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Uriașa boșăție de idei, profundul spirit novator, cutezanța și, 
totodată, realismul programului adoptat, vastele perspective de pro
gres și perfecționare în toate compartimentele vieții sociale, exigența 
și principialitatea comunistă care au caracterizat întreaga desfă
șurare a lucrărilor Congresului reflectă o realitate fundamentală a 
României contemporane : înalta responsabilitate cu care Partidul 
Comunist Român își îndeplinește misiunea sa istorică — rolul de 
forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste.

Fiecare comunist, fiecare cetățean al țării subscrie întru totul 
la aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntul de 
încheiere a Congresului : „Caracteristica principală a Congresului 
constă în faptul că problemele de bază ale societății noastre au fost 
abordate într-un spirit de înaltă răspundere, de grijă profundă față 
de interesele partidului și poporului, față de cauza socialismului... 
Putem _spune~ fără greș că actualul Congres al partidului marchează 
o etapă nouă, calitativ superioară a dezvoltării partidului nostru, a 
activității de construcție socialistă în România".

Niciodată în decursul celor 25 de ani care au trecut de la eliberarea 
țării nu au fost atit de trainice unitatea și coeziunea întregului popor 
în jurul partidului ca în aceste zile, cînd ele și-au găsit o strălucită 
reflectare, în aprobarea unanimă, practic de către toți cetățenii țării, 
a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., în uriașul entuziasm 
cu care, ca ,un singur om, națiunea a salutat alegerea în fruntea 
partidului a celui mai bun dintre fiii ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Niciodată în decursul ultimului sfert de veac viața, practica socială 
nu au confirmat atît de pregnant justețea caracterizării pe care Rapor
tul C.C. la Congres a dat-o partidului ca reprezentînd „nucleul în jurul 
căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și 
lumina ce pun în mișcare și asigură funcționarea întregului angre
naj al orînduirii socialiste".

Efectiv, atît bilanțul prilejuit de lucrările Congresului al X-lea, 
— bilanț bogat în realizări care au transformat radical înfățișarea 
patriei — cît și programul adoptat — program fără precedent prin 
amploarea și nivelul calitativ al obiectivelor dezvoltării societății 
noastre socialiste — demonstrează convingător cu cîtă responsabilitate 

, și înțelepciune își îndeplinește partidul misiunea de a călăuzi desti- 
. < nele națiunii.

’ ’ Rolul conducător al partidului își trage seva din încrederea și 
adeziunea poporului, din convingerea acestuia, bazată pe concluziile 
întregii evoluții istorice a țării, că politica marxist-leninistă a 
partidului este inspirată din nevoile arzătoare ale dezvoltării societății 
românești și răspunde întru totul intereselor supreme ale națiunii. 

Miile de scrisori și telegrame prin care muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni ai muncii de toate naționalitățile își exprimă hotărîrea 
fermă de a înfăptui programul adoptat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. dau glas în cuvinte emoționante bucuriei pentru alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului, consti
tuie cea mai elocventă dovadă a imensului prestigiu pe care l-a cucerit 
partidul în rîndurile poporului, a faptului că acesta vede în politica 
partidului propria sa politică. Tocmai în acest imens capital moral, 
în conștiința deplinei identități a intereselor fundamentale ale tuturor 
membrilor societății cu politica partidului stă acel „resort esențial" 
al mecanismului de conducere a vieții sociale de către partid.

Relevînd, prin întreaga sa desfășurare, însemnătatea vitală a rolului 
conducător al partidului pentru progresul societății noastră, Con
gresul al X-lea al P.C.R. a stabilit un ansamblu de măsuri privind 
perfecționarea și dezvoltarea în continuare a acestui rol în absolut 
toate compartimentele vieții politice, economice, sociale, ideologice. 
Congresul a răspuns astfel unor cerințe obiective ale dezvoltării so
cietății noastre. în etapa actuală, creșterea rapidă a forțelor de pro
ducție concomitent cu modernizarea bazei tehnico-materiale a so
cietății, maturizarea relațiilor sociale socialiste, diversitatea și com
plexitatea sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate, amploarea fără precedent a participării maselor la viața ob
ștească, lărgirea democrației socialiste, importanța tot mai mare a 
activității ideologice impun în mod inexorabil creșterea răspunderilor 
partidului, ale tuturor organelor și organizațiilor de partid în con
ducerea societății, precum și perfecționarea continuă a modalităților 
do exercitare a acestui rol conducător.

Economia țării noastre a cunoscut în ultimul sfert de 
veac adinei prefaceri structurale — industria devenind, 
după cum se știe, ramură conducătoare, a cărei producție 
o întrece în 1968 de circa 14 ori pe cea obținută în anul 
1938, fiind mult superioară ca nivel tehnic și calitativ. Po
litica partidului și a statului de industrializare socialistă 
consecventă a țării — s-a subliniat la Congresul al X-lea al 
P.C.R. — de accentuare a poziției conducătoare a indus
triei în ansamblul economiei naționale, a rolului ei ca 
promotor al progresului tuturor ramurilor, ca factor di-

dintr-o țară slab dezvoltată într-un stat cu o economie 
înfloritoare, angrenată puternic în procesul vast și com
plex al revoluției tehnico-științifice contemporane — nu 
numai în calitate de beneficiar al rezultatelor ei, ci și 
ca participant activ, care-și aduce contribuția sa origi
nală Ia acest proces, la diviziunea mondială a muncii, la 
schimburile economice și colaborarea tehnico-științifică 
internațională.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Semnificativ pentru dinamismul 
industrial al țării noastre este ritmul 
mediu anual înalt de creștere a pro
ducției industriale de 13,1 la sută in 
intervalul 1951—1968, precum și fap
tul că perioada de dublare a produc
ției industriale în România — de 
circa 5 ani — este de două ori, două 
ori și jumătate mai scurtă decît in 
majoritatea țărilor lumii. în actualul 
cincinal, pe baza ritmului efectiv, de 
creștere a producției industriale, cu 
mult superior celui stabilit inițial 
prin plan, s-a obținut un spor supli
mentar de circa 20 miliarde lei, anul 
trecut producția globală industrială 
fiind de 2,7 ori mai mare decît în 
1960. Aceste creșteri cantitative au 
multiple corespondențe calitative, 
sintetizate în mod elocvent de evo
luția ponderii industriei în for
marea venitului național — în 
condițiile în care acesta este de cir
ca 5,2 ori mai mare decît în anul 
1938. în anul 1938, in venitul națio
nal industria deținea o greutate 
specifică de 30.8 la sută, pentru ca

ezon

anul trecut, proporția amintită să 
fie de 54,2 la sută.'

Examinînd ponderea actuală a in
dustriei în formarea venitului națio
nal, în comparație cu cea din peri
oada antebelică, rezultă evident — 
după cum s-a arătat în Raportul Co
mitetului Central prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al P.C.R. — că am realizat 
un progres considerabil, atît în creș
terea volumului producției indus
triale, cît și în îmbunătățirea struc
turii sale, progres fundamentat pe 
aplicarea politicii economice a parti
dului, în centrul, căreia a stat indus
trializarea socialistă. Datele statisti
ce indică limpede însă că progresul 
industrial al țării noastre putea fi și 
mai accelerat, mai amplu și complex. 
Timp de 10 ani, ponderea industriei 
în formarea venitului național nu 
a cunoscut creșteri simțitoare : în 
anul 1950, aceasta a fost de 44 la sută 
(agricultura — 28 la sută) și în anul 
1960 — de 44,1 la sută, greutatea 
specifică a agriculturii ridieîndu-se 
la 33 la sută, în detrimentul apor
tului altor ramuri. O explicație a a- 
cestei situații, și poate principală, s-a 
dat recent la Congresul al X-lea al 
P.C.R., în sensul că, în țara noastră, 
într-o anumită perioadă, fondurile 
de investiții destinate dezvoltării in
dustriale au fost reduse și aceasta 
din cauză că rata acumulării a fost 
scăzută, reprezentînd 9.1 la sută în

anul 1956 și 14,8 la sută în anul 1958 
din venitul național.

în ultimii ani, și îndeosebi după 
Congresul al IX-Iea al P.C.R., pen
tru a înlătura efectele negative ale 
unor acumulări reduse, s-au făcut 
eforturi Serioase în vederea creșterii 
armonioase a tuturor ramurilor pro
ducției materiale și, mai ales, a in
dustriei. S-au pus în funcțiune, în 
anii actualului cincinal, peste 700 
noi capacități și obiective industriale, 
s-au dezvoltat și reutilat multe din 
cele existente, îmbunătățindu-se re
partizarea teritorială a forțelor de 
producție. Ca rezultat, s-a consoli
dat poziția conducătoare a industriei 
în ansamblul economiei.

Ponderea de 54,2 la sută a indus
triei în venitul național, realizată a- 
nul trecut, echivalează cu o creștere 
de 16 ori a venitului național creat 
de industrie in anul 1938, sau, cu alte 
cuvinte, anul trecut industria a dat 
o producție valorică ce reprezintă 
aproape triplul venitului național al 
anului 1938. Sînt date statistice care 
oglindesc justețea politicii economice 
a partidului, politică ce concentrează 
principalele eforturi ale poporului 
spre înfăptuirea consecventă a in
dustrializării țării.

Dr. loan RAVAR 
Petre NEDELCU
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Sîntem la mijlocul lunii 
august, sezon în care, la 
prima vedere, ar părea că 
nu sînt cine știe ce lucrări 
agricole de făcut. într-ade- 
văr, campania de recoltare 
a cerealelor păioase se a- 
propie de sfirșit, culturile 
prășitoare nu necesită lu
crări deosebite, iar pînă la 
începerea însămințărilor de 
toamnă mai există o lună 
de zile. Totuși, și în acest 
sezon trebuie executate o 
serie de lucrări la cimp și 
în grădinile de legume ca
re au mare influență atit 
asupra recoltei actuale, cit 
și a celei viitoare. în ce 
direcție trebuie să-și în
drepte atenția, in aceste 
zile, oamenii muncii din a- 
gricultură ?

Prima și cea mai impor
tantă problemă o constituie 
terminarea grabnică a re
coltării cerealelor păioase. 
Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agri
culturii rezultă că, pînă pe 
data de 14 august, această

lucrare a fost aproape în
cheiată în întreprinderile a- 
gricole de stat, iar în coo
perativele agricole s-a exe
cutat în proporție de 98 la 
sută. Cu alte cuvinte ar 
mai fi de strîns griul de pe 
o suprafață de 47 000 hec
tare, suprafețe mai mari de 
recoltat fiind în județele 
Harghita, Sibiu, Cluj, Co- 
vasna, Brașov, Mureș și Su
ceava. în cooperativele a- 
gricole din aceste județe ca 
și din altele în care nu s-a 
încheiat recoltatul griului 
trebuie să fie luate mă
suri temeinice îneît în de
curs de cîteva zile să se 
termine această lucrare.

Datorită condițiilor cli
materice deosebite din a- 
cest an ă trebuit ca o par
te din cerealele păioase să 
fie recoltate manual, nece- 
sitînd ca apoi să fie treie
rate. Așa se face că, Ia 
ora actuală, față de supra
fața recoltată, treierișul nu 
s-a făcut decît în propor
ție de 90 la sută. Decalaj

mai mare între recoltat și 
treierat'vie constată in ju
dețele Covasna, Harghita, 
Maramureș, Suceava, Sălaj, 
Bistrița și Botoșani. Pentru 
a se evita pierderile, este 
necesar să se 'grăbească tre
ierișul îneît griul si cele
lalte cereale palpase șă a- 
jungă in magazin

Paralel cu recoltatul și e- 
liberarea terenului \trebuie 
să se execute arături de 
vară, să se însămînțeze cul
turi furajere și legume. în 
vara acestui an, datorită 
ploilor abundente care au 
căzut, mai ales in zonele 
din sudul și estul țării, pă- 
mintul a acumulat o impor
tantă rezervă de apă care 
a permis ca plantele fu
rajere din culturi duble să 
răsară repede și să se dez
volte în bune condiții. în 
județele în care direcțiile 
agricole și uniunile coope
ratiste, cu sprijinul orga
nelor de partid, sa-u o- 
cupat îndeaproape de a- 
ceastă problemă, au lost ob

ținute rezultate bune, insă- 
mînțîndu-se suprafețe mari 
cu porumb pentru boabe și 
masă verde în cultură du
blă. Astfel, în județul Olt 
au fost semănate cu aces
te culturi 32 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 94 la 
sută din prevederi; Brăila 
— 29 000 hectare — 97 la 
sută, iar in județele Tul-, 
cea, Argeș, Arad, Galați. 
Gorj, Timiș, Mehedinți, 
Vaslui și Vrancea, suprafe
țele prevăzute a se însă- 
mința cu culturi duble au 
fost realizate în proporție 
de 70—90 la sută. Ținind 
seama de faptul că lucră-

■ rile de însămînțare conti
nuă, se poate aprecia că in 
cele mai multe cooperative 
agricole din județele res
pective se vor putea asi
gura cantități îndestulătoa
re de furaje și se poate ob
ține chiar o recoltă supli
mentară de porumb boabe.

(Continuare in pag. a V-a)

PORȚILE DE FIER

ECLUZA DE PE MALUL ROMÂNESC 
A FOST DATĂ ÎN EXPLOATARE

(De la trimisul nostru, Nislor1 
Țuicu). — Ieri, 15 august, la orele 
11,25 porțile ecluzei de pe nialul ro
mânesc din cadrul Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier, după două săptămîni de expe
rimentări cu vase de șantier, s-au 
deschis și pentru navigația comer
cială. Primul vas comercial care a 
trecut prin ecluză a fost vasul so
vietic de pasageri „Amur" ce trans
porta sute de turiști din mai multe 
țări europene.

Ecluzarea vasului, așa cum pre
văd și proiectele pentru prima 
etapă, cînd ecluza funcționează 
provizoriu numai intr-o singură 
treaptă, a durat doar 30 de minute. 
După vasul „Amur", prin ecluză au 
trecut și vase comerciale sub pa
vilion românesc, iugoslav și sub 
pavilioanele altor țări. Darea în 
exploatare a celor două ecluze, ro

mânească și iugoslavă, construite 
după gabaritele stabilite de comisia 
iunăreană și dotate cu instalațiile 
:ele mai moderne, are o importanță 
ieosebită pentru navigația pe Du
năre. In primul rînd, traficul anual 
va crește față de perioada anteri
oară de 4 ori, iar durata transpor
tului de la Porțile de Fier pină la 
Moldova Nouă se va face în numai 
îl de ore.

începerea navigației fluviale prin 
ecluza românească în această peri
oadă, cînd apele Dunării sînt foarte 
icăzute, a fost posibilă datorită fap
tului că nivelul apelor în amonte 
de centrală a crescut cu aproape 
4 metri ca urmare a terminării ză
găzuirii Dunării de către construc
torii români și iugoslavi cu o lună 
de zile mai devreme decît data 
stabilită inițial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit vineri dimi
neața delegația Uniunii Democrate 
de Stingă din Grecia (E.D.A.), al
cătuită din tovarășii Antonis 
Gheorghiou Brillakis și Haralam- 
bos Constantinu Drakopoulos, mem
bri ai Comitetului Executiv al 
E.D.A., care a participat la lucră

rile celui de-a) X-lea Congres al 
P.C.R.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit pe tovarășul Mialko To- 
dorovici, membru al Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condu
cătorul delegației U.C.I., care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

La primire a luat parte tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

spre climatul încrederii 
si securității

Interviu cu James FAWCETT,
director de studii al Institutului de relații internaționale d-in Londra

Figură proeminentă a școlii engleze de drept internațional, autor a 
numeroase lucrări și studii consacrate problematicii acestei discipline. 
James Fawcett se numără de mai mulți ani printre membrii condu
cerii Institutului de relații internaționale din Londra. Cu prilejul vizitei 
pe care a făcut-o nu de mult în București l-am solicitat să împărtă
șească cititorilor noștri opiniile în legătură cu problemele cooperării 
și securității europene.

— în ultimul timp, în Europa 
au fost lansate diverse initiati
ve menite să ducă la înfăptuirea 
dezideratului vital al tuturor po
poarelor de pe continent: în
făptuirea securității europene. 
Cum. apreciați aceste inițiative și 
îndeosebi aceea referitoare la 
convocarea unei conferințe a tu
turor statelor europene ?

— Consider că toate inițiativele 
ce și-au găsit expresia, mai ales în 
cursul acestui an, pe continentul 
nostru sînt pozitive și deosebit de 
utile, ca pași intermediari pe dru
mul ce-1 avem de parcurs pentru 
crearea acelui climat de pace și 
securitate care ne este tuturor atît 
de indispensabil. Un rol aparte în
tre aceste inițiative îl deține, desi
gur, ideea cuprinsă în Apelul de 
la Budapesta în legătură cu o con
ferință europeană în problemele 
securității. Fără îndoială, o ase
menea conferință ar fi de dorit. 
Pentru a putea obține un randa
ment maxim, ea se cere minuțios 
și gradat pregătită. Mai mult, con
vocarea ei nu trebuie să survină 
decît atunci cînd există perspec
tiva reală a obținerii unor rezul
tate pozitive. Numai în acest fel 
o asemenea conferință va putea 
contribui la soluționarea proble
melor europene ale perioadei post
belice,

— O constantă a atmosferei 
politice de pe continent, mai 
ales în ultimii ani, o reprezintă 
dezvoltarea schimburilor pe 
multiple planuri, a contactelor 
în general dintre țările europene. 
Ce contribuție pot aduce aceste 
schimburi la stabilirea acelui 
climat de pace și securitate in
ternațională de care vorbeați ?

— într-adevăr, așa cum o arată 
statisticile, precum și numeroa
se alte fapte care nu pot fl 
cuprinse în schematica seacă a ci
frelor, între Est și Vest are loc un 
proces de instaurare a unor re
lații constructive. Țările europene 
fac schimburi comerciale, care se 
amplifică în mod susținut, de 
multe ori chiar în pofida unor di
ficultăți de ordin politic, ceea ce 
mi se pare cu atît mai pozitiv. De 
asemenea, în domeniul cultural 
există un mare număr de acorduri, 
care se traduc în viață pe zi ce 
trece, și aici mergîndu-se susținut 
înainte. S-au înmulțit, desigur, șî 
contactele dintre reprezentanții 
statelor. Personal, sînt de părere că 
trebuie să existe astfel de con
tacte permanente între personali-

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a Vl-a)
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■DIVERSj 
î Greu 
| de crezut

IGreu de crezut și totuși ade- I 
vârât. Cu adresa nr. 641877 din 9 
25 iunie a.c. circumscripția 17 de B 
miliție din Capitală (sectorul 8) g

!ne informa că Elena Popa, , 
mama micuței Viorica, copilul j 
abandonat la casa de copii din j

I Roman, fusese identificată. Ni se * 
furnizau și alte amănunte pe g 
care, la vremea lor, le-am făcut | 
publice. Am considerat lucru- I

Irile lămurite. Iată insă că în « 
adresa nr. 665074 din 18 iulie g 
a.c. aceeași circumscripție răs- g 
ipunde — urmare a solicitării
Consiliului popular al munici

piului Roman — că, la adresa I 
indicată chiar de ei, nu se află » 

î nici o persoană cu numele E- ■ 
j lena Popa. Nu mai înțelegem 8 
■ nimic, așa cum nu înțeleg nici J 
[tovarășii de la Roman. Și Vio- , 

rica așteaptă. Cit ?

| Schimbați
macazul

Cetățenii care au călătorit sîm- I 
1 bătă, 9 august, în vagonul 80' 9 
I (acceleratul 814, ruta Mangalia- •

Satu Mare) au avut parte de o j 
surpriză neplăcută. Dacă pînă g 

Iîn București călătoria a decurs
în condiții bune, de aici mai I 
departe însă... In București, la 
vagonul cu pricina, au fost con- • 
statate cîteva defecțiuni. Cală- 8 
torii au fost invitați să coboare, 

' dîndu-li-se toate asigurările că | 
Ise va aduce un alt vagon. Va- .

gonul a și sosit, numai că era 
ocupat de membrii unei forma
ții artistice de amatori de lîngă 1 

I Turda. Toate insistențele celor- 9
lalți călători (în număr de a- g 
proape 80), și ei cu locuri re- i 

Izervate, s-au dovedit inutile. Un ■
alt vagon nu a mai fost adus. | 
Neglijența lucrătorilor de la g 
C.F.R. este evidentă. Sperăm să 
se ia măsuri pentru ca întîmpla- 
rea să fie trecută... pe linie S 

I moartă. *

I Paznicii

(Urmare din pag. I)

au prins... 
un paznic

într-o seară, paza obștească 
din comuna Mihăilești (Buzău) 
a observat două căruțe. Părea 
suspectă atitudinea însoțitorului 
acestora care nu dorea să fie 
văzut. Pînă la urmă lucrurile 
s-au lămurit. Era Vasile Tudor, 
paznic la ferma Curca, din a- 
propiere, care furase cîteva zeci 
de saci cu grîu și acum se gră
bea să-i ducă acasă unde își fă
cuse un adevărat depozit. A și 
încercat, de altfel, să explice că 
pasiunea meseriei îl pătrunsese 
într-atît, încît ducea griul acasă 
ca să aibă ce păzi și... în afara 
programului. Paznicii i-au dat 
crezare și l-au dus acolo unde 
trebuia. Evident, păzit. Era doar 
în elementul său.

O 
cunoașteți ?

