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UZINE DE „APĂ VIE"
LA RĂDĂCINA 
ARBORELUI 
DE BELȘUG

AL BĂRĂGANULUI

Sesîrea.
unor delegații 
la Congresul 
a! al P.C.RL

Intr-o atmosferă 
BE INCREBERE 

Șl MUNCĂ PLINĂ BE ELAN, 

Întregul popor IntImpină

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni 4 august a.c. pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Statelor Unite ale Americii

la București, Richard H. Davis, în 
legătură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CONGRESUL AL X-LEA AL P.C.R.
CU ÎNCEPERE DE LA 1 SEPTEMBRIE

PARTIDUL
conducător și promotor

Ca factor politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a României pe calea socialismului, Partidul Comunist Român conduce întreaga operă de edificare a noii orinduiri sociale în țara noastră. Progresul neîncetat și multilateral al societății noastre face ca dezvoltarea economiei naționale — pe baza unei industrii puternice și a unei agriculturi avansate — să constituie domeniul primordial al activității partidului nostru.în perioada care a trecut de la Congresul al IX-Jea al P.C.R. a crescut rolul partidului de forță conducătoare în toate domeniile vieții sociale, de promotor al progresului în economie. Aceasta își găsește o expresie grăitoare în măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei, adoptate de Conferința Națională a partidului — care izvorăsc din cunoașterea aprofundată a cerințelor de progres ale economiei, a fenomenelor și tendințelor noi și demonstrează spiritul novator și capacitatea creatoare a conducerii partidului nostru în dirijarea vieții economice — ca și în întregul șir de acțiuni inițiate de partid pentru ridicarea continuă a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.Noua organizare administrativ-teritorială a țării a avut ca rezultat pozitiv apropierea organelor de partid de unitățile de producție, mutarea centrului de greutate al muncii de partid in întreprinderi, pe șantiere, in unitățile agricole socialiste, acolo unde se făuresc
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bunurile materiale. Cunoașterea aprofundată a situației din fiecare unitate a permis organelor și organizațiilor de partid o intervenție mai promptă, mai oper. rativă și eficientă pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor economice.In actuala etapă a construcției socialiste, caracterizată printr-un puternic dinamism, prin creșterea complexității sarcinilor în dezvoltarea economiei, se impune ca o cerință deosebit de importantă ridicarea Ia un nivel superior a conducerii întregii activități economice de către organele și organizațiile de partid. Aceasta presupune — după cum se subliniază pregnant în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului — necesitatea ca organele și organizațiile de partid să studieze și să cunoască amănunțit situația din unitățile economice, să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască, în lumina politicii partidului, de sine stătător asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Exercitîndu-și această misiune de inaltă răspundere, organelor și organizațiilor de partid le revine datoria să imprime pretutindeni un spirit de înaltă exigență și responsabilitate, să combată ma- ' nifestările de inerție, practicile învechite, să promoveze cu fermitate ceea ce este nou și înaintat, îndepli- i nîndu-și astfel rolul de motor al perfecționării necontenite a activității economice, de forță dinamică a co- • lectivelor din unitățile productive.
articolele consacrate acestei probleme),

CONGRESULUI1
BUCUREȘTI: 222 milioane 
lei beraeticii peste plan în 

primul semestruîn întîmpinarea Congresului al X-lea al P.C.R. și aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei, oamenii muncii din Capitală au înscris însemnate realizări în activitatea lor. Planul producției globale pe șapte luni a fost depășit cu 2 la sută, cel al producției marfă vîndută și încasată cu 1,9 la sută, al livrărilor la export cu 4,2 la sută, iar cel al productivității muncii cu 1,8 la sută.Au fost date peste plan, de la începutul anului, 781 tone laminate finite, 1 582 tone țevi de oțel, 2 203 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, 18 700 anvelope auto și de tractor, 684 televizoare, 803 pompe centrifugale, 485,5 tone ulei comestibil și altele.în această perioadă au fost executate prin autoutilare 708 mașini și utilaje, economisipdu-se fonduri la investiții în valoare de 8,7 milioane lei, au fost reproiectate și modernizate 123 de produse ale industriei constructoare de mașini, s-au economisit, prin reducerea consumurilor specifice, 7 022 tone metal, iar beneficiile realizate în primul semestru peste plan se ridică la 222 milioane de lei.
HUNEDOARA: Prima șarjă 
la noua oțelărie electricăNoua oțelărie electrică de la Combinatul siderurgic Hunedoara a început să producă. Evenimentul este închinat celui de-al X-lea Congres al partidului și aniversării eliberării patriei. Prima șarjă de oțel special a fost elaborată la cuptorul nr. 1. La cuptorul al doilea se fac ultimele operații de uscare a zidăriei refractare și de finisare. Oțelăria electrică este al 3-lea mare obiectiv siderurgic dat în exploatare în actualul cincinal la Combinatul din

Hunedoara, după furnalul nr. 8 de 1 000 mc și laminorul Blumirig de 1 300 mm. Cele două cuptoare electrice, avînd fiecare o capacitate de 50 tone la o șarjă, vor asigura creșterea producției de oțel aliat cu 9 000 tone pe an.Acest important obiectiv siderurgic este înzestrat cu utilaje moderne, care asigură un proces tehnologic de funcționare superior celui de la cuptoarele electrice de 20 tone construite cu cîțiva ani în urmă. în hala principală a noii oțelării — cu o suprafață utilă de 9 100 mp — au fost instalate și puse în funcțiune 4 poduri rulante de mare capacitate și o mașină de șarjare care servesc la încărcarea cuptoarelor, descărcarea și turnarea oțelului. Toate operațiile se execută automat de la pupitrul.ae comandă. Cuptoarele sînt echipate cu regulatoare automate electro-hi- draulice de putere și instalații de agitare electro-magnetică a oțelului lichid în timpul topirii și elaborării. Acestea au scopul asigurării omogenizării și îmbunătățirii calității șarjelor. Pentru asigurarea curentului necesar topirii oțelului s-au montat mari transformatoare electrice, din care unul de 35 000 kva, considerat a fi cel mai mare din țară.
BRAȘOV: Al 175 000-lea 

autocamion' Luni dimineață, la Brașov a fost realizat cel de-al 175 000-lea autocamion românesc. Harnicul colectiv al uzinei brașovene închină acest succes celui de-al X-lea Congres al partidului.în cei 15 ani, care au trecut de la fabricarea primului autocamion românesc SR 101, gama produselor s-a îmbogățit cu noi tipuri perfecționate. Numai în 1968 s-au realizat opt variante, iar în acest an s-au pus în fabricație 4 tipuri și variante noi, printre care și autocamionul cu cabină semiavansată, prevăzut cu sarcină portabilă de șapte tone. De

depășite, planului

asemenea, pe o parte dintre autoșa- siurile echipate cu motoare puternice de 140 CP, produse de uzina brașoveană, diferite întreprinderi din țară realizează autocisterne, autobasculante, automacarale de trei tone, autostropitori, autoateliere și altele.
Cantități sporite de produse 

ale industriei ușoareîntreprinderile din industria lînii și mătăsii, aparținînd Ministerului Industriei Ușoare, au realizat în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R în primele 7 luni ale anului o producție globală peste plan în valoare de 136 milioane lei, iar sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 103,5 la sută S-au produs peste plan 263 mii mp țesături lînă, 313 mii mp țesături mătase. 279 tone fire lînă si tip lînă. Au fost îndeplinite și de asemenea, prevederileprivind reducerea prețului de cost și livrările la fondul pieței Producția marfă vîndută și încasată planificată a fost realizată in primele 7 luni în proporție de 101 la sută, iar livrările la fondul pieței de 102,6 la sută.
TU. MUREȘ: Rezultatele 
forestierilor — superioare 

prevederilor planuluiForestierii din cadrul Trustului de exploatare, transport și industrializare a lemnului Tg. Mureș au realizat o producție globală de 19 milioane lei peste prevederile de plan, depășindu-și angajamentul pe întregul an cu 6 milioane lei Ei au predat marilor combinate de industrializare a lemnului, peste sarcinile prevăzute. 10 000 mc bușteni râșinoase. precum și alte însemnate cantități de materii prime Forestierii și-au propus ca, pînă la finele anului, să mai realizeze o producție în valoare de 4 milioane lei.

Delegația Partidului

Comunist din Spania

Se generalizează experimentarea 
noului sistem de retribuire 
și majorare a retribuțiilor 

în cooperația meșteșugărească
în vederea îndeplinirii Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie 1967 cu privire Ia îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor, pe baza unei recomandări făcute printr-o recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri, Comitetul E- xecuțiv al UCECOM a aprobat generalizarea cu începere de la 1 septembrie a.c. a experimentării noului sistem de retribuire și majorare a retribuțiilor în cooperația meșteșugărească.Potrivit deciziei Comitetului Executiv al UCECOM retribuțiile cooperatorilor și personalului tehnico-admi- nistrativ urmează să fie majorate în medie cu 8,7 la sută ; împreună cu majorarea retribuțiilor mici făcută în apul 1967 se asigură pe ansamblu o creștere medie de 11,9 Ia sută. De această creștere a retribuțiilor beneficiază un număr de peste 180 000 de cooperatori și personal angajat, care lucrează în peste 360 de cooperative și ale căror venituri vor fi mai- mari cu peste 190 milioape lei, față de cele realizate înainte de 1 august 1967.La stabilirea elementelor noului sis

tem de retribuire a muncii cooperatorilor s-a ținut seama de principiile Hotărîrii Consiliului de Miniștri din 1968 referitoare la experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, adaptate la specificul activității din a- cest sector.O dată cu ^introducerea noului sistem de retribuire, atît cooperatorii retribuiți în acord cit și cei în regie vor putea primi premii în cursul a- nului pentru activitate deosebită, finind seama de caracterul de organizație obștească al cooperativei, la finele anului, membrii cooperatori vor beneficia de retribuții suplimentare, iar angajații de recompense anuale din beneficiul realizat peste plan. De asemenea, se introduce și în a- cest sector sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Prin introducerea noului sistem de retribuire, rețelele tarifare pentru unele activități ca cel de confecții și textile sînt mai bine corelate cu cele aplicate în ramuri similare din industria republicană. De asemenea, pentru
(Continuare în pag. a V-a)

0 întîlnire utilă 
pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-americane, pentru 
cauza coexistenței pașnice

O întîlnire utilă, rodnică, pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii, pentru cauza coexistenței pașnice, a înțelegerii și cooperării internaționale — aceasta este concluzia vizitei oficiale întreprinse în țara noastră de președintele Statelor Unite ale Americii. Richard Nixon, la invitația președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu.înscriindu-se în contextul politicii generale a României socialiste de contribuție activă la efortul pentru destindere, pace și colaborare în lume, această vizită, convorbirile la cel mai înalt nivel pe care le-a prilejuit au subliniat o dată mai mult însemnătatea întîlnirilor, contactelor și discuțiilor între conducătorii de' state, ca modalitate pentru mai buna cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, pentru promovarea încrederii și înțelegerii între state, in interesul păcii.Faptul că pentru prima oară In Istorie un președinte al Statelor Unite a vizitat România reflectă, desigur, o evoluție favorabilă în relațiile dintre cele două țări și, totodată, subliniază schimbările pozitive intervenite în lumea contemporană, faptul că ideile coexistenței pașnice între, țări cu orinduiri sociale diferite cîștigă tot mai mult teren, afirmîndu-se ca o necesitate ,a vieții internaționale. „Este notoriu — a spus în cursul vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu — că România și Statele Unite ale Americii sînt state cu regimuri diferite și ca atare concepțiile noastre despre dezvolta

rea social-politică a lumii se deosebesc. Noi considerăm însă că existența diferențelor in orinduirea socială nu trebuie să împiedice dezvoltarea relațiilor de colaborare între națiuni : dimpotrivă, aceasta impune promovarea activă in viața internațională a coexistenței pașnice, a unei politici realiste, lucide, constructive, conlucrarea largă a tuturor țărilor în vederea intăririi păcii și securității".în acest spirit președintele S.U.A. a afirmat, la rîndul său : „Sînt încredințat că dacă oamenii au putut ajunge pe Lună, pot ajunge Ia o înțelegere intre ei șiaaici, pe Pămînt. Dacă vrem să progresăm spre această înțelegere, care cere eforturi continue, trebuie să vedem lumea așa cum este ca : o lume cu rase diferite, cu națiuni diferite, cu orinduiri sociale diferite ; lumea reală în care multe interese îi despart pe oameni și multe interese îi apropie.Dar națiunile pot să aibă orinduiri interne foarte diferite și, în același timp, să trăiască împreună în pace".Sub semnul acestor idei ale coexistenței pașnice s-au desfășurat vizita și convorbirile dintre cei doi șefi de state. Populația Bucureștiulm i-a întîmpinat pe oaspeți cu ospitalitatea, tradițională, dînd expresie prețuirii pe care poporul român o acordă poporului american pentru contribuția acestuia la cauza progresului și civilizației contemporane
N. RĂDULESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Luni a sosit în Capitală dele
gația Partidului Comunist din Spa
nia. condusă de tovarășa Dolores 
Ibarruri, președintele partidului, 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ignacio Gallego, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Spania, Ramon Men- 
dezona, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, 
Irene Falcon, membru al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Spania.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația Partidului Comunist din 
Spania a fost salutată de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, precum și de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Mihail Florescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat delegația 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, care a sosit cu același 
avion.

Numeroși oameni ai muncii pre- 
zenți la aeroport au făcut oaspeți
lor o primire călduroasă ; un grup 
de pionieri le-a oferit buchete de 
flori.

Delegația Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam

Luni dimineața a sosit în Capi
tală delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, care va par
ticipa la cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Din delegație fac parte Nguyen 
Van Kinh, membru al Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, șeful delegației, 
precum și Hoang Tu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. D. Vietnam în România.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., și Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Era, de asemenea, de față Ngu
yen Duc Van, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
București.

Delegația Partidului 
Comunist din Finlanda

Luni seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist din 
Finlanda, care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Delegația este formată 
din tovarășii Erkki Salomaa, vice
președinte al P.C.F., și Olavi Hăn- 
ninen, membru al Biroului Politic

al C.C. al P.C.F., secretarul organi
zației regionale de partid Helsinki.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Vasile Potop și Pompiliu 
Macovei, membri ai C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului 
Comunist Francez

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală delegația Partidului Comu
nist Francez care va participa la 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Din dele
gație fac parte tovarășii Andre 
Vieuguet, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, și Marcel Rosette, 
membru al Comitetului Central.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șii Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Brad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului
Comunist din Marea Britani®

Luni după amiază a sosit în Ca
pitală delegația Partidului Comu
nist din Marea Britanie care va 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Din dele
gație fac parte tovarășii Frank 
Stanley, membru al Comitetului 
Executiv Național, și Lou Lewis, 
membru al Comitetului Central.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Mihnea Gheorghiu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului
Comunist din Danemarca

Luni seara â sosit în Capitală 
delegația P.C. din Danemarca, care 
va participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Delegația 
este formată din tovarășii Ib Nor- 
lund, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.D., și Willi 
Fulgsgang, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.D.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

oaspeții au fost întîmpinati de to
varășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Alexandru Boabă, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)
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DE BELȘUG

