe lărgite ale comitetelor de direcție din întreprinderi

se dezbat cifrele de plan pe 1970

ameninfată de amnezie ORIENTAREA EFORTURILOR

afla la... poartă șl, de luni de zile, nimeni nu intrase în Încăperile unde sînt depozitate dosarele. Așa stînd lucrurile, e lesne de înțeles de ce nici aici nu se rezolvă întotdeauna la timp solicitările unor foști salariați. Instalatorul Constantin Rabu n-a putut intra în posesia u- nei adeverințe, care să dovedească activitatea sa în uzină între'11 XI 1956 și 30 X 1958. Șeful serviciului personal, Iile Bologa, i-a expediat petiționarului un răspuns, arătîndu-i că „deoarece unitatea nu are arhivar, cererea dv. nu poate fi soluționată". De cînd oare asemenea grave neglijențe pot fi invocate cu atîta seninătate drept „argumente" pentru a frustra oamenii de drepturile ce li se cuvin 7De la „Grivița roșie" am poposit la Uzina de medicamente București — o mare întreprindere, creată prin unificarea a trei fabrici: „Tableta", „Fiola" și noua uzină ce le-a co-

Ai nevoie de un act. Te adresezi cu o cerere instituției competente și aștepți ca, în termenul legal (1—20 de zile), să ți se elibereze documentul. Iată însă că, în multe cazuri, acest procedeu firesc se dovedește 
a fi total ineficace. După cum au relatat ziarului nostru numeroși cetățeni, obținerea unor acte — de vechime în muncă sau pentru atestarea altor situații — devine atît de greoaie, Incit unele solicitări nu-și găsesc rezolvarea nici în 2—3 ani.De peste opt luni de zile, cetățeanul Constantin St. Muscu se chinuiește (da, acesta e cuvîntul) să obțină — în vederea întocmirii dosarului de pensionare — atestarea unui deceniu de muncă în serviciul circumscripțiilor sanitare Oprișor și Bolocița, județul Mehedinți. Pentru actul amintit, cetățeanul se k- dresează Direcției sanitare județene Mehedinți. Nimic mai firesc. Dar răspunsul, în loc să-i aducă actul cerut, îl introduce Intr-un cerc vicios, tracasant. „Nu se află la noi fondul de arhivă al circumscripției sanitare din comunele respective" —• i se răspunde, fiind îndrumat spre Direcția administrației locale de stat a aceluiași consiliu popular județean. Direcția respectivă procedează mai operativ : expediază cererea Consiliului popular al comunei O- prișor ; acesta, la rîndul său, o trimite Arhivelor Statului din Craiova; iar de aici — tot nerezolvată — este trimisă Consiliului popular al județului Dolj. Dar nici aici nu se găsea actul căutat. în disperare de cauză, cetățeanul adresează o scrisoare Spitalului unificat din Calafat, care îl îndrumă la... Consiliul județean Mehedinți. Iată, deci, cererea respectivă ajunsă într-un punct mort. Cui să se mai adreseze cetățeanul, care din noiembrie 1968 pînă în iunie 1969 s-a aflat pe drumuri, chiar dacă în parte ele s-au „bătut" prin corespondență 7 După cum s-a putut constata, cauza tuturor acestor neajunsuri o constituie neglijența incalificabilă a consiliilor populare județene menționate pentru strînge- rea la un loc a documentelor de pe aria lor teritorială, pentru organizarea și sistematizarea arhivelor.Cazul lui Constantin St. Muscu nu este singular. Raidul întreprins de redacția ziarului, împreună cu un reprezentant al Arhivelor Statului, directorul Virgil Tatomir, ne-a relevat multe alte situații de acest fel.De la actul necesar cetățeanului, pentru a-i confirma nașterea, existența într-un anumit loc, munca, pînă la altele, de interes general, orice arhivă însumează o serie de date de valoare, care se cer a fi conservate cu grijă pentru a putea fi folosite cu ușurință ori de cîte ori este necesar. O asemenea cerință devine cu atît mai imperioasă, cu cît se știe că adesea cetățeanul — ji nu numai el, ci de multe ori chiar instituțiile respective — trebuie să apeleze la serviciile arhivei, ca mo- ____ _____________________ „______ ______ _dalitate unică, și, cîteodată, ultimă prinderi și instituții nesocotesc înde rezolvare a unor probleme, pen- seninătatea practică a acestui ser-tru el, de interes vital, care, alt- viciu, aparent extrem de simplu, el minteri, ar rămîne pur și .slrhplu ne- • ................................... ....soluționate.Intr-un anume sens, arhiva este expresia disciplinei, a preciziei și ordinii desăvîrșite. Dar cît de departe este această imagine de starea deplorabilă a unor arhive pe care le-am cuprins în raidul nostru !In noiembrie anul trecut, Uzinele- „Grivița roșie" s-au despărțit în două, lulnd ființă „Uzina de utilaj chimic" și „Uzina de material rulant", în subordinea a două ministere diferite. Intrebînd unde este arhiva, nici directorul administrativ al primei întreprinderi, Constantin Gionea, nici directorul celeilalte, Vasiie Mladin, n-au știut să răspundă unde se află aceasta, dacă funcționează sau nu, cine răspunde de ea și nici măcar unde este cheia. După multe investigații, am găsit-o noi : se

Cauzele dezordinii
din arhivele

unor întreprinderi
și instituții

masat. Care este situația arhivei de aici 7 Deși unificarea s-a făcut de peste un an (la 1 aprilie 1968), arhiva se află dispersată la 3 adrese. Cînd cineva solicită un act, funcționara aleargă după dosare din bulevardul Ion Șulea în Bucureștii Noi sau în str. Pitar Moș. In afară de această carență de organizare, ca și de altele vizind ordonarea și sistematizarea — care determină întîr- zieri în rezolvarea cererilor salaria- ților — aici se mai constată deficiențe grave în eliberarea propriu- zisă a actelor. Nicolae Cristofic, și ful serviciului personal, emite adeverințe și alte acte în unicat, fără copii, facilitînd, pe de o parte, comiterea unor falsuri și îngreunînd, pe de altă parte, eliberarea unor duplicate. Nerespectarea unor reguli elementare într-un asemenea serviciu este tolerată cu bună știință de șeful serviciului administrativ. Aurel Ionescu, pentru care, probabil, arhiva este un compartiment scos complet din sfera preocupărilor sale.Este de prisos să mai arătăm în ce măsură o asemenea atitudine își poate găsi sau nu o cit de mică circumstanță atenuantă. Un lucru este însă cert. Acolo unde conducerile.de între-

>e-

gajată ca portar, dar, în timpul liber face și pe... arhivarul. Din explicațiile confuze ale șefei serviciului administrativ, Vasilica Juncu, n-a reieșit prea clar cum s-a ajuns la o astfel de situație ciudată. Cert este că Eugenia Căuteș nu mai vrea să fie arhivar. Și, după ce am văzut „arhiva", i-am dat dreptate. Depozitată într-o pivniță din calea Șerban Vodă, cu pereții căzuți din cauza igrasiei și a inundațiilor repetate, cu dosarele vîrîte în saci trîntiți pe jos, încît multe acte s-au distrus, această așa-zisă arhivă nu este altceva decît o mostră a unei crase lipse de răspundere.în aceeași stare jalnică se află și arhiva T.E.T.I.L. din Pitești, în cîteva magazii putrezite, pădure de la marginea orașului, în ciuda promisiunilor repetate ale directorului Gheorghe Constantinescu că va asigura buna ei funcționare.Desigur, asemenea grave neglijențe trebuie să fie pretutindeni sancționate așa cum se cuvine. Conducerile de întreprinderi și instituții au obli-; gația de a asigura arhivelor condiții corespunzătoare, în așa fel ca toate documentele să fie bine conservate, iar inventarierea, catalogarea, experti- zarea și organizarea întregului material să se facă potrivit normelor în vigoare și nu după bunul plac al unui funcționar sau al altuia. Toate acestea presupun, firește, încadrarea respectivelor servicii cu funcționari competenți, anume pregătiți pentru o astfel de activitate.Faptele amintite, părerile specialiștilor cu care am discutat aduc în atenție, ca o problemă de interes mai larg, și pregătirea însăși a cadrelor de arhivari. Pregătirea desfășurată sub auspiciile Arhivelor Statului — la care participă, de cele mai multe ori, salariați fără aptitudini și tragere de inimă și care, de altfel, pleacă repede în alte munci — nu este nici pe departe suficientă. Arhivistică ar trebui să beneficieze de cadre pregătite prin sistemul învățămîntului de stat. Ni se pare, de asemenea, îndreptățit punctul de vedere al directorului general al Arhivelor Statului, tov. Gh. Titilea- nu, privind necesitatea sporirii competenței filialelor Arhivelor Statului în controlul și îndrumarea de specialitate a arhivelor din întreprinderi, instituții, consilii populare etc., precum și propunerea de a fi sancționate serviciile în subordinea cărora se află arhivele, pentru organizare necorespunzătoare și pentru întîrzieri nejustificate în îndeplinirea obligațiilor față de public. Eliberarea la timp a actelor solicitate este o datorie a oricărei instituții de stat, o expresie a respectului său pentru cetățean.

plasată dintr-o

SPRE PERFECTIONAREA
LATURILOR PRINCIPALE

ALE ACTIVITĂȚII ECONOMICE

La întreprinderea textilă
„Dacia” din CapitalăDezbaterea cifrelor de plan pe anul 1970 a prilejuit, la întreprinde

rea textilă „Dacia" din Capitală, o analiză atentă, constructivă, în lumina prevederilor documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului, a realizărilor din prima jumătate a acestui an, a căilor și posibilităților de a îndeplini, în cele mai bune condiții, atit sarcinile de producție pe întregul an, cît și cele care vor sta în fata colectivului în 1970.— Rezultatele de pînă acum sînt bune — a arătat în expunerea sa 
tov. Theodor Statovicî, directorul întreprinderii — și oferă o solidă bază de pornire pentru sarcinile de plan din anul viitor.Pentru 1970, cifrele de plan prevăd că producția globală va fi cu 1,6 la sută mai mare decît realizările prezumate pe 1969, adică un plus de 70 tone la secția filatură, respectiv de 780 000 mp la țesături finite, o creștere a ponderii articolelor cu tehnologie de fabricație complexă.

Ing. Nicolae Vasiliu, șeful secției filatură, și inginerul șef adjunct al 
întreprinderii, Ștefan Dumitrescu, s-au referit la diferite aspecte legate de sporirea producției în condițiile modernizării „din mers" a filaturii, la necesitatea asimilării cît mai operative in fabricație a unor noi articole. Mai multi vorbitori au insistat asupra cerinței sporirii continue a productivității muncii, care, în 1970, trebuie să fie cu 11 la sută mai mare decît cea planificată pentru anul în curs. Un asemenea salt, au arătat economistul Ion Peter, din serviciul de normare a muncii și salarizare, tehnicianul Sandu Pruteanu, șeful secției tesătorie, și îng. Emil Odiați, șeful secției finisaj, poate fi obținut prin fructificarea rezervelor interne, prin activitatea de organizare științifică a producției și a muncii. Tot despre resursele interne ale întreprinderii au vorbit și Maria Dia- 
conu, președinta comitetului sindicatului, șeful serviciului de organizare a producției și a muncii, Cornel Mo- goș, și mecanicul-șef al întreprinde-

ril, ing. Ion Ciobanu, Iar ing. Elena Vrăbieș, șefa serviciului de planificare, a adus în discuție posibilitățile unei mai bune programări a producției, unele măsuri care se impun în legătură cu comenzile ocazionale mici pentru export. Despre îmbunătățirea calității produselor, pe baza u- * nor discuții cu muncitorii și maiștrii, precum și cu furnizorii de materii prime și de semifabricate, a vorbit ing. Constantin Nae, șeful serviciului de control tehnic al calității.
In legătură cu posibilitățile de spo-

La fabrica
„23 August"In cadrul fabricii de mobilă „23 

August", din Tîrgu Mureș, dezbaterea în ședința lărgită a comitetului de direcție a cifrelor de plan pe 1970 s-a remarcat prin profundul caracter de lucru, prin examinarea competentă și plină de răspundere a problemelor majore ale activității economice a întreprinderii. Din informarea prezentată de ing. loan Flo- 
rea, directorul fabricii, a reieșit că în primul semestru a.c. sarcinile de plan au fost realizate la toti indicatorii.Dacă In anul 1970 sarcina de plan la producția globală va crește cu 2 la sută și cu 3 la sută la producția marfă vîndută și încasată, sporul de creștere a productivității muncii va fi de 5,7 la sută. Sarcina,de export va spori cu mai mult de 10 la sută, din care la mobila „Stil-Baroc" cu 48 la sută.— Direcția principală In care va trebui să insistăm în anul viitor o constituie continuarea susținută a acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii — a spus 
Vasiie Cionca, inginerul șef de producție.Alti vorbitori au subliniat în cu- vîntul lor că o atenție sporită tre-

rire a eficienței economice a întregii activități, Gheorghe Dumitrașcu, director adjunct al întreprinderii, a a- rătat că materializarea acestei cerințe este condiționată de întărirea disciplinei tehnologice, de mai buna gospodărire a materiei prime și de asigurarea stabilității furnizorilor acesteia, de programarea judicioasă a producției, în așa fel încît să permită utilizarea integrală a resurselor materiale și umane ale întreprinderii.Toți participant!! la dezbateri și-au exprimat hotărlrea de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile, de a crea, anul acesta șl în 1970, toate condițiile necesare transpunerii întocmai în viață a hotărîrilor în domeniul economic pe care le va adopta cel de-al X-lea Congres al partidului.
Adrian PRODAN

de mobilă 
din Tg. Mureșbuie acordată aprovizionării cu materii prime și materiale. Ei au remarcat că în trimestrul I a.c., din cauza unor perturbați! ce au existat în aprovizionare, a crescut numărul orelor de stagnare la utilaje, ceea ce a făcut ca și coeficientul de folosire a fondului de timp să se mențină scăzut. S-a cerut totodată comitetului de direcție să ia măsuri ca cele 13 cadre care au urmat cursuri pentru perfectionarea în domeniul conducerii și organizării producție ' și a muncii să fie folosite pe d’ plin, in locurile potrivite calific* superioare pe care o au. S-a pi'op ca în semestrul II a.c., cu ajutorul acestor specialiști, ca șl cu al altora, să se elaboreze studii pe teme cum ar fi determinarea științifică a spațiului de producție, organizarea sectoarelor de prelucrări mecanice, îmbunătățirea transportului intern prin folosirea diagramelor cu fire, îmbunătățirea activității C.T.C., folosirea metodelor statistice în controlul calității produselor, reorganizarea atelierului de prototipuri și crearea unui atelier de mobilă „Stil".Alti participant la discuții, printre care ing. Mihai Dumitrescu, șeful fabricii nr. 2. Szabo Iosif, șeful serviciului plan, Păli Edmund, șeful serviciului livrări și desfacere, au propus să fie stabilită neîntîr-. ziat o tehnologie științifică pentru produsele ce necesită o prelucrare mai. pretențioasă în vederea elimi-,. nării oricăror improvizații, din care' cauză în acest an se înregistrează pierderi de producție. De asemenea, ei au subliniat necesitatea amenajării unui depozit de mobilă, a mecanizării încărcării în vagoane', < a produsului finit. Ing. Vasiie Tblbi')- 

ceanu, șeful fabricii nr. 1, a adu>,gat că este necesară îmbunătățire»; cooperării între unitățile Ministerului Economiei Forestiere.Dezbaterile din ședința lărgită a comitetului de direcție au conturat dorința unanimă a colectivului fabricii de mobilă „23 August" din Tîrgu Mureș de a-și spori eforturile și de a pregăti din vreme toate condițiile pentru înfăptuirea sarcinilor prevăzute pentru anul 1970.
Deaki LORAND 
corespondentul „Scînteii*

Dumitru MINCULESCU

Foto : Gh. Vințilă

viciu, aparent extrem de simplu, el devine depozitarul a tot felul de nereguli care afectează interesele generale ale întreprinderii, constituind totodată și o sursă de nemulțumiri justificate din partea cetățenilor. A admite degradarea documentelor predate unor asemenea „arhive" înseamnă, în fapt, a admite înregistrarea unor pierderi irecuperabile pentru cetățean și pentru societate. Dar necesitatea de a pune ordine în arhive, în evidența actelor, este legată și de o altă cerință practică imediată și anume aceea de a pune ordine în întreaga activitate a unităților respective. Or, în multe unități, ca de exemplu, la Ocolul silvic Rm. Vîlcea, I.A.L., sectorul 5 din Capitală ș,a„. această treabă este lăsată exclusiv în seama unor funcționari de... „ocazie" ! La I.A.L. sectorul 5 din Capitală, Eugenia Căuteș este an-
Pe adresa redacției au sosit In ultimele luni mai multe scrisori din Valea Jiului. Ele au ca subiect comun ' probleme de comerț și aprovizionare.Pentru tema pe care ne-am propus s-o dezbatem, Valea Jiului prezintă un specific aparte. Ea nu se află, asemenea altor orașe și centre, în perimetrul unor surse, apropiate de aprovizionare. Dimpotrivă, se găsește Ia mare depărtare de acestea ba, chiar, la extremitatea unora dintre ele. Evoluția cererii de consum înregistrează, de asemenea, un ritm neobișnuit de rapid.Aceasta ar fi, pe scurt, schița de „profil comercial" a Văii Jiului. Orice discuție despre punctele forte și mai puțin forte ale acestui profil trebuie să înceapă de la baza materială a comerțului. Pentru că un asemenea profil are nevoie, în egală măsură, atît de o rețea puternică, bine organizată, cît și de un sistem de aprovizionare capabil să răspundă cit mai bine cererii de consum.Rețeaua comercială. Trebuie spus, din capul locului, că In Valea Jiului s-au făcut și se fac eforturi vizibile, care angajează mari fonduri materiale, pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale. In ultimii ani au fost construite magazine și complexe de autoservire la Petrila. Petroșani, Lupeni, Vulcan. Altele asemănătoare se află în construcție. De asemenea, recent, prin- tr-o reașezare a rețelei, au fost redate comerțului alte noi -spații, încît în prezent Valea Jiului dispune de 125 unități de alimentare, 73 de produse industriale, aproape 80 de unități de alimentație publică, zeci de unități de legume și fructe etc. Extinderea rețelei comerciale, perfecționarea organizării ei se află în continuare în atenția consiliului popular municipal.Aprovizionarea. Aprecierea cum; părătorilor pe care i-am consultat și constatările noastre pe teren conduc la o concluzie certă : cantitatea și varietatea fondului de marfă care se pune astăzi la dispoziția locuitorilor Văii Jiului sînt într-0 evidentă creștere față de anii trecuți. Această creștere are corespondențe statistice numai in primul semestru al anului, de ordinul a sute de milioane.Am cercetat la fața locului observațiile semnalate în scrisori, iar constatările făcute au constituit o- biectul unei mese rotunde care — prin participarea unor reprezentanți ai consiliului popular municipal, ai celor două baze comerciale de desfacere ce activează aici, ăi organizațiilor comerciale și cooperației meșteșugărești — a amplificat a- ceastă investigație.