Darie și Mihai sint doi copii 
din comuna Bîrgăoani (județul 
Neamț). Primul are 7 ani, iar 
cel de-al doilea are doi ani și 
sint necăjiți. Mama lor, Catinca 
Gagerău (născută în aceeași co
mună la 3 mai 1942) i-a pără
sit. Organele de procuratu
ră și miliție o caută pe aceas
tă mamă denaturată. Le puteți 
da o mină de ajutor 7

Lipsă de 
răspundere

încă nu se luminase bine de 
ziuă, cînd autocamionul nr. 
21-IL-719, transporta către locyil 
de muncă 29 muncitori. Era 

I condus de șoferul Bănică Iosif.
în vîrful unei pante, la urcuș, 
i s-a oprit motorul. Șoferul _s-a 

I servit de frîna de serviciu și de
frîna de ajutor, însă fiind ine
ficace, mașina a început să vină 
cu spatele la vale, împrejurare 

Iîn care s-a lovit de bara de pro
tecție a unui pod metalic. Mași
na s-a răsturnat în rîu, iar pașa- 

■ gerii și-au salvat viața sărind 
| din autocamion și înotînd. Din 
i fericire, accidentul s-a soldat 
1 numai cu doi răniți. Reține 
I atenția un alt aspect deosebit de

grav. Autobaza 12 Slobozia (de 
care aparține mașina) nu numai 

Ică a permis plecarea în cursă a 
autovehiculului cu defecțiuni 
tehnice, dar a stabilit să efec- 

Itueze transport de persoane un 
șofer obosit, care poseda per
mis de conducere de numai 
cinci luni. Accidentul se explică. 

INu însă și atitudinea care este 
lipsită de răspundere și care va 
trebui sancționată ca atare.

Toată lumea știe cum se fac cum
părăturile : omul intră în magazin, 
alege marfa, dă banii și pleacă. Co
merțul are totuși un compartiment 
rămas la periferiile sale, unde lucru
rile nu se desfășoară chiar așa de 
liniar : e vorba despre depozitele de 
combustibil. în pofida tuturor critici
lor aduse de presă, de cetățeni, de 
diverse foruri de specialitate, acest 
sector continuă să rămînă insensibil, 
practicînd metode de vînzare rudi
mentare. La' depozitele de combusti
bil sînt, în același timp, încălcate cele 
mai elementare reguli comerciale, se 
manifestă din plin lipsa de respect 
față de-cetățean, acesta fiind adesea 
tracasat, purtat pe drumuri, amînat 
și răsamînat, pus la încercări dintre 
cele mai năstrușnice.

Treburile reportericești mi-au 
purtat adesea pașii prin unitățile 
„Combustibilul". Le-am văzut recent 
și pe cele din București, Brăila, Ga
lați, Buzău, Pitești și din alte orașe.

Priveam deunăzi de pe pasarela din 
gara Obor Ia depozitele de lemne 
nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce este un ase
menea depozit de combustibil? O arie 
mai mică sau mai mare în care, în- 
tr-o parte, sînt „aranjate" într-o per
fectă dezordine lemnele de foc, iar 
în altă parte, de-a valma, aruncați 
cărbunii.

Intrăm într-unul din depozite. Ce 
anume ar trebui să facă clientul a- 
juns într-o asemenea unitate comer
cială 7 Simplu : să comande marfa, 
să plătească și să-și vadă de alte 
treburi. Iluzii ! De cum pătrunzi în 
depozit, te întîmpină „stîlpul casei". 
De obicei bine legat, cu biciul înco
vrigat pe după mînă, camionagiul 
se interesează în amănunt pe unde 
stai, cît și ce cumperi, te informează 
că depozitul nu are mașini suficien
te și, în final, te asigură : „Te car 
eu". îl întrebi : „Cît 7“ și îți răspun
de : „Ne împăcăm noi".

Ne oprim aici. Nu mai insistăm, 
nu mai povestim la cît se ridică 
„împăcarea" pentru un serviciu de
plorabil. Formulăm, în schimb, o 
primă observație : depozitele de com
bustibil n-au reușit să asigure încă 
în întregime transportul civilizat al 
combustibilului la domiciliul cumpă
rătorilor. Cu ani în urmă, unii din
tre directorii întreprinderilor de spe
cialitate ne dădeau numeroase asigu
rări că pe măsură ce oamenii se mută 
în blocuri unde încălzirea este asigu
rată, transporturile se vor îmbună
tăți radical (una dintre marile pro
bleme ale „Combustibilului"). Și iată 
că anii au trecut, zeci de mii de fa
milii s-au mutat în case noi, dar 
transportul a rămas tot ca mai îna
inte. De ce 7 Este invocată la ne- 
sfîrșit explicația că întreprinderile 
„Combustibilul" (indiferent de oraș) 
nu dispun de mijloace de transport 
proprii — aceste unități nefiind alt
ceva decît niște intermediari între 
furnizorii de lemne și cărbuni, pe de 
o .parte, și cetățeni, pe de alta. Intră 
deci în horă o altă unitate, proprie
tară de mașini—întreprinderea orășe
nească de transport. „Combustibilul" 
încheie contracte cu această între
prindere, care nu-și respectă' întot
deauna angajamentele: ea trimite la 
depozite mai puține mașini decît tre
buie, ba trimite în cursă niște vechi
turi care cad pe drum. „Dacă mijloa
cele de transport ar trece în mîna 
noastră altfel ar sta 'lucrurile, altfel 
le-am exploata", susțin—și este foarte 
posibil să fie așa — directorii de la 
„Combustibilul". De fapt, o atare ce
rere nu se numără printre noutățile 
de ultimă oră. Ea a mai fost formu
lată. Tocmai de aceea nedumerirea 
noastră este atît de mare : întrucît 
consiliile populare au în directă sub
ordine și „Combustibilul", și între
prinderile de transport, de ce nu dau 
curs experimentului 7 Sau dacă au 
motive temeinice să nu ia în consi
derație o asemenea propunere, ce alte 
soluții au de gînd să adopte pentru a 
pune capăt unei situații care gene
rează atîtea necazuri cetățeanului 7

Acestea fiind spuse, ajungem la o 
a doua observație. în nici un com
partiment al cbmerțului nu s-a văzut 
ca cetățeanul să se ducă la magazin 
și să plătească o.marfă despre care 
nu are idee cum arată. Mai clar : 
omul se duce la depozit, achită com
bustibilul, iar șeful depozitului, în 
loc de lemne și cărbuni, îi dă, cu 
totul la întîmplare, o... programare. 
Zice : „O să-ți trimitem acasă lem
nele peste o lună, o lună și ceva", 
învoit o dată de la lucru ca să plă
tească lemnele, omul se mai învoiește 
o dată, de două, de trei sau de cite 
ori este nevoie, fie să aștepte lem-

nele, fie să se ducă din nou la de
pozit după ele. Este o practică inca
lificabilă, căreia organele în drept — 
în primul rînd Ministerul Comerțu
lui Interior — proaspătul for tutelar 
al „Combustibilului", și consiliile 
populare orășenești și municipale — 
trebuie să-i pună capăt neîntîrziat. 
. După cum va mai trebui să se pună 
capăt și altor practici, care fac de 
ani de zile casă bună cu sectorul 
aflat în discuție. Despre ce este 
vorba 7 Să presupunem că clientul 
găsește la depozit și lemne, și mij
loace de transport. Să ne închipuim, 
în continuare, că cetățeanul nostru 
dorește să cumpere 2 000 kg de lemne 
și cantitatea corespunzătoare de căr
buni. „Nu putem să scriem pe același 
bon o cantitate mai mare decît 1 000 
kg lemne" — este el informat. „Bine, 
ripostează omul, dar mie îmi trebuie 
2 000 kg". „Cumperi azi o mie și mai 
vii mîine să cumperi și restul. Așa e 
regula". Deci, în loc de un singur 
drum, omul este obligat să facă două 
drumuri, să se „împace" de două ori 
cu Camionagiul, să piardă două zile. 
Dar dacă unei familii îi trebuie 4 000 
kg de lemne și cărbuni, ce face 7 
Vine la depozit, după regulă, de 4 ori

a cumpărat lemne și trec pe 
Urmează „împăcarea" și, 

clipi, treaba e gata. Am

ÎN POFIDA CRITICILOR
NUMEROASE Șl SEVERE

FORMULATE DE
CETAJENI, DE PRESA

în șir ! (Depozitele de combus
tibil pretind că desfac lemnul în 
„tranșe" pentru a respecta litera 
unor instrucțiuni în vigoare. Ciudat. 
Nicăieri în instrucțiuni nu scrie că 
depozitele de lemne au menirea să 
tracaseze omul, să-l poarte pe dru
muri. Iar dacă, totuși aceste instruc
țiuni se dovedesc practic că 
zează o asemenea tracasare, 
fi corectate).

Dar deservirea tn depozite 
prezintă 7 Sîntem în situația 
spune lucrurilor pe nume : 
rabilă. Lemnele plătite sînt 
tapultate în camioane ; peste ele sînt 
zvîrliți cărbunii și... mînă băiete! Cum 
ajunge „echipajul" în fața casei, în
cepe descărcarea. Lemnele sînt arun
cate pe bordură, izbite de garduri, iar 
cărbunii în vrac, din zob cum erau, 
în contact cu asfaltul se transformă 

ani de zile, or- 
, direcțiile co- 

vicepreședinți de resort 
populare studiază 
problema desfacerii

favori- 
ele pot

cum se 
de a 
deplo- 

ca-

în pulbere. De 
ganele specializate, 
merciale, 1 ’ 
ai consiliilor 
din răsputeri 
cărbunilor în ambalaj. Din două mo
tive : pentru a nu se mai degrada 
marfa și pentru a nu mai mîzgăli o- 
brazul orașelor. Am văzut deunăzi, 
în biroul directorului de la I.C.B., 
ultima creație în materie de ambalaj 
pentru cărbuni — niște săculețe de 
plastic. Să vezi și să nu crezi : să se 
vîndă cărbunii — de felul lor tăioși 
și colțuroși, în punguțe subțiri I E 
posibil ca în condițiile livrării... pra
fului de cărbune, experiența să 
încununată de succes. Dar socotim 
tot la tradiționalii saci de iută o 
se ajungă. E mai economicos și, 
orice caz, mai sigur.

O ultimă observație, de ordin ge
neral, se referă din nou la lemne, 
în orașele din țară prin care am 
trecut am văzut fapte care ne-au 
intrigat. Toată lumea știe că, de fapt 
și de drept, „Combustibilul" nu face 
comerț cu copaci întregi, ci cu lemne 
de foc mărunțite, lungi atît cît să 
încapă în sobe. Totuși, deseori lem
nele se 
vin ele 
trebat 
Brăila :

— De
lemn tăiat 7

— N-avem mașini...
Cît de simplu este răspunsul, cît de 

ușor se poate desculpa cineva lipsit 
de răspundere I De fapt, la Brăila, 
afirmația că nu există mașini e falsă 
(ca și în alte orașe). Cît e ziulica 
de mare, străzile orașului sînt cu
treierate de mașiniști, cu motoarele 

fierăstrău. informează

fie 
că 
să 
în

cine 
acolo, 
cît ai , . 
aflat că acești mașiniști sînt, chipu
rile, cooperatori Dar în loc să se 
ducă la depozite, unde ar trebui să 
lucreze, bat străzile sub privirile în
găduitoare ale autorităților locale...

Am făcut poate .0 paranteză prea 
lungă. Revenim deci la firul între
rupt. în definitiv, de ce depozitele 
nu livrează clienților lor imediat 
marfa 7 în toate orașele vizitate, am 
găsit aceleași motivări : depozitul fie 
că n-are mijloace de transport la dis
poziție (cel mai frecvent), fie că n-are 
pur și simplu lemne. în privința 
mijloacelor de transport, am văzut 
cum stau și cum ar trebui să stea 
lucrurile. Să vedem, prin urmare, 
de ce depozitelor de combustibil le 
lipsește uneori combustibilul. „De 
ce 7“ — l-am întrebat pe unul dintre 
șefii de birou de la I.C.-București. 
„Foarte simplu, a răspuns el, furni
zorii noștri nu ne livrează marfa 
Iă timp. Ei ne amînă pe noi, iar noi 
îi amînăm pe cetățeni".

— Cine sînt acești furnizori 7
Am intrat imediat în posesia unei 

lungi liste de întreprinderi restan- 
țiere. întreprinderea Forestieră Tg. 
Jiu — restanță 8 000 tone ; I. F. 
Novaci — 5 000 ; I. F. Pitești — 2 000; 
I. F. Baia de Aramă — 3 000 ; I.F. 
Bozovici — 10 000 ; I. F. Orșova — 
7 000 ș.a.m.d. Am fost curioși să ve
dem ce părere au acești furnizori, 
cum înțeleg ei să îndeplinească con
tractul. Iată-ne deci la Trustul de 
exploatare, transporturi și industria
lizare a lemnului din Pitești (fiecare 
grup de I.F.-uri are în frunte un 
T.E.T.I.L. care, la rîndul său, este 
subordonat M.E.F.). Discutăm cu tov. 
Ilie Florin, director tehnic.

— Cite întreprinderi forestiere 
aveți în subordine 7

— 20.
— Cite și-au făcut planul dintre 

ele 7
— Numai 8.
Numai 8 1 Iată și „motivele" : în 

ianuarie și februarie a nins abun
dent ; în aprilie s-a lucrat puțin ; în 
mai I.F.-urile n-au avut lucrători, iar 
în iunie a plouat I

Departe de noi gîndul de a ignora 
rolul nefast al condițiilor climatice 
deosebite, mai cu seamă al ploilor și 
zăpezilor abundente. Dar anul trecut 
și cu doi, trei ani în urmă, ce ploi, ză
pezi și trăznete au împiedicat I.F.-u- 
rile să se achite conștiincios de obli
gațiile asumate? Sîntem în măsură să 
apreciem că nu numai ploaia e de 
vină ; e de vină mai ales indiferența 
cu care I.F.-urile și T.E.T.I.L.-urile 
tratează problema lemnului de toc. 
Altfel nu ne putem imagina de ce la 
celelalte sortimente (lemn de lucru — 
cu valoare mai mare) planul a fost, 
In ciuda potopului, îndeplinit și de
pășit, nu ne putem imagina cum se 
face că, tn aceleași condiții natu
rale, minele de cărbuni își îndepli
nesc cu succes sarcinile contractuale.

Tovarășul Gh. Tufan, director ge
neral adjunct în Ministerul Econo
miei Forestiere, ne-a informat că la 
minister a avut loc o ședință foarte 
lungă și foarte serioasă pe tema în 
discuție și că au fost luate măsuri. 
Urmează ca I.F.-urile să lucreze 
acum mult mai repede pentru a li
chida restanțele. Noi ce să mai spu
nem 7 Numai 
iarăși... zăpezile, 
marcă întrucît 
a lemnelor de foc aduce după sine 
un alt neajuns : căile ferate invocă, 
atunci cînd le sînt solicitate vagoane 
suplimentare, atît lipsa de punctuali
tate a partenerilor. cît și lipsa de 
previziune în solicitări perfect previ
zibile. Oricum, lucrurile sînt destul 
de încurcate. ” - - -
I.C.B. a încasat 
cetățeni, fără 
oamenii fiind amînați 
pe alta.

Distribuirea combustibilului către 
populație este, în același timp, o pro
blemă economică și socială. Mai cu 
seamă în condițiile actuale, cînd Con
gresul al X-lea al partidului a sub
liniat cu atîta acuitate obligația fo
rurilor responsabile de a organiza și 
presta la un nivel superior toate ser
viciile pentru populație, modul în 
care se comercializează lemnele și 
cărbunii nu mai poate fi tolerat. 
Consiliile populare, M.C.I. și M.E.F. 
au datoria de a lua imediat măsurile 
impuse de situația creată, astfel ca 
aprovizionarea de toamnă, iarnă, care 
începe peste cîteva săptămîni, să nu 
aibă de suferit.

de nu le-ar apuca 
Facem această re- 
nelivrarea lă timp

\

Opțiunile partidului ți statului 
nostru în domeniul industrial au 
oglindit în anii construcției socia
liste, și oglindesc în continuare, 
creșterea și modernizarea aparatu
lui de producție, îmbunătățirea 
structurii industriei și a econo
miei naționale, în general, luarea 
în considerare a necesității de a 
acorda prioritate dezvoltării pro
ducției mijloacelor de producție, a 
ramurilor hotărîtoare, de bază — 
energia electrică și termică, side
rurgia, construcția de mașini, chi
mia — care asigură progresul teh
nic al întregii economii, va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale și a capacității tehnice a 
forței de muncă, ridicarea produc
tivității muncii sociale. Aceste 
ramuri, în trecut aproape ine
xistente, au în prezent o mare pon
dere în industria națională. De la 
18,1 la sută, în anul 1938, anul tre
cut ponderea ramurilor amintite 
în volumul producției globale in
dustriale s-a ridicat la 43,2 la sută, 
cifră care trebuie apreciată prin 
faptul că producția industrială a 
crescut de 14 ori in comparație cu 
perioada antebelică.

Evoluția ponderilor amintite se 
transpune în creș
teri considerabile 
ale producției ra
murilor hotărî
toare pentru pro
gresul tehnic și e- 
conomic al țării 
noastre. Compa
rativ cu anul 1938, 
anul trecut, pro
ducția de energie 
electrică și ter
mică a fost de 45 
ori mai mare, cea 
a construcțiilor 
de mașini 
lucrare a 
lor — de 
producția 
- de 61 
cea 
de 18 
mare, 
este că în cadrul 
acestor ramuri in
dustriale, produc
ția sortimentelor 
celor mai eficien
te, situate pe cea 
mai înaltă treap
tă a rentabilității 
a atins niveluri 
nebănuite. De pil
dă, oțelul aliat, în
grășămintele chi
mice, antidăunătorii, coloranții, fi
rele și fibrele sintetice, 
terialele plastice și rășinile sin
tetice, anvelopele, t. 
abur, mașinile-unelte, 
de foraj complete, 
vele Diesel electrice și electrice 
magistrale, excavatoarele, tractoa
rele, combinele, autovehiculele, 
rulmenții, plăcile fibrolemnoase și 
aglomerate, bunurile de consum de 
folosință îndelungată, alte și alte 
produse — nici nu au corespon
dent tn anul 1938. în dreptul lor, 
coloanele statistice ale perioadelor 
antebelice prezentau trei... puncte, 
care înseamnă echivalentul expre
siei „nu este cazul" !

Să ne oprim, pe scurt, la unele 
produse și evoluții semnificative 
ale dezvoltării celor patru ramuri 
principale ale industriei naționale. 
Procesul de industrializare socialistă 
a țării, continua modernizare a tu
turor ramurilor economiei națio
nale, ridicarea nivelului de. trai al 
poporului angrenează un consum 
tot mai mare de energie electrică. 
Deosebim în politica partidului de 
creștere a producției de energie 
electrică atît orientarea spre con
struirea unor obiective mari, do
tate cu puternice grupuri energe
tice, care asigură obținerea unor 
randamente economice superioare, 
cît și dezvoltarea cu precădere a 
termocentralelor în comparație cu 
hidrocentralele electrice. Pînă în 
anul 1950, mai bine de jumătate din 
puterea instalată era fărîmițată în 
centrale electrice cu puteri sub 
10 MW, pentru ca la ora actuală 
greutatea specifică a acestora să fie 
de circa 10 la sută, peste două 
treimi din puterea existentă fiind 
instalată în centrale mai mari de 
100 MW. Singură, termocentrala de 
la Craiova, cu putere instalată de 
980 MW (de aproape două ori mai 
mult decît a tuturor termocentra
lelor din România anului 1938) va 
produce în anul viitor o cantitate 
de energie electrică aproximativ 
egală cu cea realizată tn anul 1960. 
Cît privește proporția dintre pro
ducția de energie electrică reali
zată în termocentrale și cea obți
nută în hidrocentrale, aceasta a 
fost de circa 7 la 1 în 1938 și de 
aproape 17 la 1 anul trecut, propor
ția mult superioară din anul trecut 
datorîndu-se orientării ferme de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului spre valorificarea combustibi
lilor de calitate inferioară., Tot în 
această perioadă, a luat o mare am
ploare extinderea producerii combi
nate de energie electrică și căldură 
prin termoficare. în prezent, marile 
unități industriale de la Borzești, 
Brazi, Craiova și altele sînt ali
mentate cu energie termică de la

centralele electrice de termoficare 
din zonele respective. O dată cu 
toate aceste schimbări calitative în 
domeniul producției de energie . 
electrică s-au dezvoltat și moder
nizat distribuția și transportul 
energiei eleotrice și termice, s-a 
închegat și consolidat sistemul 
energetic național.

Un indicator de bază al poten
țialului economic al țării noastre, 
al nivelului de dezvoltare indus
trială îl reprezintă producția de 
metal. Actualmente, numai pro
ducția de fontă a Combinatului si
derurgic de la Reșița, este de peste 
5 ori mai mare decît întreaga pro
ducție de fontă din anul 1938, iar 
în medie un cuptor Martin de la 
Hunedoara dă o producție anuală 
de oțel mai mare decît întreaga 
cantitate produsă în România în 
perioada antebelică. Concomitent cu 
sporirea permanentă a producției 
de metal, de care am amintit, un 
accent deosebit s-a pus, mai ales 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
pe creșterea producției de oțeluri 
de calitate, aliate și de înaltă rezis
tență, pe laminarea lor. In ultimii 
opt ani, producția de oțeluri aliate 
a crescut de mai bine de 4 ori și 
există suficiente condiții care să 
garanteze sporirea ponderii lor

și pre- 
metale-
36 ori, 
chimiei 
ori, iar 

a siderurgiei 
ori mai 

Important în industria
româneasca

ma-
cuturbinele 

instalațiile 
locomoti-

pînă la nivelul optim, permițînd 
satisfacerea cerințelor privind oțe
lurile de înaltă rezistență, inoxi
dabile, pentru scule și rulmenți. 
De la 34 kg oțel pe un locuitor în 
anul 1950, anul trecut acest indica
tor semnificativ pentru puterea in
dustriei noastre a însumat 241 kg pe 
un locuitor. Construirea Combina
tului siderurgic de la Galați, care 
a început să producă în 1966 și 
care va furniza în curînd peste o 
treime din producția de oțel a 
țării,. creșterea capacității celorlal
te unități siderurgice vor îmbună
tăți, în continuare, baza de me
tal a țării, o vor diversifica și-i 
vor mări valoarea, potrivit nece- -------- —și 

pe
sităților economiei naționale 
tendințelor în acest domeniu 
plan mondial.