UZINE DE „APĂ VIE

ărăganul a fost întotdeauna un pămînt enigmatic — un cosmos legănînd în nemărginirea lutului său neted viața, mirajul, taina, măreția ; legănînd marile forțe ' ale naturii și marile stră- vise ale oame- pămînt enigma- de cite ori l-am planta. Planta însemnînd sute
duințe și suferințe și nilor. Și din acest tic am văzut — ori traversat — răsărind — cu litere mari, de mii de hectare de plante la un loc, însemnînd uriașe lanuri de grîu, de porumb, de floarea-soarelui, de sfeclă de zahăr și lucernă Planta. Așa îmi apare, mai mult ca oricînd, în acest miez de vară fierbinte, întregul Bărăgan. întregul Bărăgan este PLANTA — un uriaș arbore al griului, al lanurilor, al grădinilor ; Bărăganul întreg — un uriaș arbore cu crengile întinse spre toată țara, cu cren- giie încărcate cu lanuri, cu grădini, cu fructe, cu sate înfloritoare, cu o umanitate splendidă.Planta — Bărăganul, uriașul arbore cît o uriașă cîmpie încărcat cu fructe și podoabe, era pîndit și prigonit, de la începutul începuturilor, de ochiul arzător, necruțător al secetei. Cu cît uriașul arbore al griului, al grădinilor creștea mai puternic — cu atît el se profila tot mai îngrijc.ă..— ——1 C :enigmjorător sub cerul închizînd în el o enigmă : seceta. Cu cit PLANTA, uriașul arbore al agriculturii, se profila mai pu- ternio — și mai promițător — pe zarea țării el ni se arăta, în același timp, tot mai expus, mai primejduit PLANTA pîndită, jinduită de ochiul nemilos al secetei. Seceta, cu forța ei perfidă, colosală, înceată, răbdătoare, amețitoare desfășurare cosmică venind, așternîndu-se implacabilă.Ca șl Dobrogea, Bărăganul a fost drumul „programat" al secetelor, destinat parcă prin vocație secetelor. Dar ca și Dobrogea și alte grînare, Bărăganul cunoaște în sfertul de veac socialist un alt drum. Pbterea de germinație și fertilitate a imenselor cîmpii ale țării începe să fie stăpînită, dirijată conștient datorită importantelor investiții ale statului socialist. Bărăganul se supune și el forței transformatoare a marilor energii umane și materiale declanșate de vasta operă de construcție socialistă condusă de partid.Complexa ecuație a fertilității în lupta cu seceta a mobilizat dintru început, în condițiile oferite de agricultura socialistă, resursele vitalizatoare ale industriei și ale științei în această luptă, în această ecuație rămîr.ea totuși o necunoscută imprevizibilă, vrăjmașă, puțind adesea să răstoarne întreaga, uriașa ecuație a fertilității. Această necunoscută era regimul apei — teribilul, necruțătorul coeficient al secetei. Cu acest coeficient era uneori înmulțită întreaga ecuație a agriculturii— mecanizare + știință + industrie chimică — și, atinsă de coeficientul necunoscut al secetei, ca de o mălură, întreaga ecuație1 își subția eficiența. Bărăganul, agricultura— PLANTA — au crescut mereu cu u- riașa, cumplita sabie a lui Damocles atîr- nînd din văzduh deasupra capului : seceta. Crescută sub aripa științei, sub aripile industriei, PLANTA mai avea nevoie de alte aripi ocrotitoare — ale unei ofensive de amploare, proprii agriculturii complexe, moderne ce se făurește potrivit directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R m traversat Bărăganul și am văzut în această vară imensa aripă care s-a întins ocrotitoare deasupra cîmpiei. Călătorul cu trenul, de îndată ce pătrunde în Bărăgan și simte în piept fierbintea răsuflare a cîmpiei fără sfîrșit, zărește de la fereastra vagonului uriașe maluri de pămînt proaspăt răscolite, luîn- du-se parcă la întrecere cu linia ferată. Aproape nu ai prins de veste cînd_ și de unde au apărut aceste maluri de pămînt; Ie urmărești pe zeci de kilometri, ținînd tovărășie liniei ferate — și, în cele din urmă, iarăși nu prinzi de veste unde și încotro au dispărut, adîncindu-se in nemărginirea de lanuri. Și, perpendicular pe acest canal, adînci tăieturi perfecte se duc în profunzimea lanurilor cît ține zarea necuprinsă. Din loc în loc, apar, cu oașii lor de uriași — magistralele electrice; vin de pe o zare, străbat falnice nemărginirea de lanuri, și se depărtează pe o altă zare, învăluite în măreție și La intervale, trec lungi garnituri nuri cu conducte uriașe. De unde cotro se duc, ce înseamnă ele ?...Era, în Bărăgan, obiceiul de a niște forme de lut, în chip de oameni. Șe ingropau din loc în loc, în uriașa cîmpie, cu scopul ha acești „caloieni", chipuri u- mane — strîngînd în ele toată umanitatea care suferea din pricina secetelor, victimă a secetelor — să combată din adînc, din lut, secetele, prăpădurile abătute a- supra BărăganuluiRomânia socialistă construiește și ea niște „caloieni" în Bărăgan, pentru combaterea secetelor. Dar niște caloieni uriași, de proporții industriale, la Pietroiu, la Vlad Țepeș, la Călărași ; o puzderie de caloieni mai mici și mai mari răspîndiți în tot Bărăganul Caloieni imenși, din zeci de mii de metri cubi de beton. îngropați

• Se înfăptuiește vastul program de irigații trasat 

prin Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.

• 1975: 2,2—2,5 milioane hectare irigate

© „Caloienii" de beton — transfigurare modernă

a miturilor de odinioară

operație : grefează un rețea complicată de a trecut să adau- lui cosmice farme- atracție a unor pla- acțiuni civj-

la douăzeci-douăzeci și cinci de metri pe malul Dunării; asemenea caloieni de beton se numesc stații de pompare, chesoa- ne, și sînt îngropați pînă la umeri, zeci de metri, în pămîntul Bărăganului — numai fruntea zărindu-li-se albă, strălucitoare, bătută de valurile spicelorLocul caloienilor (numiți „mumulițe" în alte zone ale cîmpiei) l-au luat acești masivi de beton, cîte doi alături, avînd înălțimea unor blocuri de douăsprezece etaje? în care s-au turnat cîte 24 mii metri cubi de beton, și pe umerii cărora s-au zidit uriașele pompe, care, puse în mișcare de zecile de mii de kilowați, sorb 40, 50, 80 de mii de, litri de apă pe secundă și o aruncă la zeci de metri înălțime, pe terasa Bărăganului. Vestitele hore ale ielelor, care umpleau nopțile Bărăganului ro- tindu-se prin lanuri, au căpătat înfățișări reale, moderne și pot fi văzute strălucind albe, scînteietoare, pe zarea lanurilor, cu chipul acelor stații transformatoare ; siluete înalte, metalice, rinduite în formă de horă, femei de oțel ținînd în brațele lor serpentinele liniilor de înaltă tensiune.Oamenii făceau mumulițe, caloieni pe care îi îngropau simbolic. Dar Bărăganul însuși era un uriaș organism de lut în care socialismul execută astăzi o uriașă grefă, o temerară sistem arterial, o inimi. Bărăganul ge frumuseților cui, puterea de nuri cutezătoare, a marilor lizatoare ale socialismuluiStrăbătînd Bărăganul, ca cutreiera printre valurile unui ocean, călătorul s-a privească utilaje gigantice lucrînd singuratice, răspîndite în toată imensitatea, și aspersoare pentru ploi artificiale, ploi joase, liniștite, scînteind pe deasupra lanurilor. Sînt tulburătoare priveliști pe care le oferă Bărăganul în această vară, a 25-a vară a patriei noastre libere, sînt priveliști care atestă rațiunea, și înțelepciunea vastului program de irigații inițiat de partid în cadrul dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a agriculturii socialiste. Apă în locul secetelor. Este un lucru epocal să asiști la împlinirea fericită a acestei năzuințe a celor care Iu 

erează pămîntul, la Îndestularea setei de veacuri a Bărăganului. Această împlinire echivalează cu eliberarea de capriciile, de stihiile naturii și este, desigur, una dintre cele mai frumoase creații-metaforă cu care este întîmpinat al X-lea Congres «1 partidului.e oprim la sistemul de Irigații Jegălia — unul dintre cele trei mari sisteme de irigații de aici Douăzeci și două de mii de hectare, un cîmp plin cu asper- soare. Sîntem pe terenurile Întreprinderii agricole de stat și ale Stațiunii experimentale Mărculești, ale cooperativelor agricole de producție Jegălia, Unirea, Dichiseni, Libertatea. Ro- seți, Gîldău, Borcea.Canalul din sistemul Gălățui-Călărașl, care se întinde de-a lungul liniei ferate București-Constanța, de la Dîlga pînă la gara Ciulnița, seamănă cu uriașele canale „citite" de astronomi pe fața planetei Marte. Prin apele aduse de canal, nivelul lacului Gălățui se va ridica de la 12,5 m la aproape 17 m. In continuare, canalul își va purta apele pe valea lacului Gălățui, pe o lungime de încă 18 km, pînă se va ajunge la stația de repompare Vlad Țepeș. Aici se construiește o stație de pompare, folosindu-se un cheson cu aer comprimat, avînd o adîncime de 18,6 m sub nivelul lacului și o suprafață de 950 mp — fiind cel mai mare (nu și cel mai adînc) cheson cu aer comprimat executat pînă acum în țară.Lungimea totală a conductelor îngropate în această zonă este de 576 km (distanța București-Suceava). Terasamen- tele care se vor executa pe canalele mari de aducțiune necesită săparea a șase milioane metri cubi de pămînt; amenajările interioare pentru canale necesită, de asemenea, dislocarea altor milioane de metri cubi — în total, în siste- Gălățui Călărași fi săpați a 

proape 12 milioane metri cubi de pămînt Totul se sapă mecanizat, cu screpere, dragline, buldozere, excavatoare, taluza- toare, săpătoare de șanțuri (pentru instalarea conductelor). Căptușelile din beton la rețeaua de canale se ridică la 2,8 milioane metri cubi de beton, în altor însemnate cantități de beton site în construcțiile hidrotehnice ; lare, poduri, bazine etc. Volumul de beton turnat pe acest șantier . ... două ori mai mare decît volumul de beton turnat în barajul de la Bicaz.Puterea instalată pentru stația de pom- pare-alimentare de la Dunăre, plus două stații de repompare, plus opt stații de punere sub presiune în rețeaua de conducte însumează 62 MW — ceea ce ar echivala de două ori puterea termocentralei Ovidiu sau energie electrică a talia Bacăului. Cele persoare care vor fi folosite în sînt fabricate la Cluj. In cooperativele agricole vor funcționa aproximativ 1 450 de agregate mobile. Toată rețeaua de canale de aducțiune este prevăzută să funcționeze prin sistem automat ; stațiile de punere sub presiune a rețelei de conducte îngropate vor fi, de asemenea, automatizate Pe principiul reacției în lanț, automatizarea va regla presiunea și debitele în toată rețeaua ; pe măsură ce plantele absorb apa țîșnită din aspersoare, care o extrag din conducte sau din canale se declanșează, automat, îh lanț, stația de punere sub presiune care, la rîndul ei — prin consumarea debitului din canalul de aducțiune — declanșează stația de bazăDespre sistemul Pietroiu — Ștefan cel Mare — amintim doar faptul simplu, dar tulburător, că, pentru irigarea celor 55 de mii de hectare, s-a construit un cana! de aducțiune cu un debit echivalent cu debitul mediu al lalomiței Se creează așadar o Talomiță nouă 1

Întregul Bărăgan însumînd circa 700 000 de hectare va fi irigat în cîteva etape : Bărăganul de sud, pînă la linia ferată București-Constanța, și Bărăganul de nord. Amîndouă zonele au fost atacate aproape simultan. Bărăganul de sud — circa 300 000 ha — va fi irigat integral din Dunăre ; Bărăganul de nord va fi irigat jumătate din Dunăre și jumătate din canalul magistral care va deriva din Șiret, traversing .lomița și se va descărca în Ialomița. Acest canal magistral va avea un debit de 200 900 litri pe secundă, debitul mediu al Șiretului. Construcția lui va fi realizată în cincinalul viitor. Ne'aplecăm asupra hărții, peste păienjenișul de canale, peste vastul cîmp de artere vitale închipuit, calculat de om pe hîrtie, împlinit de om prin conectarea unor ample energii constructive în stare să determine sporuri substanțiale de recolte.Din loc în loc, pe deasupra lanurilor, se profilează grațioase și zvelte stații transformatoare — eu stîlpii lor înalți, cu alcătuirea lor ciudată, semănînd cu hora stranie a ielelor de odinioară ; din loc în loc — mici cetăți albe, singuratice în nemărginire, îngropate pînă la jumătate în tălăzuirea lanurilor. Din loc în loc, sub cerul alb de incandescența soarelui, zarea se albăstrește pe deasupra lanurilor, a- dierea aduce miresme proaspete de ploaie, ploi liniștite izbucnind din. adîncul lanurilor, căzînd în evantaie dese asupra lor.Undeva, sus, pe platoul necuprins, curg apele pe jgheaburi, pe canale. Un bărbat voinic stă Ia o răscruce de canale și, cu o roată de fier — ca un volan — ridică stăvilare, coboară stăvilare, dirijează a- . pele. Au venit la el cîțiva brigadieri de pe tarlalele îndepărtate, unde se fac irigațiile : să le dea apă, mai multă apă.— Cît îmi dați să vă dau apă ? glumește, moș Paraschiv. El este dispecerul apelor, stăpînul ploilor, stăpînul ■ norilor și e mîndru de funcția sa și de minunea care trece prin roata, prin brațele și prin sufletul lui....Stăm în marginea unui lan de floarea- soarelui și îi admirăm frumusețea : cît cuprindem cu privirea e numai floarea- soarelui de o culoare verde, întunecată. Păsări, ciocîrlii se joacă pe deasupra. Nu se observă semne de irigații — jgheaburi, motopompe, agregate. Dar tocmai cînd vreau să întreb dacă partea aceea nu este Irigată, izbucnește pe toată întinderea lanului, din adîncul lui, o ploaie joasă, deasă, grăbită, în care soarele puternic se răsfrînge în mii de culori. Cineva, undeva a apăsat pe un buton, a răsucit un comutator, a răsucit o roată ca aceasta din brațele lui moș Paraschiv. E irigație prin conductă îngropată, sub presiune. Alături

se allă întinderea de grîu peste care do- gorăște soarele ; jur-împrejur imensitatea scînteiază sub cerul de amiază fierbinte ; iar aici cade ploaia liniștită, egală, grăbită, bogată, ciudată, țîșnind din a iîn- cimea lanului, revărsîndu-se asupra lui... Plouă cu un murmur adormitor, cu miresme de ploaie, cu străluciri de verde scăldat. Și în altă parte a zării plouă de asemenea — și din loc în loc, pînă la orizont, strălucesc ploile acestea liniștite, grăbite, stranii.Bărăganul este fantastic. Și umblăm prin acest Bărăgan fantastic, sub soarele arzător, printre lanuri fabuloase, printre ploi scînteietoare, tăcute ca niște miraje — dar adevărate. Se arată de departe o clădire albă, un mic palat alb, în care se sfarmă soarele. Clădire înaltă, amintind o aerogară sau o gară maritimă, așezată pe malul unui lac liniștit în care se răsfrînge chipul alb al constricției. E stația principală de repompare din sistemul Jegălia. De pe balustrada de la parter privim jos, în adînc, în sala mare a mașinilor. Cinci perechi de pompe de mărimi impresionante, vopsite în albastru, se odihnesc ca cinci perechi de tauri uriași. Sus,, la etaj, sînt sălile cu pereții căptușiți cu aparatura electrică, cu sistemele automate. 'Șeful de tură, electromecanicul Florian Buga, un bărbat tînăr, ne dă explicații. Sistemul mai are opt stații de repompare. Asta este însă stația de bază care înalță apa și o trimite pe terasă. De la Borcea'-stație, apa curge vreo șapte kilometri pe un canal magistral. Alături, ceva mai departe, pe terasă, scînteiază în soarele amiezei stația-transformator strălucind din sutele ei de cabluri, giuvaeruri, podoabe metalice. Parcă sugerează o horă a ielelor despletite ; am întîlnit-o mereu în Bărăganul acesta modern, am recunoscut-o venind din legende, din vechi, străvechi credințe și eresuri. Această horă a ielelor-electrică este o întrupare modernă a miturilor de odinioară - și în același timp o replică a contemporaneitățiiPrivesc stația albă liniștită, oglindită in lacul tăcut, asemenea castelului romantic din versurile lui Eminescu.. Este greu să-ți imaginezi, neprevenit, că acest 

