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De pe banda de montai a acestei hale cu linii arhitectonice moderne, do
minată de un univers de utilaje și agregate de înaltă tehnicitate, a cobo

rî!, de curînd, cel de-al 10 000-lea autoturism Dacia-1 100Foto : Gh. VlnțilM
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9

numitor comun al întregii 
activități economice !

întreaga 
națiune

9în aceste zile, cînd comuniștii, întregul nostru popor, pregătindu-se pentru apropiatul Congres al partidului, își exprimă cu căldură atașamentul și totala adeziune la politica internă și externă a partidului, muncind cu avînt și abnegație pentru a întîmpină Congresul cu cît mai importante realizări în construcția socialistă, apare și mai marcat, pe frontispiciul întregii vieți social-po- litice din România socialistă, o reali- . date fundamentală a societății noastre : unitatea indestructibilă a poporului în jurul Partidului Comunist Român, recunoașterea sa unanimă drept forța conducătoare a națiunii. De partid își leagă oamenii muncii cele mai bune gîndurî șl sentimente, cele mai scumpe năzuinți, el reprezintă în viața fiecăruia dintre ei, ca și a națiunii întregi, înțeleptul cîrmaci al destinelor. Este realitatea care i-a inspirat poetului Nicolae Labiș versurile • „Atîtea mii de oameni prin mii de părți trăind / Partidului viața și visurile-nchină, / Cum clinchete distincte din line strune prind / Aceeași melodie fierbinte și deplină".Prestigiul imens de care se bucură partidul reprezintă rodul unei îndelungate evoluții istorice, concluzia experienței pe care a acumulat-o poporul român în îndelungata sa luptă pentru eliberarea națională și socială. Masele largi au verificat partidul comunist în cursul acestei lupte, con- vingîndu-se că el este trup din trupul poporului, devotat fără margini intereselor lui, singura forță politică în stare să-I conducă la împlinirea celor mai înalte idealuri de libertate, neatîrnare și dreptate socială. în istoria României n-a existat nici un alt partid politic care să fi avut un trecut atît de eroic și de glorios, să fi luptat cu asemenea spirit de sacrificiu și dăruire pentru fericirea celor ce muncesc, să fi condus masele la asemenea mărețe victorii în lupta revoluționară si la atît de profunde înnoiri ca acelea care s-au realizat sub conducerea partidului comunist în pătrarul de veac scurs de la eliberarea tării.Tocmai de aceea, poporul român s-a unit atît de strîns în jurul partidului, încredintîndu-i conducerea destinelor sale. Așa cum sublinia secretarul general al C.C al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Partidul Comunist Român a dobîndit recunoașterea unanimă a rolului de conducător al societății noastre datorită fidelității, devotamentului si spiritului de jertfă cu care a slujit neîncetat, încă de la înființarea sa, interesele supreme ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc, ale întregului popor. Politica sa. inspirată din nevoile arzătoare ale dez-

voltării societății românești, din interesele vitale ale întregului popor, întemeiată pe principiile marxism- leninismului, a devenit drapelul sub care s-au unit, în rînduri strînse, muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea, întreaga națiune".O dată cu dezvoltarea generală a societății, formele de manifestare a rolului conducător al partidului cunosc un proces evolutiv, de continuă perfecționare, în concordanță cu sarcinile și obiectivele specifice fiecărei etape. în acest proces s-au înscris, ca o contribuție remarcabilă, hotărîrile Congresului al IX-lea. care au imprimat un suflu proaspăt, novator in întreaga viață a partidului, au determinat ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a rolului său conducător. Putem spune că niciodată partidul nostru nu și-a îndeplinit Ia un asemenea nivel ca în prezent misiunea sa de forță diriguitoare și generatoare de dinamism, de progres accelerat în absolut toate sferele vieții sociale.Partidul își exercită acest rol. înainte de toate, prin aceea că stabilește liniile directoare ale dezvoltării țării, elaborează programele economice și politice pe baza cărora se organizează și merge rapid înainte întreaga viață a societății. Aceasta este o funcție fundamentală a partidului, ca detașament de avangardă marxist-leninist al clasei muncitoare, forța socială conducătoare în țara noastră. Exponent suprem al intereselor întregii națiuni, expresia cea mai înaltă a conștiinței poporului nostru, partidul este în măsură să descifreze cerințele legilor obiective ale dezvoltării societății, să vadă departe. în viitor, să îndrume activitatea celor ce muncesc, bogată, diversă, tumultuoasă, pe linia unor coordonate orientate în mod convergent către obiectivele hotărîtoare pentru progresul multilateral. <Modul strălucit în care partidul nostru își îndeplinește această funcție este ilustrat cum nu se poate mai bine de documentele pentru al X-lea Congres — Tezele C.C. și proiectul de Directive — care dau o imagine clară asupra dezvoltării pînă în 1975 și mai departe, pînă la sfîrșitul deceniului al 8-lea, în toate domeniile de activitate — de la producția materială si pînă la relațiile sociale, construcția de stat, activitatea ideologică si politică. învătămîntul. creația științifică și artistică. Ceea ce . distinge acest program este măiestria cu care armonizează posibilul — evaluat realist și științific — cu necesarul, privit nu numai în prezent, ci și în perspectiva viitorului. în aceste documente-program îsi găsesc o per-

fectă întruchipare interesele esențiale ale poporului român, năzuințele sale de a înainta cît mai rapid spre un înalt nivel de dezvoltare economică, socială, culturală, de bunăstare și civilizație și, în același timp, interesele cauzei generale a socialismului și păcii. Tocmai de aceea, documentele pentru Congres, supuse dezbaterii publice, au întrunit o adeziune atît de largă și deplină, fiind însușite de întregul partid, de întregul popor.In exercitarea înaltei sale misiuni, partidul .comunist. nil șe rezumă la elaborarea programelor de dezvoltare a țării, ci desfășoară o vastă activitate pentru a organiza înfăptuirea lor, transpunerea lor în viață. Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea atestă excepționala capacitate a partidului de a asigura înfăptuirea obiectivelor propuse. Am fost cu totii, în acești ani, martorii și părtașii activi ai elaborării și aplicării unei game largi de măsuri vizînd toate domeniile esențiale ale construcției socialiste, ai unei vaste și stăruitoare activități pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale, pentru perfecționarea organizării societății, pentru adîncirea democrației socialiste, pentru ridicarea nivelului de bunăstare a poporului, activitate al cărei suflet, al cărei inspirator și organizator neobosit a fost și este partidul comunist. Tocmai conducerea de către partid, munca sa politică și organizatorică constituie acel factor care dă posibilitate societății noastre să-și mobilizeze intens și să-și îndrepte spre anumite obiective determinante între- . gul ei potential material și uman, fără căutări sterile și fără pulverizarea eforturilor. Acest factor a asigurat, în ultimă instanță, realizarea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea — și nu încape îndoială că sub conducerea partidului, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți cei ce muncesc din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, vor da viată și mărețului program pe care-1 va adopta cel
(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm primit cu recunoștință felicitările din partea dv., a poporului român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu ocazia zilei revoluției.Mulțumindu-vă în modul cel mai sincer pentru sentimentele exprimate, sper că legăturile de afecțiune și prietenie care unesc țările noastre vor deveni din ce în ce mai puternice spre folosul lor reciproc și în interesul promovării în lume a păcii bazate pe justiție.Vă adresez dv. personal salutul și urările mele de sănătate și ferici

re, iar poporului României urări de deplină bunăstare, măreție și prosperitate.
GAMAL ABDEL NASSER 

Președintele Republicii Arabe Unite
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ȘTIINȚELE SOCIALE 
în fața cerințelor noi 
ale societății românești

Două mari sărbători ne sînt în preajmă : Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și împlinirea unui sfert de veac de la eliberare.Nu știu să fie om, la noi, care să nu le întîm- pine cu inima plină de bucurie. Se aud pretutindeni, în țară, uralele cu care poporul întîmpină pe conducătorii de partid și de stat. Și simt, în inima mea, aceeași puternică vibrație.Aud, dinlăuntru, glasurile eroilor, de peste ani, zeci de ani și sute de ani, cărora- le-am dat viață, pe scenă, așa cum m-au tat puterile. Lupta lor, ciumul lor, jertfa lor fost de prisos. Ii aud simt. îmi vorbesc și le
aju- zbu- n-au și-i vorbesc. Mă judecă sau îi dec.îl găsesc, în mine, muncitorul Todor Baci filmul „Lupeni 1929“, cărui vise abia acum

ju-
se

George CALBOREANU
artist al poporului

împlinesc, pe muncitorul Buznea din piesa „Anii negri", părtaș cu toată ființa la lupta și sacrificiul fiului său, comunist în ilegalitate: îl simt și pe Petru Arjoca din piesa „Cetatea de foc", dîrz constructor al socialismului în vreme de început, nespus de grea.Dar, majestuos, îmi tună în minte glasul lui Ștefan din „Apus de soare" : ^Moldova n-a fost a mea, și nici a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri...".Pentru această Moldovă, a lui Ștefan de-atunci, pentru toată țara noastră de azi, bat inimile întregului neam, bucuroase că azi

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al S.U.A. la București, Richard H. Davis, în legătură cu
plecarea sa definitivă din țar* noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

sîntem liberi, că sîntem stăpînii casei noastre.Cele mai îndrăznețe năzuințe ale străbunilor și cele mai frumoase, cele mai vibrante idealuri ale acestui popor sînt și devin astăzi realități, întrupate în prezentul socialist al României. Este rodul politicii P.C.R., a cărei consecventă ne dinea ridicării tot mai înalte progresului și Documentele al X-lea — expresie a acestei continuități — au fost dezbătute și aprobate de întreg poporul, și întreg poporul a subscris entuziast la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu.

continuare dă certitu- patriei pe culmi ale civilizației. Congresului

neobosit militant pentru binele poporului, pentru socialism și pentru pace, să fie reales în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. O manifestare de încredere, de dragoste și de înaltă prețuire care exprimă, evident, unitatea poporului în jurul partidului său.Ne mîndrim, pe bună dreptate, cu înfăptuirile noastre de azi, iar transformările le sîntem feră cea substanță Prezentul tru sînt clădite pe un trecut glorios, pe care îl cinstim cu venerație.îmi alătur glasul, și inima ce bate de 74 de ani pentru bucuria trăirii zilelor acestora, milioanelor de muncitori ai țării și urez partidului noi victorii, noi realizări, noi împliniri ale visului nostru de aur : comunismul.

în vastul
amfiteatru

profunde cărora contemporani o- mai generoasă creației artistice, și viitorul nos- reportaj

de LETAY Lajos

Cuvîntul dat
l-am transformat în faptă !

In atmosfera de puternică efervescență creatoare generată de apropierea Congresului al X-lea al P.C.R. și de a XXV-a aniversare a eliberării patriei, oamenii muncii din întreaga țară obțin rezultate deosebite în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. In cadrul acestei întreceri cu caracter național, colectivele întreprinderilor se străduiesc să valorifice cît mai deplin rezervele interne de care dispun pentru creșterea producției industriale și a productivității muncii, pentru ridicarea eficienței întregii activități economice.
tele asumate pe întregul an, privind producția globală și marfă, precum și sarcinile planului de export. In această perioadă, au fost expediate peste hotare produse în valoare de circa 60 milioane lei.

JUDEȚUL HUNEDOARA : 
Planul pe 7 luni și angajamen
tele în cinstea Congresului ai 

X-Iea au fost îndeplinite

cu 273 milioane lei mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut, ceea ce echivalează cu realizarea a peste 60 la sută din planul anual de investiții aferent județului. Pe linia creșterii eficienței economice; cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 7,58 lei, bază certă care asigură obținerea, pînă la sfîrșitul lunii iulie, a unui beneficiu suplimentar de circa 57 milioane.

JUDEȚUL ALBA :
Pînă la sfîrșitul lunii iulie, 34 
milioane lei ia producția glo
bală și 50 milioane lei la pro
ducția marfa vîndutâ și înca

sată peste planO știre sosită de la redacția ziarului „Drumul Socialismului" din Deva informează că pe ansamblul județului Hunedoara planul pe. 7 luni a fost îndeplinit, precum și angajamentele luate in cinstea Congresului al X-lea al partidului. Pînă la sfîrșitul lunii in curs, întreprinderile industriale din județ vor obține în plus o producție globală de peste 90 milioane lei, asigu- rîndu-se în acest fel depășirea angajamentului la acest indicator. Rezultate bune s-au înre'gis- trat și la producția marfă vîndută și încasată, unde angajamentele luate pînă la Congres au fost depășite cu 26 milioane lei. Demn de relevat că. în perioada amintită, importante sporuri de producție au fost obținute pe seama productivității muncii al cărui plan a fost depășit cu 1 440 lei pe salariat.Cu rezultate valoroase se prezintă, de asemenea, sectorul de investiții, în care s-a realizat un volum de lucrări de 1.67 miliarde lei.

JUDEȚUL NEAMȚ :
Toate întreprinderile în avans 
cu 6 zile față de prevederi

Din alt colț al țării, de la Piatra Neamț ni s-a transmis că întreprinderile industriale din județul Neamț și-au îndeplinit cu 6 zile înainte de termen sarcinile de plan pe primele 7 luni ale anului, livrînd economiei naționale, peste prevederi, 711 tone de țeavă de oțel, 3 559 tone burlane de foraj, 613 prăjini grele, 4 750 tone îngrășăminte azotoase, 200 tone de fire și fibre sintetice 300 tone de hîrtie, 10 000 tone de ciment și 8 000 mc cherestea de rășinoase. De asemenea, au fost îndeplinite, integral, angajamen-

■ Rod al unei activități pline de avînt creator sînt și rezultatele raportate de unitățile, industriale din județul Alba, care, de asemenea, au îndeplinit planul de producție pe 7 luni. în perioada care a trecut . de la începutul anului. ' dustria județului a livrat peste prevederi tone utilaje pentru industria metalurgică, tone acid sulfuric. 562 tone sodă caustică calcinată, 1 400 mașini de cusut, 9 700 mașini spălat rufe. 274 tone de placaj, 176 000 perechi ciorapi. 13 000 perechi de încălțăminte. Au fost depășite, de asemenea, cu peste 13 000 000 lei prevederile de plan privind livrările la export. Din calculele preliminare rezultă că pînă la sfîrșitul acestei luni industria județului va înregistra o depășire de peste 34 000 000 lei la producția globală și 50 000 000 lei la producția marfă vîndută șl încasată.
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Se spune că într-o singură picătură de apă se reflectă universul întreg. Aici, la Centrul școlar de sticlărie din Turda, am văzut într-o picătură de cristal rubiniu mica, dar bogata și tinerească lume a celor ce . vor deveni muncitori, maiștri și tehnicieniMaiștrii de azi se recunosc cu greu în fotografiile de odinioară. Pe atunci se adunaseră în școala aceasta, asemenea tinerilor fără căpătîi ai lui Makarenko, copii desculți și ciufuliți In curînd se împlinesc 25 de ani de atunci. Școala a pornit în 1945 cu o secție de ceramică (sticla avea pe atunci un rol secundar), pentru ca treptat aceasta din urmă să capete o importanță tot mai mare, pînă cînd școala s-a specializat în acest domeniu. Ih 1956 funcționa cu 12 clase, iar în ultimul an școlar a avut 38’ de clase. în toamna ce vine numărul lor va crește la 45, iar cel al elevilor la peste 1 500 Centrul școlar de sticlărie din Turda pregătește, de asemenea, specialiști — maiștri, tehnicieni — pentru toate fabricile de sticlă din țară.Avrig, Azuga, Pădurea Neagră, Poiana Codrului, Tomești. Tîrnăveni și bineînțeles Turda, precum și celelalte fabrici de sticlă își trimit aici candidații, absolvenți ai școlilor generale, pentru a învăța o meserie, își trimit cei mai buni muncitori, pentru a deveni maiștri și tehnicieni Avem, nevoie de atîtia meșteri sticlari 7 Pentru noile cartiere de locuințe, pentru vastele hale industriale, pentru parbrizul autoturismului „Dacia". pentru retortele și aoara- tele din mii de laboratoare, pentru dantelăria spumoasă a lămpilor și masivitatea cristalului care ne împodobește casa, pentru atîtea și atîtea întrebuințări ale sticlei în industria modernă a fost necesar ca la. Turda să se dezvolte acest mic „institut" al sticlăriei româneștiEvoluția școlii turdene ilus-
(Continuare în pag. a V-a)
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circulației»

r-

între 4 și 10 august 1969, pe raza județului Neamț se va desfășura „săptămina circulației". Inițiativa aparține inspectoratului județean al miliției și are drept scop prevenirea încălcării normelor de circulație, evitarea accidentelor, întărirea securității traficului rutier, precum și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumurile publice. Vor fi antrenați la această acțiune conducătorii auto din activul voluntar, șefii de garaje și coloane, revizorii tehnici. Cu această ocazie, organele de miliție recomandă conducerilor unităților deținătoare de autovehicule să verifice sistemele și mecanismele care ar putea afecta direct siguranța circulației, solicitind totodată șoferilor, bicicliștilor, căruțașilor și în mod special tuturor celor ce folosesc drumurile publice să acorde tot sprijinul organelor de miliție în îmbunătățirea condițiilor de circulație. Sesizările cu privite la orice încălcare a normelor de circulație vor fi de un real folos.
Cîteva trepteLa 1 Mai, în Piața 1848 dinCapitală s-a dat în folosință : , ■ CQn_ im- vre- 

am nou,
primul pasaj subteran. O strucție modernă, a cărei portanță am remarcat-o la mea cuvenită. De curînd avut prilejul să trecem, din prin pasaj. Ca și cu alte ocazii! ne-a impresionat neplăcut murdăria ce domnește înăuntru,. constituind o notă proastă atît pentru forurile de* resort cit și pentru cetățeni. Hîrtii și resturi de țigări, pungi goale etc. (în întreg pasajul nu există nici un coș de hîrtii) aruncate pretutindeni. în plus, praful gros de trei degete te împiedică să respiri. Sus, chiar deasupra pasajului, o armdtă întreagă de oameni înarmați cu mături și tomberoane își fac datoria cum se cuvine. De ce nu intră cîțiva și în pasaj ? Apelul la păstrarea curățeniei se adresează însă aceeași măsură și pietonilor. în

■ H

aprovizionări cu apă
( a Capita

© ZILNIC, PESTE 600 000 MC DE APĂ SE REVARSĂ 
PRIN PĂIENJENIȘUL DE ȚEVI METALICE
® RITMUL DE LUCRU LA NOILE APEDUCTE
TRATIMP CU EVOLUȚIA CONSUMULUI
® CANTITATEA DE APĂ IROSITĂ AR PUTEA ACOPERI 
NECESARUL UNUI ORAȘ DE TALIA BRĂILEI — CON
STATARE DIN CARE REZULTĂ 0 IMPORTANTĂ OBLIGA
ȚIE CETĂȚENEASCĂ : EVITAREA ORICĂREI RISIPE

ÎN CON

au apărut
ANTONIO GRAMSCI:

Opera alese

PAUL LUTH: Ziua fa
cerii și omul viitoru
lui

(Urmare din pag. I)

