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CT SFERT DE VEAC SUB SOARELE ÎNNOIRILOR SOCIALISTE

Retrospectiva 
unei spectaculoase 
geneze industriale

NOI
SUCCESE

GRAFICELE
Întrecerii

Oamenii muncii din Întreaga țară întîmpină cu noi succese în muncă aniversarea a 25 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist.
TIMIȘOARAMetalurgiștil de la Uzina mecanică din Timișoara au livrat pe adresa unor șantiere și întreprinderi industriale din țară un număr de 36 poduri rulante de diferite tipuri, 10 macarale- portal și peste 50 tone utilaje tehnologice, toate realizate în a- cest an înainte de termenul pre- ■-..văzut. In același timp, uzina a asimilat noi tipuri de mașini de ridicat și transportat, destinate mecanizării unor lucrări pe șantierele de construcții, exploatări forestiere, întreprinderi constructoare de mașini etc. Totodată, a început construcția unor noi și moderne capacități industriale, care vor permite ca uzina să realizeze în viitorul cincinal o producție de 2,5 ori mai mare decît în acest an.

BAIA MAREColectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de lă uzina „1 Mai" — Baia Mare a îndeplinit integral sarcinile de plan pe primele opt luni ale anului. In această perioadă ei au realizat, peste plan, o producție marfă în valoare de 48 milioane lei. Este de menționat că, în primul semestru al anului, s-au obținut economii la prețul de cost de aproape 4 milioane lei, iar productivitatea muncii a crescut cu 9,5 la sută, față de prevederi.
SUCEAVAColectivul Combinatului de celuloză și hîrtie din Suceava a anunțat obținerea unui succes deosebit : terminarea sudurii la cazanul de regenerare nr. 2 cu două săptămîni mai devreme față de prevederile planului, fapt ce creează premisele unui spor de producție de 2 400 tone celuloză. Totodată, chimiștii suceveni au asimilat și introdus în procesul de fabricație un nou sortiment de hîrtie pentru saci denumit „Clupak". Sortimentul are o mare rezistență.

PITEȘTIColectivul Uzinei chimice Pitești a realizat, peste prevederile planului, 5 000 kg negru de fum și a livrat suplimentar la export aproximativ 120 tone din acest produs.în același timp, muncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinei de autoturisme Pitești au obținut o depășire valorică a sarcinilor de plan de un milion lei. Printre altele, ei au dat peste prevederile planului 80 de autoturisme „Dacia-1 100" și 500 de cutii de viteză^ „Estafette".
SIGHIȘOARAColectivul Complexului pentru faianță și sticlă din Sighișoara a însemnat pe agenda întrecerii socialiste noi și importante succese. Fabrica de faianță a atins nivelul prevăzut în proiecte cu un an înainte de termen. Ca urmare, anul acesta, de aici se vor livra suplimentar circa un milion articole de menaj. Potrivit calculelor, pe porțile modernului complex si-, ghișorean vor ieși, în acest an, pe lîngă alte produse, 24,4 milioane articole de faianță pentru menaj și decorative, realizate intr-o gamă variată de modele și decorațiuniî

Unde ne sînt cronicarii ? ne va fi dat să întrebăm la împlinirea acestui furtunos și plin de izbînzi pătrar de veac care se încheie acum, în august, capitol dinamic din istoria României, fundamentul destinului socialist al țării. Cei XXV de ani s-au constituit în nuclee și structuri care își revendică biografii și cronicarii ț zic biografie și cronică în sensul de a releva cu verb puternic creația colectivităților, pe făurarul bunurilor materiale și de spirit, a,cela căruia i se cuvine într-ticle- văr pluralul maiestății, Măria Sa Poporul.Aleg de pe brîul de așezări dens populate al Paralelei un loc industrial a cărui biografie se confundă, în perspectiva timpului, cu biografia sfertului de veac. Uzina mecanică Muscel exprimă în chip nuanțat datele acestui fragment de istorie nouă, își constituie ființa din chiar succesiunea firească a lucrurilor. „Istoria" fabricii este (în mic) istoria însăși, încorporează în „vîrstele" sale vîrsta țării, marile prefaceri socialiste săvîrșite sub conducerea partidului, pu- tînd fi un termen de., referință, oglindă în care zărim, eventual, mai multe decît chipul singiilăr al unui loc oarecare. Voi derula de aceea o cronologie de vîrstă a uzinei, un „film" .al memoriei noastre active.Secvența întîi (1944). Peliculă alb-negru, puternic voalată și grav deteriorată, ca însuși anul acela sf’ir-

tecat de război. Izgonirea cotropitorului și ieșirea țării la liman vin să ne răscumpere suferințele Chemarea Partidului Comunist Român se propagă răspicat în popor : „Totul pentru front, totul pentru victorie !“. Este fondul general pe care debutează firul narațiunii noastre. I.A.R. din Brașov se fragmentează tn cinci ; una din

al nimicitorului război șl nazismul a fost zdrobit în cuibul genezei sale. Acesta a fost ANUL UNU al muncitorilor din Cîmpulung.Secvențele doi, trei șl patru (1945, ’46, *47) se desfășoară sub semnul RAMURII DE MĂSLIN.: atelierele mecanice trec la „producția de pace". Deși potențialul lucrătorilor e mic, aproape insignifiant în ta-
PARALELA 45

reportaj de POP Simion

♦părți migrează la Cîmpu- lung Muscel, meleag (zic geografii) cu cel mai bun unghi de expunere la soare din lungul șir de țări și geografii carele aștern în zona climelor temperate. Dar nu unghiul expunerii la soare a fost mobilul rapidului transfer uzinal ; motivul avea în vedere foarte pronunțatul „unghi de expunere" la bombardierele . germane, care vinari uzina, voiau s-o spulbere, spre a micșora cit mai mult forța de șoc a României pe frontul antihitlerist. Producția de război a continuat, deci, în noi condiții și pentru un cu totul alt ideal : mecanismele fabricate Ia Cîmpulung au slujit șirul ^victoriilor armatei române prin care a fost grăbit apusul de sînge

bloul general al eforturilor, programul guvernului de largă concentrare democratică e servit de muscelenl cu unelte ale reconstrucției. Țăranilor abia sosiți de pe front li se dau mașini să-și lecuiască livezile degradate de nemuncă. Muncitorii de-aici răspundeau cu eroism la chemările partidului pentru reconstrucția țării, la frontul sacrificiului general.Secvența a cincea (1948) are drept emblemă mult- expresiviil '" RITOR, cum mit anul principalelor producție — gățiile solului și subsolului. E treapta cînd lucrătorii musceleni se tNS- TAPINESC în avutul care le revine pe drept, ateli-

AN HOTĂ- poate fi nu- naționalizării mijloace de uzinele, bo-

erele cu întregul lor fond productiv.muncitorească deci, pe re' Acest început îl continuă anii imediat tori (1949, ’50), șase și șapte ;națională, lunuiica C'.uiu de partid, îșl exprimă necesitățile și drumul în sarcini de plan ; muncitorii din Cîmpulung Muscel SE RIDICĂ LA NIVELUL NECESITĂȚILOR, luînd parte dreaptă la întîiul și apoi la cel de-a1 doilea plan de stat al economiei. Produc, ceea ce ei n-ar fi sperat să producă: agregate de. industrie textilă, ringuri, flaiere și plonjează, paralel, în greaua tentativă de a fabrica piese de schimb auto, de care țara avea la acea vreme acută nevoie. Secvența a opta (1951) : inaugurează un întreg ansamblu de preocupări sugerat de amploarea întîiului plan cincinal ; activitatea fostelor ateliere SE POTENȚEAZĂ ȘI SE DIVERSIFICA, ca tn următoarele trei trepte (anii 1952, '53.’54) fostele ateliere să' ia un CARACTER UZINAL : Muscelul aruncă pe piață un larg evantai de piese auto fâmbrejă'je, (ffitii UĂ viteză), dintre care unele nu se mai produseseră tn , țară. Ultima verigă a a- cestui lanț, vreau să tic finele cincinalului și secvența a douăsprezecea a

Activitatea se înscrie, coordonate sigu-urmă- secvențele economia condusă acum

(Continuare în pag. a IT-a)

CONSILIUL DE STAT AL REWBUCII SOCIALISTE ROMÂMA 
DECRET 

pentru convocarea ilarii Adunări Naționale 
hi temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în sesiune jubiliară 

consacrată celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, 
în ziua de 22 august 1969, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

U A.

La Lupeni au avut loc ieri ample manifestări consacrate împlinirii a patru decenii de la eroicele lupte greviste și Zilei minerului. Evocarea acestei pagini glorioase a istoriei mișcării revoluționare din România și sărbătorirea Zilei minerului au prilejuit reafirmarea adeziunii entuziaste a minerilor la hotărîrile istoricului Congres al X-lea al Partidului Comunist Român, a deciziei lor unanime de a munci neabătut, animați de spiritul Congresului, pentru înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Zilele fierbinți din august 1929 au rămas pentru totdeauna ca zile în care clasa muncitoare, condusă de Partidul Comunist Român, s-a

ridicat la luptă împotriva exploatării, pentru libertăți democratice, zile ale dîrzeniei revoluționare, ale hotărîrii muncitorilor de a-și afirma dreptul la o viață omenească. Gloanțe, tortură, temniță — acesta a fost răspunsul claselor stăpî- nitoare. Valea Jiului a fost atunci, în august 1929, înecată în sînge.Cinstim memoria celor căzuți, ne. plecăm cu pioșenie frunțile evocînd numele lor, în noua vale a Jiului, aureolată de 25 de ani de muncă liberă. Valea Jiului este astăzi un adevărat concentrat al marilor prefaceri care sînt semnul distinctiv de onoare al României socialiste. Vechiul bazin minier a făcut un salt uriaș, de neimaginat altădată. Astăzi Valea Jiului este leagănul unor orașe moderne, al unor ex-

ploatări înzestrate după cele mai noi cerințe ale tehnicii, este locul de unde, zi de zi, fluxuri mari de energie se îndreaptă spre toate colțurile țării. Pe harta patriei, Valea Jiului este un adevărat simbol al prefacerilor înnoitoare, vizibile aici din plin.
★în această zi de înălțătoare evocare a evenimentelor eroice de a-, cum 40 de ani, locuitorii orașului Lupeni i-au primit în mijlocul lor pe tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Gere, membru

(Continuare in pag. a IV-a)

Cuvîntareă tovarășului
llie Verdeț

Dați-mi voie ca de aici, de la Lupeni — oi’așul devenit simbol al luptei neînfricate împotriva opri- ■ mării burghezo-moșierimii • — să aduc minerilor din Valea Jiului un salut fierbinte din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a guvernului, și, personal, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Sărbătorim în acest an Ziua minerului în atmosfera de puternic
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PE AGENDA NOASTRĂ DE LUCRU
Gindirea tehnică
sa-și găsească
o valorificare

deplină și promptă!

Ing. Nicolae SPÎNU
secretar al Comitetului de partid al Sectorului 4'București

Aportul cercetării
la dezvoltarea mai
rapidă a zootehniei

Ing. Vasile TEMIȘAN
directorul Institutului de cercetări zootehnica

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R., partidul nostru va continua neabătut linia perfecționării structurii producției industriale, a dezvoltării rapide a ramurilor de bază care condiționează înzestrarea tehnică superioară a economiei, valorificarea eficientă a resurselor naționale, accentuîndu-se caracterul modern al industriei noastre socialiste. în acest sens, se va accelera asimilarea unof noi mașini, utilaje și produse care, prin calitățile lor, să satisfacă exigențele crescîn- de ale beneficiarilor interni și externi — sarcină care se numără printre obiectivele principale ale dezvoltării economice în viitorul cincinal. O retrospectivă în acest domeniu arata că întreprinderile sectorului 4 al Capitalei au acumulat o experiență bogată, că activitatea de modernizare a fabricației curente, de asimilare a produselor cu caracteristici tehnico- economice superioare se desfășoară în bune condiții, ceea ce nu înseamnă, însă, că s-au lichidat deficiențele comune mai multor unități sau specifice fiecăreia dintre ele — care, în final, impietează asupra înnoirii consecvente a nomenclatorului producției.Cîteva exemple vin să întărească

tnaprecierile noastre. Precizăm, acest sens, că noile produse le-au înlocuit, treptat, pe cele „tradiționale", însușite în fabricație în urmă, cu 15—20 de ani. La uzina de motoare și compresoare „Timpuri noi",, bunăoară, 73 la sută din producția marfă cuprinde anul acesta produse asimilate în perioada 1965—1968. Proiectanții și, în general, cadrele de concepție realizează produse cu caracteristici tehnico- funcționale și de calitate superioară celor aflate anterior în fabricație. Noul aparat de proiecție APT 16—4, pentru film de 16 mm, realizat la I.O.R., are fluxul luminos de peste două ori mai puternic decît vechiul tip, iar electrocardiograful „Car- dior 2“, fabricat tot în această întreprindere, are o greutate de numai 11,5 kg, față de 27 kg cît avea „Cardior 1“ Orientarea cadrelor tehnice din . întreprinderi spre asimilarea de produse cît mai reușite trebuie să fie menținută și dezvoltată. în acest sens, de mare însemnătate sînt indicațiile potrivit cărora ridicarea nivelului tehnic, perfecționarea unui ■ produs industrial nu poate fi decît rezultatul muncii proprii, rezultatul capacității cadrelor noastre. Nu putem aștepta aceasta de la altcineva decît de la
(Continuare în pag. a III-a)

în condițiile revoluției tehnico- științifice «contemporane, crește continuu aportul științei la dezvoltarea economică și socială a țării In Directivele Congresului al X-lea al partidului se subliniază necesitatea sporirii rolului științei în cadrul forțelor de producție'; a participării ei active la progresul general al societății, tn contextul măsurilor privind orientarea cercetărilor spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, sarcini de mare răspundere revin cercetătorilor din .domeniul zootehniei. ■Așa cum s-a arătat cu toată claritatea în Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie îmbunătățită activitatea de cercetare zootehnică, mutîndu-se centrul acesteia din București în fermele agricole, fo-, losindu-se mai intens rezultatele științelor biologice în producția zootehnică. Aceste indicații, deosebit de prețioase, care reflectă cerințele reale ale dezvoltării zootehniei românești consțituie orientarea —de bază a activității cercetătorilor din institutul nostru.Pe bună dreptate secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a criticat practica păgubitoare de dispersare a tematicii care irosește forțele și scade randamentul cercetării. în

în

entuziasm în munca generată de pregătirea și desfășurarea Congresului al X-lea al partidului, de hotărârea neclintită 'a oamenilor muncii de a da viată obiectivelor și sarcinilor stabilite. Ca în fiecare an, de Ziua minerului întregul popor cinstește glorioasele tradiții de luptă revoluționară și de muncă plină de abnegație ale unuia din cele mai importante detașamente ale clasei muncitoare din România.Acestor tradiții li s-a adus un emoționant omagiu și prin monumentul dezvelit astăzi cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la luptele greviste din Valea Jiului, adînc întipărite în conștiința poporului nostru. în august 1929, minerii din Lupeni s-au ridicat cu bărbăție împotriva coaliției dintre patroni și autoritățile burghezo-moșierești, au înfruntat cu eroism forțele de represiune ale claselor exploatatoare, au dat un strălucit exemplu de curaj revoluționar în lupta pentru desființarea exploatării, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate socială și națională ale întregului popor muncitor din România.Cu minerii s-au solidarizat muncitorimea din întreaga țară, forțele progresiste internaționale, care au chemat opinia publică mondială să-și ridice glasul de protest „împotriva vinovaților pentru baia de sînge de la Lupeni".Dînd o înaltă apreciere evenimentelor care s-au desfășurat acum patru decenii în orașul dumneavoastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Eroicele lupte ale minerilor din Lupeni din august 1929 — reprimate sîngeros de regimul burg'nezo-moșieresc — au constituit o viguroasă afirmare a combativității revoluționare a întregii noastre clase muncitoare, care, sub conducerea partidului comunist, s-a dovedit a fi cel .mai devotat apărător al intereselor poporului, cea mai consecventă forță de progres a țării".într-adevăr, la Lupeni s-a deschis șirul marilor bătălii de clasă duse, în anii grelei crize economice 1929—1933, de către muncitorimea

română, condusă de comuniști, pentru desființarea exploatării și înfăptuirea unor condiții mai bune de viață pe pămîntul patriei noastre.Cu același spirit de devotament față de aceste idealuri au răspuns minerii din Valea Jiului chemării partidului nostru pentru înfăptuirea insurecției armate, sprijinirea războiului antihitlerist, desăvîrși- rea revoluției proletare și construirea socialismului.Cinstind memoria celor căzuți sub gloanțe în zilele de 5—8 august 1929, îngăduiți-mi să exprim totodată sentimentele noastre de respect pentru greviștii de atunci care se află astăzi printre noi și pot yedea singuri roadele luptelor duse de-a lungul vremii de oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru a asigura mersul înainte al României pe drumul progresului și civilizației.Cu atît mai evidente sînt aceste roade acum, cînd măsurăm întreaga însemnătate a etapelor străbătute de-a lungul sfertului de veac care a trecut de la insurecția armată victorioasă din august 1944, eveniment de răscruce în istoria României. 'Transformările revoluționare în- făptuițe sub conducerea Partidului Comunist Român au dus la desființarea pentru totdeauna a exploatării omului de către om, au schimbat radical înfățișarea patriei, au creat condiții noi de muncă și de trai pentru toți cetățenii, egali în drepturi, uniți prin aceleași interese și idealuri. în înfăptuirea glorioaselor realizări cu care ne mîn- drim astăzi și care au făcut să crească prestigiul României în lume, minerii au dobînțjit noi merite. afirmîndu-se, cot la cot cu întregul popor, prin muncă dîrză, devotament față de cauza partidului și disciplină, ca unul dintre detașamentele de nădejde ale României socialiste.
(Continuare în pag. a IV-a)

pen- prio- zoo- sens locul

«cest sens, analizînd temeinic și spirit autocritic rezultatele cercetărilor desfășurate în anii anteriori, Institutul nostru și-a conturat principalele direcții de activitate pentru perioada următoare, concentrînd “forturile materiale și umane țru rezolvarea problemelor citare ale științei și practicii tehnice românești, tn acest este concludent faptul că îna 85 de teme de cercetare, a căror abordare ducea la dispersarea forțelor științifice, s-au conturat 10 programe complexe de cercetare, din care 6 programe prioritare, corelate strîns cu sarcinile din viitorul plan cincinal. Realizarea acestor programe va contribui substanțial la îndeplinirea sarcinilor privind creșterea efectivelor de animale, ameliorarea raselor, promovarea metodelor și tehnologiilor moderne de creștere și exploatare a animalelor etcîn cadrul fiecărui program au fost conturate obiectivele precise pe etape de cercetare, baza materială necesară, modul de valorificare a rezultatelor și eficiența a- cestora în progresul dezvoltării creșterii animalelor din țara noastră. In scopul aprofundării cercetărilor,
(Continuare în pag. a III-a)

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Mialko Todorovici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., care a participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R.Din delegație au făcut parte tovarășii Sergei Kraiger, membru al Prezidiului U.C.I., președintele Skupștinej Republicii Socialiste Slovenia, Dimce Belovski, membru al Prezidiului U.C.I., și Jakșa Pe- trici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia București.