O primă observație care s-a conturat se referă la ritmicitatea aprovizionării. Pe rețea s-a constatat că o dată există de toate, iar altă dată rafturile rămin goale.— Da, aceasta-i realitatea, arată tovarășul Emil Abalașiu, directorul I.L.F Petroșani. Avem contracte încheiate cu furnizorii din două mari baz:ne legumicole — I.L.F. Dolj și I.L.F. Olt. Cum să asigurăm ritmicitatea în desfacerea pe rețea cînd a- cești furnizori nu ne-au livrat, în două luni, nici 50 la sută din cantitățile contractate 7 Am trimis ma-

a cunoaște geografia locului, ar fi tentat să spună că sînt suficiente. Un simplu calcul este edificator. Cele șapte orașe ale Văii Jiului se întind pe o lungime de circa 70 de km. Un centru de legume revine la 3 000 de cumpărători t Extinderea comerțului și în forme mobile de desfacere — tonete, cărucioare, puncte alimentare — solicită insistent inițiativa organizatorilor aprovizionării.Profităm de prezența la masa noastră rotundă a directorului I.L.F. și-l adresăm întrebarea : De ce nu luați asemenea măsuri 7" Răspunsul ne

țit, în nici o perioadă, lipsa acesteia. In schimb, alte produse alimentare — slănină afumată și neafumată, biscuiți preambalațl, unele preparate de carne, conserve de pește (marinată), ciocolată — au lipsit periodic.Nu ne propunem să analizăm în profunzime această problemă (ar trebui s-o facă forurile locale șl M.C.I.). Luăm la întîmplare, din lista prezentată de tovarășul director, un sortiment deficitar : marinata de pește. Credem că nu este necesar să facem o demonstrație statistică din care să reiasă că acest produs

Cînd doi se ceartă, 
cumpărătorul... pierde
La masa rotundă, despre măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea 

aprovizionării localităților din Valea Jiului

șini în toată țara și, acolo unde am găsit marfă, de acolo am 'cumpărat. Cantități mai mari de produse am obținut de la furnizorii cu care n-am avut contracte decît de la partenerii noștri contractuali. Acuma, furnizorii știu bine că nu mal pot bate „monedă" pe timp și și-au fabricat motive strict „comerciale" : „Vă trimitem ceapă dacă ne cumpărați și atîtea tone de varză în plus" I sau : „Ce tot faceți recepție peste recepție 7 Marfa nu mai e trufanda. O primiți așa, bine, nu, o dăm în altă parte". Aceste practici sînt cel puțin stranii și e de datoria uniunilor cooperatiste respective să intervină prompt și să-i cheme la ordine pe acești furnizori care nu înțeleg să se supună unei firești discipline contractuale.O altă remarcă. Sîntem informați de inspectorul comercial Gh. Văduva că pe întreg teritoriul Văii Jiului există doar 50 de centre de desfacere 
a legumelor ți . fructelor. Cineva, fără

nedumerește, dar îl reproducem întocmai: „Să avem noi marfă, că de cumpărători nu ne văităm" Cu alte cuvinte, felul in care e deservit cumpărătorul, cît timp i se răpește pentru a-și cumpăra o legumă sau un fruct, interesează mai puțin. Nu putem fi de acord eu această optică Pe adevărații organizatori ai comerțului cu legume îi interesează în egală măsură ambele laturi ale actului comercial.Trecem la sectorul produselor alimentare industriale. Iată ce declară, la masa rotundă, tovarășul Cazimir Davidovici, directorul O.C.L. Alimentara— Nu spun o noutate ; aprovizionarea cu produse alimentare a suferit, în semestrul întîi al acestui an, o anumită strangulare datorită nea- coperirii unor repartiții în raport cu necesarul. Minerii Văii Jiului au a- preciat și apreciază faptul că rețeaua alimentară a fost aprovizionată în mod ritmia cu carne și nu s-a resim-

se găsește în cantități îndestulătoare în toate orașele țării. Alimentarele dispun de stive întregi. Atunci, de ce lipsește în Valea Jiului ? Răspuns : nu s-a ținut seama, la stabilirea repartițiilor, de cerințe. Desigur, mai există unele greutăți. Dar este cel puțin bizar, credem, să găsești justificări pentru absența de pe piața Văii Jiului a unor sortimente de ciocolată, de biscuiți și a rarităților indigene — țigările „Naționale" ! (Nu mai departe decît la Tg. Jiu, oraș aflat doar la 57 km, acestea prisosesc 1)Ne-am permite să remarcăm că nu e vorba de lipsa efectivă a acestor articole din fondul total de marfă. E mai degrabă vorba despre un sistem rutinier de repartizare a mărfurilor, de inexistența studiului asupra cererii de consum.între invitați se afla și o gospodină, tovarășa Maria Latculich. Tși spune părerea despre un produs alimentar solicitat zilnic — pîinea.

— Mă întreb — și vă fntreb șl pe dv. care coordonați aceste sectoare — de ce calitatea pîinii este variabilă de la o zi la alta, de ce sortimentele sînt atît de sărăcăcioase 7In continuare au loc cîteva replici Intre directorul O.C.L. Alimentara și directorul fabricii de pîine, ca reacție imediată la aceste observații :— Cîte sortimente de pîine faceți 7— Atîtea cîte ne-ați cerut.— Intr-un timp ați fabricat vreo 10—15...— Atunci atîtea ne cercați.O mostră clară a ușurinței cu care comerțul cedează în fața unor producători. De Ia 10—15 sortimente, pe care acesta le impusese fabricii de pîine, ș-a ajuns la „domnia" intermediarei, care, deseori, seamănă cu obișnuita pîine integrală.Aici ce factori „obiectivi" mai intervin 7 Făină este, posibilități de producție sînt, oameni care să coacă piinea se găsesc. Atunci, ce lipsește 7 Din discuțiile purtate la masa rotundă am reținut citeva cauze : întreruperi de curent și apă în timpul procesului de fabricație ; defectarea filtrelor și sitelor de cernere a făinii (ce fatalitate!) ; alcătuirea unor rețete tehnologice necorespunzătoare etc etc. Ce altceva se poate spune decit că stă în puterea — și in obligația — organelor locale să ia măsurile de îndreptare.Discutînd despre aprovizionarea cu produse industriale, interlocutori’ au recunoscut că în dialogul vînzător- cumpărător verbul „avem" — mai a- les în cazul produselor textile, confecțiilor și încălțămintei — este rostit frecvent. Magazinele disnun de un fond de marfă îndestulător. Observațiile formulate de interlocutori, de cumpărătorii cu care am stat de vorbă, au vizat, în acest caz, diversitatea mărfii.— Echipele noastre de control obștesc — arată tovarășul Iacob Petru, membru al biroului consiliului municipal al sindicatelor — au constatat in repetate rînduri că marfă există în cantități considerabile, dar sortimentația unor produse textile și de îmbrăcăminte este redusă mai ales la capitolul „noutăți" și nu asigură o gamă corespunzătoare de modele, numere, talii.Am solicitat explicații în această problemă directorului O.C.L. Produse industriale, Dumitru Poenaru.— Dacă varietatea de sortimente nu este încă pe măsura gustului cumpărătorilor — ne-a declarat domnia sa — există, după părerea mea, dona cauze. Prima : reprezentanții comerțului cu amănuntul, deci cei care cunosc gustul cumpărătorului direct de la sursă, nu au luat parte la operația de contractare din motive de...

economii. ;,Vă reprezintă comerțul cu ridicata și pe voi" — ni s-a spus. A doua : există o anumită concepție la fabrici, și la organele comerciale de repartiție potrivit căreia sînt luate în considerație, de multe ori, doar criteriile strict cantitative.Dar nici acestea nu sînt respectate întotdeauna, apărind ca deficitare : pijamale și ghete pentru copii (mărimi mici), săpunuri de toaletă, lame de ras, cosmetice, reșouri și accesorii electrice, servicii de masă, lustre etc. Insistînd asupra cauzelor fenomenului, reprezentanții comerțului au arătat că peste 50 la sută din produsele care nu se găsesc in cantități suficiente pe piață au ca proveniență nerespectarea contractelor, anularea acestora, amînarea termenelor etc. Intre comerț și industrie există de multă vreme asemenea „litigii". Pentru soluționarea lor s-a apelat și la puterea juridică a sancțiunii. Numai că organismele comerțului nu apelează încă cu fermitatea necesară la aplicarea lor.Ținînd seama de considerentele de mai sus se impune ca organele locale, consiliul popular să-și exercite cu mai mult spirit do răspundere atribuțiile ce Ie revin în domeniul aprovizionării populației, acționtnd cu fermitate a- supra tuturor sectoarelor comerțului. In același timp, supunem atenției . organismelor comerciale uneia observații punctate chiar ps parcursul acestor însemnări.• Aprovizionarea cu legume șl fructe în ciuda înaintării în „timpul abundenței", continuă să fie încă nerezolvată tot.al în Valea Jiului.
e Asupra calității unor produse a- limentare — îndeosebi pîine și preparate din carne — trebuie să se acționeze neîntîrziat. Princinalii furnizori se află în Valea Jiului și posibilitățile de a lua măsuri se află în exclusivitate la îndemîna organelor locale.
o Analiza atentă a cauzelor insuficienței unor mărfuri și luarea măsurilor de îndreptare.
o Studiul cererii de consum să se bazeze pe criterii mal exacte — pornind de la specificul acestui mare centru muncitoresc.
O Valea Jiului așteaptă ca toți furnizorii săi să-și onoreze pînă la ultima cîtime contul de „datorii" la aprovizionare, iar reprezentanții comerțului să repartizeze mărfurile cît mai judicios și să le vîndă în condiții cît mai bune.

Constantia PRIESCU

conducerile.de
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SCÂNTEIA

și acțiune

probleme ale modernizării econO'

rii

de subliniat faptul că

o baza înfloririi

rj

referitoare la creșterea în 
cincinal a producției in- 

mijloacelor de producție 
ritm mediu anual de 9—10 
și a producției bunurilor

in angrenajul capabil printre țările lumii a- toate punctele de ve-

tendințele dezvoltă- moderne, eficiente,

și-au sporit ponderea in totalul 
sutâ în 1968, în condițiile în care producția globală 
frunte ale industriei românești, contribuind în mod

modernă și eficientă a e- rezultate cît mai bune In venitului național.investițional pe care-1 noastră este unul dintre

utile, lntocmi- speciale priviși exploatarea

ales, în muncii și producție.datelor referitoare la

demnrealizări n-au venit de la nu sînt consecința automată ci se

moder- noastre este a profilului

de Gheorghe BADRUS
doctor In economie

Industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, chimia, metalurgia ferăasă, energia electri
că și termică — ramuri definitorii pentru profilul unei economii moderne — și-au sporit ponderea în totalul 
producției industriale de la 18 la sută în 1938 la 43 la 
industrială a crescut de 14 ori. Ele au devenit ramuri de 
hotărîtor la progresul întregii economii naționale.

Stabilind obiectivele șl sarcinile de bază ale dezvoltării econo
miei naționale In perioada 1971—1980, proiectul de Directive sub
liniază : „Partidul Comunist Român pune In centrul politici! sale 
economice continuarea In ritm înalt a procesului de ediiicare a 
unei economii moderne — bazată pe o industrie puternică șl o agri
cultură înaintată, pe folosirea cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
îice contemporane șl valorificarea superioară a resurselor țării, pe 
utilizarea intensivă a întregului potențial de producție, pe o înaltă 
productivitate a muncii sociale — în vederea asigurării condițiilor 
pentru satisfacerea In tot mal largă măsură a cerințelor materiale 
și spirituale ale membrilor societății*.

Ce semnificații au acesta aprecieri cu caracter programatic din 
proiectul de Directive, care, prin aria largă de cuprindere, prin 
durata și complexitatea proceselor la care se referă, depășesc 
cadrul cincinalului următor și chiar al deceniului viitor ? In pagina 
de față ne vom referi la citeva 
miei noastre socialiste.xperiența mondială arată că o economie națională modernă se distinge în zilele noastre prin dezvoltarea puternică a forțelorde producție, prin structura ei complexă și mobilă, în care .industria este un factor motor, prin rolul însemnat al cercetării științifice și a- plicarea largă a realizărilor tehnicii avansate în producție, extinderea amplă a învățămîntului și a altor forme de pregătire a forței de muncă, gradul ridicat de socializare a producției și o anumită dirijare a proceselor economice, înalta productivitate a muncii, folosirea intensă, multilaterală a resurselor productive, participarea activă la schimburile economice internaționale, la diviziunea mondială a muncii, iar ca o reflectare a acestor caracteristici — un venit național ridicat pe locuitor și răspîndirea în proporție de masă a realizărilor civilizației contemporane.Din confruntarea stadiului de dezvoltare a economiei noastre cu aceste atribute, rezultă că ea este o economie socialistă în plin proces de modernizare.Conceptul de economie modernă nu este însă ceva finit, static, o stare care, o dată realizată, se perpetuează în mod automat. Dimpotrivă, o economie cu adevărat modernă este indisolubil legată de realizarea unui echilibru dinamic, își poate menține atributele numai în măsura în care componentele sale progresează în pas cu ,tot ceea ce este mai avansat, mai eficient. De aceea, ccnducînd procesul edificării unei economii moderne. par- ..tidul și.statul nostru orientează în mod constant eforturile — în viitorul deceniu, ca și pînă acum — spre aplicarea în economie a tot ce este mai înaintat în știință, tehnică, organizarea producției, confruntă dezvoltarea economiei noastre cu tendințele economice pe plan mondial în dinamica lor.Atributul de „modernă" acordat unei economii se referă la nivelul tehnic al forțelor de producție, Ia structura pe ramuri, nivelul productivității muncii și alți indicatori, dar el nu caracterizează relațiile de producție, natura orîn- duirii social-economice din țara respectivă. Realitățile arată că, din acest punct de vedere, în lume există economii moderne de tipuri diferite — capitaliste și socialiste — care se deosebesc între ele prin importante trăsături definitorii referitoare la proprietatea asupra mijloacelor de producție, caracterul dezvoltării economice, repartiția bunurilor ș.a.Din acest punct de vedere, experiența și perspectivele dezvoltării economiei noastre naționale au valoarea de a demonstra, ca și economiile altor țări socialiste, metodele și avantajele căii socialiste de modernizare. Aceasta este cu atît mai important' în zilele noastre, cînd subdezvoltarea este un fenomen de proporții mondiale, cînd noile state independente tind cu ardoare spre progresul lor economic, cînd problema modernizării economiilor, a căilor de înfăptuire a acesteia și de lichidare a decalajelor, are o deosebită achitate.rocesul de modernizare a economiei românești este indisolubil legat de construcția socialistă a societății noastre, s-a înfăptuit ți se înfăptuiește pe calea socialistă. Bilanțul bogat al sfertului de veac trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, al operei de făurire 

a noii orînduiri, demonstrează cu deosebită claritate că numai datorită socialismului România a fost scoasă din starea de înapoiere în care se afla, și-a făurit o economie dinamică, în plină ascensiune, capabilă să se adapteze cu succes Ia cerințele progresului contemporan. 
Rezultatele dobîndite în acești ani 
arată că România a făcut pași în
semnați pe calea modernizării eco
nomiei naționale, a creat 
solidă pentru continuarea acestui 
proces în anii următori.Indiciul cel mai grăitor al nizării economiei schimbarea radicală ei, transformarea industriei în ramura conducătoare, cu cea mai mare pondere în obținerea produsului social total și a venitului național. Experiența României confirmă rolul dinamizator al industrializării, justețea concepției și politicii marxist-leniniște a partidului nostru, care consideră dezvoltarea puternică a industriei, a ramurilor ei hotărîtoare, drept calea principală pentru făurirea unei e- conomii înfloritoare, pentru realizarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație poporului nostru, pentru asigurarea independenței țării.Procesul de modernizare a economiei noastre își găsește o vie expresie în schimbările structurale 
petrecute în însăși ramura ei cea 
mai importantă — industria. Schimbarea calitativă care a avut loc tncă la începutul primului cin-

