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POLITICII PARTIDULUI NOSTRU
Eveniment de amplă rezonan

ță în viața națiunii noastre so
cialiste, Congresul al X-lea al 
partidului îți dezvăluie, cu fie
care zi care ni-1 apropie, noi 
dimensiuni și implicații, înscri 
se ca tot atîtea linii de forță, 
deschizătoare de noi perspecti 
ve în planul existenței noastre 
cotidiene. Derulînd filmul aces 
tui timp al intensității, cu n 
densitate de evenimente și în 
țelesuri unice în istoria țării, 
al acestei etape al cărei puncf 
culminant '1 constituie marele 
forum al comuniștilor, trecînd 
în revistă victoriile, descifrînd 
noile perspective, ne îndreptăm 
mereu — fiindcă însăși această

etapă ne-a învățat așa — spre 
esențe. Ne îndreptăm, tot mai 
des, spre acele procese și legi 
directoare care, dincolo de 
date și statistici, dincolo de rit
muri și indici de creștere care 
nu fac decît să Constate un fe
nomen sau altul, definesc și 
sintetizează, mișcările străfund« 
ale fluxulu, social, măsurînd nu 
numai proiecția noului pe harta 
social-economică a pămîntului 
românesc, ci și adîncimea ș) 
forța acestei proiecții.

Realitatea fundamentală care, 
sintetizează toate marile trans
formări petrecute în această 
etapă, toate actele prin care 
noua noastră orînduire și-a

dezvăluit generozitatea de esen
ță, o constituie faptul — intrat 
în conștiința noastră cu forța 
acelor adevăruri statornice, in
dubitabile — că în centrul po
liticii partidului, ca emblemă 
și țel, ca element dominant și 
determinant al formidabilului 
proces de înnoire a unei țări, 
de transformare structurală a 
peisajului și a vieții, se află 
omul, poporul, cu nevoile și as
pirațiile lor.

Eliberînd, prin revoluție,-ener
giile latente ale ..ma'selor, iructU 
ficîndu-le în edificarea noii ci 
vilizații, partidul comunist a 
înfăptuit acea operă unică în 
istorie — cea prin care socia-

lismul își dă adevărata- . ?! 
dreapta măsură — de transfor
mare a creatorilor de valori în 
beneficiari integrali ai acestor 
valori. Omului îi este destinat 
tot ceea ce se înfăptuiește în a- 
ceastă țară, tot ceea ce semni
fică progres, bunăstare, tot ceea 
ce, răsfrîngîndu-se asupra vie
ții lui diurne, îi înnobilează 
sensurile majore ale existenței 
și îi insuflă certitudinea că 
destinul patriei întregi se îm- 
plineșjte o dată cu,4destinul său

ILIE PUKCARU

și majorare a retribu-

țiilor in cooperația

meșteșugărească
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RANDAMENTUL ÎN STA
TUTUL MUNCII DE CER
CETARE.

METODE MODERNE DE 
CALCUL — LA NIVELUL 
DE EXIGENTĂ AL OBIEC
TIVELOR ELECTRIFICĂRII.

ÌN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

DINAMISM Șl
MODERNIZARE

Convorbire cu ing. ION AVRAM,
ministrul industriei construcțiilor de mașini

Aflată dintotdeauna în centrul politicii Partidului Comuni»! 
Român, industrializarea și-a adus un aport substanțial la con
struirea bazei tehnico-materiale a socialismului, constituind fun
damentul progresului întregii economii naționale, al dezvoltării 
multilaterale a societății noastre, element esențial în asigurarea 
independenței și suveranității țării. Este o realitate confirmată 
de fiecare din cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea Ro
mâniei că partidul, promovînd cu fermitate politica de indus
trializare socialistă, a orientat cu prioritate principalele mijloa
ce materiale și resurse naturale pentru dezvoltarea industriei, 
asigurînd îndeosebi accelerarea în ritm susținuta industriei grele, 
a construcției de mașini în special. O dovedește faptul că din 
fondurile alocate industriei în ultimii ani, construcțiile de mașini 
au beneficiat de o creștere substanțială, de la 7,4 la sută în 
1950 la 9,5 la sută în anul 1967. Este îndeajuns de sugestivă dez
voltarea ramurilor respective de-a lungul anilor, ritmul mediu 
de creștere înregistrat între 1950—1969, de 19,4 la sută fiind 
printre cele mai ridicate din lume.

Convorbirea purtată cu tovarășul ing. ION AVRAM, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini și-a propus să sublinieze în 
momente de cuprinzător bilanț, de clarvăzătoare perspectivă pe 
care le prilejuiește Congresul al X-lea al partidului, cea de a 
25-a aniversare a eliberării patriei, elementele definitorii ale 
dezvoltării acestei importante ramuri.

(Continuare în pag. a ll-a)

Uzinele „Progresul“ din Brăila, secția cazangerie Foto : C. CIOBOATĂ

CONDIȚIA DE A FI 
A STUDENTULUI

— Tovarășe ministru, 
propunîndu-ne să prezen
tăm cititorilor noștri i- 
maginea dinamică a evo
luției construcțiilor de 
mașini din țara noastră 
în cei 25 de ani de la e- 
liberare, ce credeți că tre
buie cuprins în acest ta
blou sintetic ?

— O asemenea încercare, ce 
presupune a lua în considerare

o perioadă extrem de densă în 
fapte este însoțită, fără voia 
noastră, de inevitabile omisiuni. 
Construcția de mașini își supra
pune peste acest sfert de veac 
perioada de trecere de la o in
dustrie redusă ca volum, ca di
versitate," organizată în între-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

prof. univ. dr. docent JEAN LIVESCU,
membru corespondent al Academiei, 

rector al Universității București

Președintele 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceausescu, a primit 
pe ambasadorul Statelor 

Unite ale Americii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit luni, 4 au
gust a.C., pe ambasadorul ex
traordinar șl plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii la

București, Richard H. Davis, 
în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara 
noastră.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

R. : Vrem să discutăm cu dv. 
în calitate de fost student, de 
actual profesor și conducător 
al celei mai mari universități a 
țării, deci în calitate de om 
care sînteți în contact cu stu
denții de cîteva decenii. V-am 
propune să definiți condiția de 
a fi a studentului, așa cum 
v-ați formulat-o din momentul 
studenției proprii, evident cu 
toate întregirile aduse de am
plificarea pe parcurs a condi
țiilor noi, create studenției de 
societatea noastră.

J. L. : Dacă apelez la pro
pria-mi experiență studențească 
și încerc să o extind la ceea 
ce de peste trei decenii am 
izbutit să cunosc din mentali
tatea altor tineri ajunși în băn
cile amfiteatrelor, aș face, pa- 
rafrazînd pe Schiller, o deose
bire de condiție între „studen
tul meseriaș“, care-și face stu
diile numai pentru a ajunge la o 
profesiune șl „capul filozofic“ 
adică studentul atras entuziast 
de știința propriu-zlsă, căreia 
1 m dedică eu trup șl »uflet șl 
— în plus — cu spirit, mult, 
mult spirit. Așa era pe vremea

studenției mele, așa este, poate 
în proporții mai reduse, și as
tăzi. Nu-i, sper, nevoie să a- 
răt către care din cele două 
categorii mi se îndreaptă simpa
tiile ; pentru că, dacă așa cum 
exprimă simbolul, universitatea 
are menirea de a transmite ge
nerației tinere, făclia cunoaș
terii, în așa fel îneît aceasta 
să o înalțe mai sus, să-i ampli
fice strălucirea, important este 
ca ea să fie încredințată celor 
ce înțeleg că umanitatea progre
sează nu prin rutină, ci prin 
muncă creatoare. Sîntem, de
sigur, convinși de valabilitatea 
acestui adevăr pentru istorie ; el 
capătă noi dimensiuni în țara 
noastră, astăzi, cînd știința și-a 
profilat rolul ei social ca parte 
integrantă a forțelor de pro
ducție, cînd cuceririle ei pătrund 
mereu mai mult în viață. Obligă 
la această atitudine și noua 
problematică a științei și teh
nicii, întreaga revoluție tehnico- 
știlnțlfică i ea nu mal permite 
specialistului, ori unde ar lu
cra, să se culce pe laurii cu
noștințelor acumulate în uni
versitate, ei-i cere să participe

activ la progres, să-șl regîn- 
dească formația în lumina noi
lor achiziții, să fie, cu alte cu
vinte, studios toată viața lui, 
Renunțarea la această poziție 
continuu deschisă față de tot 
ceea ce intervine nou în pro
fesiune, înseamnă stagnare.

R. : Se face o distincție In
tre studenția contemporană și 
cea de odinioară. Dv., trăind-o 
și pe cea contemporană — chiar 
dacă în calitate de dascăl — și 
pe cea de odinioară, aveți po
sibilitatea să sesizați cu exacti
tate distincțiile. Am fi foarte 
bucuroși să putem face și noi 
cuvenitele comparații ascultînd 
măcar cîteva dintre amiptirile 
fostului student Jean Livescu, 
față în față cu impresiile pro
fesorului, căruia i-am propune 
să redevină, in această discuție, 
student...