Precizam mai înainte rolul 
pivot al industriei construcțiilor 
mașini în modernizarea economiei 
naționale, ramură care s-a bucu
rat și se bucură de maximă aten
ție din partea conducerii de partid 
și de stat. Dimensiunile dezvoltării 
ei sînt vaste și impresionante. în 
anul 1938. în ansamblul producției 
Industriale, construcțiile de mașini 
și prelucrarea metalelor dețineau 
o pondere de 10,2 la sută, de peste 
3 ori mai puțin decît industria 
alimentară, aproape echivalentă cu 
cea a industriei textile, în timp ce 
anul trecut ponderea de circa 23,3 
la sută a situat-o pe primul loc în 
structura producției globale a in
dustriei.

Desigur, este dificil să se carac
terizeze tot ceea ce definește as
tăzi laturile calitative ale produc
ției construcțiilor de mașini. Nu
mai în ultimii trei ani s-au reali
zat peste 2 000 tipuri noi de ma
șini, utilaje și instalații, cu precă
dere în domeniile mașinilor-unelte, 
aparatajului electrotehnic și elec
tronic. Mijloacele tehnice realizate 
în prezent de întreprinderile in
dustriei construcțiilor de mașini 
satisfac circa două treimi din ne
cesarul de mașini și utilaje pentru 
dotarea economici naționale. La 
ora actuală, tot mai mult, industria 
construcțiilor de mașini este an
grenată în realizarea utilajelor 
tehnologice pentru industria meta
lurgică, prelucrarea țițeiului și in
dustria chimică, industria materia
lelor de construcții și refractare, 
a mașinilor și utilajelor pentru ex
ploatarea și prelucrarea 
a mijloacelor tehnice 
modernizării agriculturii 
socialiste, 
comunicațiilor, 
re" i' " 
industriale complexe care’ încor
porează în ele capacitatea produc
tivă, inteligența tehnică româneas-

de 
de

A dispărut 
o scenă

Pînă nu de mult, sătenii din 
Tîrgșorul Nou (Prahova) se 
mindreau cu o frumoasă scenă 
in aer liber. Așezată intr-un 
plăcut decor natural, 
servise nu o dată drept 
desfășurare a serbărilor cîmpe- 
nești. Iată însă că din iniția
tiva președintelui cooperativei 
agricole de producție din sat, 
Emil Iliescu, construcția^ a fost 
demontată, dispărînd fără urme. 
Sătenii se întreabă, pe bună 
dreptate, care va fi pe viitor 
„teatrul" desfășurării serbărilor 
lor. Fiind vorba de o scenă... 
actul este cit se poate de re
probabil.

Rubricâ redactată de 
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

scena 
loc de

Gh. GRAURE

arh. Tiberiu Horvath, vicepreședinte al Băncii de investiții ; 
Vladimir Trebici, consilier al Direcției Centrale de Statistică.

producției Industriale. Participă : ing. Ion Crăciun, ministrul 
ușoare ; ing. Gh. Oprea, adjunct al ministrului industriei con-

Numai în Capitală, 
milioane de lei de la 
să le livreze nimic, 

de pe o zi

livrează cetățenilor așa cum 
din pădure : întregi. Am în- 
pe un șef de depozit din

ce vindeți copaci în loc de

DOINA

legenda" icinema
0 Rolls Royce-ul galben : 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
O „...Apoi s-a născut 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Campionatele europene

PROGRAMUL I
— Campionatele 
calac-canoe și 
fotbal dintre

Dinamo București 
(transmisiune alternativă de la 
școlarilor. „Ex-Terra ’69“ — emi- 

Telejurnalul de seară.

europene 
întîlnirea 
echipele

Moscova și București). 18,45 — Studioul 
siune-concurs. 19,30 — Tineri cercetători. 20,00
Buletinul meteorologic. 20,30 — Prezent și viitor — lărgirea și modernizarea 
structurii
industriei uțucie , ing. vm. uujuuui ai mimați mm imiuaiimi umi-
strucțiilor de mașini ; ing. Gh. Caramfil, adjunct al ministrului industriei 
chimice ■■ •
conf. dr.
21,00 — Tele-enciclopedia. Xn cuprins : ® Voltaire ș Nuragica — veche 
civilizație 0 Amazonia. 22,00 — Cîntece de prietenie. Din creația com
pozitorilor români de muzică ușoară. 22,35 — Telejurnalul de noapte 
șl buletinul meteorologic. 22,50 — Film serial : Răzbunătorii — Intîm- 
plările prin care a trecut Tara King.

PROGRAMUL II
20,00 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,30 — Prezent șt 
viitor. 21,00 — Pagini din muzica românească de cameră. Cîntă soprana 
Ellsabeta Neculce-Carțiș. La pian ; Mariana Parnica ; la vioară Lucia 
Rogulski ; la violoncel Allons Kapitanovicl. Roman foileton
„Lunga vară fierbinte" — „Făptașul".

U.

e Vîrsta ingrată • PATRIA
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.O Tinerețe fără bătrînețe : FAVORIT 
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Străzile au amintiri : VICTORIA — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o România orizont ’G9 ; România ine
dită ; Lumina de pe Lotru ; De la 
străbuni la strănepoți ; Un dans din 
munții Codrului : GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20.0 Cavalerii aerului • REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
® Bun pentru serviciul auxiliar : GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 I 13,30 ; 16 ; 18,ÎS : 
20,30.

0 Sherlock Holmes ; LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20. 
0 Creola, ochli-ți ard ca flacăra : 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 8,45 —
15.30 în continuare ; 17,45, la grădină
— 20, FLAMURA — 9 — 13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Fata din parc : FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; ----- - ’
dină — 20,30.
<5 Deșertul roșu :
12.15 ; 15 ; 18 ; 21,
— 20,15.
0 Alexandru cel fericit : LUMINA —
9.30 — 15,45 în continuare ; 18,30 ;
20,45, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
0 Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 11.

CENTRAL ~ 9,30 ; 
GRĂDINA DOINA

lemnului, 
necesare 

noastre 
transporturilor și tele- 

, ’ „Actul de naște- 
al multor din aceste produse

Noi construcții de locuințe la Oradea

_ de box 1 
Atletism ; Stăpîn pe sine ; File din 
Istoria sportului românesc : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.• O chestiune de onoare : FEROVIAR 
- 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 , ME
LODIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, MO
DERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15. 
© Neîmblînzita Angelica : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ; 17.45 ; 
20, PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.0 Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,30.o Șopronul roșu ; DACIA — 8,30 — 
21 în continuare.
0 Crima din pădure ; UNIREA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.

0 Dragoste la Las Vegas : GIULEȘTI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, ia grădină — 

. - con-
, 1O,OU , IU

20,30, MIORIȚA — 9,15 — 16 în 
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
o Comisarul X și banda „Trei 
verzi" : LIRA — 15,30 ; 18, la 
dină - 20,15, AURORA — 9 ; 11,15 : 
13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 20,15.
e Noaptea generalilor (ambele serii) : 
DRUMUL SĂRII — 16 : 19. MOȘILOR 
- 16 ; la grădină — 20.
S Contesa ’ Cosei : FLOREASCA - 
9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
0 Străin în casă : VOLGA — 9 —
13.30 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
® A trăi pentru a trăi : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Tarzan, omul junglei : POPULAR — 
16 ; 18 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18. la 
grădină — 20.O Prințul negru : MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20.15.

0 Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) • Con
cert simfonic — 20. Dirijor ; Mircea 
Basarab. Solist : Valentin Gheor
ghiu.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Enigma Otiliei — 20. 
O Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Vijelie în 
crengile de sassafras — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tunase" 
(grădina Boema) : Femei, femei, fe
mei — 20.
0 Ansamblul folcloric „Perinița" (în 
sala teatrului „C. I. Nottara") : Peri
nița mea — 19.

I

I
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că și dau măsura potențialului ac
tual al industriei constructoare de 
mașini, este de dată recentă, în 
sensul că de cîțiva ani asistăm la 
afirmarea puternică a subramuri- 
lor respective.

In acest penultim an al cinci
nalului și în 1970, realizînd sarcini
le de mare răspundere trasate de 
conducerea de partid și de stat, se 
vor asimila noi tipuri de linii și 
instalații complexe destinate indus
triei chimice și prelucrării țițeiu
lui, precum și echipamentul hidro
energetic pentru hidrocentralele de 
la Porțile de Fier, Lotru și altele. 
Se va trece la producerea în în
tregime în țară a liniei de 150 000 
tone pentru îngrășăminte chimice, 
a unor linii de etilena, sodă calci
nată și a unei fabrici de polieti
lenă, renunțîndu-se la importuri, 
în acest domeniu. Mai mult decît 
oricare altă ramură, industria con
structoare de mașini a României de 
astăzi ilustrează viu și concludent 
marile prefaceri cantitative și ca
litative pe care le-a cunoscut de 
la eliberarea țării industria ro
mânească, și, mai ales, în anii de 
după Congresul al IX-jea al parti
dului, preocuparea consecventă a 
partidului și statului de a făuri o 
economie modernă, care angajează 

viitorul națiunii 
noastre pe multi
ple planuri ale 
progresului șl ci
vilizației.

Este meritul 
partidului și sta
tului nostru de a 
fi atribuit din 
timp, temeinio, o 
însemnătate ma
joră creării unei 
industrii chimice 
moderne — ra
mură care valo- • 
rifică în modul 
cel mai avantajos 
țițeiul, gazul me
tan, sarea, mine
reu rile neferoa
se, lemnul și 
care, prin produc
ția ei, poate con
stitui cheia suc
cesului într-o lu
me în care indus
tria chimică, dez
voltarea industri
ei în general, în
registrează 
grese î ' 
Pe baza 
tițiilor 
acestei 
concretizate 

zeci și sute de noi obiective, a utili
zării judicioase a instalațiilor, rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției in perioada 1951—1968 a fost 
de 22,0 la sută, cel mai înalt în an
samblul dezvoltării noastre induf 
triale. - '

Remarcabilă este dezvoltarea pe
trochimiei, subramura cea mai ren
tabilă, situată în avangarda pro
gresului contemporan al industriei 
chimice, care valorifică în cel mai 
înalt grad resursele de materii 
prime și satisface prin produsele 
sale cerințele celor mai largi do
menii de utilizare : agricultură, 
construcții, electrotehnică, con
strucții de mașini, bunuri de con
sum. între aceste produse se indi
vidualizează cauciucul sintetic, fi- 

■ brele și firele sintetice, detergenții, 
îngrășămintele chimice, coloranții 
organici, materialele plastice. Față 
de anul 1950, anul trecut s-au con
semnat următoarele sporuri de 
producție : de 92,8 ori mai multe 
îngrășăminte chimice (100°/, sub
stanță activă) — crescînd ponderea 
celor concentrate, a ureii și în
grășămintelor complexe — de circa 
23 ori inai multe fire și fibre chi
mice, de 361 ori mai multe mate
riale plastice și rășini sintetice 
100 la sută. Calculele arată că 
prin folosirea gazului metan, a > 
zelor de rafinărie, a țițeiulu.. I 
producția petrochimică, valoarea"ai 
cestora crește de zeci de ori. 
înțelegem acum mai bine de ce 
în cadrul politicii de industriali
zare socialistă, de dezvoltare a 
industriei, partidul și statul nos
tru accentuează amplificarea și di
versificarea producției chimice, ra
mură care participă din plin la asi
gurarea dinamismului economiei.

Oglindind creșterea potențialului 
nostru industrial, diversificarea 
continuă a producției, mutațiile 
cantitative și calitative pe tărîm 
industrial, datele statistice ' relevă 
pregnant procesul micșorării trep
tate a decalajului față de statele 
avansate din punct de vedere in
dustrial. Potrivit unor calcule, în 
condițiile sporirii în ultimii 30 de 
ani a producției mondiale de ener
gie electrică de peste 9 ori, țara 
noastră a urcat 8 locuri în ierar
hia mondială, întrecînd la ora ac
tuală o serie de state dezvoltate, 
ca Austria și Belgia. La produc
ția de fontă și feroaliaje, Româ
nia a urcat în aceeași perioadă 
4 locuri, apropiindu-se tot mai 
mult de producția în acest domeniu 
a Suediei și Olandei, iar la produc
ția de oțel — prin realizarea anul 
acesta a celor 5,5 milioane tone — 
vom urca de pe locul 19 pe locul 
16 în ierarhia mondială a țărilor 
producătoare de oțel. Cît privește 
producția de mase plastice și ră
șini sintetice, în anul 1956 ocupam 
penultimul loc în rîndul a 18 țări 
dezvoltate în domeniul industriei 
chimice, pentru ca anul trecut să 
ne situăm pe locul 13.

După cum s-a subliniat în Ra
portul Comitetului Central prezen
tat la Congresul al X-lea al parti
dului, ținînd seama atît de stadiul 
pe care l-a atins industria noastră, 
cît și de dezvoltarea vertiginoasă a 
producției materiale pe plan inter
național, de puternica revoluție teh- 
nico-științifică contemporană tre
buie să constatăm că industria 
noastră mai are încă multe de fă
cut pentru -.a se ridica la nivelul 
cerințelor unei societăți avansate. 
Partidul va continua neabătut linia 
perfecționării structurii producției 
industriale, a dezvoltării rapide a 
ramurilor de bază — energia elec
trică, metalurgia, construcția da 
mașini, chimia — care condițio
nează înzestrarea tehnică superioa
ră a economiei, valorificarea efi
cientă a resurselor naționale și, în 
cadrul lor, a industriei electroteh
nice și electronice, mecanicii fine 
și producției de mașini-uneite, pro
ducției de mase plastice și fire sin
tetice, de îngrășăminte chimice, de 
oțeluri aliate și de calitate supe
rioară. Ca urmare, ponderea con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei și energiei electrice va a- 
junge în anul 1975. la 54 la sută în 
totalul producției industriale, față 
de 40 la sută în anul 1965 
tuîndu-se într-o măsură 
caracterul modern al 
noastre socialiste.

înfăptuirea mărețului 
de dezvoltare a țării — 
Congresul al X-lea al partidului — 
asigură o nouă și importantă creș
tere a potențialului nostru econo
mic, a venitului național, tn Inte
resul progresului general al so
cietății socialiste, al ridicării ni
velului de trai al întregului popas»

pro- 
uluitoare. 

i inves- 
alocate 
ramuri 

în

i — accen- 
însemnată 
industriei

program 
adoptat la
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Bucuria inimilor 
și angajamentul solemn 
al conștiinței noastre
Scrisori și telegrame adresate secretarului general al partidului
în puținele zile care au trecut de la încheierea lucrărilor Congresului al 

X-lca al partidului, printr-un număr impresionant de scrisori și telegrame, 
organizații de partid, de masă și obștești, muncitori, țărani, intelectuali, 
oameni de cele mai diferite profesii și vîrste, s-au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și și în acest fel înalta apreciere, adeziunea nemăr
ginită față de documentele adoptate de Congres, marea satisfacție și apro
barea deplină pentru alegerea celui mai bun fiu al națiunii noastre în func
ția de secretar general al partidului.

Din scrisori și telegrame răzbate ecoul hotărîrii nestrămutate a între
gului nostru popor de a consacra toate eforturile și capacitatea lui creatoare 
înfăptuirii grandiosului program de edificare a societății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate, așa cum prevăd documentele elaborate de partid, de 
a întîmpina pătrarul de veac de la eliberarea țării cu noi și remar
cabile succese în toate domeniile de activitate.
„Ingăduiți-ne, ca în numele comu

niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Prahova — se spune 
în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN DE PARTID PRA- 

'“'■'OVA — să vă exprimăm sentimen- 
noastre de bucurie și de 

că satisfacție prilejuite de 
alegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. Acordîndu-vă această 
învestitură, Congresul al X-lea — 
care a constituit o elocventă mărturie 
a unității de nezdruncinat a partidu
lui, o puternică manifestare a capa
cității sale de forță conducătoare a 
întregii societăți — a ratificat voința 
unanimă a comuniștilor, a masei oa
menilor muncii pentru care persoana 
dumneavoastră este un simbol al pa
triotismului și internaționalismului 
socialist, al devotamentului nemăr
ginit față de cauza fericirii patriei și 
poporului. De neobosita și rodnica 
dumneavoastră activitate sînt indiso
lubil legate marile realizări ale țării 
noastre în toate domeniile, elaborarea 
și înfăptuirea cu succes a politicii 
interne și externe a partidului care
— îndeosebi după Congresul al IX-lea
— a ridicat România socialistă p.e o 
treaptă superioară în edificarea noii 
societăți și i-a adus un binemeritat 
prestigiu pe plan internațional.

Comuniștii, toți cei ce muncesc din 
județul Prahova, care v-au cunoscut 
îndA "’oape cu prilejul vizitelor 
dv.t ~ lucru făcute în județul nos- 
truȚ?X prețuiesc și vă iubesc pentru 
munca și înalta dumneavoastră prin
cipialitate, pentru grija părintească 
și îndrumările prețioase cu care 
ne-ați ajutat în rezolvarea multiple
lor probleme ce ne-au stat în față.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că adeziunea

B B
(Urmare din pag. I)

Acestui scop îi răspund modifică
rile și completările aduse de Congre
sul al X-lea într-un șir de capitole 
ale Statutului P.C.R. Congresul a a- 
vut în vedere ca prevederile Statu
tului să reflecte schimbările surveni
te în organizarea partidului ca ur
mare a îmbunătățirii structurii admi- 
nistrativ-teritoriale a țării, să sinteti
zeze procesele înnoitoare și experien
ța acumulată în activitatea partidu
lui, pornind de la principiul că for
mele, metodele de conducere și orga
nizare ale partidului nu sînt rigide, 
stabilite odată pentru totdeauna, ci 
trebuie concepute dinamic, îmbunătă
țite în pas cu schimbările produse în 
viața socială, pe măsura dezvoltării 
operei de construcție socialistă. în a- 
ceastă privință, un obiectiv principal 
pe care și-l propune partidul este de 
a imprima statornic în activitatea tu
turor organelor și organizațiilor un 
spirit riguros științific, bazat pe stu
dierea aprofundată a realităților, a 
cerințelor obiective ale dezvoltării so
ciale, îneît adoptarea diferitelor mă
suri să fie rodul unei temeinice și la
borioase munci de investigare, unei a- 
nalize exigente, a posibilităților, 
confruntării soluțiilor cu concluziile 
practicii.

O deosebită însemnătate are fap
tul că Statutul înscrie printre în
datoririle membrilor de partid aceea 
de a manifesta receptivitate față de 
tot ce este nou și înaintat, de a lua 
poziție și combate cu hotărîre lip
surile și greșelile, tendințele de aco
perire a neajunsurilor și a contribui 
la lichidarea lor, de a lupta împotriva 
mulțumirii de sine, a rutinei și con
servatorismului. Este o cerință ce tre
buie înțeleasă nu numai sub raportul 
practic, al creșterii exigenței față de 
calitatea de membru de partid, ci și 
sub raport principial, decurgînd din 
faptul că partidului comunist — în 
virtutea naturii sale de cea mai re
voluționară forță socială, de exponent 
al celei mai înaintate concepții des
pre lume și societate — îi revine ro
lul de generator și promotor con
secvent al noului.

Asigurarea unei conduceri tot mai 
competente și calificate în toate 
domeniile impune larga stimulare a 
criticii și autocriticii în întreaga 
viață socială, condiție esențială pen
tru îmbunătățirea continuă a acti
vității, pentru progresul societății. 
Curajul cu care partidul dezvăluie 
lipsurile și neajunsurile, adresîn- 
du-se cu încredere maselor, chemîn- 
du-le să acționeze împotriva feno
menelor negative, sporește încrederea 
maselor în partid, în capacitatea sa 
de a asigura mersul continuu ascen
dent al societății în întreaga orien
tare privind perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organizații
lor de partid, Congresul al X-lea a 
pornit de la concepția că rolul con
ducător al partidului se exercită nu 
prin simple declarații sau prin me
tode administrative, ci prin activita
tea sa politico-ideologică, prin e- 
laborarea unei politici marxist-Ieni- 

noastră totală la politica internă și 
externă a partidului și statului, tra
sată de Congresul al X-lea, încrede
rea noastră nețărmurită în conduce
rea superioară de partid, dragostea 
și stima ce vi le purtăm dumnea
voastră, conducătorul iubit și res
pectat al partidului și poporului, le 
vom dovedi prin fapte, prin munca 
stăruitoare pe care o vom depune 
pentru înfăptuirea tuturor sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al X-lea, pentru înflorirea 
patriei noastre și fericires poporului 
român".

Puternice sentimente de dragoste 
și prețuire sînt mărturisite și în te
legrama adresată de colectivul U- 
ZINEI DE AUTOCAMIOANE „STEA
GUL ROȘU" DIN BRAȘOV, în care 
se spune printre altele : „Alăturîn- 
du-ne gîndurilor întregului nostru 
popor, vă adresăm un fierbinte și 
tovărășesc salut, împreună cu toate 
urările noastre de bine. Sîntem 
mindri de a vă putea raporta că 
ne-am realizat și depășit angajamen
tul anual cu 52 milioane lei la pro
ducția globală față de 50 milioane 
angajament, cu 54 770 000 Iei la pro
ducția marfă față de 50 000 000 lei 
angajament și 57 428 000 lei la pro
ducția marfă vîndută și încasată față 
de 50 000 000 lei angajament. Aceste 
fapte sînt expresia dorinței și a 
voinței comuniștilor, a tuturor sa- 
lariaților uzinei noastre de a-și ex
prima atașamentul deplin față de 
cauza măreață a partidului — pro
pășirea României socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort, dăruindu-ne toată energia 
creatoare pentru a răspunde cu cinste 

niste, bazată pe capacitatea de a a- 
plica creator legile universale ale 
revoluției și construcției socialiste la 
particularitățile țării noastre, prin 
întărirea continuă a legăturilor cu 
masele și vasta activitate educativă 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, prin intensificarea 
muncii organizatorice pentru atrage
rea lor largă și nemijlocită la solu
ționarea tuturor problemelor făuri
rii noii orînduiri sociale.

