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soseste aii in tara noastră3 :>
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, în capitala țării noastre sosește astăzi, într-o vizită oficială, președintele State
lor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, împreună cu soția sa.

ÎNTREGUL POPOR
SE PREGĂTEȘTE

PENTRU
CONGRESUL PARTIDULUINeclintităunitatede voință și acțiune de marele eveniment

A ÎNCEPUT umplerea barajului de la vidra

Ca succese demne

LOTRU (coresp. „Scînteii"). — Ieri, constructorii hidrocentralei de 
pe Lotru, cea mai mare lucrare hidroenergetică de pe rîuriie inte
rioare ale țării, au trăit unul din cele mai importante momente din 
viața șantierului : începerea construcției propriu-zise a barajului de 
la Vidra.

Ora .12,42. Pe vatra viitorului baraj e un freamăt neobișnuit de 
oameni, un du-te-vino neîntrerupt de buldozere, excavatoare, com- 
presoare.

— E intr-adevăr un moment emoționant: e ca și cum ar fi în
ceput o „numărătoare inversă" — ne spune inginerul Gheorghe Co- 

Lotru. Primele 
o pietricică față

Vasile POTOP
secretar al Consiliului Nafional al Frontului Unității Socialiste

Creat dintr-o necesitate obiectivă determinată de marile transformări ce au avut loc în structura economică, politică și socială a țării, consfințind o profundă realitate a societății românești — unitatea moral- politică a poporului — Frontul Unității Socialiste ocupă un loc din ce în ce mai important în activitatea politică și socială, în ansamblul democrației noastre socialiste. Organism politic, larg democratic, cu caracter reprezentativ, reunind, sub conducerea Partidului Comunist Român, 29 de organizații de masă, obștești și profesionale ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, ale tineretului și femeilor, uniunile cooperatiste, consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, Frontul Unității Socialiste înmănunchează toate forțele politice, clasele și păturile sociale care alcătuiesc națiunea noastră socialistă. El este o puternică expresie a alianței clasei muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății noastre — cu țărănimea, a unității lor cu Intelectualitatea și celelalte pături muncitoare, a frăției de nezdruncinat dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, a unității și coeziunii poporului în jurul partidului comuniștilor. Telul suprem _ al activității Frontului este mobilizarea energiilor creatoare ale tuturor celor ce muncesc pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a orînduirii socialiste în patria noastră.Recenta plenară a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, pornind de la prevederile Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea și ale altor documente de partid care definesc rolul Frontului în societatea noastră și valorificînd experiența acumulată pînă în prezent, a aprobat documente importante care precizează atribuțiile, cadrul organizatoric, formele și metodele de muncă care vor permite desfășurarea unei activități permanente și rodnice de către Consiliul Național și consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste.Printre cele mal importante sarcini permanente ce revin Frontului se înscrie participarea sa la marile acțiuni politice ce au loc în țară, la organizarea dezbaterii publice a principalelor documente de partid și de stat cu privire la elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare a economiei, învățămîntului, științei și culturii, ridicarea nivelului de trai, îmbunătățirea activității organelor și administrației de stat, politica externă a țării și alte domenii de activitate. Valoarea de neprețuit a acestui sistem profund democratic, statornicit în activitatea Partidului Comunist Român, de a consulta masele și de a valorifica experiența și gîndirea lor creatoare în principalele probleme care privesc destinele patriei, a fost dovedită încă 
o dată de dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului, care s-a desfășurat nu numai în partid, ci cu participarea întregului popor. în cadrul acestei discu-

ții de o amploare fără precedent, Frontul Unității Socialiste, împreună cu organizațiile de masă, obștești și profesionale, cu consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, a organizat aproape 9 000 de adunări în întreprinderi, unități a- gricole, instituții, sate și cartiere, în institute de învățămînt superior și uniuni de creație, plenare ale conducerilor centrale ale organizațiilor de masă, asociațiilor oamenilor de știință, cadrelor didactice, inginerilor și tehnicienilor, ale uniunilor cooperatiste etc., la care au participat milioane de oameni ai muncii care și-au spus cuvîntul asupra obiectivelor ce se prevăd a fi înfăptuite, au făcut numeroase propuneri, contribuind astfel activ, la fundamentarea politicii partidului.Ceea ce caracterizează dezbaterile ce au avut loc este aprobarea unanimă pe care masele de oameni ai muncii o dau programului elaborat de partid pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei și culturii, ridicarea nivelului de trai al poporului și perfecționarea vieții so- cial-politice, hotărîrea lor de a participa cu toată energia la înfăptuirea acestui program care exprimă interesele și voința suverană a poporului nostru. Oamenii muncii și-au

coș, director general al grupului de șantiere I.C.H. 
100 de tone ale viitorului baraj nu sînt însă decît 
de un munte întreg.

într-adcvăr, acest baraj care va trebui să țină piept la nu mai 
puțin de 340 milioane metri cubi de apă ai viitorului Iac de acumu
lare de la Vidra, unic in țara noastră prin construcția sa, cere să 
fie „încărcat" cu 3 800 000 metri cubi de anrocamente, balast și ar
gilă, ceea ce Înseamnă 670 000 vagoane, adică lungimea unui tren de 
6 800 km , 1

Stau de vorbă cu constructorii, cu minerii, cu „maeștrii 
lui" — aproape toți căliți la Bicaz și Argeș. „Bucuria și 
noastră — ne spune șeful de lot, ing. Ion Paul — sînt justificate : 
umplerea barajului cu citeva zile înainte de începerea Congresului 
al X-lea al partidului Înseamnă Îndeplinirea principalelor noastre 
angajamente luate in cinstea Congresului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei".

volanu- 
mîndria

Richard Milhous Nixon s-a 
născut la 9 ianuarie 1913 la Vorba 
Linda, localitate situată la 50 km 
de Los Angeles (California), într-o 
familie de mici fermieri. La vîrsta 
de 17 ani intră la colegiul din 
Whittier. In 1934, după absolvirea, 
cu rezultate deosebite, a cursurilor 
colegiului, i se acordă o bursă pen
tru facultatea de drept a Univer
sității Duke din Durham, statul 
Carolina de Nord. Obținînd diplo
ma de licențiat în drept, se în
toarce la Whittier, unde practică 
avocatura timp de patru ani. In 
1940 se căsătorește cu Patricia 
Ryan, fiica unui miner din- Neva
da, profesoară la liceul din Whit
tier. Doi ani mai tîrziu pleacă la 
Washington. A lucrat timp de opt 
luni la Biroul guvernamental pen
tru prețuri, după care intră în 
marina militară. In cursul războiu
lui participă, ca sublocotenent de 
aviație, la luptele din Oceanul Pa
cific. Se întoarce acasă în ianua
rie 1946, cu gradul de comandor 
locotenent. în același an, Richard 
Nixon intră pe scena politică a 
Californiei, fiind ales membru al 
Camerei Reprezentanților. în 1947 
a participat la elaborarea legii 
Taft-Hartley, iar mai tîrziu a făcut 
parte din Comisia de cercetare a 
activității antiamericane. Este re
ales în anul 1948, iar în anul 1950 
devine senator. Ca membru al 
Congresului, Richard Nixon se re
marcă printr-o activitate intensă, 
în anul 1952, la vîrsta de 39 de 
ani, cînd Dwight Eisenhower este 
ales candidat din partea Partidului 
Republican ventru alegerile pre
zidențiale. Richard Nixon este 
desemnat pentru funcția de vi
cepreședinte. Cel doi candidați 
ai Partidului Republican în
ving pe adversarii lor democrați, 
atît în alegerile din 1952, cît și în 
cele din 1956.

în anii 1955, 1956 si 1.957, în pe
rioadele în care Dwight Eisenhower 
era suferind, el a îndeplinit cu com
petență funcțiile cheie ale preșe
dintelui. In decursul celor opt ani 
de activitate, Richard Nixon între
prinde, ca reprezentant personal 
al președintelui, vizite de bunăvo
ință în 55 de țări ale lumii.

In 1960, Richard Nixon este pri
mul vicepreședinte din ultimii 124 
de ani ales de partidul său candi
dat pentru alegerile prezidențiale. 
El este învins, la o diferență mini
mă de voturi, de reprezentantul 
Partidului Democrat, John F. Ken
nedy. în 1961 își reia activitatea 
de avocat în California, continuînd 
să depună o muncă susținută pen
tru partidul său. în același timp 
el face vizite în diferite țări ale 
lumii ca cetățean particular cu care 
prilej are convorbiri cu șefi de state

și personalități politice din 40 de 
țări. în martie 1967, Richard Nixon 
a făcut o vizită particulară în Ro
mânia.

Nixon, și a celor două fiice, Tricia 
și Julia, care îl însoțesc în turneul 
electoral. La 5 noiembrie 1968, Ri
chard Nixon este ales cu majoritate

în perioada de pregătire a cam
paniei electorale pentru alegerile 
prezidențiale din 1968, Richard 
Nixon este numit conducător oficial 
al Partidului Republican și can
didat pentru funcția de președinte. 
Activitatea desfășurată în cursul 
campaniei electorale scoate în evi
dență calitățile sale de om politic, 
obținînd adeziunea alegătorilor în 
marea majoritate a statelor S.U.A. 
în toată această perioadă, el se 
bucură de un real ajutor din par
tea soției sale, doamna Patricia

de voturi președinte al Statelor 
Unite.

Poporul român întîmpină cu căl
dură sosirea președintelui Richard 
Nixon în țara noastră, fiind convins 
că vizita sa va contribui la promo
varea unei politici bazate pe prin
cipiile coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale diferite, în 
interesul colaborării internaționale 
și al păcii. Poporul român adre
sează președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon,, tradi
ționala urare de „Bun venit!“

HUNEDOARA: PESTE PLAN PRODUSE ÎN VALOARE 
DE 35 MILIOANE LEISiderurgiștii și minerii din . municipiul Hunedoara și-au depășit cinstea greș al partidului și a aniversării eliberării patriei. De la începutul anului și pînă acum ei au furnizat economiei naționale peste prevederile de plan produse a căror valoare depășește suma de 35 000 000 lei. Unitățile aparținînd întreprinderii miniere Hunedoara au livrat furnalelor o cantitate suplimentară de minereu de fier din care pot fi elaborate peste 150 vagoane de fontă.

Continuînd tradiția de a în- tîmpina cu remarcabile realizări marile evenimente din viața poporului nostru, siderurgiștii hunedoreni au elaborat, peste prevederile planului pe 7 luni, 25 500 tone de fontă, 18 200 tone de oțel, 5 880 tone de laminate. Ei au realizat, în același timp, mai mult de 11 000 000 lei economii și 29 000 000 tei beneficii peste plan. Se apreciază că în acest an Combinatul siderurgic din Hunedoara va produce 465 000 tone de fontă, 587 000 tone de oțel și 648 000 tone laminate mai mult decît în 1965

La posturile 
de radio

Statelor

(Continuare în pag. a H-a)

lunedoara și-au de- amentele luate în de-al X-lea Con-angaj; celui

COOPERATIVA AGRICOLA

și televiziune 
©Astăzi, 2 august, în 
jurul orei 12,00 posturi
le noastre de radio și 
televiziune vor transmi
te în direct sosirea în 
Capitală a președintelui 
Statelor Unite ale Ame
ricii, Richard Nixon

ale Americii!

h temelia progresului economic
și social al satului românescStabilind liniile directoare ale progresului continuu al economiei noastre naționale, Tezele C C. al P.C.R. și proiectul de Directive pentru ce) de-al X-lea Congres al partidului acordă o atenție deosebită, alături de celelalte ramuri, dezvoltării agriculturii Acest iucru este determinat de faptul că agricultura se înscrie ca una din ramurile de bază ale economiei naționale, dezvoltarea ei constituind parte integrantă a operei de desăvîrsire a construcției socialiste griculturii țării cooperatist deține suprafața arabilă, strează că nivelul

Vasile VÎLCU
președintele Uniunii Nationals

a Cooperativelor Agricole de Producție

T elegra.mă

In ansamblul a- noastre, sectorul 69,2 la sută din ceea r.e demon- rezultatelor pe

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

f Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
în numele meu și al tuturor canadienilor, vă mulțumesc, Excelență, 

'dumneavoastră și poporului român, pentru mesajul cordial de felicitare 
transmis cu ocazia zilei noastre naționale.

ROLAND MICHENER 
Guvernator general al Canadei

care le obțin cooperativele agricole influențează într-o măsură însemnată gradul în care agricultura satisface cerințele aprovizionării populației. ale întregii economii.în acest an s-au împlinit 20 de ani de la Plenara C.C al P.C.R din 3—5 martie 1949, care a adoptat rezoluția cu privire la întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea și transformarea socialistă a agriculturii Rezultatele obținute în dezvoltarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole, in creșterea veniturilor și a bunăstării țărănimii, constituie o dovadă că transformarea socialistă a satului a dat roade din cele mai bune în cuvîn- tarea la plenara Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. care a avut loc în ianuarie a, c. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta „în perioada care a trecut de la încheierea transformării socialiste a satului, agricultura noastră cooperatistă a parcurs un proces continuu de dezvoltare și consolidare, afirmîndti-și tot mai evident superioritatea, demonstrîndu-și marile rezerve de care dispune pentru

creșterea producției agricole, pentru 
asigurarea bunăstării țărănimii" Rezultatele la care s-a ajuns în dezvoltarea economică a cooperativelor agricole, a satelor in general, în creșterea veniturilor țărănimii, confirmă justețea politicii agrare a partidului de trecere treptată, liber consimțită, a țărănimii pe drumul a- griculturii socialiste t ele dovedesc că, in condițiile țării noastre, cooperativa agricolă este forma cea mai potrivită de organizare a muncii țărănimii pe baze socialiste [.inia a- doptată de partid privind dezvoltarea socialistă a agriculturii corespunde intereselor țărănimii deoarece, pe baza sprijinului multilateral al statului, asigură creșterea producției și a veniturilor Cooperativa agricolă se dovedește pe deplin corespunzătoare caracterului noilor relații, socialiste,' ale orînduirii noastre Așa cum se subliniază și în Tezele C.C. al P;C.R. pentru Congresul al X-lea, ea își va menține valabilitatea în întreaga perioadă de construire a societății socialiste și de trecere spre comunism, fiind capabilă să asigure dezvoltarea continuă, economică și

socială, a satului, sporirea aportului agriculturii la progresul general al societății.Pentru dezvoltarea agriculturii, creșterea producției agricole și ridicarea bunăstării țărănimii partidul și statul au luat o serie de măsuri organizatorice. Pe această linie se înscriu măsurile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, care au avut menirea să creeze cadrul necesar progresului continuu al a- griculturii cooperatiste. Pe baza rezoluției plenarei C.C. al P.C.R.. din noiembrie 1965, cuprinzînd măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, au fost create, în 1966, uniunile cooperatiste, organe proprii de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole. Rezultatele obținute de către agricultura cooperatistă, în ultimii ani. demonstrează justețea măsurilor adoptate de conducerea partidului, pe baza hotărîri- lor celui de-al IX-lea Congres, privind perfecționarea conducerii acestui important sector al agriculturii în perioada 1966—1968, ritmul mediu de creștere a producției agricole a fost de 7,2 la sută, față de 6,4 la sută cît s-a realizat în perioada 1962—1965 și fată de 4,5—5.7 la sută cît s-a prevăzut pentru actualul plan cincinal Ca urmare, dezvoltat averea obștească șl s-aau
(Continuare în pag. a III-a)

Astăzi, la invitația președintelui Consiliului de Stat al României. Nicolae Ceaușescu, sosește în capitala țării noastre, într-o vizită oficială, președintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon împreună cu soția sa. în spiritul tradiționalei sale ospitalități, poporul român întîmpină cu considerația cuvenită pe înalții oaspeți, în persoana cărora salută călduros poporul american, cunoscut la noi, ca și în întreaga lume, pentru capacitățile sale creatoare. O strălucită chintesență a calităților muncitorilor, tehnicienilor, oamenilor de știință americani a constituit-o coborîrea pe Lună a- primilor pămînteni și întoarcerea lor cu bine pe planeta noastră. Expri- mîndu-și, o dată cu întreaga o- menire, admirația față de această victorie epocală a geniului uman, poporul nostru și-a afirmat speranța că ea va influența favorabil relațiile între state, cauza păcii și colaborării internaționale.Epoca noastră, cu marile ei realizări deschizătoare de vaste perspective de bunăstare și civilizație, dar și cu pericole fără precedent generate de dezvoltarea tehnicii militare, impune ca o necesitate obiectivă, ca un imperativ major, coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite. Aceasta este nu numai singura alternativă a unui război pustiitor, pe care rațiunea și conștiința umanității îl repudiază categoric, dar este și calea desfășurării normale a circuitului de bunuri materiale și spirituale, în care fiecare țară are de primit și de dat și de care depinde într-o largă măsură dezvoltarea și prosperitatea fiecărui popor, progresul general.Poporul român, guvernul țării noastre consideră că a promova activ coexistența pașnică înseamnă a se depune eforturi pentru normalizarea și extinderea relațiilor între toate statele, pentru intensificarea colaborării reciproc avantajoase, pentru dezvoltarea contactelor și a dialogului internațional ca o modalitate esențială de cunoaștere a pozițiilor și punctelor de vedere în scopul înlăturării surselor de neînțelegere, al realizării de acorduri; în interesul popoarelor respective și al cauzei generale a păcii. Faptul că ideile coexistenței pașnice au cîști- gat și cîștigă teren, că agenda Internațională consemnează în măsură creseîndă lărgirea schimburilor economice, intensificarea contactelor și a schimburilor de vizite constituie, fără îndoială, unul din procesele pozitive caracteristice ale vieții internaționale contemporane.Pornind de la concepția că fiecare stat, mare sau mic, are deopotrivă nu numai dreptul, dar și îndatorirea de a-și aduce contribuția la cauza păcii în lume, România joacă un roi activ în viața internațională Avînd în mod statornic în centrul politicii sale externe prietenia, alianța și colaborarea cu țările socialiste, militînd ferm, neabătut pentru dezvoltarea și întărirea lor — România promovează totodată cu consecvență linia coexistenței pașni

ce cu toate celelalte state, indiferent de regimul lor politico-social. Vizitele făcute de conducătorii țării noastre peste hotare, ca și vizitele in țara noastră a numeroși șefi de state, de guverne, miniștri și alți reprezentanți marcanți ai diferitelor state s-au dovedit utile pentru dezvoltarea unor relații bilaterale de încredere și colaborare, prilejuind totodată contribuții la micșorarea încordării și Îmbunătățirea climatului politic internațional.Opinia publică din țara noastră consideră că în acest context se înscrie și vizita președintelui S.U.A., Richard Nixon. Referindu-se la semnificația acestei vizite, tovarășul Nicolae (Ceaușescu a arătat în cuvîn- tarea rostită la Cluj : „...noi dorim să dezvoltăm relațiile de colaborare în domeniul economic, tehnic, științific și în alte domenii cu Statele Unite ale Americii, cu poporul a- merican. pe baza principiilor sus- amintite — așa cum dorim să facem acest lucru cu toate popoarele lumii Considerăm că aceasta corespunde atît intereselor popoarelor român și american, cit și dezvoltării colaborării internaționale, găsirii căilor pentru a asigura rezolvarea problemelor corespunzător intereselor naționale ale tuturor statelor".Este incontestabil că actuala vizită ar putea înscrie un moment important pe planul relațiilor bilaterale româno-americane, care urmează un drum ascendent, nu sînt grevate da probleme litigioase directe și se bucură de premise, favorabile de dezvoltare. Fructificarea posibilităților o- biective existente, dezvoltarea, neafectată de restricții și discriminări, a schimburilor și cooperării economice româno-americane, extinderea acestor legături pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ar corespunde intereselor celor două părți, cauzei generale a păcii.întîlnirea dintre cei doi președinți de stat oferă prilejul unui tur de orizont și al unui util schimb de vederi în principalele probleme ale situației internaționale actuale. Desigur, sînt cunoscute deosebirile de regim social dintre cele două țări și deosebirile esențiale dintre ele în a- bordarea unor probleme internaționale. Cu toate acestea, vizita poate influența în mod pozitiv climatul internațional, căci numai prin discuții, contacte, tratative, schimburi de păreri se pot explora și găsi căi de soluționare a problemelor arzătoare care frămîn- tă omenirea.Opinia publică din țara noastră Îș5 exprimă convingerea că vizita președintelui Nixon în România și convorbirile dintre cei doi șefi de state vor avea efecte pozitive, contribuind la dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-americane, precum și la cauza destinderii și înțelegerii între state, corespunzător intereselor majore ale păcii.
N. RADULESCU
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{FAPTUL 
{DIVERS 
i
| Apollo 
| are 11 zile