La plecare, oaspeții au fost salutați de tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Petre Bla- jovici, membru supleant al Comitetului Executiv al- C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioară, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Milorad Sonatina, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.
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începute de mal multă vreme, din inițiativa comitetului județean pentru cultură și artă, lucrările de restaurare a cetății medievale din Tîrgu Mureș, da- tînd din secolul al XV-lea, se apropie de sfîrșit. Pînă în prezent au fost refăcute trei dintre cele șapte bastioane (al croitorilor, blănarilor și dogarilor) precum și portalul principal al bisericii. De asemenea, zidul de incintă a fost restaurat pe o lungime de 600 m. Pe partea sa interioară s-au amenajat vechile drumuri de strajă. Finalmente, cetatea — în a cărei parte vestică este în curs de amenajare un frumos parc — va adăposti expoziții de cărți rare, manuscrise și documente de arhivă, artă plastică veche, precum și un teatru antic. O cetate veche — un obiectiv turistic nou. Toa
te felicitările.

LIBER SĂ-ȘI ALEASA FURNIZORII,
V

Retrospectiva

Intervenție
9

dezonorantă
Condamnăm public atitudinea 

unor oameni lipsiți de responsa
bilitate cetățenească. Un elev in 
clasa a Vll-a din Făgăraș ne 
scrie, intre altele : „Cu doi ani în urmă am aflat de la vecini că tatăl care mă crește nu-i tatăl meu natural și că adevăratul meu părinte lucrează la o uzină din localitate. De atunci nu mai am liniște"... etc. etc. De
zonorantă misiune și-au asumat, 
prin gestul lor, vecinii acestui 
elev, deconspirind actul înfie
rii 1 In virtutea cărui drept și 
căror principii etice s-au ames
tecat ei in viața copilului, ră- 
nindu-l sufletește și abătindu-l 
de la preocupările școlare ? Nu-i 
singurul caz de amestec groso
lan, destructiv, în familiile al
tora. Societatea noastră dezapro
bă cu indignare asemenea acte 
de neomenie. Copilul are nevoie 
de liniște și de echilibru moral. 
Nu i le răpiți.

Cine înfiază
o centrală
termică ?!

în curtea blocului Filipin din 
Rimnicu Vilcea se află de a- 
proape doi ani de zile o... cen
trală termică. Deși utilată/ cu 
tot ce-i trebuie : cazane, pompe 
de refulare, hidrofoare, aparat 
contra curent etc, centrala stă 
nefolosită. Motivul ? Nu se știe 
cui aparține. întreprinderea de 
gospodărie a orașului o „pasea
ză" liceului „Vasile Roaită" ; a- 
cesta o retrimite întreprinderii, 
care o trimite la nndul ei li
ceului „Nicolae Bălcescu" 
ș.a.m.d. Pină la urmă cu „spri
jinul" consiliului popular al ora
șului se va găsi, poate, cineva 
s-o înfieze. Lucru care — ținînd 
cont de faptul că, in pofida 
aparențelor, iarna se apropie to
tuși — s-ar recomanda... căldu
ros.

COMEI unei spectaculoase
geneze industriale

(Urmare din pag. I) efort bivalent, ceea ce numim industria românească de automobile. E un „film" pe care îl proiectăm cu satisfacție pe ecranul cunoașterii noastre, spre lauda binemeritată a acelora care au debutat în modestele a- teliere de acum 25 de ani_ și care se înscriu astăzi pe orbita unei industrii moderne, de înaltă tehnicitate și eficiență economică — spre care cheamă importantele sarcini stabilite de al X-lea Congres al partidului. Este unul dintre nenumăratele „filme paralele" care surprind eroicele eforturi ale clasei muncitoare pentru a făuri, potrivit planuri-

unde furtunile de nisip sînt frecvente, cad asu- pra-ți asemenea unor cortine, te sablează, cum spun inginerii, îți scot mașina „în pielea goală", fără vopsea, cu prelata smulsă și geamul spart. Ți se urcă, să zicem, cinci inși în mașină — cum i s-a întîmplat colegului — te duc în deșertul ăl mai deșert, îți arată un mamelon cu suiș de 20 de grade și te întreabă : „Poți urca acolo, sus „Pot", zici, și ambreiezi, și urci, înotînd prin oceanul de nisip fierbinte ; întîi coboară unul dintre pasagerii ocazionali, apoi al doilea și așa mai departe, pînă la ultimul. Nu rezistă emo-

la noastră să devină color, idee pe care ne-o sugerează excelentele imagini de celuloid pe care le realizează fotograful uzinei. Sînt pozele-reclamă ale firmei ; obiectivul „citește" obiectul mișcător destinat vînzării într-un inepuizabil șir de poziții și ipostaze, unele de-a dreptul fantasmagorice însă cerute (pare-se) de zeul comerțului. Fotograful acela (nici nu-1 știu numele) tropica- lizează, un pic, act de intuiție și inteligență tehnică, pentru că vehiculul adre- vinde mai tro-

3cronologiei noastre (1953), corespunde cu o primă și mare victorie a uzinei : la Cîmpulung Muscel se fabrică ÎNTÎILE MOTOARE de autoturism din țară (tip GAZ 67 B). Nu trec decît alte două trepte ale numărătorii noastre (1956-1957) și muncitorii musceleni dau tn exploatare ÎNTÎIUL AUTOTURISM DE TEREN, acel solid autovehicul denumit I.M.S.-57 care a stîrnit, deopotrivă, satisfacții și zîmbete, deoarece era „ca- tîrul nostru făcut cu ciocanul", cum spunea j șoferii cu dulce bonomie, ca să-i laude curînd-curînd performanțele de teren dificil și INu mai urmăm succesiune a anilor vențelor pentru că capitol se deschide grafia de rapidă venire a uzinei fapt care ne îmbie să deschidem și noi un nou capitol al relatării, marcînd astfel vîrsta de maturitate a colectivității de care ne ocupăm, angajată, de astă- dată într-un EFORT CREATOR PLENITUDINAR, pe măsura creștere ale rii socialiste ce se înfăptuiește sub

Pină nu de mult, contractarea fondului de marfă, acoperirea de către comerț a necesarului populației și de către industrie a capacităților de producție era o treabă destul de complicată și grea, dar lipsită de e- moții. Fiecare fabrică avea comenzile asigurate prin repartiție, astfel că nu trebuia să se zbată prea mult pentru a reține atenția reprezentanților comerțului cu modele noi și originale ; la rîndul lor, întreprinderile comerciale oftau după modelele noi oferite de anumite fabrici, dar contractau cantități însemnate de mărfuri, obligatorii prin repartiția făcută de minister. Desigur, sistemul a fost impus, la vremea lui, de o serie de condiții obiective : lipsa de experiență a unor colective, utilaje cu posibilități modeste, calificarea Insuficientă a cadrelor, existența abia tn embrion a creației.Evoluția industriei ușoare a înlăturat însă, rînd pe rînd, aceste condiții obiective. P.e aceasta s-au bl- ' zuit și conducerile ministerelor Comerțului Interior și Industriei U- șoare, atunci cînd au acordat competențe lărgite atit fabricilor, cît șl întreprinderilor comerciale în ce privește contractările. S-a semnat un protocol care prevede, printre altele, și anumite măsuri prin aplicarea cărora, treptat, tutela, dădăceala „de la centru" vor dispărea.Intrucît aplicarea unei’ asemenea măsuri reflectă una din sarcinile înscrise în documentele Congresului al X-lea, am profitat de ocazia obișnuitelor contractări semestriale spre a analiza, la fața locului, rezultatele ooncrete ale primelor confruntări directe dintre cei doi parteneri, în domeniul încălțămintei.— De data aceasta, ne spunea tovarășul Constantin Morărescu, director general adjunct în M.I.U., ne-am pregătit foarte serios pentru întîlni- rea cu reprezentanții comerțului. S-a depus, în primul rînd, un mai mare efort de creație : am prezentat peste 3 600 modele de încălțăminte, dintre care aproximativ o jumătate sînt noi. Pentru a ajuta comerțul în alegerea sa, înainte de contractări am organizat. în cîteva centre din țară — Iași, Cluj, Brașov, Craiova, Timișoara — expoziții de sondaj pe bază de buletine și statistici. Comerțul a preluat aceste rezultate, ele constituind un punct de orientare în selecționarea acelor modele care au întrunit aprecierea publicului, oferta mai variată, s-au ții fabricilor să satisfacă rile comerțului,Deci, reprezentanților nu le .rămînea decît să aleagă, să folosească cît se poate mal bine modalitatea nouă care le-a fost creată. Din cîte ne comunică tovarășul Ovi- diu Drăgoi, director general adjunct în M.C.I., necesitatea de a acorda mal multă mobilitate fabricilor și comerțului a devenit faptă. „Nomenclatorul de repartiții, precizează dîn- sul — foarte amănunțit pînă nu de mult și care lăsa un loc minim manifestării inițiativei, punctului de vedere propriu al întreprinderilor comerciale locale — a fost de astă dată foarte restrîns; s-au indicat doar sortimentele în mare (bărbați, femei, copii), precum și cîteva sortimente încă deficitare. Fiecare merceolog a fost liber să-și aleagă, din totalul repartizat, ce i-a plăcut mal mult din colecția fabricii respective, în ce privește încălțămintea din înlocuitori, care reprezintă 38—40 la sută din totalul mai Indicat deloc care sînt obligați că multe fabrici călduța „plapumă" a repartițiilor".Ar fi prematur să emitem niște concluzii cu pretenții generalizatoare doar pe baza acestei experiențe, a primei confruntări mal directe dintre cerere și ofertă. S-au conturat, totuși, unele probleme, asupra cărora cele două părți trebuie să-și concentreze atenția dacă vor ca operațiunile de contractare să se încheie a- vantajos pentru toți cei interesați.Concret țile ? în\j3ucători, pezi. O bricile care s-au pregătit cu seriozitate în vederea confruntării cu comerțul ^aducînd o colecție adaptată cerințelor modei rînd, totodată, condițiile necesare reproducerii în de serie a modelelor respective, au obținut cu ușurință comenzile necesare acoperirii capacităților lor de producție. La întrebarea pusă reprezentanților a „dacă nu ar furnizori ați întreprinderi toria" — Timișoara, „Dîmbovița* București și „Clujana". Preferința

Paralel cu dat Indica- toate cere-comerțului

cantității, nu s-au furnizorii de la • să cumpere, astfel s-au trezit fără

era argumentată prin aceea că fabricile amintite produc o mare varietate de modele, îngrijit lucrate șl finisate, comode. în același timp însă, au fost cîteva fabrici ai căror conducători au fost puși de acest nou sistem de relații în situații puțin plăcute. Unii dintre aceștia s-au găsit, pur și simplu, în situația de a nu avea comenzi. Obișnuiți, pesemne, cu vechile rînduieli cînd, indiferent de valoarea colecției prezentate, datorită repartițiilor, totul se aranja pînă la urmă, ei nu s-au ostenit nici măcar să îmbunătățească calitatea sortimentelor clasice din colecția proprie. Unele dintre întreprinderile producătoare de încălțăminte din înlocuitori de piele — „Partizanul" — Bacău, „Libertatea" — Arad și „Bihoreana" — Marghita — au fost se- ,rios amenințate în ce privește acoperirea cu comenzi a capacităților do producție In următorul semestru.Deci, o primă concluzie se poate trage: noul sistem are consecințe serioase pe planul producției. Este limpede că în întreprinderile producătoare trebuie să-și croiască drum convingerea că producția de dragul producției nu mai merge; că fabrica își va vinde produsele numai în măsura în care comerțul i le va cumpăra. Ceea ce înseamnă, mergînd mai departe, că ele trebuie să placă cumpărătorului, să aibă desfacerea asigurată. Cucerirea pieței, consacrarea mărcii fabricii încep să prindă contururi foarte concrete. Ea presupune, în primul rînd, o schimbare de optică în unele fabrici, în sensul adaptării rapide Ia cerere, a însușirii liniei moderne și a tehnicii noi, într-un cuvînt asigurarea acelei mobilități care trebuie să caracterizeze producția bunurilor de să garanteze marca fabricii.Răceala cu care au fost majoritatea modelelor de minte din înlocuitori a determinat conducerea direcției generale de resort din M.I.U. să se gîndească la soluționarea practică Imediată a aspectelor negative semnalate. în prin- . cipal, s-a pus problema asigurării unor materiale textile adecvate confecționării încălțămintei, a diversificării gamei de culori, a producerii . unor tălpi mai ușoare și mai elastice, a unor formate noi de calapoade, a unei mai mari varietăți de accesorii. Explicațiile — care pînă de curînd erau menite să înlocuiască asemenea măsuri — au un curs tot mai scăzut pe piață, comerțul fuzînd să le mai accepte.Emoțiile, grijile, neliniștea care au trecut fabricile amintite putea reedita șl în cazul întreprinderilor care produc. încălțăminte din piele, dacă nu vor ține cont de cerințele cumpărătorilor, cunoscute mai bine acum, după ultimele sondaje. Spunem aceasta deoarece, cer- cetînd colecția de modele prezentată la ultimele contractări, am constatat că unele dintre dezideratele majore exprimate găsit încă ține acele pe care le s-a dat vina pe standarde, care impuneau Intărituri, bombeuri etc. Standardele nu mai acționează în acest sector. Dar încălțămintea continuă să fie rigidă. După părerea actuală a specialiștilor, flexibilitatea încălțămintei trebuie să fie, tn primul rînd, o treabă a tăbăcarilor ; în același timp, e necesară o mai mare varietate de semifabricate, de acce-

consum,primite încălță-

re-prin s-ar

de cumpărători nu și-au rezolvarea. Sînt Încă pu- modele flexibile, comode, cere populația. O vreme

sorii etc. Formulînd asemenea cerințe, specialiștii au, desigur, dreptate. Dar încetineala cu care se pun în practică soluții, după cît se vede cunoscute pentru a răspunde solicitărilor justificate ale cumpărătorilor de a li se oferi o încălțăminte igienică și modernă, ne îndreptățește să dorim ca desființarea totală a repartițiilor să se producă cît mai curînd. în felul acesta toate fabricile își vor pune în modul cel mai serios cu putință problema adaptării permanente la cerințele pieței, eliminînd pentru totdeauna concepția că, indiferent de strădania depusă, tot o vor scoate la capăt. Incertitudinile producătorilor în preajma întîlnirii cu comerțul la contractări vor avea numai consecințe pozitive asupra calității și diversității bunurilor de larg consum.Dar comerțul ? Cum au folosit reprezentanții săi dreptul de a decide, fără îngrădiri prea stricte, ce și cît vor contracta pentru publicul ale cărui gusturi se presupune că le cunosc ? Se poate spune că, în general, orientarea a fost bună. Creațiile valoroase au fost remarcate și contractate, exigența față de calitate a funcționat fără drept de apel. Aceasta înseamnă că cele mai multe din modelele admirate de merceologi la contractări vor răzbi pînă în vitrine și magazine, la dispoziția cumpărătorilor. Printre reprezentanții comerțului au fdst însă șl unii pe care acest drept i-a luat prin surprindere, găsindu-i foarte puțin dispuși să-și asume riscul lansării Aceștia au ales calea exagerate, a ocolirii absolut noi, față publicului era Șefii unor Spînu erau ceologilor. Ca urmare, multe dele noi, reușite — după susțin autorii lor — dintre 10 numai de la „Clujana", au fost contractate de unele1 baze comerciale în cantități foarte reduse, de cîteva sute de perechi. în schimb, sortimente mai demodate (între noi fie vorba, nu înțelegem de ce acestea au mai fost prezentate) s-au cerut în cantități de zeci de mii de perechi. Se înțelege că, în această situație, multe modele au Ieșit din competiție, sărăcind de pe acum, și într-un mod .nejustificat, viitoarea înfățișare a standurilor din magazine.Libertatea de a alege nu înseamnă, tn nici un caz, libertatea de a ocoli noul, așa cum au înțeles, pare-se, reprezentanții unor baze. Acordîndu-le competențe mai largi tn această direcție, Ministerul Comerțului Interior trebuie să se asigure, totodată, că alegerea pe care o fac reprezentanții săi este bună, răspunde cererii publicului. Pentru atingerea acestui scop, se cer perfecționate formele de informare a acestor oameni, care angajează un fond de marfă de miliarde de lei, cu ceea ce este mai nou la. ora actuală tn sector și, mai ales, cu evoluția de perspectiva.Această primă- etapă a confruntării directe dintre industrie și comerț a demonstrat, în mod grăitor, că nici unul dintre cei doi parteneri tn acțiunea de aprovizionare a populației nu-și poate îndeplini menirea decît înscriindu-se din plin pe linia unei maxime exigențe în întreaga activi-'

nică, pentru că românesc M-461 _ se sează străinătății, se pe piața externă și, ales, în spațiul de la

/

tracțiun» grea, stricta și sec- un nou în bio- autode- mecanice,

cerințelor în industrializă-
unor noutăți unei prudențe acelor modele care reacția necunoscută, creație care, nu

de încă colectivelor de fabrici, între de la „Clujana", încîntați de orientarea
ai tov. prea mer- mo- cum care

conducerea partidului. Acestei vîrste și acestui efort îi corespund cei cinci-șapte ani următori, traductibili în tot atîtea trepte și secvențe filmice (anii 1958-1964). Ce s-a întîmplat în acest relativ lung răstimp ? Cel familiarizați industrial pot gînd reflex : tur 1 cepție dustrie, nalizare ale acesteia cresc, aria de preocupări se extinde mult și, proporțional cu acestea, investițiile statului, cadrul material, echipamentele, amplitudinea pe orizontală. Și coborînd la celula a- fiată sub microscopul a- nalizei : „catirul" uzinei din Cîmpulung Mușcel se transformă, în timpi verosimil de scurți, tr-un „cal" cu siluetă monică și forță apreciabilă, în stare să alerge în nebunatica goană a hergheliilor de pe glob fără vreun simț al inferiorității. I.M.S.-ului i se îmbunătățește caroseria, 1 se schimbă și 1 motorul, 1 se mai bun, altă tură. Din nou veriga ultimă a unui clu rotund, de-al treileanul celei de-a douăzeci și doua secvențe respunzătoare — iar ! o nouă și mareÎNCEPE PRODUCȚIA DE EXPORT. Ce înseamnă asta ? O nouă mașină se impune acum, fruct al proiectării proprii și cepției originale.Se cuvine ca de punct al istorisirii

Cel cu mediul intui prin prind con- aptitudinile de con- > românească în in- mijloacele de fi-

ne- tn- ar-

se fortifică dă tnveliș suprastruc- se apropie ci- finele celui cincinal, a-(1965) co- cu victorie :
al con-