Baza trainică a exercitării rolului 
partidului de forță conducătoare a 
societății o constituie faptul că mă
surile adoptate de partid răspund 
întru totul intereselor fundamentale 

Conducătorul încercat 
al națiunii noastre socialiste

și năzuințelor fiecărui membru al 
societății noastre, ceea ce reprezintă 
terenul obiectiv al însușirii și spri
jinirii lor de către toți cetățenii țării; 
aceasta presupune o preocupare con
tinuă și un efort perseverent pen
tru a clarifica tuturor identitatea de
plină dintre țelurile urmărite de 
partid și interesele poporului — 
pentru a asigura astfel creșterea 
continuă a aportului oamenilor 
muncii, izvorît din profundă convin
gere, la înfăptuirea politicii partidu
lui.

In același sens, măsurile și hotă
rîrile organizațiilor de partid, ca 
acte de conducere socială, nu tre
buie concepute în spiritul unor dis
poziții emanînd „din birouri", ci ca 
rodul unei activități vii, de masă și 
în mijlocul maselor. De aci necesi
tatea ca, în elaborarea deciziilor 
privind probleme mai importante ale 
întreprinderii sau instituției respec
tive, ale comunei, orașului sau ju
dețului,. organele și 'organizațiile de 
partid să pornească de la consulta
rea colectivului respectiv, a cetățe
nilor din aria geografică respectivă. 
Practic, ele trebuie să se inspire din 
modalitatea de lucru a conducerii de 
partid, care, așa cum e cunoscut, 
supune dezbaterii întregului popor 
problemele fundamentale ale dezvol
tării țării, îl consultă și îl atrage 
la elaborarea politicii interne și ex
terne a partidului, fructifică expe
riența și înțelepciunea poporului, 
Procedînd în același fel, repetînd 
același procedeu de Ia planul națio
nal la scara locală a zonei lor de 
activitate, deciziile organelor și orga- 

și devotament tuturor sarcinilor ce 
ne vor fi încredințate de, conducerea 
partidului și a statului nostru".
/ „în aceste zile cu profunde semni

ficații pentru destinele patriei și ale 
întregului popor român, prilejuite 
de alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general a) 
partidului — se spune în telegrama 
adresată de CONSILIUL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN ROMÂNIA - îngă- 
duiți-ne să vă adresăm din adîncul 
inimii cele mai calde felicitări și să 
vă urăm ani îndelungați multă să
nătate și succes deplin în îndeplini
rea sarcinilor de cea mai mare răs
pundere care v-au fost încredințate 
de Congresul al X-lea, de întreaga 
națiune. Asemenea întregului popor, 
oamenii muncii de naționalitate ger
mană din patria noastră dau o înaltă 
prețuire activității neobosite pe care 
o desfășurațl în fruntea partidului și 
statului, dăruirii comuniste și ener
giei cu care vă dedicați înfloririi 
economice a țării, perfecționării ne
încetate a tuturor relațiilor sociale, 
adîncirii continue a democrației so
cialiste, asigurării celor mai largi 
posibilități de afirmare a personali
tății umane, apărării cu fermitate a 
independenței și suveranității scum
pei noastre patrii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că oamenii muncii de na
ționalitate germană din Republica 
Socialistă România, avînd aceleași 
idealuri șl năzuințe cu poporul ro
mân, strîns uniți în jurul partidului, 
a Comitetului său Central, partici- 
pînd activ la viața politică și ob
ștească a țării, vor dărui întreaga 
lor capacitate și energie transpunerii 
în,,viață, a mărețului program adop
tat de istoricul Congres al X-lea al 
Partidului Comunist Român".

Generalul In rezervă DAMA- 
CEANU CONSTANTIN DIN BUCU
REȘTI a trimis o telegramă in care 
se spune : „Rog primiți respectuoase 
felicitări cu ocazia alegerii ca secre
tar general, o dată cu cele mai sin
cere și calde urări de succes deplin 
în munca dumneavoastră de mare 
răspundere pentru binele poporului 
român, al patriei noastre socialiste și 
asigurării păcii în lume".

nizațiilor de partid se vor sprijini 
pe un fundament trainic, vor fi în
vestite cu un „certificat de garan
ție" al realismului, vor fi mai cu
prinzătoare și mobilizatoare, scoțînd 
la iveală noi posibilități de perfec
ționare a activității — și, în același 
timp, vor fi mai bine înțelese de 
masele oamenilor muncii în calita
tea lor de coautori ai hotărîrilor. 
Astfel, metoda democratică a con
sultării populare, ca expresie a pro
cesului de ridicare a maselor către 
nivelul de conștiință al avangărzii 
lor, întărește rolul conducător al or
ganizațiilor de partid și al partidu
lui în întregul lui.

Indeplinirea sarcinilor complexe, 
de mare răspundere, stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R., depinde 
nu numai de activitatea partidului în 
ansamblul său, ci de ridicarea nive
lului de muncă al tuturor verigilor 
sale. Tocmai în acest sens se subli
niază în documentele Congresului că 
întărirea continuă a poziției condu
cătoare a partidului în societate este 
condiționată, în ultimă instanță, de 
activitatea fiecărei organizații de 
partid, a tuturor membrilor partidu
lui.

în actuala etapă a desăvîrșirii cons
trucției socialismului în țara noastră, 
cînd rolul conducător al partidului 
crește considerabil în toate domeniile, 
capătă o însemnătate deosebită forța 
exemplului personal al membrilor de 
partid. Nivelul conducerii de către 
partid a diferitelor domenii ale vieții 
sociale depinde, în cele din urmă, de 
munca fiecărui comunist, de auto
ritatea sa, de influența pe care o 
exercită în rîndurile colectivului un
de lucrează și în viața obștească ; de 
aci importanța activității perseve
rente pentru căli rea partinică a co
muniștilor, pentru dezvoltarea pre
gătirii lor politico-ideologice prin 
însușirea aprofundată a învățăturii 
marxist-.leniniste, a politicii partidu
lui, paralel cu ridicarea calificării 
profesionale, de specialitate, și lărgi
rea orizontului lor de cultură gene
rală, de cunoștințe științifice.

O importanță hotărîtoare pentru 
exercitarea cu succes a rolului parti
dului de forță conducătoare a socie
tății are dezvoltarea vieții sale in-

Minerii vor munci

cu mai mult spor, 
cu și mai multa 

însuflețire

Avem toate condițiile 
să ținem pasul 

cu cele mai bune 
ferme din lume

Dumitru DUMITRU
Erou al muncii socialiste, director al întreprinderii 

agricole de stat Pietroiu, judejul lalomija

Fiecărui om al mun
cii din țara noastră 
i-au rămas în inimă 
și în minte cuvintele 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite la 
Congresul al X-lea al 
P.C.R. : „Sub condu
cerea partidului co
munist, clasa munci, 
toare, în alianță cu 
țărănimea, cu intelec
tualitatea și celelalte 
pături sociale, a ob
ținui în dezvoltarea 
patriei victorii remar
cabile cu care, pe 
drept cuvînt, ne putem 
mîndri". Desigur, acest 
drum nu a fost ușor. 
Este meritul partidu
lui nostru comunist că 
a știut să înfrîngă 
greutățile, să asigure 
mersul hotărît înainte 
pe drumul construirii 
socialismului, dovedin- 
du-și magistral capa
citatea sa de a uni 
într-un singur șuvoi 
eforturile întregului 
popor. încrederea to
tală, nețărmurită, în. 
politica științifică, 
clarvăzătoare a parti
dului nostru, în con
ducerea sa înțeleaptă, 
în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
este o puternică forță 
care dinamizează cla
sa muncitoare, masele 
largi de oameni ai 
muncii, în înfăptuirea 
programului luminos 
de făurire a societății 
socialiste, multilateral 
dezvoltate, adoptat de 
Congresul al X-lea al 
P.C.R. Clasei munci
toare ti revine și de 
acum înainte rolul 
hotărîtor în realizarea 
tuturor sarcinilor eco-

loan PUIȘORU
șef de brigada 

la Complexul minier 
Leșul Ursului

nomice, sociala și po
litice. în cadrul ei, 
minerii reprezintă un 
detașament puternic, 
atașat trup și suflet 
partidului, care de-a 
lungul anilor s-a aflat 
în fruntea luptei co
muniștilor pentru o 
viață mai bună, pentru 
lichidarea exploatării 
omului de către om, 
pentru făurirea Româ
niei socialiste. Mine
rilor țârii noastre, mi
nerilor din bazinul Le
șul Ursului, ca și în
tregii noastre clase 
muncitoare, le este 
scump și apropiat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru po
porul nostru el este un 
luptător dîrz, un co
munist călit în ani grei 
de luptă ilegală, care 
a dovedit prin întrea
ga sa viață că nu are, 
năzuințe mai mari, 
mai înalte decît slu
jirea, cu credință a in
tereselor poporului. 
Iată de ce alegerea sa 
de către Congres în 
funcția de secretar ge
neral al partidului 
nostru ne-a bucurat 
din tot sufletul, din 
toată inima și ne dă 
siguranța de a vedea 
tnfăptuită în continua
re politica partidului, 
care corespunde inte
reselor vitale ale po
porului.

terne în direcția adîncirii continue 
a democrației și întăririi disciplinei 
de partid. Partidul este cu atît mai 
puternic, mai dinamic, cu cît trăiește 
mai intens prin toate fibrele sale, cu 
cît pune mai bine in valoare întregul 
potențial politic și organizatoric al 
tuturor nucleelor sale, cu cît stimu
lează inițiativa creatoare, spiritul de 
răspundere al tuturor comuniștilor 
In elaborarea șl înfăptuirea politicii 
sale — ceea ce impune în mod nece
sar stricta respectare a democrației 
interne de partid. In spiritul Congre
sului al X-lea, esența unei vieți de
mocratice constă în analizarea te

meinică a problemelor, In cadrul fie
cărei organizații de partid, pe baza 
confruntării libere a părerilor, asigu
rarea unui climat prielnjc dezbateri
lor creatoare, stimularea largă a 
schimbului de opinii, îneît fiecare 
membru al partidului să aibă posibi
litatea de a participa nemijlocit la 
elaborarea hotărîrilor, de a-și mani
festa plenar aptitudinile politice și 
organizatorice. în același timp, co
rolarul permanent al acestei activi
tăți îl constituie grija și preocuparea 
ca hotărîrile adoptate prin voința 
majorității să fie aplicate cu consec
vență. înfăptuirea necondiționată a 
acestei cerințe fundamentale a cen
tralismului democratic, pe baza disci
plinei stricte, unice pentru toți mem
orii partidului, indiferent de funcția 
pe care o dețin constituie o condiție 
esențială a creșterii eficienței între
gii activități a partidului, a întăriri! 
rolului său conducător

Congresul al X-lea a subliniat cu o 
deosebită forță că înfăptuirea sarci
nilor complexe ce stau în fața parti
dului în actuala etapă de dezvoltare 
a societății impune îmbunătățirea ac
tivității de selecționare, promovare și 
pregătire a cadrelor, [ar dacă această 
cerință are un caracter general — 
este limpede că ea se impune cu atît 
mai mult Ia nivelul conducerii soci
ale, respectiv pentru activiștii parti
dului, pentru cadrele de partid cu 
munci de răspundere în viața econo
mică, de stat și social-culturală. Toc
mai de aceea Congresul a arătat cu 
cea mai mare claritate că în politica 
de cadre criteriul principal de apre

In același timp, însă, 
simțim o înaltă răs
pundere pentru înfăp
tuirea programului 
partidului nostru, așa 
cum a fost el aprobat 
de Congresul al X-lea. 
Ne revine și nouă, mi
nerilor din Leșul Ur
sului, sarcina de mare 
însemnătate privind 
dezvoltarea bazei de 
materii prime a țării, 
valorificarea substan
țelor minerale utile. 
Cu cît vom da mai 
mult minereu, cu cît 
vom spori productivi
tatea muncii noastre 
și vom chibzui bine 
cheltuirea fondurilor 
statului, cu atît țara 
va fi mai bogată, cu 
atît va crește avuția 
națională ; pe această 
bază trainică se vor 
crea condiții pentru 
îmbunătățirea în con
tinuare a traiului nos
tru. Ca șef de briga
dă, rolul și menirea 
mea stau în organiza
rea mai bună a pro
ducției și a muncii, în 
folosirea deplină și cu 
rezultate superioare a 
timoului de muncă, în 
utilizarea și păstrarea, 
ca oe ochii din cap. 
a utilajelor și instala
țiilor. Muncind cu pri
cepere și răspundere 
pentru a obține rezul
tate cît mai bune ne 
vom dovedi atașamen
tul față de politica 
partidului, vom con
tribui la triumful pro
gramului elaborat de 
Congresul al X-lea al 
P.C.R., la înaintarea 
fermă a țării noastre 
pe drumul socialis
mului.

ciere îl vor constitui rezultatele obți
nute în muncă, calitățile politice, 
profesionale și morale, capacitatea 
organizatorică necesară îndeplinirii 
unei activități de conducere.

In exercitarea rolului său de forță 
conducătoare a societății noastre so
cialiste, partidul îmbină slujirea 
plină de abnegație a intereselor vi
tale ale poporului român cu îndepli
nirea riguroasă a îndatoririlor sale 
internaționaliste, ceea ce s-a mate
rializat în ultimii ani într-un șir de 
inițiative și acțiuni importante vi- 
zînd dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, apărarea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, 
întărirea legăturilor cu toate forțele 
antiimperialiste, dezvoltarea colabo
rării internaționale și a conlucrării 
pașnice cu toate statele lumii. In a- 
cest spirit, Congresul al X-lea 
al P.C.R. a stabilit ca și în viitor în 
centrul politicii externe a partidului 
și statului nostru să stea dezvoltarea 
relațiilor de alianță, prietenie și co
laborare multilaterală cu toate țările 
socialiste. Totodată, partidul va ac
ționa consecvent și în viitor, în spi
ritul principiilor coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale dife
rite, pentru lărgirea colaborării eco
nomice, politice, tehnico-științifice și 
culturale cu toate statele. Congresul 
a dat mandat Comitetului ’ Central 
să acționeze în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate parti
dele frățești, fără excepție, spre a 
contribui la refacerea și întărirea 
colaborării și unității mișcării comu
niste pe baza respectării stricte a 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. Parti
dul va extinde totodată relațiile de 
solidaritate cu mișcările de eliberare 
națională, cu organizațiile care se 
ridică pentru scuturarea jugului im
perialist, va asigura lărgirea colabo
rării țării noastre cu tinerele state 
independente, sprijinind lupta aces
tora pentru salvgardarea suveranită
ții naționale împotriva imperialis
mului, a neocolonialismului. a orică
ror forme de dominație.

...Imensă este bogăția de aspecte, 
învățăminte și concluzii decurgînd 
din Congresul al X-lea al P.C.R. Se 
poate însă afirma că cea mai impor
tantă este confirmarea justeței op
țiunii poporului care și-a încredințat 
destinele conducerii de către partid. 
Binemeritată, dar și fericită op
țiune — prin întregul mod în 
care partidul își .îndeplinește man
datul dat de pojjor, de a-l con
duce pe căi sigure la triumful socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul țării Mai puternic decît oricînd 
în decursul celor aproape cinci de
cenii de existență, strîns unit în ju
rul Comitetului Central. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti
dul acționează prin politica sa mar- 
xist-leninistă. înfăptuită cu entuziasm 
de întregul popor ca forța motrice a 
progresului social, conducător încer
cat a] înaintării României pe dru
mul socialismului.

Eveniment de mare însemnătate 
politică, Congresul al X-lea al parti
dului a constituit în același timp, 
un prilej de a analiza și stabili noi 
sarcini în ce privește dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei printre 
care și agricultura. Eu, alături de 
toți cei care lucrează pe ogoare, a- 
preciez în mod deosebit sarcina 
subliniată în Rezoluția adoptată de 
a continua linia de modernizare a 
agriculturii, de extindere a mecani
zării, chimizării și irigațiilor și in
troducerea cuceririlor științei pentru 
a asigura creșterea producției agri
cole.

Sarcina stabilită de Congres, po
trivit căreia, în viitorul cincinal, ur
mează să se obțină o producție agri
colă globală cu circa 28—31 la sută 
mai mare față de media anilor 
1966—1970 este pe deplin realizabilă. 
Cînd spun aceasta am în vedere și 
realizările de pînă acum ale între
prinderii în care lucrez în ce pri
vește sporirea producției agricole.

Astfel, în perioada 1950—1969 am 
livrat statului circa 20 000 va
goane porumb, 20 000 vagoane 
grîu, 10 000 vagoane legume, 5 000 
vagoane carne și 200 000 oi, 2 000 va
goane lapte și cantități mari de di
ferite alte produse, toate acestea în 
valoare de peste 1 miliard de lei.

La baza acestor realizări a stat fo
losirea cu chibzuință a pămîntului 
și a celorlalte mijloace de producție, 
aplicarea unor măsuri agrotehnice 
avansate, care s-au soldat cu creș
terea recoltelor medii la hectar. Că 
avem posibilitatea să intensificăm 
producția, o dovedește faptul că noi 
am reușit să obținem, în medie la 
hectar, 8—10 000 kg porumb și 
4 500 kg grîu, față de 1 000 kg cît 
era nivelul recoltelor la începutul 
activității unității noastre.

înfăptuirea prevederilor din Di
rective în domeniul agriculturii im
pune, așa cum s-a arătat și în Ra
portul prezentat la Congres, conti
nuarea aplicării cu mai multă per
severență a măsurilor privind îmbu
nătățirea organizării și conducerii 
întreprinderilor agricole de stat. Ele 
trebuie să devină; unități model din 
punct de vedere al organizării, al 
metodelor de cultivare a pămîntului 
și de creștere a animalelor, al pro
ducției la hectar și pe animal, al 
productivității muncii și al rentabili
tății producției. în fiecare întreprin
dere agricolă de stat există mari re
zerve nevalorificate.

Chiar și în cadrul întreprinderii 
noastre care a obținut, în ultimii

Teren fertil 
pentru continua 
înflorire a artei

Magdalena POPA

Congresul partidului a dat o aten
ție deosebită rolului pe care arta și 
literatura îl au în ansamblul facto
rilor ce determină progresul multi
lateral al societății noastre, subli
niind coordonatele sociale în care 
artistul își desfășoară activitatea și 
prin care se integrează în opera 
vastă de dezvoltare a orînduirii so
cialiste.

în această lumină se cuvine să 
scoatem în evidență climatul deo
sebit de favorabil, el însuși rezultat 
al dezvoltării politice și sociale as
cendente, al lărgirii continue a de
mocrației socialiste, al îndrumării 
permanente de către partid a cul
turii noastre. Rezultat firesc al în
drumării înțelepte de către Partidul 
Comunist Român a culturii, al spri
jinului material acordat de către 
stat a fost înflorirea continuă a a- 
cesteia, afirmarea pe plan național 
și internațional a unor creații artis
tice a căror valoare este de necon
testat

Această apreciere o fac dintr-o 
convingere fermă formată cu prile
jul ă nenumărate confruntări pe 
care le-a avut colectivul Operei Ro
mâne cu exigențele publicului din 
țara noastră și de peste hotare. Aș 
vrea însă să spun că bucuria succe
selor obținute în multe țări ale 
lumii de reprezentanții artei și 
culturii noastre este amplificată de 
sesizarea unei atmosfere de respect 
și prestigiu de care se bucură țara 
noastră Toate acestea sporesc și mai 
mult responsabilitatea socială a 
noastră, a reprezentanților .artei ro
mânești și ne obligă la eforturi mai 
mari. Această răspundere poate fi 
materializată numai într-un singur 
fel și anume : integrîndu-ne

iși mai departe în munca între
gului popor pentru a da noi sensuri 
dezvoltării viitoare a țării.

In afara idealurilor de progres 
social ale clasei noastre muncitoare, 
ale întregului popor, nu este posi
bilă nici realizarea personalității fie
căruia dintre noi. Artiștii, oricare 

ani, rezultate bune în creșterea pro
ducției, reducerea costurilor șl mă
rirea beneficiilor, recoltele pot creș
te mult. Se cere ca pămîntul să fia 
lucrat mai bine. Sînt încă multe de
presiuni, care fie că nu pot fi 
folosite, fie că dau producții mici 
din cauza excesului de umidi
tate. Va trebui să fim sprijiniți 
în vederea urgentării lucrărilor 
de nivelare a terenurilor arabile, 
de completare a sistemelor de 
desecare și asigurarea funcționării 
acestora, ca apele mari ale Dunării 
să se poată evacua fără a produce 
daune culturilor agricole. De aseme
nea, trebuie extinse și modernizate 
sistemele de irigații. S-a prevăzut ca 
volumul de îngrășăminte chimice 
care va fi folosit în 1975 să sporească 
la două milioane tone față de 1969, 
ceea ce va constitui un factor deter
minant în intensificarea produc
ției agricole.

Aplicarea măsurilor stabilite la 
plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1967 va trebui să se facă cu și mai 
multă perseverență, în sensul de a 
crește inițiativa și răspunderea șe
filor de fermă, a tuturor lucrători
lor din acest sector. Sînt evidente 
rezultatele bune care se obțin, an de 
an, ca urmare a aplicării acestor 
principii noi. In campania de vară, 
din inițiativa unor șefi de fermă s-a 
organizat întrajutorarea între ferme 
la recoltatul griului, cîștigîndu-se 
timp prețios. De asemenea, mașini
le sînt folosite mult mai rațional. 
Ca urmare, în acest an, pînă acum 
au fost făcute economii Ia cheltu
ieli care însumează 1 milion de lei. 
Utilajele disponibile sînt închiriate 
altor unități, ceea ce ne-a adus un 
venit de 1,5 milioane lei în acest an 
și 5 milioane în 1968. Conducerea în
treprinderii cu sprijinul organizației 
de partid urmărește să se manifeste 
din plin inițiativele șefilor de fermă.