J. L. : Continuînd discuția de 
mai sus, consider că, în princi
piu, deosebirea esențială între 
studenția de odinioară și cea 
contemporană constă în puter
nica afirmare de azi a spiritu
lui civic, a răspunderii sociale 
a studenților noștri. Aceasta nu 
înseamnă că preocuparea nu era 
prezentă și în trecut ; lăsînd însă 
la o parte elementele cele mai 
avansate, care prin muncă pro
prie ajungeau să posede o for
mație filozofică, ideologică și 
politică marxist-leninistă, mulți 
dintre studenții bine intențio
nați, dornici de a face ceva

Interviu realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare In pag. a IV-a)

SOSIREA_ UNORDELEGAjn

CARE VOR PARTICIPA LA 

CONGRESUL AL X-LEA AL P.C.R.
Delegația Partidului Comunist din Spania

Luni, a sosit în Capitală dele
gația Partidului Comunist din 
Spania, condusă de tovarășa Do- 
lores Ibarruri, președintele parti
dului, care va participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Din delegație fac parte tova
rășii Ignacio Gallego, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Spania, Ramon 
Mendezona, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist

din Spania, Irene Falcon, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația Partidului Comu
nist din Spania a fost salutată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, precum și de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului E-

xecutiv al C.C. al P.C.R., Ghize 
Vass și Mihail Florescu, memb 
ai C.C. al P.C.R., de activiști d 
partid.

De asemenea, tovarășul Nicola 
Ceaușescu a salutat delegați 
Partidului celor ce muncesc di 
Vietnam, care a sosit cu acela 
avion.

Numeroși oameni ar muncii pn 
zenți la aeroport au făcut oa 
peților o primire călduroasă ; u 
grup de pionieri le-a oferit bt 
chete de flori.

Delegația

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

Din delegație fac parte Ngu- 
yen Van Kinh, membru al Co
mitetului Central al Partidului

Partidului celor ce muncesc din Vietnam

celor ce muncesc din Vietnam, 
șeful delegației, precum și 
Hoang Tu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
R. D. Vietnam în România.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai Dalea, se-

cretar al C.C. al P.C.R., Gheoi 
ghe Roșu, membru al C.C. i 
P.C.R., și Vasile Vlad, membr 
supleant al C.C. al P.C.R.

Era, de asemenea, de fa! 
Nguyen Duc Van, ambasadori 
extraordinar și plcnipotențif 
al Republicii Vietnamului c 
Sud la București.

Delegația Partidului Comunist din Finlanda

Luni seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Comunist din 
Finlanda, care va participa la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Delegația este 
formată din tovarășii Erkki Sa-

/

lomaa, vicepreședinte al P.C.F., și 
Olavi Hamninen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
secretarul organizației regionale 
de partid Helsinki.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost

întîmpinați de tovarășii Ilie Ve 
deț, mqjnbru al Comitetului Ex 
cutiv, al Prezidiului Permane1 
al C.C. al P.C.R., Vasile Potc 
și Pompiliu Macovei, membri 
C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist Francez

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului 
Comunist Francez care va par
ticipa la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. Din delegație fac parte 
tovarășii André Vieuguet,

membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, și Marcel Rosette, 
membru al Comitetului Cen
tral.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
neasa, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Virgil Trofin,

membru al Comitetului Exect 
tiv, al Prezidiului Permaner 
secretar al C.C. al P.C.R., Ai 
drei Ștefan, prim adjunct < 
șef de secție la C.C. al P.C.T 
Ion Brad, membru supleant 
C.C. âl P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din Marea Britanic

Luni după amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului Co
munist din Marea Britanie care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P. C. R. 
Din delegație fac parte tovarășii

Frank Stanley, membru al Comi
tetului Executiv Național și Lou 
Lewis, membru al Comitetului 
Central.

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa delegația a fost salutată de

tovarășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R. și Mihnea Gheor
ghiu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din Danemarca

Luni seara a sosit în Capitală 
delegația P. C. din Danemarca, 
care va participa la lucrările ce
lui d«-al X-lea Congres al P.C.R. 
Delegația este formată din to
varășii Ib Nhrlund, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C.

al P. C. D., și Willi Fulgsgang, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.D.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
ra, oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Florian Dănă- 
lache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ale
xandru Boabă, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

9



*og. 2 SCÎNTEIA TINERETULUI

OMUL — VALOARE SUPREMĂ,

„Partidului și
Secția de propagandă a Comitetului ju

dețean Gorj al U.T.C. a organizat în cin
stea Congresului al X-lea al partidului și a 
împlinirii unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei bogate activități înmănun- 
chiate sub titlul : ,.Partidului și patriei — 
slavă“.

Numeroasele întîlniri ale tinerilor din în
treprinderile și satele județului au avut 
ca temă de dezbatere tezele și directive
le Congresului, precum și lupta P.C.R. s: 
a maselor populare pentru înfăptuirea in
surecției armate de la 23 August.

25 de unități economice au fost antrenate 
într-un concurs gen „Cine știe răspunde”, 
alegîndu-și temă tot documentele Congre
sului al X-lea.

întrebări legate de filmele : Balul dc 
sîmbătă seara, Subteranul, și Așa s-a năs
cut legenda sînt distribuite în toate orga
nizațiile U.T.C. prin intermediul celor 15 00» 
exemplare pentru concursul „Tineretul — 
participant la opera de construire a socia
lismului“, concurs ce-și propune să facă 
cunoscută munca tineretului pentru recon
strucția patriei. La pivelul celor mai mari

patriei — slavă“
organizații din județ, cu sprijinul secretari
lor U.T.C., membrilor biroului jude
țean și unor activiști de partid își 
desfășoară lucrările simpozionul „Rolul și 
contribuția tineretului la asigurarea unui 
climat de pace și securitate în Europa“.

De asemenea, în faza apropiată de final, 
se află un concurs de poezie patriotică șt 
un alt concurs urmărind să facă cunoscute 
realizările în cei 25 de ani în județul Gorj. 
10 texte și partituri de cîntece patriotice și 
revoluționare au fost difuzate în toate or
ganizațiile. Cei care participă la concursul 
pe această temă vor trebui să învețe ce’, 
puțin 5 cîntece pe care le vor prezenta m 
cadrul formațiilor corale ce se alcătuiesc cu 
acest prilej. Mai consemnăm editarea unui 
pliant „Ritmuri tinerești pe meleaguri goî'je- 
ne“ care ilustrează diverse aspecte din acti
vitatea tinerilor din acest județ (partici
parea la producția, activitatea pe șantierele 
muncii patriotice, activitatea culturală, 
sportivă, turistică etc.).

V. RAVESCU

„Insurecția națională antifascistă“
Luni, 4 august Ia orele 17,00, 

la Palatul culturii din Brașov 
a avut loc. simpozionul „Insu
recția națională antifascistă“ 
cu participarea generalului 
maior în rezervă Alexandru 
Dobriceanu, a profesorului de

Festivalul „Călușul teleormănean“
între manifestările artistice de amploare 

consacrate celui de al X-lea Congres al 
Partidului și aniversării a 25 de ani de la 
eliberarea României se înscrie și primul 
festival al „Călușului teleormănean“, orga
nizat de Comitetul județean pentru Cultură 
și Artă în colaborare cu Comitetul jude
țean U.T.C. și Consiliul județean al sindi
catelor —■ Teleorman.

Duminică, îh fața Consiliului popular ju
dețean din Alexandria, locuitori din oraș 
și-din împrejurimile lui, îmbrăcați în fru
moase costume naționale — după cuvîntul 
de deschidere rostit de Marin Nisipașu, 
prim vicepreședinte al Consiliului popular 
județean — au asistat la o emoționantă și 
pitorească trecere în revistă a talentului, 
forței creatoare a celor mai cunoscute for
mații artistice din județ. Au defilat prin 
fața spectatorilor cunoscuții călușari din 
Contești, Bragadiru, Drăgănești — Vîlcea, 
fluierașii din Bușoreni, Moșteni, corurile 
din Izvoarele etc. Cea mai mare parte a

festivalului s-a desfășurat, însă, într-o pă
dure din apropierea orașului Alexandria 
situată pe malurile Vedei. Cei prezenți au 
putut admira o. expoziție de artă popu-' 
Iară — cuprinzînd costume, marame, ve- 
lințe, covoare, toate purtînd pecetea rafi
namentului, fineței, armoniei formelor și 
culorilor specifice artei populare teleorn ă- 
nene — o expoziție de fotografii repre- 
zentînd momente din viața cultural—artis
tică a satelor județului, aspecte din mun
ca de zi cu zi a țăranilor cooperatori.