cinai în sensul predominări! producției mijloacelor de.producție a- supra producției Dunurilor de consum s-a consolidat în decursul anilor, îneît acum ramurilor din grupa A le revine aproape 64 la sută din totalul producției industriale, față de 45,5 ,1a sută în 1938. Cu toate că ponderea ramurilor producătoare de bunuri de consum s-a redus, producția lor a crescut ca mărime absolută de 7,4 ori din 1938 pînă în 1967O vie expresie a modernizării industriei, ca rezultat al politicii partidului de promovare a tehnicii celei mai avansate, este reînnoirea a- pnrațului de producție pe o bază tehnică superioară, înzestrarea întreprinderilor cu mașini, utilaje și agregate de nivel mondial. Aceasta a constituit principalul factor care a permis creșterea productivității muncii pe un salariat din industrie de peste 4 ori între 1950—1968.Agricultura, deși și-a micșorat greutatea specifică în ansamblul produsului social, și al venitului național, continuă să aducă o importantă contribuție la realizarea acestora, joacă un rol de mare însemnătate în economia ’României. A- ceastă ramură, cunoscută în trecut ca rămasă în înapoiere, a făcut în acești ani, ca urmare a cooperativizării și a sprijinului dat de stat, mari progrese pe calea modernizării, exprimate in crearea de mari unități, în mecanizarea lucrărilor, în chimizarea producției, folosirea tot mai largă a realizărilor științei agricole.Profundele schimbări ce au avut loc - în sfera producției materiale au determinat mutații, considerabile în structura populației ocupate, a forței de muncă și în distribuirea ei. Se remarcă astfel procesul fundamental de reducere a populației ocupate în agricultură (de la74.1 la sută în 1950 la 53,6 la sută în 1967) și de creștere a celei care activează în industrie și în construcții (de Ia 14,2 la sută în 1950 la27.1 la sută în 1967), proces specific unei țări aflate în plină dezvoltare industrială. Datorită dezvoltării largi pe care o cunosc învățămîn- t.til, știința, cultura, arta, crește și ponderea celor ocupați in aceste ramuri de activitate.Totodată, trebuie evidențiat faptul că toate aceste deplasări pe plan social au fost însoțite de ridicarea considerabilă a nivelului general de instruire și cultură al populației, de formarea unor contingente de forță de muncă calificată necesară noilor ramuri, create în acești ani, dezvoltării întregii economiiPentru poporul nostru este un titlu de îndreptățită mîndrie faptul că economia, industria socialistă de astăzi sînt rezultatul muncii sale pline de abnegație, al eforturilor făcute pentru a mobiliza fondurile necesare și a valorifica cît mai bine resursele materiale și umane. Experiența României confirmă că izvorul principal al modernizării e- conomiei îl constituie eforturile proprii ale poporului din țâra respectivă, înfăptuirea unui amplu program de investiții, realizarea unei rate înalte a acumulării.Concluzia generală ce se desprinde din tabloul schițat mai sus este că, dezvoltîndu-și puternic forțele de producție, în condițiile unor profunde transformări social-economi- ce, intrînd în era socialismului, România a pășit și pășește ferm pe magistrala progresului contemporan, a intrat să o situeze vansate din dere.Este aceste sine,a construirii socialismului, datoresc politicii ferme a Partidului Comunist Român, care urmărește valorificarea cît mai din plin a potențialului țării, a avantajelor noii orînduiri, în scopul ridicării bunăstării poporului, al patriei.

dială. proiectul de Directive orientează, pe bună dreptate în continuare eforturile spre industrializarea susținută a țării, spre dez
voltarea puternică a industriei — ramura conducătoare a economiei noastre, al cărei progres se repercutează binefăcător asupra tuturor celorlalte ramuri. Menținerea dinamismului economiei noastre reiese din faptul că, în timp ce studiile și prognozele elaborate în diverse țări capitaliste prevăd pentru perioada următoare creșterea producției lor industriale globale într-un ritm mediu anual de 4—5 la sută, industria noastră va spori anual într-un ritm de 8,5—9,5 la sută în anii 1971—1975. Caracteristica principală a acestei dezvoltări va fi 
creșterea însemnată a ramurilor 
hotărîtoare ale industriei românești 
și, mai ales, îmbunătățirea structu-

ei, pentru a reflecta mai fidel

artidul și statul nostru se călăuzesc după ideea că procesele din economia mondială, din țările dezvoltate, nu trebuie preluate mecanic, ci trebuie aplicate în mod creator, pornind înainte de toate de la nivelul și posibilitățile apreciate în mod realist ale economiei naționale. în această privință, este grăitoare politica dusă In domeniul materiilor prime. Se știe că dezvoltarea unei economii moderne implică în mod necesar lărgirea și diversificarea bazei de materii prime. Acestui scop îi corespund eforturile de a folosi cît mai rațional resursele țării, prevederile proiectului de Directive referitoare la intensificarea lucrăiilor 'geologice, orientarea lor spre identificarea unor rezerve Industriale sporite la țiței, gaze, minereuri neferoase, minereuri de fier și alte

dezvoltarea economiei noastre. S-ar putea obiecta că această orientare nu concordă cu tendințele din e- conomlile țărilor dezvoltate, în care se observă scăderea ponderii agriculturii în formarea produsului intern brut, a venitului național. Realitatea este că o asemenea o- rientare corespunde nivelului actual și structurii economiei noastre în ansamblu, stadiului agriculturii noastre, care mai are multe de făcut pentru a ajunge la nivelul celei din țările tate — îndeosebi al unități — în privința mijloacelor mecanice, a electrice, îngrășămintelor, lor și, mai productivității îelilor deDin analiza dezvoltarea țărilor cu o economie avansată, rezultă că realizarea u- nel înalte productivități a muncii în agricultură este condiția sine qua non, premisa fundamentală care permite trecerea forței de muncă din agricultură spre alte sectoare, concomitent cu satisfacerea, la un preț de cost redus, a nevoilor cres-

dezvol- marilor folosirii energiei irigații- privința cheltu-

edificarea socialiste nu in- Țara noastră, care a moștenit de la vechea orîn- duire o economie rămasă în urmă, are de recuperat importante decalaje pentru a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, mai are destule de făcut pentru a fructifica progresiste caracteristice rii forțelor de producție economiilor dezvoltate, bineînțeles adaptîndu-le la nivelul, posibilitățile și specificul economiei noastre naționale.Făurirea unei economii moderne este o operă complexă, care cuprinde toate compartimentele ei, dar nu în mod uniform, ci diferențiat, punîndu-se accent pe sectoarele hotărîtoare. Pornind de la experiența proprie și de la cea mon

ără îndoială că unei economii moderne în România poate fi considerată cheiată.

cerințele revoluției ștîințifico-teh- nice contemporane, angajînd astfel mai activ și mai eficient economia românească pe calea progresului tehnic modern.Deosebit de Importante pentru asigurarea echilibrului economiei sînt prevederile proiectului de Directive viitorul dustriei într-un la sută de consum de 7—8 la sută anual. Prin înfăptuirea sarcinilor cincinalului 1971—1975, se va asigura baza constantă pentru realizarea reproducției lărgite într-un ritm înalt, deci dinamismul economiei, precum și o proporționalitate rațională între cele două mari grupe ale industriei.Documentele pregătitoare pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R. aduc o contribuție la dezvoltarea teoriei industrializării socialiste, arătînd că trebuie asigurată creșterea cu precădere nu a oricărei producții de mijloace de producție, ci a aceleia care este modernă, are o structură corespunzătoare cerințelor revoluției știin- țifico-tehnice. Dezvoltarea în ritm susținut a industriei constructoare de mașini, îndeosebi a ramurilor ei moderne — electrotehnica, electronica, mecanica fină și producția de mașini-unelte — orientarea siderurgiei mai ales spre producția de oțeluri de calitate, intensificarea producției de aluminiu și de alte metale neferoase, creșterea rapidă a industriei chimice, în primul rînd a petrochimiei — toate aceste prevederi pentru viitorul cincinal, ca și altele, concordă cu tendințele actuale și de perspectivă ale economiilor dezvoltate, ale progresului tehnic.

«ubstanțe minerale rea unor programe toare la explorarea minereurilor complexe și cuprifere — măsuri menite să permită creșterea extracției și, pe această bază, satisfacerea în cît mai mare măsură a nevoilor economiei.Aceeași politică, ce nu copiază in mod mecanic tendințele mondiale, se vădește și in domeniul e- nergetic. Tendințele manifestate în perioada postbelică pe plan mondial, ca și prognozele pînă in anul 2000, relevă scăderea ponderii combustibililor solizi (cărbune), creșterea ponderii celor lichizi și gazoși (țiței și gaze), menținerea relativă a rolului resurselor hidroenergetice, prevăzîndu-se sporirea considerabilă a utilizării energiei nucleare. Date fiind componența resurselor sale energetice, nevoile dezvoltării industriei chimice, țara noastră își structurează de o manieră diferită dezvoltarea bazei e- nergetice. După cum se subliniază în capitolul referitor la dezvoltarea resurselor energetice și a e- lectrificării, în deceniul 1971—1980, continuindu-se linia trasată la Congresul al IX-lea, orientarea esențială în valorificarea resurselor e- nergetice primare constă în creșterea aportului cărbunilor, energiei hidro și a energiei nucleare, o dată cu scăderea ponderii hidrocarburilor și gurareaDu ra es mură econc derii ramul nitulu lului . agricu în con

a lemnului de toc in asi- necesitătilor da consum.agricultu- a doua ra- ansamblul orită pon- în această •earea ve- rea nive- ui popor, să joace ortant în

venitul național pentru reproducția lărgită este, In ultimă instanță, decisivă pentru rezolvarea marilor probleme ale făuririi unei societăți socialiste dezvoltate, crearea unei puternice baze tehnico-materiale de producție, utilizarea superioară a resurselor materiale și de muncă, lichidarea rămînerii în urmă'față de țările cu economie dezvoltată, asigurarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație pentru întreaga populație.în proiectul de Directive se arată că „principalele eforturi de investiții vor fi orientate spre construirea (subl. ns.) de obiective productive în vederea creșterii potențialului economic al țării". Este adevărat că economia noastră națională se află într-o fază de ascensiune, că ea nu dispune de aparatul de producție pe care-1 posedă țările dezvoltate din punct de vedere industrial, că partidul și guvernul se îngrijesc de dezvoltarea economică, socială și culturală a județelor și localităților țării și — în consecință — este nevoie de construcția unor noi obiective. Dar tot atît de adevărat este că tendința dominantă în țările dezvoltate constă în a moderniza întreprinderile existente, orientînd majoritatea investițiilor spre utilaje, mașini și instalații. De aceea, cred că prevederea din proiectul de Directive ca Ia dezvoltarea ramurilor și creșterea producției să se aibă mai mult in vedero posibilitățile de reutilare și extindere a întreprinderilor existente ar trebui mai bine evidențiată ca o linie directoare — cel puțin la fel de importantă ca și construirea de noi obiective — în aplicarea politicii de investiții.Procesul de modernizare a economiei, de dezvoltare social-culturală a țării noastre cuprinde, ca una din componentele sale esențiale, cunoașterea și aplicarea a tot ceea ce este nou și valoros în știința și tehnica mondială, concomitent cu intensificarea activității proprii de cercetări științifice fundamentale și aplicative.Se poate afirma că amplele prevederi ale proiectului de Directive urmăresc crearea unor condiții cît mai propice pentru afirmarea tot mai activă a științei românești ca una dintre forțele de producție contemporane, pentru stimularea interacțiunii rodnice dintre știință și producție, oferindu-se cercetării un cîmp de investigație și aplicare ce cuprinde, practic, toate ramurile e- conotpiej.. riațipnalg, .Orientarea cu precădere a cercetării științifice spre rezolvarea, problemelor / pe —.care le.'rkiipă,ramurile și domeniile .. .la, participarea tot mai, activă a r,)fce vor ‘cunoaște *8 dezvoltare acce- lerată în deceniul următor, asimilarea și introducerea în fabricație de noi utilaje, mașini și instalații cu performanțe tehnice ridicate, fabricarea de noi materiale cu caracteristici calitative superioare, mai buna valorificare a resurselor materiale demonstrează posibilitățile și sarcinile științei de a favoriza modernizarea economiei noastre naționale, de a se integra activ în acest proces și a contribui la reducerea importului de „inteligență".Una din componentele esențiale ale procesului de modernizare este perfecționarea planificării, a organizării și conducerii economiei noastre naționale. Aplicarea integrală a ansamblului de măsuri prevăzute în acest scop de Conferința Națională a P.C.R va crea în cincinalul următor un cadru nou, mai adecvat stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a economiei noastre, pentru dirijarea, organizarea și conducerea proceselor economice, pentru aplicarea realizărilor științei conducerii moderne a întreprinderilor, pentru folosirea mai intensă a avantajelor economiei socialiste planificate.Ținînd seama că una din direcțiile perfecționării planificării în țara noastră este realizarea unei iegături strînse între planificarea curentă și cea de perspectivă, între planurile cincinale — așa cum se procedează acum, cînd avem o perspectivă a dezvoltării economice pe un deceniu — că prospectarea viitorului este deosebit de necesară pentru mai buna dirijare a proceselor economice, cred că ar trebui ca și în țara noastră să se treacă la întocmirea de prognoze economice, întemeiate pe cunoașterea tendințelor actuale și a celor ce se conturează pe plan mondial. Avînd în vedere faptul că pe plan mondial — în țări socialiste și capitaliste dezvoltate — cercetările de prognoză au făcut pași însemnați, precum și valoarea practică a a- cestor cercetări, ar fi nimerit, după părerea mea, dacă la Comitetul de Stat al Planificării sau în cadrul proiectatei reorganizări și îmbunătățiri a activității de cercetare în domeniul științelor sociale s-ar lua măsuri pentru a pune bazele elaborării de prognoze în diferite domenii și pe ansamblul economiei.Se poate spune că prin definiție o economie modernă se caracterizează printr-o eficiență înaltă și competitivitate. Sublinierea în Tezele Comitetului Central că sporirea eficientei economice, valorificarea la maximum a resurselor materiale și umane ale tării vor constitui una din direcțiile principale ale întregii activități pe care o vor desfășura partidul și statul în perioada următoare constituie o expresie a modului activ în care sînt folosite în economia noastră socialistă cerințele legilor și procesele economice obiective în vederea progresului ei continuu.Existenta unor neajunsuri în diferite domenii ale economiei arată că eficienta economică a utilizării muncii sociale este rămasă în urmă față de gradul de dotare tehnică a întreprinderilor, de nivelul actual al forțelor noastre de produc
ție. De aceea, folosirea cît mai ra
țională, cu rezultate maxime, a 
fondurilor materiale și bănești, a 
forței de muncă în fiecare între
prindere, în fiecare ramură și sec
tor de activitate al economiei, creș
terea rentabilității constituie o ne
cesitate imperioasă pentru moder-

nizarea continuă a economiei, pen
tru sporirea avuției și a venitului 
național, pe baza cărora se creează 
noi posibilități pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de viață
ale Întregului popor. Asigurarea unei înalte eficiente în industrie, construcții, agricultură, transporturi, circulația mărfurilor, în toate ramurile și unitățile economice, precum și în cercetarea științifică reprezintă o sarcină centrală, de lungă durată, în dezvoltarea țării.Un rol primordial în creșterea eficientei îl are sporirea productivității muncii, stabilită în proiectul de Directive ca unul dintre obiectivele principale ale dezvoltării e- conomice în deceniul următor. După cum se prevede, 72—77 la sută din sporul producției industriale în viitorul cincinal se va obține pe seama creșterii productivității muncii. Aceasta este o sarcină însemnată, dar pentru ca acest indicator al eficienței să fie ridicat la nivelul țărilor cu o economie modernă, unde el se situează între 80—90 la sută, trebuie să mai depunem serioase eforturi.economie modernă este intens racordată la schimburile cu alte țări, la circuitul mondial de bunuri materiale și științifice.Concepția partidului nostru cu privire la dezvoltarea colaborării internaționale pornește de la realitatea că economiile diferitelor țări sînt entități distincte, nu niveluri de dezvoltare diferite, că economia na
țională nu și-a epuizat posibilită
țile de progres, ci constituie un 
cadru favorabil pentru dezvoltarea 
forțelor de producție moderne. în același timp, dezvoltarea colaborării cu alte țări permite unei economii naționale să participe la schimburile de realizări tehnico- științifice, să beneficieze de rezultatele obținute prin specializare și cooperare.Situînd în mod statornic în centrul politicii sale externe prietenia cu țările socialiste. România va acționa și în viitor — așa cum se arată în proiectul de Directive — pentru dezvoltarea colaborării economice, a cooperării în producție, știință și tehnică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Totodată, țara noastră va extinde în continuare legăturile economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Modernizarea continuă a producției materiale este condiția principală a realizării obiectivelor din proiectul de Directive referitoare

cînde de produse agricole ale industriei și ale populației. De a- ceea, apare cu totul îndreptățit o- biectivul stabilit în proiectul de Directive de a se accelera procesul de transformare a agriculturii noastre într-o ramură modernă, cu un pronunțat caracter intensiv, care să asigure o creștere însemnată a producției și a productivității muncii.Continuarea în ritm înalt a procesului de edificare a unei economii moderne în anii viitori necesită înfăptuirea unui amplu program de investiții. Aceasta este una din pîrghiile cele mai importante pentru atingerea acestui obiectiv fundamental al dezvoltării viitoare a României, prevăzut în proiectul de Directive. Orientarea prioritară a investițiilor spre dezvoltarea producției materiale — factorul fundamental al creșterii avuției naționale și al progresului social — repartizarea lor pe ramuri, in mod deosebit alocarea a 57—58 la sută din fonduri industriei, iar in cadrul acesteia ramurilor hotărîtoare, precum și sporirea sumelor ce se vor investi în industria ușoară și alimentară, în agricultură, transporturi și construcții sînt de natură să asigure — așa cum se a- rată în proiectul de Directive — o structură ' ".....................conomiei, creșterea Efortul face țara factorii principali ai dinamismului economiei naționale, iar propria experiență, ca și experiența unor țări dezvoltate confirmă necesitatea menținerii unei rate înalte a acumulării. Opțiunea pentru alocarea unei părți însemnate din