1

Foto : Gh. Vințllă

Autoturismul de teren ARO-244, cel mai nou vlăstar al Uzinei mecanice Muscel-Cîmpulung, 
poate fi văzut in cadrul Expozifiei „România 1969

pice ; așa a ajuns omul cu ' blitz să recurgă la un soi de laviuri color, vînturîn- du-se prin tot degradeul de galben, gama colonstică ce se conjugă bine cu verdele virginal al naturii1 sălbatice în care e pusă mașina la probe, cu vadul îm- p/inoiat al rîurilor prin care trece, cu griul pîlniilor de pietriș al carierelor pe care se cațără.(Deschid o paranteză spre a sugera ce înseamnă o demonstrație de probă, evocată fugar, cu nerv, de Ilie Pietrăreanu, unul dintre solii uzinei în spațiile de prospecțiune :— Nu uit goana mea de rezistență pe arătura moale în Iugoslavia sau — altceva ! — escaladarea po- vîrnișurilor din munții Santa Catalina, în Cuba, la o altitudine de 1 700 m, pădure virgină unde nu mai fusese automobil, fuseseră doar tanchetele dictatorului Batista ; peste 32 de vaduri de apă am trecut pe o distanță de tot atîția kilometri, pe un drum buclat, în serpentine continui de cîte 30 de grade. Rău îmi pare că nu-i de față Eugen Niță, colegul meu, revenit din Irak, proba lui avea loc pe 100 km de nisip umblător, în plin soare, într-un deșert

lor Inspirate ale partidului, o industrie modernă, puternică, temelie a progresului nostru economic și social.Nu părăsesc fertilul sol de geneză industrială fără a căuta răspuns, prlntr-un interviu fulger, la întrebarea : CUM A FOST CU PUTINȚA ?— Conștiința necesității a fost aceea care... (Ion Zmadea, Inginer-șef de producție) ; — Uitîndu-ne propriul trecut, pentru că azi nu vă putem arăta nimic din „uzina" de altădată cafe... (ing. Mihai Pescaru, directorul tehnic al uzinei); — A impune capacitatea de gîndire proprie, iată cheia tuturor... (ing. Aurel Nicolescu, • constructorul- șef) ; — Făeînd cu mîinile ceea ce nu cred ochii cu vederea... (Negoiță Grigore, maistru principal, șef al a- telțerului de prototipuri).Ultimul dintre intervievați este un meșter cu duh și har, un „veteran" al me-", seriilor care s-au încetățenit la Cîmpulung pînă ce uzina a ajuns ceea ce este azi ; e bărbatul cărunt, care acoperă cu anii săi, cu truda mîinilor sale „de aur", cu istețimea de minte și cu deosebitul său „simț" pentru tehnică, întreg destinul uzinei, întreaga istorie a descrisului vehicul ; e, deci, „actor" de bază al filmului nostru, un protagonist. Iată monologul său sec :— ...în vara aia eun-am vrut să mă strămut aici (aveam casă în Brașov) ; am venit, totuși, cu ultimul tren — era 11 iulie 1944. Nu trece mult și mă duc să lupt pe frontul de apus. Revenit, ce să faci în anii aceia grei ai începutului ? Eram lucrător cu ceasul, făceam nasturi, piepteni, ciocane, patru tipuri; am urmă în normal, mal în bine, dinmai bine, de unde a început să-mi umble mintea la drăcii, la inovații. Cum îmi umblă și azi, că eu sînt din Brăilița, am făcut ucenicia în tinichigerie ornamentală,' tabla devine în mîna mea floare, literă scrisă, lucarnă, solz, împletitură ; e o branșă în care n-am secrete, iar de sănătate să nu mă întrebi, că pe mine nu mă vezi la ăștia cu dispensarul șl îmi pare bine că Paula mea e pe a 11-a la liceul Golescu — mă moștenește, e premiantă, tovarășe, eminentă la matematici, că așchia departe nu sare, ce spui ?

țieî, spaimelor. Acolo, în vîrf, la greu, ajungi — de obicei — singur. Tocmai d-aia e frumos).Urmează, de aici încolo, secvențele care descind direct din infuzia de noutate pe care au produs-o, și în industrie, hotărîrile celui de-al IX-lea Congres (inclusiv a douăzeci și cincea, în plină derulare) ; potrivit indicațiilor privind îmbunătățirea conducerii economice și organizarea științifică a producției, la uzina mus- celeană are loc o PROPULSIE SPRE CALITATE, ușor demonstrabilă prin cifre, parametri și dimensiuni de „ultimă oră". Sutele de operațiuni ale îmbunătățirilor succesive se constituie într-o STARE DE PERMANENȚA, într-o virtute de durată Ochiul oprește supra torii se conving de forța de competiție a noii mașini și, pe drept, „asaltul spațiului" începe. în țări din patru continente ca Cehoslovacia, Vietnam, Guineea, Republica Democrată Germană, China, Columbia, R.A.U., Ecuador, Israel, Irak, mașina românească fabricată la Paralela 45 a început să fie o marcă frecventă, aria ei de răspîndire fiind, la ora actuală, de peste 20 de țări cumpărătoare, cu preponderență în zona tropicelor. Drept consecință, „părinții spirituali" ai mașinii, oameni deloc temperați ai unei geografii temperate, au luat în studiu „temperamentul" mașinii,_ făcîndu-și un orgoliu din tentativa ca vehiculul să obțină, în competiția cu mașini similare, nota de „excelent". Așa a început efortul de TROPI- CALIZARE. proces delicat, de fină scriitură și nuanțată adaptare a posibilităților tehnicii în ansamblul naturilor și condițiilor de pe glob. Rezultatul : PRODUCȚIA ACESTUI AUTOVEHICUL A CRESCUT ÎN ULTIMII CINCI ANI DE PESTE DOUA ORI. Viitorul ? Promite ascendențe și noi tipuri, dintre care două sînt de-acum omologate sub simbolul ARO.Am înfățișat cititorului, telegrafic aproape, istoria unei mașini, sau — spre a nu neglija o altă conexiune ! — (în episodul ultim al Paralelei a fost vorba de autoturismul Da- cia-1 100), am comentat aportul musceleni- lor de a se constitui.

a constructorilor, cunoscătorului se mai stăruitor mașinii, cumpără-a-

constatare :

O întrebare

\

bogată, și asigu- materiale producția

la acest pelicu-

lacăte de intrat pe din nor- bine în
Dați tonul!

— cum au reacționat ce-1 privește pe lucrurile sînt foarte primă

Rodica ȘERBAN

cmema
3RSSS

PROGRAMUL II

CENTRAL — 9,30 ; 
GRĂDINA DOINA

Tă- 
fe-(în 

Pe-

fericit : LUMINA 
continuare ; 18.30 ; 

15,30 : 18 ;

la
•
18
O
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O La dolce vita : ARTA — 10 — 16 
în continuare ; 19,30, la grădină — 
20,15.
• Comedlanțli (ambele serii) : PRO-

Tarzan, omul Junglei : POPULAR 
16 ; 18 ; 20, VITAN — 15.30 ; 18.

grădină — 20.
Prințul negru : MUNCA — 15.30 ; 
; 20,15.
Aruncați banca în aer : FLA-

0 Teatrul de operetă (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Secretul Iul
Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I.L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Castillana — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa 

1 — 11.
0 Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (grădina Boema) : Femei, 
mei, femei — 20
© Ansamblul folcloric „Perlnița' 
sala Teatrului „C.I. Nottara") : 
rinița mea — 19.

Este cunoscut că. în localitățile mari, la oficiile telefonice, șe găsesc cărți de telefoane din toate orașele țării. Nu însă și la Iași. Aici, la Oficiul central de pe strada Lăpușneanu, nu se găsesc decît cărțile de telefoane din cîteva orașe. Mai mult chiar, cărțile existente — de fapt ce a mai rămas din ele (niște foi desprinse) — așezate pe marginea unui calorifer, care ține loc de masă (!) sînt aproape imposibil de consultat. „Apelurile" cetățenilor au rămas fără răspuns. Mai facem unul. Poate, în sfîrșit, se vor hotărî și tovarășii de la telefoane să dea... tonul redresării. șapte baze comerciale : exista repartițiile, ce prefera primele trei indicate au fost „Vic- “ —
pentru 
părinți

Acum cîteva zile, în orașul 
Vatra Dornei, trei minori — 
loan Pop, Neculai Ageni și Vla
dimir Socilă — după ce au con
sumat băuturi alcoolice, au fu
rat o mașină, plecind cu ea la 
o plimbare spre Mestecăniș. Dar 
după numai cîțiva kilometri 
n-au mai putut stăpîni volanul, 
răsturnîndu-se cu mașină cu tot. 
Pagube — 12 000 lei. In plus, 
doi dintre plimbăreți s-au acci
dentat grav. Părinții acestor mi
nori ce au de spus ? l-au con
trolat, i-au stăpinit, știau că o- 
draslele lor dădeau banii „lui 
tăticu" pe băutură 1 Ocupîn- 
du-vă din vreme și constant 
copii, preveniți tardive păreri 
rău. E datoria părintească.

Rubricd redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii

0 Vîrsta ingrată : PATRIA
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
o Tinerețe fără bătrînețe : FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Străzile au amintiri : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 România orizont ’69 ; România 
inedită ; Lumina de pe Lotru ; De 
la străbuni la strănepo'ți ; Un dans 
din munții Codrului : GRĂDINA
EXPOZIȚIA — 20.
0 Cavalerii aerului : REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
o 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.
© Creola, ochll-ți ard ca flacăra t 
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 tn con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fata din parc : FESTIVAL — 0 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, la gră
dină 20,30.
© Deșertul roșu :
12.15 ; 15 ; 18 ; 21,
— 20,15.
0 Alexandru cel
— 9,30 — 15,45 în 
20,45, COTROCENI 
20,30.
© Program pentru copil i DOINA — 
9 — 13 în continuare.
O Rolls Royce-ul galben : DOINA — 
14,30 ; 17,30 ; 20,30.
O ......Apoi s-a născut legenda" : u-
NION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Campionatele europene de box ; 
Atletism ; Stăpîn pe sine ; File din 
Istoria sportului românesc : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare. 
0 O chestiune de onoare : FERO
VIAR — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
MELODIA 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, MO
DERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15.
0 Neîmblînzita Angelica : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 17.45 ; 
20, PACEA - 15.45 ; 18 ; 20.15.
O Sîngeroasa nuntă macedoneană t 
BUZEȘTI — 15.30 ; 18, la grădină — 
20,30.

0 Șopronul roșu I DACIA — 8,30 — 
21 în continuare.
O Crima din pădure : UNIREA —
15.30 ; 18, la grădină — 20.
0 Dragoste la Las Vegas : GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI — 
0 ; 11,15 i 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină
— 20,30, MIORIȚA — 0.15 — 16 In 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
e Comisarul X șl banda „Trei clini 
verzi" : LIRA - 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,15, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15, la grădină — 20,15. 
O Noaptea generalilor (ambele serii) : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 19, MOȘILOR
— 16, la grădină — 20.
O Contesa Cosei : FLOREASCA 
13,30 ; 16,30 ; 20
e Străin în casă î VOLGA — 0 
13,30, în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O A trăi pentru a trăi : VIITORUL 
-15,30 ; 18 ; 20,30.
•

GRESUL — 15,30 ; GRĂDINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
o Anul trecut la Marienbad : RA
HOVA — 15,30 î 18, la grădină 
20,30.
0 Tată de familie i FERENTARI 
15,30 ; 18 ; 20,15.
o Am două mame șl doi ta 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Vremuri minunate Ia Spessart : 
COSMOS — 15.30 ; 18 ; 20,15.

PROGRAMUL 1
8,30 — De strajă patriei.
0,30 — Matineu duminical pentru 

copil șl tineret © Ex-Te- 
rra '69. Finala pe țară a 
concursului de construcții 
tehnice. Transmisiune de la 

maestru I o Film serial „Fiul mărit."Parcul Herăstrău e Șah marelui___ „nu;
11.30 — Ora satului. Transmisiune cie la Expoziția Realizărilor Economiei

Naționale. Dezvoltarea agriculturii.
12.30 — Concert simfonic.

— Campionatele europene de caiac-canoe. Transmisiune de la Mos
cova.

— Campionatele mondiale de ciclism. Transmisiune de la Brno.
— Roman foileton : „Povestea unei femei" (VI).
— Noroc bun I Program prezentat în cinstea Zilei minerului.
— Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic.

19,45 — Film artistic „Copiii galeriei" (Les enfants du paradis — II).
21.30 — Soliști ai Operei bucureștene : Elena Cernei, Marina Crîlovict,

Valentin Teodorian, Lucian Marinescu. Vasile Moldoveanu, Con
stantin Dumitru.

22,00 — Tinere stele. Program distractiv cu participarea tinerilor inter- 
preți de estradă. Transmisiune de la Sofia.

22,40 — Film documentar : Indonezia.
22,50 — Telejurnalul de noapte, Buletin meteorologic. 
23,05 — Telesport.

19,30 — Telejurnalul de seară, Buletin meteorologic.
19,50 — Capodopere ale muzicii universale : Simfonia I în Ml bemol ma

jor de George Enescu.
20,35 — Seară de teatru. ,.Surorile Boga" de Horia Lovlneseu.
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Esențial pentru 
progresul industriei 

este organizarea 
modernă a producției 
și a muncii in fiecare 

întreprindere
Ing. Florian TRIF

secretar al Comitetului municipal Alba lulia al P.C.R.

Congresul al X-lea al partidului, marele forum al comuniștilor, al țării întregi, a jalonat cu clarviziune, un program profund științific și mobilizator de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei. Documentele Congresului pun în lumină, în fața tuturor oamenilor muncii, a tuturor ramurilor economice, sarcini stimulatorii fără precedent, menite să ridice capacitatea industriei naționale la performanțe superioare, de prestigiu mondial, să asigure creșterea eontinuă a producției și a gradului ei de tehnicitate, ridicarea nivelului eficienței economice, corespunzător etapei actuale de dezvoltare și modernizare a economiei naționale.In documentele Congresului al X-lea sînt fundamentate și stabilite cu maximă exigență și răspundere, în perfectă concordanță cu posibilitățile reale, atît sarcinii^ bine conturate care revin unităților industriale, cît și 'căile și mijloacele de îndeplinire exemplară a acestor sarcini. în elaborarea măsurilor pentru ridicarea necontenită a nivelului tehnic al întregii economii, se arată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul nostru pune în deplină valoare avantajele pe care le conferă revoluția tehnico- științifică în condițiile și cadrul social-economic și politic al orîndui- .. rii noaștre socialiste, aplică aceste \ avantaje în mod creator adaptîn- du-le la situația concretă existentă în țara noastră și la sarcinile pe care și le propune poporul român, în fiecare etapă a construirii societății socialiste. Tehnica nouă constituie un mijloc principal pentru ridicarea, în ritm susținut, a productivității muncii, oreșterea permanentă a eficienței muncii sociale, pentru afirmarea valențelor noii orînduiri, spre binele 
și fericirea întregii noastre națiuni.Dotarea industriei naționale cu tehnica modernă și valorificarea deplină a posibilităților pe care aceasta le oferă presupune, pe lîngă asigurarea cu forță de muncă de calificare și competență mereu sporită, și crearea celui mai bun cadru pentru folosirea cît mai eficace a potențialului uman în procesul de producție. In această ordine de idei, Vreau să subliniez că organizarea producției are un rol deosebit în procesul de utilizare științifică, rațională a forței de muncă. Influența organiză-; rii producției asupra utilizării forței de muncă din întreprinderi poate fi analizată sub multiple aspecte tehni- ee și economice.Cine lucrează în sfera economică, de bună seamă cunoaște implicații- ; le pe care le are un anumit mod și ' nivel de organizare a producției, i asupra cantității de forță de muncă ; utilizate. Din numeroase observații și 

i studii rezultă că, pe baza organizării ; raționale a producției, se poate de- ■ termina un număr optim de sala- , riați, în vederea înregistrării celei ; mai eficiente activități economice, cu J cheltuieli de muncă cît mai reduse. Aceasta presupune însă determinarea pe baze riguros științifice a consumului de muncă real, utilizîndu-se în acest scop cele mai adecvate metode. Pe temeiul rezultatelor ob
Banii poporului să fie 

cheltuiți cu răspundere
Ion NEAMȚU

directorul Sucursalei Băncii de Investiții judefene-Argej

Sînt puternic impresionat de amploarea și profunzimea cu care au fost examinate de către Congresul al X-lea al partidului marile probleme ale construcției socialiste în țara noastră, de viziunea clară, cuprinzătoare, de largă perspectivă și accentuat sintetică ce străbate analiza proceselor și fenomenelor economice și sociale. Ca lucrător în sectorul economic, atenția mi-a fost concentrată în mod deosebit asupra vastului program de investiții adoptat pentru viitorul cincinal, a cărui realizare va situa România pe noi culmi ale progresului și civilizației. Programul de investiții elaborat de partid pentru anii 1971—1975 reflectă atît vo lumul mare al mijloacelor materiale și financiare ce vor fi cheltuite, efortul deosebit pe care poporul nostru îl va face pentru înfăptuirea lui, cît și preocuparea pentru realizarea u- nei înalte eflciențe economice a investițiilor.

ținute astfel, se poate stabili un raport optim între volumul de muncă realmente necesar și numărul sala- riaților, cît și o corelare a nivelului de pregătire a cadrelor cu nivelul lucrărilor executate. In același context se pune și ’problema stabilirii volumului real de muncă auxiliară și, implicit, a personalului auxiliar și de deservire.O altă cerință este asigurarea unui asemenea nivel al activității salaria- ților, îneît să se ajungă la o bună punere în valoare, la o mai eficace întrebuințare a cunoștințelor fiecăruia, 'în vederea obținerii unor rezultate economice maxime, sau, cu alte cuvinte : omul potrivit la locul potrivit. Cunoscînd îndeaproape preocupările întreprinderilor industriale din municipiul Alba lulia, am putut constata, concret, că unitățile de aici dispun de rezerve importante și în aoeastă privință. Una din aceste rezerve ar fi folosirea cu rezultate superioare în producție și cît mai depline a timpului de lucru, printr-o utilizare intensivă a forței de muncă, în așa fel îneît, în decursul timpului de lucru efectiv, salariații întreprinderilor să-și pună în valoare cu maximum de competență și randament întreaga lor capacitate de muncă.In organizarea producției moderne, o importanță majoră trebuie să se acorde și creării unor condiții propice, optime de lucru și de.organizare a locului de muncă. In acest domeniu mai există numeroase posibilități care se pot folosi fără cheltuieli suplimentare și cu rezultate economice imediate : îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă cu materiale și S.D.V.-uri, asigurarea condițiilor normale ale mediului ambiant. Practica a demonstrat că, de obicei, aceste probleme se rezolvă de cele mai multe ori după ce se acumulează o experiență negativă, ceea ce conduce la stagnări vremelnice în producție, sau favorizează munca în asalt.Serviciile de organizare științifică a producției și a muncii din întreprinderi sînt chemate să-și intensifice preocupările legate de asigurarea unor condiții de producție cit mai corespunzătoare, să dezvolte rezultatele bune înregistrate pînă acum în acțiunea inițiată de partid, să caute noi căi de sporire a eficienței activității economice.îndeplinirea mărețului .program elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului cere din partea tuturor comuniștilor, cadrelor de conducere din întreprinderi, a tuturor muncitorilor, inginerilor șl tehnicienilor să abordeze într-un mod nou, realist, sarcinile ce le revin/pe linia organizării producției, să manifeste exigență și preocupare sporită și permanentă pentru rezolvarea lor, în așa fel ca măsurile,tehnico-organiza- torice ce au fost stabilite să-și găsească aplicabilitate imediată. Numai în acest chip se poate ține pasul cu progresul tehnic, cu nivelul exigențelor ridicate din actuala etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste.