palat alb are o rădăcină de beton da cincisprezece metri adîncime, sub nivelul lacului, și că prin ea se produc eforturi uriașe, viteze, turații fantastice — care sorb din lac 8 250 000 litri pe oră și îi împing cu putere teribilă, cu o presiune de șapte atmosfere, la înălțimea de 40 metri prin conductele de oțel îngropate, conductele adînc îngropate sub covorul de gazon și ronduri de flori.xistă un anume senzațional în această amplă acțiune întreprinsă în Bărăgan, ca și în alte întinse zone ale țării. Desigur, marile sisteme de irigații, care antrenează sectoare întregi aleindustriei, au menirea să preîntîmpine calamitățile secetei. Dar aceste sisteme de irigații sînt totodată destinate să a- ducă un spor cît mai mare de recolte, în anii nesecetoși, să facă din recoltele mari o condiție 'normală, planificabilă a agriculturii. Este dealtfel o practică încetățenită în climatul nostru social, îndeosebi în ultimii ani, de a transforma normalul în , excepțional; în record ; de a schimba obișnuitul în perfecțiune, pentru ca apoi, acest excepțional, această perfecțiune să ni se pară lucruri normale și obișnuite și să tindem a le- depăși iarăși în folosul progresului și al prosperității țării.După cum se arată în proiectul dej Directive pentru Congresul al X-lea, în viitorul cincinal vor fi investite în agricultură, din fondurile centralizate ale statului, circa 60 de miliarde lei; plus zece-unspreze- ce miliarde pentru lărgirea' capacităților de producție industriale care deservesc agricultura ; se estimează că, în afara acestor fonduri, unitățile cooperatiste agricole vor investi circa douăzeci de miliarde lei din acumulări proprii. O principală direcție spre care sînt îndreptate aceste investiții : amenajarea pentru irigații a unei suprafețe de 1,3—1,5 milioane hectare, astfel ca în anul 1975 să se ajungă la 2,2—2,5 milioane hectare irigate. Acest efort planificat, cutezător și realist, îți apare în toată însemnătatea sa aici, în inima Bărăganului, în mijlocul marilor șantiere de irigații, în ambianța întregului ogor românesc. Impresionează imensitatea lanurilor ^i totodată efortul și forța umană pe car's le recunosc în splendoarea acestor lanuri. Sînt două priveliști deopotrivă splendide, grandioase, și care se suprapun — nemărginirea lanurilor, și uriașele șantiere de irigații, care operează discret, adînc, sub temeliile acestor lanuri.Prin uriașele „prize" de beton și pompe construite la Dunăre, cîteva rîuri mari, ca Oltul, Argeșul, Dîmbovița, Ialomița, sînt practic readuse înapoi din fluviu, urcate pe terasa Bărăganului — pentru a se răspîndi în trupul ei, să se transforme, pînă la ultima picătură, în scopul final : fertilitate. Prin diversitatea de lucrări, de materiale și utilaje, de construcții, prin colaborarea strînsă între sectoarele, întreprinderile, uzinele care sînt angajate în acest program de proporții, sistemul de irigații din Bărăgan — ca șlotoate celelalte sisteme — reprezintă impresionantă operă de sinteză.La construcția sistemelor de irigații participă zeci de întreprinderi, balastiere, fabrici de ciment, fabrici de confecții metalice, fabrici de conducte de azbociment, de conducte metalice și conducte sudate, turnătorii de oțel și fontă, laminoare, fabrici de cherestea, uzine de instalații electrice, uzine de pompe din București, Timișoara, Craiova, Satu Mare, Arad... Numai pe șantierul Pietroiu-Ștefan cel Mare lucrează în prezent 240 de utilaje, aproape în totalitate produse românești.Inginerul șef al șantierului, Nicolae Gruiescu, mi-a vorbit despre experiența acumulată și despre noile tradiții de muncă statornicite de pe acum în acest sector al construcțiilor. Drept argument mi-a furnizat un exemplu memorabil : maistrul Gheorghe Stîrcu, flancat de cei șapte feciori ai lui — toți calificați pe șantiere. El însuși, inginerul Gruiescu, lucrează pe șantiere din 1958 (Insula Mare a Brăilei, Zimnicea, Valea Carasu, sistemul Jegălia etc — iar acum, aici Ia Pietroiu). Acești oameni, ca și atîția alții, sînt socotiți astăzi „veterani" ai epopeii pămîntului, ai transformării naturii.I-am cunoscut pe pionierii Bărăganului, pe muncitorii de la I.A.S. Pietroiu și am avut bucuria să stau de vorbă cu Eroul Muncii .Socialiste, Dumitru Gh. Dumitru, de peste douăzeci de ani directorul acestei întreprinderi agricole. Da, pionieri, cuceritori ai Bărăganului, pentru că, pornind de la 600 ha, au smuls apelor, inundațiilor, sălbăticiei, aproape opt mii de hectare — suprafață pe care o vor iriga integral pînă în anul viitor. S-a ajuns aici la, peste, opt mii kg porumb la hectarul irigat. Și tot de aici pornesc anual spre hambarele țării 15 000 .tone porumb, trei mii tone de floarea-soarelui și tot atîtea tone de orez, opt mii tone de alte produse — în total, treizeci de mii de tone ; roade ale priceperii și hărniciei acestor cuceri-arcă nimic nu-1 mai frumos, mai impresionant în Bărăgan, la vremea aceasta, decît să vorbești despre apă, să te bucuri de apă, de această minune a cîmpiei. Apa este zeul, biruința cea mare și farmecul care acoperă acum Bărăganul. Apa cîntă în artșrele de oțel și beton. Frumoase sate are Bărăganul : frumoasă omenire are Bărăganul ; mari frumuseți cuprinde în sînul lui uriaș Bărăganul. Și toate aceste frumuseți sînt acum cuprinse în acest joc tînâr, de paparude alba'stre-străvezii, al apelor în Bărăgan. Și parcă îți vine să te iei la întrecere cu șuvoaiele lor ; să le auzi miile de glasuri, să le respiri mireasma, să bei din ele ; să-ți răcorești fața în ele — cu gîndul la sutele de kilometri de conducte și canale, cu gîndul la uriașele pompe îngropate pe malul fluviului, cu gîndul la uriașele fluvii de electricitate care pun în mișcare toată această întinerire a Bărăganului. Și mai -ales cu gîndul la anii viitori, cînd marile sisteme vor funcționa din plin, dovedind fertilitatea investițiilor.Ecuația fertilității se limpezește, se rezolvă datorită înțeleptei orientări în acest domeniu imprimate de Congresul al IX-lea al partidului, datorită importantelor eforturi materiale și umane făcute în ultimii ani. La rădăcina PLANTEI, la rădăcina acestui arbore uriaș care este Bărăganul — și întreaga noastră agricultură — plantăm o uriașă uzină, o uriașă inimă care să pulseze în uriașe coroane seve regeneratoare. Irigațiile continuă, desă- vîrșesc tot ce s-a făcut pînă acum pentru crearea unei agriculturi moderne, capabile să satisfacă cerințele în creștere ale economiei românești, să contribuie la ridicarea bunăstării întregului popor.De neuitat este Bărăganul, cu toate credințele, cu toate eresurile lui străvechi preschimbate în bogății și frumuseți. Am băut din apele lui tinere, am îmbrățișat oamenii lui, m-am cufundat în oceanul de lanuri, am privit îndelung acele su- peroe iele obsedante, despletite în mijlocul cîmpiei — stațiile de înaltă tensiune. Port toate acestea în inimă și pot spune : „Et in Arcadia ego" -- într-un glas cu generațiile care au încercat să cuprindă acest cosmos, Bărăganul.Operă de sinteză a naturii, Bărăganul devine astăzi o mare operă de sinteză a construcției socialiste, prin care agricultura urcă pe treapta eliberării de sub capriciile naturii, pe treapta certitudinilor, a planificării științifice - în condiții puse integral de oameni. Privind săgețile argintii — simbol al fertilității — care străbat Bărăganul pierzîndu-se la orizont, am citit parcă pe o imensă planșetă liniile de perspectivă, adînc împlîntate în viitor, ale dezvoltării și înfloririi patriei socialiste. Bărăganul de azi, Bărăganul unde treptat-trentat s<- înlătură din ecuația fertilității amenințătoarea „necunoscută" care este seceta, este una din marile certitudini clădite între Congresul al IX-lea și al X-lea al partidului, o rampă de lansare spre orizonturile mai largi ale anilor următori
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Constantin DRĂGOESCU

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

Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P.C.R. relevă plenar adevărul potrivit căruia conducerea întregii noastre societăți de către partid constituie factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a patriei pe calea socialismului. Conducerea de către partid a economiei, ca și a celorlalte domenii ale vieții sociale, este o cerință obligatorie fără de care construirea socialismului nu poate fi concepută. Această necesitate este determinată de rolul istoric al clasei muncitoare, de sarcinile mari și variate ale construirii și dezvoltării e- conomiei socialiste, de faptul că ' socialismul și comunismul sînt rodul creației conștiente a maselor largi populare, conduse de partid. Concomitent cu creșterea rolului conducător al partidului in ansamblul său, sporește continuu și rolul organizațiilor de partid. A- cest proces este determinat, în ultimă instanță, de amplificarea valorii și complexității atît a sarcinilor generale, comune tuturor organizațiilor de partid, cit și a sarcinilor specifice ce le revin, corespunzător domeniului în care activează.Numai un an și jumătate a trecut de la constituirea organelor de partid, corespunzător noii structuri administrativ-te- ritoriale a țării, și acestea se bucură de o binemeritată încredere din partea maselor, irpprimînd întregii activități dinamismul caracteristic etapei actuale, înlăturind o serie de carențe care existau mai înainte. Avem în județ organizații de partid care prin capacitatea de cuprindere, organizare și conducere a tuturor laturilor de activitate au reușit să se ridice la nivelul cerințelor de conducător politic al colectivelor în mijlocul cărora muncesc. Organizațiile de partid de la Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier", Uzina de vagoane, C.I.L. și Fabrica de confecții Tr. Severin, întreprinderea minieră, Șantierul naval și țesătoria „Cazanele" Orșova au constituit largi colective de specialiști care au elaborat studii minuțioase menite să ducă la valorificarea superioară a posibilităților și rezervelor existente, pe baza unei a- profundate cunoașteri a situației din fieăare loc de muncă, sector, secție etc. Comuniștii, prin puterea exemplului lor personal, mobilizator, au antrenat pe toți oamenii muncii la înfăptuirea neabătută, exemplară a sarcinilor ce le revin, situîndu-se în fruntea finalizării tuturor acțiunilor. iDacă amintim numai faptul că grupul de șantiere de la „Porțile de Fier" a îndeplinit, integral, cu 20 de zile mai devreme sarcinile de plan pe primul semestru al a- nului și faptul că zilele acestea s-au încheiat lucrările la ecluza de pe malul românesc, aceasta fiind dată în exploatare, putem conchide că organizațiile de partid și-au exercitat pe deplin rolul de conducător politic, de inițiator și mobilizator al tuturor energiilor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, că sînt cu adevărat pivotul întregii activități economice.

De mare însemnătate pentru conducerea politică, competentă a activității și pentru cuprinderea problemelor, de pildă, la Uzina de vagoane Tr. Severin a fost buna pregătire și desfășurare a a- dunărilor generale, înscrierea pe ordinea de zi a celor mai semnificative probleme legate de cerințele stringente ale locurilor de muncă, fapt ce a facilitat recuperarea rămînerilor în urmă, îndeplinirea .planului și realizarea angajamentelor la toți indicatorii. în același timp, consultarea unui mare număr de membri de partid a condus la cunoașterea mai exactă a realităților și cerințelor și în cadrul Combinatului pentru industrializarea lemnului, unitate care la sfîrșitul primului trimestru avea serioase rămîneri în urmă în realizarea planului. Sub îndrumarea biroului comitetului județean de partid, comuniștii de aici au analizat în spirit critic cauzele restanțelor, deficiențele manifestate și, ca urmare a măsurilor luate, colectivul combinatului a consemnat la finele semestrului I rezultate care dau garanția că toate sarcinile de plan vor fi realizate și depășite.O activitate prodigioasă au desfășurat și organizațiile de partid din celelalte ramuri ale economiei, cum ar fi agricultura, principala ramură productivă în condițiile județului nostru. Printre numeroasele organizații care și-au ciștigat prestigiu în rîndul cooperatorilor, pentru priceperea cu care dirijează eforturile colectivelor spre dezvoltarea producției și creșterea puterii economice a unităților agricole se numără și cele din C.A.P. Pristol, Gruia, Gîrla Mare, Pătule, Oprișor, Salcia. Măsurile luate, între care îmbunătățirea zonării producției agricole, gospodărirea cu eficiență și folosirea mai deplină a resurselor de apă, intensificarea acțiunilor intercooperatiste, a- dîncirea specializării, ne dau garanția dezvoltării intensive a agriculturii, a apropierii acesteia de tehnica producției industriale, ne dau certitudinea’ că agricultura din județul nostru își va aduce o contribuție de seamă la eforturile ce se depun pentru progresul general al patriei.Creșterea rolului conducător al partidului depinde, prin urmare, în ultima analiză, de activitatea fiecărei organizații de bază, de munca fiecărui comunist. în aceasta rezidă sarcina de mare răspundere a tuturor organizațiilor și membrilor de partid de a-și îmbunătăți în permanentă stilul și metodele de muncă, de a spori contribuția la înfăptuirea politicii partidului, la mobilizarea și îndrumarea eforturilor tuturor oamenilor muncii în opera de edificare a socialismului. însuflețiți de puternicul entuziasm cu care. întregul popor întîmpină Congresul al X-lea al P.C.R., comuniștii, toți oamenii muncii din județ asigură că își vor realiza exemplar planul pe acest an și angajamentele asumate și își exprimă hotărîrea fermă de a munci fără preget pentru a face ca țara noastră să devină tot mai prosperă, mai înfloritoare.

comuniști
în primele

rânduri

prim-secretar

Ilie CIȘU
al Comitetului județean Prahova 

al P.C.R.

Programul de Investiții al viitorului cincinal, vast- și semnificativ pentru puterea economică a țării noastre, angajează în cel mai înalt grad participarea activă a organizațiilor de partid, pentru ca înfăptuirea, în continuare, a politicii, de industrializare socialistă, de extindere și perfecționare a bazei tehnico-materiale a societății să dea maximum de rezultate practice. în acest sens, în proiectul de Directive ale. Congresului al X-lea al partidului se necesitatea ca biective de investiții să dea rezultate superioare celor obținute în actualul cincinal, în ce privește producția, productivitatea muncii, prețul de cost, valorificarea resurselor naturale ale țării, aportul valutar, să asigure sporuri cît mai mari de producție și de beneficii la fiecare leu investit.Și pînă acum organele și organizațiile de partid au dovedit competență și spirit de răspundere în domeniul investițiilor, acționînd energic în vederea creșterii eficienței cheltuirii fondurilor alocate de stat. Cele circa 18 miliarde lei investiții repartizate județului nostru în perioada 1960—1968 s-au materializat. în noi și puternice întreprinderi industriale.dezvoltării industriei Prahova o că, în prezent, în numai 40 zile se realizează întreaga producție obținută în anul 1938.Dacă în anii trecuțl, analizele pe șantiere se făceau destul de rar, iar măsurile luate nu dădeau rezultatele scontate. în ultimul timp organele și organizațiile de partid au acordat o deosebită atenție înfăptuirii exemplare a planului de investiții. Nu întîmplător, pe platforma Brazi ritmul de execuție a fost accelerat continuu și s-a statornicit o bună colaborare între factorii de răspundere de pe șantier, aceștia con- lucrînd mult mai strîns pentru atingerea scopului primordial : punerea în funcțiune la termen sau chiar mai devreme a noilor obiective de investiții. Pe șantierul fabricii de dimetiltereftalat s-a lucrat astfel îneît i început să 40 de zile și tot. aici tehnico-economici realizat chiar în perioada probelor de garanție. A- semenea bune rezultate s-au înregistrat și la construcția altor obiective, , cum ar fi : instalațiile de majorare a producției de xileni de la Rafinăria Brazi, secțiile de vată și împîslitură de la întreprinderea de materiale izolatoare Berceni, țiile de filatură și torie ale fabricii banțul" Ploiești.Vorbind despre realizări, nu trebuie să se înțeleagă că nu mai stăruie anumite -întîrzieri la punerea în funcțiune a unor obiective productive. Comuniștii, prin firea lor, nu se dau bătuți
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și perseverează, Iar pînâ la urmă lipsurile vor fi înlăturate.Eficiența Investițiilor se confirmă, însă, după darea in exploatare a noilor obiective. Cel mai important scop este, evident, cel al folosirii Integrale a capacităților de producție, pentru a genera un randament tehnic și economic maxim. Mai simplu : o uzină sau o fabrică trebuie să coste cit mai puțin, dar să producă valori materiale cit mai mari, într-un timp cît mai redus și cu cheltuieli minime. Pentru a se realiza acest imperativ, încă âe pe acum organizațiile de partid se preocupă să a- leagă cu grijă, din vreme, oamenii cei mai bine pregătiți simț de răspundere ridicat. Mulți dintre cot muniști au fost promovați în posturile „cheie" ale producției. Concomitent, se asigură personalul calificat din rîndul celor pregătiți cadrul unor școli de specialitate, al unor cursuri de ridicare a cunoștințelor tehnico-profesionale.Avem încă unități care realizează scăzute, care tați de producție nefolosite judicios și spații neproductive. Toate acestea reprezintă o mare rezervă internă de producție a județului care, în cel mai scurt timp, trebuie valorificată din plin. Organizațiile de partid de la uzina „1 Mai", cea de mecanică fină din Sinaia, de la Rafinăria Brazi, combinatul petrochimic, au procedat bine punînd în discuție, temeinic, problemele privind ridicarea eficienței economice a o- biectivelor nou construite sau a secțiilor reutilate.în acest an, în atenția organizațiilor de partid a stat și combaterea tendințelor unor proiectanți, ar- hitecți, a unor beneficiari de a realiza lucrări inutile, greoaie, finisaje costisitoare. Organizațiile de partid din institutele de proiectări au fost îndrumate să desfășoare o intensă muncă pentru ca fiecare om de la planșetă, sau cei ce avizează proiectele, să înțeleagă că banii investiți sînt ai poporului și nu trebuie risipiți pe lucrări inutile.Experiența acumulată tn conducerea și îndrumarea activității de investiții relevă necesitatea unei continue perfecționări și adaptări la situația concretă a șantierelor a stilului și metodelor folosite în munca lor de către organele și. organizațiile de partid. Importantă este, in acest sens, cunoașterea temeinică a situației reale de pe fiecare șantier și întărirea responsabilității față de sarcinile încredințate, la toate nivelele și în toate unitățile. Dispeceratul, dădăceala, metodele administrative ce se observă uneori în activitatea unor organizații de partid se cuvin înlăturate neîntîrziat. Pe primul plan trebuie să stea pregătirea judicioasă a înfăptuirii, în continuare, a programului de investiții în cincinalul următor, în lumina proiectului de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R.
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Constantin SANDU
prim-secretar al Comitetului județean Olt 

al P.C.R.