țării rioastre ; la ■schimburile internaționale, sporirea volumului comerțului exterior șl creșterea eficienței lui, diversificarea exporturilor și asigurarea unor produse de calitate superioară, competitive pe piața internațională.Acordînd o atenție deosebită cooperării economice și tehnico-știin- țifice — formă avantajoasă de relații economice internaționale, care permite luarea în considerație si respectarea intereselor partenerilor — partidul nostru se pronunță pentru extinderea ei în legăturile cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste și cu alte state. In proiectul de Directive, partidul nostru preconizează adoptarea unei game largi de forme elastice de cooperare și specializare bazate pe respectarea suveranității și a intereselor participanților, pe avantajul reciproc, menite să permită țării noastre să perfecționeze colaborarea cu țările socialiste, să folosească mai intens avantajele sistemului mondial socialist, să se includă mai activ în circuitul economic internațional.în mod firesc, în țara noastră, 
de roadele modernizării economiei 
se bucură oamenii muncii, întregul 
popor, aceasta constituind una din manifestările avantajelor noii societăți. Promovarea consecventă a politicii de dezvoltare a forțelor de producție, de sporire a potențialului economic al țării va determina creșterea continuă a venitului național (cu 45—50 la sută în următorul cincinal si cu circa 100 la sută pînă în 1980), ,de care depind în mod direct satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor materiale și spirituale ale celor ce muncesc, sporirea veniturilor reale ale populației de la orașe si de la sate.Creșterea producției și desfacerii de alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și de bunuri de folosință îndelungată va permite ca și în consumul individual al cetățenilor din țara noastră să se accentueze una din tendințele ce se manifestă în țările dezvoltate: creșterea mai rapidă a cheltuielilor pentru bunuri durabile și de uz casnic. O altă tendință care concordă cu fenomenele din țările cu economie modernă este dezvoltarea sectorului de 'servicii, al căror volum va crește în cincinalul următor într-un ritm mai rapid de- cît vînzările de mărfuri. Toate acestea. împreună cu extinderea formelor moderne de comerț, îmbunătățirea condițiilor de locuit, dezvoltarea învățămîntului. a o- crotirii sănătății, perfecționarea activității culturale și artistice, vor contribui la ridicarea în continuare a nivelului de trai al populației din țara noastră. Tocmai pentru a asigura un grad înalt de ..civilizație materială și spirituală poporului nostru. Partidul Comunist Român concentrează eforturile celor ce muncesc spre făurirea unei economii socialiste moderne, cu un nivel înalt de dezvoltare.Continuînd în ritm susținut procesul de edificare a unei economii socialiste moderne, națiunea română își va întări potențialul său, va păși alături de țările cele mal dezvoltate din punct de vedere economic, va demonstra încă o dată avantajele noii orînduiri, contribuind la întărirea forțelor socialismului, la sporirea puterii de atracție a ideilor lui în lume.
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UN TOT UNITAR,

TEMEINIC GÎNDIT
Tezele și proiectul de Directive e- laborate de Comitetul Central pentru Congresul al X-lea al partidului au o importanță fundamentală pentru dezvoltarea României socialiste. Aceste documente stabilesc o- biective și sarcini de bază ale dezvoltării economiei naționale pentru perioada anilor 1971—1980, în care, în centrul politicii partidului se află in continuare procesul de edificare a unei economii moderne, bazată pe o industrie puternică și pe o agricultură înaintată. Condiții ale succesului sînt folosirea la maximum a rezultatelor revoluției tehnico-științifi- ce contemporane și valorificarea superioară a resurselor țării. Transpunerea în viață a prevederilor din a- ceste documente va însemna satisfacerea într-o măsură și mai mare a cerințelor materiale și spirituale ale societății noastre, înflorirea multilaterală a orînduirii socialiste, o importantă contribuție a poporului nostru Ia întărirea forțelor socialismului și păcii în lume.Ca om de știință, sînt impresionat în primul rînd de caracterul profund științific al politicii partidului. Citind documentele, rămîi cu profunda convingere că în patria noastră, prin politica Partidului Comunist Român, socialismul și știința s-au legat reciproc, inseparabil. Este firesc ca o societate care, prin natura ei, pretinde organizare științifică, să solicite în cel mai inalt grad contribuția științei la mersul înainte al tuturor domeniilor de activitate, oferindu-i totodată condiții optime de dezvoltare, îngrijindu-se de organizarea și stimularea progresului el. Prevederile documentelor privitoare la sporirea contribuției cercetărilor științifice, la dezvoltarea forțelor de producție și a societății in ansamblu, la dezvoltarea bazei materiale și a formelor organizatorice ale cercetării, constituie laturi inseparabile ale unui tot unitar și temeinic gîn- dit.Aș dori să rețin, din complexitatea indicațiilor privind știința și în- vățămîntul superior, cîteva aspecte pe care le consider cu deosebire importante în perspectiva propriei noastre activități. Se subliniază, astfel, ca o problemă majoră, sporirea 

rolului științei în cadrul forțelor de 
producție, realizarea unei legături tot 
mai apropiate între științele tehnice 
și cele ale naturii, în vederea spori
rii producției de bunuri materiale. 
Reiese implicit că este vorba de sta
bilirea unui raport optim intre chel
tuielile și efectele practice ale cerce-

In Editura Politică 

au apărut:

K. MflRX-F. ENGELS 
Opere, voi. 30

V. I. LENIN

Opere complete, voi. 52
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CRONICA FILMULUI

„Totul de vînzare“

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — Lumea copiilor : „Hup șl hop’ — se
rial de păpuși (IV). 17,50 — Studioul școlarilor : Vă place muzica 7 Emi
siune realizată cu concursul orchestrei „Academica'1 a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu". Prezintă Al. Sumskl. Tema : „Ecouri de folclor". 
18,20 — Criterii. Pe teme muzicale. Emisiune de Smaranda Oțeanu. 18,45 — Din 
lumea științei. 19,15 — „Cîntec nou de bucurie". Muzică populară inter
pretată de : Ștefanla Rareș, Marioara Tănase, Marlnlcă Iordache. Acom
paniază formația condusă de Paraschiv Oprea. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. Buletin meteorologic. 19,45 — Congresul al X-lea al P.C.R. Cu carul 
de reportaj la... Constanța. 20,15 — Seară de teatru T V „Podul de piatră" 
de Laszloffy Csaba. In românește de Dan Culcer șl Emil Josan. Adaptare 
șl regla Ion Olteanu. Distribuția : Val Săndulescu, Migri Avram Nicolau, 
Ștefan Iordache, Smaranda Olteanu, Mariella Petrescu. Scenografia arh. 
Teodora Dinulescu. Montajul Marga Niță. 21,40 — Prim plan. Compozitorul 
Dlmitrle Cuclin. Prezintă Vasile Donose. 22,10 — Telejurnalul de noapte 
șl buletin meteorologic. 22,25 — Publicitate. 22,30 — Muzică ușoară Italiană 
Interpretată de Miranda Martino. 22,50 — „Imnurile acestui pămînf. Emi
siune de versuri dedicate patriei, partidului, marilor realizări ale poporu
lui nostru în anii construcției socialismului. 23,10 — Itinerar european. 
Inteligența străzii. Emisiune de Dan Hăulică. Imaginea Dan Er. Grlgorescu. 
23,25 — închiderea emisiunii.

Recentul Festival al filmului polonez ne-a prilejuit o reintîlnire cu creația lui Andrzej Wajda, personalitate proeminentă a cinematografiei contemporane.„Totul de vtnzare” are densitatea de idei proprie, în genere, o- perei cunoscutului realizator. Propunin- du-și să facă elogiul memoriei tovarășului său de generație, regretatul actor Zbigniew Cybulski, Wajda încearcă să surprindă In evocare laturile multiple ale existenței 
șl mișcările spiritului uman.Un mare actor pleacă pe neașteptate din mijlocul unei echipe de filmare, în timpul turnărilor și dispare din motive necunoscute ; colegii, prietenii, admiratorii intră în a- Iertă și se definesc o dată cu modul lor de viață supus în acest moment unei radiografii sui-generis. în cursa mai întîi verbală, apoi efectivă, pen
tru descoperirea celui 

an

dispărut, în evocarea lui, iubirile, vechi și noi, reale sau virtuale, prieteniile, camaraderia, fiecare din aceste categorii morale sînt contemplate, pe o întinsă gamă de caractere, cu un ochi lucid, încărcat de o mare doză de înțelegere și cu un dram de amărăciune. Interesul regizorului nu merge însă in sensul unei caracte- rologii lineare. Departe de orice tentație a șarjei critice sau satirice, fără a schița o- poziții categorice sau vinovății, Wajda cuprinde întregul peisaj uman într-un tot unitar, atent la tonalități. Imaginea sa despre lume ciștigă astfel in vibrație, în forță, de persuasiune și de generalizare.Regizorul polonez propune faptelor, gesturilor și vorbelor e- roilor diverse interpretări, posibile sau i- maginabile, din acea sete ascuțită a omului modern de a dezvolta cunoașterea pe tărîmuri noi. infinite

acad. Ștefan PETERFI 
prorector al Universității 

„Babeș-Bolyai’-Cluj

tării, pentru ca societatea să beneficieze de rezultate maxime. Le revine deci oamenilor de știință rolul de a întreprinde investigații cu rezultate eficiente, pentru ca factorii responsabili din diferite domenii ale economiei noastre să poată valorifica a- ceste rezultate, în interesul, progresului general.Catedrele universității clujene, în calitatea lor de colective de cercetare, au o bună experiență a legăturii cu practica productivă și cred că vor răspunde cu cinste sarcinilor trasate de documentele pentru Congres. Misiunea de onoare a cadrelor noastre didactice este de a dirija rezultatele cercetării universitare spre o valorificare eficientă, fără însă a neglija educarea tinerelor generații în diferitele discipline de ramură. Activitatea lor prezintă deci un caracter complex : a pregăti cadre noi pentru economia națională și a efectua cercetări în domeniul respectiv de specialitate.Documentele subliniază astfel din nou legătura dintre munca științifică și cea didactică, în învățămîntul superior. în această ordine de idei, cred că va trebui să acordăm mare atenție nu numai cursurilor universitare, ci și celor postuniversitare, să organizăm funcționarea lor cit mai rațională și eficientă, pentru a oferi cercetării științifice cadre noi și de înaltă calificare.Complexitatea muncii universitare rezidă și în faptul că, astăzi, cercetarea științifică este din ce în ce mai puțin cercetare „pură", cu rezultate aplicabile numai în știință în toate țările avansate, ea tinde spre o aplicabilitate mai largă în producție. Astfel de cercetări aplicate se pot efectua și în laboratoarele universității noastre, meritînd să fie subliniate rezultatele obținute în laboratoarele de fizica corpului solid, de mineralogie și geologie, de geografie fizică etc. — rezultate folosite în economia noastră națională. în alte cazuri, s-au perfecționat instalații industriale, s-au putut elabora stații-pilot destinate producției. Astfel, cercetarea a avut un caracter de dezvoltare, reușind să

teatre
/ • . ■ - ■ - ■'■■■.' ■

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Nu te 
lăsa, Stroe ! — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța** 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara“) : 
Perinița mea — 19.

I

I
I
I
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și infinitezimale, de a nu omite din cîmpul judecății sale ni'.i una din laturile de nuanțe ale adevărului.Momente de strălucită virtuozitate regizorală, imagistică șl actoricească punctează procesul lent prin care eroii realizează semnificația dispariției unuia dintre ei : actori, scriitori, artiști, familiari cu lumea a- parențelor, disimulind hotarul dintre trăire și convenție, ajung la acea zbatere frenetică a conștiinței pe care o exprimă cu o pregnanță sublimă secvența de antologie a dansului soției celui dispărut — interpretată de actrița Elzbieta Czyzewska.Forma eseistică, oarecum dificilă a filmului, solicită, în aceste cazuri, un efort de percepere, răsplătit cu satisfacția unor sugestii de subtilitate, cu intuirea mai exactă a unor adevăruri umane nu arareori ignorate.
Valerian SAVA 

meargă în întîmpinarea unitățiloi productive. Colectivele de cercetători din universitatea noastră vor răspunde și de acum înainte la solicitările venite din partea unităților economice.In strînsă legătură cu această chestiune, se află prevederea din proiectul de Directive referitoare la scurtarea ciclului de cercetare, proiectare și aplicare In producție. Nu e nevoie să insist asupra importanței mari a factorului timp în dezvoltarea tehnică și științifică a unei țări, în epoca noastră. Desigur, parcurgerea rapidă a tuturor fazelor — cercetare de laborator, stații pilot, producție — nu depinde numai de cercetător, dar trebuie să ne preocupe în mai mare măsură decît pină acum soarta rezultatelor pe care le dobîn- dim în laboratoarele universității. Cred că viitoarele măsuri, preconizate de Directive, cu privire la cointeresarea materială a cercetătorilor, la propulsarea lucrărilor lor pînă la faza de finalizare, vor contribui la îmbunătățirea activității cadrelor universitare în această direcție.Putem afirma cu toată convingerea că universitarii clujeni au înțeles concepția de bază a Tezelor și proiectului de Directive, în legătură cu transformarea științei noastre într-un element activ în rezolvarea cerințelor teoretice și practice ale dezvoltării patriei noastre. Răspunzînd chemării patriotice lansate de comuniștii din București, încadrîndu-se în eforturile generale ale întregului nostru popor de a îndeplini și depăși planul pe 1969, corpul profesoral al Universității „Babeș-Bolyai” s-a angajat să ridice nivelul calitativ al întregului proces instructiv-e- ducativ, să lege cît mai organic cercetarea științifică de problemele continuării și desăvîrșini construcției socialismului în țara noastră, de problematica majoră a științei mondiale în acest scop, cadrele didactice s-au angajat să realizeze pînă la sfîrșitul anului curent un șir de lucrări, re- zolvind diferite probleme din domeniile matematicii, fizicii, chimiei, mineralogiei, geografiei, pedagogiei, sociologiei, istoriei și economiei.Larga adeziune de care se bucură în rîndurile cadrelor noastre didactice politica partidului rezultă și din reorganizarea planurilor de cercetare științifică ale universității din Cluj pe anul 1970, în lumina proiectului de Directive ale Congresului a! X- lea al P.C.R., privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980 S-a procedat astfel la accentuarea diferențierii temelor celor mai importante și urgente pentru economia națională, acordîndu-se o pondere mai mare problemelor cu caracter prioritar. legate de punerea în valoare a resurselor de materii prime din țara noastră. în vederea restrîngerii duratei totale de cercetare, în cadrul planului s-au precizat termene de realizare a diferitelor etape ale. cercetării, Pentru o cît plai, .ștrînsă.. le-,, gare â cercetării de realizarea practică, prin contacte cît mai apropiate între cercetător și unitățile nroduc- tive, s-au realizat contracte de colaborare și s-au organizat colective mixte. în cadrul cercetărilor din domeniul științelor naturii mai multe teme de cercetare au fost incluse în proiectul planului de stat de cercetare științifică pe anul 1970 al C.N.C.S.Documentele pregătitoare ale Congresului deschid cercetării științifice românești o amplă perspectivă. Ele stabilesc un program real șl. bogat de activitate, a cărui îndeplinire depinde într-o mare măsură de conștiința și priceperea profesională. Oamenii muncii din universitate, dezbă- tînd și aprobîpd din toată inima a- ceste documente, consideră că ele garantează orogresul șființei românești în perioada următoare Corpul profesoral al universității se angajează în fața conducerii partidului că,. însușindu-și documentele Congresului, va depune toate eforturile pentru transpunerea lor în viață pentru înflorirea patriei noastre socialiste.
Curba care înregistrează afluxul de turiști pe litoral se ridică neîncetat. Intră în funcțiune cu toată capacitatea industria mijloacelor de recreare fizică și spirituală. Mecanismul, excursiilor funcționează ireproșabil, autocare cromate se lansează zilnic cu mii de turiști spre punctele de întîlnire cu istoria — Histria. Muzeul de istorie din Constanța, „Mozaicul", cu geografia — Delta Dunării, cu zoologia — Acvariumul, sau cu folclorul la Murfatlar. Iar cei rămași acasă (adică în stațiune) iși a- lungă oboseala unei expuneri prea îndelungate la soare, pe terenul de tenis, de mini-golf, sau la jocurile automate.Sarcina sălii de spectacol devine grea în acest context. „Concurența" impune alegerea celei mai bune arme : primatul calității.Să vedem, așadar, ce oferă In a- ceastă privință Agenția artistică a litoralului — filială creată (cu destulă publicitate) de O.S.T.A. la Constanța cu sarcina de a planifica și organiza spectacolele și concertele și de a îndruma și controla orchestrele din restaurante și programela de bar.La teatrul de vară din Mamaia programul a cuprins cinci spectacole folclorice, 9 de operetă și un concert de muzică ușoară susținut de Remo Germani. Opereta a fost de fapt prezentă cu trei titluri : „Voievodul țiganilor” (care s-a jucat de șase ori), „Liliacul" și „My fair lady" (cite o dată). Nici un spectacol sau recital de operă și balet, de teatru seu de estradă. Pe scena teatrului de vară din Eforie Nord, au avut Ioc 6 spectacole de estradă, 7 folclorice, 3 de operetă și invariabilul concert al lui Remo Germani. Repertoriul teatrului de vară din Eforie Sud a propus și patru spectacole de teatru, în schimb, în stațiunile Mangalia Nord și Sud au fost programate foarte puține spectacole, zile de-a rin- dul (cite o dată mai mult de o sap- tămînă așa cum a fost cazul la Mangalia Sud între 10 și 18 iunie) porțile celor două teatre au rămas închise.Analiza repertoriului lunii iulie se dovedește astfel favorabilă spectacolelor muzicale, vădind în același timp o lipsă dezarmantă de varietate. Pe afișele litoralului, tn a- fara teatrelor din Constanța, doar accidenta] au apărut cu cîte un spectacol Teatrul de Stat din Timișoara și Teatrul de estradă „Ion

Noutatea structurală a cărții lui George Ivașcu — „Istoria literaturii române” — (de la origini pînă la 1866) este sugerată chiar de titlurile, subtitlurile și paragrafele în care este circumscrisă materia. Cele 5 „părți" sînt intitulate : Epoca genezelor (sec. 
X—XVI : De la o cultură medievală ■spre o cultură națională (tratînd despre prima jumătate a sec. XVII) ; Clasicii literaturii române vechi, E- poca „luminilor" și Constituirea literaturii române moderne. Așezarea întregii vieți spirituale sub semnul devenirii istorice subliniază caracterul militant al culturii române și șe traduce. prin inaugurarea secolului XVII printr-un amplu capitol dedicat lui Mihai Viteazul, ca și prin_ succinte caracterizări de epoci și personaje istorice. Cultura română a fost expresia destinului istoric al poporului român și la rîndu-i a contribuit la modelarea acestui destin — iată care pare să fie ideea centrală a cărții.