După cum se știe, obținerea unui raport favorabil între efort și efect este principala cerință a asigurării unei eficiente sporite a investițiilor. Experiența și rezultatele dobîndite în activitatea de investiții și construcții de pînă acum scot/ în evidență existența a numeroase deficiențe, criticate pe bună dreptate la Congres, care vor trebui grabnic (înlăturate sau preîntîmpinate. Dintre acestea amintesc cîteva. Astfel, durata imobilizării fondurilor în lucrări de investiții ce nu se finalizează prin punerea în producție este mare, atît datorită modului cum se progra; mează execuția lucrărilor, dar mai ales din cauza nerespectării termenelor planificate de dare în funcțiune. în județul Argeș au fost puse în funcțiune multe capacități și o- biective de producție. Dacă analizăm însă ritmul în care a avut loc darea lor în exploatare, față de realizarea valorică a planului de investiții, constatăm în semestrul I al acestui an 

o situație care trebuie să dea de gîn- dit titularilor de investiții : planul de punere în funcțiune s-a realizat numai în proporție de 46,5 la sută iar cel valoric de 92,5 la sută. A ceastă situație este determinată în bună măsură de modul necorespunzător în care se pregătesc investițiile și se realizează ele în perioada execuției ; proiectanții nu au respectat termenele de predare a documentațiilor tehnice, la fel furnizorii de materiale de construcții și utilaje.Iată de ce am încercat un sentiment de satisfacție că de la tribuna Congresului s-a hotărît ca în viitor să crească răspunderea personală în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, astfel ca cei vinovați să suporte consecințele din buzunarul lor și nu al statului. Prin folosirea judicioasă a pîrghiilor financiare, prin controlul sistematic trebuie depistate la timp cazurile în care deciziile greșite, lipsa de grijă în gospodărirea fondurilor provoacă prejudicii economiei, astfel ca pagubele să fie recuperate prqmpt și integral.Dacă ne-am referi la modul cum 
se aprovizionează, manipulează, transportă și depozitează materialele

Prețuirea științei 
înseamnă 

prețuirea progresului
prof. dr. Radu C. BOGDAN

director adjunct științific, Centrul de mecanica solidelor al AcademieiDeplina unanimitate cu care delegații la Congres, exprimând voința întregului partid, a întregii țări, au a- probat Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a patriei, constituie expresia grăitoare a unui adevăr axiomatic : numai un program de dezvoltare cum este cel al partidului, elaborat în totală concordanță cu interesele vitale ale poporului, poate întruni o adeziune atît de entuziastă.Din multitudinea de aspecte ale acestui măreț program, mă voi opri în special asupra dezvoltării activității științifice, și aceasta nu numai în calitate de om de știință, dar pentru că o caracteristică esențială a întregului Congres, a spiritului în care s-au desfășurat lucrările sale, a fost accentuarea rolului științei ca factor hotărîtor în dezvoltarea multilaterală a întregii noastre societăți. Firește, această orientare principială a partidului, spre promovarea aplicării cu maximă operativitate a cuceririlor științei și tehnicii, în toate domeniile de activitate, își găsește deplina justificare în transformările șl progresele ce se înregistrează în țările dezvoltate industrial ale lumii, datorate marilor cuceriri științifice ale epocii, care s-au concretizat în uluitoare realizări tehnice, inimaginabile doar cu cîteva decenii în urmă. Iar țara noastră, care își propune să atingă un nivel superior de dezvoltare economică, trebuie să asimileze în scurt timp cuceririle cele mai înaintate ale revoluției tehnico-știin- țifice actuale, care permit sporuri considerabile de productivitate, obținerea unor produse moderne, de înalt nivel calitativ, cu caracteristici teh- nico-economice superioare, deci competitive pe piețele interne și internaționale..în acest sens, aș vrea să mă o- .prese asupra unora dintre preocupările actuale și de perspectivă în construcția de mașini, domeniu strîns legat de propria mea activitate științifică, și, totodată, cu o pondere cres- cîndă în ansamblul economiei naționale. Directivele aprobate de Congresul al X-lea preconizează că industria construcțiilor de mașini va fi consecvent orientată spre produse de înaltă tehnicitate, în vederea echipării economiei cu tehnică modernă, valorificării superioare a metalului, fructificării gîndirii tehnice proprii, creșterii contribuției acestei ramuri la extinderea schimburilor economice externe. Ca un obiectiv major se afirmă necesitatea dezvoltării susținute a unor subramuri moderne, cum sînt industria electrotehnică și electronică, mecanica fină și fabricația de mașini-unelte — în toate aceste domenii deschizîndu-se practic un larg cîmp de afirmare cercetării științifice originale, fructificării' concepțiilor proprii. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu „Nu no putem mulțumi să apelăm, numai Ia import de inteligență ; trebuie să înțelegem că știința este o latură inseparabilă a producției materiale, a progresului economic și social al țării noastre... Totul este ce dăm societății". Experiența Centrului de mecanica solidelor, avînd o activitate continuă de Cercetare de peste 15 ani, confirmă întrutotul că investigațiile științifice, atunci cînd răspund necesităților reale ale producției, cînd sînt îmbinate judicios cu eforturile beneficiarilor din industrie, duc la realir zări care marchează atît progrese însemnate în gîndirea științifică, cît și în perfecționarea producției. Sînt convins că această experiență pozitivă se generalizează pe măsură ce, în marile uzine beneficiare, nucleele permanente de cercetare vor participa tot mai susținut la toate fazele investigației, contribuind la o strînsă angrenare între .cercetare și posibilitățile industriei, la finalizarea optimă și rapidă a soluțiilor științifice. în vederea asimilării 'Ia înalt nivel a noilor produse.O implicație primordială a revoluției științifice- și tehnice contemporane o constituie rolul tot mai important ce revine intelectualității, atît în creația materială și spirituală, în 

de construcții pe șantiere, n-am exagera afirmînd că fiecare constructor ar avea imense rezerve de economii, respectînd doar regulile în vigoare. Nu mai vorbim de numeroase alte posibilități oferite de studierea și adoptarea unor noi soluții economicoase în conducerea și organizarea șantierelor. Pentru imobilizări de stocuri de materiale neutilizate, neîncorporate în construcții, unele datorită degradării, constructorii din Argeș au fost nevoiți să plătească în semestrul I a.c. dobînzi majorate la împrumuturi, în valoare de 1 850 000 lei, din buzunarul întreprinderii, al statului. Mari rezerve de creștere a eficienței în sectorul investițiilor sînt și în ce privește folosirea capacităților de producție datorită utilizării lor neraționaie. Cred că și aici ar fi bine venită întărirea răspunderii personale a constructorilor și montorilor.Pentru noi măsurile adoptate de Congres sînt un puternic imbold în muncă, pentru a ne desfășura controlul și a urmări investirea banilor poporului în obiective economice și social-culturale cît mai rapid, cu cea mai mare răspundere și cea mai ridicată eficiență. / 

făurirea progresului social, cît și în viața politică. Alegerea unora dintre cei mai prestigioși oameni de știință și cultură^n organele superioare de conducere ale partidului vine să confirme, o dată în plus, și sub acest raport, prețuirea acordată științei, preocuparea pentru a se asigura participarea oamenilor de știință la soluționarea problemelor conducerii sociale.Țara noastră dispune de cadre bine pregătite, cu spirit inventiv dezvoltat. care s-au afirmat prestigios în multe domenii ale științei și tehnicii. Insușindu-și indicațiile Congresului al X-lea privind creșterea exigenței față de ceea ce dă . omul de știință societății în care trăiește, concentrarea asupra unul număr mai restrîns de teme de investigație, dar apte de a da efecte economice considerabile, operativitatea în valorificarea ideilor științifice și în asimilarea lor în producția de bunuri materiale, oamenii de știință, cercetătorii, proiectanții vor face totul pentru înfăptuirea mărețului program trasat de partid pentru înflorirea României socialiste, pentru ridicarea bunăstării poporului nostru.
(Urmare din pag. I)urmărim formarea de colective largi, capabile să abordeze în complexitate fiecare program și să rezolve atît aspectele aplicative, cît și pe cele de cercetare fundamentală.Dintre programele prioritare, a- mintim pe cele orientate în direcția producerii hibrizilor simpli și multilinear pentru ouă si carne la păsări a „hibrizilor tri-ra- siali" la porcine, sporirii producției de carne la taurine. . producerii linii de cross-breed la ovine, a mieilor pentru export etc. Marea majoritate a cercetărilor care vor face obiectul acestor programe se vor rezolva pe bază de contracte încheiate cu diferitele departamente sau unități.O preocupare deosebită o va constitui valorificarea rezultatelor cercetării. Este știut faptul că, pînă acum, forma principală de a pune în temă pe cei interesați asupra rezultatelor cercetării o constituia prezentarea lor în sesiunile anuale de comunicări și referate, precum și publicarea ulterioară în Analele institutului. In acest sistem, multe din rezultatele unor cercetări îndelungate, rămîneau simple pagini de „comunicare" sau „referat", închise între coperțile unui „anuar". Datorită faptului că valorificarea cercetărilor a devenit „secțiune" a planului economic de stat, modificări importante trebuie să survină și în sistemul de valorificare a rezultatelor acestora. In acest sens, am propus Institutului central de cercetări agricole înființarea unui „sector de valorificare a cercetărilor". menit să asigure finalizarea rezultatelor după încheierea fazelor de. experiment. Acestui sector, care va fi dirijat de către directorul științific al institutului, îi revine sarcina de a demonstra în marea producție (în unități „etalon" de stat și cooperatiste) rezultatele unor cercetări, de a se preocupa de omologarea lor.Este una din multiplele modalități de a trece la îndeplinirea sarcinii cuprinse în raportul prezentat la Congres de către , tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a curma cu desăvîrșire mentalitatea care se mai manifestă la unii cercetători, care consideră că totul este „să cerceteze" și „să publice", nu să ofere rezultate concrete societății.In concordanță deplină cu sarcinile izvorîte din Documentele Congresului acordăm o mare atenție îmbinării activității de cercetare și de producție. în acest sens considerăm că una din sarcinile majore și cu caracter permanent ale institutului nostru este producerea animalelor de prăsilă de înaltă valoare ameliora- toare. Intr-o primă etapă am trecut

Gindirea tehnică 
să-și găsească 
p valorificare 

deplină și promptă!
(Urmare din pag. I) noi înșine. De aici, necesitatea de a acorda locul cuvenit sectorului de concepție în întreaga noastră activitate economică. Practica arată că reducerea duratei proiectării și a pregătirii fabricației noilor produse depinde, în multe din întreprinderile sectorului, de organizarea judicioasă a activității sectoarelor de concepție.După părerea mea, însă, folosirea eficientă a capacităților de concepție din fabrici și uzine, organizarea judicioasă a activității acestora trebuie să înceapă cu evitarea risipei, sub orice formă, a muncii de creație a cadrelor de specialiști. Risipă care se manifestă prin aceea că, anumite lucrări de asimilare se abandonează cînd ajung într-un stadiu avansat, după ce s-a consumat o mare cantitate de muncă de concepție — și aceasta, din cauză că la început nu s-au cîntărit șansele de reușită, de realizare a produselor respective. Intr-o asemenea situație s-au aflat întreprinderile „Biofarm", care a sistat fabricația produsului „Ruman- don", necorespunzător din punctul de vedere al calității, sau uzinele chimice „9 Mai", care au renunțat la aplicarea procedeului de valorificare a reziduurilor de bor și la o metodă de a obține acidul boric cu ajutorul schimbătorilor de ioni, deoarece aceste soluții tehnologice s-au dovedit a fi nerentabile.în ultimii ani, sectoarele de concepție din întreprinderi au fost înstărite cu o serie de cadre inginerești și tehnice de specialitate. Ce folos, înăă. dacă îndeplinirea sarcinilor individuale se controlează superficial sau deloc, dacă se tolerează abaterile de la disciplina în muncă, destul de numeroase, pierderile de timp, activitatea în „dorul lelii". Astfel de neajunsuri în folosirea capacității de creație tehnică și tehnologică se în- tîlnesc la I.O.R. — unde au fost necesare ore suplimentare pentru a se putea respecta termenele din planul tehnic — precum și la uzinele „Timpuri noi" sau „Policolor". în unele din întreprinderile constructoare de mașini se resimte lipsa măsurilor de reorganizare a compartimentelor de concepție, în sensul înființării atelierelor mixte de proiectare pe produse sau familii de produse. extinderii metodei de proiectare a tehnologiilor noilor produse și de executare a prototipurilor pe baza schițelor de mînă, astfel îneît să fie posibile suprapunerea și executarea parțial-concomitentă a diferitelor faze de asimilare. Desigur, există tot felul de posibilități de a orggniza cît mai rațional activitatea de concepție, în așa fel îneît să se asigure utilizarea economicoasă și 
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la reorganizarea sistemului de producere a reproducătorilor masculi de mare valoare zootehnică în cadrul a 21 ferme de elită și al unor stațiuni de testare din rețeaua Institutului central de cercetări agricole. La nivelul anului 1975, vor fi livrați anual din fermele de elită ale I.C.C.A. circa 450—500 tăurași. 4 000 vieruși, 3 000 berbecuți de mare valoare amelioratoare. Prin reproducția rațională a efectivelor de „bunici" și „părinți" care urmează să fie livrați de institut în viitorul cincinal se vor putea obține în fermele de înmulțire și hibridare 26 milioane de găini ouătoare și 50 milioane de pui pentru carne.în scopul coordonării tehnice nemijlocite a unor acțiuni de însemnătate majoră, vom conlucra mai strîns cu forurile de resort din domeniul zootehniei. In acest sens vom acționa cu consecventă pentru elaborarea unitară a recepturii și tehnologiei de fabricație a nutrețurilor combinate. a premixurilor' furajere și stimulatorilor de creștere și îngrăsare pentru întreaga rețea de fabrici de furaje combinate din țară. Dispunem de aparatură electronică de calcul care va asigura ca întreaga activitate să capete un caracter modern, eficient. De o necesitate stringentă este crearea unul laborator național de control al calității nutrețurilor combinate și a preparatelor furajere speciale, care să funcționeze ca organ neutru de expertiză.Mărirea aportului cercetărilor din domeniul zootehniei la progresul a- cestei ramuri a agriculturii necesită examinarea critică a modului cum au fost înțelese și rezolvate o serie de probleme de maximă însemnătate economică. într-un domeniu atît de important cum este ameliorarea șept.elului, adesea institutul nu a avut o poziție exprimată cu fermitate. Socotim că trebuie să ne ocupăm nemijlocit. în colaborare cu organele de resort, de coordonarea tehnică a programelor de ameliorare a diferitelor specii de animale. 

cu randament superior a cadrelor de specialiști. Important este ca comitetele de direcție să asigure fructificarea lor la maximum, pentru a realiza produse noi de înaltă valoare economică.La ora actuală, după cum s-a subliniat la Congresul al X-lea al P.C.R., interesele economiei naționale impun ca activitatea de asimilare să acorde o atenție deosebită produselor solicitate la export. Realizarea exemplară a acestei sarcini presupune, înainte de toate, asigurarea consecventă a unei calități superioare a produselor. Noile produse ale unor întreprinderi din sectorul nostru, fiind realizate la nivelul tehnicii contemporane, în sortimente variate, au permis participarea lor pe scară largă la diferite expoziții internaționale. Cunoscute peste hotare, ele au fost solicitate ulterior în numeroase țări. Nu trebuie. însă, ca întreprinderile să se oprească aici, în- trucît, pe piața mondială — și aceasta este o caracteristică a producției moderne — nici un produs nu trăiește prea multă vreme, fie că se îmbunătățește foarte repede, fie că este înlocuit de alt produs cu caracteristici superioare. Iată de ce plafonarea și automulțumirea nu mai pot fi admise, dacă întreprinderile doresc să se afle permanent în pas cu progresul tehnic, cu cerințele beneficiarilor interni și de peste hotare.O contribuție mai importantă la asigurarea unui înalt nivel tehnic — calitativ al noilor produse și la ridicarea continuă a indicilor funcționali al produselor din fabricația curentă se așteaptă din partea compartimentelor de cercetare ale întreprinderilor. Este nevoie ca ele să fie încărcate cît mai rațional, ca rezultatele cercetărilor să-și găsească aplicabilitate, că aceste compartimente să rezolve operativ, eficient și, pe cît posibil, original problemele stringente de construcție și de tehnologie. Nu putem avea pretenția de a rezolva noi toate problemele cercetării uzinale, de a da soluții uni- versal-valabile. Fapt este însă că, la ora actuală, nici pe departe cercetarea uzinală nu își aduce contribuția la soluționarea chestiunilor de care depinde accelerarea ritmului de asimilare a noilor produse, perfecționarea consecventă a fabricației curente. Desigur, neajunsurile care stăruie în acest domeniu nu se înlătură de la sine. Ambiția cercetătorilor din compartimentele uzinale de a se autodepăși, de a face într-adevăr o muncă de concepție utilă — cu aplicabilitate certă și imediată în producție — trebuie împletită cu cointeresarea materială, ca una din pîrghiile importante ale mo-