Pe lingă 
lege? j

:jj ■ stEtica lucrătorului de ’ miliție are un dublu aspect. Milițianul are drept sarcină de serviciu supravegherea respectării legalității socialiste de către toți cetățenii. Ca apărător al legii, el trebuie să fie, prin comportarea și acțiunile sale, exemplul cel mai convingător. în general, așa se petrec lucrurile. Dar mai sînt și excepții. Iată un exemplu concludent. Locotenent-colonelul Gh. Baba de la Inspectoratul județean de Miliție Argeș, despre abaterile căruia am mai scris și cu altă ocazie, se află din nou în culpă. Cu cîtăva vreme în urmă, a cumpărat un autoturism cu 55 000 lei. în acte a declarat că l-a 30 000 de trage de Lucrurile Ulterior a cu 70 000 scopul amintit — că numai... 25 000 de lei. atare are o denumire evazionism fiscal. Și depsită de lege. Fără mentarii.

plătit cu lei, pentru a se sus- la impozitul legal, nu se termină aici, vîndut aceeași mașină lei, declarînd — în a primit Fapta ca precisă : este alte pe- co-
A vrut s-o
scalde

Dezvoltarea impetuoasă a Capitalei, a noilor cartiere și marilor ansambluri arhitecturale a confruntat sectorul de gospodărie comunală cu una din problemele actuale azi pentru toate marile capitale ale lumii: a- ceea a unei alimentări corespunzătoare cu apă a orașului.Cifrele indică clar progresele înregistrate in acest domeniu: s-a ajuns, în unele zile, la 660 000 mc de apă, cantitate ce reprezintă un plus de circa douăzeci de mii mc în raport cu cel mai înalt vîrf de alimentare atins anul trecut. Mai ales dacă ținem seama că în 1960 nu se furnizau nici măcar 300 000 metri cubi, saltul apare și mai evident. încărcați în cisterne, cei 660 000 mc de apă ar reprezenta un tren de 66 000 de vagoane, aproape cit de trei ori distanța Bucirrești- Constanța. Pe cap de locuitor aceasta înseamnă aproximativ 440 de litri.Ținînd seama de dezvoltarea orașului, extinderea în continuare a zonelor industriale și de locuințe, se depun însemnate eforturi pe toate planurile — material, de concepție și organizatoric — pentru a satisface cit mai din plin toate hecesitățile. •Sînt în curs de realizare importante obiective. Au fost terminate lucrările la apeductul Bleu —Bragadiru, la instalațiile de pompare de la stația Drumul Taberei, la arterele mari, care vor injecta apa în rețea In zona Militari și Ghen- cea. Rezultatul va fi îmbunătățirea alimentării în zonele de sud-est, vest și din centrul Capitalei. Plusul de apă pe care orașul îl va primi deocamdată prin acest apeduct va fi de a- proximativ 100 000 mc, capacitatea totală a apeductului fiind mult mai mare. Sînt in curs probe tehnologice la apeduct și la stația de pompare.In același timp, sînt în curs sau urmează să tnceapă lucrări de și mai mare amploare, de pe urma cărora se scontează asigurarea deplină a consumului de apă al Capitalei în anii 1971—72. Se lucrează la canalul închis de aducțiune Argeș-Roșu și la ,------- ... ,----------------- - - . . ■stația de tratare Roșu care, în etapă specialiști, pentru a se Șvita repeta- întîia, ce va fi încheiată în 1970, va — •» -—pregăti zilnic 2600(10 mcî apă potabilă, iar în final peste un milion de metri cubi. Principala cale de transport a acestei ape o va oferi apeductul ce va lega stația Roșu de stația de pompare Nord, lucrare de mare anvergură, care reflectă preocuparea de perspectivă de a se asigura nu numai o alimentare cores- i punzătoare a zonei de nord a Capitalei, cit și satisfacerea cerințelor impuse de dezvoltarea viitoarelor cartiere. Se prevede, pe lingă eoni struirea stației de pompare Nord, mărirea capacității stației de pompare Sud, modernizarea stației de pompare Grozăvești, realizarea marilor artere de distribuție spre cartierele Titan, Ferentari și .Băneasa.Cu toate acestea, se știe că de ani de zile, mai ales vara, in unele cartiere se resimte uri deficit de apă. Uneori este vorba de scăderea presiunii timp doar de cîteva ore, alteori chiar zile la rînd locatarii etajelor superioare ale blocurilor sînt nevoiți să se aprovizioneze cu apă de la vecinii de jos. Este, desigur, lipsit de eficiență să analizăm acum lipsurile manifestate în trecut. Totuși, ni se pare util să arătăm că. în prevederile inițiale, în proiect, apeductul Bîcu — Bragadiru. pentru care s-a dat în acest an o adevărată bătălie, avea termen de realizare anul 1965. în ciuda existenței fondurilor, s-a ajuns la o întîrziere de 4 ani.

Abia acum sîntem în așteptarea zilei cînd plusul de apă va intra în rețea, putînd reduce deficitul acestei perioade de vîrf a consumului.Intr-un mod asemănător se pune problema și pentru alte lucrări la care, din motive greu de înțeles, se produc întîrzieri datorită necorelării lor corecte în timp. De ce, de pildă, stația Roșu, apeductul ce urmează s-o lege' de stația de pompare Nord, inclusiv acest obiectiv — verigi ale a- celuiași lanț — au termene diferite de execuție, decalajul mergînd pînă la doi ani 7 De ce nu s-au pus în lucru micile acumulări de pe Dîmbovița — la Adunați și Ilfoveni — obiective puțin costisitoare, dar importante și a căror realizare era stabilită, ele putînd contribui la sporirea resurselor de apă în perioada cind rîul are debitul scăzut ?Cauzele întîrzierilor amintite sînt multiple. De exemplu, numai alegerea și avizarea soluției tehnice pentru apeductul Bîcu-Bragadiru a durat aproape trei ani : proiectul I.P.B. susținea soluția clasică a turnării betonului pe loc, executantul —- D.G.C.M. — cerea una mai modernă, prin prefabricate, care impunea însă pregătirea și dotarea corespunzătoare a sectorului de .producție. Se înțelege că fiecare lucrare, și cu atît mai mult una care angajează fonduri considerabile, trebuie să fie multilateral analizată, spre a se ajunge la cele mai bune soluții. Dar aceasta nu înseamnă că se poate face abstracție de trecerea timpului, încălcîndu-se și cele mai îngăduitoare termene, mai ales în condițiile cînd au existat și fonduri, și alte mijloace de realizare a lucrărilor. Este adevărat că celor amintite li se alătură și unele cauze conexe — care, și ele, converg spre întîrzieri — acestea depășind insă sfera competenței municipale : durata mare a formalităților de scoatere a unor terenuri din circuitul agricol, sau a perfectării importului. unor instalații (pentru producția de prefabricate),. De aceea, referindu-ne la părerile a numeroși rea unor situații analoage. apare nimerit ca', de pe acum, să fie pregătite — din punctul de vedere al unor formalități obligatorii și chiar al linei preorganizări — extinderile ce urmează să se execute în anii viitori.în același timp, se impune, ca o problemă de maximă importanță, asigurarea unei protecții sanitare corespunzătoare a surselor de apă. Hotă- rîri pentru realizarea lucrărilor adecvate de protecție s-au adoptat de mult. Dar și la acest capitol lasă de dorit ritmul de realizare. De exemplu, a- tragem atenția asupra unor mari întîrzieri în realizarea măsurilor de protecție a Argeșului. Deși cu trei ani in urmă trebuia să fie gata treapta biologică a stației de epurare a orașului Pitești, nu s-a realizat decît prima etapă a primei trepte de epurare mecanică, care a și ajuns să fie solicitată la limită. Darea în folosință, încă în acest an. a noii surse de alimentare cu apă a acestui oraș, inclusiv cea a industriilor din zona, de nord, va spori considerabil cantitatea de apă impurificată ce va fi de-, versată în Argeș Nici beneficiarul, Consiliul popular județean Argeș, nici constructorul, (unități ale Ministerului Construcțiilor) nu au acordat atenția cuvenită realizării la timp a primei etape a stației de epurare, .ceea ce a dus la o eșalonare și planificare a fondurilor și lucrărilor din celelalte etape intr-un mod necorelat cil dezvoltarea orașului. Fiind întîrziate și

instalațiile de preepurare sau epurare la o serie de întreprinderi, calitatea apelor Argeșului este grav periclitată, impunîndu-se măsuri neîntîr- ziate de remediere.Independent de unul sau altul din aspectele amintite, o problemă de interes general rămîne aceea a unei cit mai judicioase gospodăriri a fondului de apă existent. Pe planul municipiului, prin ICAB, s-a luat măsura ca rețeaua de apă potabilă să fie degrevată de necesarul pentru stropitul străzilor, ame- najindu-se puncte de alimentare a cisternelor din lacuri sau surse de apă industrială ; s-au limitat la minimum prelevările de apă din rețea de către industriile care dispun de surse proprii (puțuri de adîncime), asigurîndu-se intervenții rapide pentru remedierea stricăciunilor rețelei.Acțiunea de bună gospodărire a apei solicită însă participarea efectivă a întregii populații. La un control efectuat nu de mult în 6 390 de a- partamente din blocuri noi, în 15 la sută din ele s-au găsit 1 062 de o- biecte sanitare defecte, prin care apa se pierdea efectiv. Un calcul prezentat de conducerea ICAB arată că, la nivelul Capitalei, cantitatea de apă risipită ar putea acoperi necesarul unui oraș de talia Brăilei. Este, fără îndoială, o stare de lucruri de neîngăduit, o risipă pe care nimeni nu și-o poate permite. Cu toate acestea, cei în culpă sînt tratați cu o blindețe de neînțeles. Intre altele, nici măcar decizia 709 a consiliului popular, care prevede amenzi1— destul de modeste, de altfel, între 50 și 150 lei — nu se aplică. într-o singură lună s-au dresat — în tot orașul — trei procese verbale de contravenție și s-a dat o singură amendă. Se impune intervenția mai hotărîtă a I.A.L.-urilor, a asociațiilor de locatari și un control mai frecvent din partea I.C.A.B.-ului pentru ca . toți cetățenii să înțeleagă că sînt obligați să asigure buna funcționare a instalațiilor din locuințe Trebuie să fie clar că neglijențele de întreținere se răzbună asupra tuturor abonaților, provocîndu-se pierderi care grevează bugetul orașului : investiția specifică pentru fiecare metru cub de apă livrată zilnic în plus este de a- proximativ o mie de lei.Asigurarea unei bune aprovizionări cu apă a Capitalei depinde atît de eforturile conjugate ale diferitelor organisme, cit și de cele ale populației însăși, fiecare fiind chemat să-și îndeplinească îndatoririle cu cit mai multă conștiinciozitate.
Al. PLAIEȘU
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Elicoptere
utilitareDirecția generală a aviației civile achiziționat, prin firma sovieticăa„Aviaexport", elicoptere de tipul K-26.Noul tip de elicopter, conceput și construit de un colectiv al uzinei de material aeronautic din Harkov, va fi folosit pentru transportul persoanelor sau materialelor în locuri greu accesibile, pentru fertilizarea terenurilor agricole, protejarea și întreținerea bazinelor forestiere, precum și în acțiuni sanitare. (Agerpres)

Dispecerat național 
pentru asistența tehnică 

a aut I rLa sediul central al A.C.R. a fost organizat un dispecerat național care va primi apeluri și va dirija asistența tehnică în întreaga țară. Dispeceratul, a cărui activitate va începe de la 1 august, este menit să creeze un cadru operativ în domeniul depanărilor auto. Orice membru al A.C.R. poate solicita serviciile noului organism, din orice punct al țării, folosind telefonul interurban cu nr. 40 București sau 15 41 85. Dispeceratul va funcționa zilnic între orele 7 și 22.

de-al X-lea Congres și care va duce societatea noastră pe trepte superioare ale progresului și civilizației.Dezvoltarea societății socialiste are loc, ca orice dezvoltare, pe baza legii universale a luptei dintre nou și vechi, dar specific socialismului e faptul că această luptă nu se desfășoară spontan, sub imperiul stihi- nicului, ci în mod conștient și organizat, sub îndrumarea partidului comunist. Funcția de deschizător de drum pe plan social este unul din atributele și, totodată, o expresie a rolului conducător al partidului. Faptele atestă consecvența cu care partidul nostru își îndeplinește această datorie de înaltă responsabilitate. Pentru orice cetățean al țării este cu desăvîrșire limpede că partidul comunist este generatorul și promotorul noului în societatea noastră, împotriva vechiului. împotriva a tot ceea ce a devenit anacronic, depășit, anchilozat; partidul este inițiatorul înnoirilor în formele de organizare și în metodele de conducere, corespunzător nevoilor actuale ale societății, cel care deschide drum larg aplicării celor mai înaintate cuceriri ale științei,, tehnicii șl culturii contemporane. Partidului i se adresează cu nemărginită încredere oamenii, știind că la el întîlnesc în mod cert receptivitate, încurajare și ajutor concret ideile și propunerile prețioase menite să accelereze progresul' material și spiritual, tot ce este mai înaintat în societatea noastră. In aceasta rezidă încă una din sursele uriașei, influențe și puteri de atracție pe care el o exercită asupra tuturor conștiințelor.Partidul concepe rolul său conducător nu ca ceva abstract, deasupra claselor sau deasupra societății, ci prin integrarea sa organică în viața întreagă a poporului, cu ale cărui aspirații se identifică. Firește, o asemenea integrare presupune continua întărire a legăturilor ce unesc partidul cu masele cele mai largi, cu toate păturile și categoriile sociale. Așa cum se arată în Tezele C.C. pentru congres, „partidul nostru realizează rolul de conducător societate nu în mod declarativ, prin metode administrative, demandă, ci prin linia sa ideologică și politică, creatoare, marxist-leninistă, prin activitatea politică și organizatorică intensă a organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile, prin munca desfășurată pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin legătura strînsă cu clasa
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mare afluență. Profitlnd de si
tuație, Constantin Bondoc, ges
tionar pe vagonul-restaurant 
atașat la acceleratul 804, a în
cercat să se căpătuiască. Dar 
miliția' T.F. a constatat că 
„nenea Costică" reducea la 
jumătate, la gustări, porțiile de 
șuncă presată (pe care o cum
păra de la „Alimentara" .și o 
vindea cu preț de restaurant, 
fără a o înregistra), viola 
capsulele sticlelor de bere 
„București" și înlocuia conți
nutul cu bere mai ieftină și cu 
apă minerală. Ultimul „articol" a 
fost cu ghinion. A intrat și dum
nealui la apă.
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Improvizarea unor instalații electrice pune în pericol viața cetățenilor. Nicolae Gherghișan din comuna Dragomirești (Teleorman) s-a gîndit să-și apere proprietatea împotriva celor ce ar vrea să-1 păgubească. în a- cest scop, a tras deasupra gardului o sîrmă pe care a conectat-o la o sursă de curent electric cu tensiune ridicată. Deznodămîntul : copilul unui vecin, Ion Petroiu, a trecut pe acolo și, fără să știe ceva despre instalația amintită, a atins sîrma cu mina, fiind electrocutat mortal. întimplarea constituie un avertisment cit se poate de serios. Ușurința de care dau dovadă unii are — ca în cazul de față — urmări tragice.
cu 
„Scînteii

Rubricâ redactata
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

de

Grandiosul program cuprins în Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P C.R. și în proiectul de Directive privind viitorul cincinal demonstrează O' dată mai mult că țelul suprem al politicii partidului și statului nostru este creșterea bunăstării materiale și social- culturale a oamenilor muncii. „întreaga politică a partidului — se subliniază în Teze — are drept scop sporirea rapidă a venitului național și, pe această bază, satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale poporului". Este știut, în acest sens, că pentru a se asigura o bază temeinică ridicării nivelului de trai este necesară o justă repartizare a venitului național între fondul de acumulare și fondul de consum. Proiectul de Directive prevede în acest scop că, in viitorul cincinal, venitul național va fi destinat in proporție de 28—30 la sută pentru acumulare și de 70—72 la sută pentru consum. O asemenea repartizare a venitului național corespunde intereselor fundamentale ale construcției socialiste, ale poporului și permite dezvoltarea bazei tehnice- materiale de producție, utilizarea, superioară a resurselor materiale și de muncă, in final, atingerea unui nivel tot mai înalt de bunăstare și civilizație pentru oamenii munciiConcomitent, o corelație optimă trebuie să existe și între acea parte a fondului de consum, care constituie fondul de cumpărare al populației, pe de o parte, și fondul de mărfuri, pe de altă parte. Acoperirea cu mărfuri a fondului de cumpărare, ținln- du-se seama de toți factorii care influențează această corelație, constituie chezășia stabilității . monedei, a întăririi continue a puterii ei de cumpărare. în legătură cu aceasta, o importanță deosebită prezintă acțiunea de economisire a populației, act de utilitate personală, cu largi e- fecte sociale. Se știe, în acest sens, că între, consum și economisire există o strînsă interdependență, care derivă din aceea că ambele au aceeași sursă — veniturile bănești ale populației — și servesc aceluiași . scop, anume satisfacerii mai depline a nevoilor de trai. Economisirea înseamnă o dozare chibzuită, tn timp.

a utilizării muncii.Realizarea nu poate fi veniturilor oameniloranumitor cheltuieli nici r____ concepută fără existența unui proces de economisire. Pe calea realizării. de economii, a gospodăririi chibzuite a veniturilor lor, tot mai mulți oameni ai muncii își asigură satisfacerea unor cerințe corespunzătoare nivelului de trai ridicat și civilizat din zilele noastre. Cu ajutorul economiilor, numeroși cetățeni își construiesc locuințe și își procură tot felul de bunuri de valoare mare, care fac viața mai plăcută, mai comodă : autoturisme, mobilă, tele-

de Economii, depunătorii primesc do- bînzi, cîștiguri și beneficiază și de alte avantaje. Fondurile acumulate astfel la Casa de Economii nu ră- mîn prin inactive. Sub o formă sau alta, mijlocirea finanțelor, ele parti- la procesul reproducției socia- lărgite, la dezvoltarea econo- și creșterea nivelului de trai, țara noastră, spiritul de economie cuprinde mase tot mai largi, datorită pe de o parte faptului că sporirea veniturilor asigură unui număr tot mai mare de familii posibilitatea de a rezerva pentru economii. fără prea mari eforturi, o parte

conomii la 3 locuitori, față de unul la 7 locuitori în 1960. Soldul general al depunerilor populației la C.E.C. este astăzi de 10,7 ori mai mare de- cît la sfîrșitul anului I960.Consecință firească a creșterii veniturilor bănești ale populației, a o- rientării consumului spre Dunuri și servicii de valoare mare, sporirea depunerilor la C.E.C. reflectă, totodată, încrederea deplină a populației în politica economică a partidului și a statului, în tăria sistemului bănesc, în stabilitatea puterii de cumpărare a monedei.Obiectivele și sarcinile de bază ale

vizoare, diferite echipamente de uz casnic. Mulți economisesc în vederea petrecerii mai plăcute a concediului, realizării de excursii. Nu puțini sînt tinerii care economisesc bani in vederea înjghebării și înzestrării unui cămin. Așadar, economisirea, constituie o premisă a lărgirii și diversificării consumului, a efectuării unor Importante cheltuieli viitoare, prin utilizarea mai chibzuită a veniturilor prezente.Incredințînd Casei de Economii și Consemnațiuni economiile lor, depunătorii păstrează dreptul de proprietate asupra sumelor depuse și posibilitatea de a le retrage oricînd, la cerere, depunerile fiind garantate de stat. Totodată, pe timpul cit sumele respective sînt păstrate Ia Casa