ICind Neil Armstrong făcea 
primii pași pe lună, colectivul 
medical al casei de nașteri din 
comuna Sîg (Sălaj) era in fier- 

Ibere. Ileana Brîndușan, din sa
tul Mal, născuse un băiat de 
toată frumusețea. Coincidența 

I fericitelor evenimente nu putea 
trece neobservată in familia 
Brîndușan, și noul născut a 
primit numele de Apollo, li do- 

I rim o... evoluție plină de succese.

[ Zel
| birocratic

IDe curînd, la Arbitrajul de stat interjudețean din Oradea, 
a avut loc un șir de procese puțin obișnuite. De o parte re- Iclamantul — întreprinderea de Industrializare a laptelui Arad, de cealaltă — un număr de treizeci și patru de cooperative agricole de producție. Motivul : cooperativele în culpă întîrziaseră livrarea materiei prime, omițînd să anunțe, din timp, cazul de I forță majoră. Drept pentru care întreprinderea amintită se constituie parte lezată, pretinde și obține cu titlul de despăgu-

Ibire 83 de lei ! Mai puțin de trei lei de fiecare proces. Tot cu „titlu" dar... de curiozitate, menționăm că numai taxele de
I timbru s-au ridicat la 1266 lei, aceasta fără a mal socoti deplasările și diurna avocatului
Icare a pledat de treizeci și patru de ori la rînd, precum și timpul irosit de arbitri.
I S-au
| scuturat toți

PREROGATIVE MUNICIPALE
CONCENTRATE

LA NIVELUL JUDEȚULUI

| trandafirii... j

INu este vorba de cunoscutul șlagăr, ci de plantația de tran- I dafiri din comuna Slătioara (ju-
Idețul Olt) care aparține direc- I ției agricole județene. Petalele I urmau să fie valorificate I

Ila diferite unități economice. ■ Nu s-a întîmplat așa. Tranda- I firii au înflorit, s-au scuturat, . | dar nimeni nu și-a adus aminte 1
Ide valorificarea lor. Acum, I plantația de trandafiri de la I Slătioara a intrat în cel de al I

S doilea ciclu de recoltare și nu ■ sînt semne să se intereseze I cineva de ea. I

I Hoțul 
î„prădat"

i Gestionar la centrul de carne 

din complexul comercial Hipo-

Idrom din Brăila, Mihalache 
Bumbac sustrăgea zilnic bani 
din vinzările realizate. Azi un 
(pic, mîine un pic, in scurt timp 
a realizat o fraudă de citeva 
zeci de mii de lei. Prins de 
organele financiare, sus-numitul

I gestionar s-a oferit să aducă ba
nii pe loc. A explicat revizorului 
că ii pusese bine, in locuri

1 numai de el știute, să nu care 
cumva să-i găsească soția (era, 
precum se vede și... egoist) și 
să-i cheltuie. A fost însă prea

| tirziu. Ii găsise!...

| Se caută 
|păgubașul

IDacă dintr-un autoturism IMS 
staționat in apropiere de Piața 
Rahova (București) v-a dispă
rut o haină de damă confecțio-

Înată din piele și nu știți cum 
s-au petrecut lucrurile vă spu
nem noi. Gheorghe Constantin,

I aflat acum in „ospeție" la In
spectoratul Miliției municipiu
lui București, prins și arestat 
pe cind încerca să comerciali-

9 teze niște obiecte cu prove- 8 niență dubioasă la „Calul Bă- 
■ lan", a declarat că a furat-o 
Idintr-o mașină căreia nu 

i-a reținut numărul. Păgubașul, 
sau păgubașa, o pot găsi la in-

■ stituția amintită. Dacă mai au 
I nevoie.

Staționare 
incorectă

I Tractoristul rutierist Gheorghe Roman conducea tractorul cu nr. 41 Bv. 596, proprietatea IIAS Făgăraș, ferma Soarș, transportînd muncitori în remorca tractorului. La o intersecție de drumuri s-a oprit I pentru a mai permite urcareaunor pasageri. Drumul însă prezenta o pantă de aproximativ 130 de grade, ceea ce a făcut ca la pornire remorca să se desprindă de tractor (prin ru- Iperea dispozitivului de cuplare) să pornească la vale și să se răstoarne. Urmarea : s-a accidentat mortal Gabor Iohana, iar Ișase muncitori (care, în prezent,sînt internați la spital) au fost răniți grav. Și totul a pornit de . la o staționare incorectă.
Rubrică redactată de 

? Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

Icu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în decursul ultimului an, ziarul nostru s-a ocupat în mai multe rîn- duri de modul în care-și exercită autonomia funcțională Șopulare municipale și n articolul „Rutina legii", publicat la 6 arăta, de pildă, că șoara întreprinderile de trie locală — care ar putea oferi municipalității posibilități largi de satisfacere a unor nevoi locale urgente — sînt dirijate de la Tg. Mureș, iar la Tg. Mureș, transportul în comun, sector care, după cum se știe, intră în sfera de preocupări firești ale primăriilor orașelor, este dirijat de direcția de specialitate a consiliului popular județean. Dacă la vremea neajunsuri pute: scuzate ca fiind rocoasă' legii administrative, astăzi, după o perioadă îndelungată de căutări și experimentări, pretențiile sînt indiscutabil mai mari.Să revenim deci la întrebarea : cum își îndeplinesc consiliile populare municipale atribuțiile lor de diriguitori ai localității- noastre urbane ? întîi o constatare îmbucurătoare, pe care am consemnat-o și cu alte prilejuri : a crescut volumul activității consiliilor populare, s-au intensificat legăturile lor cu masele. Cu toate acestea, trebuie spus — și investigațiile noastre întreprinse în ultima vreme confirmă acest lucru — aria de atribuții ale consiliilor populare municipale și orășenești a rămas încă o problemă controversată. Pare paradoxal, dar și în prezent se discută încă despre lărgirea competențelor municipalității, se formulează diverse variante de organizare și se prelungește aplicarea în practică a unor prevederi stipulate de legea consiliilor populare.Să analizăm citeva situații concreteLa Sibiu, cele mai importante pîrghii economice sînt dirijate în continuare de consiliul popular județean. Iată ce i-a relatat corespondentului nostru, tovarășul Aurel Cristea. președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal. Transportul orășenesc este, în continuare, un domeniu în care inițiativa aparține direcției județene de gospodărie comunală. Direcția menționată a stabilit traseele autobuzelor și prețul1 biletelor de călătorie în oraș, fără să se consulte măcar cu comitetul executiv al consiliului popular municipal. Pentru ca „forma" să fie totuși respectată, s-a cerut consiliului municipal să „discute" aceste măsuri și să le... „aprobe". Discuția a avut loc și s-a soldat, disciplinat, prin adoptarea formală a unei hotărîri. Acesta nu este, de altfel, unicul caz de știrbire a atribuțiilor municipalității. De pildă, consiliul municipal a numit în funcție pe inspectorul șef al învăță - mîntuluj din localitate. Imediat după numire, inspectorul a fost încadrat, cu birou cu tot, la... consiliul județean. Recent, consiliului popular municipal i s-a cerut să „ia o ho- tărîre" ca la rețeaua de apă a orașului să fie racordată și Ocna Sibiului, deși comitetul executiv municipal formulase unele rezerve față de această măsură.Ce poate demonstra mai mult — și asta nu numai la Sibiu — că lucrurile nu evoluează spre o lărgire a competențelor consiliilor populare municipale, decît faptul că activități întregi ale gospodăriei comunale sînt trecute în prezent, sub formă de experiment, în conducerea efectivă a unor direcții de specialitate ierarhic superioare ? La Sibiu este în curs de organizare o întreprindere de subordonare județeană, a cărei activitate cuprinde aprovizionarea cu apă și gaze, canalizarea, gospodăria locativă ; în grija consiliului popular municipal ar rămîne doar salubritatea și întreținerea spațiilor verzi. Aceasta înseamnă că, în viitor, întreținerea conductelor de apă sau „ . imobilelor fond de stat din vor fi dirijate de direcția județeană de gospodărie comunală. „Să presupunem — remarca tovarășul Aurel Cristea — că unii cetățeni se vor adresa, așa cum este și firesc,

consiliile orășenești, împotriva mai, se la Sighi- indus-

cînd le semnalam, aceste iuțeau fi cu indulgență -11..J o încercare „neno- de a aplica prevederile

eținerea conducte- de gaz, repararea oraș

consiliului popular municipal, soli- citînd repararea unei conducte de apă. Vom fi nevoiți, la rîndul nostru, să ne adresăm direcției județene Lăsînd la o parte timpul pierdut cu formularea adreselor și expedierea lor către o instituție care se află... în același oraș cu noi, întrebăm : cine răspunde de rezolvarea doleanțelor cetățenești pentru că mijloacele materiale, controlul lucrărilor vor fi dirijate nemijlocit de la județ ?“Nici la Iași lucrurile nu au evoluat față de situația descrisă în- tr-un articol publicat tru în toamna anului prinderile și unitățile de gospodărie din municipiul Iași — ne spune tov. 
Gh. Cambose, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, țin acum de direcția de gospodărie comunală a < consecință întreprinde, de consiliul județean administrează fondul locativ al orașului, întrețin curățenia lui, dirijează, transportul în comun... De menționat că, deși au titlul de „întreprinderi județene", ele își desfășoară cea mai mare parte din activitate în orașul Iași".S-ar putea totuși replica și demonstra, cu legea în mînă, că situația creată nu știrbește prerogativele consiliilor populare municipale, că nimeni nu împiedică pe membrii comitetului executiv să conducă gospodăria orașului. în teorie așa stau lucrurile. Dar în practică ? Consiliul municipal își îndeplinește atribuțiile prin recomandări și sfaturi.Să ne oprim din nou la articolul 39 din legea administrativă, care stipulează clar : consiliile populare municipale și orășenești conduc, în- drumează, coordonează, controlează activitatea întreprinderilor de industrie locală de gospodărie comunală și locativă a instituțiilor social-cul- turale subordonate, iau măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora, asigură salubritatea municipiului sau orașului, buna funcționare a transporturilor etc. Ce poate fi mai limpede? A CONDUCE, ÎNDRUMA, 
COORDONA și CONTROLA înseamnă. indiscutabil, CONDUCERE 
EFECTIVA.Era, desigur, cazul ca, paralel cu elaborarea regulamentelor de funcționare a aparatului consiliilor populare, să se lămurească, precis și fără echivoc, sarcinile noi ce revin municipalităților și conducătorilor orașelor în cadrul atribuțiilor — nu mai puțin noi — ce decurg din autonomia funcțională lărgită Dacă consiliile județene au elaborat, adeseori cu meticulozitate, elementele componente ale regulamentelor de funcționare privind atribuțiile aparatului lor, iar direcțiile județene au primit în plus sarcini pe baza regulamentelor elaborate de ministere, ceea ce nu mai lasă loc nici

de ziarul nos- trecut. „Intre-
consiliului județean. în întreprinderile conduse

Ipsos pentru construcții
în construcții se folosesc 'cantități importante de ipsos. Acest produs este utilizat la cele mai felurite lucrări, începînd cu finisarea pereților și terminînd cu executarea diferitelor deco- rațiuni interioare și exterioare. Ipsosul modelat II și ipsosul de construcții produse de Fabrica de ciment din Turda se caracterizează prin însușiri superioare. permițînd constructorilor să execute lucrări de bună calitate. Fabrica furnizează întreprinderilor socialiste și cooperatiste. unităților comerciale, fără repartiție, ipsos modelat II și ipsos de construcții. Livrarea se face în vagoane C.F.R. — pentru cantități de peste 16 tone și distanța de peste 30 km. Cantitățile mai mici portă cu mijloacele beneficiarului. Alte pot fi obținute la 13 66 sau telex 03 12 12

se trans- auto ale amănunte telefonul— Turda.

SWS^SE^S

DIALOG INTERMINABIL

• reciamațîî ® sesizări ® răspunsuri

unei divergențe, sfera ,de atribuții 
a consiliilor populare municipale și orășenești n-a constituit obiectul aceleiași griji și preocupări, ele fiind lăsate să se „descurce cum pot". Este adevărat că, după alegerile din luna martie și sesiunile de constituire, în numeroase cazuri, consiliile populare județene au prelucrat noua lege cu cadrele de conducere ale consiliilor populare municipale, dar intenția de a le ajuta să intre în drepturile stipulate de lege s-a rezumat, adeseori, la o enunțare de principiu și la o învestitură formală a municipalităților și conducerilor orășenești cu prerogativele acordate de lege.Trebuie menționat ca pozitiv efortul întreprins de multe consilii populare județene de a găsi forme adecvate pentru transformarea întreprinderilor de gospodărie comunală în întreprinderi cu gestiune proprie, rentabile — aceasta corespunzînd unor imperative actuale ale economiei noastre naționale. Dar efectul economic — rentabilizarea gospodăriei comunale — nu poate constitui, cel puțin după părerea noastră, un motiv pentru îngustarea răspunderii și a atribuțiilor consiliilor populare municipale și orășenești. Exercitarea atribuțiilor firești ale acestora nu prejudiciază cu nimic competența consiliilor populare județene, ci dimpotrivă, lărgește posibilitățile lor de a pătrunde mai profund în realitățile județului, de a conduce în cunoștință de cauză.Rezultatele scontate de reforma administrativă depind foarte mult de sprijinul pe care organele centrale îl vor acorda în continuare consiliilor populare. Este, desigur, necesar ca aplicarea riguroasă a li- terii legii — în cazul de față fiind vorba de competențele stabilite de legea administrativă pentru consiliile populare — să fie asigurată prin instrucțiuni întocmite cu grijă și răspundere. Trebuie spus însă că, în unele cazuri, propunerile formulate de consiliile județene, în perioada de organizare a aparatului, au fost studiate în pripă, atît la unele ministere cît și la C.S.E.A.L., primind avize favorabile. Chiar dacă a- ceste propuneri se făceau cu titlu de experiență, ele ar fi meritat un studiu mai aprofundat, sub raportul corespondenței lor cu prevederile legale ca, în final, să rezulte îndrumări conforme cu legea, menite să întărească și răspunderea consiliilor municipale și orășenești. Credem că se impune, pentru perioada imediat următoare, o preocupare mai susținută din partea consiliilor populare și a organelor centrale de resort, pentru înlăturarea anomaliilor semnalate, astfel ca legea administrativă să fie aplicată atît în spiritul, cît și în literă ei

Ambrozie MUNTEANU

Am fost 5 ani salariații întreprinderii forestiere Curtea de Argeș. Pentru că nu mai sîntem în aceeași localitate, am cerut prin scrisori întreprinderii respective să ne elibereze adeverințe pentru timpul lucrat, în vederea completării cărților noastre de muncă. Dar, la zecile de scrisori trimise unității amintite, n-am primit nici un răspuns. După 3 ani de zile de corespondență ne-am deplasat personal la Curtea de Argeș. Mare ne-a fost însă mirarea, cînd contabilul șef al întreprinderii, Nae State, ne-a condus pînă la arhivă și ne-a spus : „Căutați aici 1“ Se înțelege că în vrafurile de hîrtii și dosare n-am putut să ne descurcăm și ne-am întors acasă tot fără adeverințe. Acum am reluat corespondența cu I.F. Curtea de Argeș. Oare cînd și cum se va încheia acest interminabil dialog de la distanță ?
N. BECHIANU 
I. BECHIANU 
comuna Dobriceni, judsjul Vîlcea

ducerea unui accident de muncă, deși eu în acea perioadă mă aflam în concediu medical. Procuratura locală Cîmpina, în urma cercetărilor efectuate, a înapoiat dosarul întreprinderii, concluzionînd că nu-1 întemeiat. Unitatea înaintează însă dosarul la fostul tribunal raional, care îmi dă tot mie cîștig de cauză, obligînd-o să-mi plătească cheltuieli de judecată, la acea dată în suma de 550 lei. A urmat apoi recursul la fostul tribunal regional Ploiești. Acesta a dispus soluționarea cauzei la organele de jurisdicție a muncii. Dosarul a trecut astfel pe la comisia de litigii, comitetul sindicatului din întreprindere și a ajuns din nou Ia judecătoria Cîmpina. Dar, la toate nivelele, concluzia a fost aceeași : s-a constatat nevinovăția mea. Judecătoria Cîmpina obligă întreprinderea să-mi restituie cheltuielile ocazionate de judecarea acestui caz, acum în sumă de 1 350 lei. Jurisconsultul întreprinderii m-a sfătuit să mă las păgubaș deoarece n-am să primesc acești bani pe motiv că suma respectivă i se va imputa lui și conducerii întreprinderii 1 1 Cine le permite să ignore legea ?
Constantin I. ANGHEL,
orașul Cîmpina, judeful Prahova