O direcție importantă a activității noastre de viitor o va constitui acordarea asistenței tehnice pe bază de contract pentru unele acțiuni întreprinse în unitățile agricole socialiste, în primele 6 luni ale acestui an, institutul nostru a acordat asistență tehnică pe bază de contract în creșterea puilor de carne, a găinilor pentru ouă, în aplicarea metodelor privind înțărcarea timpurie a purceilor și vițeilor etc. Aplicațiile practice organizate la cooperativa agricolă Gh. Lazăr, județul Ialomița, privind alimentația găinilor pentru ouă cu nutrețuri combinate au permis obținerea unui procent de ouat de 70 la sută, comparativ cu numai 50 la sută la lotul martor. în creșterea puilor pentru carne, asistența tehnică acordată cooperativei agricole Blejoi, județul Prahova, s-a soldat cu obținerea, la vîrsta de 60 zile, a unei greutăți medii de 1,200 kg de fiecare pui, față de 0,800 kg cît obținea unitatea anterior. Pînă în prezent au fost de asemenea organizate „demonstrații" privind înțărcarea timpurie a purceilor la cooperativa agricolă Gîrbovi, județul Ilfov, și înțărcarea timpurie a vițeilor la cooperativa agricolă Otopeni.în afara contractelor încheiate cu cooperative agricole, cu unități a- gricole de stat sau cu firme străine Centru efectuarea de studii, ela- orarea de • tehnologii, acordare de asistență tehnică etc., institutul nostru are oferte din partea UNCAP pentru asigurarea asistenței tehnice necesare desfășurării programului de trecere a creșterii păsărilor, porcilor și îngrășării taurinelor de la sistemul gospodăresc la sistemul intensiv industrial. La cererea unor uniuni ,cooperatiste județene sau chiar cooperative agricole, vom acorda asistență tehnică pentru producerea drojdiilor furajere pe baza tehnologiei elaborate de institut și vom produce, contra cost, unele nutrețuri combinate speciale și premixuri a căror utilizare este 

bilizării cadrelor în vederea realizării sarcinilor ce le revin.Există, din păcate, și alte anomalii care frînează ritmul înnoirii producției industriale. în ultima fază a asimilării — execuția seriei „zero" — unele secții productive, deși primesc ca sarcină de plan efectuarea acestor lucrări, le neglijează și așteaptă să fie impulsionate de către comitetele de direcție. De asemenea, în unele întreprinderi constructoare de mașini („Timpuri noi" și I.O.R.), din cauza necorelării planurilor de producție ale sculăriilor cu graficele de execuție a fazelor de asimilare, unele S.D.V.-uri se confecționează abia după omologarea seriei „zero" și, uneori, chiar concomitent cu fabricația propriu-zisă. Iar atunci cînd proiectanții de S.D.V.-uri nu colaborează în permanență cu secțiile de producție și nu țin seama de observațiile critice ale acestora, se realizează anumite dispozitive greu de manevrat; necorespunzătoare, care rămîn neutilizate, în acest fel irosin- du-se atît manoperă cît și metal.Aș ridica — spre a fi studiată și rezolvată de către forurile competente (C.S.P., C.N.C.S., MinisterulFinanțelor) — și problema constituirii fondurilor și a finanțării lucrărilor de tehnică nouă. După părerea mea, modul în care se constituie la ministere fondurile de tehnică nouă (prin includerea în prețul de cost al producției fiecărei întreprinderi a unei cote procentuale), nu este de natură să stimuleze și să întărească răspunderea comitetelor de direcție în vederea utilizării raționale și cît mal eficiente a banilor statului ce li se pun la dispoziție în acest scop. Consider, apoi, că includerea în producția industrială a obiectivelor aferente introducerii tehnicii noi, după sistemul actual, la preț de cost efectiv, are uneori o consecință nefavorabilă a- supra realizării planului întreprinderii-. Dacă, de exemplu, se reușește să se asimileze un produs nou cu cheltuieli mai reduse decît fusese planificat inițial, deși aceasta reprezintă un aspect pozitiv, efectul asupra realizării planului este tocmai invers. Nici faptul că, pentru întreaga sa activitate legată de introducerea tehnicii noi, întreprinderea nu are dreptul la nici un beneficiu nu constituie un stimulent pentru colectiv ; căci, cu cît ponderea acestei activități este mai mare, cu atît crește prețul de cost la mia de lei producție-marfă. Apreciez că ar fi cît se poate de indicat să se studieze aceste aspecte, să se găsească modalități practice de stimulare a întreprinderilor în dezvoltarea activității de tehnică nouă, de reducere a cheltuielilor, de scurtare a ciclului de cercetare — asimilare în producție și de realizare înainte de termen a diferitelor faze de asimilare înscrise în planurile lor tehnice.Valorificarea superioară a inteligenței tehnice românești — recunoscută și apreciată pe plan mondial — nu mai poate fi lăsată la bunăvoința unor comitete de direcție sau foruri de resort, insensibile uneori la cerințele progresului în acest domeniu. Ceea ce se cere cu 'acuitate la ora actuală este întărirea răspunderii în fructificarea posibilităților multilaterale legate de însușirea operativă a unor noi mijloace tehnic, pentru ca, — potrivit sarcinilor stabilite la Congresul al X-lea al partidului'’— activitatea de asimilare a noi produse, de modernizare a celor din fabricația curentă să se îmbunătățească radical.
de natură să mărească substanțial randamentul, îndeosebi în creșterea păsărilor și porcilor.Corespunzător acestor direcții principale de activitate șl pe baza sarcinilor ce-i revin în cadrul programului de dezvoltare și ameliorare a creșterii animalelor din țara noastră, institutul și-a propus o îmbunătățire a structurii sale organizatorice. Aceasta vizează în principal concentrarea bazei materiale și a forței umane în secții puternice de cercetare la nivelul institutului și într-un număr mai redus de laboratoare. mari, specializate, în rețeaua stațiunilor experimentale ale I.C.C.A.Pentru folosirea metodelor matematice moderne în rezolvarea unor probleme majore de cercetare, institutul nostru a propus forului tutelar înființarea unui laborator de „re- ceptură și calcul" în cadrul Secției de nutriție, a unui laborator de „programare matematică" în cadrul Secției de „optimizarea tehnologiilor da exploatare" și a laboratorului de „biometrie și mașini de calcul". Incepînd din anul viitor, prin intermediul Centrului de calcul al I.C.C.A., vom trece la prelucrarea datelor experimentale și a celor rezultate din activitatea „stațiunii de controlul porcinelor" și a „stațiunii avicole de selecție și hibridare".Un rol important în noua structură organizatorică a institutului are forul său de conducere : „Consiliul științific și de administrație". Pentru asigurarea unui nivel ridicat de competență și pentru realizarea u- nei mai strînse colaborări cu celelalte organe și instituții agricole din țară am propus lărgirea cadrului a- cestui for prin cooptarea unor specialiști de la Consiliul Superior al Agriculturii, UNCAP și învățămîntul superior.Realizarea programului de cercetare, rezolvarea optimă a unor probleme de mare complexitate și importantă pentru țara noastră depind în mare măsură și de întărirea bazei materiale a institutului, de realizarea cu prioritate a obiectivelor care vor servi în mod concret și nemijlocit desfășurării programului nostru de activitate. Pe această linie, consiliul științifife a înaintat Institutului central de cercetări agricole „prioritățile" în asigurarea fondurilor de investiții, precum și lista obiectivelor prioritare de construit. /Cercetătorii institutului sînt hotă- rîți să nu-și precupețească eforturile, talentul șl energia creatoare pentru a contribui cît mai eficient la realizarea sarcinilor mari trasate de Congresul partidului nostru, contribuind la progresul mai rapid al zootehniei.
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Cuvîntarea tovarășului
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. DTovarăși mineri,
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Congresul al X-lea al partidului, ale cărui lucrări s-au încheiat zilele trecute, marchează o etapă nouă în întreaga desfășurare a o- perei de construcție socialistă în patria noastră. La baza dezbaterilor Congresului a stat analiza marxist- leninistă, clarvăzătoare, cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a examinat cu profunzime, forță de convingere și înalt spirit al responsabilității față de popor și față de cauza socialismului în lume, complexele probleme ale făuririi societății socialiste, multilateral dezvoltate în România. Raportul a imprimat Congresului o orientare principială, axată pe aspectele fundamentale ridicate de obiectivele ce ne stau în față și a stimulat dezbaterile vii, creatoare, la care au participat activ, în ședințe plenare și ședințe pe secțiuni, reprezentanții comuniștilor din întreaga țară.Delegații la Congres și-au exercitat mandatul încredințat de organizațiile județene în spiritul unei reale democrații de partid, au discutat în mod critic și autocritic activitatea complexă din toate domeniile, și-au adus contribuția la definitivarea orientărilor pentru noua etapă de dezvoltare în care intrăm. Doresc să subliniez că lucrările Congresului au ilustrat în modul cel mai limpede unitatea deplină de gîndire și de voință a întregului partid, a întregului popor angajat cu însuflețire în marea operă istorică de ridicare continuă a României pe noi trepte ale civilizației socialiste. Se poate spune că niciodată unitatea partidului, a poporului în jurul Comitetului Central nu a fost atît de puternică ca astăzi. Dînd expresie coeziunii de nezdruncinat a națiunii noastre socialiste și hotărîrii ei de neclintit de a înfăptui mărețele obiective ale înaintării României spre comunism, Congresul a ales în unanimitate, ca secretar general al Partidului Comunist Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, în a cărui personalitate sînt întruchipate cele mai înalte calități de patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, de conducător comunist încercat, contopit prin întreaga sa ființă cu poporul muncitor.Alegerea tovarășului Ceaușescu In fruntea partidului reprezintă o chezășie a înfăptuirii neabătute a tiotărîrilor Congresului, care a fixat direcțiile principale ale politicii interne și externe a României, a stabilit pentru toate sectoarele de ac- livitate sarcinile esențiale spre a căror transpunere în viață trebuie să ne concentrăm atenția în anii viitori. Interesul și entuziasmul cu care întregul popor a întîmpinat Congresul, încrederea cu care i-a irmărit lucrările, aprobarea una- îimă dată hotărîrilor adoptate reprezintă premisele elanului nece- lar marilor realizări de mîine.Orientările stabilite pentru evo- .uția viitoare a țării izvorăsc din- :r-o concepție unitară, clară și te- neinic fundamentată, alcătuiesc în ’apt programul partidului nostru lomunist.Acest program pune în continua- ■ ■e, la baza progresului țării, dezvoltarea puternică a forțelor de producție și, înainte de toate, industrializarea socialistă, deschide roi perspective pentru valorificarea la un nivel tot mai înalt a resurselor naturale și de muncă, pen- ;ru modernizarea întregii economii, centru întărirea independenței și suveranității naționale. Dezvoltarea cu precădere a ramurilor cu ol hotărîtor în progresul economic >i tehnic : energia electrică, meta- urgia, chimia, construcțiile de mălini, iar în cadrul acestora electrotehnica și electronica, mecanica de crecizie, optica, producția de utilaje ii instalații, plasează industria pe 'ăgașul unei dezvoltări în pas cu tendințele cele mai înaintate ce se nanifestă pe plan mondial.Stabilite pe baza unor calcule ■ealiste, proporția între acumulare ii consum, ritmul de creștere a in- lustriei, corelațiile între industrie, igricultură și celelalte ramuri co- •espund pe deplin posibilităților actuale ale economiei naționale, asi- fură și pe viitor dezvoltarea ei sus- inptă și echilibrată. Putem fi șiruri, tovarăși, că pe această cale îomânia va continua să se situe- se printre cele mai dinamice țări lin lume, va reduce continuu distanța care o mai separă de țările :u economie avansată, va crea noi ondiții pentru îmbunătățirea tra- ului tuturor celor ce muncesc. Sen- ,ul întregii dezvoltări economice, 11 tuturor măsurilor adoptate de sartid este fericirea omului, crearea condițiilor pentru ridicarea îontinuă a bunăstării și culturii ce- .or ce muncesc.O dată cu creșterea rolului or- [anizator al statului vor fi luate . îoi măsuri pentru adîncirea demo- irației socialiste, pentru promovarea inițiativei creatoare a maselor ii intensificarea participării tutu- ’or cetățenilor la rezolvarea pro

blemelor obștești, pentru perfecționarea tuturor laturilor vieții sociale. Prin noi și noi realizări în economie, în știință, în cultură, în toate domeniile, poporul nostru își va afirma și mai puternic atașamentul de nezdruncinat față de drumul ales în urmă cu un sfert de veac, va pune tot mai deplin în valoare marile avantaje ale socia-'■ lismului.O deosebită importanță au orientările stabilite de Congres în domeniul politicii externe a partidului și statului. Țara noastră va pune și pe viitor în centrul politicii sale întărirea prieteniei și a- lianței cu țările socialiste, va dezvolta relațiile cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc, își va aduce contribuția la lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii. înfăptuirea acestor orientări, a căror justețe a fost confirmată de viață, asigură condițiile externe necesare continuării operei d.e edificare ă socialismului în România. Ele permit partidului și statului nostru să-și aducă și pe viitor contribuția la oauza întăririi sistemului mondial socialist, a făuririi unei noi unități în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, la promovarea înțelegerii și colaborării între popoare.Viitorul țării este de neconceput fără creșterea rolului conducător al partidului. Prin linia sa politică, munca sa organizatorică și educativă, exemplul personal al comu- - niștilor, partidul nostru își îndeplinește misiunea istorică încredințată de popor, asigură înmă- nuncherea tuturor forțelor motrice ale societății, a tuturor resurselor de progres ale națiunii socialiste, constituie cel mai puternic factor al mersului nostru înainte pe drumul socialismului și comunismului.Pentru a înfăptui politica partidului, pentru a atinge țelurile mobilizatoare fixate de Congres, avem nevoie de muncă, de disciplină, de organizare cît mai judicioasă a activității în toate unitățile, de perseverență și spirit de inițiativă. Conducerea partidului și statului nu se îndoiește, tovarăși, că acum, ca întotdeauna, se poate sprijini cu încredere și în a- ceastă privință pe minerii din Valea Jiului, dornici să fie la înălțimea glorioaselor lor tradiții.

anul în curs și pe anul viitor, ultimul din cincinalul actual, vor a- sigura astfel o platformă solidă pentru trecerea la realizarea o- biectivelor viitoare.Pătrunși de conștiința legăturii strînse între sarcinile de astăzi și cele de mîine, ei își Vor concentra eforturile spre acele probleme cheie de a căror rezolvare depinde succesul întregii activități în sectorul minier: sporirea vitezei de înaintare în abataje ; mărirea productivității muncii atît în subteran cît și pe ansamblul fiecărei întreprinderi; accelerarea introducerii progresului tehnic și utilizarea intensivă a tuturor utilajelor și instalațiilor ; folosirea procedeelor moderne de armare și reducerea consumului de mină.Am certitudinea că se totul pentru accelerarea deschiderii de noi mine, sporirea producției, îmbunătățirea recuperării și a calității cărbunelui cocsificabil, pentru a asigura din surse proprii cantități sporite de cărbune și minereuri.Pornind de la grija față de om, care călăuzește întreaga activitate a partidului și statului nostru, este necesară întărirea disciplinei tehnologice și de muncă, respectarea cu strictețe a regulilor minerești, adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea securității în mine. Cerînd minerilor să lucreze mai bine în adîncuri, să cerem totodată organelor corespunzătoare să-și sporească atenția /ață de condițiile de viață în centrele minerești, pentru îmbunătățirea aprovizionării, a ocrotirii sănătății, a vieții culturale, pentru a asigura minerilor posibilitățile de odihnă și recreere pe care le merită din plin.

metalică de lemnva face

Dragi tovarăși,în cei 25 de ani care au trecut de la eliberare, industria minieră s-a transformat dintr-o ramură slab dezvoltată, bazată pe importul tuturor utilajelor necesare, într-o ramură modernă, sprijinită pe o puternică industrie națională a construcțiilor de mașini, o ramură care asigură o producție de zece ori mai mare decît în 1938 și are un rol de seamă în avîntul întregii economii a României.La activul construcției noastre de pînă acum punem, de asemenea, cu satisfacție și mîndrie tot ce s-a făcut pentru ușurarea muncii minerului, pentru a-i asigura o viață omenească, pe măsura contribuției sale la progresul general al societății. Numai în Valea Jiului au fost construite din fondurile statului aproape 13 000 de a- partamente, 11 cămine culturale, 24 cinematografe, funcționează cinci spitale, 8 policlinici și 21 de circumscripții sanitare, a fost organizată o puternică bază de în- vățămînt.Cu un sentiment de adîncă bucurie țin să subliniez că minerii din Valea Jiului și din celelalte bazine își îndeplinesc și depășesc la toți indicatorii sarcinile ce le revin în cadrul actualului cincinal. Numai în primele 7 luni ale acestui an ei au realizat în proporție de 103,4 Ia sută sarcina de creștere a producției globale și de 103,6 la sută sarcina de creștere a productivității muncii. Minerii au dat peste plan 220 000 tone de cărbune, au livrat țării integral cantitățile prevăzute la principalele metale. Pentru aceste succese, pentru toate realizările obținute, vă transmit mulțumiri, felicitări călduroase și urări de noi succese în muncă din partea conducerii partidului și statului și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dezvoltarea economiei naționale în cincinalul și deceniul următor vă pune în față, tovarăși mineri, sarcini de mare răspundere, legate de nivelurile calitative ce vor trebui atinse și, mai ales, de sporirea eficienței activității din cadrul ramurii, a fiecărei întreprinderi, a fiecărei mine. Cunoscînd aceste sarcini cu un an și jumătate înainte, aveți posibilitatea să vă pregătiți temeinic, din timp, pentru realizarea lor.îmi exprim încrederea deplină că prin disciplina și hărnicia care i-au caracterizat întotdeauna, muncitorii, inginerii și tehnicienii din sectorul minier vor îndeplini și depăși sarcinile pa

Dragi tovarăși mineri,Solemnitatea de astăzi are loc în preajma momentului jubiliar al împlinirii unui sfert de secol de la e- liberarea României de sub jugul fascist. Bilanțul realizărilor obținute determină sentimente de adîncă bucurie cu care țara întreagă se pregătește pentru această sărbătoare, optimismul și încrederea deplină cu care poporul întîm- pină programul însuflețitor al celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. Hotărîrea și avîntul cu care minerii, ca toți oamenii muncii, participă la efortul general consacrat prosperității patriei, ne întăresc convingerea că și pe viitor vom face împreună totul pentru a fi la înălțimea sarcinilor care ne stau înCu această voie ca, în îndemnul de care vi-1 diționala răși".Vă împlinire în tate șiGlorie detașament tre muncitoareTrăiască nist — porului român al socialismului ITrăiască Republica

încheiere, ! muncă șiurare : „Noroc
dați-mi să însoțesc luptă pe cu tra- bun, tova-în tot ce facefi, personală, sănă-

încercat are ! mineri — al clasei noas-

(Cuvîntarea a fost 
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ovații).

nostru comu- înțelept al po- drumul luminos noastră scumpă, România ! 
subliniată 

cu aplauze
in
Ș«

supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, ministrul minelor. Conducătorii de partid și de stat, însoțiți de tovarășii Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului dețean Hunedoara al P.C.R., ședințele Consiliului popular dețean, David Lazăr, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat sînt primiți cu aplauze în piața 6 August, pe locul de unde, acum patru decenii s-a dat semnalul luptelor revoluționare.Centrul orașului, ca și străzile sale, este împodobit cu steagurile patriei și ale partidului, cu ghirlande de flori ; inscripții mari înfățișează importantele realizări cu care au întîmpinat minerii de la această exploatare Congresul al 'X-lea al P.C.R. și cea de-a 25-a aniversare a eliberării, consemnează angajamentele pe care ei și le-au luat.în aclamațiile a mii de mineri din Lupeni și Lonea, de la Vulcan, Uricani și Petrila, de la Ghelar și Teliuc, de la minele din munții Apuseni veniți aici să participe la această oaspeții numele gloanțe toș Gavrilă, și se îndreaptă spre platoul unde are loc solemnitatea dezvelirii monumentului „Lupeni ’29",în acordurile Imnului de stat, tovarășul Ilie Verdeț dezvelește monumentul. Toți cei prezenți — veterani ai luptelor din 1929, mineri din toate generațiile, studenți și elevi, mame, soții și fiice de mineri, cetățeni de toate profesiile — privesc cu emoție grupul statuar evocator ce înfățișează un miner cu chipul brăzdat de suferință, o eroină a acelor memorabile zile, iar lîngă ei un luptător răpus de gloanțele acelor zile sîn- geroase. Creatorul monumentului, sculptorul Ion Irimescu, a reușit să exprime cu vigoare dîrzenia și hotărîrea, spiritul combativ al minerilor; al întregii noastre clase muncitoare.Este depusă o coroană de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri.Sînt depuse, de asemenea, coroane de flori din partea lui județean Hunedoara și a Consiliului popular Ministerului Minelor și industriale a cărbunelui Uniunii Generale a Sindicatelor din România și a organelor sindicale locale, a comitetului municipal de partid Petroșani și a Consiliului popular municipal, a Comitetului orășenesc de partid Lupeni și a Comitetului de Administrație al minei. Bătrînii mineri Aron Cristea și Vasile Feher, veterani ai evenimentelor de acum 40 de ani, depun o coroană în a- mintirea tovarășilor căzuți în luptă. Pionierii, nepoții celor ce s-au jertfit pentru viața ' fericită de astăzi, depun jerbe de flori.Toți cei prezenți păstrează un moment de reculegere.La monument fac de gardă reprezentanții a trei generații, mineri de ieri, de astăzi și pionieri.Are loc apoi un impresionant miting.Cuvîntul de deschidere este rostit de tovarășul IOACHIM MOGA, care, în numele comitetului județean de partid și al Consiliului popular județean, al tuturor comuniștilor și locuitorilor Jiului, din județul transmite un salut de

ju- pre-ju-

impresionantă evocare, străbat strada ce poartă primului miner secerat de în urmă cu 40 de ani, Vi-