Dr. Mircea POPOVICI 
președintele Consiliului de conducere 

al Casei de Economii 
și Consemnajiuni

crescîndâ din veniturile lor, iar pe de altă parte, datorită faptului că e- conomisirea devine o necesitate o- biectivă, pe măsura orientării tot mai accentuate a cererii de consum spre bunuri și servicii de valoare mare. Semnificativ, din acest punct de vedere, este că numărul libretelor de economii a crescut de la 2,7 milioane în 1960 la 5,9 milioane în prezent Astăzi, revine un libret de e-

dezvoltării economiei naționale în viitorul cincinal și în perioada de perspectivă pină in anul 1980 condiții optime, capabile să acțiunii de economisire un vînt. După cum se prevede iedul de Directive ale Congresului al X-lea, prin înfăptuirea programului de investiții prevăzut pentru viitorul cincinal vor fl create noi locuri de muncă în economie.Calea principală de creștere a nivelului de trai o va constitui sporirea veniturilor directe, rezultate din aplicarea consecventă a repartiției socialiste după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii. Creșterea calificării și specializării determină sporirea veniturilor diferitelor categorii de oameni ai muncii.

creează asigure nou a- în pro-

Salariul real va fi în 1975 cu 16—20 la sută mai mare decît în 1970, iar veniturile reale ale țărănimii vor crește în aceeași perioadă cu 15—20 la sută. în afară de veniturile directe, populația va beneficia de fondurile importante ce vor fi prevăzute in bugetul de stat pentru învățămînt, ocrotirea sănătății, asistența socială, alocația pentru copii. Toate acestea, se vor resimți favorabil in bugetul tuturor familiilor.O influență pozitivă asupra procesului de economisire va avea construirea unui număr sporit de locuințe proprietate personală, precum și punerea la dispoziția populației a unor cantități tot mai mari de bunuri de folosință îndelungată și de valoare mare : mobilă, televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe și alte aparate electrice de uz casnic, autoturisme. Casa de Economii și Consemnațiuni va trebui să desfășoare o intensă activitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin in organizarea și dezvoltarea acțiunii de economisire, in răspindirea spiritului de economie in rîndurile populației. Spre a stimula și mai mult interesul populației pentru utilizarea chibzuită a veniturilor bănești, Casa de Economii și Consemnațiuni va pune la dispoziția depunătorilor instrumente și forme de economisire care să corespundă mai bine cerințelor Tor.Sarcina pe care proiectul de Directive o trasează în legătură cu îmbunătățirea deservirii populației și creșterea respectului față de cetățeni privește și pe lucrătorii Casei de Economii și Consemnațiuni. Pe această linie va trebui continuată activitatea pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale a lucrătorilor C.E.C., pentru educarea lor in spiritul unei atitudini exemplare față de deDunători. Se vor lua de asemenea măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a organizării muncii, pentru simplificarea și perfecționarea operațiunilorîndeplinindu-și sarcinile ce le revin, lucrătorii Casei de Economii șl Consemnațiuni își vor aduce contribuția la traducerea în viață a programului partidului șl statului, la înflorirea in viitorul cincinal a patriei noastre socialiste.

muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu întregul popor, prin poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor în eforturile consacrate înfăptuirii programului partidului".Roadele activității desfășurate da partid în rîndurile poporului se reflectă în procesul permanent de ridicare a gîndirii și înțelegerii maselor către nivelul de conștiință comunistă al partidului, proces care duce spre făurirea unei concepții generale comune a întregului popor asupra lumii, prin asimilarea organică a ideologiei marxist-leniniste, prin înrădăcinarea tot mai profundă în conștiința oamenilor a principiilor etice ale comunismului. Și ce altă mărturie ar putea fi mai elocventă In a- cest sens decît însăși atmosfera de a- vînt politic și de mare însuflețire care domnește pretutindeni în țară în a- ceste zile premergătoare congresului, unanimitatea cu care poporul își exprimă dragostea și încrederea nelimitate în partid, hotărîrea de a-1 urma neabătut și de aici înainte și de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii sale 1Aceste sentimente șl-au găsit o expresivă întruchipare în propunerea ratificată practic de către toți comuniștii, însușită și susținută cu entuziasm de întregul popor ca în funcția de secretar general al Comitetului Central să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. In prezența sa la conducerea partidului, comuniștii, poporul întreg văd certitudinea și garanția că partidul va promova și de aici înainte aceeași politică marxist-leninistă fermă, își va îndeplini cu același desăvîrșit succes înalta sa misiune de conducător al societății românești.Experiența arată că pe măsura dezvoltării construcției socialiste, a lărgirii ariei sociale pe care partidul este chemat să o prospecteze, să o modeleze, creșterea rolului său de forță conducătoare a societății se afirmă ca o necesitate legică, obiectivă, o cerință stringentă a vieții. Complexitatea sarcinilor pe care le implică construcția socialistă în e- tapa actuală, participarea tot mai amplă și mai activă a maselor la viața economică, politică și socială, procesul neîntrerupt de adîncire a democrației socialiste, importanța deosebită pe care o capătă activitatea ideologică și educativă pun în fața partidului comunist răspunderi din ce în ce mai mari. Soluționarea ;> acestora presupune perfecționarea, în continuare, nu numai a activității partidului în ansamblul său, dar și .a fiecăruia dintre organele și organizațiile sale. In acest context, apar cu deosebită pregnanță rolul șl responsabilitatea Istorică ale comuniștilor, deoarece prin , ei este prezent partidul în fiecare domeniu, în flecare colt al țării, prin ei difuzează energie șl își transmite suflul no.- -•<-vator. Oriunde ar lucra, în orice Aift-rabiai sector, la orice nivel și oricare ar fi natura sarcinilor care le revin, datoria comuniștilor este de a acționa ca militant! de frunte, ca elemente intr-adevăr de avangardă, ca dinamizatori și organizatori ai maselor, conducîndu-le spre îndeplinirea obiectivelor stabilite de partid. In devotamentul comuniștilor față de popor, în strădania lor de a-și spor' necontenit gradul de pregătire și competență,, în legăturile lor strînse, intime, cu thasele și în priceperea lor de a simți pulsul lor, de a-șl apropia oamenii și a-i angrena la îndeplinirea sarcinilor desăvîrșiril multilaterale a construcției socialiste, în activitatea lor socială ca purtători ai eticii înaintate, ai spiritului de echitate, legalitate și demnitata umană își are izvorul creșterea necontenită a autorității și prestigiului fiecărei organizații de partid.Preluînd conducerea destinelor poporului român, partidul nostru și-a asumat înalta misiune de a aduce la îndeplinire și de a depăși cu mult aspirațiile scumpe care i-au animat de-a lungul veacurilor pe cei mai buni fii ai poporului, pe cei mai luminați patrioți, de a asigura triumful celei mai avansate orînduiri — socialismul — pe pămîntul patriei, întărirea continuă a rolului conducător al partidului este garanția realizării pînă la capăt a acestei înalte misiuni, factorul fundamental care chezășuiește înaintarea victorioasă a României pe calea socialismului și comunismului.

T

1500000 contracte 4DAS încheiate în acest anAsigurările facultative de accidente cuprind o arie largă de riscuri și răspund dorinței unor numeroase și foarte diferite categorii de cetățeni de a lua anumite măsuri de prevedere. Cifra 1 500 000 indică numărul contractelor ADAS încheiate de la începutul anului și pînă în prezent, exprimînd, așadar, utilitatea acestor asigurări. Care sînt asigurările de accidente ce se pot încheia la ADAS ? în primul rînd asigurarea de accidente ; apoi asigurarea „Turist", asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente și asigurarea de economie și invaliditate permanentă din accidente.Primele sînt convenabile, constituind un argument în plus pentru a se lua o măsură de prevedere prin încheierea unor astfel de asigurări.
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numitor comun a întregii activități economice!
Reluarea consecventă, la un nivel superior, a ciclului reproducției socialiste lărgite presupune, după cum se știe, nu numai recuperarea cheltuielilor efectuate în activitatea de realizare a producției materiale. ci și obținerea de beneficii și acumulări cit mai mari. In acest context, reducerea volumului cheltuielilor de producție, în general și, mai ales, a celor materiale, se înscrie ca o cale principală de creștere a venitului net și, implicit, de realizare a fondurilor necesare dezvoltării în continuare a economiei naționale. Tocmai prin prisma acestor corelații trebuie înțeles sensul major al prevederilor din proiectul de Directive, care subliniază că o problemă principală a viitorului cincinal este reducerea ponderii cheltuielilor materiale în produsul social — cale sigură de sporire a eficientei economice, de obținere a unor rezultate financiare superioare în comparație cu actualul cincinal.An de an, îndeplinirea și depășirea sarcinii de reducere a prețului de cost au contribuit la sporirea continuă a beneficiilor și a 

rentabilității și. pe această cale, la formarea acumulărilor menite să asigure dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale. In 1968, prețul de cost al producției marfă în industrie a fost substantial redus fată de prețul de cost mediu din anul precedent, realizîndu-se economii în valoare de peste 3 miliarde lei. Aceste rezultate demonstrează cu convingere că în toate ramurile industriei există încă mari rezerve și posibilități de reducere a prețului de cost. însuși faptul că, pe ansamblul economiei, cheltuielile materiale însumează circa 50 la sută din valoarea producției globale, adică o pondere ridicată atît în sine, cît și în comparație cu rezultatele înregistrate în alte țări, atestă clar existența importantelor resurse încă nefructificate în multe din întreprinderile noastre industriale.Principala cale, definită în proiectul de Directive, de micșorare a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social constă în reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, combustibil, e- nergie electrică. Anul trecut, din- 

tr-o tonă de metal s-a obținut o producție de mașini a cărei valoare este mai mare cu 33 la sută decît cea fabricată în 1963. iar valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței a crescut, în comparație cu
CUtaieli materiale 

de producție cît mai mici
anul 1959, cu peste 25 la sută. Și totuși, posibilitățile de economisire a metalului, combustibililor și e- nergiei nici pe departe nu au fost valorificate în toate ramurile industriei. Mă gîndesc, bunăoară că, anul trecut, prin depășirea normelor de consum la fabricarea unor produse s-au folosit suplimentar 12 500 tone laminate feroase și circa

11 000 mc cherestea fag. Amploarea rezervelor existente și nefructificate rezultă mai pregnant dacă ținem seama că prin utilizarea celor12 000 tone laminate s-ar fi putut fabrica în plus 6 000 autocamioane

Coloman MAIOREANU
prim-vicepreședir.te 
al Băncii NaționaleSR 113 de 5 tone, sau aproape 9 600 tractoare U-650, iar din cele 11 000 m c cherestea se putea realiza, de pildă, partea lemnoasă necesară pentru aproape 2 000 vagoane călători tip nou, cu 80 de locuri.

Căile de reducere a consumurilor specifice sînt multiple — unele au un caracter general, altele fiind specifice numai anumitor ramuri sau întreprinderi industriale. Intre ele, după cum se arată în proiectul

de Directive, diminuarea consumurilor specifice de materiale este legată, în primul rînd, de normarea lor pe baze științifice. Stabilirea unor norme „medii“ pe întreprindere și nu tinîndu-se seama de condițiile specifice de lucru, de realizările obținute de unitățile fruntașe din cadrul ramurii respective, de rezultatele comparabile 

consemnate în acest domeniu pe plan mondial, nu poate asigura reducerea sensibilă a consumurilor specifice. Iată de ce considerăm că este necesar să se pună ordine în acest domeniu, luîndu-se măsuri adecvate de normare judicioasă și folosire rațională a materiilor prime și materialelor, a combustibililor și energiei.Promovarea unor norme științifice de consum trebuie să fie însoțită, însă, de reducerea greutății mașinilor și instalațiilor, pe baza perfecționării construcției lor, introducerii și extinderii procedeelor tehnologice și a metodelor de lucru avansate, a înlocuitorilor. Concomitent, accentul trebuie pus pe reducerea și lichidarea rebuturilor in producție, ținînd seama că acestea dau naștere la pierderi și cheltuieli neproductive pentru societate.O contribuție deosebită la reducerea cît mai accentuată a cheltuielilor materiale de producție trebuie să o aducă întreprinderile șî secțiile noi, care au intrat în funcțiune, cît șl cele ce urmează să înceapă să producă în anii următori, în scopul înfăptuirii mobilizatoare

lor prevederi din proiectul de Directive, trebuie evitate acele situații în care, după darea în exploatare, nu se utilizează materiile prime și materialele recomandate de proiectant, nu se urmărește cu strictețe realizarea integrală și la un înalt nivel tehnic a tuturor fazelor de lucru. Concomitent, toate întreprinderile au îndatorirea să valorifice superior materiile prime și materialele, transformîndu-Ie în produse cu un înalt grad de prelucrare industrială, într-o gamă diversificată, complexă și de tehnicitate superioară. Numai în acest mod se pot obține produse de calitate, în al căror preț de cost ponderea cheltuielilor materiale trebuie să marcheze o diminuare continuă. substanțială și sistematică. Acesta este un imperativ vital al dezvoltării economiei naționale, care condiționează mersul înainte al societății noastre și potențează contribuția fiecărei întreprinderi la creșterea în ritm susținut a venitului național, bază sigură pentru mărirea sistematică a avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al întregului popor.
Prevederea din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R., potrivit căreia industria constructoare de mașini va fi consecvent orientată spre producții de înaltă tehnicitate, reflectă în e- sență fermitatea cu care partidul și statul nostru se preocupă de dezvoltarea prioritară a subramurilor moderne de mare eficiență din a- ceastă ramură industrială de bază. Această orientare, \adîncită în mod deosebit după Congresul al IX-lea al partidului, corespunde întru totul cerințelor economiei naționale și are la bază, mai mult decît ori- cînd, autoritatea unei profunde cunoașteri a perspectivelor revoluției tehnico-științifice contemporane.Experiența țării noastre, a altor țări tinde să demonstreze că poziția pe scara progresului economic depinde, în cea mai mare măsură, de capacitatea fiecăreia de a se situa cît mai aproape de vîrful piramidei tehnicității industriale. Așa numita „inovație" (denumire prescurtată a progresului tehnic) e considerată astăzi — pe bună dreptate — o condiție de supraviețuire economică. Pe piața mondială, unul din aspectele competiției contemporane, al cărei obiect îl con

stituie progresul tehnologic, este tocmai lupta pentru calitate. în viitoarea căreia cîștigă țările care știu să pună cel mai bine în valoare cuceririle noi ale științei și tehnicii. Și e natural ca toată această frămîntare să fie mai activă, în special, în sfera industriei constructoare de mașini, calitatea produselor acesteia influențînd în mod hotărîtor nivelul de eficientă al tuturor celorlalte ramuri ale unei economii.înțelegem acum de ce. insistînd asupra măsurilor concrete de natură să promoveze progresul calitativ în industria noastră constructoare de mașini, proiectul de Directive subliniază necesitatea dezvoltării susținute a subramurilor moderne, cum sînt industria electrotehnică și electronică, mecanica fină și optica, fabricația de mașini- unelte. Este bine cunoscută grija de care se bucură în cursul acestui cincinal industria electrotehnică și electronică. In special electronica, a cărei pătrundere în toate domeniile de activitate umană se manifestă tot mai intens, formează o- biectul a mai multor unități industriale noi, a unei întregi zone industriale care va reprezenta în cu- rînd o nouă fațetă, poate cea mai 

caracteristică, a Bucureștiului modern. Prevederile proiectului de Directive asigură, în continuare, electronicii avîntul cerut de revoluția tehnico-științifică contemporană, în sensul ei cel mai major — automatica.Situarea mașinîlor-unelte ca un domeniu prioritar, nu va mira, desigur, pe nimeni; succeselor din 
Prioritate ramurilor moderne

ultimii ani. proiectul de Directive le adaugă, în mod firesc, obiective noi, între care sporirea gradului de automatizare și, în special, înzestrarea lor cu comandă program atrag în mod deosebit atenția. Printre acești exponenți binecunos- cuți ai tehnicii moderne, prezența mecanicii fine poate, în schimb, să surprindă. Intr-adevăr, deși mai veche decît cele mai multe specialități actuale ale industriei constructoare de mașini, tehnica mecanicii de precizie, a axelor, roti

țelor, supapelor și a pîrghiilor milimetrice a avut un timp — în concertul marii industrii — un rol de cenușăreasă. Iată, însă, că evoluția zilelor noastre e departe de a continua lipsa de perspectivă, de pînă nu de mult, a producției de mecanisme fine. S-a infirmat părerea că aparatele și micromașinile electrice Ie vor lua locul, iar creșterea