Festivalul s-a încheiat cU un interesant 
program artistic — concurs — în cară cele 
mai buhe formați’ artistice din județ și 
cel mai autentic costum populai' au pri
mit premii din partea Muzeului de Istorie 
din Alexandria, din partea comitetului 
județean pentru cultură și artă și a Casei 
județene de creație.

S. C.

Concurs cu premii pentru tinerii 
cinefili bucureșteni

In cinstea Congresului al 
X-lCa al P.C.R. și a cfelei de 
a 25-a aniversări a Eliberării 
patriei, Comitetul municipal 
București al U.T.C., în ccla- 
oorare cu întreprinderea cine
matografică a orașhlui orga
nizează un concurs cu premii 
intitulat : „Lupta tineretului 
român pentru independență 
națională și libertate soc&lă, 
oglindită în film11.

Particîpanțil, tiherii cihefill 
bucureșteni, vbr trebui șă 
completeze un buletin de 
concurs (care se poate procu
ra de la toate casele cinema
tografelor și de la Comite
tul U.T.C. de sector) după 
vizionarea filmelor : „La pa

Sus, pe culinea cea mai înaltă a Carpaților, Ia 2 543 m altitudine, 

pe vîrful Moldoveanu — trei tineri plecați în expediția organizată 

de Comitetul orășenesc Făgăraș al U.T.C., au reușit să așeze placa 

simbolică dedicată celor două mari evenimente —- Congresul parti

dului și ziua de 23 August. (în fotografie : de la stînga Ia dreapta : 
BURLEA ION, DOBRE GHEORGHE, BUJOR MIHAI).

PENTRU TIMPUL DV.

istorie Mircea Băltescu și a 
profesorului de istorie Saon 
Stelian. în continuarea simpo
zionului a urmat concursul 
„25 de ani de viață liberă“ 
faza județeană cu participarea 
cîștigătorilor la faza anteri

tru pași de infinit“, „Cerul 
începe la etajul III“, „Valu
rile Duhătli“. „Străzile au a- 
mintiri“, „Cerul n-are gratii“, 
ce vor rula într-un ciclu spe
cial la cinematograful „Vic
toria“, între 4—10 august. 
După completare, buletinele 
se vor depune, pînă la data 
de 17 august, la comitetele 
de sector U.T.C. sau Ia se
diul întreprinderii cinemato
grafice a municipiului Bucu
rești (Calea Văcărești 21).

Duminică, 31 august, Va a- 
vea loc distribuirea celor 125 
de premii. Dintre ele : 3 
excursii peste hotare, un te
levizor, un magnetofon, apa
rate de radio etc.

0 ULTIMA TURA : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : rulează la Giulești (ora
20,30).
0 GAUDEAMUS IGITUR : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 21). 
® GOLGOTA : rulează la Flamu
ra (ora 20,30).
© LANTERNA CU AMINTIRI î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).
0 TUDOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).
® CONTESA COSEL : rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30). 
0 SIN GEROASA NUNTĂ MACE
DONEANĂ : rulează la Doina (o- 
1-ele 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18;
20,30).
0 OPERAȚIUNEA BELGRAD : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18; 
20).
0 LA EST DE EDEN . rulează la 
C'rîngași (orele 15,30: 18; 20,30).
0 neaMVl șOiMÂReștilor : 
rulează la Miorița (orele 9.30; 
12,45; 16,45; 19,45).
e ÎNCOTRO OMULE ? rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).
0 La PATRU PAȘI DE ÎNF.tNÎT 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 VÎRSTELE OMULUI : rulează 
Aurora (ol'a 17).
0 DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Grivița (oiele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15; 19), Grădina
Aurora (ora 20,15), Arta (orele 9,15- 
15,45 în continuare ; 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
0 LOVITURA PUTERNICĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30), Volga 
(orele 15,30—18 în continuare ; 
18,15: 20.30).
0 CREOLA, OCHlI-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rUlează la Luceafărul 
(orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18.30; 21), 
București (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Feroviar (orele 8,30; 11; 

oară faza orășenească. Cîști- 
gătorului acestui concurs i >e 
oferă o excursie în țară pe 
urmele insurecției.

I. POPA

Pe Șoseaua 
Nordului - ieri și azi

în ziua de îl august a.c.. 
Casa de cultură a sectorului 
1 organizează, în cinstea celei 
de a 25-a aniversări a elibe
rării României, o întîlnire in
teresantă : „Cu Eugen Barbu 
pe Șoseaua Nordului — ieri 
și azi“. întîlnirea va fi urma
tă de o mică excursie pe Șo
seaua Nordului, prezentîn- 
du-se, cu acest prilej, locurile 
memorabile în care patrioții 
români au înscris pagini glo
rioase în lupta împotriva ar
matelor hitleriste în zilele 
care i-au urmat lui 23 August 
1944.

M. C.

EDITURA POLITICA
Mehmet Ali Ekrem : „Atatürk“, lei 7,75.
V. I. Lenin : „Opere“, voi. 52, lei 12,00.
I. Olteanu i „Structuri organizatorice ale întreprinderii moderne“, 

lei 4,50.

EDITURA PENTRU LITERATURA

Ch. Dickens : „Marile speranțe“, (B.P.T. — 115/116), lei 10,00.
Mihai Duțescu : „Noaptea nunții“, lei 4,00.

EDITURA TINERETULUI

Liviu Rebreanu : „Golanii“, lei 6,00.
Alexandru Siperco : „N-a fost în zadar“, lei 12,0"
Aziz Nesin : „Nepot de ștab“, lei 5,25.
Grigore Sălceanu : „Basmul zmeilor“, lei 5,00.
Traian Coșovei : „Informația ereditară“, lei 8,00.
Ion Hobană : „Vîrsta de aur a anticipației“, lei 7,50.

EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALA

Herberto Sales : „Căutătorii de diamante“, lei 8,75.

EDITURA ȘTIINȚIFICA
* * * „Dicționar de buzunar englez-român și român-englez“, 

lei 42.00.

• TINEREȚE FAIC A BATRINE-
ȚE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,la).
• BUN PENTRU SERVICIUL
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21).
$ ȘOPRONUL ROȘU . rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16: 
18,30; 21). Grădina Festival (ora
20,15).
•3 DEȘERTUL ROȘtJ rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (ora 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Buzeșii (orele 15; lâ), Grădina Bu
șești (orii 20,15).
6 A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Giulești (orele 15; 
17,45).
O COMEDIANȚI1 . rulează la Vi
ta n (ora 16). Grădina Vitan (ora
20,15).
© VERA CRUZ : rulează la Gră
dina Liră (ora 20,15).
• SECRETUL CIERULUI rulea- 
la Union (orele 15,30, 18; 20,30).
® TELEGRAME < rulează la Vii
torul .(orele 15,30; 18; 20,3.0).
O RĂUTĂCiOSUl ADOLESCENT: 
rulează la PrdgreSUl-parc (ora
20,15).
o O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Excelsior (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), Flamura (orele 
9—16 în continuare ; 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).
o CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Tornis (ore e 9—15 în continua
re : 18,15), Grădina Tomis (ora
20,30).
® AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează iâ Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).
cț CONTEMPORANUL TĂU : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

EDITURA ACADEMIEI

* * * „Seminar de fizică teoretică“, voi. II. lei 12,50.
Tr. Sălăgean și colectiv : „Plasma termică pentru tăierea, sudarea 

și acoperirea metalelor“, lei 16,00.

13,30, 16: 18,30; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Stadionul Dinamo (ora 
20,15,), Arenele Ropiane (ora 20,15). 
0 ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Cótroceni (orele 15,30; 
18; 20,30).
0 HA DUCII ; R ĂPIREA FECIO A
RELOR : rulează la Unirea (ora 
16), Grădina Unirea (ora 20,15).
e DESENE SECRETE : rulează la 
Lumina (orele 9,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20.30).
0 TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15; 17,45; 20).
0 NEÎMBLÎNZITA ANGELICA : 
rulează la Dacia (orele 8,45;—16,45 
în continuare ; 18.45; 20,45).
0 COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CÎINI VERZI : rulează la 
Bufcegl (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15),  Grădina Bucegi (ora 20,30). 
0 MAÎIIANNA, AGENTUL NR. 
0355 : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20)..
0 PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).
0 PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
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JOCUL IELELOR (în sala Co
media a Teatrului Național) — 
Ora 20 ; BALUL FLORILOR, spec
tacol completat cu uiesa într-un 
act LA LUMINA LUMINĂRII (în 
sala Teatrului Giulești) — ora 20 ; 
LACUL LEBEDELOR (în sala O- 
perei Române) — ora 19,30 ; PE- 
RJNIȚA Mea Ansamblul „Peri- 
nița“ (în sala Magheru a Tea
trului Nottara) — ora 19 ; PĂLĂ
RIA FLORENTINĂ (la Teatrul de

Datorită concursului
„Mercur"

Pentru comerțul 
arădean, iulie 
are 32 de zile

...Laconic, știrea s-a răspîn- 
dit în tot orașul. Cei aproape 
1 000 de tineri lucrători din 
organizațiile comerciale ară- 
dene s-au angajat îhtr-un Con
curs — intitulat sugestiv 
„Mercur“ — pentru cea mai 
bună deservire a populației. 
Obținerea titlului obligă pe 
fiecare participant la respecta
rea unei întregi liste de obli
gații, a cărei esență poate fi 
redusă la adagiul verificat 
pretutindeni, după care „clien
tul are întotdeauna dreptate“... 
„Nu pentru că în Arad de
servirea în magazine și loca
luri ar fi avut, cel puțin sub 
raport cantitativ, multe lip
suri, am organizat acest con
curs — ne spune tovarășul 
Aurel Dragaliha, secretarul co
mitetului U.T.C. al organiza
ției O.C.L. .Produse industria
le“. Am putea zice chiar, dim
potrivă. Numai prin unitățile 
noastre sînt vîndute zilnic 
mărfuri în valoare de aproa
pe 1 milion și jumătate lei, 
ceea ce înseamnă că în medie 
fiecare cetățean al orașului 
cheltuiește cam 11 lei pentru 
cumpărarea diferitelor pro
duse“.