Comitetu- al P.C.R. județean, CentraleiPetroșani,

din Valea Hunedoara, bun venit

In amintirea celor care s-au jertfit cu patru decenii în urmă pentru 
cu ecou profund în conștiința celor

viața fericită de azi — o vibrantă evocare, 
prezențiconducătorilor de partid și de stat. Evocînd momente ale luptei minerilor care au înscris acum 40 de ani o pagină de glorie în istoria bătăliilor purtate de clasa muncitoare, vorbitorul a subliniat că puternicul detașament al comuniștilor Văii Jiului, credincios nobilelor idealuri ale partidului, de zi în fruntea luptei în fiecare bătăliilor porului.întregul continuare cu toată ființa sa la marele forum al comuniștilor — Congresul al X-lea al partidului. Prin faptele și realizările lor, minerii, precum și ceilalți oameni ai muncii, au semnat programul de dezvoltare multilaterală a României socialiste, exprimîndu-și încă o dată adeziunea deplină 'față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. în numele comuniștilor hunedoreni, al tuturor oamenilor muncii din județ, exprim profunda noastră recunoștință față de Partidul Comunist Român, pentru tot ce s-a înfăptuit în județul Hunedoara, în Valea Jiului, pentru luminosul chide în față, tisfacție am menii muncii doara, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, în înalta funcție de secretar general al partidului. Dînd glas gîndurilor și voinței miilor die oameni prezenți la acest miting, gîndurilor și voinței tuturor locuitorilor județului Hunedoara, a spus în încheiere vorbitorul, asigur conducerea partidului și statului de hotărîrea noastră fermă de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a vastului program stabilit de Congresul al X-lea al partidului pentru înălțarea scumpei noastre patrii, România socialistă.Evocînd luptele greviste de a- cum patru decenii, bătrînul miner 

VASULE FEI1ER a spus : „Mă a- flam printre greviști în clipa cînd, în locul plinii și dreptății, capitaliștii au revărsat asupra minerilor

dintre marile revoluționare
a fost zi minerilor etape ale ale ,po-nostru popor,. a. spus în vorbitorul, a participat

viitor ce ni se des- Cu deosebită primit noi,din județul Hune-sa- oa-

focul ucigător al armelor, 1 baionetelor. îmi amintesc astăzi momentul cînd cei 5 000 de mineri de la cele 7 mine din Lu- peni, avînd în frunte pe comuniști, au ocupat uzina electrică; au fost ridicate baricade în fața uzinei ; și, mai ales, îmi a- mintesc măcelul care a urmat. îmi amintesc de zilele de prigoană, de anii de mizerie, de exploatare pe care le-am îndurat ce '-au urmat acelui nos din 1944, cîndtru, condus de partid, a pășit pe drumul libertății, al desființării exploatării omului de către om.Merg și astăzi prin abataje în care am muncit ani de-a rîndul și mi se umple inima de bucurie văzînd clocotul muncii entuziaste care pulsează în adîncuri, iar îți suflet mi se întărește tot mai mult încrederea că am lăsat schimbul pe mîini de nădejde.Zilele din urmă am trecut cu toții prin clipe de înaltă mîndrie patriotică, ție glasul partidului, Ceaușescu, Congresului cunoștința rodnic al construcției socialismului în țara noastră. Ca vechi militant al mișcării muncitorești, ca om al muncii și membru de partid, mă alătur întregului popor, exprimîn- du-mi întreaga adeziune la istoricele documente adoptate de Congres".Valea Jiului, locul unde în urmă cu peste un secol a început extracția industrială a cărbunelui, a spus apoi tovarășul VASULE CIRI- 
PERU, directorul exploatării miniere Lupeni, trăiește astăzi din plin sub impulsul dinamizator al politicii de industrializare socialistă a țării; promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român. în ultimul sfert de veac am simțit din plin grija deosebită a partidului și statului pentru dezvoltarea bazinului nostru carbonifer. Volumul impunător de investiții a contribuit la dezvoltarea și modernizarea minelor vechi, la deschiderea altora noi, la ridicarea mineritului nostru la un înalt nivel tehnic. Producția de cărbune a crescut de la 1,8 milioane tone în anul 1948, la 7,6 milioane zent, iar în viitorul nivelul anului 1975,

tăișul : ca

pină în anii august lumi- poporul nos-

Am ascultat cu emo- secretarului general al tovarășul Nicolae carș, de la tribuna al X-lea, aducea la întregii țări bilanțul

tone în pre- cincinal, la minele Văii

Mii de mineri au participat la impresionanta manifestare 
i»

După festivitățile comemorative, tovarășii Ilie Verdeț, Mihai Gere și Bujor Almășan, însoțiți de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, au plecat spre mina din localitate, unde au făcut o vizită de lucru. Oaspețiloi' le-au fost prezentate realizările de prestigiu cu care harnicii lucrători ai celei mai mari exploatări carbonifere din Valea Jiului au întîm- pinat Congresul al X-lea al partidului și cinstesc aniversarea a 25 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, preocupările lor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor încredințate de partid.Un prim popas se face la stația telegrizumetrică, expresie a celei mai avansate tehnici în acest domeniu, unică în țară. Ea măsoară și sesizează automat prezența și concentrația de gaz metan. Se coboară apoi spre abatajul frontal din blocul 3 A, stratul 5.Abatajul, lung de 180 m, reprezintă unul din cele mai moderne locuri de muncă ale minei, dispu-

Jiului vor furniza economiei naționale 11,1 milioane tone de cărbune energetic și cocsificabil.îh anii următori ne așteaptă răspunderi și sarcini sporite. Ne exprimăm hotărîrea fermă de a face totul pentru traducerea în viață a sarcinilor de mare răspundere ce ne revin în sporirea continuă a producției, valorificarea superioară a cărbunelui, atît de necesar industriei noastre siderurgice în" plină dezvoltare.A luat apoi cuvîntul minerul 
PETRU CONSTANTIN, șef de brigadă la mina Lupeni. Am avut deosebita cinste, a spus vorbitorul, să reprezint minerii din Lupeni la cel de-al X-lea Congres al partidului, în intîmpinarea acestui eveniment de însemnătate istorică, oamenii muncii din orașul nostru au obținut importante succese în producție, exprimîndu-și în felul acesta devotamentul nețărmurit față de partid, față de politica sa înțeleaptă. Ei sînt mîndri că ceea ce are astăzi Valea Jiului mai măreț, ceea ce dă muncii de miner frumusețe și spor aparține în întregime anilor construcției socialiste. Diploma și steagul de fruntaș pe ramură, decernat minei Lupeni la începutul acestui an, ne obligă la strădanii sporite care să onoreze distincția și marea răspundere ce revine fiecărui om al muncii din exploatarea noastră. Ca și ceilalți mineri, sînt convins că hotărîrile adoptate de Congresul al X-lea al partidului vor contribui la înflorirea patriei, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.întîmpinat cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul ILIE VERDEȚMarele miting s-a încheiat într-o atmosferă de puternică însuflețire. Miile de participanți au manifestat îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ,și și-au exprimat hotărîrea de a înfăptui și pe viitor neabătut politica internă și externă a partidului, de a-și aduce contribuția sporită la realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.

★După miting a avut loc un spectacol de evocare istorică a eroicelor lupte ale minerilor de la Lu- peni din 1929, spectacol realizat de artiști amatori din Valea Jiului.
nînd de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate.în timpul vizitei, oaspeții au discutat cu minerii, maiștrii, cu cadrele de specialitate, despre posibilitățile de sporire a producției, de îmbunătățire a calității cărbunelui, reducerii prețului de cost și creșterii eficienței economice. Tovarășul Ilie Verdeț s-a interesat îndeaproape de condițiile de muncă, de felul cum se îndeplinesc sarcinile.Minerii și-au exprimat hotărîrea de a-și perfecționa necontenit activitatea pentru a înfăptui cu succes sarcinile trasate de partid, de a contribui cu și mai multă eficacitate la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.în aclamația mulțimii, oaspeții își iau rămas bun de la minerii și locuitorii Lupenilor, la a căror sărbătoare solemnă au participat.

Mircea IONESCU 
Constantin MARINESCU
Avram ZAHARIE
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Plecarea unor delegații 
care au participat ? 

ia Congresul 
al X-lea al 'ft. C. ft.

încheierea lucrărilor sesiunii științifice cu tema :

Delegația 
Comunist din
Delegația Partidului Comunist din India (Marxist), care a participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.H., a părăsit sîm- bătă Capitala.Din delegație au făcut parte tovarășii P. Sundarayya, secretar general al C.C. al P.C.I. (M), și M. Jîanumantha Rao, membru al C.C. al partidului.

Partidului
India (Marxist)

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost salutați de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie, și Ștefan Voicu, membru al ClC. al P.C.R.

„gmm și pariim li ura
REVOLUȚIONARA SI COISIIIIICIII 
filBil I LUMINA 

EXPERIENȚEI PARTIDELOR MIISIP

Succese de prestigiu 
ale sportului românesc
Vernescu — Sciotnic, campioni 
europeni la caiac dublu (500 m)
o Sportivii noștri au mai cîștigat ieri încă patru medalii 

(două de argint și două de bronz)

Reprezentantul Partidului 
Muncitoresc IrlandezSîmbătă a părăsit Capitala tovarășul Sam Noian, secretar general adjunct al Partidului Muncitoresc Irlandez, reprezentantul acestui partid Ia cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de’tovarășii Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R.
Delegația Uniunii Democrate 
de stingă din Grecia (E.D.A.)Sîmbătă dimineață a părăsit Capitala delegația Uniunii Democrate de stînga din Grecia (E.D.A.), care a participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R.Delegația a fost formată din tovarășii Antonis Gheorghiou Brilla- kis și Haralambos Constantlnu Drakopoulos, membri al Comitetu

lui Executiv al Uniunii Democrate de stînga din Grecia (E.D.A.).La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost salutați de tovarășii Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C., al P.C.R., și Alecu Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S.
Reprezentantul Partidului

Comunist SirianSîmbătă seara a părăsit Capi-- tuia tovarășul Ahmed Fadei, membru al Comitetului Central al- Partidului Comunist Sirian, care a participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.
La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost condus de tovarășul Angelo Miculescu, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres

Sîmbătă, la Muzeul de Istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, s-au încheiat lucrările Sesiunii științifice cu tema „General și particular în lupta revoluționară și construcția socialismului, în lumina experienței partidelor comuniste", consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberări) României de sub jugul fascist.In zilele de vineri și sîmbătă au fost prezentate comunicările : „Poziția internaționalistă a clasei muncitoare, a celorlalte forțe democratice șl antifasciste din România in perioada interbelică", de conf. univ. dr. Augustin Deac, director-adjunct al Institutului de studii istorice și social- politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.. și conf. univ. dr. Aron Petric, prorector al Academiei de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu" | „Problema aspectelor naționale șl universale ale construirii socialismului Experiența noastră poloneză",' de prof. dr. Tadeusz Jaroszewski, membru supleant al C.C. al P.M.U.P., redactor-șef al revistei „Cztowiek i Swiatopoglad" | „Partidul Comunist Italian în războiul de eliberare națională și în lupta pentru democrație și socialism", de prof. Filippo Frasatl, de la Institutul „Gramsci"- Italia ; „Făurirea societății socialiste și problemele dezvoltării națiunii române", de conf. univ. dr. Constantin Vlad, de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" j „General și specific în lupta revoluționară a poporului iugoslav", de prof. dr. Lyubișa Stankov-Zemba, directorul Institutului de studii politice de la Facultatea de științe politice din Belgrad ; „Clasa muncitoare franceză și aliații săi în lupta pentru democrație înaintată și socialism", de prof. Jean Gacon, de la Institutul „Maurice Thorez“-Franța; „Activitatea Partidului Popular Revoluționar Mongol în anii desfășurării revoluției populare în Mongolia", de Lovsan Sanja, director-ad-*Sîmbătă la amiază, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a oferit o masă în onoarea părtici- panților la. Sesiunea științifică cu tema „General și particular în lupta revoluționară și construcția socialismului, în lumina experienței partidelor comuniste", consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării noastre de sub jugul fascist.Au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Co-

junct la Institutul de Istorie a partidului de pe lîngă C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol | „Participarea Republicii Socialiste România la cooperarea economică și tehnico-științifică cu țările socialiste", de conf. univ. Radu Constan- tinescu și conf. univ. dr. Constantin Moisuc | „Politica Partidului Comunist Român de dezvoltare a solidarității internaționaliste cu partidele comuniste și muncitorești", de conf. univ. dr. Ion Stoian, rectorul Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" i Salutul reprezentantului redacției revistei „Nuestra Bandera", organ teoretic ș! politic al Partidului Comunist din Spania ; „îmbinarea intereselor naționale și internaționale ale țărilor socialiste", de prof. Oleg Bogomolov, director al Institutului de economie a sistemului mondial socialist — U.R.S.S. | „Ritmul creșterii economice și schimbările de structură în țările socialiste din Europa de est", de dr. Ivan T. Berend, secretar general al Societății ungare de istorie; „Insurecția armată din august, Începutul unei noi etape în relațiile cehoslovaco- române", de dr. Miroslav Tejchman, de la Institutul pentru studiul istoriei Europei răsăritene din Praga | „Cu privire la acțiunea legilor o- biective în societatea socialistă", de dr. Gerhard Powik, de la Institutul de științe sociale de pe lîngă C.C. al P.S.U.G. i „Național și internațional în dezvoltarea socială contemporană", de dr. Ilie Rădulescu.Cuvîntul de încheiere a sesiunii a fost rostit de tovarășul Ion Popescu- Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.
★Oaspeții au vizitat Muzeul-de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România și „Expoziția Realizărilor E- conomiei Naționale".*mitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., academicieni, cercetători, cadre didactice, participant la sesiune.Au luat parte, de asemenea, reprezentanții unor instituții științifice și școli superioare de partid din Austria, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, Franța, Italia, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Spania, R.P. Ungară și U.R.S.S., prezenți lă se-.:, siune.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

Vizitele delegațiilor 

care au participat 
Ea Congresul.al X-lea al P.C.R.Delegația Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al partidului, care a participat la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, a vizitat sîmbătă Grupul industrial petrochimic Borzești, precum și o serie de instituții social-culturale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Delegația a fost întîmpinată la Uzina de cauciuc sintetic de către tov. Petre Bunea, membru supleant al C.C. al P.C.R., directorul general al Grupului industrial petrochimic Borzești, care a dat ample explicații privitoare la sarcinile unităților de acest tip, conducerea și atribuțiile lor. Oaspeții s-au interesat de baza de materii prime, de gradul de automatizare a

proceselor tehnologice, de pregătirea cadrelor de muncitori și tehnicieni.
★Reprezentanți ai Partidului Comunist din Chile, Partidului Comunist din Argentina și Partidului Socialist din Chile, care au participat la lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, au vizitat simbătă stațiuni balneo-clima- terice de pe litoral, întreprinderea agricolă de stat „Neptun" și Muzeul de arheologie din Constanța.Oaspeții au fost însoțiți de lng. Barbu Popescu, membru supleant al C.C. i al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii. (Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A. V. Riabinin, vicepreședinte al asociației, care a participat la funeraliile acad. Constantin I. Parhon. Din delegație a mai făcut parte E. A. Asratian. directorul Institutului de activitate nervoasă superioară din U.R.S.S. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S. Erau pre- zenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.

★Sîmbătă dimineața, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, a primit pe mareșalul Uniunii Sovietice M. V. Zaharov, prim- locțiitor al ministrului apărării, șeful marelui stat major al Forțelor Armate ale U.R.S.S., care-și petrece concediul de odihnă în țara noastră.Au fost de față general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al . ministrului Forțelor Armate, șef al Mare’ui stat major, și general-loco- . tenent Marin Nicolescu, adjunct al ministrului Forțelor Armate.
★Guvernul Republicii Socialiste Ro- Xmânia și guvernul statului Israel âu convenit să ridice nivelul reprezentării diplomatice dintre cele două țări la rang de ambasadă.Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Valeriu Georgescu a fost numit in funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Statul Israel.

Sîmbătă, participanțil la Seminarul european al O.N.U. pe tema : „Efectele dezvoltării științei și tehnicii a- supra vieții femeii11 au luat parte la o excursie organizată în nordul Moldovei.Primul popas a fost făcut la Casa memorială „Vasile Alecsandri", unde oaspeților li ,s-a vorbit despre personalitatea marelui poet. După o scurtă vizită la Curtea Domnească din Suceava, participanții la seminar s-au oprit la mînăstirile Voroneț, Su- cevița și Moldovița.
★In cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, la Tg. Mureș a avut loc o întîlnire a veteranilor din cel de-al 2-lea război mondial care au luptat împotriva fascismului. La întîlnire au luat parte 250 de veterani — soldați, ofițeri, precum și alți luptători,. numeroși reprezentanți ai oamenilor muncii din instituțiile și întreprinderile municipiului. Despre eroicele lupte și fapte de vitejie ale ostașilor români, împotriva fascismului, au vorbit : general-maior în rezervă Aurel Leonin, căpitanul Adrian Chifiriuc, veteranii Viorica Dunca, Vasile Cohuț și alți partici- panți la întîlnire.

★Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova, tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Leninist, va participa la deschiderea expoziției românești „Tineretul în viața țării", organizată de Uniunea Tineretului Comunist cu prilejul aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei noastre. (Agerpres)

întreprinderea nr. 6 construcții montaj Craiova 
la două decenii de existentăîntreprinderea nr. 6 construcții- montaj Craiova și-a sărbătorit sîmbătă două decenii de existență. La adunarea festivă prilejuită de acest eveniment au fost prezenți, alături de colectivul unității, reprezentanți ai Ministerului Industriei Construcțiilor și ai organelor locale de partid și de stat. în cadrul adunării au fost evidențiate succesele obținute de către muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii, precum șl sarcinile ce le revin din programul adoptat de Congresul al X-lea al partidului. S-a arătat astfel că, în cursul existenței sale, întreprinderea craioveană a dat în folosință peste 300 de capa

cități de producție și obiective social-culturale.în încheierea adunării, intr-un puternic entuziasm, cei prezenți au trimis Comitetului Central al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin care se angajează ca și pe viitor să muncească fără preget pentru a executa la o înaltă calitate obiectivele planificate, intr-un termen scurt, spre a contribui astfel la materializarea însemnatelor fonduri de investiții prevăzute pentru ultimii ani ai cincinalului, precum și a sarcinilor cuprinse in Directivele celui de-al X-lea Congres al P.C.R., (Agerpres)
In Editura politica 

a apărut:

Contribuții la dezbate

rea problemelor teore

tice ale economiei so

cialiste

784 pag. 36 lei

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 august. în țară : Vremea va fi ușor instabilă, menținîndu-se călduroasă. Cerul va fi temporar no- ros. Vor cădea^averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, mai ales în nordul țării. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere. Minimele vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar maximele între 24 și 32 grade, izolat mai coborîte la sfîrșitul intervalului. în București : Vremea va fi ușor instabilă, men- ținîndu-se călduroasă. Cerul va fi temporar noros, favorabil averselor în cursul după-amiezelor. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.
Funeraliile acad.