Ing. Ion CRIȘAN 
director general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor 
de Mașini

posibilităților de construcție a noi aparate electrice face apel'din ce in ce mai mult tocmai Ia ansamble mecanice de mare precizie, cum sînt, de pildă, cele din componența elementelor electro-mecanice de reglaj automat continuu.Industria noastră constructoare 

de mașini are importante tradiții în acest domeniu de activitate. U- nități ca Uzina de mecanică fină- București, uzina cu același nume din Sinaia, întreprinderea Optică Română și altele pot servi drept confirmare a posibilităților pe care ingineria românească le are în a- cest sens. Un cuvînt deosebit trebuie spus, de asemenea, despre mă-

iestria în domeniul mecanicii fine care există la uzina ..Electromagnetica" din Capitală. Din păcate. însă, în unele fabrici se manifestă o evidentă rezervă față de mecanica de mare precizie : este răspîndită chiar ideea că un mecanism sau altul e „prea complicat" pentru a fi produs în țară, că ..dacă l-am face — el ar costa prea scump", mentalități care nu pot fi tolerate. Tehnica superioară face ape) din ce în ce mai mult la micromecanisme 

mecanice. O dovadă o constituie extinderea pe scară largă a transmisiilor hidrostatice, de neînlocuit într-o serie de utilaje moderne, cu perspective vaste de utilizare în noi și noi domenii. Pompele și motoarele cu parametri reglabili, nomenclatura de aparatură măruntă ce echipează circuitele hidraulice, pe care industria noastră nu o acoperă decît în mică măsură, reprezintă un program de fabricație căruia. în lumina proiectului de Directive. va trebui să i se acorde o atenție cu totul deosebită.Un alt domeniu rezervat mecanicii fine. în strînsă legătură cu electronica. îl constituie aparatura de măsură pentru lungimi, mase, capacități, număr de bucăți ș.a., folosite în orice instalație tehnologică automată, de la mașina-uneal- tă de așchiere cea mai complicată pînă la fabrica transportabilă de beton. Diversificarea producției a- cestor aparate ar trebui să preocupe mai mult conducerea Uzinei de mecanică fină din București și a întreprinderii „Balanța-Sibiu". Să nu uităm, de asemenea, că dezvoltarea electronicii impune, între altele, avîntul considerabil al echipamentelor periferice pentru tehnica 

de calcul (perforator și lector de cartele, imprimanta rapidă ș.a.), construcții mecanice de precizie de care proiectul de Directive se ocupă pe larg. In cele mal multe uzine există specialiști cu calificarea necesară producerii de aparatură de mecanică fină, iar alții, mai numeroși, trebuie formați în timp util. Cît privește utilajele specifice necesare, consider că o bună parte pot fi asigurate prin adaptarea corespunzătoare a unor mașini universale existente. Aș mai aminti, în acest sens, în încheiere, că în unele unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ca de exemplu uzina „1 Mai“- Ploiești, au fost create de mai multă vreme ateliere de mecanică de precizie, ale căror colective și-au cîștigat o înaltă măiestrie și au contribuit efectiv la perfecționarea utilajelor complexe fabricate și la reducerea importurilor unor asemenea produse de mare valoare. Extinzînd și dezvoltînd această inițiativă prețioasă, am da un prim răspuns activ proiectului de Directive, sarcinii de a spori ponderea producției de mare finețe și valoare în totalul industriei construcțiilor de mașini.
Creșterea eficienței Investițiilor este în mod direct influențată de reducerea continuă a ponderii lucrărilor de construcții în valoarea totală a investițiilor. Prin diminuarea acestora se creează posibilitatea folosirii unei părți mai mari a fondurilor de investiții pentru achiziționarea de mașini și utilaje, elemente active ale procesului de producție, care contribuie la sporirea potențialului economic ai țării. „Trebuie să se acționeze mai energic in scopul reducerii ponderii volumului de construcții- montaj — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta ne aduce economii și de materiale, și de bani, și de forță de muncă, pe care le putem utiliza în alte domenii de activitate ; în definitiv, nu clădirea, ci utilajele determină creșterea producției".Direcțiile în care trebuie acționat în scopul reducerii investițiilor a- fectate lucrărilor de construcții sînt multiple O contribuție de seamă o poate aduce folosirea cît mai rațională a spațiilor existente în întreprinderi, prin amenajarea lor mai judicioasă putindu-se spori substanțial capacitățile de producție. In a- cest sens, după cum se subliniază în proiectul de Directive, la creșterea producției și dezvoltarea ramurilor trebuie avute în vedere, în mai mare măsură, posibilitățile de reutilare și extindere a întreprinderilor existente, de completare a a- cestora cu mașinile și echipamente

le necesare valorificării întregului lor potențial productiv. Ca urmare, proiectarea și realizarea de noi construcții trebuie să aibă la bază o analiză aprofundată a situației suprafețelor și clădirilor productive, în scopul unei cît mai juste dimensionări a spațiilor noi necesare.Bunăoară, o analiză exigentă a proiectului pentru dezvoltarea capacității de producție a Fabricii de produse refractare Dej a permis renunțarea la depozitul de materii prime și silozuri, fără a fi stînjenit procesul de producție. La aceeași lucrare s-a putut elimina hala de măcinare a magnezitei. Economiile obținute pe seama soluțiilor amintite însumează circa 2,7 milioane lei la lucrările de construcții. Alte a- proape 2 milioane lei au fost economisite prin evitarea tendinței de supradimensionare la dezvoltările Uzinei de aluminiu Slatina, fabricii de mobilă din cadrul IPROFIL Satu Mare, secției de semiconserve de șuncă de la întreprinderea pentru industrializarea cărnii TimișoaraLucrările destinate utilităților, activităților anexe și de deservire au încă o pondere deosebit de importantă în volumul total al construcțiilor, iar dimensionarea lor riguroasă, potrivit necesităților reale ale fabricației, constituie o sursă de creștere a eficienței investițiilor. Este de mare acuitate gruparea multora dintre noile obiective ale cincinalului următor pe platforme 

industriale — tendință care se manifestă și pe plan mondial. Iar pentru a fructifica avantajele care decurg din această grupare se impun măsuri hotărîte în vederea proiectării și folosirii în comun și intensive a utilităților, a atelierelor mecanice și’ a celorlalte lucrări de deservire. Pentru prevenirea unor neajunsuri în acest domeniu este
âfe clădirile, ci utilajele 

asigura creșterea producției
----------deosebit de utilă măsura preconizată ca, în cadrul lucrărilor de pregătire și de fundamentare a investițiilor, să se întocmească studii comparative de amplasament necesare determinării zonelor industriale din cadrul localităților, să se stabilească din timp coordonatorul de zonă și să crească rolul și răspunderea acestuia în rezolvarea, în condiții cît mai economice, a problemelor de cooperare.Recenta acțiune de diversificare a construcțiilor din domeniul comer

țului, învățâmîntulul, sănătății, turismului, al clădirilor administrative aduce o contribuție însemnată la reducerea costului construcțiilor la aceste categorii de investiții. Stabilirea unor indicatori limită de suprafețe, cost pe unitate de folosință, grad de finisare înlătură excesul de proiectare, cheltuielile ne- economicoase și costurile ridicate

Arh. Tiberiu HORVATH
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înregistrate frecvent în aceste sectoare. Prin diversificarea construcțiilor din sectoarele menționate se întrevede realizarea în cincinalul următor a unor economii de peste 13 la sută față de fondurile de investiții prevăzute Inițial.Apreciem că această acțiune ar trebui continuată și extinsă șî la 

alte categorii de clădiri — ea constituind o cale sigură, deosebit de eficientă, pentru reducerea costului construcțiilor. De asemenea, pentru lucrările la care natura lor nu permite o reglementare de genul celei realizate în sectoarele amintite, considerăm că în cadrul sistemului complex, de indicatori teh- nico-economici'prevăzuți a se ela-

bora pe baza proiectului de Directive, indicatorii care determină volumul de construcții — ponderea construcțiilor în totalul investițiilor, norme de suprafață grad de dotare, indici de cost- - să ocupe un Ioc preponderent. Fapt este că institutele ae proiectări au îndatorirea să-și îmbunătățească activitatea, să încadreze atelierele respective cu specialiști cu experiență și să asigure o strînsă colaborare între aceste ateliere și cele de proiectare a tehnologiei, spre a se înlă

tura orice tendință de supraestima- re a spațiilor și suprafețelor d» producție sau anexe.La majorarea nejustificată « costului construcțiilor contribuie, în nu puține cazuri, însuși modul în care se desfășoară realizarea unor investiții. Supradimensionarea unor suprafețe construite, a înălțimii halelor și elementelor de rezistență este și rezultatul faptului că, uneori, s-a trecut la elaborarea proiectelor de e- xecuție fără cunoașterea tuturor e- lementelor necesare proiectării și, îndeosebi, a celor determinate de caracteristicile utilajelor tehnologice — gabarite, greutăți, flux tehnologic.Nu se poate conta pe eliminarea tuturor supradimensionărilor menționate, cît și a celor care se înregistrează la elementele de rezistență, fără a avea în vedere o exigență sporită din partea organelor de control și avizare din întreprinderi, institute de proiectări, ministere și alte organe economice centrale. A- cestea vor trebui să combată concepția care mai persistă la unii pro- iectanți de a dimensiona cu coeficienți largi de siguranță, în vederea „acoperirii" oricăror eventualități, chiar și a unei execuții necorespunzătoare. Pe această linie, considerăm că și factorul stimulativ ar trebui să aibă un rol mobilizator în obținerea unor rezultate superioare și, îndeosebi, în domeniul 

adoptării celor mal noi și eficiente soluții tehnice în construcții.Gospodărirea rațională a fondurilor de investiții vizează și renunțarea cu fermitate Ia excesele arhitecturale, la finisajele de lux și cheltuielile exagerate pentru spatii tehnico-administrative. Bunăoară, numai spirit gospodăresc nu s-a dovedit în cazul I.I.L. „Silvania" din Cehul Silvaniei cînd s-a prevăzut un pavilion administrativ cu o suprafață de 326 mp (parter ți etaj), în valoare de cîteva sute de mii de lei, deși personalul tehnico-admi- nistrativ putea utiliza spațiile existente. în această privință, trebuie respectate indicațiile date recent ca la clădirile cu destinație productivă, depozite, magazii și alte anexe industriale, tencuielile și finisajele interioare și exterioare să nu se execute decît atunci cînd aceasta se justifică prin cerințele procesului tehnologic.Acțiunile amintite se cer completate cu măsuri energice pentru mărirea gradului de ocupare a terenului, amplasarea în aer liber a u- nor instalații, folosirea pe scară largă a materialelor noi, mai eficiente, industrializarea construcțiilor, reducerea duratei de execuție a lucrărilor. Toate acestea, împletite cu bogata experiență a cadrelor noastre din proiectare, avizare și e- xecuție, vor permite obținerea unor noi și importante rezultate în domeniul creșterii eficienței economice a investițiilor.
în concordanță cu dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei, proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului prevede creșterea volumului total a) transporturilor de mărfuri în viitorul cincinal cu 30—42 Ia sută ; concomitent, se prevede satisfacerea traficului sporit de călători in condiții îmbunătățite. Pentru realizarea acestor sarcini de mare importanță se are în vedere un vast program de măsuri.Transportul feroviar va ră- mîne, în continuare, mijlocul principal pentru efectuarea transporturilor pe distanțe mijlocii și mari, în 1975 revenindu-i sarcina de a efectua aproximativ trei pătrimi din întreg traficul terestru. Tracțiunea Diesel și cea electrică se vor extinde mai departe, astfel' îneît acțiunea de înlocuire a tracțiunii cu abur va fi, practic, încheiată în 1975. Extinderea tracțiunii Diesel și a celei electrice va asigura indicatori de exploatare superiori : creșterea substanțială a tonajelor și a vitezelor de circulație ale trenurilor. In felul acesta, se va obține un mare spor de capacitate și se vor asigura importante economii la cheltuielile de exploatare, în special pe seama reducerii cheltuielilor pentru combustibili, sarcinile sporite de transport urmînd să se realizeze fără creșterea consumului actual de combustibil convențional al căilor ferate.

Cît privește dezvoltarea parcului de vagoane și mai buna utilizare a acestuia, se are în vedere necesitatea ca transportul feroviar să fie înzestrat cu 58 000—60 000 vagoane de marfă moderne (în echivalent pe două osii), cu 20—25 Ia sută mai mult decît în actualul cincinal. Dezvoltarea parcului de vagoane este orientată în direcția creșterii numărului de vagoane cu capacitate sporită și cu greutate proprie redusă', cu precădere pe 4 osii, apte pentru viteze de 100— 120 km/oră, care asigură condiții de economicitate sporită. Un efort deosebit se va face pentru mai buna satisfacere a traficului de călători ț proiectul de Directive prevede înzestrarea căilor ferate cu circa 1 600 vagoane de călători (mai mult decît în perioada 1966—1970), precum și cu noi vagoane de dormit și restaurant. Este vorba de vagoane moderne, care permit circulația la viteze de- 140-rl60 km/oră și asigură un grad de confort ridicat.Pentru creșterea eficienței transporturilor feroviare, în centrul preocupărilor Ministerului Căilor Ferate va trebui să stea sporirea vitezei comerciale și a tonajului trenurilor, accelerarea circulației vagoanelor și reducerea curselor în gol ale acestora. Nu trebuie uitat, însă, că utilizarea optimă a parcului de vagoane pentru marfă depinde și de beneficiari. Or, în ultimii ani, organizarea defectuoasă a operațiilor de 

incârcare-descărcare a mărfurilor la unele întreprinderi a dus la mari imobilizări de vagoane, lată de ce considerăm, că ministerele beneficiare trebuie să ia măsuri pentru micșorarea duratei staționărilor, scop în care proiectul de Directive prevede, de altfel, sarcina de a se spori capacitatea actualelor fronturi de încărcare- descărcare a întreprinderilor, prin extinderea acestora și înzestrarea
Transporturi rapide și ieftine

lor cu mijloace mecanizate. Este necesară, de asemenea, o eșalonare mai uniformă a cererilor de transport pe parcursul unui an, urmărindu-se atenuarea „vîrfuri- lor de trafic".Vizînd sporirea capacității de transport, reducerea cheltuielilor de exploatare și îmbunătățirea condițiilor de siguranță în transporturile pe calea ferată, proiectul de Directive subliniază că va fi extinsă in continuare acțiunea de automatizare a unor procese de exploatai e feroviară. La sfîr- șitul cincinalului viitor, centralizarea electrodinamică. care permi

te manevrarea automată a maca- zelor și a semnalelor de la un post central al stației, va fi extinsă la aproape 70 la sută din numărul total al macazelor de pe liniile principale — generalizîndu-se instalațiile de autostop.Tn vederea dezvoltării coordonate șî eficiente a diferitelor feluri de transport, corespunzător sferei economice de utilizare a fiecăruia, în proiectul de Directive
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se prevede o creștere mal accentuată a traficului auto. Parcul auto de folosință generală va fi dotat cu 26 000—28 000 autocamioane de diferite tipuri, în general de mare tonaj, astfel îneît capacitatea medie de încărcare să crească cu circa 35 la sută in viitorul cincinal. Peste 50 la sută din autocamioanele cu care va fi înzestrat parcul vor fi echipate cu motoare Diesel și tot în scopul creș

terii eficienței economice în transportul auto va fi extinsă utilizarea remorcilor In traficul interurban auto de călători se are în vedere extinderea traseelor de autobuze, precum și mai. buna deservire pe traseele existente, în care scop numârui de autobuze cu care va fi înzestrat parcul va crește cu circa 25 la sută față de actualul cincinal. Legată de dezvoltarea transporturilor auto și de 

îmbunătățirea rețelei de drumuri publice este reducerea costurilor pe kilometrul de drum modernizat, în primul rînd prin sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor și folosirea rațională a materialelor locale.Creșterea schimburilor comerciale ale țării noastre cu alte țări va duce în viitorul cincinal la mărirea în continuare a volumului transporturilor maritime și fluviale. Dezvoltarea preconizată a flotei noastre are în vedere creșterea gradului de participare a a- cesteia la realizarea volumului total al transporturilor de import

export, ceea ce va asigura obținerea unor importante economii de valută, prin reducerea navlurilor plătite pentru închirieri de nave străine. Dotarea flotei se va face la nivelul tehnicii mondiale, navele.fiind echipate cu sisteme de propulsie și* echipamente de navigație moderpe Amploarea acțiunii de dezvoltare a flotei maritime este ilustrată de faptul că, în comparație cu anul 1965, capacitatea ei va fi. de peste 9 ori mai mare la sfîrșitul cincinalului viitor. în transportul fluvial, pentru satisfacerea cerințelor de transport determinate de aprovizionarea cu materii prime și materiale a întreprinderilor amplasate în zonele din apropierea Dunării, se are în vedere creșterea corespunzătoare a capacității flotei prin dotarea ei cu noi tipuri de nave.In paralel cu creșterea traficului, în viitorul cincinal vor fi intensificate măsurile privind dezvoltarea capacității porturilor maritime și fluviale, acordîndu-se o atenție deosebită extinderii portului Constanța și construcției portului Combinatului siderurgic Galați. Prin capacitatea de trafio sporită de aproape 3 ori față de cea existentă în 1969 și prin înzestrarea tehnică de care va dispune în anul 1975, portul Constanța se va ridica Ia nivelul celor mai mari șl mal moderne porturi maritime europene.

Pențru a se asigura extinderea transporturilor aeriene de pasageri, aviația civilă va fi dotată in continuare cu noi aeronave, volumul de transport urmînd să crească pînă în 1975 de aproape 2 ori față de 1970. Aeroporturile destinate traficului internațional și cele pentru traficul intern vor fi modernizate și echipate cu sisteme de înaltă precizie pentru protecția și dirijarea navigației aerieneAș vrea să subliniez, în încheiere, că o sarcină de bază trasată prin proiectul de Directive este inlăturarea transporturilor neraționale, care reprezintă sursa unor cheltuieli inutile pentru economia națională. Această sarcină va trebui avută în vedere atît la amplasarea noilor obiective industriale, cît și în activitatea de aprovizio- nare-desfacere, în planificarea o- perativă a transporturilor. De aceea, se impune ca ministerele de resort să definitiveze lucrările privind îmbunătățirea sistemului actual de planificare operativă a transporturilor.Este mai presus de orice îndoială că prin eforturile susținute ale oamenilor muncii din transporturi se vor realiza obiectivele și sarcinile ce revin acestei ramuri, ceea ce va reprezenta 6 contribuție însemnată la îndeplinirea sarcinilor generale ale dezvoltării economice pe perioada 1971—1975



PAGINA 4 SClNTElA - joi 31 iulie 1969

CttSE=SS

CONGRES
AL POR

1. investigația economică —
mai receptivă Ea „comanda socială”!

2. Aportul filozofiei in elucidarea 

problemelor dezvoltării orinduirii 

socialiste

3. Istoria este oglinda conștiinței 

de sine a poporului

4. Vocația prospectivă și rațiunea 

practică a sociologiei

Conf. univ. dr.
Academia de

Gheorghe P. APOSTOL
studii economice București

1

1’
7 
i ■ ;'1 ’

Pornind de la postulatul fundamental că făurirea și dezvoltarea noii orînduiri este un proces conștient, bazat pe cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale, pe aplicarea creatoare a principiilor generale ale marxism-leninismu- lui la condițiile istorice concrete, Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită activității teoretice și gîndirii social-politice din țara noastră, generalizării experienței dobîndite în amplul proces al construcției socialisteDezvoltarea construcției socialiste în țara noastră, prefacerile adînri care s-au înfăptuit și sînt în curs de înfăptuire în toate sferele de activitate oferă științelor sociale un vast cîmp de investigație. Este însă a- proape unanim recunoscut că, deși s-au obținut unele succese, deși în ultimii ani au apărut o serie de cărți și studii interesante, există încă o slabă generalizare a complicatelor fenomene și procese social- econOmice, o anumită timi- ditate în abordarea noului. -Nu de puține ori, locul expunerii vii, interesante, intr-o manieră personală, l-a luat cenușiul, expunerea plată. Pornind de la marile posibilități pe care le au în prezent iriștituțiile respective și cadrele din aceste domenii, ca și de la marile cerințe, exigențe ale partidului și statului față le științele sociale, acestea îți realizează rolul lor militant, transformator, numai re- cepționînd comanda socială și participînd activ la înfăptuirea proceselor complexe care însoțesc — pe toate planurile — edificarea noii societăți.Socialismul este, prin e- sența l și structura lui, societatea în care factorul conștient capătă o deosebită importanță. Stabilirea ! opțiunilor, a priorităților angajează societatea în ansamblul ei, forțele motrice și mecanismul complex de înfăptuire a acestor opțiuni ' și priorități. De aceea, di-‘ recțiile fundamentale ale cercetării științifice în domeniul științelor sociale nu trebuie să fie „deduse" pe o cale ocolită, nu trebuie să fie lăsate doar la latitudinea cercetătorilor, pentru că în acest fel planul de cercetare științifică ' se transformă într-o sumă de preferințe individuale, din care este posibil ca unele să nu concorde pe deplin cu cerințele stringente ale etapei date, deci să ducă la consumarea unor forțe științifice în alte direcții de- cît cele fundamentale. După părerea mea. ceea ce numim comandă socială ar trebui să fie recepționată și transpusă în viață de un mecanism social bine pus la punct de instituțiile specializate în colaborare cu organismele de interes național care — pe baza directivelor partidului și statului — determină modalitățile concrete de înfăptuire a cerințelor practicii. De aceea consider că ideea enunțată în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea cu privire la reorganizarea și îmbunătățirea activității de cercetare în domeniul științelor sociale, a îndrumării de către partid a a- cestui domeniu, asigurînd legătura mai strînsă cu realitatea socială, cu cerințele dezvoltării societății și ale progresului științific actual este de natură să permită o orientare mai judicioasă spre temele de importanță majoră, să sporească eficiența cercetării în domeniul științelor sociale. Experiența arată rolul pozitiv pe care-1 are sistemul de contracte între alte instituții de o parte, și cercetări dinințelor sociale pe de altă j parte. Lucrările de doctorat ar trebui și ele să fie mai organic integrate în acest