Concursul, lansat la 1 iulie, 
în cinstea Congresului al X-lea 
al P.C.R. și a celei de-a 25-a 
aniversări a Eliberării pâtfiei, 
a atras uteciștii din comerț în
tr-o adevărată campanie de 
desăvîtșire a profesiei. Depă
șirea planului de vînzare zil
nic, aduce tînărului vînzător 
20 de puncte. Dacă clientul 
este mulțumit, are posibilita
tea să scrie impresiile într -un 
caiet „mercur“, ceea ce în
seamnă, implicit, noi adaosuri 
de punctaj.

Alte elemente și date ale 
concursului : cupoanele de 
stofe vîndute cu preț redus în
seamnă, pentru personalul 
magazinelor rebuturi ; lucru 
cu care Pop Mariana, vînză- 
toare într-un magazin de sto
fe, n-ă fost de acord. într-o 
singură zi, ea a reușit să re
ducă la jumătate un stoc de 
cupoane, uzînd de talehtul ne- 
cesai‘ exercitării profesiei de 
comerciant. Comisia care ur
mărește desfășurarea con
cursului i-a acordat, cu acest 
prilej, uh plus de 100 de 
puncte.

Alimentara „Central“ are în
scriși în concurs 14 partici- 
panți. ceea ce înseamnă 50 la 
sută din personalul unității. 
Rezultatul : nici o reclamație, 
ținuta magazihuJui ca și a lu
crătorilor rivalizează cu cele 
mai elegante magazine din 
țară. Notăm, în treacăt, doar 
cîteva hume : Florica Suciu, 
Gheorghe Marcu, Valeria Po- 
pescu.

Luna iulie, pentru comerțul 
arădean, are... 32 de zile, ca 
urmare a depășirilor făcute la 
capitolul vînzări. Ceea ce în
seamnă circa 2,5 milioane lei 
în plus față de desfacerea 
planificată pe această lună.

ION D. DANCEA

R
vară „Herăstrău“) — ora 20 ; NU 
TE LĂSA, STROE ! (la Grădina 
Boema) — ora 20.
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0 17,30 Buletin de știri 0 17,35 
Lumea copiilor : Grădinița noas
tră — un film realizat la grădi
nița I.A.S. „Roșia“ pe versuri de 
Veronica Porumbacu 0 17,50 Stu
dioul școlarilor. Vă place muzi
ca ? Emisiune realizată cu con
cursul orchestrei „Academica“ a 
Consfei'vatorului „Cipriah Porum- 
besclT. Prezintă : Al. Șumski 0 
18/20 Criterii.. Gong 0 18,45 Cîntă 
orchestra Valențiu Grigorescu și 
Angcla iurcencb 0 19,00 Congre
sul ai X-lea al P.C.R. Institutul 
de Fizică Atomică — citadela fi
zicii nucleare din țâra noastră. 
Reportaj filmat. 0 19,30 Telejur
nalul de seară. Buletin meteoro
logic 0 20,00 Călușul teleormă- 
hean — Selecțiuni din primul 
festival folcloric organizat la A- 
lexandria o 20,15 ..Setea“ — film — 
producție a Studioului cinema
tografic ..București“ 0 22,15 Film 
documentar : „Metale neobișnui
te“ — producție a Studioului „Al. 
Sahia“ 0 22,30 înfrățiți în cîntec 
și joc. Program susținut de o 
formație condusă de artistul eme
rit Nicu Stănescu. Soliști : Ma
riana Ionescu, Ilona Szabo, Nico- 
lae Trofln 0 22,45 Congresul al 
X-lea al P.C.R. Reportaj filmat 
cu delegați la Congres o 23,15 
Rapsodia 1 de George Enescu. 
Interpretează Orchestra Simfoni
că a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Mircea Baăarab 0 23,30 Telejur
nalul de noapte. Buletin -
rologic.

TEL FUNDAMENTAL AL

POLITICII PARTIDULUI NOSTRU
(Urmare din pag,. I)

Citim în Tezele C.C.al P.C.R 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului : „întreaga politică 
a partidului are drept scop spo
rirea rapidă a venitului națio
nal și, pe această bază, satisfa
cerea în condiții tot mai bune 
a cerințelor materiale și spiri
tuale ale poporului. în proiectul 
de Directive se prevede o creș
tere a salariului real cu 16—20 
la sută și a veniturilor reale 
directe ale țărănimii cu 15—20 
la sută. Va constitui o preocu
pare permanentă sporirea pro
ducției mărfurilor de larg con
sum, în sortimente variate și de 
calitate mai bună, dezvoltarea 
serviciilor pentru populație. în 
ansamblul măsurilor de ridi
care a nivelului de trai o pre
ocupate principală va fi și în 
viitor îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ; se vor aloca noi fon
duri pentru crearea de locuințe 
proprietate a statului și se vor 
acorda credite pentru construi
rea unui număr sporit de lo
cuințe proprietate personală".

Detaliate, aceste elemente și 
date oferă o serie de raporturi 
impresionante. O dinamică as
cendentă a venitului național 
(de peste 5 ori mai mare, în 
1968, în comparație cu 1938). și 
a venitului pe locuitor (sporit 
cu 314 la sută față de anul 1950), 
sînt cifrele, pe care le oferă 
România socialistă, România de 
azi, într-o epocă în care ace
leași raporturi acuză, pe meri
diane diverse, nedreptăți sociale 
flagrante, pe care nu le pot 
camufla nici progresul tehnic, 
nici efectele unor conjuncturi 
economice favorabile. într-o 
lume în câre „problemele zilei 
de mîine“, ale locului și rolului 
omului, în special ale tînărului, 
în societate, revin ca un leit- 
motiv al mișcărilor sociale (vezi 
mișcările studențești din Apus), 
ar putea fi, credem, expresivă, 
într-un prim sistem de răsfrîn- 
geri- a efectelor politicii econo
mice a partidului nostru pe 
planul destinelor și al vieții oa
menilor, această Suită de o- 
glinzi succesive anilor, pe care 
o aliniem :

• 1950 : 2 123 000 de salariați, 
la scara Întregii țări ;

• 1965 ; 4 305 300 de salariați ;
• 1967: 4 679 700 de salariați; 
e 1970 : peste 5 000 000 de sa

lariați.
Ajunși aici, • va trebui să 

luăm, din nou, paralaxa la sol 
a idealurilor înscrise pe fron
tispiciul edificiului social pe 
care-1 desăvîrșim. Va trebui — 
menținîndu-ne, mai departe, în 
planul strict materia] a] politi
cii consacrate omului — să cer
cetăm, apelînd din nou ta . cifre 
și indici, acea dimensiune mi- 
cro-socială care stîapă ades din 
raza investigației dar care re
zumă și definește, mai elocvent 
ca orice, tabloul, sensurile și 
tendințele unei epoci : omul și 
familia sa.

Cum trăiește azi un muncitor 
român ?

Se poate porni numai de la 
o astfel de întrebare pentru a 
defini esența, legile și efectele 
unei politici. Și se pot desluși, 
în cifrele care exprimă răspun
sul, mutații dintre cele mai 
semnificative atît în creșterea 
bugetului de familie (consecință 
a sporirii salariului real al 
populației de 2.6 ori între anii 
1950 și 1968), cît și, mai ales, în 
structura utilizării acestuia, ca 
element calitativ decisiv, des- 
chizînd din proiectul lui dimen
siunea unor noi certitudini de 
viitor.