Vom căuta să ne perfecționăm, îti 
continuare, activitatea pentru a pu
tea duce cu succes la îndeplinire sar
cinile mari trasate de Congresul al 
X-lea agriculturii și în mod deose
bit întreprinderilor agricole de stat 
Experiența mea de vechi conducător 
în agricultura de stat mă îndeamnă 
să afirm că avem putința să înde
plinim sarcina cuprinsă în Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congres ca, în cel mai scurt timp, 
întreprinderile agricole de stat să 
poată concura cu cele mai bune fer
me din țările cu agricultură avansată 
atît la nivelul producției, al producti
vității, cît și al prețului de cost 

ar fi natura domeniului lor, sini 
chemați să dea expresie înaltă pro
fundelor aspirații ale poporului, să 
valorifice cu abnegație tezaurul da 
gîndire și acțiune al acestuia.

Consider că alături de însuși pro
cesul muncii, care este liantul ce 
unește toate compartimentele socie
tății noastre, un rol dintre cele mai 
importante îl joacă în realizarea a- 
celui climat de deplină unitate spi
rituală a poporului arta sub toate 
formele sale.

Frumosul, dragostea de frumos 
este un sentiment uman. Dar inten
sitatea acestui sentiment este și tre
buie să fie incomparabil mai mare 
la tînăra generație. Drept rezultat 
al dezvoltării culturii noastre socia
liste, al asigurării unei temeinice 
baze materiale, a însușirii ei, tine
retul nostru, muncitori, țărani, inte
lectuali, și-a îmbogățit viața spiri
tuală. Pe de altă parte, prin posibili
tățile de care dispune cultura noas
tră s-a integrat în circuitul mondial 
al valorilor.

Este un act de mare răspundere 
ce modele de viață spirituală pro
movăm, ce forme și metode folosim, 
pentru a face cunoscute aceste mo
dele, în ce fel orientăm educația ar
tistică a publicului larg. In fond, a- 
ceasta este o răspundere cetățeneas
că a noastră, a acelora care, anga
jați în slujba idealurilor contempo
rane ale poporului nostru, îi oferim 
operele de care el însuși are nevoie, 
acele opere pe care el le așteaptă 
cu deplină îndreptățire.

Dezbaterile din zilele Congresu
lui ne-au făcut să trăim momente 
impresionante, de înălțare spirituală, 
care, judecate de pe pozițiile celei 
mai înalte exigențe, vor apărea ca 
cele mai înalte piscuri ale unei isto
rii glorioase. Și toate aceste fapte 
capătă adevărata lor lumină, reala 
lor semnificație pe fondul înțelepciu
nii de care dau dovadă partidul nos
tru, conducerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cărui alegere în frun
tea partidului corespunde integral 
voinței întregii noastre națiuni.
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rin Valea Jiului se înțelege 
•porțiune de cîteva zeci de kilo
metri din lungul curs al Jiului. 
I s-a spus Valea Jiului numai 
acestei porțiuni pentru că, în

tr-o lungă perioadă a istoriei sale, îndeo
sebi aici s-a impus Jiul atenției lumii, 
asistînd la zbuciumul industrial al cărbu
nilor peste care trecea și la dramele 
zguduitoare ale oamenilor împinși pe ga
lerii ca să-l extragă din trupul munților.

Pentru istoria industrială a țării și 
pentru lupta și destinele clasei munci
toare din România conduse de partid, 
Valea Jiului reprezintă un adevărat sim
bol. Ea a trăit cu intensitate maximă 
toate seismele, întregul cortegiu de con
secințe economice și sociale generate de 
o exploatare capitalistă dintre cele mai 
rapace. De aceea Valea Jiului a fost una 
dintre vetrele fierbinți ale luptei revo
luționare din România. După cum tot 
aici, îndată după eliberarea țării de sub 
jugul fascist, s-au aprins marile torțe 
ale muncii pentru edificiul noii socie
tăți, Valea Jiului trăind cu maximă in
tensitate procesul unor profunde prefa
ceri economice și sociale. Este una din
tre zonele cele mai reprezentative pen
tru amploarea acestor prefaceri în viața 
României contemporane, unul dintre ar
gumentele cele mai convingătoare ale 
operei înfăptuite de partidul comunist 
în ultimii 25 de ani ai istoriei noastre.

Cărbunii Văii Jiului au înscris o 
traiectorie de foc în acest sfert de secol 
al înnoirilor socialiste. Să ne amintim 
de minerii care din primele zile ale în
toarcerii armelor împotriva fascismului 
au intrat în subteran cu un singur gînd : 
să răspundă chemării pe care le-a adre- 
sat-o partidul : „Totul pentru front, to
tul pentru victorie !“. Să ne amintim că 
bulgării negri, extrași în condiții eroice 
de către minerii Văii Jiului, au pus în 
mișcare primele trenuri ale reconstruc
ției economice, ale ștergerii urmelor răz
boiului. Cărbunii din Valea Jiului au 
încins cazanele care au produs 
necesară fabricilor și uzinelor în 
început ai construcției socialiste, 
industriei", așa era numit atunci 
nele. Cărbunii din Valea Jiului 
venit apoi cocs în primele baterii ale 
Uzinei cocso-chimice de la Hunedoara 
și au topit, în furnale, minereul, au 
produs oțelul primelor tractoare româ
nești, al primelor mari agregate produse 
de tînăra industrie socialistă a României. 
Cărbunii din Valea Jiului au devenit 
apoi substanța primordială din care s-au 
născut kilowații primelor mari termocen
trale din sistemul energetic național.

Valea Jiului — leagăn al cărbunilor și 
vatră a unei spectaculoase evoluții eco
nomice și sociale — de la primele semne 
ale existentei sale industriale n-a părăsit 
nici o clipă scena istoriei. Ea ne reține 
și ăcum, privirile, o găsim înscrisă cu li
tere apăsate în caligrafia 
a dezvoltărilor economice 
prinse în însufleți toarele 
celui de-al X-lea Congres 
Cărbunele acestei văi — 
energetic — reprezintă una dintre ma
rile bogății ale subsolului românesc, a 
căror valoare urmează să urce trepte 
superioare în cincinalul următor.

energia 
anii de 
„Plinea 
cărbu- 

au de-

pre viziunilor, 
viitoare, cu- 

Directive ale 
al partidului, 
cocsificabil și

P
rimul miner a fost rîul însuși. 
Se presupune că în Valea Jiului 
cărbunele ar 1’i fost cunoscut 
încă de pe vremea dacilor care 
au observat în apele rîului bo

lovani negri. Dar aveau să treacă multe 
veacuri pînă să descopere oamenii va
loarea acestor pietre negre ; abia în 1840 
apare aici prima exploatare .minieră.

Mai tîrziu, marea frenezie a cărbune
lui era în plină, desfășurare cînd, în 
1873, munții, Jiul, oamenii și barăcile lor 
au fost zguduite de prima dramă a Văii 
Jiului, prima explozie de grizu și primul 
mare incendiu care au măturat tot ce au 
întîlnit în cale. După ce morții au fost 
îngropați, după ce spaima a trecut, după 
ce s-au stins ultimele ecouri ale groaz
nicei detunături, oamenii au fost îm
pinși din nou pe galerii, și totul s-a luat 
de la capăt... De la capăt ! De aici încolo, 
tot ce s-a petrecut în Valea Jiului, timp 
de 71 de ani, n-a depășit in esență gra
nițele acestui ciclu — unul dintre cercu
rile vicioase cele mai tragice ale exploa
tării capitaliste. Au apărut mine noi, 
patroni și societăți noi, galerii și instala
ții noi, pentru că mereu mai tiranice 
erau interesele ce se încrucișau în Valea 
Jiului, iar producția a crescut de ,1a 
118 000 de tone în 1871, la 2 167 000 de 
tone în 1944. Dar mineritul a rămas 
același : circumscris între tragedii tecto
nice și tragedii sociale.

O zicală a minerilor din acele timpuri, 
tot atît de veche ca și istoria Văii Jiului, 
spunea : „Minerul poartă cămașa morții". 
Dacă reușea să scape de surpări, de ex
plozii și inundații, el era pîndit de si
licoză, de felurite alte boli, de istovire 
fizică și, ca în 1929, de gloanțe. Dacă nu 
murea ca Iacob Onisia, murea ca Vitoș 
Gavrilă, (secerat, ca atîția alții, pentru 
„îndrăzneala" de a se fi ridicat la luptă). 
Și astfel, cu timpul, Jiul a fost paupe
rizat pînă și de elementarul drept de 
a-și împrumuta numele văii prin care 
curgea. Mereu mai insistent și mereu 
mai adevărat i s-a spus „Valea plînge- 
rii“. Poate că nicăieri nu apare mai cu
tremurător acest adevăr ca în Muzeul 
mineritului din Petroșani.

In liniștea gravă, de sanctuar, a sălilor, 
vitrinele cu încărcătura lor de docu
mente și mărturii, de obiecte și unelte 
ce au aparținut minerilor din alte tim
puri exercită asupra vizitatorilor un 
efect ciudat. Oamenii trec împietriți, 
hipnotizați prin fața lor. Un „ștearț" 
(feștilă cu seu pentru iluminat în sub
teran) : un obiect mic din tablă neagră. 
Pare inofensiv, dar trupurile a mii și 
mii de mineri au fost sfîrtecate din pri
cina lui ; era de ajuns ca un fuior de 
gaz metan să-i apară în cale pentru ca 
o explozie pustiitoare să zguduie sub
teranele. O bundă cusută din zdrențe : 
un veșmînt de miner. Unul singur, însă, 
prin sugestia ambiției îl vezi atîrnîna pe 
mii de trupuri scheletice, exact ca în 
fotografia ce te întîmpină la pasul ur
mător. Un „troc": un fel de.făraș mare 
din lemn. Pare, mai curînd, o sanie pen
tru copii. O, nu ! Mii și mii de mineri, 
generație după generație, oameni care 
au intrat în mină la 13 ani și au ieșit de 
acolo bolnavi, istoviți sau 
mortuare, au purtat trocul 
cărbuni, sprijinindu-1 pe 
doindu-se sub greutatea 
prin noroiul galeriilor și

scoși pe tărgi 
acesta plin cu 
abdomen, în- 
lui, tîrîndu-1 

.................. =__  . . al suitoarelor. 
Trocul acesta care, luat în sine, pare o 
sanie a și fost: o sanie pe care mii de 
trupuri istovite au alunecat spre moarte. 
Pentru că durata medie a vieții mineri
lor din Valea Jiului a fost cea mai scurtă 
din România capitalistă.

Obiecte, unelte, fotografii, facsimile, tă
ieturi din ziare, scrisori ale minerilor.

Reportaj de MIHAI CARANFIL

rapoarte ale jandarmeriei, fișe de sala
rizare, puști , și baionete, bocancii jan
darmilor ce ‘au tropăit în lungul Văii 
Jiului alergînd să înece în sînge grevele 
și răscoalele din anii negri... Toate aces
tea îi fixează cu priviri de gheață pe 
vizitatori, le biciuiesc memoria și-i îm
ping afară, în strada inundată de soare. 
Ieșind, oamenii respiră cu lăcomie aerul, 
culorile, peisajul prezentului ca pe o cer
titudine că toate acele imagini nevero
simile aparțin definitiv și irevocabil 
trecutului.

Cum s-a zămislit acest prezent ?

.nț. cunoscuț'“intîia ,pară Valea 
Jiului în 1952, pe vremea cînd 

k ținutul acesta se smulgea, cu 
^sforțări uriașe, din vechile lui 

tipare ; erau anii dintîi ai con
strucției socialiste. Am poposit acolo 
cîteva luni și astfel, retrospectiv,_ am 
imaginea vie a amplelor eforturi de
puse atunci pentru regenerarea_ Văii 
Jiului. Alături de energia umană des
cătușată și călăuzită de partid în ve
derea sporirii substanțiale a producției 
de cărbune, se acționa ferm pentru crea
rea unor condiții1 tehnice superioare, 
menite să dezvolte în perspectivă con
tribuția Văii Jiului la industrializarea 
țării, la edificarea economiei socialiste.

Dădeau roade primele mari investiții, 
marile eforturi făcute de tînârul stat al 
puterii populate pentru reutilarea mi
nelor și redeschiderea unor mine aban
donate odinioară de capitaliști. Mecani
zarea mineritului stîrnise nu interes din 
partea minerilor, ci entuziasm. încă din 
’52 dispăruseră multe dintre vechile 
unelte. Dispăruse împovărătorul 
Dispăruseră tîrnăcopul și fistăul, 
cuite de pickhamer 
pneumatic. In 1952 n-a mal fost cu pu
tință să văd „celebrii" cai de mină, cei 
care o dată coborîți în galeriile subterane 
nu mai erau scoși decît după ce răpo
sau trăgînd vagoneții pe lungile galerii. 
Galeriile erau străbătute de forța cailor 
putere ai locomotivelor Diesel și elec
trice. Haveze — mașini care secerau căr
bunele, primele combine miniere și alte 
utilaje încă necunoscute în Valea Jiului, 
pătrundeau în adîncuri.

Metode noi de extracție erau asimilate

troc. 
. tnlo- 

și perforatorul

Petrila, între Petrila și Lonea, între Lo- 
nea, Jieț și Cimpa. Totul e un singur 
mare oraș, un oraș ca un șirag de măr
gele șerpuind pe fundul Văii Jiului, între 
munți și păduri : municipiul Petroșani, 

în mod ciudat și paradoxal,, cel mai 
puternic centru minier al țării și, în 
același timp, unul dintre cele mai mari 
centre industriale, rămăsese pînă în 1948 
cel mai puțin urbanizat din toate. Doar 
un sfert din populația Văii Jiului era 
populație urbană, demonstrînd și prin 
aceasta că exploatarea nemiloasă, munca 
istovitoare din subteran, erau comple- 
mentate la lumina zilei de imaginea mi
zeriei și a înapoierii sociale. Statisticile 
recente au înregistrat un salt specta
culos, corespunzător pe plan social cu 
victoriile și succesele minerilor pe plan 
economic : circa 90 la sută din populația 
Văii Jiului se bucură de statutul și avan
tajele urbanizării. Este încă o ilustrare 
strălucită a sensurilor umaniste ale poli
ticii partidului care, inălțind consecvent 
edificiul industrializării socialiste, creează 
temeliile trainice ale 
și civilizației.

creșterii bunăstării

acest context al im- 
împliniri materiale 
în istoria ultimului 

noua condiție

din mers, cu pasiunea și răspunderea 
unor oameni care se simțeau liberi și 
stăpîni în minele, în țara lor. Se depă
șise de pe atunci producția maximă ob
ținută vreodată în Valea Jiului. Nume de 
comuniști, oameni care dinamizau și ca
talizau avîntul colectiv, apăreau pe pri
ma pagină a ziarelor ce anunțau răsună
toare succese ale muncii minerilor din 
Valea Jiului.

Dar era abia un început... De atunci, 
neîntrerupt, Valea Jiului a urcat cu în
treaga ei energie treptele tot mai înalte 
ale planurilor cincinale, pompînd în arte
rele energetice ale economiei naționale, în 
plin elan constructiv, cantități' sporite de 
cărbune și primind — efect nemijlocit al 
industrializării socialiste — mijloacele 
tehnice și economice ale unei totale în
noiri. In cele cîteva luni trăite acum 17 
ani în Valea Jiului, am străbătut galeriile 
tuturor minelor, de la Cimpa pînă la 
Uricani. Trei dintre ele îmi păreau a fi 
moștenit starea cea mai grea : Cimpa, 
Jieț și Lonea. Iată-mă reîntors acum în 
exact aceleași locuri, pentru a vedea 
ce s-a petrecut. în tot acest răstimp...

A
0 ncă de la suprafață te întîmpină
S un cu totul alt peisaj : vechile 
H puțuri, negre și ruginite, clădi- 
B rile, turtite și mohorîte, ca zbu

ciumate de foc și cutremur, au 
dispărut, a dispărut noroiul și în
treaga încrengătură de fiare ce pă
reau că se află sub semnul improvizației. 
Am găsit acum o singură mare incintă 
industrială. Construcții noi, moderne, ae
risite. Cele trei mine pomenite mai sus 
au fost unite într-una singură, galeriile 
lor și-au dat mîna pe sub pămînt, totul 
a fost orînduit într-un singur și foarte 
ordonat flux al cărbunelui. Am coborît. 
Un lift m-a depus cu viteză amețitoare la 
cîteva sute de metri sub pămînt, pe un 
larg coridor de beton pe care aleargă 
trenuri electrice, scăldate în lumină de 
neon Un trenuleț de persoane, cu va
goane de călători în miniatură, te poartă 
kilometri întregi prin acest lung și alb 
coridor... în stînga și în dreapta se des
prind, din loc în loc, galeriile transver
sale ce duc spre frontul de cărbune.

are este în 
portantelor 
înregistrate 
sfert de veac, 
profesională și socială a mine

rului ?
Mă adrfesez, în primul rînd, unui „ve

teran", unul dintre cei mai vestiți mineri 
ai Văii Jiului. Un nume notoriu in primii 
ani ai construcției socialiste : Kopetin 
Geza. E duminică dimineața. II găsesc 
îngrijindu-și grădina care înconjoară casa 
cea nouă, cu aspect de vilă. Un univers 
vegetal odihnitor.

— Frumoasă viață de miner, dar să fii 
tînăr — remarcă pensionarul..

— Ai lua totul de la capăt. Kopetin 
Geza ?

— Altfel ar fi. Acuma totu-i mecanizat. 
Uneltele astea noi, mașinile costă milioa
ne. îți ușurează munca, dar te și obligă 
să fii capabil să le stăpînești. Acum ți 
se cere mai multă minte și judecată... 
Nu, subteranul nu mai e ce a fost altă
dată. Mă bucur pentru ortacii aceștia 
tineri, pentru tot ce pot să facă avînd 
la îndemînă tehnica nouă.

„Tinerii ortaci" ...In investigarea schim
bului de mîine, am trecut pragul Institu
tului de mine din Petroșani. De prisos 
să mai adaug că acest institut de învă- 
țămînt superior, împlîntat în inima căr
bunelui românesc, este o creație.a socia
lismului. Am vrut să știu cine sînt, de 
unde vin și unde se duc tinerii care 
trăiesc aici marele zbor sideral al învă
țăturii. Sînt cumva fiii și nepoții împu.ș- 
caților de la Lupeni, din acel sîngeros 
‘29? Sînt fiii minerilor din Valea Jiului? 
Dacă așa stau lucrurile — mi-am spus — 
dacă măcar o parte dintre absolvenții 
acestui institut sînt urmașii direcți ai 
acelor mineri pe care un mare reporter, 
descins în 1945 în Valea Jiului, i-a văzut 
coborînd în mină și avînd drept unică 
hrană un măr, și i-a văzut apoi în sala 
de apel a minei legîndu-și cu sîrmă zdren
țele și tălpile bocancilor — atunci în- 
tr-adevăr institutul reprezintă și un emo
ționant etalon al împlinirilor sociale. E 
drept, o astfel de evidență nu se ține 
aici, atenția fiind în primul rînd îndrep
tată spre prezent și viitor : pregătirea 
unor noi promoții de specialiști capabili 
să stăpînească, să conducă ofensiva mo
dernizării extracției carbonifere. Totuși 
— mi s-a răspuns la insistențele mele — 
este cert că majoritatea celor 2 500 de 
absolvenți ai institutului (în douăzeci de 
ani de activitate) sînt fii de mineri din 
Valea Jiului. Primii, din familia lor, cu 
o pregătire universitară — ei au inaugu
rat, pe acest plan, un nou destin social.

Pentru comparație . să citim următoa
rele rînduri dint.r-o autobiografie : „Tatăl 
meu a fost și el miner și bunicul meu 
a fost miner. Eu rn-am născut la Lupeni 
și la vîrsta de 13 ani am intrat în mină 
după ce mult s-a rugat tata de patroni. 
Am făcut la început ce făceau toți copiii 
de miner de vîrsta mea : am cărat apă 
la grupele de mineri, în abataje. Cînd 
aveam 15 ani am fost vizitiu la caii din 
mină, la transportul pe galerii. După doi 
ani am intrat ca vagonetar, mai tîrziu 
ca ajutor de miner". Biografia din care 
am spicuit aparține veteranului Cristea 
Aron, însă în același timp aparține atîtor 
și atîtor generații din truda, din suferin
țele, din lupta cărora s-a născut Valea 
Jiului de astăzi.

Destinul social al noilor promoții din 
Valea Jiului este astăzi tot ce poate fi mai 
reprezentativ pentru prefacerile funda
mentale petrecute în structura intimă a 
vieții minerului, în acest destin, dezvol
tat pe liniile de forță ale operei de con
strucție socialistă, condusă de partid, se 
oglindește grija față de tînăra generație 
crescută în condițiile accesului larg și 
nestînjenit la cultură, la instrucție teh
nică și științifică — piatră unghiulară a 
înfloririi personalității umane.

Mă aflu în fața unui tînăr . cu un aer 
degajat, dezinvolt, sigur pe fiecare gest.

— Numele dumneavoastră, vă rog ?
— Dan Surulescu.
— Vîrsta ?
— 29.
— Profesia ?
— Inginer miner.
— Funcția ? \
— Directorul minei Paroșeni.
— Unde ați studiat 7
— La Institutul de mine din Petroșani.
— Aveți mulți colegi în Valea Jiului ?
— Am mulți colegi chiar aici la mina 

Paroșeni. Din 16 ingineri cîți avem, 15 au 
absolvit 
în toată

— Cu
— O.

rimul și cel mai puternic din
tre resorturile care s-au declan
șat pentru a pune în acțiune a- 
ceste energii a fost cel al con
științei socialiste. Minerii

Turnuri moderne de extracție — înzestrate cu instalații 
de mare randament — marchează progresul tehnic în 

peisajul industrial al Văii Jiului

adevărate uzineBunchere și silozuri — 
subterane — colectează cărbunele din 
abataje și-l duc spre un singur loc, puțul 
central de extracție. Aici, cărbunele curge 
în cele două schipuri mari ale puțului 
care fac neobosit cursa între adîncuri și 
lumina zilei. E o instalație modernă, au
tomatizată. Se aude numai zumzetul cati
felat al motoarelor electrice și alunecarea 
continuă a benzilor și schipurilor. Nu mai 
este aceasta Valea Jiului pe care am cu- 
noscut-o cîndva !