efort colectiv, în acest sis- Htem de priorități stabilite Hpe ansamblul societății. Cu halte cuvinte, se impune o |coordonare mai riguroasă, Hla nivelul național, a efor- Hturilor de cercetare din do- fjmeniul științelor sociale, o Hcoordonare efectivă și nu una care să se rezume la înregistrarea sau gruparea statistică a temelor din planurile institutelor de cercetări sau ale catedrelor de științe sociale. în acest fel ar fi bine ca, a- tunci cînd se dezbat probleme complexe, cu adînci |implicații în perspectiva so- Hcial- economică a țării, cer- Ucetarea noastră să poată 0pune la dispoziția, conduce- nrii de partid și de stat even- Htuale soluții în mai multe variante pentru a fi avute în vedere la adoptarea hotărîrilor.Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea a- rată că „cercetarea economică trebuie să abordeze j mai amplu problemele teoretice și practice ale politi- [cii noastre economice, ale ]dezvoltării forțelor și reia- E(iilor de producție, ale perfecționării formelor și metodelor de conducere economică, să contribuie la dezvoltarea j bazelor științifice ale economiei politice a socialismului". In lumina a- cestor cerințe, se impune o Ecercetare atentă a concep- jtului de economie modernă, a structurii industriei și a altor ramuri în spiritul | concepției unitare și de Iun- Hgă perspectivă în care par- Htidul promovează industria- |lizarea țării. Es‘e necesar 1să se aprofundeze mecanis- |mul concret de funcționare Ia unităților productive, |gradul în care acest meca- jnism permite utilizarea ra- g„țională a resurselor, -pro-.. ■ 
j greșul neîntrerupt al pro- . B : ducției. Important este ca, ' pe baza orientărilor cuprinse în documentele parlidu; Iui, cercetarea economică să ajute Ia abordarea noilor probleme, a viitoarelor linii pe care trebuie să se meargă pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități. Pentru aceasta este necesar. înainte de toate, să se pornească de la realități, de la cerințele concrete ale vieții. Totodată, trebuie studiate multiplele procese și fenomene care au loc pe plan mondial, experiența construcției socialiste din. alte țăriCercetarea științifică din |domeniul economiei trebuie §să răspundă nu numai unor |preocupări practice imedia- fite, ci și unor ce- Srințe teoretice fundamen- |tale ale societății socialiste. |De o deosebită importanță |este în acest sens studierea Bmodului concret în care ac- Bționează legile economice Bîn societatea noastră, felul Eîn care se realizează trăsăturile lor esențiale prin activitatea vie a maselor de oameni ai munciiîn epoca noastră, de mari confruntări social-politice, tehnico-economice, ideologice științele sociale sînt menite să contribuie a. :v la propagarea- concepției materialist-dialectice și istorice, la explicarea forțelor motrice ale dezvoltării societății, la cercetarea legilor obiective ale dezvol-Afirmarea a justeței
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ministere și centrale, pe institutele de domeniul ști-

tării sociale, convingătoare principiilor marxism-Ieni- nismului, a poziției partidului nostru are loc în procesul combaterii ideologiei burgheze, a teoriilor retrograde, a tot ceea ce mistifică mersul obiectiv al dezvoltării sociale. Tocmai cerințele primordiale ale practicii, sarcina de a fi în pas cu cerințele vieții trebuie să determijie participarea mai activă a științelor sociale la popularizarea în mase a politicii partidului nostru, la demonstrarea caracterului principial, consecvent al concepției noastre marxist-leniniste în toate problemele interne și internaționale. Rațiunea de a fi a științelor sociale marxist-leniniste este de a se integra organic în efortul unanim de edificare a socialismului, de a fi permanent prezente acolo unde se prospectează liniile fundamentale ale mersului înainte al României socialiste.

2.Marile procese ale contemporaneității, făurirea și dezvoltarea societății socialiste, revoluția științifico- tehnică generează o vastă problematică filozofică.Cercetarea filozofică în țara noastră crește pe solul adîncilor transformări care au schimbat din temelii toate domeniile activității sociale, înscriindu-se totodată în coordonatele mari ale epocii. Suflul înnoitor imprimat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională întregii vieți sociale a început să se facă simțit și în cercetarea filozofică. Publicistica de specialitate s-a îmbogățit cu lucrări, studii, care tratează mai larg și mai profund aspectele teoretice ale construcției socialiste, ale dezvoltării statului și națiunii, conștiinței și moralei socialiste. în a- celași timp, a crescut preocuparea pentru alte domenii ale cercetării cum sint filozofia științelor naturii, epistemologia, logica științei, anțropologia filozofică, filozofia culturii etc.Dezvoltarea orinduirii socialiste solicită aportul multilateral al filozofiei materialist-dialectice, concepția despre lume a partidului comunist, concepția care se află în centrul vieții spirituale a societății noastre, stă la baza activității statului, a întregului organism social. Sensul exigențelor exprimate încă o dată în Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea față de cercetarea filozofică mi se .pare a fi tocmai creșterea rolului ei in cunoașterea exactă, profundă a fenomenelor sociale și, pe a- ccastă cale, sporirea contribuției sale la rezolvarea problemelor pe care le ridică progresul multilateral al societății.Acestui țel i-ar sluji o ancorare mai temeinică a cercetărilor filozofice în dezvoltarea în continuare a teoriei despre stat, despre națiune, investigarea în profunzime a laturilor obiective și subiective ale raporturilor dintre sat și oraș, dintre munca fizică și cea intelectuală, examinarea variatelor aspecte ale democratismului orinduirii socialiste, în strînsă legătură cu sensul umanist al întregii noastre dezvoltări.După cum se știe, în ultimii ani partidul a inițiat o serie de măsuri menite să. asigure perfecționarea conducerii economiei, a întregii vieți sociale. Integrarea directă a investigației filozofice în această acțiune ar fi nu numai necesară pentru activitatea practică. dar ar avea, cred, o însemnătate deosebită pentru îmbogățirea, pentru intensificarea cercetărilor filozofice pro- priu-zise. Marile posibilități de care dispune în a- ceastă privință filozofia, îndeosebi materialismul istoric, sînt departe de a fi puse în valoare. Este cunoscut. de pildă, ce importanță are pentru realizarea unei dezvoltări conștiente a vieții sociale cercetarea temeinică a trăsăturilor determinismului istoric în socialism. Or, acest capitol, de mare însemnătate al sociologiei este vitregit, neglijat. Deosebit de utilă și eficientă s-ar putea dovedi examinarea problematicii „clasice” a determinismului într-un context care să permită fructificarea rezultatelor celor mai noi direcții in cercetarea relațiilor sociale, aplicarea teoriei modelelor, a metodelor matematice, ciberneticii, informaticii, b concepțiilor moderne despre prognoză etc. Preocuparea pentru modernizarea continuă a cercetării filozofice este, credem, foarte importantă pentru asigurarea unui caracter prospectiv și pe cît posibil

operațional al cercetărilor de sociologie generală și, prin aceasta, pentru sporirea contribuției pe care a- ceste cercetări o pot aduce la fundamentarea măsurilor de perfecționare a conducerii vieții sociale.Cititorul literaturii filozofice nu poate decît să salute tendința de depășire a acelui stadiu cînd articolele, puținele lucrări de specialitate se limitau Ia un număr re- strins de teme generale, prezentate într-o manieră abstractă, dogmatică. Studiile, cărțile apărute în ultimii ani sînt caracterizate nu numai printr-o problematică mai variată și diversificată, ci și prin elaborarea unor teme de mai mare specializare, ceea ce permite cercetării să meargă în adîncime, să sesizeze aspecte noi, importante pentru îmbogățirea teoriei.Totodată însă, nu poate să nu determine reflecții insuficienta prezență în cîmpul cercetării a problematicii proprii teoriei generale cu privire la realitatea înconjurătoare. Legile și categoriile dialecticii, ansamblul categoriilor e- xistenței sînt puțin examinate in lumina noilor date ale experienței istorice și dezvoltării cunoașterii științifice. Or, filozofia marxistă. îndeplinind un rol metodologic deosebit de important pentru întreaga activitate de cercetare, are nevoie să-și primenească necontenit, să-si elaboreze și chiar re- elaboreze categoriile fundamentale.Intensitatea activității de cercetare filozofică este indisolubil legată de desfășurarea unui viu si neîntrerupt schimb de idei, a unor ample și sistematice dezbateri creatoare. De aceea, traducerea în viață a îndemnurilor conducerii partidului sore discutarea curajoasă. deschisă, pe temelia concepției marxist-leniniste. a problemelor care fac obiectul cercetărilor filozofice, dezvoltare^ unor începuturi existente în acest sens, ar fi de natură să stimuleze investigația filozofică.îmbogățirea continuă a filozofiei marxiste are loc în condițiile unei proliferări fără precedent a orientărilor, a curentelor de gîndire, în condițiile luptei ideologice determinate de înfruntarea pe plan internațional dintre cele două sisteme opuse, dintre forțele progresului social și forțele retrograde, reacționare Deschiderea spre tot ceea ce este pozitiv, valoros în mișcarea filozofică mondială, dialogul cu gîn- ditori de alte orientări presupune situarea fermă pe pozițiile marxism-leninis- mului. combaterea argumentată a concepțiilor antimarxiste. a influențelor unor astfel de concepții — actuale sau din trecut — care uneori s-au făcut și se mai fac simțite și la noi. Aceasta decurge din faptul că spiritul militant, partinic nu este o trăsătură oarecare a filozofiei marxiste, ci ține de însăși esența ei. de rolul ce-1 are în fundamentarea teoretică și înfăptuirea misiunii istorice a clasei muncitoare, a idealurilor comuniste. Abordarea problemelor de pe poziții de clasă fructifică gîndirea filozofică, potențează investigația realităților.Filozofia marxistă și-a dovedit și în România marea forță cognitivă și transformatoare ; reorganizarea activității științelor sociale anunțată în Tezele Comitetului Centra! va fi, fără îndoială, binevenită, creînd condiții pentru mai buna orientare a cercetărilor în sensul apropierii lor de practică, pentru unificarea eforturilor cadrelor din cercetare și ale celor din învățămîntul superior, pentru sporirea contribuției filozofiei la cunoașterea și dirijarea conștientă a proceselor sociale

Matei IONESCU
cercetător principal la Institutul de istorie 

„Nicolae lorga’ al Academiei

3.Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru apropiatul Congres al partidului indică îndatoririle de căpetenie ce ne revin în următorii ani în dezvoltarea și lărgirea, de pe pozițiile concepției marxist-leniniste. a studiului istoriei patriei, a partidului comunist, a mișcării democratice și revoluționare, care să servească mai bine progresul social și cultural al României socialiste.Necesitatea reflectării tot mai profunde a procesului dezvoltării poporului român de-a lungul veacurilor— atît de pregnant subliniată în documentele de partid' din ultimii ani — ca și cerințele proprii evoluției investigației istorice pe plan mondial, cer o analiză atentă a problematicii a- bordate, ca și a nivelului calitativ al instrumentelor metodologice ale cercetării.Sarcinile ce stau în fața cercetării istorice din țara noastră derivă totodată din caracterul militant al acesteia. din cerința expresă ca ea să răspundă problemelor fundamentale care frămîntă societatea contemporană, lumea științifică din zilele noastre Acest spirit militant continuă vechi tradiții ale școlii istorice româ- ■nești. Epocile Școlii ardelene, ale revoluției pașoptiste, unirii, independenței și înfăptuirii unității de stat — care, alături de operele cronicarilor — au lăsat vie a- mintirea strădaniilor uriașe ale cîtorva generații succesive de istorici ce s-au dăruit cu abnegație pentru a fundamenta științific legitimitatea existenței neîntrerupte a poporului nostru oe a- ceste meleaguri și năzuințele sale spre o viață liberă. de sine stătătoare.De asemenea, epocile marilor evenimente ale istoriei universale, ale marilor prefaceri din viața tuturor națiunilor au generat acea literatură istorică militantă— căreia, în general, i se recunoaște și în zilele noastre meritele incontestabile atît sub raport documentar, cît și interpretativCeea ce caracterizează școala istorică română contemporană este însă viziunea nouă, marxistă, în care abordează și în care caută să răspundă problemelor majore, proprii societății noastre de azi. O astfel de viziune implică o consecvență neabătută în tratarea obiectivă a materialului informațional și e- liminarea subiectivismului în selecționarea acestuia. Patosul creator al istoricului marxist trebuie să se manifeste in primul rind prin pasiune pentru dezvăluirea tuturor aspectelor, a tuturor fațetelor acestui adevăr, prin tratarea lui corespunzătoare în interpretare.Aplicînd cu consecvență aceste principii, partidul nostru a prezentat într-o lumină reală rolul unor personalități și evenimente de seamă din istoria contemporană a patriei, din istoria mișcării noastre muncitorești în acest spirit. în această lumină se cer orientate preocupările Istoricilor pentru aprofundarea problemei continuității poporului nostru pe teritoriul național și, implicit, studiului relațiilor in- terromânești, care, cum se știe, în pofida vicisitudinilor istoriei și pe deasupra barierelor politice artificiale, s-au manifestat neîntrerupt de-a lungul veacurilor, culminînd cu unirea din 1859 și cu desăvîrșirea procesului de unificare statală în 1918

Din statornicia noastră pe acest pămînt străbun și din comunicația neîntreruptă a bunurilor materiale și spirituale dintre toate provinciile românești, s-a născut o limbă unitară, o conștiință națională unitară, o comunitate de tradiții și de viață economică izvorî- tă din structura unitară a etnosului românesc și a configurației geografice a țării noastre.Iată, așadar, un cîmp fertil de activitate al cercetării istorice, care așteaptă pe de o parte noi investigații și clarificări, iar pe de altă parte sinteze edificatoare, pentru uzul tineretului studios, al maselor de oameni ai muncii. Funcția socială, educativ-patriotică a istoriei va trebui, de asemenea, să devină mal eficientă prin- tr-o prezentare mai amplă și mai aprofundată a frăniîntărilor din care s-a născut România contemporană, a procesului revoluționar care a culminat cu victoria socialismului în țara noastră. Istoria contemporană — antebelică și postbelică — a României implică deci eforturi și rezolvări îndelung așteptate.Noi. cercetătorii istoriei, avem însă șl o îndatorire care privește cu deosebire publicul de peste hotare. Nu mă refer numai la studiile de istorie universală care au luat în ultimii ani amploare și care se vor înmulți în viitor, ci la obligația de a răspunde multiplelor solicitări din străinătate venite din partea a tot mai numeroșilor prieteni și admiratori ai României, care doresc să știe mai mult despre trecutul nostru, despre lupta noastră pentru eliberare socială și națională, pentru apărarea independenței, despre realizările acestor glorioși ultimi 25 de ani.Pe de altă parte, contribuția originală pe care poporul nostru. în ciuda condițiilor vitrege în care s-a dezvoltat, a adus-o — de-a lungul veacurilor — la tezaurul creației materiale și spirituale a popoarelor, la înflorirea geniului uman, merită cu prisosință — după părerea mea. ca și a multor altor cercetători — elaborarea în viitorii ani a unui tratat românesc de istorie universală care să oglindească obiectiv locul real al României în ansamblu! dezvoltării societății omenești. întreprinderea unei asemenea lucrări de înaltă ținută științifică, de mare răspundere și de prestigiu internațional, ar putea fi dusă cu succes la bun sfîrșit dacă s-ar depune străduința ca toți specialiștii din universități și din institutele Academiei — buni cunoscători ai tuturor epocilor istoriei universale — să fie uniți într-o singură acțiune, judicios coordonată pe plan central.Eficiența social-politică 
r muncii istoricilor noștri va trebui prin urmare să sporească înscriindu-se în eforturile pe cît de generale, pe atît de rodnice pen- tru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului.Acum cînd națiunea noastră socialistă se află în preziua marilor evenimente ale acestui august jubiliar, noi, istoricii, ne amintim permanent cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostite la 7 mai 1966 și care reprezintă un Îndreptar pentru toți acei ce și-au dedicat viața nobilei pasiuni de a cerceta trecutul românesc : „Valoarea unei istorii cu adevărat științifice constă în înfățișarea obiectivă a faptelor, în interpretarea lor justă, constituind astfel o oglindă a conștiinței de sine a poporului, a claselor, înmănunchind experiența de viață și de luptă a maselor și a conducătorilor"
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Conf. univ. Ion DRĂGAN
Universitatea București

Ceea ce caracterizează evoluția sociologiei contemporane pe plan mondial este decisa ei orientare spre investigarea nemijlocită a proceselor și fenomenelor sociale care se derulează în prezent, sondarea empirică și adeseori evaluarea prospectivă a practicii socio-economice. Trecerea masivă a sociologiei la studii cu scop aplicativ și prospectiv a fost determinată, în primul rînd, de necesitatea cunoașterii mutațiilor rapide și a efectelor multiple antrenate de angajarea societății pe drumul revoluției tehnico-științifice contemporane, de nevoia imperioasă — resimțită într-o epocă în care producția, consumul, activitatea politică și culturală au dobîn- dit un caracter de „masă"— de a se asigura, prin- tr-o mai bună punere în valoare a relațiilor și factorilor umani, funcționarea Optimă a mecanismelor e- coriomice și instituționale.Amplul proces de perfecționare a vieții sociale înfăptuit pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, promovarea unei gîndiri sociale și politice marxiste creatoare au determinat reluarea și dezvoltarea cercetării sociologice. depășirea practicii sterile și dogmatice a citării de fapte care să e- xemolifice teze teoretice și trecerea la un demers științific — singurul fertil— acela al cercetării realităților sociale, al confruntării teoriei cu faptele.Tezele C.C al P.C.R. pentru Congresul .al X-lea al partidului,. subliniind necesitatea dezvoltării activității de investigare științifică a noilor procese sociale, a căilor de soluționare a diferitelor probleme ale mersului nostru înainte, formulează exigente sporite si fată de cercetarea sociologică, chemată să contribuie la cunoașterea și diriiarea conștientă a fenomenelor societății noastre. Vocația prospectivă deosebită a sociologiei rezidă tocmai în avantajul ei de a realiza o cunoaștere directă a socialului în diversitatea și integralitatea lui, în posi- bil'tatea de a da un tab’ou unitar al diverselor procese si factori care se intersectează. nu numai în prezent dar si în evoluția lor.Criteriul principal al eficientei cercetării noastre sociologice — dar nu unicul, pentru că nu se poate despărți finalitatea aplicați v-prospectivă a sociologiei de valențele ei umaniste și teoretice — este dat de măsura în care ea furnizează date științifice, sinteze globale necesare elaborării deciziilor economice, sociale, politice ale forurilor de conducere. Firește că aceasta este cu putintă numai dacă cercetarea detectează cele mai stringen- ' te și importante probleme ridicate de evoluția societății. noastre, de cerințele obiective ale perfecționării ei necontenite. Stabilirea temelor de cercetare trebuie să rezulte dintr-o a- tentă prospectare a realității. dintr-o temeinică studiere a programului dezvoltării sociale trasat departid, dintr-o conlucrare strînsă cu organele denartid și de stat, cu conducători ai unităților productive. ai instituțiilor sociale. culturale As aminti în acest sens experiența pozitivă a catedrei de sociologie de la Universitatea București în cercetarea comparată a procesului de urbanizare în zonele Slatina. Rrașov, VasluiNumeroase anchete șl sondaje întreprinse pînă acum prezintă un coeficient scăzut de Interes social a- nlicativ din cauza carac