GeorgeSîmbătă la amiază au avut loc funeraliile academicianului George Oprescu, erudit cercetător și profesor eminent în domeniul istoriei artei.In cursul zilelor de vineri și sîmbătă, la Institutul'de istoria artei al Academiei, unde a fost depus corpul defunctului — institut pe care George Oprescu. l-a condus timp de 20 de ani — au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu numeroși academicieni, profesori universitari. cercetători științifici, oameni de artă, studenți.La catafalc erau depuse coroane de flori din partea Academiei, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii artiștilor plastici și altor instituții de artă și cultură, precum și din partea unor misiuni diplomatice Pe o pernă de catifea purpurie se aflau înaltele ordine, medalii și titluri ale Republicii Socialista România ce i-au fost atribuite

Oprescuîn semn de prețuire a bugatei și rodnicei activități științifice, didactice și publicistice desfășurate timp de peste șase decenii, precum și distincții acordate de foruri științifice și culturale străine.La adunarea de doliu a luat cu- vîntul acad. Ion Jalea, președintele de onoare al Uniunii artiștilor plastici, care a spus printre altele : „Cei care alături de academicianul Oprescu au colaborat la .edificarea unei impozante lucrări de cercetare și cunoaștere de artă nu-1 vor uita Ei vor duce mai departe flacăra și entuziasmul lui pentru aceste cercetări, spre cele mai înalte idealuri ale creației de artă, așa cum ie-a dori’ profesorul lor"După încheierea adunării de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Crematoriul „Cenușa", unde a avut loc incinerarea. (Agerpres)

MOSCOVA 16 (Prin telefon, de la trimisul special al „Agerpres"). Sîmbătă, în prima zi a finalelor CAMPIONATELOR EUROPENE IJE CAIAC-CANOE, care au loc pe Iacul. Himki, SPORTIVII ROMANI au Obținut O MEDALIE'DE AUR, DOUA DE ARGINT ȘI DOUA DE BRONZ. Vremea ideală a permis desfășurarea în optime condiții a concursurilor, care au fost urmărite de numeroși spectatori.Echipajul țării noastre An proba de CAIAC 2 (500 m), alcătuit din AUREL VERNESCU ȘI ATANASIE SCIOTNIC, a dominat această finală, obținînd titlul de CAMPION EUROPEAN ȘI MEDALIILE DE AUR. Lupta pentru victorie a fost deosebit de pasionantă pînă la mijlocul cursei, unde situația a devenit echilibrată. Cu 200 m înainte de sosire, Vernescu și Sciotnic au forțat ritmul, impunîndu-se cu siguranță. Ei au fost cronometrați în 1’41" 43/100, Pe locurile următoare s-au clasat echipajele U R.S.S. (l’42’‘84/100) și Olandei (l‘43”39/100). Proba de CAIAC SIMPLU 500 m s-a încheiat cu victoria sportivului sovietic Țîșenko în l’53"57/100. VERNESCU s-a clasat pe LOCUL DOI cu 1’55**19/100, obținînd MEDALIA DE ARGINT. O MEDALIE DE ARGINT au cucerit și componenții echipajului nostru de CAIAC 4 (1 000 m) — D. IVANOV, A. SCIOTNIC, J. IACOB ȘI R. RUJAN. Proba a revenit echipajului R. D. Germane Cele DOUA MEDALII DE BRONZ au fost obținute de IVAN MACARENCO clasat pe locul 3 la CANOE 1 (10 000 m) și de POCORA-SIMOCENCO la CAIAC 2 (10 000 m). In aceste probe titlurile de campioni europeni au revenit lui Vickman (Ungaria) și respectiv echipajului Ungariei.Astăzi au loc ultimele finale ale campionatelor europene de caiac-canoe.
A început campionatul

de fotbal

REZULTATE TEHNICE
0 DINAMO BUCUREȘTI — JIUL 5—2 (3—2). Au marcat : Dumi- traclie (min. 24, 30, 32 și 82), Doru Popescu (min. 80) pentru dinamo- viști ; Peronescu (min. 17 și 21) pentru Jiul.• POLITEHNICA IAȘI — RAPID 0—0.o F. C. ARGEȘ — CRIȘUL 6—1 (4—1) Au marcat : Dobrin (min. 3, 39, 44 și 50 — din 11 m). Prepurge] (min. 42), Nuțu (min. 70) pentru F.C. Argeș ; Kun II (min. 23), pentru Crișul.
O UNIVERSITATEA CRAIOVA — UNIVERSITATEA CLUJ 1—1 (1—0). Au marcat : Neagu (min. 7) pentru craioveni ; Adam (min. 77) pentru clujeni.« U. T. ARAD — DINAMO BACĂU l—0 <0—0). A marcat : Domide (min. 89).O C.F.R. CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0). Au marcat : Alexandru Vasile și Șoo.• STEAGUL ROȘU BRAȘOV — FARUL 3—0 (1—0). Au marcat : Jamaischi (min. 45), Gyorfi (min. 54) și Boțea — autogol./Vrînd-nevrînd, gîndindu-ne la ediția campionatului începută Ieri, nu putem să n-o asociem în fiecare dintre manifestările sale cu acțiunea pentru înfăptuirea acelui țel drag tuturor suporterilor fotbalului — calificarea echipei reprezentative române la finala campionatului mondial din Mexic. Firește, din etapa de ieri, facem o subliniere de pildă, pentru victoriile noilor promovați — stegarii brașoveni și ceferiștii clujeni — sau pentru scorurile mari pecetluite de piteșteni și de dinamoviștii bucureșteni. Nu vom omite nici performanțele personale cu totul neobișnuite ale lui Dumitrache și Dobrin, autori a cite patru goluri înscrise într-o partidă oficială 1 Dar, dincolo de succese sau . eșecuri, dincolo de bucuriile sau necazurile șu- portericești locale, dorim să desprindem o constatare de ordinul pregătirii și comportării generale a echipelor noastre de frunte și a fotbaliștilor ce le compun. xAtît din cele ce am putut vedea cu ochii proprii, aici la București, cit și din relatările corespondenților ziarului, rezultă, chiar la echipele victorioase, o formă sportivă sub cerințele începutului de campionat. în primăvară, deși avuseseră de-a face cu o vreme improprie pregătirilor fotbalistice, cluburile prezentaseră la meciurile returului de campionat loturi cu jucători într-o dispoziție atletică mult superioară celei atinse astăzi. Prin urmare, etapa de ieri spune in primul rînd tehnicienilor din divizia A că trebuie să accelereze intrarea în formă a majorității fotbaliștilor, nu numai spre folosul direct al campionatului, ci și în interesul alcătuirii, pregătirii și definitivării echipei naționale.O dată cu eforturile pentru atingerea unui stadiu normal de formă.

Trei noi recorduri 
la atletismAseară, la lumina reflectoarelor stadionului Republicii, au început campionatele naționale de atletism. Ileana Silai a stabilit un nou record al țării în proba de 400 m plat cu timpul de 53"6/10. Viorica Gabor a alergat 1 500 m plat în 4‘26”3/10 (nou record), iar Valeria Bufanu a parcurs 200 m garduri în 27”3/10 (nou record). Alte rezultate mai importante : 100 m plat femei — Mariana Goth 11" 6/10 reud’rd egalat) : 110 m garduri — Perțea 13”9/10 (record egalat) ; disc femei — Lia Manoliu 58,24m ; lungime femei — Viscopo- leanu 6,38 m : înălțime băieți — loan Șerban 2,12 m ; triplu salt — Carol Corbu 16,12 m. Întrecerile continuă.

credem că pe mai departe se impune să insistăm asupra asigurării unui cadru cît mai ordonat de desfășurare a partidelor, fără a se face nici un fel de rabat indisciplinei ca și incorectitudinii în joc. în această ultimă intenție nu este lipsit de interes un anumit fapt. Se pare că Federația a întîrziat punerea în practică a ultimelor modificări a Regulamentului de joc făcute de către International Board. Printre aceste schimbări ni se pare foarte importantă tocmai inter
zicerea atacării sau obstacolării por
tarului atunci cind repune mingea 
in joc, interzicere despre care ieri pe stadionul Dinamo, de exemplu, se vedea că n-au cunoștință nici jucătorii, nici arbitrii.

V. M.

românia 
în marea finală 
a „Cupei Davis "

LONDRA (prin telex, de la corespondentul nostru). — Nu vreau să vă pun răbdarea la prea mare încercare. Știu că de aci, de la Londra, așteptați un anume rezultat sportiv. Iată-1, fără nici o introducere : România — Anglia 3—2 în finala in- terzone a „Cupei Davis" I Ce presupune acest rezultat, știți, desigur ; echipa de tenis a țării noastre s-a calificat în „Challenge Round" — finala propriu- zisă — a „Cupei Davis", urmînd să întîlnească în zilele de 19, 20 și 21 septembrie, la Cleveland, echipa S.U.A., deținătoarea marelui trofeu „Salatiera de argint". Cu alte cuvinte, pentru prima dată în istoria tenisului românesc, pentru prima dată în .istoria tenisului mondial, o echipă tricoloră ajunge în finala a- cestui veritabil campionat mondial pe echipe, cum este în realitate „Cupa Davis".Bucuria de a vă transmite o astfel de veste, ca și faptul că de la realizarea marii performanțe a tenismanilor români Ion Țiriac și Ilie Năstase n-au trecut decît destul de puține momente mă, fac intr-un fel să-mi fie dificil de a o sublinia la justa ei valoare. în jurul meu, spectatorii londonezi și, mai apoi, la cabinele jucătorilor, marea majoritate a specialiștilor pe care i-am rugat să aprecieze succesul 'tenisului românesc — cu atît mai valoros cu cît a fost realizat pe un teren gazonat (neobișnuit pentru jucătorii noștri), în condiții care evident avantajau net gazdele — tuturor acestora li se părea încă de necrezut înfrîn- gerea echipei favorite. Unul dintre ziariștii arhericani sosiți special să vizioneze partidele dintre „posibila" și „probabila" adversară a echipei S.U.A. în „Cupa Davis", după ce mi-a strîns mîna în semn, firește, de felicitare la adresa sportivilor români, a spus scurt: „România O.K., Anglia K.O.“...Nu împărtășesc întru totul succinta caracterizare a meciului desfășurat timp de trei zile, pe Wimbledon. Aceasta pentru că meciul în general a tost e- chilibrat. Partidele de ieri, și mai ale3 ultima, dintre Năstase și Cox, au fost de un dramatism de neimaginat. Țiriac, cu toate că a /depus eforturi impresionante, nu i-a putut rezista, unui Stilwell dezlănțuit, într-o formă de zile mari. Englezul a învins în trei seturi (6—4, 6—3, 6—2), aducînd egalitatea (2—2) în meciul România — Anglia. /Intr-o atmosferă de mare tensiune nervoasă, exteriorizată în tribune printr-o tăcere absolută, iar pe teren.. prin mai multe greșeli, de ambele părți ale fi- leului, chiar la obișnuitele mingi de încălzire, a început partida decisivă dintre Năstase — Cox, considerați jucătorii nr. 1 ai tenisului din cele două țări.Mulți anticipau că Năstase va pierde pînă la urmă, fiind mai emotiv decît Cox și neacomo- dindu-se prea bine (se văzuse in partidele anterioare) cu gazonul. Cum primul set l-a pierdut cu 3—6, anticipările păreau să se adeverească întru totul. Năstase însă își revine. Nervii încep să-1 lase pe Cox. mai ales că sportivul nostru Joacă rapid, derutîndu-1 permanent pe englez. Năstase cîștigă extrem de ușor setul următor (cu 6—1), și ceva mai dificil, însă oricum evident și pe celelalte două (ambele cu 6—4).Acumulînd 3 victorii din 5 posibile, echipa României s-a calificat, deci. în „Challenge Round-“-ul „Cupei Davis". Mîine vom reveni cu noi amănunte.
Finalele „Cupei tineretului 

de îa sate"

Finalele pe țară ale „Cupei tineretului de la sate" au început ieri sub cele mai promițătoare auspicii ; un public destul de numeros a asistat la primele întreceri, pe toate cele cinci baze sportive unde sînt programate acestea, cei peste 2 200 de finaliști demonstrînd în permanență un spirit de înaltă sportivitate, fă- cîn'd o bună propagandă sportului sătesc.Deschiderea festivă a „Cupei tineretului" a avut loc după-amiază, în prezența cîtorva mii de spectatori, pe stadionul „Dinamo" din Capitală. Cele 39 de delegații sportive sătești, reprezentînd toate județele țării, au defilat prin fața tribunelor aliniin- du-se apoi la centrul terenului. în a- plauzele generale, finaliștii popularei competiții polisportive rezervată tineretului din mediul rural au fost salutați de tovarășul Ion Iliescu,

prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului. Apoi, în cadrul unei scurte alocuțiuni, a urat succes tuturor participanților, cu speranța că a- ceastă competiție va intra în tradiția mișcării noastre sportive de masă ca un imbold puternic pentru dezvoltarea sportului în rîndul tineretului satelor, pentru promovarea tot mai largă a sportului de masă în rîndul întregului tineret.Astăzi, atît dimineața, cît și după- amiază vor continua întrecerile la toate cele șase sporturi înscrise în program. Bazele sportive care găzduiesc întrecerile sînt : stadionul „23 August" (atletism, fotbal), stadionul Tineretului (oină, handbal, volei), stadionul Politehnica (fotbal), terenul Universității din str. V. Pîrvan (trîntă).



AGRAVAREA
TULBURĂRILOR

DIN IRLANDA DE NORD

Soldați britanici îmbarcîndu-se pentru Irlanda de nord

MINISTRUL 
DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI 
LA BELGRADBELGRAD 16. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Ministrul de externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a sosit simbătă dimineața la Belgrad într-o vizită de prietenie, la invitația secretarului de stat pentru afaceri externe, Mirko Tepavaț.La gara Dunav, ministrul de externe al României a fost întîmpi- nat de Mirko Tepavaț și de alte persoane oficiale. Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnă- șan, și membrii ambasadei.

INDIA

Alegerile prezidențiale 
sub semnul

unei dispute strînse

Ca urmare a situației 
explozive create în ul
timele zile in Irlanda 
de nord (după cum se 
știe, Irlanda este îm
părțită in .două : Ir
landa de nord sau 
Ulster, regiune care 
intră in componența 
Marii Britanii, cu au
tonomie locală, și Re
publica Irlanda (Eire), 
stat independent cu 
capitala la Dublin), u- 
nități militare britani
ce au intrat in acțiu
ne la cererea urgentă 
a guvernului local de 
la Belfast, ridicind ba
raje de sîrmă ghimpa
tă pe străzile orașelor 
Londonderry și Belfast 
și organizind patrule 
cu baioneta la armă. 
Cartierele unde s-au 
produs cele mal vio
lente ciocniri între ca
tolici, protestanți și po
liție au aspectul unui 
cimp de luptă, cu 
școli și case incendia
te, ruine fumegînde, 
sticle incendiare ur
zind pe pavajul stră
zilor.

Agravarea generală 
a tulburărilor s-a ac
centuat din momentul 
declanșării unor schim
buri de focuri care au 
cauzat pînă acum 
moartea a nouă per
soane în rîndul popu
lației civile Numărul 
răniților este de ordi
nul sutelor. împușcă
turile au continuat la 
Belfast in tot cursul 
nopții de vineri spre 
sîmbătă. Grupurile de 
protestanți extremiști 
au declanșat un asalt 
general asupra celor 
aproximativ 15 000 de 
catolici, incendiind sis
tematic locuințele lor 
și făcînd uz de arme, 
în cercurile politice se 
consideră că s-a atins 
punctul primejdios al 
creării unei atmosfere 
de război civil, ceea ce 
stîrnește îngrijorări se
rioase la Londra și 
Belfast. Intervenția 
guvernului Republicii 
Irlanda, car» a cerut 
trimiterea în Ulster a 
unor forțe O.N.U. sau 
a unor forțe mixte an- 
glo-irlandeze, precum 
și convocarea unei con
ferințe bilaterale, cu 
participarea Londrei 
și Dublinului, pentru a 
reexamina statutul
constituțional al Irlan
dei de nord, a impri
mat conflictului un 
caracter politic mai 
amplu. Se semnalează

o anumită tensiune in 
relațiile dintre cele 
două capitale. Propu
nerile prezentate de 
ministrul de externe al 
Republicii Irlanda, Pa
trick Hillery, sosit 
„fără invitație1' la 
Londra, au fost respin
se de guvernul brita
nic pe motiv că este 
vorba de o chestiune 
pur internă. Hillery nu 
a acceptat această pre
tenție, declarînd că gu
vernul 'de la Dublin 
„nu acceptă ca terito
riul Irlandei de nord 
si fie numai de com-

CORESPONDENȚ A 
DIN LONDRA 

DE LA 
L. RODESCU

petența Marii Britanii. 
Noi considerăm, a a- 
firmat el, că acest te
ritoriu este ca și al 
nostru, iar pe locuito
rii lui ca pe compa- 
trioții noștri". Ca ur
mare a acestei poziții, 
se anunță că guvernul 
de la Dublin a hotărit 
să recheme sub arme 
2 000 de rezerviști. în 
același timp, ministrul 
afacerilor externe al 
Republicii Irlanda, a 
părăsit simbătă Dubli
nul cu destinația New 
York. El intenționează 
să prezinte la O.N.U. 
un document privind 
poziția guvernului său 
in legătură cu situația 
din Irlanda de nord.

Instabilitatea politi
că nord-irlandeză, a- 
junsă in prezent în 
fața unei crize acute, 
continuă să constituie 
obiectul unor frecven
te convorbiri telefoni
ce intre Londra și Bel
fast. Se are in vedere 
îndeosebi faptul că, în 
actualele condiții, chiar 
o eventuală calmare a 
atmosferei nu poate fi 
decit temporară, iar o 
soluție realistă nu se 
poate baza decit pe a- 
bordarea radicală a 
problemelor sociale și 
economice care fră- 
mintă populația nord- 
irlandeză. De fapt, 
dincolo de baricadele și 
incendiile din London
derry și Belfast, din
colo de bigotismul ca
re își pune amprenta 
pe dezbinările de na
tură religioasă, există

procesul profund al 
revendicărilor sociale 
și politice, ignorate 
de-a lungul anilor. 
Majoritatea populației 
nord-irlandeze, nean
trenată de agitațiile 
extremiștilor din am
bele tabere, protestan
tă și catolică, cere în
făptuirea unui amplu 
program de reforme, 
care să pună capăt șo
majului și întîrzierii in 
dezvoltarea economică, 
să elimine discrimină
rile partizane în dis
tribuirea posturilor și 
locuințelor, să asigure 
exercitarea deplină a 
drepturilor politice pe 

■baza principiului „un 
om, un vot". Adică 
tocmai acele flagrante 
inegalități politice, e- 
conomice și 'sociale ca
re constituie, de fapt, o 
sursă permanentă a 
fricțiunilor și dispute
lor.