Și iată o sumară punctare 
lor ce au survenit schimbînd 
tura minelor Văii. Jiului :

• între anii 1944 și 1968 
în Valea Jiului 6,5 miliarde 
în perioada 1969—1970 se vor mai investi 
circa 1,1 miliarde lei. Două sînt 
direcțiile principale către care au fost 
dirijați acești bani din bugetul statului 
socialist : a) regenerarea industrială a 
acestui bazin carbonifer, ridicarea lui la 
parametrii de producție și de productivi
tate, potrivit nevoilor mereu crescînde ale 
economiei naționale și b) despovărarea 
muncii de condițiile tehnice grele pe care 
le-au moștenit minele Văii Jiului, înălța
rea minerului la stadiul și profilul pro
fesional corespunzător progresului tehnic. 
Au fost create orizonturi principale de 
transport comun și la minele Petrila, 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni. Mașini cu ca
bluri multiple și schip (așa cum am văzut 
la Lonea) vor face extracția cărbunelui 
și la Dîlja, la Vulcan, la Uricani și la 
noile mine în deschidere (Paroșeni. Live
zeni, Bărbăteni). 
funcționează de 
Puțurile vechi au

• Mecanizarea 
cărbuni cu haveze, combine și pluguri de 
cărbune. Perforatorul rotativ, de trei ori 
mai eficient decît perforatorul cu percu
ție. Echipamente moderne de .-susținere, 
cu stîlpi hidraulici și tavanul elastic (17 
abataje frontale folosesc aceste instalații 
cu o lungime totală de 1 500 m. Producția 
extrasă prin acest procedeu a crescut, 
în ultimii zece ani, de peste 15 ori).

• Mecanizarea încărcării — încărcarea 
manuală fiind cea mai grea și istovitoare

a modificări- 
radical struc-

s-au investit 
lei, iar

Cl astfel de instalație 
pe acum la Aninoasa. 
fost și ele modernizate, 

tăierii straielor de

■

'V '

' . . • * •*

«C

dintre operațiile mineritului-. Vitezele de 
înaintare au crescut astfel cu 25 la sută. 
Foraje prealabile pentru săparea suitoa
relor. Instalații de încărcare cu greifere 
la săparea puțurilor.

o Noi stații de aeraj, pentru aerisirea 
minelor, dotate cu instalații și echipamen
te moderne care asigură minerilor con
diții optime de lucru. Deosebit de aceste 
instalații a început să funcționeze la Lu
peni prima stație automată de control de 
la distanță a acumulărilor de metan și o 
stație de degazare a zăcămîntului.

Este numai un fugitiv inventar din ar
senalul vast al mijloacelor tehnice ce au 
catapultat Valea Jiului intr-o altă condi
ție, într-o altă structură. O totală reașe
zare : a rețelei subterane . în materia densă 
a munților, a formelor și condiției tehnice 
a galeriilor în lăcașurile lor, a peisajului 
industrial de la suprafață, în panorama 
montană a Văii Jiului ; o structurală rea
șezare a raportului de forțe dintre oameni 
și straturile de cărbuni, o reașezare totală 
a Văii Jiului în spațiul ei istoric. Totul 
îmbrăcînd formele marcante ale marilor 
prefaceri dictate de înaintarea țării spro 
socialism, în acest sfert de secol.

Mine noi se deschid. Dar cum ? Cum își 
fac acum oamenii drum spre zăcămîntul 
strtns între lespezile gigantice ale mun
ților ? De la 1 aprilie 1969 mina Paroșeni 
a intrat în producție, a devenit unitate 
independentă. Toate galeriile de transport 
sînt betonate, toate abatajele sînt fron
tale (cu front lung de lucru). De la înce
put, combine de mare randament mușcă 
din strat într-un flux aproape continuu. 
Toate instalațiile de aici reprezintă tot 
ce s-a produs mai nou, mai modern, mai 
eficient, în tehnica mineritului. Nu e de 
mirară deci, că de la 330 000 de tone, pla
nul anului în curs, în 1974 mina Paroșeni 
va produce un milion de tone, aproape 
jumătate din cantitatea extrasă în toată 
Valea Jiului, în urmă cu 25 de ani 1

Sînt semnele unei neîntrerupte tinereți, 
sînt amprentele vii ale unui dinamism 
neobosit, înrădăcinat definitiv în Valea 
Jiului, vale a industrializării socialiste. 
E o „tinerețe fără bătrîncțe" pe care di
rectorul general al Centralei cărbunelui 
de la Petroșani, dr. ing. Roman Petru, 
care a fost delegat la Congresul X, ne-o 
descrie în termenii certitudinii și ai cu
tezanței :

— Valea Jiului trăiește acum însufle
țirea pe care i-o dau marile perspective 
deschise de Directivele celui de-al X-lea 
Congres al partidului. Sînt perspectivele 
continuării drumului ascendent de rea
lizări economice și sociale în Valea Jiului. 
Se prevede creșterea producției de căr
buni de la 8,2 milioane tone în 1970, la 
11,2 milioane tone în 1975 și Ia 12 milioane 
în 1980. Se termină, pînă atunci, punerea 
în valoare a tuturor cîmpurilor miniere 
prin atingerea capacităților proiectate la 
minele noi de la Paroșeni, Livezeni, Băr
băteni și prin extinderea cîmpurilor mi
niere la minele vechi. Cincinalul următor 
prevede mecanizarea completă a lucrări
lor miniere. Se acordă o importanță spe
cială minelor Lupeni, Bărbăteni, Uricani, 
de unde se extrage cărbune cocsificabil...

Așadar, de la 2 milioane de tone anual 
la 8,2 milioane tone — acesta este saltul 
pe care l-a înregistrat Valea Jiului. într-o 
pătrime de secol.

la Petroșani. Mult mai mulți sînt 
Valea Jiului.
ce vă ocupați acum ?
multe lucruri ne preocupă. Sîn- 

tem o mină tînără, în plină dezvoltare. 
Aducem utilaje noi. extindem cîmpurile 
miniere, organizăm o rețea modernă de 
transporturi în subteran, pregătim mineri 
calificați, electromecani ci...

in această istorică incintă industrială s-au
la acele lupte și după 25 de viajă liberă, uc muu ■ ■■ upuiu uc „u.u.uu...„
ticipă cu însuflețire la înfăptuirea mărețului program de înflorire a patriei, stabilit de cel de-al X-lea Congres a

Comunist Român Foto : I. MATEESCU

desfășurat, în 1929, luptele eroice ale minerilor din Lupeni. Azi, după 40 de ani de 
de mari succese în opera de construcție socialistă, Valea Jiului, oamenii ei par- 

il Partidului

și-au conjugat eforturile într-o acțiune 
de mari proporții pentru a-i conferi Văii 
Jiului atributele de puternic centru al ci
vilizației industriale din România socia
listă.

De aceea, în vara anului 1969, în acest 
august fierbinte — al 40-lea de la glo
rioasele lupte ale minerilor și al 25-lea 
august al libertății noastre — mă plimb 
prin Lupeni, printr-un Lupeni poleit de 
lumina soarelui, reflectată de fațadele 
pastelate, de miile de ferestre ale blocu
rilor de locuințe din noile cartiere. Am 
urcat pe dealuri, în fostele colonii ale 
minerilor, modernizate acum, înotînd 
în vegetație, împrejmuite cu flori, 
în cartierul Braia, primul și cel mai 
mare dintre noile cartiere, unde orașul 
și-a structurat geometriile și dimensiu
nile în arhitecturi moderne, e încă șan
tier. Orașul se extinde spre Bărbăteni și 
Uricani și poate nu va trece mult pînă să
se unifice cu Uricanii de-a lungul unei 
mari artere urbanistice. Așa cum s-a în- 
tîmplat între Lupeni și Paroșeni, între 
Paro.șeni și Vulcan, între Vulcan și Is- 
croni, între Iscroni și Livezeni, între Li- 
vezeni și Petroșani, între Petroșani șl

Ilonii fundamentali ai existenței 
minerului din Valea Jiului sînt 
acum întregi, cu profil de co
loană infinită (tot undeva pe 
Jiu a fost înălțată și coloana lui

Brâncuși). Semnificativ este faptul că mu
tațiile sociale și profesionale au făcut 
ca munca minerului să fie acum ase
mănătoare altor activități de tip in
dustrial. Minerii folosesc din plin avan
tajele automatizării și mecanizării, ma
nipulează agregate-gigant apăsînd butoa
ne și manete. Imaginea vechilor „colonii" 
mizere, de tristă amintire, este înlocuită 
de cea a orașului muncitoresc, socialist, 
modern. Ei, minerii, care erau nevoiți 
să-și introducă fiii în mină și să-i dedice 
de la o vîrstă fragedă unei existențe de 
rob subpămîntean, își îmbracă acum copiii 
în costume impecabile și-i trimit la săr
bătoarea absolvirii liceului. Ei conduc 
— și aceasta este o înaltă măsură a dem
nității cucerite, a roadelor democrației 
socialiste — destinele Văii Jiului. I-am 
întîlnit în funcții de răspundere : primari, 
directori de mină, secretari ai comitetelor 
de partid, deputați, ingineri, maiștri...

Valea Jiului — loc dinamic, reprezenta
tiv pentru climatul României socialiste, 
minerii ei — detașament de frunte al 
clasei muncitoare — se află astăzi, îm
preună cu întregul popor, în conul de 
lumină proiectat spre un viitor măreț, 
de Congresul al X-lea al partidului. 
Acum, la numai cîteva zile de Ia înche
ierea lucrărilor Congresului și în pragul 
marii aniversări a Eliberării, minerii Văii 
Jiului poartă în inimă, o dată cu hotărîrea 
fermă de a înfăptui prevederile vastului 
program de dezvoltare a țării noastre, 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, o dragoste și o încredere 
nemărginită în partid, în conducătorii săi.
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Vineri la prînz, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășul 
Rashad Amjed, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Irakian, 
care a luat parte la lucrările Con-

Heprezentafttul Frontului
Eliberării din Mozambic

Vineri dimineață a părăsit Ca
pitala tovarășul Marcelino dos 
Santos, membru al Consiliului 
Prezidențial al C.C. al Frontului 
Eliberării din Mozambic (Frelimo), 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. ca 
fceprezentant al Frelimo.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Vasilichi, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit vineri dimineața delegația de 
activiști ai P.C. din Cuba, for
mată din tovarășii Guillermo Gar
cia, membru al Biroului Comite
tului de partid Havana, și Emilio 
Perez Morelon, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Bo- 
yeros, care a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat tovarășul Va
sile Potop, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

C. AL P.C.R.
greșului al X-lea al P.C.R. A 
participat tov. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

*

A fost de față ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Jesus 
Barreiro Gonzalez.

In timpul șederii în România, 
delegația de activiști ai P.C. din 
Cuba a avut convorbiri la Consi
liul Economic, la Comitetul mu
nicipal București și la comitetele 
județene Prahova, Sibiu, Hunedoa
ra și Constanța ale P.C.R., la mi
nistere și alte organe de stat cen
trale din domeniul economiei, a 
vizitat unități industriale și agri
cole, instituții de cultură și artă.

Vineri la amiază, delegația a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Telegrame
Cu prilejul împlinirii unui an de 

la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă, între miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări a avut 
loc un schimb de telegrame de 
felicitare.

Cronica zilei

Adunare festivă consacrată
Zilei presei române

Delegația Partidului 
Progresist al Oamenilor 

Muncii din Cipru (A. K. E. L)
Vineri dimineață a părăsit Capi- ‘ 

tala delegația Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (Akel), formată din tovarășii 
Hristos Petas, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului, și 
Hristos Hristofis, membru al C.C. 
al Partidului, care au participat 
la lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., Stelian 
Ionescu, membru al Biroului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, de activiști 
de partid.

Tovarășul James Stewart, secre
tar general adjunct al Partidului 
Comunist din Irlanda de Nord, care 
a reprezentat acest partid la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. a părăsit vineri dimineață 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Uniunii
Democrate Somaleze

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala tovarășul Yussuf Osman 
Samantar, secretar al C.C. al Uni
unii Democrate Somaleze, care a 
reprezentat U.D.S. la lucrările 
Congresului al X-lea al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

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

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul Manea Mănescu, vi

cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit vineri după-amiază pe vi
cepreședintele Statului Liberia, dr. 
Wiliam R. Tolbert Jr., care se a-

flă Intr-o vizită în țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,
CORNELIU

A PLECAT IN R.
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a plecat vineri 
seara ire R.S.F. Iugoslavia, unde va 
face o vizită de prietenie între 
16—19 august, la invitația secreta
rului de stat pentru afaceri exter
ne, Mirko Tepavaț.

Printre persoanele oficiale care 
l-au salutat la plecare, pe peronul

MĂNESCU,
S. F. IUGOSLAVIA
Gării de Nord, se aflau George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alți 
membri ai conducerii M.A.E., pre
cum și Milorad Komatina, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Vineri a părăsit definitiv țara noas
tră Iakșa Petrici, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Federative Iugosla
via in Republica Socialistă Româ
nia.

*
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă și Uniunii 
Artiștilor Plastici, vineri la amiază 
s-a deschis, la sala Dalles și la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România, expoziția de artă plastică 
închinată celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

La vernisajul de la sala Dalles 
a luat cuvîntul Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici,

La deschidere au fost prezenți 
Marin Rădoi, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
Vasile Dinu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, critici de artă, artiști plas
tici, ziariști, un numeros public.

★
Vineri, în cadrul lucrărilor Semi

narului european al O.N.U. au fost 
dezbătute o serie de probleme lega
te de măsurile necesare pentru îmbu
nătățirea situației femeii în contextul 
dezvoltării actuale a științei și teh
nicii. ■

Pe marginea acestei teme au luat 
cuvîntul numeroși participanți.

Vineri, Miu Dobrescu, președinte
le Consiliului popular județean Iași, 
a oferit un dineu în cinstea parti- 
cipanților la seminar.

LOTO
Numerele extrase la tragerea Loto 

din 15 august 1969.
EXTRAGEREA I :
23 66 22 13 57 42 20 33 28 25 65 63.
Fond de premii : 562 278 lei.
EXTRAGEREA A II-A :
41 31 9 65.
Fond de premii : 298 250 lei.

științifice jubiliare

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului De
mocrat din Guineea, formată din 
tovarășii Mami Kouyate, director 
în Ministerul Afacerilor Externe 
din Republica Guineea, și Fode 
Berete, directorul ziarului „Ho- 
roya", care au participat la lu

crările celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

Vineri s-au desfășurat lucrările 
Sesiunii de comunicări științifice or
ganizată de Academia Militară, con
sacrată celei de a 25-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fas
cist. Au participat general-colonel Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, generali 
și ofițeri activi din M.F.A., Consiliul 
Securității Statului și Ministerul A- 
facerilor Interne, veterani — foști 
comandanți de unități și mari unități 
participante la războiul antihitlerist, 
cercetători și specialiști în domeniul 
istoriei, cadre didactice din învăță- 
mîntul militar. Au fost expuse comu
nicări privind pregătirea, organiza
rea și înfăptuirea insurecției armate 
din august 1944, rolul hotărîtor al 
clasei muncitoare și al Partidului Co
munist Român în înfăptuirea acestui 
important act istoric, însemnătatea 
sa, precum și aspecte ale mărețelor1 
realizări obținute de poporul român 
în cei 25 de ani care au trecut de la 
eliberarea patriei.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : „Asi-

gurăm Comitetul Central al partidu
lui, pe dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom urma neabătut politica parti
dului nostru și nu vom precupeți 
eforturile pentru traducerea în viață 
a hotărârilor adoptate de istoricul 
Congres al X-lea al partidului 'și 
pentru îndeplinirea îndatoririlor ce 
ne revin în întărirea capacității de 
apărare a scumpei noastre, patrii, 
Republica Socialistă România".

*
Tot vineri s-a desfășurat și sesiu

nea festivă a Institutului de cerce
tări forestiere.

în cuvîntul de deschidere, ministrul 
economiei forestiere, Mihai Suder, a 
subliniat sarcinile care revin colec
tivului acestei vechi unități de cer
cetare în înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului. 
Participanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se mențio
nează printre altele : „Folosim acest 
prilej pentru a ne exprima Încă o 
dată adeziunea hotărîtă la politica 
partidului, convingerea nestrămutată 
că această politică corespunde pe de
plin realităților socialiste ale patriei, 
aspirațiilor noastre de progres și bu

năstare, cauzei socialismului șl păcii 
în lume".

★
Sesiunea festivă a Consiliului na

țional al inginerilor și tehnicienilor 
a prilejuit celor prezenți o trecere în 
revistă a realizărilor, științei și teh
nicii,. românești în ultimul sfert de 
veac.

Luînd cuvîntul în deschidere, prof, 
ing. Constantin Dinculescu, membru 
corespondent al Academiei, preșe
dintele CN.LT., a arătat că intelec
tualitatea tehnică încearcă astăzi un 
sentiment de mîndrie patriotică și 
bucurie pentru contribuția sa la ma
rile înfăptuiri ale orînduirii socia
liste. Ea își exprimă adeziunea de
plină la politica internă și externă 
a partidului și se angajează să tra
ducă în viață istoricele hotărîri adop
tate de Congresul al X-lea al P.C.R.

★
în sala de festivități a Muzeului 

de istorie a. partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România au continuat vineri lu
crările sesiunii științifice internațio
nale cu tema „General și particular 
în lupta revoluționară și construc
ția socialismului, în lumina experien
ței partidelor comuniste".

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Comunist din
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala tovarășa Julia Arevalo, mem
bru al C.C. al P.C. din Uruguay, 
președintele Comisiei de Control, 
care a reprezentat acest partid la 
Congresul al X-lea al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, tovarășa Julia Arevalo a 
fost condusă de tovarășii Dumitru 
Coliu și Stana Drăgoi, membri ai 
C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Delegația Partidului Comunist din 
Danemarca, în frunte cu tovarășul 
Ib Norlund, membru ' al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Danemarca, a vizitat vineri Iașii, o- 
prindu-se la Uzina metalurgică și la 
Uzina de prelucrare a maselor plas
tice, la cămine studențești, monu
mente și muzee, la Stațiunea expe
rimentală hortiviticolă Copou.

★
Delegația Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia, condusă de tovarășul' 
Mialko Todorovici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a fost joi și vineri oaspetele litora
lului românesc. însoțiți de Gheorghe 
Cioară, membru al C.C. al P.C.R., 
membrii delegației iugoslave au vizi
tat orașul Constanța și stațiuni bal
neoclimaterice.

★
Continuîndu-și vizita prin țară, re

prezentantul Partidului Comunist Do-

care au participai
X-lea al P.C.R.

minican, tovarășul Manuel Sanchez, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, a fost vineri oaspetele 
constructorilor de tractoare din Bra
șov și al cooperativei agricole de 
producție Ghimbav.

Vr
Reprezentanți ai Partidului Comu

nist Brazilian, Partidului Comunist 
din Chile. P.C. din Argentina și 
Partidului Socialist din Chile, au vi
zitat vineri după-amiază Stațiunea 
Experimentală vițipomicolă Murfa- 
tlar. Ing. Barbu Popescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a informat pe oaspeți 
despre rezultatele cercetărilor între
prinse pentru mărirea producției și 
îmbunătățirea soiurilor de viță de vie 
și pomi fructiferi.

In aceeași zi, reprezentantul Parti
dului Comunist Paraguayan, a făcut 
o vizită la întreprinderea agricolă 
de stat Murfatlar. (Agerpres)

vremea
lari în țară : vremea a fost instabilă 

și s-a răcit în Transilvania și în nordul 
Moldovei unde cerul a fost mai mult 
acoperit și au căzut averse locale, în
soțite de descărcări electrice. în rest 
vremea s-a menținut călduroasă, cu 
cerul variabil. S-au semnalat averse 
în zona de munte și de deal. Vîntul a 
suflat în general slab, cu unele in
tensificări în Dobrogea. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila intre 17 grade 
la Cluj și Ocna Șugatag și 32 de grad»

la Răuți, Banloc, Berzeasca, Bechet, 
Turnu Măgurele, Călărași și Medgidia.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 august a.c. In țară : Vreme 
călduroasă. Cerul va fi variabil, cu 
înnotirărl mai accentuate în Jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. In rest ploi izolate. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară în nordul tării. 
Minimele vor fi cuprinse între 11 șl 19 
grade, iar maximele între 25 șl 33 grade 
In București : Vreme călduroasă cu 
cerul variabil, favorabil aversei în 
cursul după-amiezelor în a doua parte 
a intervalului. Vînt potrivit, cu Inten
sificări trecătoare. Temperatura ușo» 
variabilă.

în alte locuri, însămînțarea 
unor suprafețe cît mai 
mari cu culturi duble a fost 
neglijată, rezultatele de 
pină acum fiind cu mult 
sub posibilități. Această lu
crare este întîrziată chiar 
și în unele județe din su
dul țării care au beneficiat, 
in acest an, de condiții cli
matice excepționale pentru 
obținerea unor recolte mari 
la culturile duble. In ju
dețul Teleorman, de exem- 

E piu, nu au fost însămînța- 
te decît 46 la sută din su
prafețele destinate culturi
lor duble, iar în județul 
Prahova — 37 la sută. Si
tuația este și mai necores
punzătoare din acest punct 
de vedere în unele județe 
din Transilvania și Moldo
va unde se simte nevoia a- 
sigurării unor cantități spo
rite de furaje necesare sec
torului zootehnic în conti
nuă creștere. Există condi
ții ca în cursul a două luni 
de vegetație a culturilor să 
se obțină o recoltă supli
mentară de furaje. De a- 
ceea, în toate unitățile a- 
gricole trebuie făcute efor
turi în vederea însămînță- 
rii tuturor suprafețelor des
tinate culturilor duble, fo- 
losindu-se în special tere
nurile amenajate pentru 
irigat.