PE STRADA „ELECTRIFICĂRII" 

DOMNEȘTE ÎNTUNERICUL
CĂLĂTORIE SAU PROBA 

DE ECHILIBRISTICA ?Strada „Electrificării" din Capitală s-a înființat acum 6 ani. O dată cu darea ei în folosință s-a creat locuitorilor din cartier accesul direct spre autobuzul nr. 35, care circulă pe artera It. Papazoglu. Numele ce i s-a dat 
1 presupunea, credem noi, și un angajament al foruri- ) lor competente : electrificarea ei și la propriu. Dar, 
1.......................... ............
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în afară de ifaptul că lumina nu s-a aprins nici pînă acum, gospodarii sectorului IV i-au lăsat neastupate gropile, transformate în urma ploilor în adevărate băltoace. De asemenea, strada nu-i canalizată, iar alimentarea cu apă se face de la o conductă cu debit foarte scăzut. Locuitorii ei se întreabă, pe bună dreptate, dacă strada Electrificării — în prezent transformată într-un mare depozit de materiale al fabricii Crinul — a fost pur și simplu uitată de edilii sectorului ?
Un grup de locuitori ai străzii

A FOST SCHIMBAT DIN FUNCȚIEO scrisoare sosită de curînd la redacție semnala... ... . .. ......... oserie de anomalii și nereguli ce se perpetuau de mai multă vreme la întreprinderea industrială județeană- Sibiu. Se amintea în scrisoare despre dezordinea ce domnește în desfășurarea procesului de producție, despre deficiențe de ordin organizatoric, care provoacă nemulțumiri în rîndul muncitorilor. Sesizat, Consiliul popular județean Sibiu ne-a trimis un răspuns semnat de tov. prim-vicepreședinte, loan Ungur, în care se arată că, într-adevăr, în această 'întreprindere se ignora principiul conducerii colective, iar directorul și contabilul șef, depășiți de sarcinile actuale ale producției, își pierduseră autoritatea. Pentru remedierea situației și îmbunătățirea organizării muncii, directorul a fost schimbat din funcție.
DE CE NU SE RESPECTA 

HOTARÎREA JUDECĂTOREASCA ?S-au împlinit 5 ani de cînd întreprinderea forestieră Cîmpina mă poartă pe drumuri, refuzînd să-mi restituie o sumă de bani ce reprezintă cheltuielile de judecată pe care le-am plătit din vina acesteia. în anul 1964, întreprinderea mi-a întocmit un dosar de trimitere în judecată, făcîndu-mă răspunzător de pro-

Transportul cu trenul de persoane nr. 1 010 pe distanța Hîrsești — Pitești a devenit o problemă extrem de greu de rezolvat pentru muncitorii navetiști. A- ceasta, deoarece o dată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor s-a redus și numărul vagoanelor. Călătorii, îngrămădiți pe culoare și pe scări, sînt nevoiți să facă adevărate exhibiții pentru a ocupa un spațiu cit de mic. Cu ocazia unei recente călătorii am văzut cum în stațiile Pirvu și Bradu numeroși muncitori coborau pe fereastră într-o hărmălaie greu de descris. Și cînd te gîndești că tot acest chin ar putea fi ușor înlăturat dacă C.F.R.-ul ar înființa o nouă cursă care să circule la o jumătate de oră după trenul 1 010 sau dacă i-ar suplimenta acestuia numărul de vagoane. Este oare atît de greu de realizat o astfel de cerință ?
loan GIJGIU
Bradu de Sus, judeful Argeș

NU MAI E LOC IN TRIVALE ?Noi, piteștenii, iubim din toată inima Trivalea. Mai ales acum cînd o vedem attt de bine întreținută. Verdeața ei abundentă, florile, campingul îi dau un farmec deosebit. în joace, tinerii să ple că rit loc un verdeață cu mirosuri de gaze arse, de benzină, zgomotul infernal al motoarelor, de motociclete și felul de turisme.Parcul Trivale și-a pierdut rolul său de loc agrement. Interzicerea circulației de autovehicule căruțe ar putea să-1 reintroducă în drepturile sale, acest lucru nu este imposibil de realizat, mai ales în apropiere de camping se află un loc de parcare, iar la intrarea principală există plantată și o tăbliță ce indică „sens interzis", dar pe care însă, din păcate, nu o respectă nimeni...

parcul Trivale veneau copiii să se viseze, iar cei vîrstnici să contem- natura. Spun veneau, pentru timp acești vizitatori și-au ră-în liniștede la untot mai mult rîndurile. Pietonii nu mai au azi în Trivale. Nu mai au loc de mașini. Este aici fel de raliu neoficial care umple această oază decu tot
de 
Și 
Și 
că

Prof. Florin ANGHEL
Pitești
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Cartierul Grigorescu din Cluj Foto : M. Andreesca

(Urmare din pag. I)exprimat, în același timp, adeziunea deplină față de politica externă a partidului și statului îndreptată spre întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, întărirea unității țărilor sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, dezvoltarea relațiilor de cooperare cu toate statele lumii pe baza respectării principiilor sacre ale suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc.Dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea a demonstrat că unitatea indestructibilă dintre partid și popor, împletirea armonioasă a rolului conducător al partidului cu participarea largă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe reprezintă o grăitoare dovadă a procesului de lărgire a democrației, a faptului că socialismul și democrația sînt de nedespărțit. Oamenii muncii apreciază în mod deosebit caracterul democratic în care se pregătește Congresul partidului, cadrul larg în care au fost dezbătute Tezele și proiectul de Directive, modul cum au fost aleși delegații pentru Congres și candidați! pentru organele centrale de conducere ale partidului, fiind convinși că lărgirea democrației interne în viața partidului va avea o influență hotărîtoare asupra adîn- cirii democrației orînduirii noastre socialiste.O strălucită manifestare a devotamentului și încrederii maselor în Partidul Comunist Român o constituie atmosfera de puternic entuziasm cu care muncitorii, țăranii, intelectualii, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au primit propunerea ca în înalta funcție de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al partidului

și națiunii noastre, conducător mar- xist-leninist călit în lupta revoluționară, strîns legat de mase, care a adus o contribuție remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii de înflorire a patriei. Dînd glas voinței și sentimentelor întregului popor, Frontul Unității Socialiste, a cărui forță conducătoare este Partidul Comunist Român, a hotărît să sprijine întru totul această propunere, avînd

punerile de interes local sînt analizate și soluționate de către consiliile Frontului Unității Socialiste împreună cu consiliile populare, organizațiile de masă și organele economice competente.Totodată, Frontul Unității Socialiste are sarcina să organizeze studierea de sine stătătoare a unor probleme social-politice de interes general și să inițieze proiecte de legi,

greșul al X-lea ca și în viitor să se asigure perfecționarea cadrului instituțional care să permită în și mai mare măsură tuturor categoriilor de cetățeni să participe la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, să-și poată exprima liber și nestingherit opinia asupra modului în care se gospodăresc treburile țării, să poată critica neajunsurile ce apar în
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convingerea de nezdruncinat că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a statului chezășuiește pe mai departe tradu; cerea neabătută în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, corespunzător intereselor fundamentale ale poporului român.Fiind supuse dezbaterii publice în stadiu de proiect, principalele documente de partid și de stat vor fi definitivate, ținîndu-se seama de propunerile, sugestiile și concluziile ce se desprind ca urmare a discutării lor cu oamenii muncii. De această dată propunerile care privesc problemele de interes general sînt valorificate de organele centrale de partid și de stat la definitivarea proiectului de Directive, la întocmirea viitorului plan cincinal și elaborarea de acte normative, iar pro-

ceea ce determină și mai mult creșterea rolului său în societatea noastră.Pentru a fi într-o legătură permanentă cu masele de oameni ai muncii și a participa efectiv la îndeplinirea hotărîrilor de partid și de stat, consiliile județene, municipale, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste, de comun acord cu consiliile populare, organizațiile de masă și obștești, vor organiza sistematic dezbaterea publică a problemelor privind aprovizionarea și deservirea populației, ocrotirea sănătății, dezvoltarea învățămîntului, folosirea resurselor locale pentru întărirea economică și buna gospodărire a localităților etc.Toate aceste măsuri reprezintă, fără îndoială, o contribuție importantă la realizarea prevederii din Tezele C.C. al P.C.R. pentru Con-

activitatea organelor de partid, de stat și obștești, să facă propuneri pentru înlăturarea lor, astfel încît să crească rolul opiniei publice în conducerea vieții sociale.O altă sarcină importantă a consiliilor Frontului Unității Socialiste stabilită de plenara Consiliului Național este de a desfășura o activitate permanentă în rîndurile depu- taților Marii Adunări Naționale șl ai consiliilor populare, de a iniția forme corespunzătoare de îndrumare și control asupra muncii pe care aceștia o desfășoară în circumscripțiile unde au fost aleși, asupra modului în care ei își îndeplinesc mandatul încredințat, se preocupă de popularizarea și aplicarea legilor țării, a hotărîrilor de partid și de stat. Totodată, consiliile Frontului vor a- juta pe deputați să găsească forme corespunzătoare de antrenare largă a

maselor de cetățeni la înfăptuirea unor acțiuni economice și sociale, de interes general. Această atribuție decurge din faptul că toți deputății au fost susținuți și aleși în calitate de exponenți ai Frontului, care a garantat în fața poporului că ei vor traduce în viață prevederile Manifestului și obligațiile ce decurg din mandatul de deputat. Este firesc ca Frontul, să controleze și să asigure ca deputății să-și îndeplinească angajamentele asumate în fața alegătorilor. In acest scop, începînd din lunile viitoare se vor organiza periodic consfătuiri cu deputății consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, la care vor participa și deputății M.A.N., în cadrul cărora se va analiza activitatea desfășurată și se vor stabili măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea muncii în viitor.Mobilizînd deputății și forțele organizațiilor de masă și obștești, consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste au îndatorirea să inițieze, în raport cu cerințele locale, acțiuni comune pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor în economia locală, construcții, agricultură și alte domenii de activitate, realizarea prin muncă patriotică a unor obiective sociale și edilitar-gospodărești pentru dezvoltarea și înfrumusețarea orașelor și satelor.Așa cum s-a stabilit încă de la constituirea sa, Frontul Unității Socialiste, împreună cu organizațiile componente și instituțiile de stat specializate, va desfășura o susținută muncă cultural-educativă pentru creșterea conștiinței politice și civice a maselor, pentru educarea lor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, al responsabilității față de îndatoririle sociale, cul- tivînd trăsăturile înaintate care caracterizează omul societății noastre. Consiliile Frontului militează în același timp pentru adîncirea continuă a democrației socialiste, pentru respectarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor cetățenești prevăzute

în Constituție și în legile țării, atît de către toți locuitorii, cît și de către organele de stat.Important este și faptul că preocupările Frontului pentru atragerea largă a maselor la activitatea social-politică a țării, precum și în munca educativă se vor extinde și asupra unor categorii ale populației care nu sînt cuprinse decît în mică măsură în organizațiile componente ale Frontului, cum sînt țăranii din comunele necooperativizate, gospodinele, pensionarii etc. Aceasta va permite, într-o măsură mai mare decît pînă acum, antrenarea acestor categorii la conducerea și rezolvarea treburilor obștești.Frontul Unității Socialiste are datoria să desfășoare o activitate tot mai bogată pe plan internațional, să militeze activ pentru înfăptuirea politicii externe a partidului și statului în vederea dezvoltării prieteniei și colaborării cu toate țările comunității socialiste, extinderii legăturilor cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor respectării independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Național al Frontului stabilește și dezvoltă relații cu organismele similare din alte țări, cu partide politice, organizații și mișcări democratice, progresiste, antiimperialiste, contribuind astfel la consolidarea poziției internaționale a României, la promovarea ideilor socialismului și păcii în lume.în condițiile de continuă omogenizare a societății noastre, Frontul Unității Socialiste, manifestîndu-se tot mai puternic ca un. ax al unității întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, va asigura, așa cum se arată în Tezele Comitetului Central pentru Congres, participarea activă a tuturor oamenilor muncii la fundamentarea și înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a orînduirii socialiste în patria noastră.
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PROGRESUL AGRICULTURII COOPERATISTE

ION PAPARĂ
secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.

îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al partidului, ca urmare a aplicării măsurilor '-privind îmbunătățirea conducerii agriculturii s-au evidențiat și mai puternic posibilitățile mari ale agriculturii cooperatiste de a asigura dezvoltarea continuă, economică și socială, a satului. Cu sprijinul statului și prin eforturi proprii, cooperativele agricole din județul nostru s-au dezvoltat continuu, a- vuția obștească crescînd în ultimii 3 ani cu .peste 285 milioane lei, ceea ce a permis ca pe această bază să sporească considerabil și veniturile cooperatorilor. în 1968 din totalul veniturilor realizate 114 milioane au fost alocate pentru retribuirea zilelor-muncă. Faptul că și în condițiile climatice nefavorabile din a- nul trecut s-a asigurat populației sătești din județul nostru necesarul de produse pentru consum, precum și cantități însemnate de produse marfă reprezintă o dovadă în plus a trăiniciei și vitalității cooperativelor agricole.Producția agricolă se lărgește continuu. Cîteva cifre sint deosebit de concludente în această privință. Față de 1965, recoltele medii pe județ au crescut cu 12 Ia sută lă porumb, cu 200 kg la floarea-soarelui și 2 600 kg la sfecla de zahăr, la hectar. A crescut, de asemenea, și producția zootehnică, cooperativele agricole realizind în 1968, în medie, cite 2 000 litri lapte de la fiecare vacă.Ciștigînd mai bine, țărănimea se bucură, într-o măsură mereu mai mare, de un trai bun, îmbelșugat. In anul trecut, de pildă, volumul mărfurilor desfăcute către populația sătească a fost în județul nostru cu peste 100 milioane lei mai ridicat decît în 1965. Cit de mult au evoluat condițiile de viață ale țărănimii o dovedește faptul că au crescut în primul rind vîn- zările de bunuri cu folosință îndelungată. De asemenea,numai în ultimii 9 ani fiecare a 5-a familie din mediul rural și-a construit casă nouă. în județul Botoșani • au fost electrificate, în ultimii ani, peste 170 de sate, iar anul acesta alte circa 40 de sate vor beneficia de introducerea rețelei electrice.Importante sînt și transformările sociale pe care cooperativa agricolă le impune în viața satului. Fără să minimalizăm rolul altor factori, trebuie să spunem că sistemului cooperatist al agriculturii îi revine în multe privințe meritul de a fi contribuit lă dezvoltarea și afirmarea puternică a personalității țăranului. Accesul la cultură în condiții de egalitate deplină, retribuirea după muncă, participarea masivă la conducerea treburilor obștești au produs mutații calitativ noi în viața cooperatorilor.Procesul de cooperativizare, dezvoltarea economi- co-organizatorică a cooperativelor agricole a produs 

kschimbări profunde în fizionomia satului, în conștiința oamenilor. Munca și răspunderea față de avutul obștesc au fost ridicate pe trepte mai înalte. De a- semenea, la sate, s-a format un detașament de intelectuali, mulți din ei ieșiți din rîndul țăranilor. Așa se face că avem în față un alt sat, schimbat atît sub raport e- conomic cit și cultural.Cind vorbim de posibilitățile mari pe care le au satul și agricultura în general de a se dezvolta, trebuie avute in vedere și rezervele care din punct de vedere subiectiv nu sînt puse în valoare. în unele sate din județul nostru pă- mintul nu se folosește la nivelul cerut de condițiile actuale, fondul de acumulare, în special dezvoltarea lui, nu este privit cu toată răspunderea de conducerile unor cooperative agricole, forța de muncă nu-și găsește încă o folosire completă decît numai în anumite perioade ale anului, iar eficiența economică nu constituie un indicator de bază al fiecărei activități. La toate acestea mai trebuie adăugate și unele neajunsuri de ordin organizatoric. Chiar în activita-
NEDEA MARIN

președintele Uniunii județene Teleorman 
a cooperativelor agricole de producție

. Principiul care stă la baza conducerii activității cooperativelor agricole, precizat de documentele Congresului al IX-lea al partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, îl constituie conducerea colectivă, participarea largă și activă a membrilor cooperatori la rezolvarea treburilor obștești.în statutul cooperativelor agricole de producție este fixat rolul adunării generale, ca organ suprem de conducere, singurul în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a cooperativei. A- dunarea generală, prin a- tribuțiile și modul său de funcționare, asigură toate condițiile lărgirii democrației cooperatiste și aplicării consecvente a principiului conducerii colective.Consultarea maselor de cooperatori — devenită o metodă curentă de conducere a multor consilii — a determinat valorificarea mai bună a rezervelor de sporire a producției și creșterea pe această cale a veniturilor. Așa sînt cooperativele agricole din Moșteni, „23 August"-Bra- gadiru, Buzescu, Slobozia Mîndra, Cornetul și altele, unde adunările generale — temeinic pregătite de consiliile de conducere — se țin ou regularitate și dezbat problemele cele mai importante care priveso viața cooperativei in pe- 

tea de coordonare a muncii cooperativelor agricole de către Uniunea cooperatistă județeană și Direcția agricolă, mai există destule fisuri. Nu ne satisface, de pildă, ritmul lent în care sînt inițiate și puse în practică o serie de acțiuni in- tercooperatiste, precum nici munca de îndrumare concretă a unităților.Proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului pus în dezbaterea organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, deschide un cîmp larg inițiativei pentru valorificarea potențialului de care dispune agricultura noastră cooperatistă. Va trebui să depunem eforturile cuvenite pentru înlăturarea neajunsurilor enumerate și îmbunătățirea continuă a muncii noastre.Biroul comitetului județean va îndruma organizațiile de partid de la sate, comitetele comunale și organizațiile de bază să desfășoare o susținută muncă politică și organizatorică pentru îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal, pentru realizarea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Cu încredere deplină în politica partidului nostru, oamenii muncii din agricultura județului Botoșani depun eforturi susținute pentru a întîmpi- na Congresul al X-lea al partidului cu noi și însemnate succese.

rioada respectivă, adoptă hotărîri concrete și eficace pentru remedierea lipsurilor care apar în diferite sectoare de activitate.Preocuparea stăruitoare pe care au dovedit-o organele și organizațiile de partid pentru sădirea în rîndul oamenilor a atitudinii noi față de muncă și avutul obștesc a făcut să se creeze o opinie nouă față de orice manifestare care contravine intereselor cooperativei agricole și ale membrilor ei. în adunările generale care au avut loc la începutul acestui an, 19 președinți de cooperative agricole au fost înlocuiți pentru activitate necorespunzătoare. Pentru asemenea motive au fost înlocuiți, în cursul anului trecut, 6 președinți. Acest fapt demonstrează că membrii cooperatori nu mai tolerează abateri de la prevederile statutare. De asemenea, au fost criticate consiliile de conducere ale cooperativelor agricole „Tractorul“-Radomi- rești, „Drumul socialismu- lui“-Suhaia și altele care nu au organizat și ținut adunările generale cu regularitate, ceea ce a făcut ca membrii cooperatori să nu fie consultați asupra unor probleme de mare importanță care ' angajau interesele generale ale cooperativei.Analizînd cauzele care au determinat apariția unor fenomene negative în aplicarea și respectarea

Cooperativa agricolă reprezintă forma de proprietate 
socialistă, de organizare a muncii și a producției, adop
tată de țărănimea din România și care se dovedește pe 
deplin corespunzătoare caracterului noilor relații ale 
orînduirii noastre. Ea își va menține valabilitatea în 
întreaga perioadă de construire a societății socialiste și 
de trecere spre comunism, fiind capabilă să asigure dez
voltarea continuă, economică și socială, a satului, spori
rea aportului agriculturii la progresul general al societății.