Să pornim deci, din nou, cău- 
tînd esențele, de la cifre. Un 
indicator atît de direct, edifica
tor și semnificativ cum este 
consumul alimentar, reflectă, 
de pildă, pentru anul 1967, tn 
comparație cu 1948, o creștere 
de 2.9 ori'a consumului de carne 
(și de 6,3 ori a consumului de 
carne de porc), de 4.2 ori a con
sumului de grăsimi, de 1,8 ori 
a celui de lapte, de 3.1 ori la 
brînzeturi. de 3,2 ori la ouă și 
zahăr. în paralel ponderea 
cheltuielilor pentru alimentație 
în totalul bugetului de familie 
marchează o continuă scădere, 
de la 61,9 la sută în 1948 la 35,9 
la sută în 1968. sume tot mai 
mari devenind disponibile pen
tru îmbrăcăminte, încălțăminte 
(cheltuieli care s-au dublat față 
de anul 1948), pentru cultură și 
distracții (cărora familia mun
citorească de azi le alocă o 
sumă de trei ori mai mare de- 
cît în 1948). Numai cheltuielile 
pentru obiecte de cultură și 
sport au crescut, între anii 
1955—1967, de 7 ori, iar cele 

Noua Jesătorit de mătase „Victoria" din Iafi

pentru confecții de 3,6 ori. în 
România anului 1968, vînzarea 
medie, pe locuitor, a mărfurilor 
prin comerțul de stat, a însu
mat aproape 4 300 lei, îm'egis- 
trîndu-sc aproape o dublare 
(1,9 ori) față de anul 1960.

Cit privește bugetul familiilor 
țărănești, este elocvent, pentru 
a-i defini proporțiile, faptul că, 
în perioada 1950—1966. venitu
rile țărănimii s-au triplat. în 
1967. consumul de carne și pre
parate din carne a crescut, la 
sate, cu 30 la sută față de lfJGO, 
cel de grăsimi cu 19,7 la sută, 
de brînzeturi cu 16,8 ia sută, de 
zahăr cu 35,5 la sută. Compara
tiv cu anul 1960, desfacerile de 
produse cu folosință îndelunga
tă au fost, aici, de peste 3 ori 
mai mari la aparate de radio, 
de aproape 9 ori la mașini e- 
lectrice, de 4 ori la ceasuri de 
mină etc. în aceeași perioadă 
desfacerile de televizoare la 
sate au crescut de la 194 bucăți 
la peste 43 000, de frigidere de 
la 82 la peste 13 000 etc.

Investigînd acest orizont in
tim al vieții omului, urmărin- 
du-1 în creșterile lui succesive, 
în confruntările și rectificările 
de dimensiuni — mereu mai 
ample, mai generos deschise 
spre viitor — vom observa cft 
trăsura de unire între etape 
este însuși el, acest om, martor, 
autor și beneficiar al tuturol 
marilor transformări din ulti
mii ani, răsfrînte tot mai bogat 
pe planul vieții sale de zi cu zi; 
Acest om care, întocmindu-și 
bugetul, calculîndu-și veniturile 
și posibilitatea cotidiană de 
trai, e conștient că se află, îiri* * 
preună cu toți al Iul, într-o 
etapă care marchează numai 
un început; că necesitatea unui 
ritm susținut de acumulări, de 
investiții — orientare de bază 
a actualului cincinal și a cinci
nalului viitor, prefigurată în 
proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea — este con
diția vitală a făuririi unor 
structuri, economice puternice și 
moderne, la nivelul țărilor cu 
o economie avansată, și, pe a- 
ceasță bază, a instaurării bună 
stării și civilizației pehtfu în
tregul popor, fel gîndește la 
toate acestea cu certitudinea*  
calmă și sobră a muncitorului 
elibetat de șomaj, stăpîn pe 
viața sa de azi și de mîine, con
știent de eforturile ce i se cer 
și de roadele — științific de
terminate în timp, prin planu
rile clarvăzătoare ale partidului 
— ale acestor eforturi.

Dar orizontul investigației se 
lărgește pe măsură ce pătrunzi 
în intimitatea lui. Aspectul țni- 
crosocial și macrosocial se îm
pletesc într-o strînsă coeziune, 
corespunzătoare relației om-so- 
c'ietate, ^cadrului generoș, al e- 
pbcii noastre. Ca expresie a u- 

■ nUi nou mod de viață, bugetul 
familiei românești, restructurat 
și ameliorat continuu; (cpnform 
curbei ascendente de ereștere 
și ,. structurii salariului real, 
primește completări ce repre- 

' zînt.ă, în comparație cu tFfecutul 
tot atîtea valori inedite, defini 
torii pentru tabloul unei „epoci 
a omului“. Practic, pe lingă 
cîștigurile directe rezultate din 
remunerarea muncii, populației 
i se pun la dispoziție, prin bu
getul de stat, fonduri dintre 
cele mai însemnate pentru în- 
vățămint, sănătate, cultură, asi
gurări sociale și alte activități 
social-culturale, fonduri care 
reprezintă, în 1969. aproape un 
sfert din bugetul țării : circa 
35 miliarde lei, cu 3,6 miliarde 
mai mult decît se stabilise ini
țial în prevederile planului cin
cinal. în 1968. de exemplu, cînd 
volumul cheltuielilor social-cul
turale finanțate de stat a atins 
30.6 miliarde lei, fiecare locui
tor al țării a primit, direct sau 
indirect, din acest fond, suma 
de 1 565 lei.

S-ar putea Întreprinde o in
structivă investigație îh orizon
tul vieții intime a familiei ro
mânești urmărind un singur 
aspect, mai convingător decît 
orice altă pledoarie : copiii epo
cii și viața lor. Statisticile, aici, 
sînt, poate, cele mai expresive. 
De la cheltuielile pentru un 
pat de creșă (4 942 lei în 1968, 
cu aproape 2 000 lei mai mult 
ca în 1960) la alocația de stat 
pentru copii (3,5 miliarde lei 
în 1969, . față de 74(2 milioane 
în 1955), „darul statului“ se 
oferă la fel de larg, de bogat, 
școlarului, elevului de liceu, 
studentului. Cheltuielile medii 
anuale pentru un elev al școlii 
de cultură generală au fost, în 
1960, de 800 lei, In 1965 de 1 040 
lei, în 1967 de 1 130 lei, în 1968 
de 1 190 lei. Pentru un student. 

aceleași cheltuieli au atins, în 
1960, 10 655 lei, în 1967 — 11 160 
lei, în 1968 — 11 800 lei.

Comparațiile, la acest capitol, 
sînt dintre cele mai sugestive, 
atît pe planul istoriei românești, 
cit și pe cel al lumii contem
porane. Astfel, România de azi 
este printre primele țări din 
lume cu mortalitate infantilă 
scăzută, fapt ce reflectă noile 
posibilități materiale ale fami
liilor cu mulți copii și, în ace
lași timp, progresele obținute 
pe plan sanitar (30 000 de me
dici în 1967, față de 8 234 în 
1938, 8 paturi la 1 000 locuitori 
față de 2,2 etc). România ante
belică număra, de asemenea, 4 
milioane de analfabeți sau semi- 
analfabeți, în vreme ce Româ
nia anului 1969, în care se ge
neralizează învățămîntul obli
gatoriu de 10 ani, cuprinde în 
școli și licee peste 3 milioane 
de elevi și peste 150 000 de stu- 
dehți, de 5 ori mai mulți ca 
în 1938.

„Omul — suprema valoare a 
societății“, formulă care consa
cră scopul fundamental al so
cialismului, al politicii parti
dului comunist, își află astfel, 
desenată la scara vieții, împli
niri dintre cele mai elocvente, 
atlngînd toate laturile peisaju
lui nostru social. Bugetele de 
familie sînt niște fișe persona
le, sînt imaginea traiului unui 
ins,, al soției și copiilor lui, dar 

. ele, intr-un fel sau altul, fac 
parte dintr-un album cu mult 
mai bogat, fixînd imaginea unui 
timp colectiv. Lingă ele se adu
nă alte și altele, documente 
adiacente, care întregesc frag- 
mentariumul de imagini, adău
gind culori complementare, îm
bogățind paleta. S-ar putea 
vorbi, la acest capitol, despre 
dinamica construcției de locuin
țe, despre cele 1 850 000 locuin
țe construite îh România între 
1951 și 1968 (dintre cate peste 
1 100 000 la sate), cifre care în
seamnă că în ultimele două de
cenii aproape o treime din 
populația țării s-a mutat îh 
locuințe noi. Numai îh primii 
trei ani ai actualului cihcitlal 
au fost construite peste 155 000 
de apartarriente în cane s-a 
mutat mai mult de o jumătate 
de milion de oameni.