Agricultura este una din ramurile de bază ale e- conomiei, cu o pondere ridicată în formarea venitului național, în consumul populației, în baza de materii prime a unor importante industrii. în cadrul județului nostru, a- ceastă ramură economică contribuie cu peste 64 la sută la crearea producției globale. Cu atît mai importantă apare, în perspectiva programului vast de înflorire a patriei în următorii ani — program cuprins în Tezele Comitetului Central și în proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului — necesitatea ca organele și organizațiile de partid să efectueze un control permanent, exigent asupra modului în care se îndeplinesc directivele partidului în agricultură, să intervină operativ atunci cînd situația de fapt o cere, pentru prevenirea și înlăturarea greutăților, să ofere soluții atunci cînd este cazul, să-și. perfecționeze necontenit stilul și metodele de muncă, pentru a obține rezultate la nivelul cerințe-' lor, la nivelul eforturilor pe care întregul popor le face pentru progresul țării.în acest sens, pot să arăt din capul locului că dezbaterile purtate în adunările generale și conferințele de partid în legătură cu documentele care vor fi prezentate Congresului — dezbateri în care comuniștii și-au activizat și dezvoltat spiritul de responsabilitate — au constituit un important prilej de descoperire și punere în valoare a unor multiple posibilități de sporire a producției agricole, de întărire economică-orga- nizatorică a unităților agricole din județ.Precizez că în activitatea de conducere șl îndrumare a agriculturii, 'desfășurată de organele și organizațiile de partid, s-a căutat să se cunoască problemele specifice fiecărei unități agricole, pentru a se putea întreprinde cele mai adecvate măsuri. A intrat în obișnuința noastră să inițiem analize atît în cooperativele agricole, cît și în întreprinderile agricole de stat, a- nalize care sînt urmate de planuri de măsuri concrete, de preocuparea constantă pentru materializarea lor. Intr-un județ ca al nostru, unde 60 000 hectare din suprafața totală agricolă sînt situate în pantă, iar alte 50 000 hectare sînt podzo- luri slab productive, o deosebită importanță prezintă folosirea rațională a pă- mîntului. La Inițiativa organelor de partid, direcția agricolă județeană șl ■ U.J.C.A.P. au întreprins numeroase analize și studii, urmate de măsuri care au vizat amplasarea cît mai bună a culturilor, în funcție de condițiile naturale locale, extinderea pe mari suprafețe a culturilor duble, precum și executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare care să ducă la sporirea rodniciei pămîntului.Sfecla de zahăr (ca și tloarea-soarelui, de altfel) a fost scoasă complet din agricole județului, unităților cu nice, situate Fabricii de Corabia. La cedat și cu

descoasă cooperativele din nordul repartizîndu-se condiții priel- în apropierea zahăr de la fel s-a pro- legumele. ele

fiind amplasate tn majoritate în bazinul Caracal, în apropiere de fabrica de conserve din acest oraș. Diversitatea tipurilor de sol ne-a determinat să avem permanent în vedere aplicarea unei agrotehnici diferențiate. în această preocupare se încadrează și acțiunea întreprinsă •tid, încăd^ organele de partid, încă din anul trecut, îndeosebi în zonele Albești și Cărbunarii, de fertilizare intensă a solului ca mijloc important de sporire a producției la hectar, prin evitarea băltirilor de suprafață, prin creșterea permeabilității, a capacității lui de a reține apa. Eficacitatea unei asemenea intervenții se materializează în sporuri de producție ce depășesc 1500 kilograme la hectar. A- vuția obștească este din ce în ce mai bine gospodărită, mai rodnică.în ansamblul dezvoltării economiei județului Olt, o pondere însemnată revine zootehniei. Comitetul județean de partid, prin indicațiile date, sprijinul activ, prin orientarea în acest sens a organizațiilor de partid din cooperativele agricole de producție, s-a preocupat atît de creșterea efectivelor de animale, cît și de sporirea producției acestora. Astfel, a fost întreprins lin complex de acțiuni vizînd mărirea șeptelului din rasele care s-au adaptat cel mai bine condițiilor naturale din județ. Comuniștii au fost mereu în frunte, creînd și susținînd o opinie de masă în acest sens. în același timp, pentru valorificarea superioară a inepuizabilelor resurse naturale de care dispun unitățile noastre agricole, o problemă de prim ordin o constituie concentrarea și specializarea creșterii animalelor. Pe lîngă îngrâșătoriile de porci existente în I.A.S., în unități cooperatiste ca Bucinișu, Rotunda, șoara sau vor dezvolta puternice în- grășătorii — a căror construcție va începe chiar din toamna acestui an — care vor da posibilitatea ca în 1970 să se livreze la fondul central al statului peste 35 000 capete porcine. Se vor dezvolta, de asemenea, îngrâșătoriile de la cooperativa „Drumul belșugului" ca și în alte părți.Realizarea marilor sarcini din viitorul cincinal privind sporirea producției în cooperativele agricole este strîns legată de antrenarea tuturor cooperatorilor la conducerea treburilor obștești Ca urmare, organizațiile de partid se ocupă în permanență de antrenarea țărănimii la conducerea treburilor agriculturii. Au fost luate măsuri care să ducă la creșterea rolului adunării generale, ridicarea răspunderii pentru activitatea desfășurată de către membrii consiliilor de conducere din cooperativele agricole Cooperatorii se simt răspunzători atît pentru stabilirea planului, cît și pentru realizarea lui, ei nu mai rămîn pasivi la unele deficiențe care se • vitatea care fac suri în rii lor.
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a producției
Richard WINTER

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

în etapa actuală — se subliniază în Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P.C.R. — cînd realizarea conducerii științifice a devenit o problemă esențială în toate domeniile, este stringent necesară perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască a- mănunțit situația din sectoarele de activitate în care lucrează, să asigure in cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului, de sine stătător asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Acțiunea inițiată de partid privind organizarea științifică a producției și a muncii oferă, în continuare, acel cadru propice introducerii și extinderii progresului în toate unitățile, sub aspect tehnic, tehnologic și organizatoric, valorificării rezervelor interne legate de utilizarea mai bună a mașinilor și instalațiilor, a timpului de lucru.Sfera acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii se lărgește pe zi ce trece. Producția evoluează din ce în ce mai mult spre sortimente cu un grad ridicat de tehnicitate și complexitate, obținute in condiții de înaltă eficiență economică. Nu exagerez dacă spun că acest proces de modernizare și diversificare a producției se datorează, în mare măsură, tocmai efortului de inovație al colectivelor de întreprinderi, intervenției susținute a organelor și organizațiilor de partid în întocmirea studiilor, în orientarea specialiștilor spre promovarea consecventă a soluțiilor moderne, de mare eficacitate în toate domeniile activității productive. Comuniștii au mobilizat zeci și sute de specialiști la fructificarea ideilor novatoare în producție și tot ei au a- nalizat cu exigență stadiul aplicării studiilor, cauzele unor deficiențe ce se mai fac simțite, intervenind operativ pentru înlăturarea lor.Pentru a dimensiona eficacitatea activității organizațiilor de partid în vederea promovării consecvente a noului în producție este grăitor exemplul comuniștilor de la Uzinele chimico-metalur- gice din Copșa Mică. Aici s fost sprijinit si îndrumat comitetul de direcție în luarea unor măsuri e- nergice, capabile să a- sigure îmbunătățirea funcționării unor utilaje, precum și a unor procese tehnologice din cadrul secției de aglomerare. Consecința : productivitatea muncii a crescut cu 20 la sută peste prevederile inițiale. Membrii de partid de la furnal, anali- zînd temeinic posibilitatea creșterii capacității de producție a acestuia, au propus ridicarea debitului de insuflare a aerului în instalații pînă la 2 800 metri cubi pe oră, prin punerea în funcțiune a încă două turbo-suflan- te. Prin asemenea perfec

ționări s-a obținut tn 7 luni din acest an o producție suplimentară de metal în valoare de circa 30 milioane lei.Activitatea rodnică a organizațiilor de partid din întreprinderi s-a afirmat cu pregnanță și a- tunci cînd s-a pus problema renunțării la unele tehnologii de fabricație învechite, înlocuirii unor materii prime costisitoare cu altele mai ieftine. La „Carbosin" Copșa Mică, de pildă, un grup de specialiști a schimbat o astfel de tehnologie, iar rezultatul este remarcabil : randamentul instalației ce produce negru de fum a crescut la 46 la sută, față de 10 la sută cît era mai înainte. Concomitent, prețul de cost al negrului de fum s-a redus considerabil. Dînd rezultate excelente, noua metodă a fost extinsă și la instalațiile de negru de fum de canale „Carbomet". Cu aceleași instalații, producția la sortimentul amintit a crescut de 5 ori și jumătate.Măsuri valoroase, rod al gîndirii tehnice și economice din întreprinderi, s-au aplicat și la „Independența", Uzinele textile Cisnădie, „13 Decembrie", „Flamura Roșie" Sibiu, „Emailul Roșu" și „Vitrometan" Mediaș și altele. La uzinele medie- șene amintite se simțea nevoia lichidării transporturilor greoaie intersecții și ateliere, raționalizării muncii auxiliare, care umflau artificial prețul de cost al produselor și duceau la scăderea productivității muncii Organizațiile de partid au acționat energic și în această direcție, prin recomandările făcute specialiștilor și prin controlul asupra studiilor întreprinse. Ca urmare, la „Emailul Roșu" Mediaș s-a pus la punct un sistem judicios de mecanizare completă a transporturilor între ateliere și sectoare de fabricație. Cît privește întreprinderea „Vitrometan", și aici transportul articolelor de sticlărie se face mecanizat și s-au soluționat pozitiv problemele privind încărcarea automată a cuptoarelor de topit sticlă.In ultima vreme, din inițiativa organizațiilor de partid s-au întreprins studii referitoare la îmbunătățirea structurii organizatorice a întreprinderilor, raționalizarea și simplificarea sistemului de informare operativă, laturi de finețe, extrem de importante pentru realizarea conducerii științifice a producției și a muncii, a activității economice. Asemenea studii s-au întocmit la Uzina mecanică Sibiu și Uzina mecanică Mîrșa, precum și la „Independența" din Sibiu. Important este că aceste studii nu au rămas în sertare, ci au fost materializate în practică — dovadă concludentă a receptivității organizațiilor de partid la cerințele progresului tehnico-științific contemporan, a acțiunii lor hotărîte îndreptate spre organizarea superioară a producției și a muncii, spre ridicarea eficienței întregii activități.
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Cimutul ferm 
al oamenilor de știință:

ANGAJA» DEPUNĂ ÎS TOATE

IDEALURILE
PARTIDULUI—
IDEALURILE 

SCRISULUI NOSTRU!
Documente de însemnătate istorică pentru dezvoltarea în continuare a societății noastre socialiste, Tezele și proiectul de Directive, aprobate unanim de întregul popor, prezintă sugestiv bilanțul marilor realizări înfăptuite în patria noastră sub conducerea fermă a partidului și modelează, pe coordonatele unui progres general, imaginea României din viitorul deceniu, stabilind un program dinamic de dezvoltare amplă și multilaterală. Elaborate pe baza unor analize temeinice și realiste ale necesităților și resurselor economiei noastre, aceste documente — a căror dezbatere publică a determinat un puternic avînt în viața politică, economică și socială a patriei — evidențiază caracterul profund științific al politicii partidului, capacitatea sa de a conduce procesul de edificare a socialismului în țara noastră.In contextul sporirii rolului științei în cadrul forțelor de producție, al participării ei active la progresul de ansamblu al societății, continuarea hotărîtă a industrializării socialiste și înfăptuirea ei în- tr-o concepție unitară și de lungă perspectivă amplifică rolul și sarcinile științelor tehnice. Corespunzător acestei orientări generale, potențialul științific va fi concentrat cu precădere spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, eforturile principale fiind canalizate spre ramurile și domeniile economiei care vor cunoaște o creștere mai accelerată. Totodată, se vor iniția programe prioritare de cercetare, pe obiective economice și sociale de importanță națională. Programul cercetării științifice se va e- labora pe o perioadă de 10 ani, ca parte integrantă a planului cincinal pe anii 1971—1975 și a schiței de dezvoltare a economiei pînă în anul 1980.Prevederile enunțate au o importanță principială deosebită în planificarea și desfășurarea activității de cercetare științifică, aplicarea lor asigurînd participarea mai intensă a cercetării' la satisfacerea unor necesități actuale ale producției și ale altor seqtoare de activitate, precum și devansarea nevoilor izvorîte din dezvoltarea în perspectivă a societății noastre.Datorită amplorii revoluției teh- nlco-științifice contemporane și extinderii ariei de domenii și probleme abordate, cercetarea științifică solicită astăzi mijloace materiale și financiare tot mai importante și antrenează un număr sporit de specialiști. Ca urmare, în funcție de obiectivele economice și sociale stabilite, precum și de posibilitățile umane și materiale de care dispun, marea majoritate a țărilor adoptă în știință o politică de priorități, problemele de importanță națională fiind rezolvate prin intermediul unor programe prioritare de cercetare. In concepția noastră, programele prioritare — introduse pentru prima dată la noi în practica cercetării științifice — vor cuprinde un ansamblu de cercetări din diferite ramuri și domenii ale științei și tehnicii, corelate cu acțiuni de dotare tehnico-materială și de concentrare a potențialului științific și tehnic, menite să asigure o participare deplină a cercetării, a activității de concepție proprie la înfăptuirea unor obiective economice sau sociale precise. Pentru a fi eficiente, ele vor fi reactualizate în raport cu evoluția științei și tehnicii pe plan mondial, cu conturarea mai precisă a obiectivelor propuse. Perioada de desfășurare a programelor prioritare se va stabili în strînsă corelație cu sarcinile incluse în planurile de dezvoltare ale economiei naționale.In cadrul programelor prioritare, ge vor putea îmbina armonios cercetările fundamentale, aplicative și de dezvoltare, existența unor obiective bine precizate putînd concretiza din timp apelul la cercetările de bază — fundamentale. Totodată, se asigură o coordonare și urmărire unitară pe întregul parcurs a ciclului cercetare- proiectare-producție.In proiectul de Directive sînt specificate o serie de domenii în care se preconizează Inițierea de programe prioritare ; dar se lasă, totodată, posibilitatea selecționării și a altor pro-

Nicolae MURGULEȚ 
președintele Consiliului Național 

al Cercetârii Științifice

bleme care prezintă o importanță națională. Se remarcă faptul că obiectivele programelor prioritare sînt în concordanță cu direcțiile principale de dezvoltare a economiei naționale, cu cerințele modernizării producției și creșterii eficienței ei, urmărind totodată valorificarea superioară a resurselor materiale ale tării.Multe din probleme — unele noi, fără elemente suficiente de cunoaștere pentru soluționarea lor — vor conduce la ample programe de cercetări, în care cercetările de bază — fundamentale vor trebui abordate cu curaj și înaltă competență, pentru a lărgi sfera de investigație a cercetării aplicative. In acest fel, cercetarea aplicativă, necesitatea rezolvării unor probleme concrete ale economiei vor constitui un stimul pentru cercetările fundamentale.Consiliului Național al Cercetării Științifice îi revine sarcina de a iniția elaborarea programelor prioritare, urmărind desfășurarea lor pînă la realizarea obiectivelor propuse.Programul prioritar economia de energie, înscris pe primul loc în proiectul de Directive, dovedește justețea criteriului principal de selecționare a tematicii programelor prioritare și de decizie pentru inițierea lor — eficiența economică, socială a o- biectivului urmărit. El a izvorît atît din necesitatea actuală de a reduce consumurile specifice de energie, cît și din necesitatea de perspectivă, impusă de sporirea masivă a consumului de energie primară. Pentru a sublinia importanța acestei probleme, menționez că o economie de numai 1 la sută din necesarul de energie la nivelul anului 1980 va reprezenta 1 milion de tone combustibil convențional. Deplasarea ponderii în structura bilanțului energetic spre cărbuni, spre energia hidrauli'că și spre cea nucleară jalonează și direcțiile de cercetare în cadrul acestui program prioritar (optimizarea pe termen lung a bilanțurilor de energie ; optimizarea structurii și funcționării sistemului energetic ; reducerea consumurilor și recuperarea pierderilor de căldură în industrie ; valorificarea energo-tehnologică a cărbunilor slab aglutinanți ; intensificarea arderii ligniților ; studierea proceselor termice și hidrodinamice din reactoarele termice și optimizarea parametrilor lor etc.).în ceea ce privește economia de metal, referindu-ne mai ales la oțel, se poate spune că o reducere de numai 1 la sută a consumurilor specifice de oțel se traduce la nivelul anului 1970 printr-o economie de circa 63 000 tone, cifră ce se va dubla în 1980. In realitate însă, economia poate fi nțult mai mare dacă se ține seamă de rezervele importante existente la producătorii de oțel și care pot fi puse în valoare printr-un complex de măsuri de perfecționare și modernizare a tehnologiilor din siderurgie, de asimilarea și producerea la nivelul cerințelor a noi mărci de oțeluri de calitate și oțeluri aliate, a noi tipodimensiuni de laminate, de ridicarea generală a calității produ