Implicațiile politice 
ale crizei conțin acum 
un element nou, și a- 
nume, trimiterea tru
pelor britanice, care 
este Interpretată nu 
numai ca un rezultat 
direct al eșecului auto
rităților locale de la 
Belfast de a asigura a- 
planarea incidentelor, 
ci și ca un act care an
gajează administrația 
centrală de la Londra 
pe planul răspunderii 
politice. S-au înmulțit 
în ultimele zile insis
tențele în rindurile o- 
piniei publice și ale U- 
nor deputați laburiști 
de a se convoca de ur
gență parlamentul bri
tanic pentru a exami
na toate laturile crizei 
și a urgenta orientarea 
pe care s-o adopte gu
vernul de la Belfast în 
aplicarea cit mai cu
rmă a reformelor so
ciale și politice. La 
Londra se anunță că 
nu este previzibilă o 
convocare a parlamen
tului și că liderii con
servatori s-au pronun
țat,' de asemenea, ală
turi de laburiști, îm
potriva acestei propu
neri. între timp, trupe
le britanice din Irlan
da' de nord au primit 
noi întăriri pentru a 
putea face față unei e- 
ventuale înrăutățiri a 
situației și predomină 
părerea că staționarea 
lor în focarele, încă 
nestinse, ale tulburări
lor s-ar putea prelungi 
pe o durată imprevizi
bilă.

RAPORTUL 
LUI U THANT 
CU PRIVIRE 
LA GIBRALTARNEW YORK 16 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a transmis Adunării Generale a Națiunilor Unite un raport asupra conflictului anglo- spaniol cu privire la Gibraltar. Documentul cuprinde notele guvernelor britanic și spaniol adresate Națiunilor Unite în legătură cu teritoriul disputat. Nota spaniolă atrage atenția, printre altele, asupra faptului că Marea Britanie „a ignorat rezoluția Consiliului de Securitate'1 privind reglementarea problemei Gibral- tarului și o acuză de a fi interesată în menținerea dominației sale în această regiune numai datorită intereselor sale militare. In schimb, nota britanică arată că guvernul englez este dispus să supună cazul Curții internaționale de justiție de la Haga, acu- zînd la rîndul său, guvernul spaniol de a fi adus grave prejudicii locuitorilor Gibraltarului, im- punîndu-le restricții și blocînd frontiera.

NEW DELIII 16 (Agerpres). — în India au început sîmbătă dimineața alegerile prezidențiale, pentru desemnarea șefului statului pe următorii cinci ani. Pentru prima dată în viața politică indiană, bătălia principală pentru ocuparea fotoliului prezidențial se dă nu între reprezentanții unor organizații adverse, ci între doi membri ai aceluiași partid i Sanjiva Reddy, candidat oficial din partea Partidului Congresul Național Indian, și Venkata Giri, lider al aceluiași partid, caro candidează în mod independent, Cei doi candidați reprezintă două tendințe diferite în viața politică indiană.Sanjiva Reddy este susținut de liderii congresiști de dreapta, cu aderențe în sînul formațiilor politice de opoziție de extremă dreaptă, „Jan Sangh" și „Swatantra", iar Venkata Giri e sprijinit de primul , ministru Indira Gandhi și de adepții acesteia, precum și de forțele larg democratice, de comuniști și socialiști. Pînă în momentul de față, disputa dintre cei doi este foarte strînsă, iar în sînul Partidului

Congresul Național Indian taberele nu l-au delimitat clar. în aceste condiții orice pronostic apare hazardat, mai ales că fotoliul prezidenția] nu poate fi ocupat, conform legislației țării,.de- cît de candidatul care a întrunit peste 50 la sută din voturi. în orice caz, Insă, dincolo de desemnarea persoanei care va obține cîștig de cauză aceste alegeri au implicații multiple. Pe de o parte, ele au agravat brusc disensiunile între liderii partidului de guver- nămînt, devenit mai mult un cadru de activitate pentru grupări de tendințe diferite tot mai accentuate, decît o organizație politică unitară. Pe de altă parte, de rezultatul alegerilor depinde însăși menținerea sau înlocuirea -actualului guvern : doamna Gandhi, primul ministru al țării, a menționat clar că îi va fi extrem de greu, dacă nu chiar imposibil să colaboreze cu Sanjiva Reddy, în cazul cînd acesta ar fi ales președinte. Ziua de 20 august, cînd vor fi cunoscute rezultatele definitive, va clarifica direcția în care vor evolua evenimentele.

Mitingul 
de la 

BuchenwaldWEIMAR 16 (Agerpres). — Pe locul fostului lagăr de concentrare nazist de la Buchenwald a avut loc sîmbătă un miting consacrat memoriei lui Ernst Thălmann, fost președinte al Partidului Comunist din Germania, și a lui Rudolf Breitscheid, fost membru al conducerii Partidului Social-Democrat din Germania, de la a căror asasinare de către. hitleriști se împlinesc luna aceasta 25 de ani. La miting a luat cuvîntul Alfred Neumann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, care a evocat personalitatea celor doi eroi ai clasei muncitoare germane.

încheierea tratativelor 
economice ungaro-americane

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Biroul de informații de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Ungare a dat publicității un comunicat în care se relevă că în urma tratativelor ungaro-americane, care au avut loc la Budapesta, intre cele două părți au fost realizate o serie de înțelegeri. Acestea prevăd deschiderea unui birou comercial ungar Ia New York, modalită-

țile de plată a datoriilor pentru mărfurile americane cumpărate după cel de-al doilea război mondial, numărul personalului legațiilor americană și ungară la Budapesta și respectiv la Washington. A fost realizat, de asemenea, un acord potrivit căruia S.U.A. vor începe plata unor pensii cetățenilor maghiari, care au dreptul Ia a- cestea.

chile, Partidul 
de guvernămint 
și-a desemnat ■ 

candidatul 
la președinție

SANTIAGO DE CHILE 16 (A-gerpres). — Radomiro Tomic a fost desemnat candidat al Partidului Democrat-Creștin de guvernămint pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc în Chile în 1970. Desemnarea lui Tomic, fost ambasador al Republicii Chile la Washington, a avut loc în cadrul unei ședințe închise a convenției naționale a Partidului Democrat-Creștin ai cărui lider este actualul președinte al republicii, Eduardo Erei (legislația chiliană interzice ca o persoană să dețină succesiv două mandate prezidențiale).Prezentîndu-și platforma electorală, Radomiro Tomic s-a pronunțat pentru naționalizarea imediată și totală a industriei cuprului, minereu care constituie principala bogăție a țării.
EiaBBBBSBOS BBBSBBBSBB BBS 0 8

t '•țașjfcl •! <W.'I ' M&wfr. Hf-ilfi: ia W1-

agențiile de presă transmit:
In provinciile Tay Ninh și Binh Long, din apropierea 

Saigonului, au avut Ioc sîmbătă ciocniri violente între uni- tățile Guvernului Revoluționar Provizoriu și trupele americano-saigoneze. Agenția France Presse anunță totodată că un elicopter american cu 10 oameni la bord a fost doborît sîmbătă într-o zonă situată la nord-est de capitala sud- vietnameză. Acesta este al doilea elicopter american doborît în ultimele 24 de ore de artileria forțelor patriotice. în același timp avioane americane de tip „B-52“ și-au continuat raidurile în provinciile Tay Ninh și Binh Long, bombar- dînd presupuse concentrări ale forțelor patriotice.

S. U. A.

CONGRESUL Șl PROBLEMA 
ÎNARMĂRILOR

CONSTATĂRI DUPĂ PRIMĂ SESIUNE Ă ACTUALEI 
LEGISLATURIWASHINGTON 16. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : începînd de vineri, Congresul american a intrat în vacanță pînă la 3 septembrie. Această primă sesiune a celei de-a 91-a legislaturi a Congresului a fost una dintre cele mai liniștite din ultimul deceniu. Din cele 49 de proiecte de legi , adoptate, numai două sînt considerate a fi foarte importante. Este vorba de stabilirea unui plafon mai ridicat al deficitului național și de extinderea pînă la sfîrșitul anului în curs a suprataxei de 10 la sută. Ambele legi fac parte din complexul de măsuri economice prin care noua Administrație speră să bareze calea inflației. Sesiunea a marcat, totodată, începutul unei noi orientări în atitudinea forului legislativ suprem al țării față de problema înarmărilor. Astfel, pentru prima dată în decursul celor aproape 25 de ani ai perioadei postbelice, Congresul american a început să pună serios la îndoială uti

litatea cererilor militarilor. Dezbaterile, din.Senat asupra alocării de fonduri privind construirea sistemului antibalistic „Safeguard" (A.B.M.) a reținut atenția forului legislativ timp de mai multe luni. In cele din urmă, Senatul a aprobat acest proiect cu o majoritate la limită — 51 la 49 — lucru rar întîlnit în istoria legislativă americană. Acest vot este interpretat de observatorii politici ca o reflectare clară nu numai a creșterii influenței grupului senatorilor liberali, ci și a noii direcții spre care tinde să se îndrepte actuala legislatură.Printre proiectele de lege ce vor fi luate în dezbatere de către Congres, după reluarea lucrărilor sale, se numără și cel privind modificarea sistemului electoral american, vechi de peste un secol. S-a propus astfel desființarea colegiului de electori și trecerea la sisteme de alegere directă a președintelui de către corpul electoral.

Societatea guvernamen
tală zambiană de dezvol
tare industrială „INDECO" “ cerut vineri societăților miniere străina să pregătească actele necesare în vederea naționalizării industriei miniere, anunță agenția France Presse. Aceeași agenție precizează că convorbirile între „INDECO" și reprezentanții companiilor miniere străine vor începe săptămîna viitoare.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german, Giinter Diehl, a într-o conferință de și S.U.A. ar efectua asupra Bonn-ului în zării mărcii.. Diehl, afirmației sale, a citat un paragraf din mesajul adresat cancelarului R.F.G. de către premierul francez, Chaban-Del- mas, în care se menționează că devalorizarea francului nu va afecta politica economică a partenerilor Franței din Piața comună.

Președintele Pakistanu
lui, mareșalul Yahya Khan, a anunțat sîmbătă numirea în posturile de guvernatori ai celor două părți ale Pakistanului de vest și est — pe mareșalul Nur Khan și, respectiv, pe viceamiralul Ashan. Predecesorii lor, menționează agenția A.P., citind surse oficiale din Rawalpindi, au fost înlăturați ca necorespunzători.

Convorbiri Atassi - Nas
ser» Șeful statului sirian, Nureddin el Atassi, care se află într-o vizită oficială în Republica Arabă Unită, a avut vineri o serie de întrevederi cu președintele Gamal Abdel Nasser. în cadrul unei conferințe de presă, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, a declarat că convorbirile dintre președintele Nasser și președintei^ Siriei au fost consacrate problemelor legate de si- tuția din Orientul Apropiat, de întărirea cooperării între țările arabe și colaborarea economică dintre cele două țări.

majoritatea lor lideri sindicali arestați după instaurarea la 30 iunie anul curent a stării excepționale pe întregul teritoriu al țării. Citind date oficiale, agenția Associated Press menționează că 108 persoane, arestate după 30 iunie, continuă să fie reținute de autorități.

dezmințit vineri presă că Franța anumite presiuni vederea revalori- în argumentarea

Guvernul argentinian a 
dispus punerea în libertate 
a 59 de deținuți politici,în

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-293", 13 bordul căruia se află aparataj științific destinat conhnțiării cercetărilor în spațiul cosmic, a fost lansat sîmbătă în Uniunea Sovietică, transmite agenția TASS. La bordul satelitului se află, de asemenea, un radioemițător pe frecvența de 19,995 megahertzi, un sistem radio pentru măsurarea exactă a elementelor orbitei, precum și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor cu privire la funcționarea aparatajului științific.

Starea sănătății doctoru
lui Blaiberg evoluează sa
tisfăcător două zile după internarea sa urgentă la spitalul Groote Schuur din Capetown. Decanul de vîrstă al supraviețuitorilor cu inima grefată a înfruntat recent cea mai dificilă perioadă din cele 18 luni care au trecut de cînd a suferit intervenția chirurgicală ce i-a prelungit viața t noua inimă, care păruse perfect integrată organismului său, a „slăbit" brusc, nemaiputînd să funcționeze decît cu o treime din presiunea sanguină

normală. S-a manifestat oare un tardiv fenomen de respingere ? Răspunsul n-a fost dat încă.
Greva muncitorilor din 

întreprinderile frigorifice 
din Uruguay a luat sfîrșit 
cu victoria celor 14 000 de 
greviști» satisfăcute revendicările muncitorilor privind majorarea salariilor și ameliorarea condițiilor de muncă. Acțiunea revendicativă a muncitorilor din industria frigorifică a durat aproape patru luni.

Trei tineri francezi, Manie Gay, Edgard Doulieie și Pierre Boi- net, au pornit vineri dimineață într-o lungă călătorie la bordul unei ambarcațiuni pneumatice. Ei au părăsit un mic port pescăresc de lîngă Sainte Marie, pornind spre Tanger, prima etapă a călătoriei lor. După aceasta ei vor pleca spre Dakar, Insulele Capului Verde, Martinica, Panama, Tahiti, Cambodgia, India. Potrivit estimărilor celor trei navigatori, voiajul lor va dura 18 luni.

care ajunsese la închiderea bursei la 2,3813.
/0 persoană al cărei mime 

nu a fost încă dezvăluit a declarat poliției că i-ar cunoaște pe asasinii lui Sharon Tate și ai celoT patru prieteni ai acesteia, uciși săptămîna trecută, a anunțat sîmbătă ziarul „Los Angeles Times". Potrivit ziarului, persoana care a furnizat informația ar fi precizat că a fost invitată la petrecerea care s-a soldat atît de tragic, dar că nu a putut să se ducă. El ar fi dat poliției numele a cel puțin trei persoane, susceptibile de a fi autorii odioasei crime, sau de a deține informații sigure în legătură cu acest caz. Poliția a refuzat să comenteze informațiile publicate de ziarul „Los Angeles Times".
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La Naha, capitala Okinawei, s-au desfășurat în cursul acestei săptămîni lucrările unei conferințe internaționale pentru interzicerea bombei atomice și cu hidrogen — organizată cu prilejul împlinirii a 24 de ani de la explozia bombelor atomice’ deasupra orașelor Hiroșima și Nagasaki. Celor circa 200 de delegați din Okinawa li s-au a- lăturab alți 220 de trimiși ai mișcării antiatomice din Japonia și 11 reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din S.U.A. și Fili- pine, întruniți pe acest uriaș „portayion" american din Extremul Orient, pentru a protesta împotriva pericolului nuclear și pentru a cere lichidarea oricărui fel de arme de exterminare in masă.Conferința a avut loc Intr-un moment cînd, după cum se știe, î
CORESPONDENȚA 

DIN TOKIO 
DE LA EL. ȚUIU

a-între guvernele japonez și merican se duc tratative pentru realipirea insulelor la Japonia. Chobyo Yara, șeful administra- ; ției locale a Okinawei, ales a-J\, nul trecut cu sprijinul forțeldtjj progresiste, a declarat în cu- >
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vîntul său, rostit cu prilejul deschiderii conferinței, că „cei un milion de locuitori ai insulei, care au fost izolați de patrie, cer cu fermitate desființarea bazelor nucleare și retrocedarea O- kinawei către Japonia". El a reafirmat hotărîrea autorităților locale și a forțelor progresiste din Okinawa de a „continua campania împotriva staționării bombardierelor „B-52“ pe aeroportul militar din Kadena, de a se împotrivi prezenței submarinelor nucleare americane și depozitării pe insulă a gazelor și substanțelor chimice ucigătoare".In. cursul celor trei zile do dezbateri, delegații au făcut wX schimb de opinii privind intensificarea manifestațiilor antiatomice. Ei s-au informat reciproc asupra activităților pe care le depun în țările lor pentru interzicerea folosirii armelor chimice și bacteriologice. Un delegat american a adus la cunoștința participanților că asociații- . le studențești americane au ho-;Ț tărît să declare Ia 14 noiembrfew greve în diferite localități ale S.U.A. pentru a protesta împotriva armelor de distrugere în masă, împotriva războiului din Vietnam, a tratatului de securitate japono-american și pentru a-și exprima cererea ca Okinawa să fie retrocedată Japoniei imediat și necondiționat.Rezoluția finală a conferinței consemnează cererea unanimă a participanților pentru desființarea bazelor militare de pe teritoriile altor state și, odată cu ele, retragerea tuturor trupelor străine în granițele naționale. Rezoluția face apel la populația insulelor, la locuitorii Japoniei și ai altor țări să sprijine lupta împotriva bombei atomice și cu hidrogen, să împiedice repetarea distrugerilor de la Hiroșima și Nagasaki.
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Un grup înarmat a ocu
pat pentru 30 de minute în 
noaptea de vineri spre sîm
bătă, postul de radio din 
Sao Paulo, cel cle"al ^oi,ea ora« ca mărime din Brazilia. într-o declarație pe care â difuzat-o, grupul a chemat la răsturnarea guvernului. Această acțiune face parte, potrivit agenției atacuri în ulti-U.P.I., dintr-o serie de alte care au avut Ioc în acest oraș mul an. a atinsCursul lirei sterlinela un moment dat în cursul zilei de vineri nivelul cel mai scăzut al său — 2,3810 — în comparație cu dolarul american, de la devalorizarea din noiembrie 1967. Banca Angliei a trebuit să intervină de mai multe ori pentru restabilirea cursului monedei britanice,

SĂRBĂTORIRE! C0SM0NAUTIL0R

DE PE „AP0LL0-11"

Centiul spațial din 
Houston și întregul o- 
raș texan a sărbăto
rit sîmbătă triumfal 
pe solii Pămîntului pe 
Lună, Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin și Mi
chael Collins. Cetă
țenii au condus pe

străzile orașului pe 
cei trei astronauți; 
aflați fiecare, cu fa
miliile lor, în cîte un 
automobil.

Zeci de care alego
rice cu cabinele 
„Mercury", „Gemini" 
și „Apolldx însoțeau 
cortegiul în sunetele

unui marș Interpretat 
de zece fanfare, 
cadrile ale gărzii 
ționale aeriene 
Texas au survolat
sfîrșitul convoi. La a- 
ceastă paradă au 
participat și alți 26 
de astronauți.

Es- 
na- 
din 
ne-

ZIUA NAȚIONALĂ 
A INDONEZIEI

Imagine din Djakarta

Poporul indonezian sărbătorește 
astăzi cea de-a 24-a aniversare a 
proclamării Republicii Indonezia.

Apariția în urmă cu aproape un 
sfert de veac (17 august 1945) a 
noului stat independent a constituit 
un moment memorabil în lupta 
grea și îndelungată desfășurată de 
poporul indonezian împotriva domi
nației coloniale, pentru libertate și 
o viață mai bună. La capătul a 
trei secole și jumătate de cruntă 
asuprire, în cursul cărora a cunoscut,

pe rînd, stăpînirea colonialiștilor 
olandezi, portughezi, englezi și japo
nezi, Indonezia a văzut, pentru 
prima oară, deschizîndu-se în fața 
sa drumul spre o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Indoneziei poporul român urează 
poporului indonezian succes în lupta 
pentru înflorirea economiei și cul
turii sale, pentru prosperitate și 
pace.
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