Sîntem într-un sezon al 
legumelor. Producția este în 
general bună, iar piața a- 
provizionată corespunzător. 
Pentru ca aceeași abunden
ță să fie și la toamnă este 
necesar să se însămînțeze 
pe terenurile eliberate, cul
turi succesive. în întreprin
derile agricole de stat a- 
ceastă lucrare este avan
sată, realizîndt’-se o supra
față de circa 10 000 hecta
re, care reprezintă 83 1?
sută din plan. în schimb, 
în cooperativele agricole nu 
s-au semănat cu legume în

cultură succesivă decît 71 la 
sută din terenurile prevă
zute. Cele mai mari rămâ
neri în urmă în această pri
vință se constată în jude
țele Bacău, Botoșani, Cluj, 
Hunedoara, Neamț, Sălaj, 
Suceava, Vrancea etc. adi
că în județele deficitare in 
producția de legume. La în
ceputul campaniei agricole 
de vară direcțiile agricole 
și uniunile cooperatiste 
și-au întocmit planuri de 
măsuri care au cuprins pre
vederi precise și în ce pri
vește suprafețele care să se 
cultive cu legume in cul
tură succesivă. Rezultatele 
de pîriă acum dovedesc că 
organele respective nu au 
urmărit materializarea pro
priilor hotărîri, ceea ce 
este în detrimentul aprovi
zionării populației cu a- 
ceste produse lipsind, în a- 
celași timp, cooperativele 
agricole de o sursă impor
tantă de venituri. Este o 
problemă care trebuie re
zolvată urgent, specialiștii 
de la direcțiile agricole ur
mărind. pe teren realizarea 
tuturor suprafețelor desti
nate a se cultiva cu le
gume.

Evoluția timpului impune 
ca, în aceste zile, să se a- 
corde cea mai mare aten
ție irigării culturilor. în su
dul țării, după ce toată vara 
a plouat, acum timpul s-a 
încălzit puternic,'1 plantele 
avînd nevoie de apă. în 
nord-vestul țării; lipsa a- 
pei din sol se simte de 
mai multă vreme — para
doxal, în acest an. seceta 
a afectat zonele mai nordi
ce ale Europei. De aceea, în 
această perioadă trebuie să 
se facă irigarea porumbului, 
legumelor, lucernei și îndeo
sebi a culturilor furajere, 
măsură care va duce la ob
ținerea unor recolte mari. 
Din datele existente la Con
siliul Superior al Agricul
turii, rezultă că udările nu

se fac în mod corespunză
tor pe toate suprafețele a- 
menajate. Aceasta se dato- 
rește și concepției retrogra
de a unor specialiști, potri
vit căreia, în condițiile u- 
nui an cu precipitații a- 
bundente, irigarea nu ar a- 
duce prea mare spor de re
coltă. Or, experiența uni
tăților agricole fruntașe a 
demonstrat că aplicarea u- 
dărilor în funcție de umi
ditatea solului și cerințele 
plantelor, asigură mari spo
ruri de recoltă. Acum cînd 
se dezvoltă bobul la po
rumb, asigurarea prin iri
garea unor doze corespun
zătoare de apă va asigura 
obținerea unei recolte mari. 
Același lucru trebuie făcut 
pe terenurile însămînțate 
cu culturi furajere in cul
tură dublă și legume, iri
garea lor constituind calea 
cea mai sigură de reușită.

Deși ne desparte circa o 
lună de zile de momentul 
cînd vor începe din plin 
însămînțările de toamnă, 
trebuie intensificate lucră
rile pregătitoare : execu
tarea arăturilor de vară, 
asigurarea și condiționa
rea semințelor. Pînă la 
această dată, arăturile de 
vară au fost executate in 
proporție de 69 la sută 
în întreprinderile agri
cole de stat și 52 la 
sută în cooperativele a- 
g.ricole Că se lucrează tn 
ritm necorespunzător o do
vedesc realizările din ul
tima săptămînâ cînd au 
fost arate numai 495 000 
hectare. Deși au terminat 
mai devreme recoltatul, ju
dețele Ilfov, Buzău, Ialo
mița, Prahova, Teleorman, 
și Timiș, sînt rămase în 
urmă în ce privește execu
tarea arăturilor de vară. 
Experiența a demonstrat 
că arăturile făcute cît. 
mai repede după elibe
rarea terenului de plan
tele premergătoare asi

gură un mare spor de 
recoltă. Ținînd seama de 
sarcinile mari care stau 
în fața agriculturii în ce 
privește sporirea produc
ției de cereale este nece
sar să se acorde cea mai 
mare atenție executării ară
turilor de vară și a celor
lalte lucrări de pregătire în 
vederea reînsămînțării 
griului.

Desfășurarea la timp a 
tuturor lucrărilor agricole 
de sezon necesită o îndru
mare activă a unităților 
agricole din partea direc
țiilor agricole și uniunilor 
cooperatiste. La recentul 
Congres al partidului s-a 
subliniat necesitatea ca or
ganele agricole să-și depla
seze centrul de greutate a 
muncii din birou, jos pe 
teren, în unități, acolo un
de se realizeză producția 
agricolă. Această importan
tă indicație trebuie reali
zată urgent, încă de pe 
acum, și să aibă drept obiec
tiv recuperarea urgentă a 
rămînerilor în urmă care 
se constată la executarea 
însămînțării culturilor du
ble și a legumelor în cul
tură succesivă, a irigării și 
a pregătirilor în vederea în- 
sămînțărilor de toamnă. 
Criteriul de apreciere a ac
tivității organelor agricole 
județene să fie rezultatele 
obținute de unități în ce 
privește timpul și modul 
de executare a lucrărilor 
agricole și producțiile obți
nute.

Organele și organizațiile de 
partid au datoria să antrene
ze oamenii muncii din agri
cultură la executarea lucră
rilor agricole de sezon, să 
îndrume organele agricole 
ea acestea să desfășoare o 
activitate practică pe teren 
— condiție de mare însem
nătate pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de Con
gres în ce privește sporirea 
producției agricole.

La Casa Ziariștilor din Capitală 
a avut loc vineri o adunare festivă 
prilejuită de sărbătorirea Zilei 
presei române, la care au partici
pat reprezentanți ai Agenției ro
mâne de presă Agerpres și ai 
Radioteleviziunii, ai ziarelor cen
trale, publicațiilor de specialitate, 
publiciști și alți lucrători din do
meniul presei.

Adunarea a fost cțeschisă de to
varășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor.

Despre semnificația Zilei presei 
române, despre sarcinile ce revin 
ziarelor, tuturor lucrătorilor din 
presă în spiritul programului sta
bilit de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român a vor
bit tovarășul Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al ziarului „Scînteia".

In încheiere, un grup de cunos- 
cuți artiști bucureșteni a susținut 
un recital muzical-literar.

(Agerpres)

Țiriac, Năstase—Cox, Stilwell 10-8, 3-6, 6-3, 6-4

...ROMANIA—ANGLIA 2-1
In „cupa davis"

LONDRA (prin telex, de la co
respondentul nostru). — Terenul cen
tral de la Wjmbledon este pentru te
nisul britanic plin de amintiri. Și 
nu numai pentru că încă de la con
struirea sa, cu 47 de ani în urmă, 
este gazda celui mai mare turneu in
dividual pe plan mondial, ci și pen
tru că aci, pe excelentul său gazon, 
.rachetele britanice s-au impus și au 
'deținut supremația în „Cupa Davis" 
din 1934 pînă în 1937. A trebuit să 
mai treacă încă 32 de ani pentru ca 
Anglia să se afle din nou foarte a- 
proape de „Salatiera de argint", tro
feu ce revine, după cum se știe, 
cîștigătoarei „Cupei Davis"...

De ieri, terenul nr. 1 de la Wim
bledon va mai păstra o amintire : 
surprinzătoarea, dar întru totul meri
tata victorie a perechii române Ion 
Țiriac — Ilie Năstase în fața cuplu
lui englez Mark Cox — Graham 
Stilwell în proba de dublu a meciu
lui Anglia — România, finala inter- 
zone a ediției 1969 a „Cupei Davis". 
Succesul acesta vine să adauge deci 
un nou punct echipei tricolore, care, 
după două zile, conduce cu 2—1 în 
marea finală. Deși minim, avantajul 
rămîne avantaj ; ultimele două par
tide de simplu (Țiriac — Stilwell și 
Năstase — Cox), astăzi pe același te
ren, urmînd însă să hotărască într-a- 
devăr soarta meciului, să desemneze 
echipa care, între 19 și 21 septembrie, 
la Cleveland, va îptîlni echipa S.U.A. 
deținătoarea „Salatierei".

Pînă la aflarea deznodămîntuluil 
partidelor de simplu menționate, in

teresează, desigur, cîteva amănunt» 
asupra evenimentelor de ieri. Pen
tru spectatori (doar 2 000, întrucît 
vremea s-a menținut incertă), ca și 
pentru Țiriac și Năstase, prima sur
priză a constituit-o intrarea pe te
ren, pentru a apăra culorile brita
nice, a unui cuplu (Cox-Stilwell) de
loc folosit în ultima vreme de 
Heatley Bakster, căpitanul echipei 
Angliei. (Stilwell a fost preferat lui 
Curtis, pentru bogata sa experiență 
competițională.

Jocul românilor a fost remarcabil, 
mult superior celui practicat de en- 

'glezi ; Țiriac, de departe cel mai bun 
dintre „cei 4", a avut în Năstase un 
excelent partener, deosebit de agil în 
jocul la fileu. Primul set a revenit 
românilor, (cu 10—8), după o luptă 
extraordinară, ce a durat mai bine 
de trei sferturi de oră. Englezii cîș- 
tigă setul următor (cu 6—3), un rol 
principal avînd Stilwell, prin ser
viciile sale extrem de puternice (u- 
nele imparabile), prin intervenții reu
șite la „voleuri". Reluarea partidei 
după aceste două seturi, în care vic
toriile fuseseră împărțite, a presupus 
ceva mai multe speranțe în rîndul 
englezilor, care „veneau" din urmă. 
Tenismanii noștri n-au ezitat nici o 
clipă și și-au adjudecat următoarele 
două seturi (cu 6—4 și 6—3), făcînd 
în această perioadă și dovada unei 
tactici de mare finețe. De precizat că 
în aceste ultime două seturi, englezii 
au fost doar o singură dată egali la 
„ghemuri", în rest inițiativa aparți- 
nînd absolut net tricolorilor.

AU ÎNCEPUT „EUROPENELE"
DE CAIAC-CANOE PENTRU SENIORI

MOSCOVA 15. — Pe o vreme înso
rită, vineri au început pe Iacul Himki, 
din apropierea Moscovei, campiona
tele europene de caiac-canoe rezer
vate seniorilor la care participă a- 
proape 300 de sportivi din 19 țări, 
printre care și România. în prima 
zi, dimineața și după-amiaza, s-au 
disputat întreceri preliminare.

In general, reprezentanții țării 
noastre s-au comportat bine, caiifi-

cîndu-se pentru finale la canoe dublu 
(1 000 m). (Patzaichin — Covaliov și 
Manea — Calabiciov) și la canoe 
simplu — 1000 m (S. Maxim și Pat
zaichin). Pentru semifinalele probei 
de caiac 1 (500 m) sînt calificați Ver- 
nescu și Ivanov, iar în semifinalele 
probei de caiac 1 (1000 m) va evolua 
și Irimia. Ivanov — Conțolenco vor 
participa la semifinalele probei de 
oaiac dublu (1000 m).

i fotbal, Campionatul 52 !
’ Al 52-lea campionat național 
\ de fotbal are ca ,;zi de naștere"
< data de astăzi, 16 august 1969
1 în așteptarea primului fluier de
l începere a partidelor, echipele,

antrenorii, organizatorii și, mai 
' ales, spectatorii au încheiat
l toate pregătirile. Programul pri-
’ melor meciuri este cunoscut
I din timp, dar în divizia A —
< către care, firesc, se îndreaptă
> atenția tuturor iubitorilor de
l fotbal — unul din meciuri (Pe-

trolul — Steaua) a fost, amînat.

din cauza îmbolnăvirii neaștep- i 
tate a mai multor jucători plo- ț 
ieșteni. Celelalte șapte meciuri 
din divizia A se desfășoară ast- j 
fel ; BUCUREȘTI (stadionul i 
Dinamo, de la ora 17) : Dina- 
mo — Jiul : CLUJ • C.F.R. — »
A.S.A. Tg. Mureș ; PITEȘTI : i
F. C. Argeș — Crișul : BRA- >
ȘOV . Steagul roșu — Farul ; l
ARAD : U.T.A. — Dinamo Ba- ,
cău : CRAIOVA : Universita- )
tea — Universitatea Cluj : IAȘI : 1
Politehnica — Rapid. ’

Start în finalele
„Cupei tineretului de la sate"
„Cupa tineretului de la sate", în

cepută cu mai bine de patru luni în 
urmă, se află de astăzi în faza-epi- 
log, în faza decisivă pentru cuceri
rea locurilor fruntașe pe țară, pen
tru cucerirea mult așteptatului titlu 
de campioni naționali sătești. Acest 
ultim asalt în populara competiție 
polisportivă îl vor da cei aproxima
tiv 2 500 de finaliști și finaliste, că
rora desigur le va sta în putință să 
ofere nu numai dispute pasionante, 
de mare atractivitate prin dîrzenia, 
prin pasiunea depusă pentru victorie, 
ci și un anume spor calitativ la 
sporturile pe care le îndrăgesc.

Participarea cea mai numeroasă se 
înregistrează la atletism (aproape ju
mătate din numărul total al finaliș- 
tilor). întrecerile se desfășoară astăzi 
și mîine, în marea lor .majoritate pe 
terenurile Central, II și „Viitorul" 
din parcul sportiv „23 August". Fi
nalele propriti-zise în proba de 100 m 
plat (junioare, juniori, senioare, se
niori) vor avea loc astăzi după- 
amiază pe stadionul „Dinamo", unde 
de altfel este programată — la ora 
16,30 — deschiderea festivă a „Cupei 
tineretului de la sate".

A

In cîtevQ
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

CICLISM au început ieri la Brno. 
Proba de 1 000 m cu start de pe loc 
a revenit italianului Gianni Sartori, 
cronometrat în l’08“38/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat Kierkowski 
(Polonia) — l’08”52/100 și Klaas Balk 
'Olanda) — l’08'’54/100.

ȘAH — în runda a 4-a (grupa a 
3-a) a campionatului mondial de șah 
rezervat juniorilor, Aurel Urzică a 
cîștigat cu negrele în fața spaniolu
lui Bellon. Andersson (Suedia) l-a în
vins pe Rogoff (S.U.A.), iar Green 
(Noua Zeelandă) a obținut victoria la 
Meulders (Belgia). în această grupă

Al doilea sport individual din ca
drul finalelor este trînta, pentru 
care încă din fazele preliminare ti
nerii săteni au manifestat un mare 
interes. Sînt prezenți 230 de sportivi 
din toate cele 39 de județe ale țării.

16 echipe participă la turneul final 
de oină. De remarcat că, la acest 
sport național, în rîndul finalistelor 
se află reprezentate comune care au 
echipe cotate între fruntășele 
campionatelor republicane (Curcani
— Ilfov, Frasin — Suceava, Ghe- 
răești — Neamț etc.).

La volei, ca și la handbal, parti
cipă cîte 16 echipe (8 de fete, 8 de 
băieți). Clasamentele finale vor fi 
cunoscute la 19 august, după dispu
tarea zilnică, pe terenurile din incin
ta stadionului Tineretului, a meciu
rilor pe grupe.

în fine, la fotbal s-au calificat, în 
urma întrecerilor interzone, opt 
echipe din comunele Vama (Sucea
va), Străoane (Vrancea), Ciobanu 
(Constanța), Mînăstirea (Ilfov), Afu
mați (Dolj), Tomnatic (Timiș), Apa- 
hida (Cluj) și Tîlmaciu (Sibiu).

rînduri
conduce Andersson cu 3,5 puncte ur
mat de Urzică cu 3 puncte.

o Turneul final al Olimpiadei stu
dențești de șah de la Dresda a con
tinuat cu runda a VlI-a. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : Iugo
slavia—Anglia 2—1 (1) ; U.R.S.S.—
R. D. Germană 2,5—1,5 ; România— 
Bulgaria 1—1 (2) ; R. F. a Germa
niei—Cehoslovacia 2,5—0,5 (1). Pri
mele trei în clasament : 1. — U.R.S.S. 
20,5 (1) ; 2. - Iugoslavia 16,5 (1) ; 3.
— R. F. a Germaniei 15 (1). Echipa 
României se află pe locul 8, cu U 
puncte și două partide întrerupta.



Violente incidente 

în Irlanda de Nord

• 5 MORȚI ȘI 192 RĂNIȚI* VINERI SEARA AU REIZBUC- 
NIT LUPTELE DE STRADĂ * GUVERNUL REPUBLICII IRLANDE
ZE A DECRETAT MOBILIZAREA PARȚIALĂ

ÎNCHEIEREA CU SUCCES Cu prilejul aniversării eliberării României

BELFAST 15 (Agerpres). — După 
ciocnirile sîngeroase din noaptea de 
joi spre vineri, care s-au soldat, po
trivit datelor oficiale, cu 5 morți 
și 192 răniți, la Belfast a revenit 
pentru scurtă vreme un calm relativ.

în cursul după-amiezei de vineri 
însă, demonstrațiile și ciocnirile din
tre populația catolică și cea protes
tantă au reînceput. Protestanții și 
unele unități de rezervă ale poliției 
nord-irlandeze au făcut uz de arme 
de foc.

Luptele de stradă erau în toi cînd 
primele unități ale unui contingent 
de trupe britanice, cu un efectiv de 
600 de oameni, au pătruns în capi
tala nord-irlandeză și au înconjurat 
cartierul „Falls Road", locuit de popu
lația catolică, izolîndu-1 de cartierele 
comunității protestante. La sosirea 
trupelor britanice, cele două părți 
s-au retras în spatele baricadelor. 
Soldații britanici au procedat îndată 
la ridicarea unor bariere de sîrmă 
ghimpată.

Militarii britanici slnt însărcinați să 
susțină poliția și trupele locale în 
menținerea ordinii și să împiedice 
ciocnirile dintre cele două comuni
tăți religioase ale provinciei. Se cre
de că dislocarea unităților britanice 
Ia Belfast va reduce Încordarea și 
va preveni repetarea evenimentelor 
din cursul nopții precedente.

între timp, la Londra, ministrul de 
externe al Republicii Irlandeze, Pa
trick Hillery, a avut convorbiri cu, 
lordul Chalfont, secretar de stat la 
„Foreign Office". S-a anunțat că el 
a propus constituirea unei forțe de 
pace anglo-irlandeze pentru menți
nerea ordinii în Ulster, forță care 
s-ar putea afla eventual sub egida 
Organizației Națiunilor Unite. Un 
purtător de cuvînt al „Foreign 
Office" a făcut cunoscut că lordul 
Chalfont a respins propunerile mi
nistrului irlandez, argumentînd că si
tuația din Irlanda de Nord este de 
competența exclusivă a guvernului 
Regatului Unit. Secretarul de stat 
britanic a exprimat speranța că „gu
vernul Republicii Irlandeze se va 
abține de la orice acțiune care ar 
putea agrava situația".

Din Dublin se anunță că guvernul 
Republicii Irlandeze a decretat mo
bilizarea parțială. S-a precizat că a- 
ceastă mobilizare «-a făcut în spe-

Aspect din timpul incidentelor de la 
Londonderry

si securității
(Urmare dîn pag. I) 

ranța acceptării de către Londra a 
propunerii privitoare la o forță de 
pace comună.

Agravarea continuă a situației din 
Irlanda de Nord face obiectul unor 
largi comentarii în presa occidenta
lă. Pentru ziarul francez „L’Aurore", 
„acest „război religios" are înainte 
de toate un caracter politic și so
cial. Dacă populația catolică ar fi 
putut, in timpul alegerilor, să-și de
pună buletinele în urne — apreciază 
ziarul — lucrurile s-ar fi putut a- 
ranja. Dar asta nu s-a intîmplat. 
De aceea problema este gravă".

VIETNAMUL DE SUD

Sesiunea lărgită a Prezidiului
C.C. F.N.E

SAIGON 15 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud a avut loc, sub 
președinția lui Nguyen Huu Tho,, o 
sesiune lărgită a Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului Național 
de Eliberare, la care au participat 
Huynh Tan Phat,. președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, Tran 
Nam Trung, ministrul apărării în 
Guvernul Revoluționar Provizoriu, 
precum și Tran Buu Kiem, fost mem
bru al delegației F.N.E. la Conferința 
de la Paris.

în cadrul reuniunii, se mențio
nează în comunicatul dat publicită
ții de agenția Giai Phong, Prezidiul 
C.C. al F.N.E. a examinat situația 
generală din Vietnamul de sud după 
ofensiva din primăvara anului 1968, 
precum și evoluția convorbirilor de 
la Paris.

Din 1968, cînd au fost lansate pe 
scară largă acțiuni de amploare îm
potriva forțelor americano-saigoneze, 
lupta F.N.E. și a populației sud-viet- 
nameze a căpătat caracterul unei 
ofensive generalizate, se. menționează 
în comunicat. Pe de altă parte, în 
toate zonele eliberate au fost instau
rate comitete revoluționare, ceea ce a 
permis, în 1969, constituirea Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, în 
prezent recunoscut de peste 20 de 
țări.

Comunicatul lansează un apel la 
unitate întregii populații sud-vietna
meze, pentru a mobiliza eforturile 
necesare intensificării ofensivei pe 
frontul militar, politic și diplomatic, 
pentru a determina trupele americane 
să se retragă din Vietnamul de sud, 
pentru a răsturna administrația sai
goneză și pentru crearea condițiilor 
fundamentale necesare construirii 
unui Vietnam de sud independent, 
democratic, pașnic, neutru și prosper.