selor, de o mal rațională utilizare a lor. îmbunătățirea structurii producției constituie o sarcină principală a siderurgiei în viitorul cincinal, avînd în vedere atît resursele noastre limitate de materii prime, cît și mărirea cererii de metal. întregul său corp științific și tehnic trebuie să ridice producția de oțel la nivelul exigențelor justificate pe care le impun diversificarea și creșterea tehnicității celui mai mare consumator de oțel al țării — industria constructoare de mașini. Bineînțeles, economia de metal privită în ansamblul problemei solicită măsuri de raționalizare a consumurilor specifice la toți consumatorii, concomitent cu utilizarea largă a înlocuitorilor de metal.O importanță deosebită prezintă și alte programe prioritare. Cel privind asigurarea bazei de materii prime în industria aluminiului și cel pentru valorificarea zăcămintelor de minereuri neferoase, domenii în care cerințele cresc continuu, urmăresc dezvoltarea acestor industrii pe baze proprii ; extinderea comenzilor numerice la mașini-unelte și alte utilaje tehnologice va aduce o contribuție esențială la modernizarea economiei țării noastre : lărgirea aplicațiilor matematicii în economie, prin cercetări teoretice, va permite extinderea tehnicii de calcul și promovarea ciberneticii și informaticii în producție și gestiune și va conduce la o mai bună programare și optimizare a proceselor de producție, a transporturilor etc.Alte domenii nominalizate în proiectul de Directive privesc valorificarea complexă a resurselor Deltei Dunării, a celor din Marea Neagră precum și dezvoltarea cercetărilor de oceanografie, apa constituind un adevărat tezaur natural.Așa cum am mai spus, tematica problemelor ce pot constitui obiectul unor programe prioritare nu este e- puizată. Astfel, dezvoltarea impetuoasă a industriei impune măsuri ho- tărîte și soluții eficiente pentru combaterea poluării apelor și a atmosferei, iar creșterea continuă a consumului de metal trebuie însoțită de prelungirea vieții lui, prin combaterea efectelor dezastruoase ale coroziunii.Complexitatea programelor prioritare și anvergura lor vor determina extinderea acțiunilor de cooperare internațională științifică și tehnică în probleme de interes reciproc, acțiuni bazate pe condiții de egalitate. Aceasta va spori răspunderea ce revine Consiliului Național al Cercetării Științifice, care trebuie să asigure inițierea lor, să propună cadrul organizatoric de desfășurare și să se preocupe de realizarea efectivă a o- biectivelor stabilite, urmărind utilizarea cît mai eficientă a potențialului științific și tehnic, precum și a mijloacelor financiare și materiale puse la dispoziție.Amploarea sarcinilor ce vor for- ,ma obiectul programelor prioritare confirmă maturizarea cercetării științifice românești și potențialul în continuă creștere al economiei naționale. Ea reflectă capacitatea partidului de a privi în perspectivă, de a stabili cele mai eficiente căi de dezvoltare a societății noastre, perseverența cu care militează pentru înflorirea României socialiste. Oamenii noștri de știință, cercetătorii, specialiștii din proiectare și producție vor răspunde prin fapte încrederii acordate de partid, aducîn- du-și întreaga lor contribuție la edificarea României de mîine.
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17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor : Grădinița noas
tră —• un film realizat la grădi
nița I.A.S. „Roșia" pe versuri de 
Veronica Porumbacu. 17,50 — 
Studioul școlarilor. Vă place mu
zica ? Emisiune realizată cu 
concursul orchestrei „Academica" 
a conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu*.  Prezintă : Al. Sumski. 
18,20 — Criterii. Gong. 18,45 — 
Cîntă orchestra Valențiu Grigo? 
rescu și Angela Iurcenco 19,00 — 
Congresul al X-lea al P.C.R. Insti
tutul de fizică atomică — cita
dela fizicii nucleare din . țara 
noastră. Reportaj filmat. 19,30 — 
Telejurnalul de seară, o Buletin 
meteorologic. 20,00 — Călușul
teleormănean. Selecțiuni din pri
mul festival folcloric organizat 
la Alexandria. 20,15 — „Setea" — 
producție a studioului cine
matografic „București". 22,15 — 
Film documentar : „’Metale neo
bișnuite" — producție a studiou
lui „Al. Sahia" 22,30 — înfrățiți în 
cîntec și joc. Program susținut 
de o formație condusă de artis
tul emerit Nicu Stănescu. Soliști : 
Mariana Ionescu, Ilona Szabo, 
Nicolae Trofin. 22,45 — Congre
sul al X-lea al P.C.R. Reportaj 
filmat cu delegați la congres. 
23,15 — Rapsodia I de George 
Enescu. Interpretează orches
tra simfonică a Radiotelevizlu- 
nll. Dirijor : Mircea Basarab. 
23,30 — Telejurnalul de noapte. 
© Buletin meteorologic.
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— Atențiune, capul intermediar ! Dați comanda de coborîre a porții plane. Vasele „Dacia", „Porțile de Fier", „Pena" și „Orșova" să fie pregătite pentru trecerea prin ecluză. Căpitanul să preia comanda formației. S-a făcut manevra de dezlegare ? Atunci, începem ecluzarea. Capul aval, mă auzi ? „Dacia" să oprească în amonte, la zece metri de poarta buscată de serviciu. Confirmați dacă sincronizarea merge perfect. Zece milimetri față de șaptezeci admisibili ? In ordine ! Se observă ridicarea porții plane după trecerea navelor. O blocați după treizeci de secunde. ' începeți egalizarea sasului aval cu bieful aval. Ridicați vanele din galerii. Peste șase minute, deschideți poarta buscată...Aceste neobișnuite comenzi au răsunat pentru prima oară la Porțile de Fief, în ziua de duminică 3 august (după cum am anunțat în numărul nostru de ieri), inaugurînd navigația prin marea ecluză făurită de cei zece mii de constructori, la cinci ani de la începerea lucrărilor de construcție ale sistemului hidroenergetic și de navigație realizat în colaborare de România și Iugoslavia. Totul s-a petrecut în decursul unei dimineți fascinante, în cadrul măreț al șantierului, transformat pentru prima oară într-un gigantic amfiteatru. Pentru o clipă, principalele activități au încetat și cele patru nave au început trecerea prin cetatea de beton, în sunetele prelungite ale sirenelor, care au încercat acustica ecluzei și au făcut să răsune toți munții din preajmă, toate bolțile de tunele și viaducte.Am privit cele două remorchere. Ele s-au desprins de pereții înalți ca doi fluturi cu aripi colorate, au trecut solemne pe sub podurile rulante de patru „sute de tone, acele poduri care vor transporta rotoarele turbinelor — primul dintre ele a luat loc în marea Expoziție a realizărilor economiei naționale din Capitală — au trecut pe sub semeața pasăre a turnului de comandă, de unde întreaga navigație va fi dirijată prin televiziune, radio, interfonie, semafoare, au trecut pe deasupra porții plane, care s-a scufundat în cîteva minute în nisa ei de beton.Cinci ani de eforturi concentrate, străbătute de ritmurile înalte ale construcției, răstimp în care s-au executat lucrări unice, la nivelul tehnicii mondiale, au culminat în acest moment din preajma Congresului al X-lea al P.C.R,, simbolizînd capaci

tatea creatoare a constructorilor socialismului, depunînd o efigie strălucitoare în pragul unui sfert de secol de la eliberare. Zilele petrecute pe serpentinele drumului de acces, pe scările amețitoare ale turbinelor, pe podul avîntat peste șuvoaiele fluviului (adevărată trambulină de pe care vor plonja cincizeci de mii de metri cubi de stabilopozi, de cuburi, de stînci, de tetraedre în vadul furi-

„Trăim într-o epocă da mari prefaceri sociale, e- poca unei profunde revoluții științifice și culturale, în care Omul se afirmă cu tot mai multă forță ca stă- pîn al propriilor sale destine. în această epocă omul patriei noastre, eliberat de exploatare și asuprire, își construiește în mod conștient viața, viitorul luminos, propria-i istorie. Omul societății socialiste dorește să acționeze în deplină cunoștință și în sfera creației spirituale, dorește făurirea unei culturi care să fie nu rodul activității în- tîmplătoare, ci al necesității înțelese, o cultură nouă, inspirată din realismul societății noi, din umanismul socialist, închinată poporului și numai poporului", spunea printre altele secretarul genera] al C.C, al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la A- dunarea generală a scriitorilor din 17 noiembrie 1968. Am ales a- cest citat pentru că el ilustrează cu multă pregnanță una din ideile fundamentale ale creației, a- dică raportul între elementul spontan, ceea ce este înțeles adeseori sub cuvîn- tul inspirație, și elementul lucid, prejudecat, al ei, ceea ce se înțelege în tehnica artei prin construcție sau organizare a materialului, a inspirației și experienței de viață, deci. Acest raport, sursă inepuizabilă de dezbateri și controverse estetice, prinzînd diferite valori și echilibre, după școli șl curente istorice literare, naturaliste, simboliste, expresioniste etc., sau după structuri estetice, clasice sau romantice, este definit în citatul de mai sus în litera și în accepția a ceea ce noi numim realism și, mai ales, a unui anumit stadiu al său, capabil să ne exprime cît mal profund și mai definitiv pe noi, oamenii care construim o societate nouă, socialistă.Acest raport, între spon-
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tan și lucid, între pornirea nobilă, adînc generoasă și echilibru, maturitate socială și simț al perspectivei istorice, înglobînd tot ce are acest popor mai nobil și mai prețios, este și una din pîrghiile gîndirii care stau la baza Tezelor și a proiectului de Directive ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Congresul al X-lea al partidului, după ce luni în șir au stat în atenția și dezbaterea opiniei publice de la noi din țară. Capacitatea unui popor de a-și sintetiza și generaliza datele cele mai importante ale experienței sale istorice și sociale, precum și privirea lucidă și curajoasă, îndreptată spre viitor — și nu un viitor îndepărtat, înecat în ceața unor plăsmuiri pe jumătate utopice, ci un viitor „care începe astăzi", profund concret și delimitat — înseamnă maturitate și înțelegerea profundă, creatoare, a propriului destin național și social. Documentele de partid care au pregătit, concentrînd cele mai largi și mai diverse categorii sociale din țara noastră în ample dezbateri publice, unul din cele mai importante evenimente so- cial-politice din istoria ultimului sfert de veac din țara noastră, care au primit deja de pe acum confirmarea entuziastă, încărcată totodată de sentimentul responsabilității, a tuturor oamenilor muncii de la noi din țară, au în centrul lor, ca un ax al gîndirii și al preocupărilor celor mai înalte ale partidului și ale tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste, binele Omului .pe care ne-am obișnuit a-1 'scrie cu njăjusculă, al con-, structorului tuturor bunurilor materiale și spirituale ale societății noastre; Omul care stă în centrul sau, mai

bine zis, al cărui profil de esență . nouă, înglobînd în el tot ce are mai prețios umanitatea, trebuie să stea (și în atenția întregii crea- ' ții literar-artistice, fără de care nu se poate concepe o artă autentică, majoră, durabilă. Reprezentarea omului este tocmai sarcina cea mai înaltă a umanității, o reprezentare care să redea într-o înaltă ținută artistică tocmai elementele constitutive care definesc omul și aspirațiile sale, istoria sa și destinul său în lume. Noi, scriitorii care ne-am născut și format pe solul României socialiste, care avem sarcina nobilă de a zugrăvi profilul acestui om, contemporan al nostru, constructor lucid al unei societăți noi, comuniste, a- vem norocul — pe care nu l-au avut înaintașii noștri — de a ne aplica și concerta efortul creator într-o societate armonică, capabilă de a-și uni toate forțele — sub'ronducerea unui partid ce descinde și se leagă cu cele mai patrio- rțce și progresiste forțe istorice pe care le-a avut acest popor — în urmărirea și realizarea idealurilor majore ale bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc. Arta însă trebuie să fie în concordanță profundă, organică cu acest înalt deziderat, realismul profund de care sînt străbătute documentele Congresului al X-lea, trebuie să cuprindă tot mai mult întreaga noastră creație artistică. Cînd vorbim de realism în artă, nu înțelegem nici copierea servilă a realității, nici naturalismul fals și dăunător care a minat unele scrieri din trecut. Dogmatismul, în creația artistică, ca orice extremă, e la fel de dăunător ca și „mddele" ab- stracționiste și supra «au

metarealiste, ca orice cult al formei în sine care abate atenția de la adevăratele probleme ale omului. Sarcina noastră este de a crea o artă care să răspundă în- tr-un grad cît mai înalt cerințelor partidului și poporului nostru, o artă care să se situeze pe cele mai înalte culmi ale artei și măiestriei contemporane.O dată cu întregul popor, noi, scriitorii^, privim cu a- dîncă și gravă răspundere și bucurie, cu legitimă mîn- drie patriotică și politică, Congresul al X-lea al partidului, cel mai înalt for politic, eveniment crucial în viața patriei noastre. împreună cu întregul popor sîntem fericiți că trăim într-o țară pe care au visat-o bărbați de seamă din istoria milenară și greu încercată a acestui popor, un Decebal și un Bălcescu, un Dimitrie Cantemir și un Eminescu, o țară care construiește socialismul. urmînd învățătura marxist-leninistă despre lume și societate, sub conducerea unui partid cu îndelungată și profundă experiență de luptă, partid care în aproape cinci decenii de existență s-a contopit cu tot ce are acest popor mai bun, mai nobil. împreună cu întreg poporul sîntem alături din tot sufletul de politica internă și externă a partidului. de conducerea Iui, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe care sute de mii de comuniști și o întreagă națiune, în aceste zile fierbinți, îl aclamă și îl desehmează din nou în postul greu, plin de răspundere istorică de secretar general. Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, cel care personifică într-un grad înalt calitățile comunistului constructor al unei societăți noi. conducătorul încercat si neabătut, dăruit întru totul cauzei comunismului, bunăstării și fericirii poporului român.

Emoționantul moment al primei treceri prin ecluzdaceastă înaintată platformă a construcției socialiste, ci și cei din uzinele și fabricile de la Galați și Reșița, de la Brăila și Bocșa, de la Hunedoara și Brașov, de la Craiova și București, și poate că nu este deloc exagerat dacă afirmăm că nu există localitate care să nu-și fi trimis aici reprezentanții, să nu fi participat cu forțe umane și cu produse de cea mai înaltă tehnicitate îa crea-

pe Bistrița, în momentul în care turbinele și-au fixat sediul la Bicaz. Viteza de transport va crește de la douăsprezece milioane de tone, la cincizeci de milioane de tone anual.Inginerii întîlniți pe podiumul de onoare ne-au vorbit despre această ecluză ca despre una din cele mai mari din lume, lungă de 340 m șl lată de 34 m, cu o adîncime minimă la prag de 4,5 metri. Convoaiele care
LA PORȚILE DE FIER

m nou capitol in istoria 
navigației dunărene

bund, pentru a stăvili definitiv cursul milenar al Danubiului și pentru a dirija întregul debit prin galerii și stăvilare) ne-au făcut să participăm la o formidabilă prelegere tehnică, în care nu o dată s-au auzit cuvintele : excepțional, performanță mondială, pentru prima oară în lume.Intre creneluri și contraforți, fluviul a pătruns nevăzut și misterios. Revenind în incinta din care a fost izgonit cu cîțiva ani în urmă, el a pătruns timid, șovăitor, tăcut, a pătruns prin labirinturi subterane, fără să-și mai recunoască albia. în ecluză, apele lui sînt sleite, fără vlagă, descumpănite. Fluviul captiv caută parcă să se redreseze, să înțeleagă ce s-a întîmplat, unde au dispărut cei un milion patru sute de mii de cai putere, pe care urmează să-i dăruiască turbinelor și ecluzei de la Porțile de Fier românești. Ascultînd fanfara sirenelor, aveam sentimentul că ele anunță triumful repurtat de om asupra naturii sălbatice, încunu- nînd o activitate de mare prestigiu și de mare amploare, la care au contribuit nu numai cei ce se află pe

reportaj de la trimisul 
nostru special 
Traian FILIP

ția de sinteză și maturitate a industriei românești.Prin intrarea in funcțiune a ecluzei de pe malul românesc au dispărut optsprezece kilometri de canale repezi, unde fluviul gonea cu viteză nebună. Au dispărut „Toancele" Dunării, au dispărut vîrtejurile de la Cazane, iar fluviul, pe cea mai viguroasă, pe cea mai sălbatică secțiune a sa, se transformă într-o mare calmă, adincă, liniștită, fără cataracte. Nu vom mai auzi de transbor- dări de șlepuri, nu va mai exista primejdie pentru navigația de noapte, iar acei eroi ai fluviului, acei piloți de cataracte își vor schimba meseria, așa cum și-au schimbat-o plutașii de

se apropiau înainte cu teamă de Porțile de Fier, cîntărindu-și fiecare tonă, măsurîndu-și puterile, cerînd sprijin, apelînd la locomotiva de pe canalul Sip, vor putea să pătrundă. în ecluză ca într-un ascensor în două trepte, vor intra în două porturi moderne, vor cunoaște noul litoral al Orșovei, vor veni în mari convoaie fără să se disperseze, fără să urmărească clipirile de primejdie ale felinarelor la punct fix, ci semafoarele puternice care au făcut ca fluviul să treacă în regim industrial, să fie socotit pe drept o șosea internațională, care se întîlnește aici într-un nod, pe trepte diferite, cu „autostrada soarelui" și cu cel mai pitoresc și mai magnific dintre drumurile de fier ale României. Așadar, inaugurarea ecluzei de pe malul românesc reprezintă, în același timp, inaugurarea unui nou capitol în istoria navigației pe Dunăre.Vorbind despre performanțe, constructorii ne înfățișează mai , întîi poarta plană de peste o mie de tone, realizată pe Șantierele navale de la Galați și asamblată pe șantier. Ei