(Din Tezele Comitetului Central al Partidului Co
munist Roman pentru Congresul al X-lea al parti

dului)

OBIECTIVE DE PRIM ORDIN :

• Creșterea producției și redu
cerea cheltuielilor pe unita
tea th produs

® Sporirea averii obștești

® Perfecționarea organizării 
și retribuirii muncii

® Dezvoltarea democrației 
cooperatiste

principiilor democrației cooperatiste, biroul executiv al uniunii a luat o serie de măsuri privind îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor de conducere. Adunările generale care s-au desfășurat în acest an au constituit un prilej de analiză temeinică a întregii activități e- conomice și organizatorice, scoțînd în evidență realizările bune obținute, a- jutorul multilateral primit din partea statului, precum și deficiențele care s-au manifestat în creșterea producției vegetale și animale.în fiecare cooperativă agricolă, indicatorii de plan pe acest an au fost dezbătuți de întreaga masă de cooperatori. Partici- panții la discuții au făcut un număr de aproape 1 000 de propuneri privind creșterea producției în toate sectoarele de activitate. Multe din aceste propuneri au început să fie puse în practică. Astfel, s-a 

construit o seră înmulțitor de 6 hectare de către 4 cooperative agricole, s-a realizat sistemul de irigație Gorgan—Zimnicea pe suprafața de 2 000 hectare de către 5 cooperative a- gricole.Constituie un cîștig de mare preț rezultatele obținute în ultimii ani în ce privește dezvoltarea democrației cooperatiste, în- trucît acestea influențează deosebit de favorabil asu
Ing. IOAN OPREA

președinte al Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Timiș

Majoritatea cooperativelor agricole din județul Timiș, folosind sprijinul multilateral acordat de stat, au obținut rezultate economice și financiare superioare. Anul trecut 

pra activității economice a cooperativelor agricole. Schimbările în mentalitatea oamenilor, care sînt interesați direct în bunul mers al treburilor obștești, își arată tot mai mult roadele. De aceea, uniunea județeană va desfășura în continuare o activitate intensă în vederea dezvoltării democrației cooperatiste și atragerii tuturor cooperatorilor la conducerea treburilor obștești.

s-au realizat, în medie, la hectar 1 900 kg grîu, 3 200 kg porumb, 24 606 kg sfeclă de zahăr. Totodată, a sporit volumul producției marfă la principalele produse, ajungînd ca la 

suta de hectare să se livreze 62 tone cereale, 21 tone legume, 6 326 kg carne, 129 hl lapte. Aceste rezultate constituie o chezășie că sarcinile stabilite în proiectul de Directive, privind creșterea producției globale a cooperativelor agricole în viitorul cincinal cu 35—40 la sută, față de cei cinci ani anteriori, vor fi realizate și depășite. în județul nostru există însemnate rezerve de sporire a producției. De aceea vom acționa hotărît în direcția așezării mai judicioase a culturilor și speciilor de animale pe unități, urmărind concentrarea producției marfă. Exemplul cooperativelor din Nerău, Ho- norici, Diniaș, Vișag, Liebling, unde veniturile obținute, valoarea zilei- muncă au eres nit an de an, demonstrează convingător rolul și importanța unei structuri judicioase a culturilor și speciilor de animale, m profilării și concentrării producției marfă. Subliniez acest aspect deoarece dintr-o recentă analiză a activității unor cooperative agricole mai slab consolidate, cum sînt cele din Chevereșul Mare, Checheș, Moșnița Veche, Clopodia și altele, a reieșit că în stabilirea profilului lor nu s-a ținut seama în suficientă măsură de condițiile naturale și economice, ceea ce, evident, a influențat negativ nivelul producției și al. veniturilor.Desigur, principala noastră grijă va fi sporirea producției de cereale. în această direcție, vom îndruma cooperativele agri- . cole să folosească sprijinul multilateral acordat de stat pentru extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor. Ne propunem ca prin aplicarea a 180—190 kg îngrășăminte chimice la hectar și prin extinderea suprafețelor amenajate în vederea irigării de la 8 400 ha la 14 000 ha, producția de cereale și plante tehnice să sporească și mai mult.în județul Timiș, îndeosebi în zona Lugoj — Făget, există cooperative a- gricole care dețin suprafețe mari de terenuri în pantă. Cu toate acestea, nu s-a pus accem suficient pe înființarea unor plantații pomicole de mare productivitate și eficiență. Avînd în vedere puterea economică scăzută a unităților din această zonă, vom studia posibilitatea înființării unor asociații inter- cooperatiste pentru amenajarea și exploatarea în comun a unor plantații de vii și pomi.Există rezerve mari și în ce privește sporirea e- fectivelor și creșterea producției animale. în acest scop, vom aplica prevederea cuprinsă în proiectul de Directive cu privire la organizarea unor ferme specializate pentru creșterea și îngrășarea animalelor. începînd cu anul viitor, se va trece la proiectarea și construirea unor complexe inter- cooperatiste pentru creșterea păsărilor, îngrășarea bovinelor, ovinelor și porcinelor, bazate pe o tehnologie similară celei din 

complexele industriale a- parținînd întreprinderilor agricole de stat. In jurul celor trei mori intercoopera- tiste pentru producerea furajelor combinate — Chiză- tău, Jebel, Cărpiniș — se vor construi combinate pentru creșterea păsărilor care vor asigura ouăle necesare incubației și puii pentru toate cooperativele agricole din județ și care, totodată, vor contribui la a- provizionarea populației.
DUMITRU TUDOSE

președintele cooperativei agricole Stoicâneștl, 
judelui Olt

Una din cele mai valoroase idei afirmate în Tezele C.C. al JP.C.R. pentru Congresul al X-lea, se referă la necesitatea sporirii avuției obștești, ca o condiție esențială a dezvoltării și consolidării economice a cooperativelor agricole și creșterii sistematice a veniturilor cooperatorilor. Faptul că, în prezent, avem o cooperativă bogată se da- torește tocmai acumulărilor continui din venituri proprii. In 1960, toată averea noastră obștească era de numai 6,7 milioane lei. După cum se vede, nu ne-am născut bogați, dar, gindin- du-ne la viitor, am dezvoltat forța economică a cooperativei. Acum, cind a- vem o avere obștească de 24 milioane lei, revenind 673 000 lei la suta ■ de hectare, ne simțim mai puternici și mai dornici de noi înfăptuiri. în ultimii trei ani am repartizat la fondul de acumulare 20 la sută din producția netă.La început, tocmai pentru că nu aveam posibilități prea mari, am drămuit fiecare leu cheltuit, urmărind întotdeauna eficiența economică. S-a investit mult pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Cu ani în urmă, atît grajdurile cît și celelalte construcții agricole au fost făcuta după posibilitățile noastre, din materiale locale, ieftine.După ce ne-am înstărit, mărind veniturile atît din zootehnie, cît și din celelalte sectoare, am trecut la realizarea unor construcții corespunzătoare, am introdus și extins treptat mecanizarea. O serie de cheltuieli în scopuri direct productive, cum ar fi cumpărarea de animale de producție și executarea de construcții gospodărești, s-au făcut pe baza analizării posibilităților de creștere a e- ficienței economice. Ca rezultat al acumulărilor, forța economică a cooperativei a crescut an de an. Față de anul 1960, cînd veniturile bănești la suta de hectare erau de numai 110 000 lei, anul trecut ele au ajuns la 397 800 lei. Paralel cu dezvoltarea averii obștești și cu sporirea fondurilor fixe, munca a devenit mai productivă. Dacă în 1966 cheltuielile materiale reprezentau 48,6 la

Vom urmări ca în toate cooperativele agricole să se aplice cu consecvență indicațiile și măsurile cuprinse în documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., pentru ca în viitor să se obțină rezultate economice și financiare și mai bune, pentru ca agricultura județului să contribuie în măsură și mai mare la progresul țării noastre.

sută din producția globală, in 1968 ele au fost reduse la 41,2 la sută. Ținînd seama că în unele cooperative agricole cheltuielile de producție se mențin ridicate, realizările noastre, evident, sînt bune. Dar trebuie arătat că atît la noi cît și in alte părți ele ar putea fi reduse și mai mult. Pentru aceasta acordăm mai multă atenție folosirii judicioase a fiecărui leu, a fiecărei zi-muncă.După cum am mai arătat, faptul că an de an s-au alocat sume importante la fondul de acumulare (anul trecut au însumat peste 2,2 milioane lei) a dus la consolidarea economică a cooperativei. agricole. Poate u- nii vor. credp că „ne-am rupt de la gură", cum se spune, ca să strîngem atî- ta bogăție. Noi am făcut o împărțire rațională între fondul de acumulare și cel de, consum, realizind astfel o îmbinare armonioasă a intereselor cooperativei a- gricole cu cele ale ■ fiecărui cooperator în parte. Mărturia cea mai concretă a acestei unități de interese o constituie faptul că anul trecut valoarea zilei- muncă a ajuns la 32,25 lei, dintre care 20 lei în numerar.Cooperatorii au luat cunoștință cu vie satisfacție de indicația cuprinsă în Tezele și proiectul de Directive ale celui dc-al X-lea Congres al partidului ca, la repartizarea veniturilor, cooperativele agricole să țină seama în mod permanent de necesitatea sporirii fondului de acumulare. Anul acesta, adunarea generală a cooperatorilor a hotărît să se înceapă construirea u- nei ciupercării cu o capacitate de producție anuală de 300 de tone. în anul viitor vom începe construirea unui complex zootehnic care pînă în 1972 va cuprinde 2 000 de vaci. Am prevăzut, de asemenea, construirea unei stații pentru prepararea furajelor combinate. Sîntem convinși că vom realiza aceste prevederi deoarece, așa cum am mai arătat, o dată cu sporirea averii obștești are loc și mărirea veniturilor cooperatorilor, ceea ce face ca ei să lucreze cu entuziasm pentru înfăptuirea, într-uil timp cit mai scurt, a obiectivelor propuse.
(Urmare din pag. I)crescut veniturile realizate de către membrii cooperativelor agricole.în Tezele C.C. al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului se arată că „Uniunile cooperativelor agricole de producție r- organizații proprii ale țărănimii — vor trebui să acorde toată atenția întăririi economice a cooperativelor agricole, dezvoltării proprietății obștești, a- dîncirii democrației cooperatiste, a- tragerii efective a maselor țărănimii cooperatiste la conducerea agriculturii, la activitatea politică și socială a țării". întreaga activitate a uniunilor cooperatiste va trebui axată pe îndeplinirea acestor sarcini.întărirea economică a cooperativelor agricole este condiționată, în primul rînd, de creșterea producției agricole. în proiectul de Directive se prevăd măsuri care să asigure ca, în perioada 1971—1975, producția globală agricolă să crească cu 28—31 la sută față de media anilor 1965— 1970. Se estimează că, în perioada respectivă, producția globală a cooperativelor agricole va crește cu 35— 40 la sută față de cei cinci ani anteriori. Pentru realizarea acestui obiectiv, u- niunile cooperatiste vor trebui să a- corde cooperativelor agricole o îndrumare competentă în vederea folosirii depline a sprijinului multilateral acordat de stat, să pună în valoare resursele imense de care dis-

Temelia progresului economic și social
pun pentru creșterea producției. Rezultatele obținute de către cooperativele agricole în ce privește nivelul recoltelor și al producției zootehnice dovedește potențialul ridicat de care dispun aceste unități. Anul trecut, de exemplu, cooperativele a- gricole au realizat, în medie la hectar, 1 580 kg grîu, 2 000 kg porumb, 1 270 kg floarea-soarelui, 20 000 kg sfeclă de zahăr. Sînt unități și încă fețarte multe la număr care realizează, de ani de zile, recolte duble față de media pe țară. Cooperativa agricolă din Co- badin, județul Constanța, de exemplu, a obținut cite 4 000 kg grîu la hectar, iar cea din Miloșești, județul Ialomița, a recoltat in medie cîte 5 000 kg de porumb neirigat. De asemenea, cooperativa agricolă din Stoi- cănești, județul Olt, datorită producțiilor mari de lapte pe care le obține realizează un venit anual de 1500 lei de fiecare vacă. Cooperativa agricolă din Putineiu, județul Ilfov, care are 

o îngrășătorie de taurine a livrat anul trecut 1450 capete pentru care a încasat 3 400 000 lei, revenind un venit curat de 1 260 Iei la fiecare mînzat provenit din prăsila proprie și cîte 800 lei la vițeii cumpărați.Așa cum s-a arătat, sînt cooperative agricole care realizează recolte mici, fapt care se datorește efectuării cu întîrziere și la un nivel agrotehnic scăzut a lucrărilor agricole ; această situație este determinată de lipsurile în organizarea muncii și de neîndeplinirea măsurilor de cointeresare. Unele neajunsuri se constată în domeniul legumiculturii și pomiculturii, unde producția nu a crescut pe măsura posibilităților de care dispun cooperativele agricole și a cerințelor economiei țării. De asemenea, datorită faptului că în multe locuri nu se acordă atenția cuvenită dezvoltării zootehniei, îngrijirii cu atenție a animalelor, efectivele n-au crescut, iar producțiile de lapte, lînă și ouă, precum și-spo

rurile în greutate continuă să se mențină la un nivel scăzut.Realizarea sarcinilor privind creșterea producției vegetale și animale și a veniturilor cooperatorilor este strîns legată de creșterea fondurilor de acumulare, a avuției obștești. Potrivit statutului, producția netă se repartizează în proporție de 18—25 la sută la fondul de acumulare și 75—82 la sută la fondul de consum. Acele cooperative agricole care au respectat și respectă aceste proporții obțin cele mai bune rezultate în activitatea economică și financiară, deoarece avînd fonduri de acumulare mai mari pot face investiții productive care să le aducă, în continuare, venituri sporite. în unele cooperative agricole pe lingă faptul că nu se respectă proporțiile dintre fondul de acumulare și cel de consum se fac investiții care au o eficiență redusă. Uneori se investesc fonduri în obiective neproductive. Ținindu-se seama de volumul mare de investiții prevă

zut pentru viitorul cincinal, se cere ca, în fiecare unitate, să se respecte proporția stabilită în statut între fondul de acumulare și cel de consum, să se facă investiții productive.Eficiența investițiilor în cooperativele agricole poate crește mult prin organizarea de asociații și acțiuni in- tercooperatiste. în acest scop, pe lingă activitatea de îndrumare din punct de vedere economic și organizatoric, uniunile cooperatiste favorizează unirea eforturilor mai multor unități inițiind organizarea unor acțiuni sau întreprinderi economice de o mai mare întindere, care depășesc cadrul și posibilitățile unei singure cooperative. Pe această cale se organizează asociații pentru executarea din fonduri proprii de investiții sau pe bază de credite, a diferite obiective de producție de capacități mai mari și cu o eficiență mai ridicată cum sînt complexe de sere și răsadnițe pentru legume, îngrășătorii de animale, com

plexe de păsări, fabrici de furaje combinate, plantații intensive de vii și pomi, întreprinderi pentru prelucrarea diferitelor produse, pentru valorificarea legumelor etc. Pînă în prezent au fost organizate sau sînt în curs de organizare numeroase asemenea asociații sau întreprinderi in- tercooperatiste. , La întîlnirea cu președinții unor cooperative agricole din județul Constanța, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind rezultatele și experiența bună a asociațiilor intercooperatiste din acest județ a subliniat necesitatea extinderii lor. Uniunile cooperatiste se ocupă îndeaproape de organizarea asociațiilor întrucît acestea servesc nevoilor reale ale producției, asigură modernizarea și perfecționarea acesteia.Problemele complexe ale activității în cooperativele agricole pot fi rezolvate, în mod eficient, prin adîn- cirea democrației cooperatiste, atragerea țărăniițiii la bunul mers al treburilor ’ obștești. în cooperativa agricolă — organizație economică socialistă — în care țăranii s-au unit de bunăvoie aducînd în proprietate cooperatistă pămîntul și celelalte mijloace principale de producție, fiecare membru trebuie să participe la conducerea treburilor obștești. Aceasta se reflectă în aceea că adunarea generală a cooperatorilor este singurul organ în drept să hotărască asupra planurilor de producție, contractelor de valorificare 

a produselor agricole marfă, asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a cooperativei. Neajunsurile care mai există in activitatea unor cooperative agricole se explică prin aceea că principiile democrației cooperatiste nu funcționează la( parametrii optimi ; cei aleși la conducerea treburilor obștești, nu raportează în fața adunării generale despre activitatea depusă și nu sînt trași la răspundere cînd fac greșeli sau abuzuri. Așa se face că unele lipsuri și neajunsuri se perpetuează multe luni și chiar ani la rînd. în statut sînt cuprinse norme și reguli bine precizate, sînt prevăzute răspunderi care trebuie respectate întocmai. Aspectele negative care se mai întîlnesc în această privință se datoresc și faptului că uniunile județene nu se ocupă în suficientă măsură de îmbunătățirea activității interne a cooperativelor a- gricole, de aplicarea de zi cu zi a principiilor democrației cooperatiste.Există toate condițiile ca prin, munca țărănimii cooperatiste sarcinile privind dezvoltarea agriculturii cuprinse în proiectul de Directiva pentru viitorul cincinal,, să fie îndeplinite cu succes. în acest fel, cooperativele agricole vor asigura dezvoltarea economică și socială a satelor, vor contribui la sporirea aportului agriculturii la progresul general al societății.
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Exemplul unei înalte
probități și consecvențe

revoluționare
lon JALEA

artist al poporului

Dezbaterile toare pentru al Partidului au avut loc de curînd în conferințele extraordinare de partid în întreaga țară, s-au bucurat de o amplă participare a poporului nostru întreg. Faptul acesta scoate în evidență democratismul orînduirii noastre și, în același timp, spiritul de responsabilitate cu care constructorii României socialiste discută și hotărăsc asupra destinului țării lor.Mi se pare greu de imaginat o manifestare mai vibrantă a unității poporului, a dragostei sale față de partid, decît acel val de entuziasm și bucurie care a cuprins întreaga țară la propunerea unanimă — care s-a repetat în fiecare conferință — privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român. Misiunea aceasta, de înaltă răspundere, încredere și demnitate,, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înde-

documentelor pregâti- cel de-al X-lea Congres Comunist Român, care plinit-o strălucit între cele două congrese ale partidului, conducînd țara — cu neabătută principialitate marxist-leninistă — pe calea edificării patriei socialiste, a afirmării ei peste hotare, ca factor activ în lupta pentru pace și socialism. Fidel principiilor fundamentale ale socialismului și comunismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut dovada unei înalte probități și consecvențe revoluționare, cu care și-a cîștigat încrederea, prețuirea și marea admirație care se revarsă asupra țării întregi. Sînt fericit ca, alături de milioanele de oameni ai muncii din țara noastră, să-mi exprim și eu adeziunea la propunerea întregii țări de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român. Este, implicit, adeziunea mea deplină, ca cetățean și ca artist, la politica partidului nostru, a cărei îndeplinire înseamnă ridicarea țării pe tot mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