Nivelul vieții materiale este, 
însă, numai o latur<ă a acestui 
proces. într-o epocă în care 
problematica omului, a valorilor 
umane, a cadrului în care se 
mișcă și se afirmă personaîi- 
tatea umană, se pithe cu o a- 
cuitate creseîndă, trecînd din 
sfera economiei în dezbaterile 
filozofice, axiologice, antropo
logice, și, de aici, pe planul 
mișcărilor Sociale de anvergu
ră, realitatea socialismului adu
ce un sistem de referințe care 
propune uh dialog istoric ma
jor. Acest sistem îl constituie 
esența socialismului, natura 
relațiilor sociale pe care le 
generează, resorturile adinei ale 
progresului pe care-1 realizea
ză. Situînd omul îh centrul 
preocupărilor sale, noua orîn- 
duire și politica partidului co
munist creează condiții majore, 
atît de ordin material cît și 
spiritual, pentru realizarea 
plenară a personalității umane, 
pentru afirmarea capacităților 
creatoare ale individului.

Cultivarea unor înalte valori 
filozofice, ideologice, culturale, 
științifice, etice, este un instru
ment de prima tnînă în inten
sificarea acestui proces. Ele țin 
de baza tehnico-materială a 
culturii creată in anii socialis
mului, impresionantă prin am
ploarea și eficacitatea sa și de 
necontestat în pregnanța vizua
lă a fiecărui monument de cul
tură în patte. Grație școlii, de 
pildă, numai în anul 1969 popu
lația activă a României crește 
cu 24 300 specialiști cu calificare 
universitară, circa 80 000 mun
citori absolvenți de școli profe
sionale, 21 000 absolvenți de 
școli tehnice, 10 400 absolvenți 
ai școlilor de maiștri etc. Peste 
10 000 de cămine culturale, 
25 000 de biblioteci de toate 
gradele, cu un fond de 130 de 
milioahe de volume (adică o 
medie de 7 cărți centru fiecare 
locuitor), circa 6 000 d6 cinema
tografe (338 în 1938) incluzind 
în rețeaua lor punctele geo
grafice cele mai depărtate și 
adunind, in sălile de proiecție, 
peste 200 milioane de specta
tori anual, 130 de teatre și in
stituții muzicale 'în 1938, doar 
18),cu un public de 13 000 000 de 
spectatori (1 500 000 în 1938), 
aprnape 2 500 de localități ra- 
dioficate (nici una în 1938), sînt 
ălți parametri ai acestui proces, 
hotărîtor în evoluția omului, a 

perfecționării sale spirituale. 
România a făurit, în acești ani, 
nu numai puternice uzine care 
topesc oțelul sau construiesc 
mașini, ci și veritabile uzine 
ale cărții. într-un Singur an, 
1968, editurile românești au pu
blicat 3 800 titluri de cărți, cu 
un tiraj total de 72,3 milioane 
de exemplare (din care peste 4 
milioane în limbile naționali
tăților conlocuitoare), ceea ce 
înseamnă 4 cărți pentru fie
care locuitor. Caracteristica 
„politicii cărții“ o constituie 
îmbinarea armonioasă a cuprin
derii valorilor proprii, origi
nale, ale culturii române, atit 
clasice cît și actuale, cu recep
tivitate ia nou, cu efortul in
formării complexe în toate do
meniile. De mai mulți ani, 
„Indecs Translationum“, in
strument bibliografic al 
UNESCO, situează România 
printre „marile traducătoare“ 
de cărți, ca una din țările 
care utilizează îh mod intens și 
ingenios acest prețios mijloc.de 
cultură. Dacă adăugăm și fap
tul că prețul cărților, ca și cel 
al biletelor la spectacole, e 
printre cele mai coborîte din 
lume, avem, în linii mari, ima
ginea unui tablou în care cul
tura se identifică practic, cu 
însăși viața cotidiană a omului. 
Ea s-a transformat, astfel, în
tr-o stare dinamică de masă, 
conform principiului după care 
omul noii societăți trebuie să 
posede o vastă cultură științi
fică și umanistă, cu care să 
poată domina istoria și să-și 
modifice viața.

O dată cu crearea și punerea 
în mișcare a pîrghiilor materiale 
și spirituale care decid, conform 
unui program determinat științi
fic, cu o largă perspectivă a vii
torului, noul standard de viață 
al populației, un rol deosebit, 
îh continuă creștere, revine de
mocrației socialiste ca mod 
superior de organizare a so
cietății șl, implicit, de afirmare 
a personalității umane, prin 
participarea largă și efectivă a 
maselor la dirijarea propriilor 
lor destine. Măsurile întreprin
se de partid, in perioada care 
s-a scurs de la Congresul al 
IX-lea. pentru dezvoltarea de
mocrației, pentru perfecționarea 
modului dé organizare a socie
tății, imprimă un nou conținut, 
mai larg, mai bogat, umanismu
lui socialist, creează noi premise 
îndeplinirii aspirațiilor omului, 
în vibrațiile lor cele mai au
tentice, mai adînci. Omul aces
tei țări respiră astăzi liber, de
gajat, într-un cadru în care 
respectul legalității și al opiniei, 
încurajată în tot ceea ce 
are ea nobil și creator, se îm
pletește eu asigurarea în fapt a 
participării active la conducerea 
țării, la elaborarea tuțuror ma
rilor hotărîri care privesc viito
rul. Acest om, stăpîn al pro
priilor sale condiții de existen
ță, pe care le multiplică și le 
modelează cu mîinile și cu min
tea lui, creator și beneficiar al 
valorilor unei economii și cul
turi dinamice, mai înfloritoare 
ca niciodată, consultat în toate 
problemele càrdihàlè ale societă
ții în care trăiește, poate acționa 
în cunoștință de cauză (necesita
tea se transformă în libertate !) 
în vederea satisfacerii interese
lor sale umane, în consens cu 
interesele generale ale colectivi
tății, ale patriei, ale națiunii.

Nu sînt mulți ani de cînd de
mocrația socialistă acționează 
din plin, cu toate pîrghiile și 
prerogativele sale. Acești ani au 
reliefat, însă, cu pregnanța vie a 
faptului de istorie, o influență 
fecundă asupra omului.' Ei au 
demonstrat, printr-o relativ 
scurtă, dar extrem de in
tensă experiență, 'pe care o 
datorăm cu precădere Congresu
lui al IX-lea al partidului, că 
largul democratism, integrarea 
deplină a cetățeanului In socie
tate, ca responsabil nu numai 
pentru activitatea sa ci și pentru 
destinele colectivității, participa
rea ia elaborarea marilor acte 
istorice și la realizarea practică 
a conducerii țării, îmbogățesc 
profilul spiritual al omului cu 
date și trăsături care înseamnă 
creație, inițiativă, maturitate de 
gîndire și acțiune, declanșări — 
nu o dată Spectaculoase — de 
energii cîndva reținute, latente.

„Noi construim socialismul, 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceșușescu — punem în cen'.ru! 
politicii noastre omul, facem 
totul ca omul societății noastre 
socialiste, fie că e român, ma
ghiar, german sau de altă na- 
țiotiâiitate, să se simtă cu ade
vărat stăpîn in patria sa, să 
participe cu întreaga sa capa
citate la întreaga viață econo
mică, socială, la întreaga po
litică a partidului și statului 
nostru. Numai așa asigurăm a- 
dOvăt-atâ egalitate în drepturi, 
Huntai așa orniti poate spune că 
este făuritofUl propriului său 
destin“.

Această politică, aceste măsuri 
întăresc, cu argumentele faptei, 
orientarea generoasă, largă, a 
procesului de adînci re continuă 
a democrației socialiste, menit 
să asigure dezvoltarea multila
terală a oblului, prezența lui vie 
și efectivă în efervescența poli
tică și socială a acestor ani de 
Wimultuoase prefaceri, manifes
tarea lui liberă, fructificarea tu
turor energiilor și talentelor 
sale. OpSta dc desăvârșire a noii 
noastre orihduiri, țoale măsurile 
economico, politice $i soeial-cul- 
turale, inițiate — și riguros ur
mărite , în realizarea lor practi
că — de către partidul și statul 
nostru, sînt concentrate în jurul 
omului, sensul și rațiunea lor 
fiind satisfacerea tot mai depli
nă a cerințelor sale materiale si 
spirituale. Prin aceasta, actuala 
etapă de dezvoltare a națiunii 
noastre socialiste sé tasefié pe 
linia celui mai profund uma
nism, constituind cadrul optim 
ai realizării tuturor aspirațiilor 
omului, al propășirii întregii so» 
cietăți.

I
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In cinstea Congresului partidului

TINERETUL
RAPORTEAZĂ:

CONGRES AL 
PARTIDULUI

• TELEORMAN

Angajament -16 milioane
Realizat -17,5 milioane

Organizația județeană care în 
urmă cu șapte luni a chemat Ia 
întrecere toate organizațiile 
U.T.C., întregul tineret al țării ra
portează acum, în clipa marelui 
bilanț, îndeplinirea integrală a 
angajamentelor.