terului lor descriptiv și constatativ. Or, menirea cercetării sociologice nu se ■reduce la înregistrarea și |fotografierea de procese |încheiate, la colecționarea Ude fapte. Surprinderea di- Inamicii sociale. în înfățișarea ei actuală și în perspectivă, descifrarea fenomenelor sociale în stadiul lor incipient, evaluarea rezultatelor sociale previzibile ale mutațiilor în curs trebuie să constituie orieri- tarea principală a investigației.Se impune, totodată, participarea mai activă a sociologiei, ca și a altor științe sociale la expert- mentele sociale inițiate’ de partid. în acest sens, este necesar să se promoveze și la noi în țară „sondajele evaluative*, menite tocmai să testeze în mod științific efectele măsurilor luate în diferite sectoare de activitate socială.O problemă importantă este aceea a responsabilității sociologului pentru finalizarea în practică a rezultatelor cercetării. Este cît se poate de greșită mentalitatea unor cercetători care consideră ca încheiată o investigație .j.. prin întocmirea unei comunicări sau publicarfta unui studiu. Este de datoria sociologului ca. pe baza rezultatelor la care a ajuns, să întocmească memorii de aplicare a soluțiilor rezultate, să le comunice forurilor responsabile și să militeze pentru aplicarea lorCa și în alte științe, consider că ar trebui întocmite programe prioritare, la realizarea cărora să concureze. printr-o strînsă colaborare. cercetători din diverse instituții, specialiști de formații complementare, munca în echipe pluridisciplinare fiind în prezent singura formulă pentru a- bordarea cu succes a marilor programe de cercetare Astfel de programe naționale de cercetare ar trebui stabilite, cred, în domenii ca, de pildă sociologia organizării și a muncii industriale și agricole ; rwgrația, recrutarea și calificarea forței de muncă, integrarea socială a migranților ; navetis- mul și consecințele lui sociale ; dezvoltarea și amenajarea localităților urbane și rurale ; perfecționarea sistemului politic și dezvoltarea democrației socialiste ; formarea națiunii socialiste și relațiile cu naționalitățile conlocuitoare: evoluția demografică, tendințele în dezvoltarea familiei și construcția de locuințe ș.a.O atenție deosebită se cere acordată acelor nivele și domenii ale vieții sociale care nu sînt înregistrate în statisticile oficiale — opiniile, aspirațiile, atitudinile, comportamentele oamenilor — a căror cunoaștere prezintă o mare importanță pentru adoptarea celor mai eficiente forme și metode de activitate poli- tico-ideologică.în cadrul măsurilor de reorganizare și îmbunătă- rațire a activității de cerce- 0tare în domeniul științelor sociale se conturează ca tot mai necesar, poate chiar indispensabil, un Institut național de sociologie, care să fie în același timp un puternic centru de cercetare și un organism de îndrumare și coordonare a cercetării în acest domeniu, în vederea realizării programelor prioritare. Institutul național ar putea avea filiale în cîteva centre științifice mai puternice din țară.Cuprinderea armonioasă, într-un sistem unitar, a tipurilor variate de cercetări — de Ia anchetele specializate la proiectele de anvergură națională — va crea condiții ca sociologia românească să răspundă cerințelor practice ale construcției socialiste și să-și aducă, în același timp, contribuția la generalizarea teoretică a fenomenelor noi, la elaborarea unei teorii sociologice a societății socialiste
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PRIMIRE

LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a primit miercuri delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A. I. Rotanova, vicepreședinte al asociației, secretara Comitetului de partid• • ■ poligrafic Moscova,Combinatului Proletar" din al„Krasnîi care, la in-
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească^ a participat Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S.A fost de față A. V. Basov, sadorul Uniunii Sovietice la rești. amba- Bucu-

vizitei în * A

Recepție oferită

de ambasadorul

R.S.F. Iugoslavia

SPECTACOL DE GAIA PREZENTAT viața internațională

Cu prilejul a delegației Asociației sovieto-română, ambasadorul _ . unii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit miercuri .la amiază un cocteil în saloanele ambasadei. Au participat Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte, și alți membri ai Biroului, Nicoîae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști ai A.R.L.U.S. și de partid, funcționari superiori din M.A.E.

țara noastră de prietenie ' Uni- Cu același prilej, Consiliul ral A.R.L.U.S. a oferit un A fost prezent ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov.
*In aceeași zi, A. I. Rotanova a făcut o vizită la Consiliul Național al Femeilor, unde a avut o întrevedere cu Maria Ciocan, secretară a C.N.F.

Gene- dineu.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- tar. al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit miercuri delegația Federației tineretului comunist din Italia (F.G.C.I.), condusă de Renzo Pagliai, membru al Secretariatului național al F.G.C.I., care, la invitația Comitetului Central al U.T.C., se află în țara noastră.
★Miercuri după-amiază, tov. Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.. a primit delegația Uniunii Tineretului Comunist Leninist, condusă de Boris Zubkov, prim-secretar al Comitetului regional al U.T.C.L. Penza, care, la invitația C.C. al U.T.C., ne vizitează țara.

Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. Au fost de față ambasadorul Elveției la București, Charles-Albert Dubois, membri ai ambasadei și alți plomatic.

Cu prilejul plecării definitive din Republica Socialistă România, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București, Jakșa Petrici, a oferit miercuri seara o recepție la reședința sa.Au participat tovarășii Petre Bla- jovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de stat pentru economia și administrația locală, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Mihai Levente, secretar ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Octavian Groza și Cornel Burtică, miniștri, George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)membri ai corpului di-
★părăsit Capitala R. R.

★Cu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Elveției — 1 august, Institutul român pentru relațiile culturale CU _ -------• ■miercuri, I.R.R.C.S., ___________________  ______festarea a fost deschisă de Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. Ziaristul Radu Vasiliu a prezentat în icontinuare impresii dintr-o recentă călătorie in Elveția. Seara culturală a cuprins și un program de filme documentare elvețiene. Au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul

străinătatea a organizat la Casa de cultură a o seară culturală. Mani-

Miercuri aBahl, președintele Corporației indiene pentru comerțul mineralelor și metalelor, care a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior, precum și' Shri S. Than, ambasadorul Indiei la București.
★Miercuri la amiază a părăsit Capitala delegația Uniunii Generale a Studenților din Tunisia (U.G.E.T.), condusă de Mohamed Daoud, secretar general adjunct al U.G.E.T., care, la invitația U.A.S.R., a efectuat o vizită în țara noastră.

vremea
gsTimpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 august. In țară : vreme în curs de încălzire. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar maximele între 22 și 30 de grade. In București : vreme ușor instabilă la început, apoi în a- meliorare. Cerul va fi temporar noros, favorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

de
PLACA OMAGIALA auUn grup de tineri din Făgăraș ... organizat o ascensiune pe vîrful Mol- dovanul, din masivul Făgărașului, unde au așezat o placă omagială în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a aniversării eliberării patriei. (Agerpres)

PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul noexpres nr. 31 din 30 iulie 1969 Pro-EXTRAGEREA Fond deEXTRAGEREA35 17 29. Fond de
I : 44 42 16 6 28 39. premii : 376 929 lei. a II-a : 41 24 36 23premii : 309 026 lei.

Al COMEI SCmiCESTI-OLTtivalului, solii artei românești au fost aplaudați la scenă deschisă într-un spectacol susținut la două ore după miezul nopții, 4 000 de spectatori scandînd „Bravo România !“ De asemenea, 5 000 de spectatori, i-au admirat pe artiștii amatori din țara noastră în parcul central din Stockholm.Presa suedeză a publicat numeroase articole și fotografii, elogiind arta interpretativă a dansatorilor și soliștilor vocali și instrumentiști, originalitatea și virtuozitatea artei populare românești, pitorescul costumelor. Televiziunea suedeză a înregistrat și prezentat telespectatorilor din întreaga țară dansul „Călușul". Alăturîn- du-se aprecierilor unanime, grupul folcloric olandez, participant la festival, a invitat pe artiștii amatori din Scornicești să întreprindă un turneu în țara lalelelor.La frumosul succes repurtat peste hotare de tînărul ansamtiiu de amatori din Scornicești, o deosebită contribuție au adus Gheorghe Bărbules- cu, directorul ansamblului, coregrafii Gheorghe Popescu-Județ, artist emerit, Dumitru Jumătate și Gheorghe Cristea, conducătorul muzical al ansamblului.

Miercuri după-amiază,. ansamblul folcloric de amatori al comunei Scornicești-Olt a prezentat pe scena Casei de cultură a. M.A.I., în fața unui numeros public, un spectacol de gală cuprinzînd gramul susținut internațional de (Suedia).La spectacol ___ ,...Vasile Vîlcu, membru, al Comitetului Executiv al C.C. al P;C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Ministerului Afacerilor Interne și alte persoane oficiale.După cum se știe, artiștii români au evoluat la Festivalul internațional de folclor de la Asele alături de e- chipe artistice de prestigiu din Austria, Danemarca, Elveția, Finlanda, R. F. a Germaniei, Norvegia, Olanda și țara gazdă. Această confruntare internațională a adus ansamblului românesc premiul I pentru dansuri și în special pentru suita „Nunta din Scornicești".In urma succesului repurtat, membrii ansamblului au fost solicitați să susțină alte spectacole. In orașul fes-

selecțiuni din pro- la recentul Festival folclor de la Aseleau asistat tovarășul

Seară comemorativă
Nicolae Bălcescu și Petofi SandorComitetul județean Covasna pentru cultură și artă Consiliul județean muncii de naționalitate maghiară au organizat miercuri, în sala Teatrului maghiar de stat din Sfîntu Gheor- ghe, o seară comemorativă închinată memoriei lui Nicolae Bălcescu și Petofi Sandor. Despre activitatea celor doi scriitori revoluționari, precum și despre evenimentele de la 1848 au vorbit scriitorul Radu Thep- doru, secretar al Asociației scriitorilor din Brașov, și ziaristul Magyari Lajos, redactor la ziarul „Magyei Tiicor".în continuare, actori al teatrelor din Sfîntu Gheorghe și Brașov au

împreună cu al oamenilor prezentat publicului fragmente din opera scriitorilor comemorați.
★Tot miercuri seara, în cadrul manifestărilor organizate de Consiliul județean Harghita al oamenilor muncii de naționalitate maghiară în colaborare cu comitetul județean U.T.C. și.comitetul județean pentru cultură și artă, cu prilejul comemorării a 120 de ani de Ia moartea lui Petofi Sandor, în sala Casei de cultură din Miercurea Ciuc, artiști amatori din județ au prezentat • un montaj literar cuprinzînd creații ale marelui poet și revoluționar maghiar.(Agerpres)(Agerpres)

S P o
Meciul atletic Europa-America ASTĂZI ÎNCEPE

SUCCESE ALE ECONOMIEI
R. D. VIETNAMHANOI 30 (Agerpres). — Presa din Republica Democrată Vietnam a publicat date cu privire la dezvoltarea economiei naționale a țării în prima jumătate a acestui an. Potrivit relatărilor, suprafața însă- mînțată cu orez de toamnă a sporit cu 110 000 ha corespunzătoare Șeptelul de poroi sută. Importante

față de perioada a anului trecut, a crescut cu 3 la succese au fost

obținute în diferite ramuri industriale : producția de energie electrică a crescut cu 38 la sută, cea a materialelor de construcții cu 24 la sută, producția de îngrășăminte cu 11 la sută, volumul producției de material lemnos cu 13 la sută. S-a înregistrat, de asemenea, o creștere a producției de textile șl pielărie.
SITUAȚIA DIN NIGERIA

® Lupte violente în regiunea

lui U Thant adresat(Agerpres). — La ca-
orașului Onitsha

părților în conflict

STUTTGART (corespondență specială). — Cele 50 000 de locuri ale stadionului Neckar — a căror rezervare s-a. făcut integral încă de acum cîteva zile — au fost în totalitate ocupate la ora cînd au început, aproape simultan, primele probe ale meciului atletic Europa—America : 400 m garduri, săritura cu prăjina și aruncarea discului femei. Proba de garduri n-a durat decît aproximativ. un minut (cîștigătorul, Hen- nige din R.F.G., fiind cronometrat în 50”), în schimb phăjiniștii și discobolele și-au prelungit întrecerea mai bine de trei sferturi de oră. Cil un deosebit interes s-a urmărit întrecerea aruncătoarelor de disc, în
TINERETUL TĂRII

■>

(Urmare din pag. I)trează, de fapt, evoluția a zeci și sute de școli profesionale înființate și dezvoltate în ultimele două decenii, școli care au dat țării promoții de meseriași valoroși în toate ramurile industriei socialiste.Prima clădire modernă și cantina marelui complex s-au dat în folosință în anul școlar 1950—1951. Curtea cu flori este astăzi înconjurată din toate părțile de clădiri: clase, săli de lectură, cămin. în cei 18 ani care au trecut — o coincidentă semnificativă — s-au investit 18 milioane lei pentru această școală. Este oare rentabilă a- ceastă investiție importantă și, înainte de toate, cele 10 milioane alocate în anul precedent ? Atît a costat uzina model de pe lîngă centrul școlar dată în folosință anul trecut.Vizitez împreună cu Susana David, director-adjunct al școlii, șirul de clădiri. Peste tot domnește o atmosferă de vacanță ; la cămin s-au strîns deja covoarele, totuși numeroasele :amere de patru persoane, cu perdele albe, mobilă modernă păstrează aerul cald, primitor: stai cu plăcere în ele în timpul anilor de școală.Meseria care se învață aici nu este o meserie ușoară, muncitorii de mîine trebuie formați în condițiile unei înalte calificări profesionale, la nivelul industriei noastre moderne Iar centrul școlar din Turda se străduiește să ofere elevilor săi totul, în toate privințele. Nu aș dori însă să mă refer la toate aspectele, pentru simplul motiv că școala nu are nevoie de reclamă. Un semn al popularității ei : din an în an numărul candi- datilor depășește capacitatea de primire. Din toate colturile țării vin copiii unor vechi di

nastii de sticlari pentru a continua meseria părinților lor, aducînd cu ei dragostea de muncă, înclinațiile, aptitudinile, îndemînarea, moștenite din tată-n fiu.Admiterea în școala profesională nu este un lucru ușor. Pe lîngă o armonioasă dezvoltare fizică este nevoie de ochi buni, la care se a- daugă simțul artistic.Rezultatele anului școlar și-au găsit o frumoasă ilustrare în expoziția de sfîrșit de an. Două săli imense sînt împodobite cu desene și picturi, motive populare, flori stilizate, servicii de băutură tradiționale și cu forme moderne, scrumiere; pe mese se găsesc, legate frumos, lucrări de diplomă, machete ale maiștrilor fabricii; în vitrine sînt înșiruite vase și pahare șlefuite de culoarea rubinului — toate lucrări executate de elevi în cursul anului școlar, majoritatea putînd sta fără sfială în vitrinele magazinelor. Și cele mai multe ajung, de fapt. în comerț.Iar aici este momentul să răspund la întrebarea pusă mai înainte : dacă este rentabilă marea cheltuială pe care statul a investit-o în acest centru școlar.Mă uit în orar. în primii doi ani, trei zile din cele șase ale săp- tămînii sînt consacrate studiului teoretic, celelalte trei rămînînd pentru practică, iar în anul III procentul este de patru la doi în favoarea practicii, care se desfășoară într-o mică uzină model, excelent dotată, avînd o capacitate egală cu cea a- fabricii de sticlă din Tomești. Cursanții au prilejul ca în cursul zilelor de practică să urmărească îndeaproape, să participe e- fectiv la toate fazele de fabricație, de la măcinarea și amestecarea materiilor prime pînă la depozitarea produsului finit, sub

îndrumarea celor mai buni profesori, întocmai ca și în școală, la lecțiile teoretice.După părerea lng. Pavel Simonfi, directorul fabricii, absolvenții vor putea concura fără grijă cu muncitorii experimentați, iar acest fapt se datorează în primul rînd uzinei de pe lîngă școală, faptului că aici elevii își însușesc cunoștințele de specialitate în cele mai bune condiții, legînd teoria de practică, încadrîn- du-se încă de pe băncile școlii în disciplina de muncă, în normele etice, iar cei din anul III au de făcut față și realizării indicilor de plan, bucurîndu-se de aceleași drepturi cu muncitorii.Iată, acesta este rezultatul investiției de 10 milioane lei, aducînd din punct de vedere cantitativ și calitativ alte zeci de milioane tării. Un exemplu grăitor îl constituie în acest sens planul de producție al școlii, de 1 500 000 lei, plan depășit cu zece la sută în cinstea Congresului al X-lea al partidului. -Toate acestea constituie parte integrantă din ampla operă de pregătire a noilor cadre pentru industrie, desfășurată sub auspiciile generoase ale o- rînduirii noastre, fac parte. în ultimă instanță, din construcția țării.Absolvenții și-au luat rămas bun de la școală, s-a cîntat și „Gaudea- mus”. După părerea mea, au dreptul să-1 cînte, pentru că este un imn al bucuriei, al bucuriei cu care acești tineri pătrund în viață, alături de zeci de mii de absolvenți ai școlilor profesionale din întreaga țară. Este un imn al bucuriei, cu care a- ceastă nouă promoție, promoția anului XXV. se angajează în superbul efort de desăvîrși- re a socialismului în patria noastră.

special duelul Lia Manoliu (România) — Liesel Westermann (R.F.G.), campioana olimpică și respectiv recordmana mondială a probei, vechi rivale și prietene, acum coechipiere în selecționata Europei. Acum a cîștigat Westermann (62,16 m), Manoliu s-a clasat a doua (54,06 m).Cursa de 800 m femei a fost de fapt o reeditare a celei de la J.O. din 1968 ; chiar și ordinea primelor două clasate a fost aceeași : Manning (S.U.A.) pe, locul întîi cu cu 2’01” 3/10 (cea mai bună performanță mondială a anului), Ileana Silai (România), locul secund, în 2’03” 8/10.La 400 m plat bărbați, pronosticurile s-au adeverit; campionul olimpic și recordmanul mondial al probei, Evans (S.U.A.), a învins detașat, deși timpul realizat (45”) nu a fost pe măsura excelentei forme ce a do- vedit-o anul trecut la Mexico. Victorie americană și la 100 m plat bărbați, prin Carlos (10”2/10). Un rezultat excelent s-a realizat în proba de 1 500 m bărbați. Duelul Liquori (S.U.A.) — Arese (Italia) a revenit în cele din urmă americanului, cu performanța de 3’37”2/10, cea mai bună pe plan mondial în acest an.Europenii au dominat net proba de 10 000 m. Haase (R.D.G.) și Roelants (Belgia) au imprimat un ritm rapid cursei și după continue schimbări la trenă s-au detașat de mexicanul Martinez, care împreună cu Moore (S.U.A.) au făcut parte din echipa Americii, Haase și Roelants au terminat cot la cot, cronometrați în același timp 28’51"4/10.
Ministerul