aduc un adevărat elogiu celor ce lansează mari nave maritime și prepară mărci prestigioase de oțeluri, la cotul Dunării, acolo unde fluviul intră în regim maritim. Articulațiile porții plane sînt alcătuite din servomotoare imense. Strunguri de dimensiuni neobișnuite au șlefuit tijele de optsprezece metri lungime ale servomotoarelor. Performanțe mondiale, aceste tije au o precizie de 0,4 microni în prelucrare. Nici vîrfurile osiilor de ceas nu sînt finisate cu atîta grijă ca aceste imense articulații ale porților de oțel. Grătarele, șinele de rulare sînt alte mari performanțe. Reșița și Bocșa și-au concentrat toate forțele lor pentru a dărui Porților de Fier cele mai valoroase bijuterii tehnice pe care le-au înfăptuit vreodată. Macaralele portal de o sută șaizeci de tone, cele două poduri rulante de cîte patru sute de tone reprezintă cele mai mari mașini de ridicat din țară' și ele au suit la cota superioară a hidrocentralei, aruncîndu-și umbrele peste remorcherele care trec pe apele calme, care trec sufocate parcă de emoție, subit micșorate în acest coridor pe deasupra căruia se ridică, pînă la cota 72 față de nivelul Mării Adriatice (mare continentală luată ca etalon pentru hidrocentrală), complexe construcții metalice. Ni se atrage atenția asupra acționărilor electrice și electronice, asupra sistemului de sincronizare a porților, cu posibilități de comandă la fața locului și din turnul de comandă. Edificiile zvelte, de metal și beton, așezate în albia Dunării, au însumat șapte sute cincizeci de mii de metri cubi de beton și beton armat și aproape nouă mii de tone de echipamenteTrecem prin ecluză cu sentimentul că fiecare metru pătrat ascunde un dispozitiv, o nișă, o galerie, o vană. Majoritatea echipamentelor au fost proiectate în țară, în cadrul unor institute care au tezaurizat aici, la Porțile de Fier, gîndirea creatoare a celor mai renumiți specialiști, au adaptat sisteme de mare complexitate, le-au pus amprenta originalității, Ne sînt arătate transformatoare de mare capacitate construite Ia „Electroputere", echipamentul hidromecanic realizat la Fabrica de cauciuc Jilava, pompele realizate la Uzina de pompe din București. Dar ceea ce impresionează aici cu deosebire este aliajul de mare preț alcătuit din priceperea, inteligența, hărnicia
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© Tinerețe fără bătrînețe 
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,3
21.15.
0 Bun pentru serviciul auxiliar : 
REPUBLICA — 9,30 ; -
16.30 ; 18,45 ; 21.
O Șopronul roșu : FESTIVAL
9.15 ; 11,15 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
grădină — 20,30.
0 Contesa Cosei : FAVORIT
10 >13 ; 16,15 ; 19,30.
o Desene secrete : LUMINA 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
0 Galapagos ; Pași spre Brăncușl ; 
Casa lui George Călinescu ; In 
tainele muzeului ; Luchian—Grl- 
gorescu : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
0 La patru pași de Infinit i VIC
TORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Neamul Șolmăreștllor : MIO
RIȚA — 9,15—14,45 în continuare ;
17.30 ; 20,30.
0 Mariana, agentul 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
0 Deșertul roșu : CENTRAL
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRA
DINA DOINA — 20,15.
O Telegrame : VIITORUL
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Belgrad : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Lovitură puternică : RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
0 Lanterna cu amintiri i LIRA — 
15,30 ; 18.
0 Vera Cruz : GRĂDINA LIRA —
20.15.
0 încotro, omule : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 19.
0 Gaudeamus lgltur i COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Crima din pădure : TOMIS — 
9—15 în continuare ; 18,15, la gră
dină — 20,30.
o Haiducii ; Răpirea fecioarelor : 
UNIREA — 16, la grădină — 20,15. 
G Am două mame șl doi tați : 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; ' 16 ;
18 ; 20,30, DOINA — 13.45 ; 16 ;
13.15 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10,30 ; 12.
0 Secretul cifrulul : UNION
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor : FERENTARI
19.
G Contemporanul tău : PROGRE
SUL — 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
0 Creola, ochli-ți ard ca flacăra : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO
— 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,15.
0 O chestiune de onoare: EXCEL
SIOR — 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15, 
FLAMURA — 9—14,30 în conti
nuare ; 17,45.
O Golgota : FLAMURA — 20,30. 
0 A trăi pentru a trăi: GIULEȘTI
— 15 ; 17,45.
e Diminețile unul băiat cuminte : 
GIULEȘTI — 20,30.
o Tarzan, omul junglei : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20.
0 Neîmblînzlta Angelica : DACIA
— 8.45—16.45 în continuare ; 18.45 ; 
20,45.
0 La dolce vita : BUZEȘTI — 15 ;
10, la grădină — 20,15.
0 La est de Eden : CRINGAȘI —
15.30 : 18 ; 20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : GRI- 
VIȚA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
19, la grădină — 20,30, ARTA
— 9,15—15,45 în continuare, 18,15, 
la grădină — 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîlnl verzi" : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15, la grădină
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teatre
o Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
e Teatrul Mic (în sala Come
dia a Teatrului Național ,,I. L. 
Caraglale") : Jocul ielelor — 20.
O Teatrul Gluleștl (la — ■ •
de vară Herăstrău) : 
florentină — 20.
0 Teatrul satiric muzical 
nașe" (grădina Boema) : 
lăsa, Stroc ! — 20.
e Ansamblul folcloric „Perinlța" 
(în sala teatrului „C. I. Nottara"): 
Perinlța mea — 19.

și pasiunea acestui colectiv în cara cel mai bătrîn dintre constructori se socotește directorul general, a cărui vîrstă n-a atins cincizeci de ani.Ascultăm comenzile, privim apăsarea butoanelor : pe toată lungimea ei, ecluza acționează ca un dispozi-» tiv omogen și automat, în care totul funcționează cu precizia unui cronometru. Soarele bate în porțile viu colorate, iar ele aruncă reverberații și alcătuiesc tablouri în ape. Navele — în această memorabilă zi — treo în sunete de fagot și muzicuță. Porțile li se deschid în cale ca niște cortine. Pe chipul tuturor constructorilor strălucește bucuria izbînzii și totul pare atît de simplu, atît de frumos, încît nimeni nu se mai gîn- dește la crîncșnele viscole ale iernii, la noroaiele pe care le-au plămădit, la ploile torențiale prin care au navigat cu macarale și autocamioane, nimeni nu pare să se gîndească la acei șoimi ai crestelor de munte, care au lucrat linia ferată și șoseaua. Toate evenimentele sînt însă înregistrate în memorie ca pe o extraordinară bandă de magnetofon. Nu este acum timp pentru evopări...în schimb, toți acești oameni minunați — care și-au închinat izbîn- da marelui forum al comuniștilor — se gîndesc și pregătesc alte momente decisive în bătălia lor cu Dunărea. August, se anunță luna marilor răspunderi. Zeci de mașini și utilaje, autobasculante de aproape treizeci de tone fac repetiții pentru asaltul final; pentru transportul unui dig de betoane și stînci pe ultima secțiune deschisă a fluviului. Va fi momentul de mare tensiune, cînd, probabil, nimeni nu va închide ochii pe șantier : episodul zăgăzuirii Dunării !împletindu-și mai strîns decit ori- cînd destinul cu cel al constructorilor de pe malul său, Dunărea ne-a făcut anul trecut să asistăm la lansarea primelor obiective în serie pe platforma siderurgică de la Galați. Continuînd să participe la evenimentele industriale ale patriei, de pe tribuna ei de oțel și beton, de pe fundațiile impresionante d? la Porțile de Fier, ea a trimis — prin oamenii care o stăpînesc și îi adaugă o nouă măreție — un impresionant mesaj celui de-al X-lea Congres al partidului. Mesaj care da glas hotărîrii constructorilor, alături de întregul nostru popor, de a înfăptui exemplar directivele însuflețitoare stabilite de partid pentru înflorirea șî prosperitatea țării.
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SOSIREA UNOR DELEGA ȚII RECEPȚIE CU PRljEIUl DESCHIDERII AMBASADEI 

REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

LA CONGRESUL AL X-LEA AL P.C. R. IA BUCUREȘTI
>

Expoziții 
jubiliare

Delegația Partidului 
de stingă-comuniștii 

din Suedia
Luni seara a sosit în Capitală 

delegația Partidului de stînga- 
comuniștii din Suedia, care va par
ticipa la lucrările celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R. Din dele
gație fac parte tovarășii Tore 
Forsberg, membru al Biroului Po
litic, și Tore Claeson, membru al 
Biroului Politic.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului
Comunist German

Luni la amiază a sosit în Capi
tală delegația Partidului Comunist 
German, care va participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. Delegația este formată 
din tovarășii Ludwig Muller, mem
bru al Prezidiului P.C.G., și Josef 
Knecht, membru al Secretariatului

organizației P.C.G. din landul 
Hessen.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului 

Comunist din Argentina
Luni seara a sosit în Capitală, 

pentru a participa la lucrările Con
gresului al X-lea al P.C.R., dele
gația Partidului Comunist din Ar
gentina. Delegația este formată din 
tovarășii Pedro Tadioli, membru al 
Comitetului Executiv al P.C. din 
Argentina, și Paulino Gonzalez Al-

berdi, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Vasilichi, membru al 
C.C. al P.C.R., și Barbu Popescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Uniunii 
Democrate Somaleze

Luni seara a sosit în Capitală 
Yussuf Osman Samantar, secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Democrate Somaleze, pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La sosire pe aeroportul Băneasa

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Preoteasa, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști de partid.

Reprezentantul Partidului 

Avangărzii Socialiste 
din Algeria

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Larbi Bouhali, membru 
al Consiliului Național al Partidu
lui Avangărzii Socialiste din Al
geria, care va reprezenta acest par
tid la cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șii Dumitru Coliu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și loan Gluvacov, membru 
al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist din Germania

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Albert Buchmann, mem
bru al C.C. al P.C. din Germa
nia, care va reprezenta partidul 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii Ion Cîrcei și Anton Brei
tenhofer, membri ai C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Delegația Partidului
Comunist din Venezuela

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală, pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., delegația P.C. din Vene
zuela. Delegația este formată din 
tovarășii dr. Rafael Jose Cortes, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.V., Osvaldo Rivas

Villalba și Luis Boyardo Sardi, 
membri ai C.C. al P.C.V.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vasile Malinschi, membru 
al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Stoi
ca, secretar al C.C. al U.T.C,

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Viet
namului de sud în Republica So
cialistă România, Nguyen Duc 
Van, a oferit, luni seara, o recep
ție la restaurantul „Pescăruș" cu 
prilejul deschiderii Ambasadei Re
publicii Vietnamului de Sud la 
București.

Au participat tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-lo- 
cotenent Ionel Vasile, adjunct al

ministrului forțelor armate, Miron 
Constantinescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, președintele 
Comitetului național de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
conducători ai unor instituții cen
trale,' generali și ofițeri, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față membrii dele
gației Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, care vor participa 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Delegația Partidului 

Socialist Unit 
din Berlinul Occidental

Luni seara ■ a sosit în Capitală 
delegația Partidului Socialist Unit 
din Berlinul Occidental, care va 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Delegația 
este formată din tovarășii Dietmar 
Ahrens, membru al Secretariatului 
P.S.U. din Berlinul Occidental, și 
Harry Flichtbeil, membru al con
ducerii partidului, președintele or

ganizației raionale din Reinicken- 
dorf al P.S.U. din Berlinul Occi
dental.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost în
tîmpinați de tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Eduard 
Eisenburger, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului

Comunist
Luni seara a sosit în Capitală, 

pentru a participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., to
varășul Antonio Souza, membru al 
C.C. al P.C. Brazilian.

La aeroportul Băneasa, oaspetele

Brazilian
a fost întîmpinat de tovarășii Va
sile Vaida, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Ionescu, di
rector general al Direcției Centrale 
de Statistică.

Reprezentantul Partidului 
Poporului din Panama

Luni seara a sosit în Capitală to
varășul Luther Thomas, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Poporului din Panama, care va 
reprezenta acest partid la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovară
șul Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist din Turcia

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Halii Ozgur, șeful sec
ției de propagandă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Turcia, care va reprezenta acest, 
partid la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii loan Gluvacov, membru 
al C.C. al P.C.R., și Fejeș Iuliu, 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
de activiști de partid.

Reprezentantul revistei

„Problemele păcii 
și socialismului"

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Julio Laborde, reprezen
tant al revistei „Problemele păcii 
și socialismului", care va lua parte 
la lucrările Congresului al X-lea 
al P.C.R.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de tovarășii 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

/

Vizite ale unor delegații 
sosite la Congresul 
al X-lea al P.C.R.

Luni după-amiază tovarășa Do
lores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, îm
preună cu membri ai delegației 
P.C. din Spania, care vor participa 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., au făcut o vizită în 
Capitală.

Oaspeții au vizitat cartierele 
Floreasca, Titan și Drumul Tabe
rei. In timpul vizitei delegația a 
fost însoțită de tovarășii Mihail 
Florescu, membru al C.C. al P.C.R., 
și Marin Rădoi, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

★

Delegațiile Partidului Comunist 
din Austria, Partidului Muncii din 
Guatemala, Partidului Comunist 
din Chile, Partidului Comunist din 
Columbia, Partidului Comunist din 
Norvegia, Partidului Comunist din 
Irlanda de Nord, Partidului Co
munist Portughez, Partidului Co
munist din Uruguay, care vor par
ticipa la lucrările Congresului 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român, au făcut luni o 
vizită în județul Argeș. Oaspe
ții au avut o întîlnire la se
diul Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. cu tovarășul Gheorghe Năs- 
tase, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele

Consiliului popular județean, și au 
vizitat Hidrocentrala de pe Argeș, 
Complexul de industrializare a 
lemnului și Combinatul petrochi
mic din Pitești.

*
Reprezentantul Partidului Co

munist din Belgia la cel de-al X- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Louis Van Geyt, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.B., a vizitat în județele Bra
șov, Suceava și Iași o serie de 
obiective economice, cultural-isto- 
rice și turistice, s-a întîlnit și a 
purtat discuții cu cadre de condu
cere din organele locale de partid 
și de stat.

★
In zilele de 3 și 4 august, de

legația Partidului Alianța Popu
lară din Islanda, condusă de Rag- 
nar Arnalds, președintele partidu
lui, precum și reprezentantul Par
tidului Muncitoresc Irlandez, Sam 
Noian, secretar generai adjunct al 
partidului, care .vor participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., au făcut o vizită în 
orașul și județul Constanța. Cu a- 
cest prilej, oaspeții au vizitat sta
țiunile Mamaia, Eforie, Manga
lia, precum și obiective de interes 
cultural-istoric și turistic de pe li
toral,

(Agerpres)

Expoziția jubiliară a județului Timiș, deschisă la Timișoara în cinstea celui ^ie-al X-lea Congres al P.C.R. și aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei, înfățișează roadele hărniciei oamenilor muncii români, maghiari, germani, sîrbi din acest județ, obținute în anii construcției socialiste. In ultimele două decenii volumul producției globale a județului a sporit de aproape 7 ori, industria din această parte a țării livrînd economiei naționale o largă gamă de motoare electrice, mașini de ridicat și transportat, articole electrotehnice, utilaje agricole, peste 8 la sută din producția totală a industriei noastre ușoare și alte produse. Sugestiv este redată și dezvoltarea agriculturii socialiste, județul Timiș situîndu-se în prezent pe locul doi pe țară în producția agricolă.
★La Țîrgoviște, expoziția jubiliară economică și social-culturală a județului Dîmbovița oglindește prin grafice, machete, panouri, fotografii și reproduceri prefacerile petrecute în această parte a țării în ultimii 25 de ani. Este relevat faptul că „pădurile" de sonde s-au extins pe noi perimetre, situînd acest județ pe locul I pe țară la volumul producției de țiței. O uzină renăscută din temelii în anii puterii populare — Uzina de utilaj petrolier din Țîrgoviște, realizează în prezent, concomitent cu o gamă variată de mașini și instalații pentru industria de petrol,' întreaga noastră producție de macarale auto și aspersoare pentru agricultură. In 1970, ca urmare a intrării în producție a fabricii de frigidere de la Găiești, întreprinderii de ultra- marin de la Doicești, precum și altor capacități de producție, producția industrială a județului va crește de peste 6 ori față de 1950.
★Expoziția „Județul Mureș 1944— 1969", amenajată în peste 15 pavilioane, precum și în aer liber, oglindește prin panouri, machete, grafice și numeroase exponate a- dîncile transformări înnoitoare petrecute pe meleagurile mureșene. Industria județului realizează în numai 19 zile întreaga producție a anului 1938. Județul Mureș produce azi peste un sfert din întreaga producție de energie electrică' a țării, peste 20 la sută din cea de îngrășăminte azotoase, 27,5 la sută din producția de zahăr.

A apărut revista Institutului de studii istorice 

și social-politice de pe lingă C. C al P C. R.

„ANALE DE ISTORIE"
nr. 4/1969 (iulie — august)

De la Ministerul 
Învățămîntului

Se aduce la cunoștința celor in
teresați, că la liceele de cultură 
generală și la liceele pedagogice 
la care au mai rămas locuri neo
cupate în anul I se organizează un 
nou concurs de admitere între 1—9 
septembrie a.c.