SClNTEIA - s îmbăta 2 august 1969

Participăm cu înflăcărare
la viața cetățiiLiteratura mare, clasică, presupune — așa cum observa pe vremuri G. Călinescu — un „mod de a crea durabil și esențial la indeniina claselor". Tezele pentru cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român îndeamnă tocmai la o asemenea creație menită să înfrunte timpurile. Cu limpezime și precizie științifică, ele definesc sfera și rolul artei într-o societate modernă și avansată ca a noastră, accentuînd importanța . cuvîntului scris în formarea gustului public, în sensibilizarea și modelarea continuă a conștiințelor.Ele pun valoarea estetică în directă legătură cu sursa ei bogată, inepuizabilă : viața patriei noastre, universul omenesc inedit pe care îl oferă socialismul, problemele de bază ale existenței în noua societate. Țintind spre general și specific, sondînd cu mijloace noi esența vieții omenești, care a format dintotdeauna substanța și justificarea însăși a actului creator, literatura contemporană își poa- . te manifesta din plin vocația militantă numai situînd în centrul preocupărilor sale realitatea existențială vie, complexă, frămîntările și preocupările omului contemporan 1Nu e un secret pentru nimeni că drumul spre consacrare și clasicizare literară trece astăzi, la noi, prin șantiere și laboratoare chimice ultramoderne sau prin mari unități de producție agricolă, biblioteci, școli și universități, acolo unde,

Ion OARCASU

un efort colectiv, se formează Și seaCudesăvîrșește unitatea moral-politică națiunii noastre socialiste. Problemele nevralgice ale scriitorului român de pe vremuri (prins inevitabil, cum îl știm, între chemările „modernismului" sau ale „tradiției") au căzut oarecum de la sine, mai exact spus, au primit rezolvări conforme cu dialectica vieții sociale. Unde poți găsi astăzi sate cu viață patriarhală, neatinsă de tehnica modernă, tîrguri uitate de vreme, forme străvechi sau colectivități omenești încremenite în habitudini primordiale ? Avînd încă multe de înfăptuit pe linia progresului modern, satul actual se aprpoie vertiginos de oraș, iar orașul, la rîndul lui, se schimbă zilnic, se înnoiește în permanență, îneît e greu de precizat care anume — umanitatea urba- ' nă sau cea rurală — dețin întîietatea în acest proces amplu de primenire și revoluționare politico-socială, fără egal în istoria României.Vechile criterii de apreciere nu mai corespund întotdeauna și în întregime, uneori e nevoie de altele, adecvate momentului. actual. Tezele congresului sînt un model de gîndire vie, dialectică, străină oricăror îngrădiri și limitări dogmati-

ce. Propunînd dezbateri teoretice ample, confruntări curajoase de opinii, schimburi de idei în spiritul concepției marxist- leniniste, ele pleacă de la premisa că și problemele estetice esențiale au nevoie dp o permanentă confruntare între ele, pînă să atingă limpezimea, eficiența și precizia necesarăkTezele partidului au meritul de-a o- rienta gîndirea estetică în direcții fertile și esențiale, ferind-o de canonizare. Ele vin cu sugestii, propun soluții dialectice, modalități avansate de clarificare a unor probleme care mai cer încă eforturi suplimentare de limpezire și adîncire teoretică.Sintetizînd o vastă experiență artistică și politică, Tezele pledează, firește, pentru participarea conștientă la viața cetății, care presupune — alături de har înnăscut — răspundere scriitoricească și patriotică, rigoare teoretică, ^ceasta cale a participării conștiente se înscrie totodată pe linia tradiției românești viabile. Se știe doar că literatura noastră a cultivat, cu predilecție, nu figura însinguratului, ci a luptătorului, a omului angajat, înzestrat cu simț istoric și cu un acut sentiment al răspunderii sociale și naționale. A continua și aprofunda, în forme noi, moderne, aceste nobile îndemnuri ale trecutului literar românesc înseamnă, într-un fel, a ne respecta ființa interioară, vocația noastră cea mai adîncă și mai autentică.

Cu inima Sînt mîndru de puternica

UffîS Un DA unanim al oamenilor
de artă și cultură
pentru politica

marxist-leninistă a partidului

alături de

și iubit fiu 
al poporului

Toma CARAGIU

Dezbaterile și propunerile numeroase, de largă și vibrantă participare, pe care Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive le-au prilejuit în cadrul conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene de partid au constituit o nouă și concludentă expresie a profundului democratism al orînduirii noastre, a unității comuniștilor și întregului popor In jurul partidului, al conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Unanimitatea înflăcărată cu care comuniștii din întreaga țară au primit propunerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului, urările calde de sănătate, putere de . muncă, care, i-au fost făcute cu simplitate, din tot sufletul, de către zeci de mii de oameni de toate vîrstele și de toate naționalitățile, evidențiază sentimentul de a- dîncă recunoștință și încredere cu care poporul nostru își privește conducătorul, anticipînd asupra dorinței unanimității națiunii noastre de a-i încredința în continuare destinele țării, de a-i încredința răspunderea de a veghea asupra lor, fără odihnă, așa cum a făcut și pînă în prezent. Admirația și cinstirea cu care este înconjurat secretarul general al C.C. al partidului de către întregul nostru popor sint o expresie a prețuirii pe care poporul o acordă politicii interne și externe a partidului, o politică marxist-leninistă principială și consecventă, pusă în slujba înfloririi națiunii române, a păcii și prieteniei între nopoare.Ritmul vital a! dezvoltării societății românești ne dă sentimentul stenic al creației pe toate planurile și în toate domeniile, la care participă, cu devotament, oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării. Acest sentiment nu este și nu poate să fie străin oamenilor de teatru care, seară de seara, dau viață scenică operelor dramatice ale literaturii naționale și universale.Realizările actuale în domeniul artei spectacolului, bazate pe valorificarea și înnoirea tradiției noastre teatrale, arată că tendința permanentă nu este aceea de a oeoli profunzimile vieții, ci aceea a apropierii cu dragoste și înțelegere de realitățile prezentului Așa cum se arată în Tezele Comitetului Central, progresul social este înțeles în socialism și ca o ridicare a nivelului de gîndire și de sensibilitate al omului, a conștiinței lui.Sînt pe deplin convins că succesele de pînă acum ale culturii socialiste se dato- resc orientării date artei de către partid, că în direcțiile și îndatoririle ce stau în fața activității creatoare se află premisele sigure ale realizărilor artistice de mîine.

înflorire a patriei noastre
Am trăit, în ultimele săptămîni, evenimente de o deosebită importanță, la care am asistat — prin intermediul presei, radioului și televiziunii — ca martori activi, entuziaști, ca participanți direcți la un impresionant colocviu t.u milioane de participanți, cu întregul nostru popor, în toată țara, comuniștii, oamenii muncii au dezbătut pe larg, în cadrul adunărilor și conferințelor de partid, documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea, exprimîndu-și adeziunea și totodată adu- . cînd o contribuție valoroasă la definirea coordonatelor pe care se vor desfășura munca ideologică, activitatea de construire și consolidare a societății noastre comuniste. Discuțiile purtate, propunerile rostite cu competență și

ACS ALAJOS

maturitate, într-o atmosferă de profund spirit democratic. au confirmat realitățile vii, în continuă dezvoltare, ale vieții noastre economice, sociale șl politice. Mă gîndesc cu mîndrie la puternica și multilaterala înnoire și înflorire a țării noastre. Mă gîndesc cu emoție la puternica unitate a poporului în jurul partidului. Mă gîndesc cu aceeași e- moție la uriașa, nețărmurita încredere și dragoste pe care comuniștii din întreaga țară o nutresc față de acest fiu credincios, e- nergic, curajos si neobosit

al poporului nostrut al Partidului Comunist Român — tovarășul Nicolae Ceaușescu. însuflețirea cu care comuniștii au propus și au susținut realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al C.C. al partidului are explicații multiple. Este vorba, desigur, despre exprimarea unei calde aprobări față de întreaga politică, față de tot ceea ce a realizat pînă în prezent partidul, care l-a avut în frunte pe tovarășul Ceaușescu. Dincolo de a- ceasta este însă vorba despre considerația și admirația pe care o nutrim

fiecare dintre noi față de această personalitate atît de vie și de complexă, care ne-a reprezentat cu demnitate și cinste în atîtea momente hotărîtoare, despre prețuirea față de conducătorul care găsește a- desea timp să vină în mijlocul poporului, să stea de vorbă, deschis, cu poporul despre problemele care îl frămîntă. Exemplul luminos al secretarului general, adăugat importanței evenimentelor pe care le trăim în ansamblul lor, tensiunii constructoare pe care aceste evenimente o presupun, creează, pentru noi toți, comuniștii acestei țări, sporite obligații.Pentru oamenii de artă, de naționalitate română, maghiară, germană, cărora tocmai politica înțeleaptă a partidului le-a redat a- devărața demnitate și im-

portanță a profesiei exercitate cu dăruire, înalta dezbatere principială — expresie a democratismului nostru socialist — înseamnă îndemnuri mărețe și însuflețitoare la acea responsabilitate și angajare care să asigure noi, grabnice și pliniri.Nu pot, mente, să și la răspunderea care ne revine nouă de a- cum înainte, pe drumul e- dificării societății socialisteSînt sigur că dramaturgia noastră originală ne va dărui în viitor multe asemenea lucrări, multe opere care să exprime — în transfigurări artistice pregnante, emoționante — realitatea vieții noastre socialiste, surprinsă și redată în cea mai dîncă intensitate a sa. A- ceasta va face ca fiecare spectacol să fie un act de cultură, un act de omenie și un act politic, în sensul îmbogățirii și angajării spirituale, morale și intelectuale a spectatorilor, a- lături de care sîntem nu numai- martorii. dar șifăuritorii vieții noastrenoi
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în aceste nu mă gîndesc socială

a-

în fața istoriei
Dan LAURENȚIU

Alături de ceilalți scriitori români pentru care unica rațiune de a fi se constituie din slujirea cu credință a poporului, trebuie să-mi mărturisesc bucuria adîncă de a participa, cu inima și gindul, la pregătirea unor evenimente de seamă în istoria țării : cel de-al X-lea Congres al partidului și aniversarea unui sfert de secol de la eliberarea patriei. Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive ale congresului, documente programatice de cea mai riguroasă ținută științifică, bazate pe o analiză profundă a realităților contemporane interne și externe, sînt expresia aspirațiilor și intereselor fundamentale ale întregului popor. Această identificare între politica partidului și interesele națiunii socialiste, consultarea largă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor au devenit în țara noastră o practică pe cît de curentă, pe atît de generoasă, și rezultatul direct nu putea fi altul decît acela al creșterii forței și coeziunii poporului în jurul partidului său. Iar această creștere a forței economice, moral-politice a republicii noastre socialiste contribuie la întărirea întregului sistem mondial socialist, la cauza păcii și colaborării în lume

S-au desfășurat în întreaga țară conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid. Ceea ce mi s-a părut impresionant la aceste conferințe cred că vine de dincolo de cifrele din ce în ce mai mari ale producției materiale cu care oamenii muncii • vor sărbători istoricele evenimente din această lună : emoția specială a acestor conferințe își are originea în spiritul profund democratic care le-a animat. Pentru întîia oară, conferințele județene și-au desemnat nu numai delegații care le vor reprezenta în cel mai înalt for al oartidului - congresul - ci și pe aceia dintre ei care candidează pentru organele de conducere ale partidului Acești delegați aleși dintre cei mai buni comuniști au învestitura fiecărui județ în parte să-l realeagă în fruntea Partidului Comunist Român pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, neobosit în devotamentul său față de poporul român și cauza socialismului Iar această solidaritate spirituală a unui popor întreg cu partidul care-i exprimă idealul și cu omul care-i simbolizează tăria invincibilă este pentru fiecare dintre noi, cei devotați cuvîntului angajare emoționantă în fața istoriei.

Prin operele
noastre
slujim

cauza socîa
lismului
Ștefan POPESCU

Luna august din acest an înmănunchează două evenimente social-politice de cel mai înalt ordin : cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și sărbătorirea jubiliară a celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist — eveniment crucial în istoria patriei.In anul 1968, producția globală industrială a țării noastre a crescut față de 1938 — în 30 de ani — de 14 ori, nivelul producției agricole a sporit de 1,6 ori, iar venitul național s-a ridicat de peste 5 ori. Acesta este, citînd din Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului, rodul muncii eroice, pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului nostru popor, care a urmat cu încredere și devotament partidul comunist. Acestea au fost statornicite prin deplinul spirit de abnegație al fiecăruia în tot ce pentru patrie și pentru sine, știent că prosperitatea țării prosperitatea lui.Capacitatea fiecăruia trebuie
a săvîrșit fiind con- înseamnăCapacitatea fiecăruia trebuie îmbunătățită continuu prin muncă asiduă. Fiindcă numai munca dă dîrzenia și neînfricarea. sporind și calitatea lucrului ce-1 faci cu mintea și cu mîinile tale. Cînd caoacității dovedite mereu creseînde și îmbunătățite i se adaugă consecvența revoluționară în concepție și în voința susținută și din ce în ce mai oțelită, atunci premisele unui .. nou umanism au devenit clare și din ce în ce mai pline de un conținut real. Cînd. prin vasta activitate organizatorică, politică și ideologică a partidului, în frunte cu Comitetul său Central, acest nou umanism, umanismul socialist, este cîrmuit si îndreptat spre binele întregii societăți, el se impune ca o necesitate globală nu numai în sînul unei colectivități restrînse. ci devine filozofia unei națiuni, a unor popoare.Desigur, pentru a grăbi procesul de înfăptuire a umanismului nostru, munca fiecăruia trebuie să fie cît mai rodnică. Nu numai a muncitorului cu brațele — a cărui muncă trebuie să se apropie din ce în ce mai mult de cea a intelectualului — ci și cea a sufletului și a minții, tre- 1 buind să-și aibă călăuză eficiența și finalitatea clare, optimismul pe care realizările ce le-am dobîndit pînă astăzi îl îndreptățescOperele noastre trebuie să fie cunoscute de cît mai mulți, iar aceștia, cititorii. să-și extragă din seva poemelor și a prozei substanțe active, care să-i mobilizeze, să-i înrîurească în întreaga lor viață socială și să-i impulsioneze spre mai mult și mai bine în viață, în munca de zi cu zi.Acum, cînd cucerirea de seamă a regimului socialist a fost înfăptuirea pentru prima oară în istoria țării a deplinei egalități economice, sociale și politice dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, a frăției lor în luptă pentru înflorirea patriei comune, acum, cînd partidul și guvernul au înfăptuit cu consecvență linia politicii externe stabilite de Congresul al IX-lea, se cuvine ca fantele noastre de creație să fie asemeni _ unor unelte perfecționate, pe care le dăruim unor mîini ce și-au însușit cu ’destoinicie întrebuințarea lor, ca prin operele noastre să fim fo’ositori cauzei ce o avem de realizat și desăvîrșit.Este un titlu de glorie să slujești din toate puterile tale în uzine, pe ogoare, cu condeiul, penelul și dalta, sub stindardul înflăcărat al umanismului socialist, așa cum este el oglindit în Tezele C.C. al P.C.R pentru Congresul al X-lea al partidului.Știind că menirea creatorului este aceea de a sluji voința și aspirațiile supreme ale poporului, forțele artistice ale patriei noastre se string, asemeni poporului întreg, în jurul partidului, slujesc cu devotament patriotic politica sa științifică, marxist-leninistă, răspund îndemnurilor ce le sînt adresate de a făuri o literatură și o artă capabile să slujească aspirațiilor nobile ale poporului, să înfățișeze eforturile sale constructive puse la temelia orînduirii noastre noi, socialiste.