Invătămintului9
comunicăLa concursul de admitere în Invă- țămîntul superior din iulie 1969 s-au prezentat un număr mare de tineri pregătiți corespunzător, absolvenți a 12 clase, care au ocupat marea majoritate a locurilor prevăzute.Pentru facultățile și secțiile la care au mai rămas locuri neocupate se organizează un nou concurs :— La învățămîntul universitar, artistic, pedagogic, tehnic (ingineri), agricol și economic, in perioada 5—15 septembrie 1969 ;— La învățămîntul de subingineri, tn perioada 18—25 septembrie 1969.Concursul se va organiza la următoarele instituții perior :Universitățile Craiova, Iași și tele politehnice șov, Cluj, Galați, Iași și Timișoara, Institutul de construcții București. Institutul de petrol, gaze și geologie București, Institutul de petrol Ploiești, Institutul de mine Petroșani, Institutul de subingineri Baia Mare și Institutul de subingineri Pitești (concursul se va susține în cadrul Institutului politehnic București), institutele agronomice din București, Cluj, Iași și Timișoara, Academia de studii economice București, institutele pedagogice de 3 ani din Bacău, București Baia Mare, Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Timișoara, Tg. Mureș și Suceava, conservatoarele „Ciprian Porumbescu" din București, „Gh. Dima" din Cluj. „George Enescu" din Iași, Institutul de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale" din București.în numărul de astăzi al ziarului 

„Scinteia tineretului" se publică 
lista integrală a facultăților și sec
țiilor la care se va organiza un 
nou concurs de admitere.

de învățămînt su-din București, Cluj, Timișoara ; institu- din București, Bra-

Raliul Dunării-Castrol
LA START Șl PATRU ECHIPAJE ROMANEȘTIAstăzi la ora 20,30 se dă startul — simultan de la Praga și Regensburg — în cea de-a Vl-a ediție a Raliului Dunării-Castrol. La această importantă competiție iau parte 36 de echipaje din România, Austria, Cehoslovacia, Bulgaria, Belgia, Polonia, Iugoslavia și R.F. a Germaniei. Printre concurenți se numără belgianul G. Staepelaere, liderul Campionatului continental pe anul acesta (nr. de concurs 14), și alți cunoscuți piloți de renume internațional. Echipa României este alcătuită din 4 cupluri: Constantin Pescaru — Hors Graef (nr. 36), Viorel Marin — Fl. Popescu (nr. 37), Eugen Ionescu Cristea — Gh. Rotaru (nr. 38) și Marin Dumitrescu — Petre Vezeanu (nr. 39), toți pe Re-

nault 8 Gordini. Traseul (străbate 5 țări europene) are o lungime de 2 705 km și cuprinde 12 probe speciale, din care 8 în țara noastră. Con- curenții sînt așteptați să intre în România, pe Ia Borș, mîine la ora 17, urmînd a trece linia de sosire la Brașov, sîmbătă la ora 16,48. Ei vor trece prin Oradea, Cluj (20,10), Sebeș (21), Petroșani (23,25), Rm. Vîlcea (1,37), Sibiu (2,47). Mediaș (3,32). Gheorghieni (5,57), Bicaz (6,27). Praid (10,02), Sighișoara (11,12), Rîșnov (13,05) și Văleni de Munte (15,05). Sîmbătă la ora 18, pe serpentinele spre Poiana Brașov, se va desfășura în

OWERRI 30 . _ .patul unei săptămîni de grele lupte, regiunea orașului Onitsha continuă să rămînă teatrul unei confruntări sîngeroase între trupele federale nigeriene și cele biafreze. La ora actuală — sublinia trimisul special al A.F.P. aflat la fața locului — este imposibil să te apropii de 'oraș pe o rază de zeci de kilometri, dată fiind violența atacurilor ce se succed neîntrerupt de o parte și de alta. Bia- frezii forțează lărgirea spărturii pe care au realizat-o in liniile de apărare nigeriene, între Onitsha și Aba- gana, în vederea creării unui cap de pod în regiunile din nord bogate în resurse alimentare. întreaga regiune a orașului este supusă bombardamentului aviației nigeriene.
★NEW YORK 30 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a lansat miercuri un apel către părțile în conflictul din Nigeria pentru a permite reluarea de urgență a zborurilor de ajutorare a victimelor acestui conflict, fără de care populația civilă „va fi împinsă din nou în ciclul groaznic al foametei, bolilor și morții". U Thant menționează că prin suspendarea zborurilor a- vioanelor care transportau ajutoare în regiunea afectată de război, întregul program de ajutorare către această țară „ar fi periclitat". Secretarul general al O.N.U. a cerut de asemenea guvernului federal nigerian și autorităților biafreze „să ia în considerație de urgență" necesitatea creării unor coridoare terestre și fluviale prin care să se poată efectua a- cordarea de ajutoare victimelor. El a menționat însă că pină la stabilirea acestor coridoare se impune de urgență reluarea zborurilor avioanelor Crucii Roșii Internaționale „chiar dacă se cer concesii din partea ambelor părți".
★KAMPALA 30 (Agerpres). — Conferința de presă pe care Anthony Enahoro, comisarul federal nigerian pentru problemele informațiilor, a tinut-o la Kampala n-a confirmat

Yaounde
mai

n-a dezmințit ipotezele pri- unor noi negocieridar nici vind inițierea între cele două părți nigeriene a- flate în conflict.Anthony Enahoro a sosit la Kampala ca șef al delegației din Nigeria federală la festivitățile organizate cu prilejul vizitei pe care papa Paul al VI-lea urmează să o întreprindă în capitala Ugandei. Intrucît tot aici urmează să sosească și o delegație biafreză, condusă de Aus- tine Okwu, s-a emis ipoteza că reprezentanții celor două tabere combatante s-ar putea întîlni împreună la masa_ tratativelor. Potrivit agenției — - - •că nor părții adverse". Deși ambigue, aceste declarații, scrie agenția Reuter, au creat o stare de deosebit optimism în rîndul delegațiilor africane sosita la Kampala.
U.P.I., Enahoro a precizat „nu respinge posibilitatea u- convorbiri cu reprezentanții

Desemnarea primului ministru al R. A. Yemeno

SANAA 30 (Agerpres). — Intr-o telegramă transmisă din Sanaa, agenția M.E.N. anunță că președintele Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman Iriani, l-a însărcinat pe Mohsen Al Aini să formeze noul guvern yemenit.Mohsen Al Aini a ocupat de două ori funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Arabe Yemen, a fost conducătorul delegației acestei țări la O.N.U. și în ultimul timp ambasador al țării sale la Moscova.El il va înlocui pe fostul premier al Republicii Arabe Yemen, generalul Hassan El Amri, care a demisionat lă 8 iulie din toate funcțiile sale.
o convenție

ultima probă specială de viteză coastă.
ÎN CÎTEVA RÎNDURIi» In turneul internațional de șah de la Amsterdam după 12 runde continuă să conducă marele maestru maghiar Portisch cu 9,5 puncte, urmat /de Liberson, Vasiukov (ambii U.R,S.S.) — 8 puncte, Byrne (S.U.A.), Damianovici (Iugoslavia), Darga (R.F. a Germaniei), Ivkov (Iugoslavia) — 7 puncte etc. Florin Gheorghiu ocupă locul 10 cu 5 puncte, în runda a 12-a. Florin Gheorghiu a pierdut la cehoslovacul Kavalek.® In runda a treia a turneului internațional feminin de șah de la Sofia, Elisabeta Polihroniade a remizat cu Szinka (Ungaria), rezultat consemnat și în partida dintre Davidova și Mihailova.• Pe velodromul „Vincennes" din Paris a avut loc o mare reuniune ciclistă cu participarea vedetelor ultimului Tur al Franței și al altor

cunoscuți campioni. Belgianul Eddy Merckx a cîștigat cursa de eliminare, dar a fost învins de francezul An- quetil la viteză și în semifondul cu antrenament mecanic. In proba de urmărire individuală (4 000 m), primul loc a revenit lui Pingeon, cronometrat cu timpul de 5’ 03” 5/10, urmat de Merckx 5' 03” 9/10, Anquetil 5’ 04” și Gimondi 5’ 04” 4/10.• Au început campionatele europene de baseball, sport care cunoaște în ultimul timp o tot mai mare răs- pîndire și în Europa. In meciul inaugural, selecționata Spaniei a întrecut cu 6—2 echipa R.F. a Germaniei.o „Marele premiu automobilistic al Slovaciei", desfășurat pe circuitul de la Piesztany, A fost cîștigat de suedezul Ufl Svensson, care a concurat pe o mașină „Brabham". Pe locul doi — Vladimir Hubaczak (Cehoslovacia) pe „Lotus-Ford".

A doua convenție de 
asociere la Piața co
mună a 
africane 
semnată 
săptămînii la Yaounde, 
capitala Camerunului, 
nu constituie, potrivit 
presei, un motiv deo
sebit de satisfacție 
pentru nici una din 
părți, dat fiind com
promisul fragil la care 
s-a ajuns în urma unor 
îndelungate tratative. 
Țările africane și-au 
exprimat nemulțumi
rea deschisă pentru 
noua formulă. „Entu
ziasmul pentru asocie
re s-a evaporat", co
menta revista engleză 
„Economist", recunos- 
cînd că decalajul din
tre asociați și „cei 
șase" nu numai că nu 
s-a redus, ci, dimpo
trivă, s-a adîncit. Spe
ranțele țărilor africane 
de a-și dezvolta indus
tria 
calea colaborării econo-

celor 18 state 
care a fost 

la începutul

prelucrătoare pe

mice cu C.E.E. nu 
s-au materializat.

Investițiile făcute de 
„cei șase" în țările a- 
fricane s-au îndreptat 
în general în direcția 
așa-numitei infrastruc
turi — construirea de 
șosele și alte obiective 
similare ce avantajează 
exploatarea resurselor 
de materii prime, 
ceasta orientare 
menține și în 
convenție. Pe de 
parte, cuantumul 
durilor puse la dispo
ziție de țările membre 
ale C.E.E. „asociați
lor" este mult inferior 
cererilor formulate de 
africani. Ele se cifrea
ză la aproximativ 1 mi
liard de dolari, față de 
1,5 miliarde cît 
licitat aceștia.

Ea o întâlnire 
riștii, ministrul 
terne malgaș, J. Rabe- 
manajara, a. declarat că 
noua convenție de la 
Yaounde ignoră total

A- 
se 

noua 
altă 
fon-

au so-cu zia- 
de ex-

problemele cruciale 
ale stabilizării prețuri
lor la materiile prime 
pe care le exportă a- 
sociații africani. Se 
știe că în ultimii ani 
„foarfecă prețurilor" a 
adus țărilor exporta
toare de materii prime 
pierderi însemnate.

Nemulțumiri există 
și în rîndurile „celor 
șase". Ei voiau să vadă 
schimburile lor exte
rioare eliberate de con
dițiile restrictive ale 
primei convenții de a- 
sociere cu privire la 
importul unor produse 
tropicale și din alte 
țări, ceea ce nu au 
obținut.

Din toate aceste mo
tive semnarea noii con
venții este apreciată în 
comentariile presei ca 
un act mai mult for
mal, care 
problemele 
de la cea

nu rezolvă 
moștenite 

precedentă.

A. B.
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cinema
© Contesa Cosei (ambele serii) : RE
PUBLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ; 20,15.
0 O chestiune de onoare : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 9 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 : 20,45, la grădină
— 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45, 
GRIVITA - 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Căsătorie pripită : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
d Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Secretul clfrulul : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.

Ultima tură : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
q Sîngeroasa nuntă macedoneană j 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Preludiu : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30.
® Dragoste la Las Vegas s 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.
0 Setea : GLORIA — 20,30.
0 Creola, ochii-ți 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, STADIO
NUL DINAMO — 20,15, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20,15.
0 Crima din pădure : DACIA — 8,45— 
21 în continuare.
0 Paradisul îndrăgostiților : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.

p Muzeul satului ; Tradiții maramu
reșene ; Cîntece în lemn ; Călușarii ; 
Tradiții : Un dans In Munții Codru
lui : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
® Comisarul X șl banda „Trei cîlnl 
verzi" : 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.
0 In umbra coltului : BUZEȘTI — 
15,30 : 18, la grădină — 20,30.
0 Prințul negru : CR1NGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
e Lovitură puternică : BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină —
20.30, VITAN — 15,30 ; 18 — la gră
dină — 20,30.
o Contemporanul tău :
16 ; 19.
0 încotro, omule 7 : MOȘILOR — 
15,30 ; 19,30.
e Noaptea e făcută pentru a visa : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină -
20.30.
e
13

18

MUNCA

La dolce vita : MIORIȚA — 9.30 ; 
; 16 ; 19.
Neîmblînzlta Angelica : POPULAR 
15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS — 15,30 ; 

; 20,30, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Operațiunea Crossbow : FLOREAS

CA — 9,15 ; 11,30 ; 15,30 ; 18. 
0 Gaudeamus igitur :
— 20,30.
O Noaptea generalilor : 
9—16,45 în continuare, 
15,30 ; 18,30, la grădină — 20,30, AU
RORA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, la 
grădină — 20,30.
0 Alexandru cel fericit : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20.
O Străin în' casă : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,30.
0 Comedianții : DRUMUL SĂRII — 
16 ; 19.
O Tarzau, omul jungle! : FERENTARI
— 15,30 : 18 : 20,30.

FLOREASCA

VOLGA 
RAHOVA

trăi pentru a trăi ; COTROCENIO A
— 15,30 ; 19.
9 Adio, Grlngo : PACEA — 15,30 ; 18; 
20,30.
O Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA
— 20,30.
9 Lustragiul ; GRADINA MOȘILOR
— 20,30.
e Haiducii : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,30.

9 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, Stroe ! 
— 20.
e Ansamblul folcloric „Perinița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Peri- 
nlța mea — 19.

joc neobișnuit" — Prezintă șl dese
nează : Iurie Darie. 18,00 — Film se
rial : ,,Marek pistruiatul". 18,25 — Iti
nerar european (încheierea ciclului). 
18,40 — Interpreți îndrăgiți al cîn- 
tecqiul moldovenesc : Nieoleta Va- 
silovicl șl Alexandru Dumbravă. 18,55
— Cronica ideilor. Socialismul și re
voluția tehnico-științifică. ' Participă: 
Acad. Grlgore Moisil, prof. univ. 
Valter Roman, prof. univ. Ioan Ursu, 
membru corespondent al Academiei
— Emisiune de Manase Radnev. 19,30
— Telejurnalul de seară — Buletin 
meteorologic. 20.00 — Film T V. Des
tine contemporane : „O istorie, o evo
luție, un om“ — Subiectul și comen
tariul : Ștefan Luca. 20,20 — Avan
premiera. 20,30 — Zilele dramaturgiei 
românești. Seară de teatru T V : „Zia
riștii" de Al. Mlrodan. Distribuția : 
Marin Moraru, George Oancea, Ro- 
dica Mandache, Adrian Georgescu, 
Dumitru Rucăreanu, Rodica Suciu, 
Constantin Rauțchi, Mircea Balaban, 
Grigore Gonța, Gheorghe Dinică, Du
mitru Gheorghiu. 21,50 — Cîntă for
mația St. Berlndei. 22,05 — Telejur
nalul de noapte. 22,15 — întîlnirea 
de atletism ; Europa — America.

PROGRAMUL I

engleză (reluare), 
germană (reluare), 
dori să revedețl ? 
„Cea mal lungă

PROGRAMUL II

10,00 — Limba
10,25 — Limba
10,50 — Ce ați
Filmul artistic : 
noapte" — o producție a studiouri
lor bulgare. 12,15 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,35 — Lumea copiilor „Un

19,30 — Telejurnalul de seară — 
Buletin meteorologic. 20,00 — Con
cert simfonic. Orchestra simfonică a 
Radiotelevlzlunii. Dirijori : Ludovic 
Baci și Iosif Conta. în program mu
zică 
„La 
din 
20,35 
din 
dlourilor sovietice. 21,00 
rial „Răzbunătorii" — 
să nu mă uiți". 21.50 
emisiunii.

de Mihail Jora : Suita de balet 
piață" ; Trei dansuri simfonice 
baletul „La hanul Dulcineea". 
— Film T V : Vechi monumente 
Moscova — o producție a stu- 

Film se- 
„Fă-ți un nod 
— închiderea
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politică din Italia

Formula

unor probleme de ordin local. Problemele de apărare și cele de politică externă sînt de competența exclusivă a guvernului britanic.

Un element nou în criza

Dezbateri aprinse 
in legătură 
cu naționalizarea 
principalelor bănciROMA 30. — Corespondentul A- gerpres N. Puicea transmite : O activitate politică intensă s-a înregistrat miercuri în capitala Italiei. In primele ore ale după-amiezii s-au întrunit, la sediile respective, Comitetul Central al P. C. Italian și Direcțiunile partidelor Socialist, Socialist Unitar și Socialist al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), pentru a analiza evoluția situației politice în lumina crizei de guvern care a intrat în cea de-a 26-a zi.în acest cadru, o atenție specială s-a acordat hotârîril Direcțiunii Partidului democrat-creștin, adoptată marți noaptea cu 25 de voturi pentru, 15 contra, de a se recomanda ctfHtituirea unui guvern monocolor, deMocrat-creștin „în limitele politicii de centru-stînga, care să garanteze înfăptuirea programului de . reforme și de reînnoire a țării". Cu toate că era așteptată, hotărîrea Direcțiunii P.D.C. a introdus un element nou, în sensul că acest partid pare ho- tărît să determine de aici înainte, aproape exclusiv, evoluția crizei de guvern și într-o direcție ce poate duce curînd la dizolvarea parlamentului și organizarea unor noi alegeri generale. Observatorii politici încearcă să descifreze care este semnificația reală a atitudinii P.D.C., știut fiind că în faza inițială a crizei de guvern acesta considera formula unui guvern monocolor ca fiind „dăunătoare intereselor țării și democrației creștine".In așteptarea unor noi elemente care să clarifice situația creată partidele opoziției de stînga, în rîndurile căreia forța și prestigiul partidului comunist se afirmă tot mai puternic, își mobilizează forțele pentru a se înlătura cu hotărîre pericolul unei evoluții spre dreapta La sfîrșitul ședinței sale de miercuri după-amiază, Partidul socialist italian a făcut cunoscut că respinge formula unui guvern monocolor. considerînd-o dăunătoare pentru Italia.Cu mult interes este așteptat de cercurile politice italiene rezultatul întîlnirii președintelui Republicii, Giuseppe Saragat, cu premierul desemnat, Mariano Rumor, care are loc miercuri seara.

imii DELHI 30 (Agerpres). — în urma unor dezbateri aprinse, Camera Populară a Parlamentului indian a aprobat miercuri la prima citire proiectul de lege propus de guvern cu privire la naționalizarea principalelor bănci din țară. Proiectul a fost adoptat în ciuda opoziției vehemente a deputaților reprezentînd partidele de dreapta „Swantantar" și „Jan Sangh".

Parlamentul francez se 
va întruni în sesiune extra
ordinară 16 sau -3 septembrie, a făcut cunoscut ieri președintele Adunării Naționale Franceze, Achille Pe- retti. Observatorii politici menționează că vor fi supuse dezbaterilor parlamentului unele modificări ale actualei constituții a Franței.

Recent, în orașul vest-german Dortmund a avut loc o demonstrație sub lozinca : „în loc de înarmare, înțelegere 
între popoare și pace pe Pâmînt'

BUDAPESTA ANGLIA

Jănos Kădâr, pnm-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit miercuri delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de P. M. Mașerov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., și al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat Gyula Kallai, președintele Adunării de Stat a R. P. Ungare, și alte persoane oficiale.