Vizita medicală și proba de apti
tudini muzicale la liceele pedago
gice au loc cu 2—3 zile înaintea 
probelor de cultură generală.

Informații privind numărul locu
rilor neocupate și condițiile de ad
mitere se pot obține de la liceele 
care organizează concurs de admi
tere.

Revista cuprinde următoarele articole„Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — moment istoric în viața poporului român" : „România la un sfert de veac de la eliberare", de TITU GEORGESCU ; „Partidul Comunist Român — forța conducătoare a insurecției din august 1944", de GHEORGHE ZAHARIA ; „Insurecția armată antifascistă din august 1944 — începutul revoluției populare în Romania", de PARAS- CHIVA NICHITA ; „Victoriile coaliției antihitleriste și dezvoltarea rezistenței antifasciste a popoarelor", de VLADIMIR ZAHARESCUDOCUMENTE : ■ „Documente privind rezistența antifascistă din România".COMUNICĂRI : „Lupeni 1929 — o viguroasă afirmare a combativității revoluționare a clasei muncitoare din România", de N. G. MUNTEANU ; „Acțiuni desfășurate de intelectualii

patrioți din România in anii dictaturii militare-fasciste", de GH. GRIVI- ȚEANU ; „Aportul intelectualității progresiste din România la lupta pentru un învățămînt democratic (1918— 1944)“, de EMIL BÎLDESCU ; „Gala Galaction la «Socialismul» >și «Tineretul socialist»", de GHEORGHE CUNESCU ; „Din trecutul învățămîntului de istorie românească", de PAUL GRIGORIUEVOCĂRI : Ștefan Plavâț, Justin Georgescu, Constantin Godeanu. Fili- mon Sîrbu, Salamon ErndVIAȚA ȘTIINȚIFICA : Masă rotundă : „Dezbateri privind regimul social-politic din România în perioada anilor 18S4—1918“ ; Lucrări ale marilor istorici contemporani privind secolul XX"BIBLIOGRAFIE : „Bibliografia istoriei contemporane a României între congresele al iX-lea și al X-lea ale P.C,R.“, de ROBERT DEUTSCH.
SE GENERALIZEAZĂ EXPERIMENTAREA

NOULUI SISTEM DE RETRIBUIRE

ț

.1

ț

Din întreaga țară continuă să sosească vești despre adunările deschise ale organizațiilor de partid, în care comuniștii din întreprinderi, unități agricole socialiste, instituții desemnează, din rîndurile lor, invitați la Congresul al X-lea al partidului. Tn- scriindu-se în atmosfera democratică în care s-au desfășurat pregătirile pentru congres, a- ceste adunări au prilejuit, pretutindeni. o reafirmare a adeziunii tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor față de politica partidului, a deplinei lor hotărîri de a o materializa în- tr-un vast efort constructiv consacrat dezvoltării și înfloririi necontenite a României socialiste.Pretutindeni, colectivele de muncă, cu maturitate și căldură au încredințat înalta cinste de a participa ca invitați la congres celor mai înaintați comuniști, oameni care, prin, întreaga lor activitate, se situează în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea sarcinilor trasare de partid. La Combinatul siderurgic Hunedoara, printre invitații desemnați în însuflețitele adunări ale comuniștilor se numără bțe-

lari și laminori.ști de frunte ; comuniștii din puternicele întreprinderi ale Capitalei, printre care uzinele „Vulcan", „Grivița Roșie", „23 August", „Electro-

magnetica". Fabrica de confecții și tricotaje și altele, au acordat învestitura de a lua parte, ca invitați, la lucrările marelui forum a) partidului, unor ingineri, teh-

nicieni, maiștri, lăcătuși,' mecanici, care, prin munca lor exigentă, prin conștiința lor înaintată, își aduc o contribuție substanțială la creșterea prestigiuluistanțială

acestor importante unități ale industriei româneștiVeștile primite de la uzina „Electroputer^'-Craiova, uzina „Balanța" .din Sibiu, Uzina me-

canică Moreni, de la minele de caolin din Harghita-Băi, din bazinul carbonifer al Muscelului, de la [PROFIL „Mobila" și Fabrica de confecții Iași, C.I.L.- Blaj, Direcția generală gaz metan Mediaș, C.I.L Bacău, cooperativa agricolă de producție Fo- răști, județul Iași, din numeroase. alte unități economice și so- cial-culturale, în legătură cu a- dunârile în care au fost desemnați invitați la congres, semnifică același interes major cu care oamenii muncii participă la viața politică a țăriij fructifică largul cadru democratic al orîn- luirii noastre socialiste.tncredințînd tovarășilor lor de muncă cinstea deosebită de a lua parte ca invitați la congres - eveniment de o mare însemnătate în viața partidului și a poporului nostru — comuniștii, oamenii muncii ii tn vestesc in același timp cu mandatul' de a exprima incă mentul lor ferm cupeți eforturile cerea în viață
o dată angaja- de a nu-și pre- pentru tradu- a grandiosuluiprogram de dezvoltare multilaterală a patriei ce va fi elaborat de ceJ de-al X-lea Congres al P.C.R

Șl MAJORARE A RETRIBUȚIILOR
ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

(Urmare din pag. I)anumite prestări de servicii neindustriale care au un grad de calificare deosebit cum sînt : coafura, cosmetica, foto au fost stabilite retribuții tarifare pe funcții, care sînt la un nivel superior față de celelalte meserii din cadrul prestărilor de servicii neindustriale. .Pentru personalul tehnic-administrativ din cooperative și uniuni au fost prevăzute nivele de salarizare care corespund în general cu cele practicate în întreprinderile din ramurile de activitate similară.Generalizarea experimentării noului sistem de retribuire și majorare a retribuțiilor în cooperația mește

șugărească reprezintă o dovadă a consecvenței cu care sînt traduse în viață hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului privind creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Introducerea noului sistem de retribuire și majorare a retribuțiilor va constitui pentru cooperatori un stimulent puternic pentru întărirea economică a unităților în care lucrează, peijtru sporirea cointeresării și răspunderii lor în realizarea și depășirea sarcinilor ce le revin în deservirea promptă și în condiții tot mai bune a populației cît și pentru lărgirea gamei de prestări de servicii. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 6, 7 și 
8 august. Tn țară : Vreme răco
roasă la începutul intervalului, 
apoi în curs de încălzire. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse locale. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor oscila în

tre 10 și 16 grade în jumătatea 
de nord a țării, cu valori mal 
coborîte în depresiunile intracar
patice și între 13 și 19 grade în 
rest, tar maximele vor fi cu
prinse între 22 și 30 de grade, 
izolat mai coborîte. în București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, favorabil averselor de 
ploaie în cursul după-amiezelor. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

ȘTIRI
SPORTIVE• ATLETISM — Participînd Ia concursul internațional de la Siena (Italia), campioana noastră olimpică Lia Manoliu s-a clasat pe primul loc în proba de aruncare a discului cu performanța de 56,01 m. în același concurs, sovieticul Iuri Isakov a stabilit un nou record european de juniori la săritura cu prăjina, trecînd peste ștacheta ridicată la 5,20 m.O SCRIMA — Proba de floretă femei din cadrul concursului internațional de scrimă de la Minsk a revenit primei reprezentative a U.R.S.S., urmată în ordine de formațiile Ungariei, României, U.R.S.S. II, Poloniei, R.D. Germane Cubei și Bulgariei. In. turneul final, echipa română a realizat scorul de 8-8 cu învingătoarea competiției, pierzînd însă la numărul de tușe.o TENIS. — în urma disputării Turneului de tenis de la South O- range (cîștigat de Stan Smith, în finală cu 6—1, 6—4, 6—4 cu Clark Graebner), la care au participat cei mai buni jucători americani, federația de tenis a S.U.A. a comunicat componența echipei care va disputa finala „Cupei Davis", programată în acest an la Cleveland (S.U.A), în zilele de 19, 20 și 21 septembrie. Din formația americană fao parte cunoscuții tenismani Arthur Ashe, Clark Graebner, Stan Smith, Bob Lutz, Cliff Richey și portori- canul Charlie Pasarell, care în „Cupa Davis" joacă pentru echipa S.U.A.. Adversara echipei S.U.A., deținătoarea „Salatierei de argint", urmează a fi desemnată' după finala inter- zone ce se va disputa la Londra (14—16 august) între selecționatele României și Angliei.o HANDBAL. — In continuarea turneului pe care îl întreprinde în Ungaria, echipa masculină de handbal Voința București a întîlnit formația F.T.C. Budapesta. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 27—22 (14—12).o Selecționatele de handbal (juniori) ale României, aflate în turneu în Cehoslovacia, au jucat la Bratislava cu reprezentativele similare ale Cehoslovaciei. In ambele meciuri victoria a revenit gazdelor : la junioare cu 14—13 (9—6), iar la juniori cu 16—14 (8—5).o BASCHET — In ultima zi a preliminariilor campionatului european de baschet rezervat echipelor de ju- nioare, care au loc în R.F.G., s-au înregistrat următoarele rezultate : U.R.S S.—Ungaria 72—27 ; Israel—România 74—63 ; Italia—Olanda 63—41 ; Bulgaria—Cehoslovacia 78—69 ; Iugoslavia—R. F. a Germaniei 112—45.Pentru turneul final al competiției s-au calificat selecționatele U.R.S.S. (deținătoarea titlului), Ungariei, Bulgariei, Italiei, Iugoslaviei și Poloniei.
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Declarațiile președintelui Nixon
la întoarcerea in S.U.Â.

UNEI W|TI A
CRIZEI POLITICE

ROMA 4 (Agerpres). — Mariano 
Rumor, care a fost însărcinat dumi
nică de președintele Saragat în ve
derea soluționării crizei de guvern 
din Italia, urmează să prezinte 
marți rezultatele noii sale misiuni. 
După cum anunță agenția ANSA, 
Rumor va forma un guvern mo- 
nocolor democrat-creștin, al cărui 
program va fi stabilit împreună 
cu celelalte partide de centru-stîn- 
ga care, din diferite motive, nu au 
putut cădea de acord asupra res
tabilirii coaliției guvernamentale 
destrămate cu o lună în urmă. în 
declarații făcute luni, liderii celor 
patru partide de centru-stînga, 
Democrat-creștin, Socialist, Socia
list Unităr și Republican, care au 
avut întrevederi separate cu Ma
riano Rumor, au arătat că acesta 
va fi în măsură să prezinte lista 
noului cabinet cel mai tîrziu 
miercuri.

Noul guvern, condus de Mariano 
Rumor, va fi însă un „cabinet de 
tranziție11. Atît P.S.I. cît și P.S.U. 
au pus drept condiție a spriji
nului lor ca activitatea viitorului 
guvern să nu depășească luna no
iembrie, cînd vor avea loc alegerile 
municipale. De acceptarea acestui 
deziderat va depinde ulterior atitu
dinea celor două partide socialiste.

CONVORBIRI 
SOVIETO-UNGARE
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de P. M. Mașe- 
rov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., care face o vizită în 
R.P. Ungară, a avut convorbiri cu 
delegația ungară, condusă de Gyula 
Kallai, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Adunării de Stat. Au fost a- 
bordate probleme privind dezvol
tarea. colaborării dintre parlamen
tele celor două țări și aspecte ale 
situației internaționale.

SUDAN

Acțiune secesionistă in sudul țăriiKHARTUM 4 (Agerpres). — Un nou guvern a fost format în sudul Sudanului de către secesioniștii din a- ceastă regiune. Guvernul este prezidat de către generalul Emzidio Tafeng Lo- dongo.Referindu-se la propunerile oficialităților din Khartum de a se soluționa în mod pașnic problema sudului pe baza acordării autonomiei acestei regiuni, un purtător de cuvînt al noului
(Urmare din pag. I)

WASHINGTON 4. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Președintele Statelor U- 
nite, Richard Nixon, a sosit luni 
la Washington. La baza aeriană 
militară Adrews, situată în apro
pierea capitalei americane, unde a 
aterizat avionul „Aii? Force One11, 
președintele și soția sa au fost în- 
tîmpinați de vicepreședintele Spiro 
Agnew, membri ai guvernului, 
congresmeni, șefi ai unor misiuni 
diplomatice și un numeros public. 
Din partea ambasadei Republicii 
Socialiste România la Washington 
a fost prezent însărcinatul cu afa
ceri, Iosif Gheorghiu.

Adresîndu-se celor prezențl, pre
ședintele Nixon a subliniat, prin
tre altele, că Statele Unite do
resc să contribuie la instaurarea 
păcii în lume și vor să-și aducă, 
împreună cu alte țări, partea lor

miting a luat 
Indira Gandhi, 
„naționalizarea 
un pas impor-

DELHI 4 (Agerpres). — în fața 
reședinței din Delhi a ’primului 
ministru a avut loc un miting de 
masă organizat de Partidul de gu- 
vernămînt, Congresul național in
dian, în sprijinul hotărîrii guver
nului de a naționaliza principalele 
bănci din țară.

în fața celor peste 5 000 de per
soane prezente la 
cuvîntul premierul 
care a subliniat că 
băncilor reprezintă 
tant pe calea îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale muncitorilor, 
țăranilor și altor pături ale popu
lației11. „Este doar începutul luptei 
între majoritatea poporului și un 
grup restrîns de oameni11, a rele
vat Indira Gandhi. în ‘ ‘ ’ 
premierul a arătat că ar fi 
bine ca unii membri ai 
de guvernămînt care nu 
cord cu poziția adoptată 
„să se pronunțe fățiș

încheiere, 
mai 

partidului 
sînt de a- 
de guvern 
împotriva

w ■■

guvern a menționat că „populația din sud nu dorește autonomie, ci independență. Noi luptăm pentru independență" — a declarat el.în acest sens, reprezentanți ai dizi- denților au cerut sprijinul Organizației Unității Africane. Refuzînd un astfel de ăct, O.U.A. a recomandat partizanilor secesiunii să coopereze cu guvernul din Khartum în vederea păstrării unității și integrității Sudanului.
sistemului mondial socialist. Totodată, țara noastră dezvoltă cu consecvență relații fructuoase pe toate planurile cu celelalte țări ale lumii. In acest context se înscrie vizita președintelui Statelor Unite în România, vizită care nu afectează prin nimio raporturile țării noastre cu statele prietene, nu este în nici un fel în detrimentul relațiilor Internaționale firești pe care le desfășoară România corespunzător politicii sale 

externe consecvente. Această vizită servește intereselor colaborării între state, securității internaționale ; ea constituie o dovadă că dacă se pornește de la principiile egalității in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc se pot dezvolta raporturi bune între țări cu orînduiri sociale diferite, intre țări mari și mici. Statornicirea în raporturile dintre state a acestor principii, abolirea definitivă a politicii de dominație, asigurarea condițiilor ca fiecare națiune să-și poată decide singură destinul, calea dezvoltării social-politice constituie condiția fundamentală a păcii, imperativul esențial al vieții internaționaleDe pe această poziție. România și-a reafirmat și cu acest prilej solidari- 

de contribuție la menținerea păcii 
în lume. Acest sentiment este îm
părtășit de toate popoarele lumii.

Din timpul vizitei, a continuat 
președintele, ne-au rămas în min
te amintirile cu privire la vizita 
la București. Aceasta a fost cea 
mai emoționantă experiență pe 
care am avut-o vreodată în cele 
peste 60 de țări ale lumii pe care 
le-am vizitat. Manifestările de 
prietenie și afecțiune față de po
porul Statelor Unite au demonstrat 
un lucru simplu — acela că dife
rențele de ordin politic nu pot 
despărți permanent popoarele lu
mii. Acest fapt are o mare în
semnătate pentru viitor. înseam
nă că noi putem trăi în pace 
această lume, că putem trăi 
pace cu acele popoare care 
concepții politice diferite.

în 
în 
au

programului partidului, în loc să 
ducă o campanie de culise care vi
zează subminarea hotărîrii de na
ționalizare a băncilor1* *.

dorinței națiunii noastre de a trăi în pace cu toate popoarele lumii. Deși scurtă, vizita a dat oaspeților posibilitatea să cunoască în mod nemijlocit unele aspecte ale efortului constructiv desfășurat de poporul nostru, ■ dezvoltării sale în economie, știință, cultură, hotărîrii sale de a-și făuri o viață demnă și prosperă. Oaspeții au avut cuvinte de caldă apreciere și admirație la adresa o- biectivelor vizitate, președintele S.U.A. subliniind că „sîntem con- știenți de realizările pe care le-ați făcut în construirea unei societăți moderne11.Pe planul relațiilor bilaterale, convorbirile dintre cei doi șefi de state, pornind de la considerentul că între cele două state nu există probleme direct litigioase, că schimburile și contactele reciproce au cunoscut în ultimii ani un curs ascendent, dar că stadiu] atins este departe de a epuiza posibilitățile, au scos în evidență premisele pentru extinderea raporturilor reciproc a- vantajoase dintre România și Statele Unite pe plan economic, tehnico- științific și cultural. Opinia publică din țara noastră își exprimă părerea că o asemenea dezvoltare servește atît interesele celor două țări, cît și cauza cooperării internaționale.Convorbirile oficiale au prilejuit totodată un util schimb de păreri a- supra principalelor probleme ale situației internaționale actuale. In cadrul acestui schimb de opinii, ca și în cuvîntările rostite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus cu toată claritatea, într-un mod deschis și sincer, coordonatele principale ale politicii externe a României și punctul de vedere al țării și poporului nostru în problemele cardinale ale vieții internaționale. Ca țară socialistă, România pune în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea multilaterală cu țările socialiste, de care se simte legată prin comunitatea de orînduire, de ideologie și de țeluri; ea manifestă deplină fidelitate față de angajamentele ce decurg din tratatele semnate, din Tratatul de la Varșovia și este ferm hotărîtă să dezvolfe relațiile de colaborare cu țările din cadrul C.A.E R . cu toate țările socialiste, în interesul unității și coeziunii

Reprezentanții Ia O.N.U. 
46 de state afro-asiatice adresat președintelui Consiliului Securitate o scrisoare în care sea

au de cere Consiliului de Securitate să acționeze ferm pentru a pune capăt actualei situații din Namibia (Africa de sud-vest), aflată sub dominația regimului rasist din Republica Sud- Africană.
Henry Kissinger, asistent 

special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității naționale,. a fost primit luni după- amiază la Palatul Elysâe de președintele Franței, Georges Pompidou. Kissinger a avut, de asemenea, întrevederi cu premierul francez Jacques Chaban-Delmas și cu ministrul de externe Maurice Schumann.