în ceea ce privește convorbirile de 
la Paris, participanții la conferință 
au relevat eforturile depuse în ve
derea soluționării pe cale pașnică a 
războiului din Vietnam, precum și 
faptul că programul în zece puncte, 
propus în acest sens de F.N.E. și ul
terior de Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu, s-a bucurat de o largă a- 
preciere în rîndurile opiniei publice 
mondiale. Delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii

— In multe țări din Europa, tn 
opinia publică de pe continent 
Ideea desființării blocurilor cîș- 
tigă tot mai mult teren, cuprin- 
zind noi și noi categorii socia
le, pături din cele mai diverse; 
Personal, cum priviți acest pro
ces 1

— Tendința despre care vorbiți, în
dreptată spre desființarea blocurilor 
militare, spre înlocuirea lor cu un 
sistem de securitate există și se face 
tot mai mult simțită. Personal, consi
der această tendință, acest curent ca 
fiind îndeosebi expresia năzuințelor 
tinerei generații. Și cînd spun acest 
lucru am în vedere faptul că în foarte 
multe țări ale lumii, tineretul, oa
menii sub 30 de ani, au o viziune 
foarte- bine precizată, se ridică îm
potriva politicii militare, a blocu
rilor. Pornind de la faptul că în cele 
mai multe țări tinerii reprezintă 
o adevărată forță politică-, acesta 
este un element de care _mai toate 
guvernele vor trebui pînă Ia urmă 
să țină seama.

— In încheiere, v-am ruga să 
ne spuneți cum apreciați dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Marea Britanie ?

— In ultimii ani între țările noastre 
s-au stabilit, se știe, numeroase con
tacte, au avut loc vizite ale unor 
personalități guvernamentale, ale 
unor oameni de știință și artă, s-au 
intensificat continuu schimburile e- 
conomice bilaterale. Sînt convins că 
lărgirea în continuare a acestor le
gături va face posibilă o mai bună 
cunoaștere și apropiere, contribuind 
la bunăstarea ambelor țări, la îm
bunătățirea situației de pe continent.

A ZBORULUI NAVEI
„ZOND-7"

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că stația automată 
sovietică „Zond-7“ a aterizat joi după 
ce și-a îndeplinit întregul program sta-, 
bilit. Lansată la 8 august cu ajutorul 
unei puternice rachete în direcția 
Lunii, „Zond-7“ a înconjurat la 11 
august Selena, îndeplinind un amplu 
program de cercetări tehnico-științi- 
fice și a aterizat lin la 14 august în 
zona dinainte stabilită pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, în Kazahstan, la sud 
de orașul Kustanai. In timpul zboru
lui au fost efectuate cercetări științi
fice privind măsurarea caracteristicilor 
fizice ale spațiului cosmic, ale spațiu
lui circumlunar, precum și fotografie
rea Pămîntului și a Lunii de la dis
tanțe diferite.

Vietnamului de Sud, precum șl a 
R. D. Vietnam au scos în evidență 
falsitatea cererilor de „retragere re
ciprocă", precum și a propunerilor 
administrației de la Saigon de a se 
organiza așa-zise alegeri „libere" în 
Vietnamul de sud (sub controlul tru
pelor americano-saigoneze).

Statele Unite, se menționează tn 
comunicat, trebuie' să pună capăt 
războiului de agresiune, să retragă 
trupele lor și cele aliate din Viet
namul de sud, să nu mai sprijine ad
ministrația saigoneză și să permită 
populației sud-vietnameze să orga
nizeze alegeri cu adevărat libere și 
democratice, pentru a-și decide ea 
însăși viitorul, în conformitate cu 
programul în zece piincte al Fron
tului Național de Eliberare și al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

★

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
Comitetul pentru imigrări din Sue
dia a anunțat vineri că a acordat 
azil unui nou grup de douăzeci de 
militari americani, dezertori din 
trupele trimise în Vietnamul de 
sud sau care au refuzat să 6e supu
nă ordinului de încorporare. în fe
lul acesta, numărul total al milita
rilor americani refugiați în Suedia 
în ultimele 17 luni se ridică la 267. 
Alte cereri, înregistrate la comitet, 
își așteaptă rezolvarea.

MITINGUL
DE LA DELHI

DELHI 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării a 22 de ani de la 
proclamarea independenței Indiei, în 
capitala țării, Delhi, a avut loc un 
miting la care a luat cuvîntul pre
mierul Indira Gandhi. Subliniind nece
sitatea unor eforturi sporite în vederea 
ridicării nivelului de trai al poporului, 
pentru realizarea unor noi transformări 
social-economice, primul ministru s-a 
referit în acest sens la recenta etati
zare a principalelor bănci particulare 
din țară. Această măsură, a relevat 
Indira Gandhi, se bucură de un larg 
sprijin în rîndul maselor, întrucît ea 
vizează interesele majorității covîrși- 
toare a poporului.

Exprimînd speranța că poporul In
dian va reuși să depășească greută
țile pe care le întîmpină în dezvol
tarea sa social-economică și să rea
lizeze telurile pe care și le-a propus, 
Indira Gandhi a subliniat că un rol 
important în avansarea țării pe calea 
progresului îl va juca sectorul de stat 
al economiei și a relevat necesitatea 
întăririi acestuia.

La Tokio a avut loc Conferința Mondiala împotriva bombelor atomice și cu hidrogen la care au participat peste
10 000 de delegați. în fotografie: aspect de la conferința

Scopul lansării lui „T.ond-7" a fost 
de a verifica și perfecționa sistemele 
de bord, agregatele și construcția com
plexului rachetei cosmice, sistemul de 
dirijare cu ajutorul calculatoarelor 
electronice de bord în toate etapele 
zborului, exactitatea sistemului de o- 
rientare în funcție de alți aștri, func
ționarea sistemului de telemetrie de 
la bordul navei spațiale, sistemul de 
protecție a navelor cosmice împotriva 
radiațiilor șl controlul dozei de radiații 
în interiorul stației.

Înainte de a pătrunde tn atmo
sfera Pămîntului, la o comandă spe
cială, aparatul de coborîre s-a separat 
de stație. După pătrunderea în atmo
sferă, ca urmare a intrării în funcțiune 
a frînei aerodinamice, viteză de co
borîre a stației a scăzut de la peste 
11 kilometri pe secundă la 200 metri 
pe secundă. La altitudinea de 7,5 ki
lometri a fost pus în funcțiune siste
mul de parașute, iar cu puțin timp 
înainte de aterizare au fost declan
șate motoarele de aterizare lină.

Încheierea cu succes a zborului sta
fiei automate „Zond-7", care a efec
tua? la 11 august o rotație în jurul Se- 
lenei și după trei zile a aterizat lin pe 
Pământ, într-o regiune dinainte stabi
lită, constituie un nou pas al științei 
și tehnicii sovietice în studierea Lunii 
și spațiului din jurul acesteia.

agențiile de presă transmit
Autoritățile polițienești 

sud-coreene au asasinat în 
închisoare pe Lim Ben Ina, 
înflăcărat patriot, luptător pentru sal
varea națională, anunță agenția 
A.C.T.C. citînd informații provenite 
din Seul. Lim Ben Ina împreună cu 
alți 59 de patrioți au fost arestați în 
baza faimoasei legi „cu privire la 
securitatea statului".

La invitația lui Todor 
JÎVkOV, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, la Sofia 
a sosit vineri Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului revoluționar 
muneitoresc-țărănesc ungar, care își 
va petrece concediul de odihnă în 
Bulgaria, transmite agenția B.T.A.

Guvernul spaniol s-a în
trunit joi într-o ședință ex
traordinară Pentru a lua în dez
batere activitatea unor personalități 
din viața economică a Spaniei impli
cate într-o faimoasă fraudă financiară. 
Observatorii politici apreciază că este 
vorba de un scandal financiar fără pre
cedent în istoria Spaniei. în urma șe
dinței cabinetului, directorul băncii de 
stat pentru credite industriale a fost 
înlocuit ,iar 6 industriași au fost ares
tați. V

Subsecretarul O.N.U. pen
tru probleme politice spe
ciale Ralph Bunche, și-a în
cheiat joi vizita de 2 zile în Cipru. 
Bunche a avut la Nicosia întrevederi 
cu președintele Makarios, precum și 
cu Fazii Kutchuk, liderul comunității 
turce din Cipru.

Comandantul forțelor de 
securitate din Djakarta, ge
neralul Makmun, a ordonat interzice
rea săptămînalului „Warta Berita", 
deoarece a publicat materiale consi
derate „necorespunzătoare" de autori
tățile militare.

GINDURI PENTRU

TARA NOASTRA

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA EL. ȚV1V

Un mare afiș, desfă
șurat pe toate cele șap
te etaje ale clădirii 
„Tokyo Shibuya Buil
ding Hali" din una 
din piețele centrale ale 
capitalei nipone îi invi
tă pe cetățeni să vizi
teze Expoziția de artă 
populară românească, 
organizată sub auspi
ciile Asociației de prie
tenie Japonia-Romilnia, 
Standurile frumos ame
najate ale expoziției fa
miliarizează pe vizita
tori cu aspectele cele 
mai pregnante ale artei 
noastre folclorice.

Intr-o convorbire pe 
care am avut-o cu pri
lejul deschiderii expo
ziției cu dl. Shiro Su
zuki, secretarul general 
al asociației, am aflat

că aceasta și-a propus 
să sărbătorească ani
versarea a 25 de ani de 
la eliberarea României 
de sub jugul fascist 
prin inițierea mai mul
tor manifestări consa
crate țării noastre în in
tervalul unei „LUNI A 
PRIETENIEI JAPO- 
NO-ROMĂNE". Seria 
acestor manifestări, 
mi-a spus dl. Suzuki, a 
început cu originala ex
poziție organizată sub 
îndrumarea pictorului 
Yoshimoto Oishi, cu- 
prinzînd 104 desene 
primite de la elevii li
ceului „Nicolae Bălces- 
cu“. din București. A 
urmat actuala expozi
ție de artă populară, 
care va fi deschisă și în 
orașul Sapporo din

Comisia pentru energie 
atomică a SoU.fi.a anuntat că 
Ia poligonul din Nevada a fost efec
tuată joi explozia nucleară subterană 
a unei bombe cu o putere de 20 000 
de kilotone. Purtătorul de 
Comisiei pentru energia

cuvînt al 
Comisiei pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că în cursul explo
ziei nucleare subterane efectuate joi în 
Nevada au pătruns în atmosferă mici 
doze de radiații. Pentru moment cau
zele incidentului nu sînt cunoscute.

Azi alegeri prezidențiale 
în India. Postul a rămas vacant în 
mai, în urma decesului Iui Zakir 
Hussain. La alegeri vor participa cei 
4 360 de deputați ai parlamentului 
central și ai celor 17 adunări legisla
tive ale statelor. Lupta principală va 
fi angajată între candidatul oficial al 
partidului de guvernămînt Congresul 
Național Indian, Sanjiva Reddy, și 
fostul vicepreședinte al Indiei, Ven
kata Giri, veteran al aceluiași partid, 
care participă la alegeri în calitate de 
candidat independent.

200 de ani de la nașterea 
lui Mapoleon. Ajaccio, capitala 
Corsicii, a găzduit vineri, în prezența 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou, ceremoniile principale consa
crate bicentenarului nașterii lui Na
poleon. După un pelerinaj la locul în 
care s-a născut Napoleon, președintele 
Georges Pompidou, însoțit de membri 
ai guvernului și de Louis Napoleon, 
descendent al împăratului, a asistat 
la o paradă militară.

Medicii care l-au consul
tat pe dr. Philip Blaiberg,in- 
ternat joi la spitalul Groote Shur din 
Capetown, au constatat că acesta su
feră de o serioasă slăbire a inimii 
grefate, care nu mai funcționează 
decît cu o treime din presiunea san
guină normală. Starea sa generală 
este considerată „gravă". Blaiberg, 
care este în vîrstă de 60 de ani, tră
iește de peste 18 luni cu o inimă 
transplantată de la un tînăr metis ; 
de atunci, el a fost spitalizat de mai 
multe ori datorită complicațiilor sur
venite la alte organe, de fiecare dată 
starea sănătății sale revenind la nor
mal.

insula Hokkaido. In 
afară de expoziții, aso
ciația mai organizează 
o serie de conferințe și 
întruniri unde iau cu
vîntul personalități ja
poneze care au vizitat 
România. Manifestările 
din cadrul „Lunii prie
teniei jâpono-române" 
se vor încheia la 22 
august printr-o întruni
re în sala clădirii ziaru
lui „Asahi“.

Sperăm, 
încheierea 
noastre dl. 
prin aceste 
să facem România și 
mai cunoscută în Japo
nia, să contribuim la 
dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, în 
folosul ambelor popoare 
și al păcii în lume.

a spus în 
convorbirii 
Suzuki, ca 
manifestări

„Esso Augusta", cel mai 
mare tanc petrolier italian cu un de
plasament de 140 000 de tone, a fost 
lansat la apă la șantierul de construc
ții navale din orașul italian Monfal- 
cone, provincia Garizia. Vasul are o 
lungime de 294 de metri și o lățime 
de 40,8 metri.

Ploile torențiale care s-au a- 
bătut în ultimele 6 zile asupra regiu
nilor de nord-est și centrale ale 
insulelor nipone au provocat mari 
inundații. Suprafețe întinse de culturi 
au fost compromise. în India peste un 
milion de persoane sînt afectate de 
pe urma puternicelor inundații pro
vocate de revărsarea a 8 rîuri din sta
tul indian Bihar. Apele dezlănțuite 
au devastat numeroase sate, inundînd 
case, drumuri și culturi de orez. Mii 
de persoane sînt izolate, ca urmare 
a întreruperii comunicațiilor rutiere și 
feroviare.

Deficitul balanței de plăti 
a S.U.fi. a atins 3,79 miliarde do
lari în cel de-al doilea trimestru al 
anului în curs. în primul trimestru, 
deficitul fusese de 1,7 miliarde dolari, 
iar în ultimele trei luni ale anului 
trecut deficitul balanței americane de 
plăți fusese de numai 51 milioane do-

Consiliul de Securitate 
și-a continuat vineri după-amiază 
dezbaterile în legătură cu plîngerea 
Libanului împotriva violării spațiului 
său aerian de către aviația israeliană 
și plîngerea israeliană împotriva atacu
rilor organizațiilor palestiniene aflate 
pe teritoriul libanez. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Marii Britanii, Finlan
dei, Libanului și Israelului.

Un uragan de o extraor
dinară violență s-a abătut 
pra întregii riviere a lacului Leman, 
provocînd pagube considerabile. Timp 
de cîteva ore viața orașului Geneva a 
fost complet paralizată. Sute de copaci 
smulși de furtună au rupt firele elec
trice, au avariat numeroase autovehi
cule, blocînd străzile. O parte din clă
direa Palatului Națiunilor a fost inun
dată, inclusiv sălile în care se aflau 
depozitate arhivele.

Peru cere 
despăgubiri 
de la I.P.C.
LIMA 15 (Agerpres). — Guvernul 

Peruvian a dispus ca firma petro
lieră aipericană „International Pe
troleum Company" să achite gu
vernului de Ia Lima suma de 690 
de milioane dolari, ca urmare a 
evaziunilor fiscale practicate încă 
din anul 1924. După cum anunță 
din Lima corespondentul agenției 
Prensa Latina, această sumă ur
mează să fie achitată în termen de 
două săptămîni.

Pe de altă parte se anunță că la 
Lima a început procesul intentat 
altor două companii nord-ameri- 
cane — „Brown and Rut" și „Mor- 
rison-Nadsen Company". Potrivit 
declarațiilor ministrului peruvian 
al transporturilor, aceste companii 
au cheltuit în alte scopuri sumele 
primite de la guvernul din Peru 
pentru construirea unor căi de co
municație.

BUDAPESTA 15 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite 1 
Sub auspiciile Institutului ungar pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în marea sală din Piața Eroilor din 
Budapesta s-au deschis vineri expo
zițiile : „Grafica românească contem
porană" și „Republica Socialistă 
România la 25 de ani", organizate 
cu prilejul aniversării zilei de 23 
August.

Cu acest prilej a luat cuvîntul Mol
nar Janos, adjunct al ministrului 
culturii, care a vorbit despre sem
nificația actului de la 23 August 1944. 
La festivitatea de deschidere au mai 
participat Demeter Sandor, vicepre
ședinte al Institutului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, numeroși oameni de artă și 
cultură din capitala ungară, membri 
ai corpului diplomatic acreditați la 
Budapesta.

Au participat, de asemenea, Ion 
Avram, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Budapesta, și membri ai 
ambasadei.

VARȘOVIA 15. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumltrașcu, transmite : 
Varșovia va găzdui între 15 și 27 au
gust cea de-a 11-a ediție a tradi
ționalelor „Zile ale culturii româ
nești". Pentru a lua parte la această 
manifestare, vineri a sosit la Varșo
via o delegație a Municipiului Bucu
rești. în capitala poloneză a sosit, de 
asemenea, un ansamblu artistic, alcă
tuit din interpret! de muzică ușoară, 
de operă și operetă, dansatori, cîntă- 
reți de muzică populară, care va pre
zenta patru concerte pe scenele tea
trelor și în parcurile varșoviene.

Programul zilelor culturii româ
nești mai cuprinde o interesantă ex
poziție reunind 50 de lucrări ale pic
torului Ion Țuculescu, precum și o 
prezentare îri imagini a Bucureștiului 
de-a lungul istoriei. Va fi organizată, 
de asemenea, o gală a filmului ro
mânesc, iar la mai multe cmeny* 1' 
grafe vor rula în reluare filme 
studiourilor noastre care s-au b x 
rat de succes în Polonia. Televiziu
nea și radioul vor organiza o „Zi a 
României", iar la cluburile presei și 
cărții internaționale din Varșovia vor 
avea loc întîiniri cu cititorii.

tăți la toate nivelurile, _de la nivelul 
guvernamental și pînă la cel al 
oamenilor de rtnd. Fără îndoială,
nici schimburile de valori și nici 

' aceste contacte umane nu pot re- 
; zolva pe deplin problemele ; ele sînt 
i în orice caz un pas foarte util 
■ și necesar spre apropiere, conțri- 
, buie la crearea unei atmosfere fa

vorabile, destinse, între stata și
1 popoare.

Fără îndoială, nici schimburile de 
valori și nici aceste contacte umane 
nu pot rezolva pe deplin probleme
le ; ele sînt în orice caz un pas foar
te util și necesar spre apropiere, 
contribuie la crearea unei atmosfere 
favorabile, destinse, între state și 
popoare.

— Ce trebuie să se afle la baza 
relațiilor dintre state pentru, ca 
acestea să poată coopera, să se 
poată înțelege și apropia ?

— Există anumite norme, anumite 
principii recunoscute de dreptul in
ternațional, consacrate în Carta 
O.N.U. și în alte importante docu
mente internaționale, fără a căror 
respectare nu e posibilă stabilirea 
unor raporturi de încredere între 
state. Primul dintre acestea are în 
vedere independența, dreptul popoa
relor de a-și alege regimul politic, 
felul de guvernămînt, fără nici un 
fel de influențe sau amestec din 
afară. Iar al doilea — ca să nu citez 
decît cele mai importante dintre ele 
— se referă la faptul că atît forța, 
cît și în general amenințarea cu forța 
sînt cu totul inacceptabile și inadmi
sibile între state.

SOFIA 15. — Corespondentul A-
gerpres, Gh. leva, transmite : La So
fia a fost inaugurată vineri expo
ziția pictorului român Lucian Gri- 
gorescu. Manifestarea a avut loo 
din inițiativa Comitetului bulgar 
pentru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea și a Uniunii Artiș
tilor Plastici din R.P. Bulgaria. La 
vernisajul expoziției au luat cu
vîntul Iosif Toskov, vicepreședinte 
al Comitetului pentru prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, 
prof. Uzunov Deciko, președintele 
Uniunii artiștilor plastici bulgari, 
precum și pictorul român Gheor- 
ghe Ionescu. Au fost prezen'' oa
meni de cultură și artă din 1-
la R.P. Bulgaria, ziariști. Ax par
ticipat Mihail Sibianu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Sofia, și alți 
membri ai ambasadei.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
în capitala mongolă a avut loc un 
spectacol de gală susținut de ansam
blul de muzică populară ,,Barbu 
Lăutaru". La spectacol au asistat 
Bamdarin Dughersuren, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, San- 
dagin Sosorbaram, ministrul culturii, 
ambasadori și însărcinați! cu afaceri 
acreditați la Ulan Bator, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă. 
A fost de față Mircea Georgescu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Populară Mongolă.'

Publicul aflat în sala teatrului de 
artă dramatică din Ulan Bator a fă
cut o caldă și prietenească primir* 
artiștilor din România.

BAGDAD 15 (Agerpres). — Sub 
patronajul? Asociației artiștilor ira
kieni, la Bagdad a avut loc o seară 
culturală românească. Cu această 
ocazie, atașatul cultural român, 
Ion Popescu, a vorbit despre „Via
ța culturală în România". Au fost 
prezentate o serie de diapozitive și 
filme despre arta și pictura con
temporană română. Au participat 
oameni de cultură și artă, ziariști.

De asemenea, în sala clubului ar
tiștilor plastici din Bagdad a fost 
organizată expoziția „Cultura de 
masă în Republica Socialistă Ro
mânia".

CANBERRA 15 (Agerpres). — 
Cu prilejul apropiatei aniversări a 
zilei eliberării României, în vitri
na librăriei „New Word Bookse
llers" din Sidney a fost organizat 
un stand de cărți, albume și dis
curi românești.

ROMA 15 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Cu 
prilejul aniversării a 25 de ani da 
la eliberarea României de sub ju
gul fascist, ambasada Republicii So
cialiste România din Roma a dăruit 
„Biblibtecii internaționale a tinere
tului din Roma", în numele Comi
tetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, un set de cărți și publicații 
românești despre copii și tineret.

Directorul bibliotecii a mulțumit 
călduros reprezentanților ambasadei 
române pentru acest dar și a trans
mis felicitări poporului român.
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