Să fim la înălțimea
calității de mesager

al spiritualității poporului
/Tezele și Directivele celui de-al X-lea Congres al partidului, desemnînd ..spirala dezvoltării României socialiste în următorii ani, înseamnă atît pentru întreaga noastră viață socială, cît și pentru literatură, un impuls spre afirmarea celor mai înalte și nobile idealuri.Nu poate să fie scriitor a- devărat acela care nu răspunde întrebărilor timpului său, acum cînd sentimentul cetății a căpătat valoare maximă. Obiectivele create la noi în această perioadă, cele industriale, economice, sociale, devin surse fertile de inspirație, suportul pe care se înalță cultura, deoarece întotdeauna un flux puternic de dezvoltare a arte-produs și o înflorire a lor și literaturii.Niciodată, mai mult cum, scriitorul nu a sentimentul că tot ceea ce se întîmplă în patria sa reprezintă aspirația unui po-

ca a- trăit

Nicolae IOANA

por care tinde, să-și proiecteze ființa în spațiile primordiale ale universalitățiiEpoca actuală este o e- pocă de sinteză în care scriitorul poate vedea atît continuitatea spirituală și materială a colectivității românești, legătura prezentului cu cele mai strălucite fapte ale trecutului, cît și direcțiile viitoare. Numai un prezent viu, străbătut de suflul prefacerilor înnoitoare, poate oferi adevăratele satisfacții ale participării și ale prevederii unei e- voluții netulburate. Fără îndoială, evenimentele de mare însemnătate pe care le trăim, atît pe plan In-

tern, cit și pe plan internațional, ne dau sentimentul de a fi nu numai martori, dar și participanți activi la împlinirea lor. Alături de ceilalți cetățeni ai patriei, scriitorul se simte părtaș la eforturile lucide depuse de partidul și poporul nostru pentru a rezolva cu succes problemele multiple pe care le ridică viața, pornind de la cunoașterea lor aprofundată, de la aprecierea lor științifică, bazată pe principiile materialismului dialectic și istoric. în acest sens, Tezele și Directivele apropiatului congres al Partidului Comunist Român întruchipează elocvent aceste e- forturi de împlinire a o-

biectivelor ce ni le propunem în edificarea noii societăți, în afirmarea plenară a României contemporane pe plan internațional. Pentru a atinge înaltele o- biective ale construcției pe care ni le propunem este însă nevoie de liniște, de omenie, de pace, de dreptul fiecărui popor să-și construiască viața conform condițiilor proprii.Iată însumarea în cîteva cuvinte a sute de subiecte generoase, care animă creația literară și care pot să-și găsească mereu reflectarea în cuvîntul așternut cu grijă pe hîrtie. Legat de popor, de acest pămînt unde în urma unor mari e- forturi semenii săi au reușit să-și afirme geniul creator în producerea bunurilor spirituale și materiale ale civilizației moderne, poetul, scriitorul de azi, trebuie să răspundă pe deplin menirii sale.
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Cronica zilei

r în Capitală au început să sosească delegații ale partidelor comuniste și muncitorești care vor participa la lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Partidul Comunist din India

(Marxist)
Vineri seara a sosit în Capitală 

delegația P.C. din India (Marxist) 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. De
legația este formată din tovarășii 
P. Sundarayya, secretar general al 
C.C. al P.C.I. (M), și M. Hanu- 
mantha Rao, membru al C.C. al 
partidului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm
pinați de tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

Partidul Tudeh (Popular) din Iran
Vineri la amiază a sosit în Capi

tală delegația Partidului Tudeh 
(Popular) din Iran, care va parti
cipa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Delegația este 
formată din tovarășii Iradj Eskan- 
dari, membru al Biroului Executiv, 
secretar al C.C. al P.T. (P.) I., și

Saidi Socufe, militant al partidu
lui.

La sosirea pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația Partidului Tudeh 
(Popular) din Iran a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe Stoi
ca, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., și Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R.

Uniunea Socialistă Arabă din R.A.U
Vineri seara a sosit în Capitală 

delegația Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Unită, care va 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. și va face 
o vizită de prietenie în 
noastră.

Delegația este formată din 
hamed Al-Zayat, membru al 
(îl U.S.A., raportor al Comisiei Po
litice a C.C. al Uniunii, Mustafa 
El-Gindi, membru al C.C. și al 
Comisiei Politice a C.C. al Uniu
nii, secretar al Comitetului guver-

țara

noratului Gharbia al U.S.A., și 
Ahmed Kamal, activist al Uniunii.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior, și de 
Constantin Vasiliu, adjunct ’de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Arabe U- 
nite la București, Moustapha 
Moukhtar, și membri ai ambasadei.

Reprezentantul Uniunii Naționale

Africane din Tanganika-Tanzania

La București a sosit doamna Margaret Bruce, șefa Secției pentru statutul femeii din cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, reprezentanta secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, la seminarul cu tema „Efectele dezvoltării științei și tehnicii asupra vieții femeii". Seminarul se va desfășura la Iași între 5 și 18 august sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, în colaborare cu guvernul Republicii Socialiste România.Seminarul de la Iași reprezintă concretizarea unei hotărîri adoptate de .Comisia O.N.U. pentru statutul femeii, din inițiativa delegației Republicii Socialiste P.omânia. Vor participa reprezentanți din marea majoritate a țărilor europene, precum și observatori din alte țări și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.Referindu-se la seminar, doamna Margaret Bruce a declarat presei : „Acesta este unul din seminarele care au loc în cadrul programului pentru drepturile omului. El permite femeilor din diferite regiuni ale lumii să schimbe puncte de vedere despre probleme și rezultate ale experienței dobîndite în țările lor.Va fi un seminar la care se vor discuta efectele dezvoltării teh- nico-științifice asupra vieții femeii. Credem că va fi un seminar foarte interesant."■ArVineri la amiază s-a deschis, în- tr-una din sălile muzeului Simu din Capitală, expoziția sculptorului indian Chintamoni Kar. Creator cu activitate complexă, artistul expozant este deopotrivă sculptor, pictor, grafician și pedagog, director al Colegiului de artă din Calcutta și autor al mai multor lucrări de istoria artei. La Paris, unde și-a făcut studiile, Chintamoni Kar a avut ocazia să-l cunoască pe marele nostru sculptor Brâncuși, acesta constituind și primul său contact cu arta poporului român.Prezenta expoziție, modestă ca număr de lucrări, cuprinde schițe, studii și reducții ale unor opere care, în mărimea lor definitivă, împodobesc diferite orașe și parcuri din India. Ea ilustrează strădaniile creatorului de a imbina cuceririle artei contemporane cu bogatele tradiții ale artei indiene.La vernisajul expoziției au asistat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, artistul poporului Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă.Au participat, de asemenea, ambasadorul Indiei la București, Shri S. Than, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, criticul Mircea Deac, directorul Oficiului pentru organizarea expozițiilor de artă, și sculptorul Chintamoni Kar au rostit scurte cuvîntări.

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale

a Confederației
ElvețieneCu ocazia sărbătorii naționale a Elveției, ambasadorul acestei țări, la București, Charles Albert Dubois, a oferit vineri o recepție la reședința sa.Au participat Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au luat parte șefi al misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acelăși prilej, ambasadorul Elveției a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.

Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească ușor în toate ,.......................... .......fost mai dimineții, exceptînd menținut slab pînă tura aerului J între 21 grade Ciuc și Tîrgu Secuiesc și 29 grade la Băilești. * ~Vremea a fost continuat să ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin dimineața. Vîntul a suflat potrivit. ~ maximă a fost de
Timpul probabil 

de 3, 4 și 5 august Vreme in general călduroasă. Cerul va fi variabil. Innorări parțiale se vor semnala în vestul și sudul țârii, unde se anunță averse izolate însoțite de descărcări electrice. Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre 10 și 20 de grade, iar maximele între 22 și 32 grade, local mai ridicate. în București : Vreme în general frumoasă și călduroasă cu cerul variabil, favorabil averselor slabe după-amiază. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

regiunile țării. Cerul a mult senin în cursul a devenit variabil, Dobrogea unde s-a senin. Vîntul a suflat la potrivit. Tempera- la ora 14 oscila ! la MiercureaIn București: frumoasă și a se încălzeascăTemperatura 28 grade.
pentru zilele 
a.c. In țară : frumoasă și

Vineri seara a sosit în Capitală 
Peter Saidi Syovelwa, membru 
Comitetului Național Executiv 
Uniunii Naționale Africane 
Tanganika, care va reprezenta U- 
niunea la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

al 
al 

din

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii Dumitrii Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., și de Bujor 
Sion, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

★loc la sediul Aso- internațional și re-

Expoziții dedicate marilor 
evenimente din viața patriei• •

în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, in numeroase orașe ale 
țării s-au deschis expoziții, oglindind puternica dezvoltare econo
mică pe care au cunoscut-o județele țării in anii construcției. so
cialiste.Vineri la amiază s-au deschis în pavilioanele A și B din Parcul Herăstrău expozițiile : „București la a 25-a aniversare a eliberării patriei" și „Arheologia bucureșteană în anii puterii populare", organizate de Comitetul pentru Cultură și Artă al municipiului București și Muzeul de istorie a municipiului în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.Prima expoziție cuprinde peste 220 de fotografii, care reflectă sintetic marile transformări ce s-au petrecut în viața Capitalei și a locuitorilor ei, în pătrarul de veac ce a trecut de la eliberarea patriei. Ceadoua, cuprinzind 250 de exponate — obiecte arheologice și fotografii — oferă o sugestivă retrospectivă a cercetărilor de arheologie efectuate în anii puterii populare pe teritoriul municipiului București.

★Graficele, fotografiile, machetele, mostrele expoziției „25 de ani de realizări în județul Galați", organizată de comitetul județean de partid, înfățișează sugestiv dezvoltarea impetuoasă pe care au cunoscut-o industria, agricultura, învăță- mîntul, știința și cultura județului în sfertul de veac care a trecut de la eliberare, expoziția constituind o instructivă lecție

Vineri a avut ciației de drept lății internaționale o masă rotundă, în cadrul căreia Joseph Michael Gitch, doctorand al Universității din Londra, a avut un schimb de vederi cu membri ai asociației asupra politicii externe a României în perioada primului război mondial.(Agerpres)
r

AU APĂRUT 
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Generatoare 
de acetilenă 

transportabile

T se comportă
meritoriu in Raliul(

Dunării-Castrol

și a eventualelor

Automobiliștii români

RINDURI cluburl- bun ju- englezul goluri,

de pro- celelalte tot aici

EXTRAGEREA I : 24
13 50 1 6 70 44 17 51.Fond de premii : EXTRAGEREA a Il-a :Fond de premii :

rază din întîlrurea Ion Țiriac — Premjit Lall
Foto : S. Cristian

SPO
LA TENIS, ÎN „CUPA DAVIS"

Romania conduce cu 2-0
în meciul cu IndiaEchipa de tenis a un start excelent în terzonale ale „Cupei Davis" ; ieri, în prima zi a meciului cu echipa Indiei, a realizat două frumoase victorii, din tot atîtea posibile, ceea ce constituie desigur un mare pas către calificare în finala interzonală. Cei doi sportivi români — Ion Țiriac și Iîie Năstase — au luptat din răsputeri pentru a depăși adversari bine cotați în tenisul Internațional. Partidele, deși au dat cîștig de cauză tricolorilor noștri, au avut totuși aspecte diferite. Pentru Țiriac, întrecerea cu campionul Indiei, Premjit Lall, nu părea a fi deloc ușoară (ba dimpotrivă 1). în cele din urmă, valorosul nostru'sportiv și-a impus din plin personalitatea în joc. Doar în primele două „ghemuri", el a părut oarecum derutat (sau timorat), permi-

României a luat semifinalele in- ieri,

țînd lui Lall să puncteze nestingherit. In continuarea' setului inaugural și în celelalte două următoare, Țiriac a jucat cu o dezinvoltură puțin comună, uzînd de cele mai diverse procedee tehnice, acumulînd punct după punct... Rareori — și mai ales in ultimul timp — a evoluat Țiriac Ia nivelul jocului prestat ieri în fața lui Lall. Satisfacția i-a fost, firește, dublă : puternicele și repetatele a- plauze ale unui public de-a dreptul îneîntat și victoria prețioasă pentru echipa tricoloră. Scorurile în cele trei seturi cîștigate de Țiriac au fost: 6—2, 6—3, 6—2.Echipa României conducea deci cu 1—0 cînd pe teren au intrat, pentru cea de-a doua partidă de simplu, Ilie Năstase și Jaideep Mukerjea. Sportivul nostru începe impetuos ; conduce cu 4—0 și cîștigă primul set cu 6—2. In setul următor, tot Năstase cîștigă (cu 6—4). Deloc dispus să cedeze, Mukerjea luptă mai mult, vine mai des în atac și-și adjudecă, spre consternarea generală (mai ales a lui Năstase !), seturile trei și patru, (ambele cu 6—4), egalînd situația în fine, setul decisiv 1 Năstase reintră cu forțe proaspete, ceea ce se observă bine chiar de la primele schimburi de minge. Nu-1 dă o clipă de răgaz partenerului său. Mukerjea, atft de suplu și rapid în seturile precedente, nu mai poate veni prompt la fileu pentru atac și cedează categoric. Năstase obține victoria cu 6—1,

aducînd al doilea punct pentru echipa României.Astăzi după-amiază, cu începere de la ora 15, tot pe terenul central din parcul sportiv Progresul, are Ioc partida de dublu. Conform regulamentului, componența cuplurilor respective poate fi anunțată cu o oră înaintea începerii partidei. Se pare că vom vedea evoluînd din nou a- ceiași 4 jucători. De altfel, Țiriac — Năstase pe de o parte și Lall — Mu- kerjea, pe de altă parte, sînt cuplu- 1 rile cele mai redutabile ale echipelor respective.
★Aseară, corespondentul nostru din Londra ne-a comunicat că în meciul Anglia—Brazilia (cea de-a doua semifinală interzonală a „Cupei Davis"), după două zile conduce echipa Braziliei cu 2—1. Ieri, la Wimbledon, în partida de dublu, cuplul brazilian Koch-Mandarino a învins în patru seturi (4—6, 6—4, 6—4, 6—4) perechea engleză Cox- Curtis.

După ce a străbătut aproape 1200 km pe șoselele R.F. a Germaniei, Austriei, Cehoslovaciei șl Ungariei, caravana Raliului Dunării-Castrol a intrat în România vineri după a- miază. La punctul de frontieră Borș, oficialii au consemnat trecerea a 29 de echipaje, din cele 36 care au luat startul. Restul au abandonat pe parcurs. Printre abandonați se află și belgianul Staelpelaere, liderul clasamentului campionatului european al raliurilor, cotat inițial ca favorit în această cursă. Concuren- ții români se comportă meritoriu. Echipa noastră, potrivit unor rezultate provizorii, ocupă primul loc în ■ clasament (la categoria respectivă) fără nici o penalizare. Departajarea concurenților va fi făcută în cursul celor 8 probe speciale care se desfășoară în tot cursul zilei de astăzi pe diverse șosele montane.Ultima probă are loc la ora 18 la Poiana Brașov, cîștigătorii raliului urmînd a fi cunoscuți duminică, după calcularea tuturor timpilor de concurs contestații.

ÎN CÎTEVA
>

început 
handbal, Participă Bulgaria,La Bacău și Buhuși a 

turneul internațional de dotat cu Cupa Prieteniei, echipe de tineret din R. P.R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungară și R. S. România. în meciurile disputate în prima zi s-au înregistrat următoarele rezultate : feminin : România — Bulgaria 22—6 ; Iugoslavia — Ungaria 15—11 ; masculin : România — Bulgaria 22—12 ; Iugoslavia — Ungaria 16—9.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe libretele 

de economii pentru construirea 
de locuințe 

TRAGEREA LA SORȚI PT. TRIMESTRUL II 1969
6—2 (2—2) o selecționată a lor din Copenhaga. Cel mai cător de pe teren a fost Brian Kidd, autorul a trei „_____ ,înscrise în decurs de 15 minute.

Cu o rundă înainte de terminarea 
turneului internațional de șah de Ia 
Amsterdam, marele maestru maghiar Lajos Portisch este virtual cîș- tigător, avînd 11 puncte din 14 posibile. în penultima rundă, Portisch a remizat cu Damianovici. Același rezultat a fost consemnat în partidele Gheorghiu — Byrne, Vasiu- kov — Darga, Donner — Liberson, Ivkov — Kavalek. Pe locul doi al clasamentului se află sovieticul Liberson cu 9,5 puncte. Florin Gheor
ghiu ocupă locul 12 cu 5,5 puncte.

. 2Z 2 u Nr. libre
tului clști- 

gătoi

Valoarea cîștigului
parțiali totali1 861-208-447 40 000 40 0001 822-306-6 20 000 20 0001 862-201-302 15 0001 831-106-325 15 0001 838-103-209 15 0001 843-1-317 15 0001 843-1-524 15 0001 861-208-375 15 0001 843-1-445 15 0001 834-1-123 15 0001 860-1-872 15 0001 852-1-397 15 0001 838-1-25 15 0001 859-1-2445 15 0001 861-205-779 15 0001 860-1-555 15 0001 861-205-594 15 0001 824-1-183 15 0001 816-1-375 15 000 255 00019 f TOTAL: 315 000

Prima etapă a cursei cicliste inter
naționale, ce se desfășoară pe șose
lele dobrogene, a fost cîștigată de sportivul român Francisc Ghera, care a sosit cu un avans de peste 6 minute față de pluton, acoperind traseul Constanța—Tulcea (130 km) în 3h 45’28”. Pe locul doi a " ’ ' gianul Anthenis, iar pe românul St. Cernea.