Ministerul egiptean al 
economiei și comerțului, anunță agenția M.E.N., a dat publicității un comunicat în care face cunoscut că Banca internațională pentru 
tatea ei activă cu eroicul popor vietnamez, îngrijorarea pe care o' provoacă întregii lumi continuarea războiului din Vietnam, speranța că tratativele de la Paris vor duce la încetarea acestuia, la retragerea trupelor intervenționiste și crearea condițiilor pentru ca poporul vietnamez să-și poată hotărî singur soarta. A fost, de asemenea, expus punctul de vedere bine cunoscut al României In problema reglementării conflictului din Orientul Apropiat. Reafirmîn- 

du-se atașamentul țării noastre la lupta pentru înfăptuirea dezarmării, s-a subliniat 1 și cu acest prilej însemnătatea pe care ar avea-o în a- cest sens abolirea blocurilor militare, desființarea concomitentă a Pactului Atlanticului de Nord și a Tratatului de la Varșovia, lichidarea bazelor militare străine și retragerea trupelor în granițele lor naționale. Preocupată în mod constant de asigurarea securității europene, țara noastră apreciază că în înfăptuirea acestui o- biectiv trebuie să se pornească de la realitățile postbelice, de la existența celor două state germane, de la recunoașterea inviolabilității gramțelor existente; ea se pronunță pentru ținerea unei conferințe europene — deziderat exprimat de tot mai multe state. Evident, toate acestea sînt proble-

spre un
4

regim civil

RAWALPINDI 4 (Agerpres). Președintele Pakistanului, Yahya Khan, a numit luni șapte miniștri din rîndul civililor în primul său cabinet. Patru din ei sînt originari din Pakistanul de est, iai ceilalți trei din Pakistanul de vest. în postul de ministru al finanțelor a fost numit Mu- zafar Aii Khan Quazilbash, al informațiilor și radiodifuziunii — Sher Aii Khan, al sănătății, muncii și familiilor — Abdul Mutalib Malik, de interne șl al problemelor Kașmirului — Sardar Abdul Rashid, industriei și resurselor naturale — A. K. M. Hafi- zuddin, educației și științei — Sham- sul Haque, comerțului — Eshanul Haque. Atribuțiile de ministru de externe, al apărării și planificării vor fi exercitate de președintele Yahya Khan, care a subliniat că numirea miniștrilor civili nu va modifica prevederile legii marțiale introduse la 25 martie, după demisia fostului președinte, Ayub Khan.Numirea celor șapte miniștri a urmat după declarația recentă făcută de președintele Yahya Khan de a trece treptat la un regim civil în țară.

reconstrucție și dezvoltare (BIRD) a acordat Egiptului un împrumut de 26 milioane de dolari necesari finanțării unor lucrări de hidroameliorare în delta Nilului.
Escadra de nave sovie

tice din flota Mării Negre și-a încheiat vizita de prietenie de șapte zile în porturile din Golful Boka Kotorska din partea de sud a Adria- ticii. Agenția Taniug menționează că echipajele navelor sovietice au vizitat mai multe localități de pe litoralul Adriaticii, unde au avut întîl- niri prietenești cu marinarii și populația iugoslavă.
Pregătirile în vederea o- 

perației „Atlantida", care constă în scufundarea la o adîncime de 60 de metri, în Lacul Cavazzo, a cinci mari cabine la bordul cărora se vor afla 12 acvanauți, au început duminică. Această experiență, care va dura o lună, are drept scop să dovedească că omul poate trăi o perioadă îndelungată sub apă.
me complexe și reglementarea lor nu este lesnicioasă; viața cere însă in mod imperios factorilor de răspundere, conducătorilor tuturor țărilor, mari și mici, să le abordeze cu seriozitate și, prin eforturi perseverente, să le găsească soluții corespunzătoare. Omenirea așteaptă de la a- ceștia nu vorbe, ci fapte ; activitate constructivă pentru reglementarea problemelor arzătoare ale vieții internaționale.Este, desigur, cunoscut și convorbirile româno-americane n-au ignorat că între cele două țări există deosebiri de vederi în probleme esențiale ale vieții internaționale In cadrul discuțiilor s-a exprimat însă părerea că tocmai existența a- cestor deosebiri imnune să se caute cu perseverență căile de îmbunătățire a climatului politic mondial și s-au conturat posibilități de lărgire a conlucrării între cele două țări în interesul cauzei păcii.Vizita președintelui S.U.A. în România se înscrie ca un moment hotă- ritor în evoluția relațiilor dintre cele două țări și popoare; în concepția poporului nostru o asemenea dezvoltare este menită să servească interesele celor două popoare, interesele generale ale destinderii și păcii tn lume.Sînt cunoscute interesul și ecoul larg pe care această vizită le-au trezit în opinia publică mondială ; considerăm Îndreptățite acele păreri care și-au făcut tare, ment nală, bun pe arena mondială, să marcheze un progres substanțial pe calea îmbunătățirii relațiilor dintre toate statele, dintre toate popoarele, să contribuie efectiv la micșorarea Încordării și promovarea spiritului coexistenței pașnice, al înțelegerii internaționale, al egalității între națiuni.Salutînd rezultatele vizitei și ale convorbirilor româno-americane, opinia publică românească vede în a- ceste rezultate o nouă confirmare a justeții politicii externe a partidului și statului nostru, pătrunsă neabătut spiritul inaltei responsabilități față interesele poporului român, față cauza socialismului și păcii, față, înaltele idealuri de libertate, inde

drum in presa de peste ho- care o apreciază ca un eveni- de seamă în viața internațio- menit să creeze un climat mai

de de de dependență, progres social și pace ah întregii omeniri.

INCIDENTELE DIN
IRLANDA DE

BELFAST 4 (A- 
gerpres). — Noi 
ciocniri violente au 
avut loc în noaptea 
de duminică spre 
luni la Belfast, în 
cartierul protestant 
Shankill Road. 12 
polițiști au fost tă- 
niți, iar 55 de per
soane au fost aresta
te și deferite unul 
tribunal special. (în 
fotografie : O stradă

din Belfast în timpul 
incidentelor).

Guvernul nord-ir- 
landez, întrunit du
minică într-o ședin
ță extraordinară, în 
lipsa primului mi
nistru, James Chi
chester-Clark, care 
se afla în străinăta
te, a hotărît să ia 
toate măsurile pen
tru restabilirea ordi
nii publice. Primul

La Oslo a început o con
ferință internațională în 
problemele educației,la care participă reprezentanți din 23 de țări, printre care și România.

Sîmbătă și-a început turneul tn Franța formația folclorică de amatori „Doina" din Pitești, avut din de
uu ciniciujii uniSpectacolul Inaugural a loc în curtea castelului Mont-Severoux, localitate lîngă Lyon. Au asistat primarii a 12 localități din regiune, precum și un numeros public. Cu acest prilej, atașatul cultural al Ambasadei Republicii Socialiste România la Paris a vorbit despre succesele României în cei 25 de ani de la eliberare.
Biafra a acceptat organi

zarea unei „operațiuni ae
riene urgente" de catre Comi- tetul Crucii Roșii Internaționale. Operațiunea se. va desfășura în această săptămînă și la ea vor participa trei avioane care vor decola de la Cotonou și vor ateriza pe aeroportul bia- frez de la Uli-Ihiala.

în orașul Hiroshimaau început luni lucrările etapei a doua a celei de-a 15-a Conferințe internaționale pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, organizată de Consiliul Național Japonez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen.
Guvernele Iugoslaviei și 

Iordaniei, animate de dorința de a-și dezvolta relațiile de prietenie, au hotărît să ridice reprezentanțele lor diplomatice la rangul de ambasadă, anunță agenția Taniug.
Acord de principiu privind 

retrocedarea Okinawei
TOKIO 4 (Agerpres). — Statele 

Unite s-au declarat de acord, în 
principiu, să retrocedeze Okinawa 
Japoniei, dar problema bazelor nu
cleare amplasate în insulă rămîne 
in continuare deschisă — aceasta 
este concluzia pe care o desprind 
agențiile de presă din întrevede
rile care au avut loc recent la To
kio între William Rogers, secreta
rul de stat american, și omologul 
său nipon, Kiichi Aichi. în ceea 
ce privește data, sursele oficiale 
din Tokio au relevat că este vorba 
de anul 1972.

Problema bazelor nucleare din 
insulă va mai necesita, fără îndo-

*TOKIO 4 (Agerpres). — Partidul de guvernămînt liberal-democrat a reușit să treacă prin Camera superioară a Parlamentului japonez pro- • iectul de lege cu privire la „măsurile temporare pentru instituirea ordinii în instituțiile de învățămînt superior11, potri.vit căruia, la cererea autorităților, poliția poate interveni în aceste instituții Acest proiect de lege a fost aprobat în ciuda protestelor partidelor de opoziție și ile organizațiilor democratice.Consiliul General al Sindicatelor din Japonia a dat publicității o declarație în care a caracterizat noua 

ministru s-a înapoia! 
luni la Belfast și, po
trivit cercurilor in
formate, va examina 
posibilitatea decretă
rii legii marțiale în 
cazul în care tulbu
rările vor continua. 
Trupele britanice sta
ționate în Irlanda de 
nord, avînd un efec
tiv de 5 000 de oa
meni, urmează să fie 
folosite în caz 
forță majoră.

Retragerea trupelor sal- 
vadoriene d'n terltoriul Hondurasului, care s-a încheiat duminică, s-a desfășurat fără incidente, acordul de încetare a focului fiind respectat de ambele părți. Observatorii militari și civili ai O.S.A. au preluat localitățile eliberate — ultimele fiind orașele Guarita și Valladolid — și au pregătit predarea lor autorităților hondu- riene.

200 000 de muncitori in
dieni de k*  64 de întreprinderi din statul Bengalul de vest au declarat, începînd de luni, o grevă pe termen nelimitat. Muncitorii revendică majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Cancelarul vest-german 
Kissinger va părăsi azi 
Bonn-ul cu destinația Wa
shington, unde- ioi vineri- va avea întrevederi cu președintele Statelor Unite, Richard Nixon. Cei doi oameni de stat vor aborda o serie de probleme privind situația internațională, precum și probleme bilaterale Se crede că în cadrul problemelor bilaterale va fi examinată, între altele, situația financiară privind întreținerea forțelor militare americane staționate în Germania federală.

La Kinshasa a fost des
chis procesul intentat unui 
grup de 34 de studenti acuzați de atentat la securitatea statului. Ei au fost arestați după incidentele care au avut loc la începutul lunii iunie.

ială, pînă la soluționarea ei, nume
roase alte întrevederi și discuții. 
Japonia a făcut cunoscut Statelor 
Unite că se pronunță pentru clari
ficarea statutului Okinawei în ca
drul tratatului de securitate nipo- 
no-american. Ea cere ca toate ba
zele militare din insulă, inclusiv 
cele nucleare, să fie supuse acelu
iași regim ca și cele de pe continent 
și ca S.U.A. să fie automat obligate 
să respecte, în ce privește folosirea 
lor, așa-numita clauză a „consultă
rii prioritare11, formulă prin care se 
înțelege acordul sau vetoul guver
nului nipon.

I*lege „drept o acțiune care este incompatibilă cu constituția japoneză'1. Partidele de opoziție — comunist și socialist — au dat publicității o declarație comună în 'care cer demisia președintelui și vicepreședintelui Camerei superioare a Parlamentului Consiliul oamenilor de știință din Japonia, care reunește un număr de 210 personalități de seamă ale vieții științifice, a adresat tuturor univer sităților, sindicatelor și cadrelor didactice din institutele de învățămînt superior apelul de a nu admite aplicarea acestei legi. Studenții de la majoritatea universităților au hotărî! să organizeze mitinguri și demonstrații de protest.

Comunicat 
al guvernului 
revoluționar •> 

provizoriu 
al Republicii 

Vietnamului de sud
SAIGON 4 (Agerpres). — în 

Vietnamul de sud a avut loc, sub 
președinția lui Huynh Tan Phat, 
o sesiune a guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud — transmite agen
ția „Giai Phong11 („Eliberarea11). în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor, guvernul apro
bă activitatea delegației sale la 
convorbirile de la Paris în problema 
vietnameză. Acționîfid la masa tra
tativelor în spiritul programului în 
zece puncte al Frontului Național 
de Eliberare, delegația a cîștigat în
țelegerea, simpatia și sprijinul țări
lor socialiste, ale unor guverne 
prietene, ale popoarelor progresiste 
din lume, inclusiv cel american — 
se subliniază în comunicat. Guver
nul revoluționar provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud își a- 
firmă sincera dorință de a se a- 
junge la o reglementare politică 
corectă a problemei vietnameze, 
pe baza programului în zece puncte 
al Frontului Național de Eliberare,. 
In acest sens, el cere să fie retrase 
total și necondiționat toate trupele 
americane și aliate ale acestora 
din Vietnamul de sud, să înceteze 
sprijinul acordat administrației ma
rionetă de la Saigon, pentru 1 
populația sud-vietnameză să-și 
dobîndească pe deplin dreptul de 
a-și hotărî singură soarta.

hanoi Prizonieri tie război 
americani puși în libertateHANOI 4 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio Hanoi, la 4 august, în- conformitate cu hotărîrea Direcției generale politico a Armatei Populare Vietnameze, au fost eliberați trei prizonieri de război americani : Robert Frishman, locotenent al forțelor aeriene militare ale S.U.A., Wesley Rumble, locotenent al forțelor maritime militare ale S.U.A., și Douglas Hegdal, matelot de pe crucișătorul american „Canberra".Cei trei militari americani și-au exprimat profunda lor gratitudine față de Direcția generală politică a Armatei Populare Vietnameze, guvernul Republicii Democrate Vietnam și poporul vietnamez pentru libertatea acordată, pentru tratamentul uman la care au fost supuși în timpul detențiunii în lagăr.Ei au fost predați de Comitetul vietnamez de solidaritate cu poporul american delegației pacifiștilor americani care vizitează Hanoiul.

mi IPOTCH
COSMOLOGICI
® 0 CRUSTA LUNARA DE

20 KM GROSIME

de funcționare ladepuse pe solul lu- pînă acum o scrie permis să se emită

Centrul de cercetări spațiale da la Houston a întrerupt duminică seara legăturile cu seismometrele depuse pe suprafața Selenei, ca urmare a începerii nopții lunare. Seismometrele vor fi protejate împotriva temperaturilor scăzute, înregistrate în cursul nopții lunare, de „radiatoare11 atomice care acționează pe bază de plutoniu-238. Ele vor fi repuse în stare 18 august.Seismometrele nar au furnizat de date care au . ipoteza că Luna este acoperită cu o crustă avînd o grosime de circa 20 km.Un comunicat al Administrației naționale pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic a- rată că starea sănătății celor trei astronauți, Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins, este foarte bună.
® NORI DE GHESTă PE 

MfîRTE?PASADENA — Cea de-a doua serie de 34 de fotografii transmise duminică seara de sonda spațială ..Mariner-?11 prezintă calota Polului Sud al planetei Marte, văzută de la o distanță de peste 1 126 000 km.Se disting în mod clar limitele calotei polare sudice și contururile unor mari cratere, precum și o serie de puncte întunecate care par să se deplaseze încet pe suprafața emisferei sudice a planetei Această constatare i-a intrigat în mod deosebit pe cercetătorii de la Pasadena, adăugind astfel încă o enigmă nedezlegată la cele care înconjoară „planeta roșie" Fotografiile mai relevă existența unor pete întunecate deasupra calotei polare sudice care au stîrnit, de asemenea, interesul cercetătorilor Primele ipoteze omise susțin că ar fi vorba despre nori de gheață. Faptul este apreciat a ii atît de important îneît specialiștii au hotărît să devieze cu aproximativ 500 km traiectoria sondei spațiale pentru ca ea să treacă exact pe deasupra Polului Sud al planetei, în momentul în care se va afla la cea mai mică distanță de aceasta, respectiv la circa 3 200 km
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