Istoria literaturii române de G. Ivașcu este o amplă sinteză în care pulsează puternic ritmul unei istorii noi, ale cărei virtuți creatoare le demonstrează. în acest sens trebuie înțeleasă și năzuința și reușita sa de a scrie „o carte contemporană despre trecutul literaturii române”G. Ivașcu nu nl se recomandă ca un „specialist” și nu-și arogă masca cercetătorului doct, ros de erudiție (vezi prefața) La o atentă privire, nici nu descoperim contribuții notabile în probleme de amănunt. F- fortul său s-a concentrat în direcția potențării acelor însușiri ce-i sînt proprii : capacitatea de „scenografie a ideilor", darul „punerii în pagină", perspicacitatea în r I descoperi, pe lîngă temelia marilor sinteze, și cele mai bogate filoane documentare de utilizat în vederea fundamentării acelei imagini .generale pe care și-a conturat-o despre oamenii, operele și „biografia" literaturii române. Imagine în care nu este greu să descoperim, actualizate și aduse la diapazonul sufletesc al momentului nostru istoric, cele mai prețioase elemente ale marilor sinteze din trecut, moștenite de la un Dcnsusianu, lorga, C. C. Giurescu, Pușcariu, Cartojan, Călinescu, Dimi- trie Popovici. Este fără îndoială me- B ritul lui G. Ivașcu de a se fi a- pi opiat de aceste sinteze cu un respect pe care vrea să-l insufle și altora, dar totodată cu independența de spirit a cuiva care se simte privind lumea de pe altă paralelă spiritualăDe unde, totuși, senzația noului documentar pe care ne-o dă cartea chiar în comparație cu sinteze foarte recente ? Tocmai din arta cu care autorul știe să citească cu un ochi proaspăt o bibliografie mai veche, insuficient valorificată, sau ultimele contribuții ale unor cercetători apar- ținînd tinerei generații. E ceea ce i-a permis autorului să proiecteze o altă lumină asupra întregii epoci vechi, ca și asupra secolului al XVIII-lea, schimbînd totodată perspectiva in care ne apar procesele fundamentale ale secolului al XIX-Iea Conștient de altfel de originalitatea actului său de încorporare și transfigurare prin sinteză a contribuțiilor altora, G.
r

*

ț

L

cinema
i.

• Contesa Cosei (ambele serii) :
REPUBLICA — ** -----
20,15.
• O chestiune 
TRIA — 9 ; 12 
TIVAL - 9 ; 1 
20,45, la grădină
• Răutăciosul 
MINA - 9—15,45 în 
18,15 ; 20,45, GRIVIȚA
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Căsătorie pripită ;
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
- 9 ; 10.
• Secretul clfrului : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima tură ; ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17.45 ; 20.

DOINA

- IO ; 13,15 ; 17 ;

de onoare : PA- 
; 15 ; .18 ; 21, FES- 
11,30 ; 14,30 ; 17,45 : 

i — 20.30.
adolescent : LU-

continuare ; 
— 9.30 ; 12 ;

Vasilescu" din București. A mai fost invitat să ofere spectacole, in fiecare stațiune, ansamblul folcloric din Caransebeș. Pe de altă parte preferința exclusivă acordată divertismentului ne face să ne întrebăm dacă pe litoral nu există intr-adevăr amatori de muzică simfonică. Răspunsul îl oferă buna primire de care se bucură inițiativa (deocamdată singulară) a conducerii hotelului Majestic din Mamaia, de a oferi în fiecare după-amiază in holul hote

AR TA Șl DIVERTISMENTUL
PE LITORAL

lului cîte o audiție de muzică simfonică și de cameră realizată in colaborare cu specialiști de la Radio- Vacanța. O altă inițiativă, aceea a unui dirijor de fanfară din Constanța care a vrut să organizeze concerte de fanfară în parcurile litoralului, deși îmbrățișată de O.S.T.A. și aprobată de Comitetul, județean pentru cultură și artă, a rămas în faza de bună intenție, lipsindu-ne de un spectacol care ar fi adăugat un plus de pitoresc stațiunilor de pe litoral. Pe viitor ar trebui ca O.S.T.A., res- pectînd bineînțeles profilul unei stagiuni de vară, cerințele specifice ale publicului, să introducă în programele de pe litoral turnee ale orchestrelor și soliștilor de muzică simfonică, ale căror programe să cuprindă pagini de mare popularitate atît de cerute de publicul largAsupra calității spectacolelor o influență nefastă o are slaba dotare tehnică a teatrelor de vară, căci săli acoperite se află doar în Constanța. Acest oraș nu are în schimb un teatru de vară. Scenele din Eforie Nord și Sud nu permit montarea în cele mai bune condiții a spectacolelor, ne- 

Ivașcu citează cu scrupulozitate a- proape pedantă și-și alcătuiește o bibliografie de recomandare din care nu lipsește nici una din sursele folosite. Pe acest mod de a se documenta este întemeiată „meditația” personală asupra textelor și destinelor literaturii române La ce lucruri noi îl duce ea ?întinsa prefață programatică intitulată „Argument” conține o enumerare a principalelor inovații ale cărții : tratarea materiei unitar, peste granițele vremelnice impuse de vicisitudinile istorice, demonstrînd astfel că unitatea ab initio a evoluției culturii române odată descoperită conduce firesc spre înlăturarea GEORGE IVAȘCU:
Istoria 

literaturii 
române

cronica literară

clișeelor Inventate de istoriografia literară modernă ; sublinierea ponderii covîrșitoare a elementului laic în cultura veche și eliminarea unor echivalențe artificiale între cele trei sectoare sacrosancte : „literatura" religioasă, cronici, „literatură populară" (se dau astfel proporțiile corespunzătoare creației originale și sînt reduse la dimensiunile cuvenite fenomenele de împrumut) ; demonstrarea caracterului național, general românesc al literaturii secolului al XVII-lea, fapt care ne apropie cu două veacuri de momentul constituirii literaturilor naționale ale popoarelor neo-latine (semnificativ este titlul părții a doua) ; crearea noțiunii de „clasic al literaturii vechi" ; constituirea unui capitol aparte dedicat „ideologiei literare”, în care, prin descoperirea lui Radu Ionescu și a premiselor momentului critic junimist, se dovedește existența, în preziua apariției „Convorbirilor literare", a unei tradiții vechi de cîteva decenii și remarcabil sincronizată unor „permanențe" ale dezvoltării culturii românești, între care sînt relevate orizonturile deschise spre cele patru puncte cardinale ale continentului și capacitatea noastră de a fi, în toate marile momente, „sincroni” culturii europene. G. Ivașcu își însușește de-
4' »
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• Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30'.
• Preludiu : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Dragoste la Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, GLORIA - 9 ; 11,15 ; - 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30, FLAMURA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30. GRĂDINA EXPOZIȚIA —
20.30.
• Golgota : GLORIA — 20,30.
• Creola, ochii-țl ard ca flacăra: 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Crima din pădure : DACIA — 
8,45—21 în continuare.
• Paradisul îndrăgostlților : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Muzeul satului ; Tradiții mara
mureșene ; Cîntece în lemn ; Că
lușarii ; Tradiții ; Un dans în 
munții codrului : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.

avînd accesoriile necesare instalării celui mai simplu decor. Lipsa de săli acoperite face ca foarte multe spectacole să fie suspendate tocmai atunci cind se resimte mai pregnant nevoia lor (adică pe vreme urîtă). Numai în trei zile, de la 12—15 iulie, au fost suspendate din această cauză zece spectacole.Sub ochii noștri a răsărit între Mangalia Nord și Sud o splendidă salbă de stațiuni cu nume de zeități : Neptun, Jupiter etc. Nu există 

încă nici un teatru sau cinematograf. Se impune, de aceea, reconsiderată situația teatrelor de pe litoral.
★Ambiția fiecărui restaurant de pe litoral e să-și aibă propria orchestră de muzică ușoară, dacă se poate una din așa-numitele „formații” de muzică „beat”. Este foarte greu astăzi să mai găsești, chiar dacă ai colinda de la Mamaia la Mangalia, vreun restaurant fără orchestră. Pină și in pașnicele stațiuni Costi- nești și 2 Mai, chitarele electrice au pornit ofensiva împotriva liniștii. Răspîndirea acestor „formații” a a- tins în acest an apogeul.Nici soliștii vocali nu rezistă tentației „fortissimeior” sau a repertoriului de minimă rezistentă. Se detașează prin grija pe care o vădesc pentru melodie și text interpretările cîntărețelor Anca Agemolu și Silvia Poluxis care cîntă alternativ la Barul „Melody” din Mamaia, Nina Costa la Cazinoul din Mamaia, Mihai Constantinescu la Barul Roman de la Eforie Nord într-un program atractiv, viu și Marina Voica la barul „Potcoava de aur” din 

monstrativ celebrul titlu călinescian „Descoperirea Occidentului”, dar îl mută de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea în fruntea unui paragraf din secolul al XV-lea !De fapt, ceea ce ne oferă G. Ivaș- cu în această carte este un manual al conștiinței istorice și spirituale de noi înșine, așa cum s-a cristalizat ea la capătul unui pătrar de veac de istorie trăită la tensiune unică, echivalînd cu secole de odinioară. G. Ivașcu urmărește să-și întemeieze originalitatea în principal pe virtuțile didactice în sens superior ale cărții.Se observă, în primul plan, efortul lăudabil și în bună parte reușit 

de a aduce „la zi" informația, de a îngloba în sinteza sa cele mai nci și mai precise rezultate ale cercetării, și de a da materiei o sistematizare clară, în secvențe, t.țtluri, subtitluri menite a înlesni orientarea rapidă și a marca totodată etape, vîrste, acte și scene ale dramaticei biografii a culturii românești. (Admirabila prezentare grafică secondează magistral această intenție • titlurile celor cinci „părți” sînt enunțate de la început, apoi la fiecare „parte” se anunță secvențele principale pe care parcurgîndu-le succesiv, dobîndim imaginea structurii însăși a cărții). Să adăugăm stilul viu atractiv, în care ziaristul își dă toată măsura talentului său.Una din calitățile cărții este tocmai aceea de a fi fost scrisă cu fața spre public. Spre un public precis . profesori, elevi, stu- denți, omul de cultură în genere, dornic să se orienteze rapid și plăcut, pentru ca apoi să știe ce e de citit pe îndelete din literatura română. în multe, modelul secret al lui G Ivașcu pare a fi celebrul tratat al lui Lanson, dedicat „celor care citesc”. Intenția sa majoră este de a crea fundalul istoric și cultural pe care apoi să facă a străluci luminile valorilor estetice și ideologice ale operelor. Ținta finală fiind
0 Comisarul X și „Banda trei 
cîini verzi" î FEROVIAR — 8.30 & 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA - 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45, la 
grădină — 20,30, MODERN — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15, la 
grădină - 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,15.
• în umbra coltului : BUZEȘT1
— 15,30 ; 18. la grădină — 20,30.
• Prințul negru : CRlNGAȘI —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lovitură puternică : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la gră
dină — 20.30, VITAN — 15.30 ; 18
— la grădină — 20.30.
• Contemporanul tău : MUNCA
— 16 ; 19.
• încotro, omule ? : MOȘILOR —
15.30 ; 19,30.
• Noaptea e făcută pentru a visa: 
UNIREA — 15,30 ; 18. la grădină
— 20.30.
• La dolce vita : MIORIȚA —
9.30 ; 13 ; 16 ; 19.
• Neîmblînzita Angelica : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS

Eforie Nord. Mult evoluat față de aparițiile mai vechi, Cornel Guriță încearcă să învioreze atmosfera blazată, apăsătoare, din barul „Perla” din Mamaia. In contrast — la barul „Potcoava de aur” din Eforie Nord ne-a surprins plăcut aerul tineresc, optimist, programul antrenant. Aici nu se văd, ca în alte restaurante și baruri, instrumentiști rezemați de amplificatoare, compu- nindu-și o figură de mare plictiseală, ci timp de aproape două ore 

publicul este cucerit de dinamismul și voia bună a interpreților.Foarte inspirat, O.N.T.-ul a dispus organizarea la Mamaia în colaborare cu firma suedeză de turism „Continentresor” a unei discoteci, unde un critic de muzică alege și comentează muzică ușoară și de dans de cea mai bună calitate. Ambianța plăcută de aici atrage foarte mul’ți tineri dornici să danseze și unele dintre dansurile azi pe nedrept evitate : valsul și tangoul.Orchestrele de muzică populară de pe litoral nu fac un prea mare serviciu cîntecului nostru popular. Doar taraful de la restaurantul „Miorița” din Mamaia are un repertoriu mai apropiat de exigențele valorificării folclorului nostru muzical.Programele artistice ale barurilor de noapte se remarcă iarăși prin preferința creatorilor pentru dansurile in costume cît mai sumare. Introducerea unor numere de o reală valoare artistică nu ar deranja deloc caracterul „de bar” al programelor. Răzleț, un număr de acrobație realizat de Trio Corona în chip de indieni și prezent în programele a cî- 

aceea de a stîrni curiozitatea pentru lectura textelor fundamentale. Efortul analitic este concentrat la conturarea exactă documentar a o- perei, fixîndu-se totodată în cîteva linii „locul istoric” al autorului și al creației sale in „durata” literaturii române. Personalitatea creatorului, biografia lui nu apar decit în perspectiva operei sau atunci cînd sînt o parte din operă (ca în cazul lui Milescu sau Băicescu). Cartea răspunde astfel dorinței autorului de a înlesni „valorificarea superioară” a acestei „materii prime” pentru făurirea sufletului național, cara este literatura națională.Excepțională este, fără îndoială, ilustrația, complement al ideii. Cele peste 600 de imagini ne dau un adevărat panoramic al civilizației românești, al culturii, al literaturii, ne oferă imaginile personajelor reale din u- nele opere istorice și chipurile făuritorilor concomitenți ai literaturii și istoriei patriei. Legendele ce însoțesc aceste imagini sînt succinte recapitulări ale datelor și ideilor fundamentale, așa îneît pot servi tot atît de bine și „învățării” materiei.Ineditul, atractivul și pedagogicul înmănunchează un armonios triptia de calități evidente îndeosebi cititorului străin ajutat să-și formeze o idee despre trecutul nostru, sensibil diferită de teoriile celor ce văd în poporul român un popor „acuitu- ral“, care a descoperit literatura și „civilizația” abia în secolul al XÎX-lea.în sfîrșit, merită să atragem a- tenția asupra întinsului capitol de „Orientări bibliografice”. Perfectibil la o viitoare ediție, calitatea lui e- sențială este, deocamdată, aceea că există. El este unicul îndreptar bibliografic pentru studiul literaturii române pînă la 1866, alcătuit sistematic și critic, și destinat a fi mi- nuit cu ușurință și eficiență. Pentru studenți, elevi, profesori, este un instrument de lucru deosebit de prețios.Am încercat să desprindem mal sus principalele merite ale cărții lui G. Ivașcu. Nu ascundem și e- xistența unor inegalități între părți, capitole sau paragrafe. Unii scriitori sînt tratați prea schematic, nu toți cei de a doua mină par a fi caracterizați printr-o lectură directă, ci doar pe baza sintezelor anterioare, există și erori de amănunt, inerente unei lucrări de atari proporții, scrisă de un singur autor. Cartea suferă pe alocuri de condițiile în care a fost scrisă, la mari intervale, în decurs de un deceniu, și necesită fără îndoială unele reluări și îmbunătățiri. Credem, de aceea, că ceea ce își poate dori, dincolo de elogiile meritate, este o critică documentată care, în cazul unor cărți < felul acesteia, trăind prin noutate: viziunii de ansamblu ce ne-o pro pune și prin suflul de viață ce străbate, nu poate fi, în ultimă instanță, sub orice înfățișare și pe orice ton, decît constructivă.Prin Istoria literaturii române de George Ivașcu, noua noastră istoriografie literară inaugurează o e- tapă calitativ superioară mareînd totodată pregnant și în acest domeniu „Anul XXV” al României socialiste. Dan ZAMFIRESCU
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— 15,30 ; 18 ; 20.30, VIITORUL — 
i: Ț5V30 ; 18 ; 20,30.

• Operațiunea Crossbow : FLO- 
REASCA - 9,15 ; 11,30 ; 15,30; 18.
• A trăi pentru a trăi : COTRO- 
CENI — 15.30 ; 19.
e Adio, Gringo : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
• Lustragiul : GRADINA MOȘI
LOR — 20,30.
• Haiducii : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,30.
• Diminețile unui băiat cuminte : 
FLOREASCA — 20,30.
@ Noaptea generalilor : VOLGA — 
9—16,45 în continuare, RAHOVA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30, AU
RORA - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
la grădină — 20,30.
O Alexandru cel fericit: PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.
• Străin în casă : LIRA — 15,30 ;
18, la grădină — 20,30.
• Comedlanțil ; DRUMUL SĂRII
— 16 ; 19.