Printre multiplele obiective la 
a căror infăptuire s-a angajat 
să-și aducă o importantă contri
buție, cele din domeniul agricul
turii se detașează pregnant. Re- 
dînd circuitului agricol mai mult 
cu 600 hectare decît prevederile 
pentru întregul an, prin lucrări de 
amenajare, îndiguiri și întrețineri 
pentru irigare pe 1 134 hectare, 
a căror valoare se estimează Ia a- 
proximativ 5 milioane lei, prin 
lucrări de desfundări și terasări 
pentru plantarea a 215 hectare — 
cu 15 hectare mai mult decît își 
luaseră angajamentul — în valoa
re de peste 3,2 milioane lei, prin 
fertilizarea în plus a 1200 ha teren 
agricol, întreținerea a 3 800 hec
tare pășuni naturale ele., organi
zațiile U.T.C. din județ au adus 
un aport important în îndeplini
rea pianului de ridicare a produc
ției în unitățile agricole din a- 
ceastă parte a țării. în vederea a- 
tingerii aceluiași obiectiv — creș
terea generală a producției agri

PE ADRESA REDACȚIEI
• ARAD

• De la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent, tinerii din județul 
Arad au amenajat pen
tru irigații cu 220 hec
tare mai mult decît an
gajamentele ce și le-au 
asumat, au redat în cir
cuitul agricol 97 hecta
re în loc de 85 și au a- 
plicat lucrări de între
ținere pe 26 500 hectare 
față de 25 000 cîtc și-au 
înscris în sarcinile de 
plan. Depășiri înregis
trează și la alte obiecti
ve cum ar fi împădu
rirea a 78 hectare și 
plantarea în aliniament 
a 17 000 pomi.

• BRĂILA

• Angajamentele pe 
care și lc-au formulat 
tinerii din județul Brăi
la în cinstea evenimen
telor ce se apropie, au 
fost depășite în propor
ție de peste 10 la sută. 
La împăduriri în fondul 
silvic și comunal reali
zarea este de 245 hec
tare cu 70 hectare mai 
mult decît prevederile 
întregului an. Din sar
cina anuală de 25 mili
oane lei economii la lu
crări nefinanțate au 
realizat pînă în pre
zent 20 milioane lei și 
au trimis topitoriilor 
3 500 tone deșeuri me
talice din angajamentul 
anului 1969 de 5 000 
tone.

• GALAȚI
e Tinerii din județul 

Galați au realiza*  iu I

cale ale tineretului, după 
cum urmează : șapte șan
tiere în silvicultură, unul 
pentru construirea și a- 
menajarea de baze spor
tive, două pentru amena
jarea de ștranduri, două 
pentru amenajarea de 
parcuri, grădini, solarii și 
zece pentru ridicarea al
tor obiective. în total s-au 
efectuat 1,4 milioane ore 
muncă patriotică, obți- 
nindu-se economii ta va
loare de 6,4 milioane lei.

• CARAȘ-SEVERIN

Dînd o largă extindere 
acțiunilor de muncă vo
luntar-patriotică, tinerii 
din județul nostru, antre
nați de organizațiile 
U.T.C., au obținut urmă
toarele realizări ta cadrul 
întrecerii declanșate de 
chemările lansate de or
ganizațiile județene Pra
hova și Teleorman ale 
U.T.C, ; au fost colectate 
17 500 tone metale vechi ; 
au fost împădurite 135 
hectare ; arboretul a fost 
întreținut pe suprafața de 
355 hectare ; s-au piantai 
1160 plopi In aliniament, 
86 000 pomi ornamentali 
și 9 100 pomi fructiferi. 
In aceeași perioadă s-au 
strins 6 530 kg plante me
dicinale și s-au efectuat 
lucrări de întreținere a 
pășunilor naturale pe o 
suprafață de aproximativ 

19 000 hectare. O contri
buție importantă au adus 
tinerii din județul nostru 

la efectuarea lucrărilor 
pentru construirea școli
lor, căminelor culturale, 
a unor magazine, depozite 
și obleotive zootehnice.
Valoarea totali a econo
miilor rezultate din ac
țiunile de munci voi un- 
tar-petriotică se ridici la 
suma U TIMOH lai.

de 3 000 plan a plante medi
cinale : 15 371 kg realizat față 
de 15 000 planificat • întreți
nut pășuni naturale: 8 391
hectare față de 8 000 planificat 
o amenajări și îngrijire spa
ții verzi : 420 000 m p față de 
400 000 m p a plantat pomi 
ornamentali: 105 000 față de 
15 000 planificat • economii 
realizate: șantiere — 14 713 251 
lei față de 571 000 a total eco
nomii la lucrările nefinantate : 
23 073 251 lei față de 18 900 000 
lei, angajament.

Derulîndu-se sub i«mnul evenimentelor de importan
ți excepțională ce le cuprinde — al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei — anul 1969, an hotărîtor al cinci
nalului, adună în bilanțul său rodul bogat al entuzias
mului, al hărniciei și priceperii cu care întregul nostru 
popor participă la traducerea în fapte a programului 
elaborat de partid.

In acest măreț raport al împlinirilor, în tabloul de am
ple dimensiuni cu care țara întreagă întîmpină Con
gresul al X-lea se regăsesc înmănuncheate eforturile de 
fiecare zi ale tineretului, rezultatul concret al hotărîrii 
sale ferme de a-și aduce o contribuție proprie pe măsura 
condițiilor ce-i sînt create la edificarea României socia
liste. Pretutindeni în țară, în fabrici și uzine, pe șantie
rele de construcții, în mine, pe ogoare, fertilizată de 
ideile generoase emanînd din cuvîntul partidului, din 
înțelepciunea politicii sale, munca tineretului a marcat 
în geografia acestui an altitudini ce dau măsura poten
țialului, a capacității creatoare, definitorie tinerei gene-

rații. Prezenți tn permanență pe marile trasee ale în
trecerii socialiste milioanele de tineri ai patriei participă 
cu elanul, cu gradul de dăruire caracteristice la creș
terea volumului producției, la sporirea productivității 
muncii, la ridicarea pe cote tot mai înalte ale eficienței 
în toate domeniile de activitate. Angajamentele proprii 
asumate de către organizațiile U.T.C. din întreaga țară, 
prin obiectivele propuse, au avut darul să stimuleze 
efervescența creatoare a tineretului, să sporească parti
ciparea acestuia la marile înfăptuiri încrustate în croni
ca acestui an. Chemările la întrecere lansate de organi
zațiile județene Prahova și Teleorman s-au conturat 
drept catalizatori durabili, tradițiile muncii patriotice 
căpătînd în acest cadru o nouă și măreață dimensiune.

Raportînd Congresului partidului rezultatele muncii 
sale avîntate pe coordonatele construcției socialismului, 
întregul tineret își exprimă hotărîrea de a-și subordona 
întreaga putere creatoare materializării hotărîrilor 
partidului, menite să jaloneze drumul României spre 
culmile progresului și civilizației.

cole — în acest răstimp, alți 1 500 
tineri din satele județului — cu 
500 mai mult decît se angajase 
Comitetul județean U.T.C. a re
comanda — au cerut să lucreze 
în sectoarele cheie ale producției 
agricole, îndeosebi în zootehnie.

Acțiunile voluntar patriotice 
au ocupat, și în acest an, un loc 
central în activitatea tineretului 
din județul Teleorman. Economii
le realizate prin asemenea acțiuni 
se ridică la o valoare de 17,5 mi
lioane lei, cu 1,5 milioane peste 
angajamentul luat. Numai pentru 
înfrumusețarea orașelor și satelor 
au fost efectuate lucrări în va
loare de 16 milioane Iei. In ace
lași timp au fost colectate peste 
prevederi 350 tone deșeuri meta
lice, au fost împădurite în fondul 
forestier și comunal 54 hectare 
față de 50 hectare angajament, 
s-au plantat, 65 000 pomi orna
mentali și fructiferi — de patru 
ori mai mult decît cifra înscrisă 
în chemare — au fost culese 
15 000 kilograme plante medici
nale în loc de 5 000 etc., volumul 
lucrărilor nefinanțate ridieîndu-se 
la 5,6 milioane față de 5 mili
oane angajament.

N. C.

luni peste 80 Ia sută din 
angajamentele ce șl 
le-au luat pentru între
gul an. Fină in prezent 
au redat agriculturii 200 
hectare și au amenajat 
pentru irigații alte 200 
hectare ; au efectuat 
peste 8,5 milioane ore 
muncă voluntar-patrio
tică ; au realizat econo
mii la lucrări nefinan
țate în valoare de 22 
milioane lei.

• HUNEDOARA

Intr-o amplă telegramă, 
Comitetul județean Hune
doara al U.T.C. ne comu
nică stadiul îndeplinirii 
angajamentelor anuale. 
Reproducem cîteva din 
principalele obiective : 
Colectarea și predarea 
deșeurilor metalice și a 
fierului vechi : plan anual 
40 000 tone, realizat 21 970 
tone. împăduriri în fond 
forestier : plan, 40 hecta
re, realizat 40 hectare, 
împăduriri în fondul co
munal : plan 25 hectare, 
realizat 29 hectare. Plan
tări de plopi în aliniamen
te : plan 2 000, realizat 
5 400 bucăți. îngrijiri de 
arboret : plan 80 hectare, 
realizat 74 hectare. Tere
nuri redate agriculturii : 
plan 150 hectare, realizat 
152 hectare. Suprafață a- 
menajată pentru irigații : 
plan 120 hectare, realizat 
134 hectare. Amenajări 
de zone și spații verzi : 
plan, 40 000 m.p., realizat 
82 000 m. p. Plantat de 
pomi fructiferi : plan 5 000 
bucăți, realizat 12 000.