întreprinderea. mecanică 
„Ceahlău* din Piatra Neamț 
produce generatoare de ace- 
tilenă, de 1 250 cm cubi, 
transportabile, necesare la 
obținerea acetilenei gazoase. 
Acest tip de generator face 
parte din clasa generatoare
lor de presiune joasă. Ele
mentele și echipamentul ge
neratorului, care condiționea
ză siguranța în funcționare, 
sînt executate din materiale 
rezistente la coroziune, care 
exclud formarea de compuși 
care să prezinte pericol de a- 
prindere sau explozie. între
prinderea furnizoare stă la 
dispoziția celor interesați cu 
toate lămuririle necesare.

sosit bel- locul trei Președintele Comitetului european de atletism, A. Paulen, și-a exprimat speranța că meciul intercontinental Europa — America va fi reeditat și în anul 1971. Convorbirile dintre reprezentanții, europeni și americani nu au fost încheiate, dar se știe de pe acum că în cazul organizării celui de-al treilea meci, acesta va avea loc Intr-o țară din America de Sud. De altfel, selecția formației a- mericane se va putea face cu prilejul Jocurilor panamericane programate în orașul columbian Caii.Sprinterul de culoare John Car
los, unul dintre protagoniștii meciului Europa — America, a declarat că în toamna acestui an va deveni probabil jucător profesionist de fotbal american „Am venit la Stuttgart 
cu intenția de a bate un record 
mondial, dar nici starea vremii și 
nici adversarii nu m-au ajutat", a adăugat celebrul sprinter.în anturajul echipei americane se discută și despre o eventuală retragere din activitatea competițională a campionului olimpic în proba de săritură cu prăjina, Bob Seagren, actualmente în tratative cu o companie de televiziune americană

ria mișcării munci
torești din România. 
1893—1900

In faza finală a „Cupei 
tenis (echipe de tineret) Cehoslovaciei conduce i fața echipei României. In partida de dublu, cuplul Hrbec—Hutka a învins cu 6—4, 6—4, 4—6. 6—4 perecheaMarcu-Dumitrescu.în meciul Spania—R. F a Germaniei, tinerii tenismani spanioli conduc cu 2—1.

Proba masculină de floretă din 
cadrul concursului internațional de 
la Minsk a fost cîștigată de echipa U.R.S.S., urmată în ordine de formațiile României, Poloniei, U.R.S.S. II, R. D. Germane, Ungariei, Cubei și Bulgariei. Selecționata română a învins cu 9—7 echipa Poloniei, cu 9—2 pe cea a Cubei, cu 9—7 reprezentativa R. D. Germane și a pierdut un singur meci (7—9) în fața primei reprezentative a U.R.S.S.

i Galea" la formați^ cu 3—0 Inde istorie contemporană, o sinteză a profundelor prefaceri socialiste cunoscute de acest colț de țară, ca rezultat al înfăptuirii neabătute a politicii partidului nostru.
★Expoziția economică a județului Mehedinți, deschisă la Turnu Severin, oglindește prin machete, grafice și fotografii faptul că acest județ, care în perioada antebelică era palid reprezentat în economia națională, realizează astăzi fluviale și maritime, însemnate cantități de . plăci fibrolemnoase, cherestea, furnire estetice și multe alte produse cunoscute nu numai în țară, ci și în 26 de state de pe toate continentele. De o deosebită atenție se bucură exponatele din sălile destinate Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Sint evidențiate, de asemenea, succesele tură.

© 1919. în sprijinul 
Republicii Ungare a 

Sfaturilor

dobîndite ) în agricul-

nave mobilă, placaj,

•ks-a deschis în Palatul expoziția intitulată

de-a

cinema

Plata cîștigurilor se face de cătra filialele C.E.C. prin virarea în contul contractului pentru construirea de locuințe, prin depunerea pe instrumente de economisire C.E.C. sau în numerar, la cererea titularului libretului.
PROGRAMUL I

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
O Invitație pe 16 mm. Din acti
vitatea cinecluburilor pionierești. 
17,50 — „Belle și Sebastlen" (VI) 
— producție a studiourilor fran
ceze. 18,15 — Student-Club Bucu
rești vă prezintă... (Interviziune) 
Program artistic realizat de stu- 
noștrl. Selecțiunl din Festtva-dențl. 18,45 Aplauze pentru colegii _____,____ ___ _______

Iul cultural-artistic republican al elevilor. 19,15 — Monografii contempo
rane. „Porțile de Fler" (emisiunea a Vl-a). Film de Nicolae Holban. 
Imaginea : George Brătlanu. 19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin me
teorologic. 20,00 — Tele-enclclopedla. 20,45 — Film T V. Ritmuri contem
porane 21,45 — Film serial : Comisarul Maigret. 22,35 — Cîntece de lume, 

muzicalLa Iași culturii „Expo 25“ (dezvoltarea județului Iași 1944—1969). Graficele, machetele, panourile, fotografiile, ■ reproducerile expuse oglindesc prefacerile adinei economice, sociale și culturale care s-au petrecut în această parte a țării în ultimii 25 de ani.

22,55 — Telejurnalul de noapte. 23,10 — „Epoca de piatră* — film 
de desene animate. 23,35 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,00 — în 
optimismului. Emisiune de muzică ușoară. Cîntă Aura Urzlceanu. 
Recital de slmbătă seara. Pianistul Dan Grlgore șl violonistul _______
Bllclurescu. In program : „Sonata nr. 6 în Sol major" de Wolfgang Ama
deus Mozart ; „Impromptu concertant" de George Enescu. 20,35 — Ro
man foileton : „Lunga vară fierbinte" (XII). „Mal rău ca ta iad". 21,35 — 
închiderea emisiunii programului II.

cheia... 
20,15 — 
Nicolae

Cea de-a doua ediție a Sparta- 
chiadei de vară a armatelor prie
tene din țările socialiste a început la Kiev cu întrecerile de handbal, volei și lupte greco-romane. în prima zi a turneului de handbal, echipa română a învins cu 14—11 (7—4) selecționata militară din R. D. Germană. Meciul dintre formațiile Cehoslovaciei și Poloniei s-a încheiat eu scorul de 19—15 (7—7)' tn favoarea jucătorilor cehoslovaci, în timp ce echipa U.R.S.S. a întrecut cu 19—16 (11—8) formația Ungariei. Rezultate din competiția de volei : Ungaria — Polonia 0—3 ; U.R.S.S. — R. P. D. Coreeană 3—0 ; Bulgaria — Cehoslovacia 3—1.

Echipa engleză de fotbal Manches
ter United a învins cu scorul de

Federația mexicană de fotbal și 
comitetul de .organizare a campiona
tului mondial din anul 1970 nu vor putea utiliza în scopuri comerciale denumirea de „Cupa Jules Rimet“. Această hotărîre a fost dată de judecătorul districtului capitalei.Dreptul de folosire a acestei inscripții fusese acordat impresarului Jose Valero, care-1 solicitase anticipat secretariatului Camerei de industrie și comerț.

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 31. VII. 1969, ale cărei rezultate s-au publicat în ziarul nostru de ieri, cea de-a 7-a combinație de litere corect ieșită la tragere este G.Z.J. și nu 
C.Z.J., cum, dintr-o eroare de dactilografiere, s-a propus redacției spre publicare.

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea LOTO 

din 1 august 1969 
69

560 176 lei.
35 26 37 1.
293 763 lei.

LA „FLAMURA ROȘIE“-SIBIU

ț
J 

ț 
ț 
I

< j
u.

o Contesa Cosei (ambele serii) : 
REPUBLICA — 10 ; 13,15 ; 17 ;
20,15.
o O chestiune de onoare : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FES
TIVAL — 9 ; 11,30 14,30 ; 17,45 ;
20,45, la grădină — 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : LUMI
NA — 9—15,45 ta continuare ; 18,15; 
20,45, GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
o Căsătorie pripită : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA 
— 9—10.
© Secretul clfrulul : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima tură ; ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45; 20.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Preludiu : UNION — 15.30 i 18; 
20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;

21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9—16 In continuare ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30. 
O Pădurea spînzuraților : GLORIA
— 20,30.
o Creola, ochil-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,
STADIONUL DINAMO — 20,15,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15. 
O Crima din pădure : DACIA —
8.45— 21 ta continuare.
0 Paradisul îndrăgostlțllor : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Muzeul satului ; Tradiții mara
mureșene ; Cîntece în lemn ; Că
lușarii ; Tradiții ; Un dans ta 
Munții Codrului : TIMPURI NOI
— 9—21 ta continuare.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARTA —
8.45— 16,30 ta 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.
o In umbra coltului : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30.

o Prințul negru 1 CRlNGAȘI
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lovitură puternică : BUCEGI 
9; 11,15; 13,30 ; 16; 18,15, la gră
dină — 20,30, VITAN — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,30.
0 Contemporanul tău I MUNCA
— 16 ; 19.
0 încotro, omule 7 : MOȘILOR —
15.30 ; 19,30.
0 Noaptea e tăcută pentru a visa: 
UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30.
0 La dolce vita : MIORIȚA —
9.30 ; 13 ; 16 ; 19.
0 Nelmblînzlta Angelica : POPU
LAR — 15.30 ; 18 ; 20,30, COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL —
15.30 ;. 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Crossbow : FLO- 
REASCA — 9,15 ; 11,30 ; 15,30 ; 18.
0 Ultima noapte a copilăriei : 
FLOREASCA — 20,30.
0 Noaptea generalilor : VOLGA — 
9—16,45 în continuare, RAHOVA
— 15,30 ; 18,30, la grădină — 20,30, 
AURORA — 9 ; 12 : 15 ; 18 ; 20,45, 
la grădină — 20,30.
O Alexandru cel fericit: PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Străin ta casă : LIRA — 15.30 ; 
18, la grădină — 20,30.
0 Comedlanțil : DRUMUL SĂRII
— 16 ; 19.

• Tarzan, omul junglei : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

?A trăi pentru a trăi I COTRO- 
ENI — 15,30 ; 19.

0 Adio, Grlngo : PACEA — 18,30 | 
13 ; 20,30.
a Deșertul roșu : CENTRAL — 
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
e Lustragiul : GRĂDINA MOȘI
LOR — 20,30.
O Haiducii : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,30.

• Teatrul Național Cara-
glale" (sala Comedia) : Cine ești 
tu 7 — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe 1 — 20.
• Ansamblul folcloric „Perlnlța* 
(ta sala Teatrului „C. I. Nottara): 
Perlnița mea

O gamă de produse larg diversificată
O mare varietate de produse, adesea unicate sau în serii foarte mici, constituie trăsătura definitorie a activității întreprinderii de pe malul stîng al Cibinului. Realizarea acestor produse depinde, firește, în primul rînd, de calificarea înaltă a oamenilor, de priceperea și capacitatea lor de a stăpîni tehnologii de strictă specialitate. Cei peste 1 700 de salariați ai întreprinderii „Flamura roșie" realizează în prezent peste 1 500 de produse în vederea cooperării cu peste 1000 de beneficiari, precum și o serie de alte produse cu o largă destinație publică. Printre numeroșii beneficiari se numără mari întreprinderi industriale ca „1 Septembrie" Satu Mare, Uzina mecanică Cugir și, de curînd, Uzina de autoturisme Pitești. Acestora li se adaugă și beneficiarii externi, din țări ca Ungaria, Polonia, Suedia,

Grecia, Israel, Libia, în fața cărora marca fabricii sibiene ne reprezintă țara.Acest din urmă fapt incumbă o deosebită răspundere colectivului sibian. Rațiune în plus pentru care la „Flamura roșie" Sibiu își desfășoară activitatea un tînăr și foarte util laborator intern de cercetări menit să asigure condițiile propice de efectuare a probelor pentru recepția materiei prime, ca și pentru determinările curente necesare în procesul de producție. în colaborare cu celelalte compartimente tehnice, se rezolvă o serie de teme de cercetare legate direct de procesul de producție. Pe această cale s-au îmbunătățit unele tehnologii, între care metoda de cositorire a spetelor, procedeul de aurire a penițelor cu vîrf inoxidabil din iridiu,

ca și procedeul de colorare a materialelor plastice pentru flori artificiale. Preocupările curente ale laboratorului întreprinderii vizează noi obiective importante. Se continuă, între altele, cercetările pentru metalizarea materialelor plastice, pentru injectarea materialelor plastice termorigide și, în general, se aprofundează teme legate de îmbunătățirea funcționalității produselor fabricate-Importante considerente de ordin tehnic și economic orientează întreprinderea în direcția proiectării și executării în regie proprie sau în colaborare cu alte întreprinderi a unor utilaje necesare procesului de producție. De curînd, „Flamura roșie" a livrat fabricii „Trico- dava“ din București primul lot de 30 000 de pîlnii textile tip cheta" din material plastic



ITALIA

Mariano Rumor

să formeze 
noul govern

o PLENARA C.C. AL P.C. ITALIAN.

ROMA 1. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Mariano Rumor a renun
țat să formeze noul guvern 
italian. El l-a vizitat vineri sea
ra pe președintele Republicii 
Italiene, Giuseppe Saragat, 
pentru a-1 informa că este în 
imposibilitate de a-și îndeplini 
mandatul ce i-a fost încre
dințat.

După ce încercările de a reface 
fosta coaliție de centru-stînga au 
eșuat, premierul desemnat s-a con
sacrat eforturilor de a alcătui un 
guvern monocolor, compus numai 
din democrat-creștini. Se pare că 
Rumor a întîmpinat dificultăți în 
formarea unui astfel de guvern 
chiar în propriul său partid. Im
pedimentul principal în calea unei 
astfel de soluții l-a constituit însă 
refuzul categoric al partidului so
cialist de a sprijini un guvern mo
nocolor.

Un comunicat al Palatului Quiri- 
nal a făcut cunoscut că președintele 
Saragat va începe o nouă rundă de 
consultări cu liderii partidelor po
litice. S-ar putea ca el să ceară u- 
nei alte personalități să încerce so
luționarea crizei, dar pentru mo
ment o asemenea posibilitate pare 
puțin probabilă.

La Roma s-au desfășurat timp de 
două zile lucrările ședinței plenare 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian consacrate anali
zei situației politice din țară. în ra
portul său, Pietro Ingrao, membru 
al Direcțiunii P.C.I., a subliniat că 
actuala criză este rezultatul „crizei 
sociale și politice în care se află 
Italia de mai multă vreme". Ra
portorul a spus în continuare : „Ne 
aflăm într-o situație în care o pre
zență activă, inițiativa și vigilența 
partidului comunist și a tuturor 
forțelor muncitorești și populare 
sînt necesare pentru a se da o 
orientare spre soluții pozitivej a- 
vansate și pentru a împiedica de
generarea instituțiilor democrati
ce". în această lumină, P.C.I. se 
opune dizolvării parlamentului și 
organizării alegerilor anticipate. 
„Comuniștii, a spus Pietro Ingrao, 
consideră că se poate ieși efectiv 
din criză printr-o cotitură demo
cratică serioasă, adică printr-un 
program organic de reforme struc
turale, promovat de o nouă majori
tate care să lichideze discriminarea 
anticomunistă, care să dea un răs
puns pozitiv cerințelor maselor 
populare".

După dezbateri, Comitetul Cen
tral a aprobat raportul lui Pietro 
Ingrao, activitatea organelor de 
conducere și grupurilor parlamen
tare ale partidului în actuala fază 
a crizei de guvern.

Partidul Socialist Italian al Uni
tății Proletare relevă, la rîndul său, 
într-un comunicat al direcțiunii, că 
evoluția crizei „impune o nouă in
tensificare a eforturilor pentru lăr
girea unității tuturor forțelor de 
stînga în vederea constituirii unui 
nou cadru politic, pentru a face să 
eșueze orice tentativă autoritară și 
pentru a deschide o nouă perspec
tivă— cea a stîngii — care să răs
pundă așteptărilor maselor munci
toare, cuceririi unei democrații 
reale a maselor populare".
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La Londra a avut loc o demonstrație în sprijinul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și trai ale imigranților de culoare

Tentativa de lovitură* 

de stat în Argentina
o Un grup de militari au o- 
cupat postul de radio Cordo
ba. o Polijia a efectuat ares
tări în rîndul ofițerilor.

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
Un grup de militari argentinenl 
au preluat controlul asupra postu
lui de radio din Cordoba și au di
fuzat un comunicat prin care a- 
nunțau că ar fi avut loc o lovitură 
de stat în Argentina. Poliția a in
trat în acțiune și a operat arestări 
în rîndurile ofițerilor insurgenți. 
După cîteva ore, guvernatorul o- 
rașului, Roberto Huerta, a anunțat 
pe ministrul de interne, generalul

Francisco Imaz, că liniștea a fost 
restabilită.

Imediat după aceste evenimente, 
ministrul forțelor armate, Alejan
dro Lanusse, a convocat o reu
niune de urgență a comandanți
lor militari pentru a discuta „exis
tența unei organizații ultrasecrete 
în armată" care vizează o lovitură 
de stat. Se menționează, după cum 
relevă agenția U.P.I., că trei ofi
țeri superiori — un general și doi 
colonei — au fost înlocuiți din 
posturile lor. Din surse militare 
s-a aflat că cinci generali și mai 
mulți ofițeri de aviație sînt în mo
mentul de față anchetați.

PRIMUL FESTIVAL CULTURAL

Cu prilejul aniversării 

eliberării României
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor prilejuite de a 
25-a aniversare a eliberării României, 
televiziunea suedeză a transmis filmul 
românesc „Armonii și ritmuri mile
nare", care a obținut premiul întîi la 
Festivalul televiziunii de la Dublin 
din 1968. Cronicile apărute in presa 
suedeză conțin aprecieri pozitive la 
adresa filmului. .

★

CAIRO 1 (Agerpres). — Cu ocazia 
celei de-a -25-a aniversări a eliberării 
României, Academia poeților din Cairo

a organizat o seară literară româ
nească în cadrul căreia s-au recitat 
poezii de Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Mihai Beniuc și Eugen Jebeleanu.

★

LAGOS 1 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor consacrate sărbătoririi 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
României, 1. Dorobanțu, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României în Repu
blica Federală Nigeria, a oferit Uni
versității din Lagos un set de cărți ro
mânești, din partea Universității din 
București.

Turneul președintelui
Nixon în Asia

DELHI 1 (Agerpres). — Preșe
dintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, și-a încheiat vineri vizita 
oficială la New Delhi, în cadrul 
căreia a avut convorbiri cu primul 
ministru, Indira Gandhi. Au fost 
abordate o serie de probleme bi
laterale, precum și diferite aspec
te ale situației din Asia.

La plecare, pe aeroportul din 
Delhi, președintele Nixon a decla
rat că vizita întreprinsă în India 
va contribui la abordarea într-o 
perspectivă nouă a relațiilor dintre 
cele două țări.

Din India, președintele S.U.A. a 
plecat în Pakistan — ultima etapă 
a turneului său întreprins în mai

multe țări din Asia. La Lahore, el 
a fost întîmpinat de președintele 
Yahia Khan, precum și de membri 
ai guvernului pakistanez.

într-o scurtă declarație făcută 
pe aeroportul din Lahore, preșe
dintele Nixon și-a exprimat spe
ranța că convorbirile cu oficiali
tățile pakistaneze vor contribui la 
restabilirea relațiilor prietenești pe 
baza încrederii reciproce.