Tarzan omul Junglei : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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torva baruri de noapte din Mamaia punctează colorat programe alcătuite exclusiv din dansuri și cu pretenții nesusținute de „music-holl". De un real interes se bucură orchestra de muzică populară turcească și orientală a lui Rasin Memiș, cșre cîntă la barul „Orient”. Din păcate, în atmosfera pitorească a barului, o notă contrastantă oferă citeva dansatoare profesioniste care fac aici. în fiecare seară, demonstrații de ceea ce nu este dansul oriental, ca autenticitate. Nivelul artistic general al programelor de bar de pe litoral este foarte scăzut. De calitatea acestor programe, precum și de a orchestrelor din restaurante răspunde tot A- genția artistică a litoralului care nu-și poate, însă, exercita prerogativele cu maximă eficiență.Dintr-o discuție cu tovarășii Jean Ionescu, directorul acestei agenții, și Sebastian Tașcă, organizatorul principal, am aflat că, de fapt, de repertoriul orchestrelor și ae programele de bar (inclusiv de partea artistică) se ocupă mai mulți factori : pe plan general, biroul muzical al O.N.T., care organizează vizionări la București, acordă atestate și repartizează forțele artistice în unitățile T.A.P.L.-urilor și I.H.R.-urilor. A- ceste întreprinderi sint la rindul lor răspunzătoare, prin directorii lor comerciali, de aceeași problemă pe plan local, ele întocmind contractul de muncă. Vine, în sfîrșit, agenția artistică. care controlează calitatea artistică, repertoriul, de cele mai multe ori, intervențiile ei fiind fără eficacitate, deoarece un program de bar anulat ca necorespunzător e înlocuit peste noapte de unul din ceilalți factori răspunzători cu un altul, poate mai slab. Or, dacă această a- genție s-ar ocupa și de organizare, calitatea artistică ar fi controlabilă cu mai multă eficiență. Tot datorită faptului că există mai multe organe direct răspunzătoare, dar care nu colaborează eficient, se află pe litoral orchestre fără atestate, angajate direct de responsabilii de unități.Ar trebui găsite formule suple de conlucrare operativă între toți factorii răspunzători, care să ducă la înlăturarea decalajelor existente și Ia un nivel general mai ridicat al vieții artistice pe litoral. Divertismentul nu exclude bunul gust. Arta nu e compatibilă cu birocrația.
Nicolae SPIRESCU
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rîr viața internațională

amatori
Preocupări în agricultor

Consillul Național al Frontului 
Unității Socialiste, întrunit în șe
dință plenară pentru a dezbate Te
zele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru 
Congresul al X-lea al partidului 
și proiectul de Directive al Con
gresului privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile directoa
re ale dezvoltării economiei națio
nale în perioada 1976—1980, îșl ex
primă întreaga adeziune și aprobă 
aceste documente programatice de 
mare valoare teoretică și practică 
pentru viitorul patriei noastre. Ele 
sînt un model de abordare mar- 
xist-leninistă a problemelor con
struirii și consolidării orînduirii so
cialiste, de cunoaștere șl aplicare 
creatoare a legilor universal-vala- 
bile ale socialismului la condițiile 
țării noastre, țin seama de cerin- 

>- țele și posibilitățile reale de care 
dispunem și jalonează cu riguro
zitate științifică programul dezvol
tării multilaterale a României.

Dînd glas sentimentelor și voin
ței exprimate în cadrul dezbaterii 
publice a documentelor, de mili
oane de cetățeni — muncitori, ță
rani, intelectuali, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, tineri și vîrstnici, plena
ra dă o înaltă apreciere activității 
laborioase ce o desfășoară Parti
dul Comunist Român și Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea în ritm susținut a industriei, 
“griculturii, științei, învățămîntu- 

culturii și ridicarea nivelului 
rai al poporului, pentru per

lei țrea întregii vieți social-po- 
litij .‘țării, adîncirea democrației 
sociâș. ‘te, pentru înflorirea multi
lateral) ' a patriei.

Plenara își exprimă totodată a- 
tașamentul deplin și sprijină întru 
totul politica externă a partidului

și statului nostru îndreptată spre 
întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare frățeas
că cu toate țările socialiste, întă
rirea unității țărilor sistemului 
mondial socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, 
cooperare 
indiferent 
cială, pe baza respectării princi
piilor sacre ale suveranității și in
dependenței naționale, neameste
cului în treburile interne, egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc.

Frontul Unității Socialiste, a 
cărui forță conducătoare este 
Partidul Comunist Român, spri
jină cu entuziasm propunerea 
conferințelor extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid 
privind realegerea in înalta func
ție de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care prin excepționa
lele sale calități de conducător co
munist încercat, de înflăcărat pa
triot și internaționalist, prin con
tribuția deosebită ce și-a adus-o 
la propășirea României socialiste, 
și-a cîștigat prețuirea și dragostea 
întregului popor, a națiunii noas
tre socialiste. Avem convingerea 

. de nezdruncinat că prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului cheză- 
șuiește pe mai departe traducerea 
neabătută în viață a politicii in
terne și externe a partidului și. 
statului nostru, politică pusă în 
slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a intereselor 
generale ale socialismului și păcii.

Frontul Unității Socialiste, re- 
flectînd unitatea de acțiune și de 
gîndire a milioanelor de cetățeni

dezvoltarea relațiilor de 
cu toate statele lumii, 
de orînduirea lor so-

ai patriei, Indiferent de naționali
tate, pe baza platformei program, 
care este programul de muncă și 
luptă al partidului, se angajează 
solemn să participe activ la înfăp
tuirea de către toți oamenii mun
cii a politicii Partidului Comunist 
Român ce exprimă interesele vi
tale, voința suverană a întregului 
popor. «

Frontul Unității Socialiste îșl va 
aduce contribuția eficientă la adîn- 
cirea democratismului orînduirii 
noastre, la educarea' cetățenilor în 
spiritul dragostei față de patria so
cialistă, față de Partidul Comunist 
Român, al frăției dintre oamenii 
muncii români și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, al 
internaționalismului, pentru crește
rea conștiinței politice și civice a 
oamenilor muncii.

Plenara hotărăște ca propuneri
le făcute în cadrul dezbaterii pu
blice a documentelor pentru Con- 
.gresul al X-lea, privind probleme
le de interes general economic și 
social-cultural, să fie prezentate.» 
Comisiei Centrale de partid și or
ganelor centrale de stat interesate 
pentru a fi valorificate la definiti
varea proiectului de Directive, în
tocmirea viitorului plan cincinal și 
la elaborarea de acte normative. 
Propunerile, a căror soluționare 
este de competența organelor lo
cale, să fie analizate și rezolvate 
de către consiliile Frontului Uni
tății Socialiste împreună cu consi
liile populare, organizațiile de masă 
și organele economice competente.

Frontul Unității Socialiste va mi
lita neabătut pentru întărirea coe
ziunii națiunii noastre socialiste, 
pentru unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al Comitetului 
său Central, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Luni seara, primul Festival republican al cineaștilor amatori, organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură șl Artă, Uniunea Tineretului Comunist și Asociația cineaștilor din România, s-a încheiat prin decernarea premiilor a- cordate celor mai bune filme.La festivitate au luat parte tovarășii Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Gene-

rale a Sindicatelor din România, Ion Brad și Ion Moraru, vicepreședinți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, cineaști profesioniști, critici de artă și numeroși oameni ai muncii, colegi ai cineaștilor amatori.După distribuirea premiilor a avut loc o gală în care au fost prezentate unele din filmele premiate.(Agerpres)

Germane

CIȘTIGURI
IN AUTOTURISME

LA C. E. C.
« .tif.oî • ar; o

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni informează titularii 
libretelor de economii cu do- 
/ lă și cîștiguri în autoturis- 

. e că tragerea la sorți pentru 
al ’oilea trimestru al acestui 
an v avea loc mîine 30 iulie, 
erele 16,00, în sala clubului 
Finanțe-Bănci din Capitală.

Majorînd numărul cîștiguri- 
lor în autoturisme față de tra
gerea la sorti anterioară, cu 
prilejul celei programate pen
tru 30 iulie a.c. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acor
da 314 cîștiguri în autoturisme 
din mărcile : MERCEDES 190, 
FIAT 1800, VOLGA M-21, 
FIAT 124, RENAULT 10, DA
CIA 1100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1000 M.B., RENAULT 
DAUPHINE GORDINI 
TRABANT 601.

în afara cîștigurilor în auto
turisme, titularii acestor libre
te de economii beneficiază și 
de dobînzi, ca și de avantajele 
generale ale economisirii la 
C.E.C. i garantarea de către 
stat a sumelor depuse, acestea 
puțind fi restituite oricînd la 
cerere; păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor 
și asupra operațiunilor efec
tuate ; scutirea de impozite și 
taxe a depunerilor, dobînzilor 
și cîștigurilor.
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Noi hanuri și complexe
turistice

Intr-un splendid 
serpentina ce urcă 
zervația de zimbri 
rea Hațegului, județul Hune- 
dââfa, s-a dat îh folosință b 
nouă unitate reprezentativă 
a cooperației de consum: 
hanul turistic Bucura. Aceas
tă unitate dispune de 60 de 
locuri de cazare în camere cu 
2 sau 3 paturi, fiecare cameră 
avînd duș cu apă caldă și 
rece.

în braserie, ca și pe terase
le hanului se servesc diferite 
preparate culinare, între care, 
specialitatea unității: orga
ne de porc și de vită, pregă
tite la comandă.

S-au dat în exploatare și 
alte unități care dispun de 
amenajările și dotările» cores
punzătoare pentru buna pri- ' 
mire a turiștilor. Intr-un pito
resc crîng cuprins între porțiu
nea dintre vechea și noua șo
sea națională Iași—Roman s-a 
inaugurat recent, la 7 kilo-

peisaj, pe metri distanță de Strunga, res-
■ spre Te - tauran tul’pescăresc „Trei ia-

din pădu- zuri", modernă unitate de a-
limentație’ publică a ' coopera
ției de tforisum. La pârtbrul 
unității funcționează o sală 
restaurant și o terasă des
chisă, un bar, bucătăria și 
sala pentru preparatul peș
telui. în acest minunat loc de 
odihnă și agrement s-au ame
najat 5 căsuțe camping cu cî
te două locuri fiecare.

La noua unitate se pot 
servi, pe lîngă preparate de 
pește, și o serie de alte pro
duse, băuturi din podgoriile 
județului și din țară, și bău
turi străine.

Cei ce vizitează acest loc 
pot face, după preferință, 
plajă, baie sau o plimbare cu 
barca pe apele iazurilor din 
apropiere.

Printre celelalte noi cons
trucții turistice — se numără 
hanurile turistice Horezu și 
Covasna.

Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, luni a avut loc, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală organizată în cadrul manifestărilor dedicate Zilei naționale a Belgiei. După cuvîntul de deschidere rostit de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., ziaristul Sergiu Verona a împărtășit impresii dintr-o călătorie în Belgia. Conferința a fost urmată de un program de filme documentare belgiene. Programul serii culturale a fost urmărit cu interes de asistență în care se aflau funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți, de asemenea, Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.Societatea britanică Overseas Marketing Corporation din Londra a organizat luni dimineața în Capitală un simpozion tehnic cu tema „Carac-

teristicile tehnice șl utilizarea încărcătoarelor hidraulice Weatherin'". Cu acest prilej, specialiști ai întreprinderii engleze au făcut o demonstrație practică cu încărcătoarele automate Weatherill pe șantierul aeroportului internațional Otopeni. La simpozion și demonstrații au luat parte specialiști din unele ministere economice, mari șantiere și din institute de cercetări. In încheierea simpozionului, societatea britanică a o- ferit un cocteil în saloanele hotelului „Athenee Palace". Printre partici- panți se afla și Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.Luni dimineața a plecat în Japonia Nicolae Gh. Popescu, prim-redactor șef adjunct al ziarului „Satul socialist", care va reprezenta mișcarea pentru pace din țara noastră la cea de-a 15-a conferință mondială împotriva bombelor .,A“ și „H“ (Gensuikyo), ce va avea loc între 30 iulie și 9 august la Tokio.
(Agerpres)

Sesiuni știinfifice, simpozioaneIn cadrul ciclului de manifestări organizate de universitatea populară București în cinstea celui de-al X-lea Congres al Partidului Cpmunist Român, luni după-amiază a avut loc simpozionul : „Relațiile externe ale Republicii Socialiste România — expresie a responsabilității pentru interesele socialismului și ale păcii în lume". Simpozionul a fost prezidat de prof. univ. dr. docent Mihail Ghel- megeanu, vicepreședinte al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. Pe marginea acestei teme au luat cuvîntul Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Nicolae, adjunct ai ministrului comerțului exterior, și prof. univ. dr. docent Alexandru Bălăci, membru corespondent al Acade- . miei, vicepreședinte al Comitetului de .Stat pentru Cultură și Artă.*în cursul "zilei'de luni, Iâ Institutul de inframicrobiologie „Ștefan S. • Nicolau" al Academiei, s-au desfășurat lucrările sesiunii festive de comunicări organizată în întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al P.C.R.Au fost prezentate un număr de comunicări cu caracter de cercetare fundamentală și aplicativă, urmate de ample dezbateri.In încheierea sesiunii, prof. dr. docent N. Cajal, directorul. institutului. a subliniat eforturile depuse de cercetători pentru a contribui la rezolvarea unor importante probleme de specialitate, și a exprimat angajamentul contribui stanțiale apărarea

versării a 25 de ani de la e- liberarea României de sub jugul fascist. Cu acest prilej, în cadrul referatelor și comunicărilor, au fost dezbătute probleme legate de valorificarea practică a unor cercetări, de sarcinile colectivelor în cadrul contractelor și angajamentelor încheiate. S-a discutat de asemenea restructurarea tematică pe anul viitor și cincinalul 1971—1975, în vederea unei legări mai strinse a cercetării biologice de unele probleme prioritare, ca cercetarea oceanografică, studiul complex al Deltei Dunării, aspecte biologice ale poluării aerului etc.într-o atmosferă însuflețită s-a a- doptat textul telegramei trimise tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., In care se arată .adeziunea deplină a colectivului, institutului Ia ..propunerea ca.aces- .. ța Să. fie .reales In înalta funcție, de :jecretar general al C.C. al partidului?

Căilor Ferate

Campania de recoltare 
a cerealelor este în plină 
desfășurare pe ogoarele 
R, D. Germane. Cu toate 
greutățile generate de 
condițiile climatice ne
favorabile — ploi și 
temperaturi relativ scă
zute — forurile compe
tente subliniază că, prin 
folosirea din plin a în
tregii tehnici care stă la 
dispoziția agriculturii, 
vor putea fi obținute re
zultate bune. Pe supra
fețe întinse cultivate cu 
cereale pot fi văzute 
mașini modeme de re
coltat. De departe poate 
fi recunoscută noua com
bină „E-512" — o ade
vărată „uzină de ctmp" 
— care este produsă în 
serie de un an și are o 
capacitate de lucru de 
3 pînă la 4 ori mai mare 
decît combinele reali
zate pînă acum în țară.

Baza tehnico-mate- 
rială a agriculturii socia
liste din R.D.G. a cres
cut an de an. Astfel, la 
începutul anului în curs, 
ea dispunea de aproape 
145 000 tractoare diferite, 
aproape 18 000 autoca
mioane și peste 200 000 
remorci pentru trac
toare și autocamioane. 
Cele aproape '18 000 de 
combine pentru cereale 
folosite au creat posibi
litatea ca anul trecut 
94,2 la sută din suprafața 
însămînțată cu cereale să 
fie recoltată mecanic. La 
toate acestea se adaugă

cantitatea mereu sporită 
de îngrășăminte chimice 
și grija permanentă pen
tru îmbunătățirea orga
nizării muncii.

Expoziția agricolă din 
acest an de la Mark
kleeberg, care și-a închis 
porțile la 20 iulie, a dat 
posibilitatea zecilor de 
mii de vizitatori să facă 
cunoștință nemijlocit cu 
forme și metode de or
ganizarea muncii în

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN DE LA 

ST. DEJU

1 000 de unități agricole 
socialiste, din care apro
ximativ 500 cooperative 
agricole de producție.

Una din principalele 
măsuri întreprinse în ul
timii ani pe linia ridi
cării producției agricole 
și scăderii prețului de 
cost este crearea de 
uniuni cooperatiste prin 
participarea diferitelor 
unități agricole — coo
perative de producție, 
gospodării de stat, pre
cum și întreprinderi de 
produse agro-alimentare. 
In cadrul acestor uniuni 
se aplică cele mai dife
rite forme și metode de 
cooperare, ca: transpor
tul sau înmagazinarea în

comun a produselor agri
cole, depozitarea și folo
sirea îngrășămintelor chi
mice și a antidăunători- 
lor, producția comună de 
furaje însilozate, amena
jarea unor ateliere de re
parare a mașinilor etc.

Vorbind despre sarci
nile pentru elaborarea 
planului în domeniul a- 
gricol pe 1970, președin
tele Consiliului Agricol al 
R.D.G., ministrul Georg 
Ewald, a subliniat că 
principiile cele mai im
portante in cadrul coo
perării sînt asigurarea 
autonomiei juridice și e- 
conomice a fiecărei coo
perative agricole de 
producție și caracterul 
voluntar al acestei coo
perări. Numai adunările 
generale ale cooperative
lor agricole pot lua ho- 
tărîri unde și cu cine să 
coopereze.