Protocolul de sdiimburi 
artistice între oficiul de spectacole și turnee artistice din România (O.S.T.A.) și direcția bulgară de concerte pentru stagiunile muzicale pe anii 1969—1970 și 1970—1971 a fost semnat ieri la Varna. în protocol sînt prevăzute, printre altele, schimburi reciproce de artiști concertanți, participarea la festivalurile internaționale de muzică ușoară ce vor fi organizate în ambele țări, prezentarea unor concerte ale orchestrelor simfonice, de muzică de cameră și ușoară.

u

RIO DE JANEIRO 30. — Corespondentul Agerpres Vasile Oros transmite : — In fața adoptării iminente de sancțiuni conform articolului 8 al tratatului la Rio de Janeiro, ceptat ultimatumul teriale consultative retrage trupele din
interamerican de Salvadorul a ac- reuniunii minis- a O.S.A. de a-și teritoriul ocupat în Honduras, însumînd circa 1 600 kilometri pătrați. Decizia a fost a- nunțată într-o ședință secretă a reuniunii ministeriale de către Francisco Jose Guerrero, ministrul de externe al Salvadorului. Reprezentantul Hondurasului și-a manifestat preocuparea pentru faptul că Salvadorul nu fixează un termen de retragere a

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — în drum spre patrie, din vizita făcută în R.P. Bulgaria, Gustav Husâk, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, s-a oprit marți la Budapesta pentru o scurtă vizită. După cum transmite agenția M.T.I., G. Husak a avut, cu acest prilej, convorbiri cu Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. La convorbiri au luat parte Bela Biszku, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., și Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U.Conducătorii celor două partide au făcut un schimb reciproc de păreri în legătură cu dezvoltarea colaborării dintre cele două partide și țări și cu alte probleme actuale de interes comun.In aceeași zi, primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia s-a înapoiat la Praga.
*

trupelor, fiind vorba astfel de o decizie de principiu. Pe de altă parte, reuniunea ministerială O.S.A. a continuat discuțiile în vederea elaborării unui proiect de soluționare deplină a conflictului, care să cuprindă pretențiile Salvadorului în ce privește oferirea de garanții „pentru viața și proprietățile celor 250 000 salvadorieni care se află în Honduras și despăgubiri pentru cei 50 000 expulzați în ultimele 40 de zile". Patru proiecte elaborate anterior urmează să fie unificate în scopul de a găsi soluții reciproc acceptabile.După ultimele date publicate la Tegucigalpa, numărul morților în a- cest conflict armat a depășit trei mii.

LONDRA. 30 (Agerpres). — Importante deosebiri în modul de abordare a problemei aderării la Piața comună au ieșit la iveală marți între premierul britanic, Harold Wilson, și liderul opoziției conservatoare Edward Heath. Cei doi oameni politici au rostit cuvîntări la un banchet organizat pentru a demonstra hotărîrea comună a principalelor forțe politice din Marea Britanie de a urmări intrarea în C.E.E. Rezultatul a fost altul. H. Wilson a preconizat o acțiune viguroasă, imediată, pentru a obține începerea tratativelor în vederea aderării. „Hotărîrea noastră de a ne alătura Comunității Economice Europene, a spus el, nu a slăbit în fața descurajărilor și amî- nărilor din trecut. Cu atît mai mult nu va slăbi ea acum".E. Heath a fost însă mult mai circumspect. El a subliniat necesitatea „unei pregătiri calme .și în liniște", în decursul unei perioade mai lungi. „După două încercări nereușite dea intra in comunitate, a spus liderul conservator, este natural să dorim o reexaminare a tuturor argumentelor, de la început pînă la sfîrșit".Discursurile premierului și liderului opoziției au gențele, despre mod neoficial.modalitățilorla Piața comună. Această

blemă pare să treacă de acum înainte în rîndul disputelor preelectorale, și probabil electorale, dintre laburiști și conservatori, după ce o perioadă a reprezentat unul din puținele domenii în care guvernul și opoziția nu s-au ciocnit.

TOKIO. 30 (Agerpres). — La Tokio s-a deschis miercuri ședința pregătitoare a celei de-a 15-a Conferințe internaționale pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogenConferința, organizată de Consiliul național japonez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, se va desfășura sub lozincile luptei pentru preîntîmpinarea unui război nuclear, pentru interzicerea definitivă și totală a armelor nucleare, pentru încheierea în timpul cel mai scurt a unui acord internațional care să scoată în afara Idgii folosirea armelor nucleare

Schimbări în guvernul 
Turciei. conformitate cu prevederile Constituției Turciei, care prevede că miniștrii care nu aparțin nici unui partid politic trebuie să demisioneze cu trei luni înainte de alegerile generale, miercuri au fost înlocuiți de primul ministru, Suleyman Demirel, miniștrii de interne, justiției și comunicații. Alegerile generale vor avea loc la 12 octombrie.

Arestări în Grecia. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, autoritățile grecești au arestat pe Chara- lambos Protopapas, președinte al Uniunii Socialiste din Grecia, pe prof. Gheorghios Mangakis și pe avocații Nicolas Papantonios și Yannis Ligna- dis. Oficialitățile grecești nu au precizat motivele pentru care au fost operate aceste arestări.

Și ei

ORIENTUL APROPIAT

Închise temporarNEW YORK 30 (Agerpres) — Un purtător de cuvînt al O.N.U. a anunțat că patru posturi de supraveghere a încetării focului, aparțjnînd misiunii de observatori ai O.N.U, din Orientul Apropiat, au fost temporar închise, după uciderea unui ofițer suedez în urma incidentelor isrăeliano-e- gîptene de duminică trecută. Șeful 'misiunii de observatori, generalul Odd Bull, a informat pe secretarul general al O.N.U., U Thant, că a luat această măsură ca urmare a condițiilor „total inadecvate" din zonele în care ele erau amplasate ; membrii a- cestor posturi aflîndu-se expuși ti- rurilor de artilerie și arme automate de o parte și de alta a Canalului de Suez.

al Ligii Arabe le va avea cu reprezentanții guvernului iordanian vor fi examinate, de asemenea, diverse aspecte ale evoluției crizei din Orientul Apropiat.
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@ Au început experien

țele biologice

făcut publice diver- care se știa doar în asupra oportunității de aderare a Angli- pro-

BANGKOK 30 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, și-a întrerupt miercuri șederea în Tailanda pentru a face o scurtă vizită 1 namului de sud, unde s-a aflat timp de cîteva ore, Richard Nixon a avut o întrevedere cu liderul administrației saigoneze, Nguyen Van Thieu.In aceeași zi, președintele Nixon s-a reîntors Ia Bangkok, unde va avea noi convorbiri cu oficialitățile tailandeze.

După amînarea cu o zi, determinată de necesitatea de a verifica starea de etanșeitate a izolării laboratorului special de la Houston și a boxei cu vid în care se află mostrele de rocă lunară, în urma semnalării unor mici defecțiuni, cercetătorii au început miercuri experiențele biologice. Soluții de apă distilată, în care au fost amestecate praf lunar și praf rezultat din sfărîmarea unor roci recoltate în M8rea Liniștii de astronauții Neil Armstrong și Edwin Aldrin au fost injectate unor cobai, culturi de țesuturi și substanțe suport pentru creșterea bacteriilor. în vederea stabilirii dacă eșantioanele conțin microorganisme.Tot miercuri au fost reluate cercetările asupra rocilor, întrerupte marți, al căror rezultat urmează să fie co- ' municat la conferințe de presă în cursul serii (în cursul nopții, după ora Bucureștiului).
• A doua fază a „intero

gatoriului științific"HOUSTON 30 (Agerpres). — Aștro- nauții Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin Aldrin-Buzz aflați în carantină la cepție lunară" încheiat prima riului științific"
„laboratorul de rede la Houston au fază a „interogato- cu specialiștii cen-

Alegeri în Gibraltar. p°p«- lația din Gibraltar s-a prezentat ieri la ume lament.care se pentru a alege un nou par- Acesta va avea 15 membri, vor putea pronunța asupra

0 adunare festivă consa
crată celei de-a 22-a ani
versări a creării Partidului 
popular din Okinawa a avut loc luni, la Naha, centrul administrativ al insulei. în discursul său, președintele partidului, Kamedziro Se- naga, a subliniat că obiectivele principale ale partidului au fost unitițaa și coeziunea populației insulei, H întregii clase muncitoare japoneze. în prezent, a arătat Senaga, Partidul popular din Okinawa se pronunță pentru retrocedarea neîntîrziată a insulei, pentru crearea unei Japonii democratice, pașnice și independente.

investigațiilor
trului spațial asupra aspectelor tehnice âle misiunii de zbor la bordul riavei” Spațiale „Apollp-ll". Miercuri- ef-^âu'începi!ît"-â -doua fază a discuțiilor cu reprezentanții N.A.S.A., care se referă la observațiile privind desfășurarea propriu-zisă a zborului, inclusiv aselenizarea. „întîlnirile" se desfășoară de o parte și de alta a „primei bariere biologice* ce îi desparte pe astronauți de restul specialiștilor de Houston, prin televiziune cu mele ore ale imediat după somn, li s-a făcut o analiză de sînge pentru a se constata dacă în timpul misiunii lor pe Lună nu au contractat vreo infecție microbiană. O probă de sînge similară luată celor trei astronauți imediat după recuperarea lor din apele Oceanului Pacific a indicat rezultatul „negativ".Marți seara, astronauții și cei care îi însoțesc în lunga perioadă de carantină de la laboratorul de recepție lunară au asistat la proiecția pe micul ecran a primelor imagini ale planetei Marte, retransmise de sonda „Mariner-6“.

la laboratorul din intermediul rețelei de circuit închis. La pri- dimineții de miercuri, ce au fost treziți din

® Primul film realizat
pe suprafața lunară

de
„Mariner-6“ 21,34

Henry Kiessinger, consilierul special al președintelui S.U.A., Richard Nixon, va sosi duminică seara la Paris, urmînd ca luni dimineața să aibă întrevederi cu primul ministru al Franței, Jacques Chaban-Delmas, și cu ministrul de externe Maurice Schumann. în'cursul după amiezii aceleiași zile el va fi primit la Palatul Elysee de președintele Georges Pompidou.

★BAGDAD 30 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției irakiene de știri, ministrul afacerilor externe al Irakului, Abdul Karim A-Sheikhali, a declarat că guvernul său sprijină orice măsură adoptată în unanimitate de celelalte derea convocării be la nivel înalt siderație actuala < Orientul ApropiatAceastă declarație a mației irakiene reprezintă o reacție la propunerea făcută de președintele R.A.U., Nasser, la 23 iulie, cu. privire la convocarea la nivel înalt

Exploratorul norvegian 
Thor Heyerdahl, conducătorul temerarei expediții științifice „Ra“, prin care s-a încercat traversarea Atlanticului pe o ambarcațiune de papirus, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă : „Am fost împreună pe această ambarcațiune șapte oameni de naționalități diferite, vorbind tot atîtea limbi. Și totuși bine și în clipele de ale naturii. Expediția o veritabilă experiență pașnică care ar putea scara mondială".

Marți seara, ora locală (miercuri ora 3,34, ora Bucureștiului), telespectatorii din S.U.A. au vizionat prima serie de 33 de fotografii luate în decurs de 20 de ore de două camere de televiziune automate de pe „Mariner-6“. Pînă au apărut pe micile ecrane, semnalele luminoase au fost așteptate timp de cinci minute pentru a străbate distanța de la punctul din care porneau. Prima fotografie a fost luată de la 1 232 000 km de planeta Marte, iar cînd ultima imagine din această serie a a- părut pe micile ecrane, „Mariner" se afla la 724 000 km de „Planeta roșie", înaintînd spre ea cu 25 749 km pe oră. ,Pe ecranele de televiziune, planeta Marte a apărut ca un disc ușor turtit, cu calota polară sudică strălucitoare. Forma ovoidă a „Planetei roșii" s-a datorat și unei ușoare distorsiuni în transmiterea imaginilor și ca urmare a faptului că emisfera estică a planetei se afla în umbrăDacă primele imagini nu au fost foarte clare, următoarele au permis experților să distingă „Marea Sere- num", o proeminență denumită „Nar- sus" și o pată neagră între Ecuatorul marțian și Polul sud, unde, potrivit specialiștilor, se pare că ar fi o regiune cu o anumită vegetație.Oamenii de știință de la „Jet Propulsion Laboratori" (Pasadena) consideră că toate aceste imagini nu se [ diferențiază prea mult de cele luate cu ajutorul telescoapelor și așteaptă ca viitoarele fotografii ce vor fi făcute de la o distanță mai mică decît cea atinsă de „Mariner-4“ în 1 anul 1965 să fie de mai bună caii- I tale. „Mariner-4" care luase primele 22 de imagini, prezenta o suprafață I dezolantă a planetei cu cratere ase- | mănătoare celor de pe Lună. în urma analizei acestor fotografii, oamenii de știință au ajuns la concluzia că pe Marte nu poate exista decît o viață microorganică sau vegetală. „Mari- ner-6“ și „Mariner-7" (care va transmite imagini începînd de luni 4 august) au fost trimise să descopere noi secrete marțiene. Ele au și misiunea de a studia temperatura, presiunea și densitatea atmosferei planetei. N.A.S.A. prevede că în 1973 o navă spațială va atinge suprafața planetei Marte.

ne-am înțeles grele încercări noastră a fost de coexistență fi aplicată la
Președintele Guineei,Scku Ture, a primit la Konakry delegația R. D. Germane, condusă de A. Norden, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., care face o vizită în Guineea. Au fost discutate probleme de interes reciproc pentru cele două țări.
Conferința organizațiilor 

sindicale din cele patru țări 
maghrebiene - A1seria> Maroc> Libia și Tunisia — și-a încheiat lucrările la Tunis. In documentul său final, conferința și-a exprimat solidaritatea cu mișcările de eliberare națională și a condamnat discriminarea rasială, colonialismul și amestecul străin în treburile interne ale altor state.

Ziariștii prezenți la Houston au putut urmări marți primul film realizat pe suprafața lunară de Ia bordul unui vehicul spațial. Imaginile au fost comentate de John Dietrich, geolog la N.A.S.A. El a declarat că, în urma cercetării amănunțite a filmului, astronauții au aselenizat într-un punct situat la 0 grade 30 minute și 50 secunde latitudine nordică și 23 grade, 30 minute și 17 secunde longitudine estică. După părerea lui Dietrich, avîndu-se în vedere rezultatele studierii rocilor lunare, culoarea oliv, care apare în film pe unele porțiuni, nu este reală. Culoarea predominantă, a spus Dietrich, este griul. N.A.S A. a prezentat, de asemenea, ziariștilor patru fotografii reprezentînd urmele, pașilor Armstrong și Aldrin pe solul lenar.

0 reuniune a Consiliului 
comandamentului revolu
ției din Irak, organul suprem al țării, a avut loc la Bagdad sub președinția șefului statului, Ahmed Hassan El-Bakr. După cum anunță agenția M.E.N., Consiliul a hotărît să elibereze din funcția de ministru al reformei agrare pe Jassem Kazem Al-Az- zawi, numindu-1 în acest post pe Maw- loud Kamel Abd. Pe de altă parte, a fost creat un nou minister al lucrărilor de irigații, în fruntea căruia a fost numit Taha Ibrahim Al-Abdullah.
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rații de intenții. Principa
lele centrale sindicale cer 
aplicarea unor măsuri 
concrete. C.G.T. apreciază 
că autoritățile „evită ade
văratele probleme". In de
clarația C.G.T. se arată că 
oamenii muncii vor face 
totul pentru ca revendi
cările lor să fie luate în 
considerație. Trebuie sfa- 
bilite în acest sens, se 
spune în declarație, o or
dine a urgențelor și în
cepute negocieri în pri
mul rînd pentru majora
rea salariilor în sectorul 
naționalizat. In același sens 
se pronunță și C.F.D.T., 
care cheamă organizațiile 
sale să pregătească condi
țiile unei relansări a ac
țiunilor sindicale.

Aparent, climatul social 
din Franța este calm. Un 
calm ce se va prelungi, în 
perioada concediilor de 
vară, în așteptarea ca gu
vernul, după ce se va fi 
informat pe deplin, să 
propună măsuri concrete 
în direcția revendicărilor 
legitime ale oamenilor 
muncii.

Dialogul s-a desfășurat 
intr-un climat bun — s-a 
afirmat de ambele părți. 
Dar aceasta nu rezolvă 
problemele ; ele rămîn, iar 
unele sînt spinoase... Din 
discuții a reieșit că pre
ocuparea dominantă a sa- 
lariaților este menținerea 
și îmbunătățirea puterii de

cest interval, însoțită de 
scumpirea continuă a cos
tului vieții, au stîrnit în
grijorare în rîndurile ma
selor muncitoare.

Guvernul a anunțat că 
in a doua jumătate a lunii 
septembrie va prezenta un 
plan global de măsuri so
ciale, ca un prim pas spre

De curînd s-a încheiat 
prima rundă a discuțiilor 
dintre guvernul francez și 
sindicate. Aceste discuții 
se înscriu în cadrul pro
gramului anunțat de noul 
guvern de „concertare per
manentă" cu marile cen
trale sindicale și organi
zațiile profesionale și so
ciale, în probleme de ac
tualitate și de viitor. In 
centrul acestui dialog s-au 
aflat chestiuni economice, 
financiare șl sociale. Con
știent, de semnificația și 
mai ales de implicațiile a- 
cestor probleme, guvernul 
este preocupat să evite noi 
frămîntări de amploare 
care l-ar pune în fața unei 
crize acute.

Reprezentanții sindicate
lor au prezentat premieru
lui Chaban-Delmas un do
sar voluminos al revendi
cărilor oamenilor muncii. 
Făcînd bilanțul acestor 
discuții, premierul francez 
sublinia că guvernul a 
vrut doar să se informeze 
în detaliu asupra preocu
părilor principalelor cate
gorii de oameni ai muncii.

i

unei conferințe arabe

decla-

••

*(Agerpres). — Secre-

țări unei care etapă
arabe în ve- reuniuni ara- să ia în con- a crizei dinșefului dlplo-
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CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

AMMAN 30 tarul general adjunct al Ligii Arabe, Sayed Nofal, a sosit în capitala Iordaniei. Intr-o declarație făcută la sosirea sa la Amman, Sayed Nofal a precizat că va avea convorbiri cu oficialitățile iordaniene în legătură cu apelul președintelui R.A.U. privind convocarea unei conferințe arabe la nivel înalt. în cursul întrevederilor pe care secretarul general

cumpărare, avînd în ve
dere mutațiile în curs din 
industrie și agricultură, fe
nomenele de inflație, con
curența internațională etc.

Exprimind nemulțumi
rea unor largi categorii de 
oameni ai muncii, sindi
catele, mai ales C.G.T., a- 
preciază că trebuie să fie 
compensată în primul rînd 
creșterea costului vieții (cu 
7,5 la sută) survenită din 
iunie 1968. Știrbirea pu
terii de cumpărare în a-

alte reforme mai profunde. 
Deocamdată, pină la sfîr- 
șitul lunii august se va 
elabora o situație privind 
evoluția puterii de cumpă
rare a salariaților, din iu
nie 1968 și pină azi. A- 
ceastă situație ar urma să 
fie punctul de plecare al 
politicii economice și so
ciale a guvernului, cu toate 
implicațiile bugetare res
pective.

Sindicatele au primit 
cu rezervă aceste

Una din primele 
imagini ale plane
tei Mdrfe transmi
să de „Mariner-â" 
(fotografia din stin
gă). Urme de pași 
ale celor dinții oa
meni care au vizi
tat Luna (fotografia 

din dreapta)