Pe ordinea de zi a convorbirilor 
la nivel înalt americano-pakista- 
neze s-au aflat probleme ale si
tuației internaționale și în special 
din Asia. O atenție deosebită a 
fost acordată relațiilor bilaterale.
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PANAFRICAN

CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

Primul festival cultural panafrican de la Alger, la care au participat trupe și formații artistice din 31 de state africane, s-a încheiat vineri seara Timp de 12 zile, Algerul a cunoscut ritmurile și vibrația dansurilor africane, a cîn- tecului de pe continent, la care și-au da! concursul trupe de balet din Senegal și Mauritania, formații folclorice din Sudan. Etiopia ori Ciad, orchestre de muzică tradițională, coruri, soliști și orchestre de muzică modernă din Zambia, Maroc și Guineea.Teatrul a ocupat un loc important. Numeroase trupe s-au succedat pe principalele scene ale Algerului, prezentînd, în cadrul concursurilor organizate cu acest prilej, spectacole îndelung aplaudate.Vedete africane, de incontestabilă talie internațională, cum sînt Myriam Makeba, Viky Blaine ori celebrul jazzman Archie Shept, au prezentat muzica africană și tradiționa-

lă din țările lor. Cineaștii africani regăsit în „săptâmîni african", țiile, de sculptură.rare și de poezie au venit să întregească această manifestare culturală a unui întreg continent.La un simpozion deschis telor O.U.A., invitați tură și tigiu internațional, s-a dezbătut tema : „Cultura africană, realitățile și rolul său în lupta de eliberare, în consolidarea unității africane și in dezvoltarea economică și socială a Africii".Oameni de cultură din Africa și de pe alte continente (în calitate de invitați) au dezbătut și confruntat în cadrul simpozionului multiple idei, de natură să contribuie la promovarea culturii africane. Intre altele, în cursul dezbaterilor s-a subliniat pregnant faptul că realitățile culturale din

s-au cadrul unei a filmului iar expozi- pictură și serile lite-
untuturor membre la care au oameni de artă

sta- ale fost cul- de ores-

Africa impun o sistematică și riguroasă inventariere a patrimoniului cultural. Cultura este și trebuie să fie chintesența spiritualității unui întreg popor, expresia aspirațiilor acestuia, un instrument eficace de dezvoltare socială pusă in slujba sa. Integrată în procesul dezvoltării, s-a conchis în cadrul dezbaterilor, cultura trebuie în a- celași timp să fie direct legată de realitățile epocii. La palatul de la Club des Pins, ideea că limba națională este și trebuie să constituie mijlocul e- sențial de cunoaștere, expresie și vehiculare a culturii, a fost cu vigoare susținută de numeroși participanți la simpozion.Cu ocazia închiderii festivalului, vineri seara, pe stadionul din Alger, a avut Toc o impresionantă defilare a participanților, iar formațiilor artistice, cîștigătoare ale diverselor concursuri organizate cu acest prilej, li s-au conferit premii.
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Mediere 
în conflictul 
nigeriano- 

biafrez
KAMPALA 1 (Agerpres). — 

Papa Paul al VI-lea, aflat în vizi
tă oficială în capitala Ugandei, a 
primit vineri pe cei doi membri ai 
■delegației biafreze sosiți Ia Kam
pala pentru a participa la mani
festările legate de vizita suvera
nului pontif. Unul dintre aceștia 
este Austin Okwu, care are grad 
de ambasador al Biafrei în Africa 
Orientală și Centrală, iar celălalt 
Gabriel Onynke, judecător la 
Curtea Supremă a Biafrei.

Agenția France Presse, care 
transmite această informație, re
levă că întrevederea pe care a 
avut-o papa Paul al VI-lea cu de
legația biafreză se înscrie pe linia 
hotărîrii șefului bisericii catolice 
de a face totul pentru soluționarea 
pe cale pașnică a războiului din 
Nigeria.

Situației din Nigeria și posibili
tăților de soluționare a conflictu
lui i-au fost consacrate și celelalte 
întrevederi pe care papa Paul al 
VI-lea le-a avut tot vineri la 
Kampala. El a primit pe șefii sta
telor Tanzania, Zambia, Ruanda 
și Burundi, aflați in capitala 
Ugandei,. precum și pe ceilalți 
conducători ai delegațiilor afri
cane prezenți la Kampala. De ă- 
semenea, papa Paul al VI-lea a 
primit pe șeful delegației federale 
nigeriene, Enahoro, comisarul pen
tru informații al guvernului de la 
Lagos.

„Maririer-6" transmită...
© 24 de noi imagini ale 
planetei Marte © Enig
matica „planetă roșie“ — la 
fel de dezolantă și inospita
lieră ca și Luna © Existența 
sau inexistența vieții pe 
Marte—o problemă încă în 
suspensie

PASADENA 1 (Agerpres). — In 
cursul nopții de joi spre vineri, la ora 
3,30 (ora Bucureștiului), a început 
transmiterea celei de-a treia și ultimei

serii de 24 de fotografii ale planetei 
Marte, luate de sonda spațială „Mari- 
ner-6“. Imaginile au fost luate în 
cursul dimineții de joi, în jurul orei 7 (ora Bucureștiului), într-un interval 
de 17 minute, cînd sonda a evoluat 
cu o viteză de 4 km pe secundă, apro- 
piindu-se de la 7 724 km distanță de 
„planeta roșie" pînă la distanța mi
nimă de 3 420 km de suprafața aces
teia. La un semnal transmis de la 
„Jet Propulsion Laboratory" din Pa
sadena (California), două camere de 
luat vederi instalate pe stație au fost 
declanșate, funcționînd alternativ cite 
42,5 secunde fiecare, timp necesar 
pentru înregistrarea unei imagini. 
Prima din camere, prevăzută cu un 
obiectiv panoramic, a redat imagini ale 
configurației suprafeței marțiene, cu

diametru de 80 km avînd in interio
rul său, mai ales pe versantul vestic, 
o mulțime de cratere cu dimensiuni 
mai mici".

Comentariile cercetătorilor tn legă
tură cu existența sau inexistența vieții 
pe Marte lipsesc aproape în întregime, 
deoarece se apreciază că la scara la 
care au fost executate aceste fotografii 
este dificil să poată fi identificată pre
zența unei forme de viață. Se consi
deră că după studierea profundă a 
imaginilor transmise de sonda „Mari- 
ner-6“ și a celor ce vor fi obținute prin 
intermediul lui „Mariner-7", care se 
va afla la 4 august la aproximativ 
3 000 km de suprafața planetei, deasu
pra Polului Sud al acesteia, vor putea 
fi trase unele concluzii.

Cu transmiterea acestor ultime 24

Cratere pe planeta Marte" — imagine transmisă de
„Marinăr-6*

Una din cele șase fotografii date publicității la Houston i 
In.viziera aurie a caschetei lui Aldrin se reflectă modulul 

lunar și alte obiecte aflate împrejurul său

în legătură cu disputa 

privind estuarul Chatt El Arab
BAGDAD 1 (Agerpres). — Ministerul irakian al Afacerilor Externe a remis șefilor misiunilor diplomatice acreditați la Bagdad copiile notei adresate de guvernul irakian Consiliului de Securitate în legătură cu disputa irakiano-iraniană privind navigația prin estuarul Chatt El-Arab. în această notă, care a fost înaintată recent președintelui Consiliului de Securitate de către misiunea permanentă a Irakului la O.N.U., guvernul irakian anunță că este dispus să supună litigiul său cu Iranul verdictului Curții internaționale de justiție sau unui alt tribunal internațional.După cum se știe, disputa dintre Irak și Iran a izbucnit la 19 aprilie a.c., cînd guvernul de la Teheran a hotărît să denunțe tratatul încheiat între cele două țări în 1937

care reglementează frontiera comună din sud, precum și dreptul de navigație în apele estuarului Chatt El-Arab. Cercurile oficiale iraniene reproșează tratatului din 1937 faptul că prevede o linie de frontieră care nu ține seama de necesitățile de navigație,, ci de adîncimea apelor. Se apreciază, totodată, că această linie sinuoasă și complicată a fost în decursul anilor o sursă permanentă de conflict între cele două state.In urma crizei izbucnite în relațiile dintre cele două țări, mai multe țări arabe, printre care Iordania, și-au oferit bunele oficii. Deși în acest scop a fost dusă o intensă activitate diplomatică (regele Hussejn menține contactele cu ambele părți pentru angajarea unor negocieri), aceste eforturi nu au dat pînă în prezent rezultatele scontate.

agențiile de presă transmit:
Plenara C.C. al P.C. din 

Chile a hotărît convocarea între 23 și 31 august a celui de-al 14-lea Congres al partidului. Participanții la plenară au adoptat proiectele de program și de statut ale partidului, care vor fi dezbătute la adunările organizațiilor de bază regionale și provinciale, uimind să fie supuse spre aprobare congresului partidului.
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., va face 

o vizită în Iugoslavia la începutul lunii septembrie, la invitația lui Mirko Te- pavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, anunță agenția Taniug.
0 impozantă remaniere 

ministerială 3 fost anuntata de președintele Congoului (Kinshasa), Joseph Mobutu. Din noul cabinet nu mai face parte ministrul de externe, Justin Bomboko, care a fost înlocuit cu Cyrille Adoula. De asemenea, alți șase miniștri (printre care ai finanțelor și dezvoltării) și 10 miniștri ad- juncți au părăsit guvernul.
■ '----------

Președintele Nasser a 
primit pe vicepremierul și 
ministrul apărării irakian, mareșalul Hardan Takriti, care' face o vizită oficială la Cairo. Convorbirile care au avut loc cu această ocazie au fost consacrate examinării , ultimelor evenimente din Orientul A- propiat și relațiilor dintre cele două țări.

0 delegație de specialiști 
japonezi în domeniul tele
comunicațiilor a făcut o 
vizită în Polonia. D”Pă cum relatează P.A.P., membrii delegației au făcut un schimb de experiență și au luat cunoștință de posibilitățile de colaborare tehnică cu industria poloneză.

între 23 iulie și 1 august s-a desfășurat la Viena cel de-al 2-lea simpozion internațional de fizică și chimia fisiunii, organizat de A.I.E.A. Simpozionul a reunit 230 specialiști — fizicieni, chimiști, ingineri, matema-ticieni — din 28 de țări și din partea

a șase organizații internaționale. Din țara noastră a participat o delegație condusă de conf. dr. N. Vîlcov, care a prezentat lucrarea „Efecte de barieră în fisiunea izomeră a izotopilor A- mericiului". Temele lucrărilor discutate au reflectat interesul prezentat de cercetările asupra fisiunii nucleare pentru dezvoltarea centralelor atomo- electrice.
Nikolai Patoiicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., l-a primit vineri pe Otto Schedl, ministrul economiei al landului Bavaria (R.F.G.), cu care a avut o convorbire, transmite agenția TASS. Schedl a sosit săptă- mîna aceasta la Moscova pentru a duce convorbiri în legătură cu livrările de gaze naturale.
Delegația R. D. Germane condusă de Albert Norden, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., s-a înapoiat la Berlin din vizita făcută în Guineea, la invitația președintelui Seku Ture. în timpul șederii la Conakry, membrii delegației au avut convorbiri cu președintele Seku Ture și cu membri ai conducerii Partidului Democratic din Gui-

neea în legătură cu relațiile dintre cele două țări, precum și o serie de probleme internaționale actuale.
La Moscova a apărut o 

lucrare consacrată lui Ser- 
ghei Koroliov (iso7—îgee). reputat om de știință sovietic, creatorul sistemului de rachete cosmice care au asigurat pătrunderea Uniunii Sovietice în spațiul cosmic. Koroliov este creatorul primei rachete sovietice (august 1933), al primei rachete dirijate cu rază mare de acțiune (1947) și al primului satelit artificial al Pămîntu- îui (octombrie 1957). Lucrarea prezintă, de asemenea, numeroase amănunte despre activitatea lui Koroliov de conducere a zborurilor lui Gagarin, Titov, Tereșkova și altor cosmonauți sovietici.

Banca centrală a Olandei 
a anunțat majorarea taxei 
de scont de 'a ba suta ia b ia sută. Această măsură este justificată într-un comunicat oficial prin sporirea dobînzilor pe piața creditului din Olanda și din străinătate.

Primul ministru al afga
nistanului, Nur Atuned Etemadi, a primit delegația militară sovietică condusă de mareșalul I. II. Bagramian, care a efectuat o vizită în a- ceastă țară. în cursul convorbirii, menționează agenția TASS, s-a constatat că. relațiile dintre cele două țări se întăresc în toate domeniile, inclusiv în cel militar.

în portul iugoslav Du
brovnik cbn sudu' Adriaticii, a sosit într-o vizită distrugătorul american purtător de rachete „Dewy", a- nunță agenția Taniug.

Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, care a întreprins o vizită la Seul, a avut în cursul șederii' sale întrevederi cu președintele Pak Cijan Hi și cu alți reprezentanți ai administrației sud-co- reene. Surse informate din Seul, citate de agenția A.P., afirmă că au fost discutate probleme bilaterale și aspecte ale situației din Asia de sud- est.

Franța a încheiat un a- 
cord cu Algeria în baza caruia va livra acestei țări 28 de avioane de tipul „Fouga-Magister“, construite de firma „Sud Aviation", a anunțat Ministerul Apărării Naționale al Franței.

dimensiuni de 1 931 pînă la 965 kilo
metri, putîndu-se distinge detalii cu 
dimensiuni de aproximativ 3,2 km. 
Cea de-a doua cameră, prevăzută cu 
un teleobiectiv capabil să mărească 
atît de mult incit să poată fi distinse 
detalii ale suprafeței planetei cu di
mensiuni mai mici de 270 m, a înre
gistrat unele porțiuni ale suprafeței 
planetei Marte existente în imaginile 
luate de prima cameră, pentru a ajuta 
la interpretarea datelor obținute. Am
bele camere au înregistrat cite 12 ima
gini, în timp ce sonda a efectuat o ju
mătate de rotație în jurul planetei îna
inte de a se înscrie pe o orbită solară.

Fotografiile prezintă aproape întrea
ga regiune ecuatorială a planetei 
Marte, unde, pe baza datelor obținute 
cu ajutorul observatoarelor astrono
mice terestre, savanții presupun că ar 
putea exista o anumită formă de viață. 
Dar, așa cum s-a înfățișat pînă acum 
pe ecranele calculatoarelor electronice 
de redare a imaginii de la „let Pro
pulsion Laboratory", enigmatica pla
netă roșie, sau cel puțin zona ei ecua
torială, a apărut a fi lot atît de dezo
lantă, plină de cratere și inospitalieră 
pentru orice forme de viață, ca și 
Luna. Doctorul Robert Leighton, di
rectorul programului „Mariner", a de
clarat, referlndu-se la acest fapt, că 
„se văd un număr fantastic de mare 
de cratere. Craterele seamănă foarte 
mult cu cele de pe Lună". Astfel, ceea 
ce părea, după observațiile de pe Pă- 
mînt, să fie un lanț de munți marțieni, 
cunoscuți sub numele de „Nix Olirn- 
pus", s-a dovedit a fi un crater uriaș 
cu un diametru de peste 800 km. 
„Acesta este probabil Copemicusul lui 
Marte", a apreciat Leighton, făcînd a- 
luzie la faptul că cel mai mare eratei 
de pe Lună are acest nume. O altă 
imagine înregistrată de camera cu te
leobiectiv prezintă o zonă cu un re
lief foarte accidentat pe o suprafață de 
aproximativ 12 kmp și un crater cu un

de imagini, sonda spațială „Mariner-6“ - 
și-a încheiat programul.

© La Houston a început 
efectuarea testelor biologice

o La laboratorul de primire lunară 
de la Houston a început efectuarea 
testelor biologice. Ele urmăresc să 
determine dacă materia selenară adusă 
de membrii echipajului lui „Apollo-ll“ 
conține microorganisme nocive. Trei 
grupuri de șoareci albi, născuți prin 
cezariană, care au crescut într-un 
mediu total sterilizat, sînt destinați 
primelor experiențe. Specialiștii de la 
Houston au injectat joi în abdomenul 
a 12 șoareci din primul grup o soluție 
de praf lunar extrem de fin. Cel de-al 
doilea grup va fi supus la injecții simi
lare, dar cu praf selenar sterilizat. Cel 
de-al treilea grup va servi pentru com
parații. Un purtător de cuvînt de la 
laboratorul din Houston a declarat că 
orice nocivitate eventuală a acestor 
inocidări va fi cunoscută într-un timp 
destul de scurt. Pînă în prezent, a 
încheiat purtătorul de cuvînt, nimic 
nu lasă să se întrevadă că praful de 
pe Lună ar fi toxic.

© 6 fotografii în culori 
de pe Selena

® La centrul spațial din Houston 
au fost date publicității o serie de 6 
fotografii în culori luate in timpul ex
plorării suprafeței lunare de către 
primii pămînteni — astronauții Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin. Fotogra
fiile, apreciate ca fiind de o excepțio
nală claritate, reproduc cerul de cu
loarea neagră a cernelei, orizontul 
curbat, solul aspru străpuns de cra
tere și presărat de roci de un gri ce 
capătă nuanțe aproape de alb acolo 
unde se reflectă soarele.

CONSULTĂRI PENTRU FORMAREA

CABINETULUI YEMENIT .
SANAA 1 (Agerpres). — Moh

sen Al Aini, premierul desemnat 
ai Republicii Arabe Yemen 
(R.A1Y.), a început consultările în 
vederea formării noului cabinet 
yemenit. Criza de guvern din 
R.A.Y. a intervenit la 8 iulie în 
urma demisiei premierului Hassan 
Al Amri. După consultări cu li
derii principalelor forțe politice, 
președintele Consiliului Preziden
țial, Abdul Rahman Al Iriani, i-a 
încredințat lui Mohsen Al Aini 
misiunea de a forma un nou gu
vern.

Potrivit unei informații trans-

mise din Sanaa de agenția Reuter, 
premierul desemnat a declarat că 
din noul cabinet vor face parte 
reprezentanți ai tuturor forțelor 
politice din țară. El a subliniat că 
fără colaborarea cu aceste forțe 
nu-și va putea îndeplini misiunea 
încredințată. Mohsen Al Aini a 
mai deținut în anul 1967 funcția 
de prim-ministru. în acea peri
oadă, el se pronunțase în favoarea 
organizării unei conferințe care să 
fixeze responsabilitățile tuturor 
forțelor interesate în restabilirea 
păcii în țară.
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