Pe lingă dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, 
în agricultura R.D.G. se 
acordă o importanță spo- . 
rită pregătirii cadrelor ca
lificate de specialitate. La 
începutul acestui an au 
lucrat în agricultură a- 
proape 6 500 absolvenți 
ai unor școli superioare 
și peste 25 000 persoane 
cu alte studii de specia
litate. Planul pe 1970, 
care se dezbate acum în 
toate unitățile agricole, 
va pune sarcini și mai 
mari în fața lucrătorilor 
din agricultura R. ' D. 
Germane.

SiUH Ulii DE 20 IUUE N CliBâHAVANA 28. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite : Ziua de 26 Iulie — sărbătoarea națională a Cubei — a fost aniversată anul acesta prin muncă. La chemarea partidului comunist și a organizațiilor de masă, oamenii muncii din întreprinderi și instituții, studenții, elevii și militarii au plecat, încă din primele ore ale dimineții, pe marile plantații de trestie de zahăr,

pe diferite șantiere. Acest mod da a sărbători ziua de 26 iulie se înscrie în atmosfera de lucru care caracterizează anul 1969 în Cuba.In editorialul consacrat de ziarul „Granma" acestei sărbători se spune că sărbătorirea prin muncă „este cel mai frumos omagiu în memoria celor care, acum 16 ani, la Moncada, învingînd toate obstacolele, au deschis calea revoluției".
4;

băncilor indieneDELHI. 28 (Agerpres). — „Naționalizarea băncilor este o victorie de prestigiu a forțelor progresiste", a declarat Bhagvat Azad, ministru de stat la Ministerul indian al Muncii.Luînd cuvîntul la- conferința a- nuală a. asociației naționale a funcționarilor bancari, ministrul, după cum relatează ziarul „Patriot", a subliniat că „entuziasmul opiniei publice generat de naționalizarea băncilor trebuie să fie transformat într-o puternică forță politică pentru a bara toate primejdiile din partea cercurilor monopoliste". în continuare, arătînd că există „un complot din partea birocraților și capitaliștilor care vizează discredi

tarea sectorului de stat al economiei Indiei", el a relevat necesitatea unor acțiuni hotărîte care să lichideze a- cest comnlot și să asigure funcționarea cu succes a întreprinderilor de statPe de altă parte, din Delhi se a- nunță că Comitetul de lucru al Congresului Național Indian al Sindicatelor a adoptat o rezoluție în care salută naționalizarea a 14 bănci principale din țară. Agenția Press Troust of India relevă că în rezoluția comitetului se subliniază că „rezultatele naționalizării băncilor vor depinde în mare măsură de calitatea și caracterul administrației acestor instituții bancare".

Ministerul Căilor Ferate anunță că începînd de la 28 iulie au fost repuse în circulație trenul rapid 31/32 (București — Brașov — Cluj), acceleratele 209/224—223/210 (București- Nord — Brașov — Făgăraș — Sibiu — Vintul de Jos — Deva — Lugoj — Timișoara) și 307/308 (București — Ploiești — Predeal — Brașov), care au fost suspendate temporar din cauza daunelor provocate de ploile torențiale căzute recent pe Valea Prahovei și Valea Timișului.(Agerpres)

Mîine și poimîine la Stuttgart

MECIUL ATLETIC
AMERICAEUROPA

cadrelor din institut de a cu rezultate cît mai sub- la dezvoltarea științei și sănătății publice.*Ieri a avut loc la Institutul de biologie „Traian Săvulescu" al Academiei o ședință festivă de referate și comunicări științifice cu ocazia Congresului al X-lea al P.C.R. și a ani-

ZELIKO FRANULOVICI a cîștigat 
proba de simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Indianapolis. In finală, Franulovici l-a întrecut cu 8—6, 6—3. 6—4 pe americanul Arthur Ashe.Turneul feminin a revenit Jucătoarei franceze Gail Chanfreau, învingătoare cu 6—2, 6—2 în fața Llndei Tuero (S.U.A.).

B

Ieri în țară : vremea a fost în general frumoasă și călduroasă cu cerul variabil mai mult senin în nord- vestul țării. In jumătatea de sud a țării s-au produs înnorări mai accentuate., și local s-au semnalat ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ploi izolate s-au mai semnalat și în Moldova. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit cu intensificări locale în Dobrogea și sudul Moldovei. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 17 grade la Pitești și 32 grade la Turnu Severin. în București : vremea a fost instabilă mai alo» în cursul dimineții cind cerul a _ fost acoperit și a plouat sub formă de averse. După-amiază cerul a devenit variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 25 de grad».
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 iulie și 1 august a.c. în țară : vre- ifi» schimbătoare cu, cerul temporar noroc Vor cădea averse izolate în vestul și sud-vestul țării. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 20 grade, izolat mai coborîte. iar maximele vor oscila între 25 și 31 grade. în Bucu- reșt: ' ' t-n- —■ter
de 
uș

*T'

Llfl MANOLIU SI ILEANA SILAI CONCUREAZĂ MIERCURI 
SEARA

Declarația M.A.E. 
al R. P. D. Coreene

STUTTGART 28 (Corespondență specială). — Atleții americani, care vor participa în zilele de 30 și 31 iulie la meciul Europa—America, au efectuat un prim antrenament pe stadionul Neckar din localitate. Lee E- vans s-a declarat satisfăcut de calitatea pistei de tartan a stadionului din Stuttgart, adăugind că, după părerea Iui, dacă timpul va fi favorabil există toate condițiile obținerii u- nor performanțe de ridicată valoare.La hotelul Schlossgarten, unde este găzduită „Western Hemisphere" (denumirea oficială a echipei americane), a avut loc o conferință de presă, cu prilejul căreia conducerea delegației sportive de peste ocean a făcut cunoscute ziariștilor schimbările de ultimă oră. Astfel, Davenport — corecordmanul mondial al probei de 110 m garduri — nu a făcut deplasarea. El va fi înlocuit cu Power, creditat sezonul acesta doar cu 13,5 (față de 13,2 realizat de Davenport).Alte schimbări Crockett, indisponibil, nu va participa la 100 m. El va fi înlocuit cu Greene, locul ultimului In echipa de ștafetă de 4X100 m fiind luat do către Hurd. Tracy Smith nu va alerga la 5 000 m, locul său fiind luat de către simpaticul alergător mexican Martinez. Mar-

va înlocui pe Tate la triplu salt, iar Skinner pe Tipton la suliță. în fine, este problematică și•Seagren la prăjină, rezerva sa.După antrenament echipa de ștafetă la Lee (actualul campion al S.U.A pe 400 m), Jay, Tommie Turner și Lee Evans (recordmanul mondial șl o- limpic pe 400 m).Atleții care alcătuiesc echipa continentului nostru au sosit la Stuttgart luni și marți. Nu s-a anunțat nici o modificare. Reamintim că în selecționata Europei se află și două atlete românce: Lia Mănoliu (disc) și Ileana Silai (800 m). Ambele au demonstrat în cursul acestui sezon că dețin o formă sportivă bună. Și Lia Manoliu și Ileana Silai vor concura in prima zi a meciului. Aruncarea discului femei este programată miercuri seara la ora 21,15 (ora Bucureștiului), iar cursa de 800 m la 21,40. în aceeași seară, telespectatorii români vor mai putea urmări desfășurarea probelor de 400 m garduri, prăjină, înălțime femei, 1 500 m, 400 m, greutate, 200 m temei, 100 m, 10 000 m, lungime, suliță, 100 na garduri femei. 4x400 m femei și 4X100 m.Transmiterea în direct, pe postu-

participarea lui Carrigan estea fost stabilită 4x400 m : Nick
TURUL CICLIST AL BOEMIEI s-a încheiat cu victoria rutierului cehoslovac Milos Hradzira, urmat la 11’23” de compatriotul său J. Marek. Ultima 

etapă, în care românul Ștefan Cer
nea, a ocupat locul 5, la 10 secunde față de învingător, a revenit olandezului Popke Oosterhof. Dintre cei 30 de alergători străini prezenți la startul primei etape, numai 10 au terminat cursa. Printre aceștia s-au numărat și doi români : Ștefan Cernea (locul 19 în clasamentul general, la 24’14”) și Francisc Gera (locul 29. la circa 50 minute de lider).

ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI 
DE BASCHET REZERVATĂ ECHI
PELOR DE JUNIOARE, echipa României a pierdut cu scorul de 66—95 (29—42) meciul susținut cu formația Bulgariei. în celălalt joc. Iugoslavia (A) a învins cu 75—60 (44—32) Iugoslavia (B).

ÎN PRIMA RUNDĂ A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL FEMININ DE 
ȘAH DE LA SOFIA, Medianikova a remizat cu Sikova. Același rezultat a fost consemnat și în partidele : Tro- ianska-Mihailova, Borisova-Davidova. 
Partida Elisabeta Polihroniade-Renz (R.D. Germană) s-a amînat.

TURNEUL..’v- INTERNAȚIONAL . 
*Ț, DE LA

șului Gyor care a totalizat 9 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat selecționata olimpică a Ungariei — 7 puncte, echipa orașului Brașov, selecționata Slovaciei — cîte 6 puncte, echipa Piran (Iugoslavia) — 2 puncte și formația Mazovsze (Polonia) — 0 puncte.In ultimele două meciuri, handba- liștii români au pierdut cu 7—19 la selecționata Slovaciei și au învins cu 8—7 selecționata olimpică a Ungariei.

PHENIAN 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. D. Coreene a dat publicității o declarație cu privire la intensificarea persecuțiilor la care sînt supuși rezidenții coreeni din Japonia de către autoritățile japoneze, transmite agenția A.C.T.C In declarație se arată că autoritățile polițienești din Fukuoka au arestat în mod nelegal mai mulți rezidenți coreeni, iar la Tokio și Osaka au făcut, razii și percheziții în locuințele acestora.Guvernul și întregul popor al R. P. D. Coreene, se arată în declarație, denunță cu hotărîre aceste acte ale guvernului japonez, menite să ducă la desființarea Asociației generale a rezidenților coreeni din Japonia.
F.C. SAO PAULO — STEAUA RO

ȘIE BELGRAD 3—0. Intr-un meci internațional de fotbal desfășurat la Belgrad, echipa braziliană F. C. Sao Paulo a învins cu scorul de 3—0 (0—0) formația locală Steaua Roșie.
Preliminariile C.M. de fotbal

BOLIVIA - ARGENTINA 3—1. In orașul La Paz s-a disputat meciul dintre selecționatele Boliviei și Argentinei, contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal. Echipa Boliviei a obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—1).
Finala turneului de Ia 
Coruna: ILIE NĂSTfiSE— 
MflNUEL SflNTfîNfl 3—11Campionul român Ilie Nâstase a repurtat un nou succes internațional ciștigind turneul de tenis de la Coruna (Spania). în finală, Ilie Nâstase l-a învins în patru seturi cu 1—6, 6—4, 6—2, 11—9 pe redutabilul jucător spaniol Manuel Santana Partida care a fost de un remarcabil nivel tehnic și de o mare spectaculozitate ci trpi minute.

Președintele Pakistanului » 
despre intențiile 

guvernului militarRAWALPINDI 28 (Agerpres). - Președintele Pakistanului, generalul Yahya Khan, a anunțat într-o cuvîn- tare adresată națiunii că intenționează să numească un guvern civil, căruia să-i fie transferată întreaga putere după organizarea unor alegeri generale. Șeful statului pakistanez a precizat că alegerile generale vor avea loc în următoarele 18 luni și se vor desfășura în condițiile legii marțiale, decretate în Pakistan o dată cu preluarea puterii de către militari. Cu același prilej, președintele Yahya Khan a anunțat că partidele politice vor avea dreptul să organizeze reuniuni ale organelor lor conducătoare. Manifestațiile publice vor continua insă să fie interzise.

ATACURI ISRAELIENE 
In nordul iordaniei 

Șl DE-A LUNGUL 
CANALULUI DE SUEZAMMAN 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al armatei iordaniene a declarat că mai multe escadrile ale aviației israeliene au atacat în noaptea de duminică spre luni poziții ale trupelor iordaniene în districtul Ir- bid, în nordul țării — informează France Presse. Artileria antiaeriană iordaniană a ripostat. Un purtător de cuvînt al armatei, israeliene a confirmat comunicatul de la Amman.

*TEL AVIV. — Aviația israeliană a atacat luni la ora 16,00 (ora locală) pozițiile egiptene amplasate de-a lungul Canalului de Suez, a declarat un purtător de cuvînt al armatei israeliene, citat de agenția France Presse. Toate avioanele israeliene — a precizat el — s-au întors la bazele lor.CAIRO. — Formațiuni de avioane israeliene au efectuat luni la ora 17,10 (ora locală) raiduri asupra pozițiilor egiptene situate la Port- Tewfik și Tina, a anunțat un purtător de cuvînt militar la Cairo, citat de agenția France Presse. El a adăugat că artileria antiaeriană egipteană a intrat în acțiune, dobo- rînd un avion israelian.
★

Prin intermediul Crucii Roșii de Ia 
El-Kantara, R.A.U. șl Israelul au pro
cedat Ia un schimb de prizonieri, a- 
nunță agenția France Presse. Trei 
egipteni, între care un pilot, au fost 
eliberați în schimbul unui soldat 
israelian, relatează agenția citată.

★O delegație a Corpului de observatori ai O.N.U. a sosit luni la Cairo pentru a ancheta împrejurările în care a fost ucis ofițerul suedez Roland Plane, membru al misiunii de observatori ai O.N.U., în cursul unui duel de artilerie israelo-egiptean, survenit duminică.Secretarul general al O.N.U. a încredințat lui Brian Urquart, directorul Oficiului pentru problemele politice speciale ale O.N.U., misiunea de a se consulta cu reprezentanții țărilor care au trimis observatori în Orientul Apropiat asupra continuării rămînerii acestora la posturile lot.
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eliberării României

CONFERINȚEI PRIVIND
Vizita lui Gustav Husak

Italia. Demonstrație împotriva 
N.A.T.O. organizată de tinere

tul din Florența

Cts prilejul 

aniversarii

IUGOSLAVIA ESTE FAVORABILA

o Cu prilejul începerii Lunii 
prieteniei japono-române, organi
zată în cadrul manifestărilor ce 
au loc în străinătate în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării României, în orașul Nara 
a fost deschisă o expoziție de de
sene aparținînd elevilor liceului 
„Nicolae Bălcescu" din București. 
Au participat membri ai conducerii 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, oficialități din prefectu
ra Nara, ziariști.

• La Alger a fost deschisă expo
ziția „România — timbre poștale 
1944—1969".

o Însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României în Indonezia 
a organizat la Djakarta o seară de 
muzică românească. Au participat 
vicepreședintele parlamentului, 
Sjarif Thajeb, secretarul cabine
tului, Sudharmono, directorul ra
diodifuziunii, Hamid, șt alte per
sonalități indoneziene.

Convorbirile purtate la 
MOSCOVa, 3 aratat P- Harmel, ministrul de externe belgian — într-o declarație făcută la încheierea vizitei în U.R.S.S. — s-au desfășurat într-un climat prietenesc. El a relevat importanța acordului de colaborare economică și tehnico-științifică semnat la Moscova, anunță agenția TASS.

reprimirea la lucru a 181 de funcționari concediați recent. In baza decretului emis de curînd, greviștii sînt a- menințați cu trimiterea în fața unor instanțe militare în cazul că nu își vor relua lucrul.

SECURITATEA
BELGRAD 28. Corespondentul A- 

gerpres N. Plopeanu transmite : Gu
vernul R.S.F. Iugoslavia a reniis Am
basadei finlandeze de la Belgrad răs
punsul la memorandumul guvernului 
Finlandei privind convocarea unei 
conferințe pentru problemele se
curității europene. In nota de răs
puns se arată că Iugoslavia împăr
tășește întru totul interesul țărilor 
europene pentru normalizarea si--
tuației de pe continent și pentru pro
movarea cooperării generale. Ea
sprijină procesul început in ultimii 
ani în Europa, cu participarea tot 
mai largă a țărilor europene care, in 
ciuda barierelor existente iși multi
plică contactele, caută căi și posibi
lități de cooperare in domenii tot 
mai largi ale relațiilor reciproce.. Iu
goslavia — se subliniază în continua
re în nota de răspuns — consideră că 
aceste eforturi au 
mosferă de mai 
dere șt înțelegere 
europene, precum 
pentru eliminarea divizării, pentru 
dezvoltarea unor relații mai sta
bile și întemeiate intr-o mai mare 
măsură pe egalitatea in drepturi in 
această parte a lumii.

In concordanță cu politica genera
lă de coexistență pașnică activă și de 
nealiniere pe care o . promovează, 
„guvernul iugoslav este gata să la 
parte la eforturile pentru crearea u- 
nei atmosfere de încredere și să dez
volte o cooperare largă și generală, 
întemeiată pe principiile Cartei 
O.N.U., și in primul rind pe principi
ile suveranității, independenței, ega
lității, ale neintervenției în treburile 
altor state și abținerii de la orice a-

creat o at- 
mare incre- 
între țările 
și condițiile

în Polonia s-a aflat un 
grup de oameni de știință 
din 14 țări din Europa și de pa continentul american, care au luat cunoștință de realizările Poloniei în domeniul folosirii, prelucrării și distrugerii reziduurilor radioactive, în cadrul programului de lucru al Agenției internaționale pentru energia atomică.Guvernul Peruvian va îndrepta toate eforturile spre acele acțiuni care vor duce la dezvoltarea țării, a declarat Alfredo Arrisueno, ministrul Peruvian al educației, într-o cuvîntare rostită cu prilejul celei de-a 148-a aniversări a independenței Perului. Cu a- celași prilej, Alfredo Arrisueno a lansat un apel către toate cadrele didactice din țară, chemîndu-le să sprijine reformele pe care noul regim le-a aplicat de la instaurarea sa.

Reprezentantul român în Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății, prof. dr. loan Mofaru, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale a Republicii Socialiste România, a fost ales în unanimitate în funcția de vicepreședinte al a- cestui consiliu, pe perioada iulie 1969—iunie 1970.
Delegația R. D. Germane, condusă de Albert Norden, membra al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., a fost primită de Seku Ture, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Guineea. Cu acest prilej, A. Norden i-a înmînat lui Seku Ture un mesaj din partfea lui Walter Ulbricht, informează agenția A.D.N.(3

Lucrările celei de-a doua 
Sesiuni 3 Grupului de lucru pentru sateliții de radiodifuziune directă al Comitetului pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic au început luni la Palatul Națiunilor din Geneva. In cursul sesiunii, grupul de lucra, format din reprezentanții celor 28 de țări membre ale Comitetului pentru utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic, printre care și România, va studia consecințele pe plan social, cultural și juridic ale utilizării acestor sateliți.

Transferarea din Berlinul 
occidental în R- F- 3 Germaniei a opt tineri care au refuzat să satisfacă serviciul militar în forțele Bun- deswehrului a provocat o vie reacție în rîndurile tineretului. în mai multe puncte ale orașului au avut loc manifestații de protest împotriva acestui act.

Noua constiîuîie a Ghanei 
va fi promulgată Ia 15 au
gust, cu 14 zile înainte de alegerile generale care urmează să aibă loc în țară în vederea reîntoarcerii la un guvern civil, anunță agenția U.P.." surse oficiale din Accra.

Liderul hiafrez, Oji 
a propus încetarea oi 
tilor în Nigeria pe perioad pe care papa Paul al VI-lea o • începînd de joi în Africa, anu tul de radio „Biafra“. Autorii derale nu au dat deocamdată răspuns propunerilor biafreze.

în

in

Oameni de știință

împotriva arestării unor
conducători ai partidului armelor nucleare

■

Guvernul Uruguayan a 
decretat militarizarea băn
cilor particulare, în încercarea de a pune capăt grevei funcționarilor bancari, care cer sporirea salariilor și

Savanna Fuma, prf nistru al Laosului, care a înti vizită la Paris, a părăsit dum: pitala Franței, plecînd spre p

științifice și luptapace, aspecte legate

deme ale compozitorilor din Bulg: Cehoslovacia, R. D. Germană, Ii slavia, Polonia,U.R.S.S.japonezi

La aeroport, președintele Nixon a fost întîmpinat de regele Bhumiol Abulya- dej și de alte persoane oficiale tai- landeze.

cer interzicerea

în R. P. Bulgaria
EUROPEANA

existentă
Festivalul de la AlgerSELF

presa a-

Savanții de la laboratorul „de primire lunară" din Houston au început analiza primelor eșantioane selenare Rocile sînt clasificate în trei grupe principale

sub semnul unității africane

Cei trăi astronauți au răspuns duminică șl luni la o serie de întrebări ale specialiștilor în
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel. 17 6010. 1T60 20. Abonamentele se Iac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell 40.300

Nava soviefică purtă
toare de rachete „upomîi- șî petrolierul „Egorlîk" au sosit în Zanzibar, într-o vizită de prietenie, anunță agenția TASS. Ele vor rămîne aici pînă la 31 iulie.

plicare a forței sau a presiunilor 
relațiile internaționale".

Guvernul iugoslav — se arată 
încheiere — salută inițiativa guver
nului finlandez, precum și alt° pro
puneri in acest sens, declarind că, 
in ceea ce îl privește, va acționa în 
mod constructiv, securitatea euro
peană fiind o problemă in care este 
vital interesat.

SOFIA 28 (Agerpres). — Luni dimineață a sosit la Sofia Gustav Husak, prim-secretar al C.C. ai P.C. din Cehoslovacia, pentru o vizită de prietenie de două zile, la invitația Comitetului Central al P.C. Bulgar, transmite agenția B.T.A. La sosire, pe ae-
roport, Gustav Husak a fost întîmpinat de Todor Jivkov,' prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, de membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar și de alte persoane oficiale.

Murea bază aeriană 3 S.U.A. de la Ubon (la 640 km nord- est de Bangkok), care face parte din complexul militar instalat pe teritoriul Tailandei, a fost ținta unui atac luni dimineața, anunță agenția United Press International.
Declarație de protest 

a P. C. din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — Partidul Comunist din Mexic a dat publicității o declarație de protest împotriva arestării unor conducători ai partidului, printre care Umberto Montes, 'AntOnîb Be- serra Jitan, Reinaldo Rojas Dominguez, Mario , Loya și■ Ignacio Esta VilloDupă cum transmite corespondentul din Ciudad de Mexico al agenției Prensa Latina, P.C din Mexic apreciază această acțiune ca o represiune polițienească.
Președintele Nixon

DJAKARTA 28 (Agerpres). — Luni, președintele S.U.A., Richard Nixon, a părăsit capitala Indoneziei, Djakarta, după o vizită de 22 de ore în această țară. în timpul șederii sale la Djakarta, Richard Nixon a avut mai multe întrevederi cu președintele Suharto. Au fost abordate probleme legate de posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice între cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale. în același timp, secretarul de stat american, William Rogers, a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe indonezian, Adam Malik.

Consiliul de Securitate 
condamnă incursiunile 

portugheze 
pe teritoriul ZambieiNEW YORK 28 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U., întrunit luni pentru a dezbate plînge- rea Zambiei împotriva incursiunilor țrupelor„colonialiste portugheze. la granița sa cii Mozambicul, a adoptat cu II voturi pentru și 4 abțineri (Marea Britanie, S.U.A., Franța și Spania) o rezoluție, prin care condamnă aceste atacuri și avertizează Portugalia că, în cazul repetării lor, vor fi luate și alte măsuri, conform Cartei O.N.U. Rezoluția, prezentată de Algeria, Nepal, Pakistan și Senegal, cere autorităților portugheze să repatrieze imediat pe civilii zambieni luați ca ostatici și să restituie toate bunurile prădate în cursul incursiunilor pe teritoriul Zambiei.Reprezentantul Portugaliei, care a fost invitat la dezbateri, și-a exprimat „rezervele" față de rezoluția adoptată.în încheierea ședinței a luat cuvîn- tul președintele Consiliului de Securitate pe luna în curs, Ibrahim Boye (Senegal), care a anunțat că consiliul va menține în atenția sa problema discutată și, dacă va fi necesar, va relua dezbaterile.

La festivalul de muzică 
modernă din țările socia
liste consacrat centenarului nașterii lui Lenin, care se desfășoară în orașul Gorki, vor fi interpretate creații modeme ale compozitorilor din Bulgaria, ' ~ ~ ", Iugo-România, Ungaria,

Un memoriu cu Privire 13 înarmarea R. F. a Germaniei cu arme bacteriologice și chimice a fost înmînat ziariștilor în cadrul unei conferințe de presă, organizată la Ministerul de Externe al R. D. Germane.

Ofensiva trapelor 
rale nigeriene,lansată f ultimei săptămîni la nord și 'aeroportul Uli Ihiala pare că definitiv, după o săptămînă îndîrjite, menționează surse dii cea de-a treia capitală a Bi; totul alta este însă situația la de Owerri. Aici trupele biafr reușit să străpungă liniile d nicație federale între Port Hr localitatea Ahoada.

s-a declarat de 
o viitoare reu-

★(Agerpres). — Pre- Richard Nixon, aBANGKOK 28 ședințele S.U.A., sosit luni la amiază la Bangkok, capitala Tailandei, într-o vizită oficială.

® SEISMOGRAFELE DE 
PE LUNĂ AU , ÎNREGIS
TRAT 14 CUTREMURE

Convorbiri
iugoslavo

vest-germaneBONN 28 (Agerpres). — La Bonn au început luni convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei, Willy Brandt, și secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț. După cum ția Taniug, cei doi miniștri examinează probleme ale mice dintre R.F.G. ... fac un schimb de păreri asupra situației internaționale.Referindu-se la colaborarea iugoslavo—vest-germană, agenția arată căR.F.G. este unul din cei mai importanți parteneri economici ai Iugoslaviei, situîndu-se în fruntea listei în comerțul exterior iugoslav. Dar, pe acest plan nu au fost utilizate toate posibilitățile. Iugoslavia are o balanță negativă, ceea ce este, pe de o parte, rezultatul barierelor puse de C.E.E. iar, pe de exporturilor atît în ce calitatea.

transmite agen-relațiilor econo- și Iugoslavia și

altă parte, se datoreste insuficiente în R.F.G., privește volumul cît și

ȚOKIQ, 28 (Agerpres). —„Sub auspiciile Consiliului japonez de luptă ppntru interzicerea bombelor atomice și cu hidrogen, la Tokio a avut loc o conferință, la care au participat oameni de știință ce se pronunță pentru interzicerea acestor tipuri de bombe. Participant» au examinat o serie de probleme referitoare la ajutorarea victimelor bombardamentelor atomice, consolidarea solidarității internaționale a oamenilor de știință în lupta împotriva armelor nucleare, cercetările pentru , .de pericolul armelor chimice și bacteriologice etc. Concluziile dezbaterilor vor fi comunicate celei de-a XV-a Conferințe internaționale pentru interzicerea bombelor atomice și cu hidrogen, care va avea loc în Japonia. între 30 iulie și 9 august.

Sudanul 
acord cu 
niune la nivel înalt a rePre- zentanților țărilor arabe — a declarat un purtător de cuvînt al Consiliului revoluționar sudanez.

fiii fost salvați 118 din 
cei 119 mineri surprinși i» 24 iulie de o inundație în mina „General Zawadszki" (Polonia).

0 delegație a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., condusă de P. Mașerov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Bielorusia, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,. a sosit luni la Budapesta, într-o vizită oficială de prietenie.

Vizita de prietenie a es
cadrei de nave militare so
vietice în Portul Havana a luat sfîr- șit. în timp ce se aflau ancorate în port, navele sovietice au primit ca oaspeți la bord pe primul-ministru' al Cubei, Fidel Castro, și alte personalități oficiale cubaneze. Marinarii sovietici au vizitat, la rîndul lor, întreprinderi și instituții de înyățămînt cubaneze și au jparficipăt,' in ’ provincia Matansas’, Ia recoltarea trestiei de zahăr.

Minișîrii agriculturii ai 
C.E.E. s-au întrunit ieri la Bruxelles într-o ultimă încercare, înainte de vacanța de vară, de a rezolva problemele cele mai urgente în domeniul agrar.

Submarinul „Ben Frar care efectuează de aproape săptămîni cercetări subac în zona curentului Gulfstre ■ comunicat o serie de cons neobișnuite. Potrivit d transmise de la bordul sul sibilului de către echipajul dus de oceanologul france ccard, au fost observate ai le marine de 10 ori mai mai cît cele cunoscute, formați corali la adîncimi de ap mativ 610 metri, mase uria apă ureînd și coborînd și ti bruște de la o temperatul alta. Aceste noi descoperii țiică o serie de probleme printre care stabilirea cau marilor curenți verticali, l riațiilor de temperatură, cer revizuirea concepțiilor t ționale despre condițiile de în ocean. Multe din aceste bleme vor putea fi lăm după ce submarinul va ter; seria de cercetări, iar sas vor avea posibilitatea să dieze fotografiile și observ făcute de echipaj.
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Un prim rezultat științific de un deosebit interes a fost obținut' datorită instalației seismice lăsate de Neil Armstrong și Edwin Aldrin pe suprafața Se- lenei. Această instalație, ultra- sensibilă, a înregistrat 14 mișcări seismice lunare". Fenomenele „neobișnuite", cum sînt calificate de geofizicienii americani, par să fie de aceeași natură ca și alunecările de teren de pe Pămînt.Oamenii de știință au remarcat că tenomenele care s-au produs pe Lună coincid în timp cu perioada în care temperatura de pe solul lunar este cea mai ridicată. Se știe că ziua lunară .durează 14 zile terestre și că la 28 iulie este „lună plină", cînd toată fața vizibilă a Lunii este luminată de razele soarelui.Ipoteza unor surpări pe Lună nu este nouă. Fotografiile transmise de sondele lunare sovietice „Luna-9“ și „Luna-13“ și de cele americane de tipul „Surveyor" prezentau cratere, în jurul cărora erau acumulări de roci Dacă ipoteza surpărilor stînci- lor lunare se va dovedi corectă, selenologii vor avea explicația procesului prin care „tinerele" cratere se degradează și „îmbătrînesc"

— roci sedimentare, eruptive și metamorfe. Trei categorii de experți au început cercetările a- supra „pietrelor lunare" Din primul grup fac parte biologii, cărora le revine sarcina cea mai complexă și cea mai dificilă. Ei vor răspunde dacă există, sub o formă sau alta, viață pe LunăDin al doilea grup fac parte „radiologii Lunii", care lucrează în instalațiile subterane ale laboratorului. Ei au atacat duminică seara prima „piatră de încercare" Este vorba de o rocă de 120 gra'me, căreia savanții vor să-i determine radioactivitatea și să-i identifice particulele, prin radiațiile ce le emană (Fotografia de jos).Ce! de-al treilea grup cuprinde tehnicienii de la laboratorul de fizică și chimie lunară

legătură cu modul cum a decurs memorabila lor călătorie spre Lună. Declarațiile lor au fost înregistrate, părțile care se referă la funcționarea echipamentului de .zbor urmînd să fie studiate cu atenție de viitoarele echipaje ale navelor spațiale din seria „Apollo". Acest ..interogatoriu" științific este programat să dureze 10 zile.Potrivit ultimelor date publicate la Centrul spatial din Houston. astronaut» se simt excelent, iar rezultatul multiplelor analize medicale efectuate nu indică nici un fel de schimbare în condiția lor fizică, în comparație cu cea înainte de lansare.

O EȘANTIOANELE LU
NARE SUB MICROSCOP @ CEI TREI ASTRO 

NAUȚI POVESTESC.

© PSIHOLOGIA 
NARĂDupă cum relatează . mericană, selecționarea candi- daților pentru ■ zborurile spre Lună în cadrul programului „Apollo" s-a făcut potrivit unor criterii extrem de riguroase „Procesul de apreciere aero- medicală" comportă nu mai puțin de 590 examene clinice speciale, 35 de probe de laborator. 20 de examene radiologice precum și testarea exhaustivă a aparatului cardiovascular, a sistemului nervos central, a văzului și auzului. Odată trecute aceste probe. candidații sînt supuși unui alt examen tot atît de sever, de data aceasta de ordin psihologic. Acest examen comportă mai multe etape : reperarea e- ventualelor tulburări psihologice și mentale lente, care în momentele de vîrf ale zborului lunar ar putea brusc să se manifeste violent ; efectuarea unui clasament între candidați pentru a determina șansele de reușită în timpul exe-

cutării unor etape mai grele ale zborului, (in primul rînd se urmărește dacă există ceea ce în limbaj psihologic se numește „investiția masivă și durabilă de voință și personalitate în meseria aleasă") ; determinarea capacității de reacție la agresiunile de ordin psihologic.Potrivit clasificărilor întocmite de psihologi, candidații care au obținut notările cele mai bune aveau ca trăsătură comună capacitatea deosebită de a face față cu calm situațiilor celor mai diverse, reacții excepțional de bune la solicitările mediului înconjurător, facultăți remarcabile de adaptare la „mediul u- man".
© ERATĂ... DUPĂ 49 DE 
ANI„New York Times" a publicat o erată la un articol apărut în coloanele ziarului la 13 ianuarie 1920. în care profesorul Robert H. Goddard era luat în derîdere pentru faptul de a fi afirmat că o rachetă ar putea să funcționeze în vid. „AcesF profesor Goddard — se susținea în articol - nu are habar despre relația acțiune-reacțiune.. Se pare că îi lipsesc chiar cunoștințele de fizică din liceu".La 49 de ani după a- ceastă afirmație, „New York Times" își exprimă regretul de a fi comis o eroare științifică atît de gravă.O în ce privește viitoarele cercetări spațiale, „New York Times" se pronunță pentru ..stabilirea unei ordini a priorităților" în explorarea celorlalte planete ale sistemului solar Ziarul este de părere că în această acțiune trebuie invitată Organizația Națiunilor Unite „ca forță organizatoare a viitorului salt al omului în spațiul cosmic"

.i.

Ca urmare a intrării trupelor salvadoriene în Honduras, numeroase 
honduriene se refugiază. După cum se știe, conflictul dintre Hondura 
vador se află în discuția Organizației Statelor Americane (O.S.A.). Lt 
ședinfă plenară a O.S.A. s-a cerut Salvadorului să se pronunțe pîn 
la ora 4 GMT dacă acceptă sau nu retragerea forfelor sale din H

ALGER 28 (Agerpres). — Simpozionul consacrat problemeloi culturii, care își desfășoară lucrările îii cadrul primului Festiva] cultural panafrican de la Alger, a oferit posibilitatea unui larg schimb de păreri care a relevat necesitatea lichidării urmărilor colonialismului și promovarea unei politici noi în domeniul învățămîntu- lui public, literaturii și artei.Festivalul cultural panafrican, a spus delegatul Congresului național african, M.

Kunene, este un bun prilej pentru a trece în revistă perspectivele luptei pentru eliberarea definitivă a continentului.Participînd la acest festival, a spus, la rîn- dul său, A. Duarte, reprezentantul Mișcării pentru eliberarea Guineei portugheze și a Insulelor Capului Verde, dorim să reafirmăm atașamentul nostru la idealurile nobile ale u- nității africane. Țelurile festivalului, a relevat el, nu se limitează numai la lupta împotriva neocolonialismu-

lui în Africa, ele servesc, de asemenea, luptei împotriva rămășițelor colonialismului și pentru eliberarea deplină social-economică. Arătînd că în teritoriile aflate sub jugul colonialismului portughez, asupritorii străini încearcă prin toate mijloacele să înăbușe cultura națională a africanilor, A. Duarte a menționat, totodată, că numai după declanșarea luptei de eliberare națională s-a conturat posibilitatea renașterii culturii din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde.