Pentru realizarea obiec
tivelor Înscrise in angaja
mentul anual, Comitetul 
județean Hunedoara al 
U.T.C. a organizat ta a- 
eest an 37 da șantiere lo-

Angajamentele luate de 
organizația județeană Dolj a 
U.T.C., ca urmare a chemă
rilor lansate de comitetele ju
dețene Prahova și Teleorman 
ale U.T.C. au fost in general 
îndeplinite.

Iată, prezentat sintetic, sta
diul realizării principalelor o- 
biective ale acțiunilor de mun
că voluntar-patriotică din ju
dețul Dolj:

e Colectarea și predarea 
fierului vechi : 3 758 tone față 
de 3 000 tone planificat o 
plantat pomi in aliniamente : 
5 200 buc. plopi realizat față

• DOLJ
Economii - peste

23 000 000

• ILFOV
3oooo DE TINERI
PE ȘANTIERELE 

MUNCII PATRIOTICE
In perioada ianuarie-iulie 

aproape 30 000 de tineri din 
județul Ilfov au participat la 
acțiunile desfășurate pe șan
tierele muncii patriotice exe- 
cutînd lucrări a căror valoare 
depășește cifra de 25 milioane 
lei; peste 3 000 de uteciști din 
satele județului s-au încadrat 
în sectoarele de producție 
cheie ale cooperativelor agri
cole : în zootehnie, legumicul
tura, pomicultură și atelierele 
anexă, iar în unitățile econo
mice și pe șantierele de con
strucții circa 90 la sută dintre 
salariații tineri au fost antre
nați în întrecerea socialistă a- 
vînd ca obiective îndeplinirea 
și depășirea planului de pro
ducție, reducerea consumului 
de materii prime și materiale, 
exploatarea rațională a mași
nilor, ridicarea indicelui de 
calitate. Faptul că permanent 
între organizațiile U.T.C. s-a 
desfășurat o întrecere stimu
lată de atribuirea trimestrială 
a titlului de fruntaș în munca 
patriotică, a permis îndeplini
rea exemplară a angajamente
lor formulate. Au fost astfel 
expediate oțelăriilor toate cele 
3 000 tone metale vechi, anga
jament ; au fost plantate 40 
hectare în fondurile silvic® și 
comunale, iar în aliniament au 
fost plantați 9 000 plopi fată 
de 3 000 cît prevedea angaja
mentul.

Un loc important în activi
tatea organizațiilor U.T.C. l-a 
ocupat sporirea contribuției ti

• Șantierele nafionale 
Coveiu și Ștefan cel Mare 

Ne vom respecta 
cuvîntul!

„La Coveiu, In marele sis
tem de irigații, Calafat-Băl- 
lești ce se întinde pe 50 000 
hectare — ne informează 
Gheorghe Vîrban, comandan
tul șantierului național — an
gajamentul brigadierilor ca în 
cinstea Congresului să depă
șească planul cu 12 la sută, 
a fost depășit. Numai pe luna 
iulie valoarea lucrărilor rea
lizate este de 3,5 milioane lei 
față de 3 milioane plan. în- 
deplinindu-ne și depășindu-ne 
sarcinile la care ne-am an
gajat, alăturîndu-ne eforturile 
la cele depuse de întregul co
lectiv de muncă din sistemul 
de irigații nu ne vom precu
peți forțele pentru a asigura 
darea lui în exploatare cu 
patru ani mal devreme decît 
a fost prevăzut inițial“.

„Brigadierii șantierului na
țional al tineretului, — ni «e 
transmite din sistemul de iri
gații Ștefan cel Mare — o 
dată cu întreaga noastră ade- 
riuM 1« măsurile os vo» â *>  

neretului în acțiunile organi
zate în agricultură. Prin ac
țiunile organizate la sfîrșit de 
săptămînă peste 30 000 tone 
îngrășăminte organice și mi 
nerale au fost transportate în 
cîmp și încorporate în sol de 
către tineri. Totodată, prin 
contribuția tineretului au fost 
asigurate condiții pentru iri
garea a peste 1 200 hectare din 
care aproape 300 efectuate 
prin acțiuni de muncă volun
tară. La Gurbănești, Gîrbovi, 
Răsuceni, Valea Argovei, îm
preună cu consiliile de condu
cere ale cooperativelor agri
cole, organizațiile U.T.C. au 
deschis șantiere ale tineretu
lui unde au lucrat peste 5 000 
de tineri constituiți în brigăzi 
și echipe.

Continuînd tradiția anilor 
trecuți, statornicită pe linia 
întreținerii pășunilor naturale, 
anul acesta tineretul a execu
tat lucrări pe aproape 1000 
hectare, a participat la ame
najarea a 70 hectare solarii, a 
circa 80 000 de metri pătrați 
spații verzi șl peluze cu flori 
amenajate în comunele și ora
șele județului.

Rezultatele obținute pînă In 
prezent pe linia muncii volun- 
tar-patriotice confirmă entu
ziasmul și hotărîrea tineretu
lui județului Ilfov de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a întîmpină marea sărbătoare 
de la 23 August așa cum se cu
vine. .

dopiate, ținem să asigurăm 
Congresul partidului, pe dum
neavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că muncind și ca- 
lificîndu-ne în meseriile de 
construcție și deservire a sis
temelor de irigații, nu vom 
precupeți eforturile pentru ca 
pe încă 1,3—1,5 milioane hec
tare, pînă în 1975, culturile să 
nu mal resimtă lipsa apei. 
Mărturie este suprafața de 
de 2 610 hectare amenajată de 
către noi pînă în prezent 
de-a lungul canalului magi
stral Pietroiu—Ștefan cel 
Mare care va aduce apă din 
Dunăre pe 54 000 hectare*.

...Vești de pe două din cele 
aproape douăzeci de șantiere 
naționale, unde ca șl în alte 
peste patruzeci de șantiere ar
heologice și peste o mie o sută 
șantiere locale, tineri dăruln- 
du-se muncii își leagă numele 
de înălțarea a noi și noi edi
ficii economice și social-cul
turale ale socialismului.

N. COȘOVEANU

METAMORFOZE
SPECTACULOASE
Reporterul colaborează, ta 

aceste zile premergătoare ma
relui forum al comuniștilor, 
în a alcătui o cronică a di
namismului economic, social, 
politic al patriei, o cronică a 
anilor țării, cuprinși intre 
două dintre glorioasele con
grese ale partidului.

Oamenii țării — cei ai ma
rilor combinate, cei ai șan
tierelor, ca și cei înfrățiți 
pentru rodnicia ogoarelor, în
țeleg să întîmpină eveni
mentul de care ne mai des
parte doar o singură zi, 
In felul lor, potențînd vi
goarea pămlntului, impri- 
mlnd dimensiuni noi struc
turilor pe care le îmbracă 
schelele, investind un plus de 
acuitate ta gesturile lor pro
ductive.

O caracteristică definitorie 
a acestor zile constă ta a- 
ceea că angajamentele asu
mate ta cinstea Congresului 
se transformă ta tot atîtea 
realități.

Vizitînd un combinat des
pre care presa a mai vor
bit și despre care cu sigu
ranță se va mai vorbi, Com
binatul chimic din Craiova, 
am descins înainte de toate, 
Intre cei care asigură oxige
nul la propriu fi la figurat, 
indispensabil acestui colos al 
industriei noastre chimice. A- 
cești oameni 124 la număr, 
fie că se numeso Iile

Curmătureanu, Gheorghe fi
Grigore Ciobanu, Nicolae 
Irimie, Gheorghe Cojocaru, 
Victor Bărbulescu, Nicolae 
Florea, toți tineri uteciști și 
comuniști, fie că numele le e 
acoperit de zgomotul utilaje
lor care deși sub limita ad
misă atinge uneori aproape 
85 decibeli, sînt operatori 
chimiști fi mecanici ai fabri
cii de oxigen din cadrul 
Combinatului chimic.

Ei sint totodată unii din
tre tinerii uteciști fi comu
niști ai patriei, ale căror an
gajamente în aceste zile pre
mergătoare Congresului au 
devenit fapte.

Abnegația lor fi inteligen
ța lor tehnică concretizată 
lapidar în cifrele planurilor 
de producție e mai mult de
cît grăitoare.

Oxigen tehnic: planificat 
41 846 000 normal m.o.loră fi 
realizat 65 959 600 pentru o 
producție regăsită de 
52 992 500.

Azot tehnologic: planificat 
54 380 000 normal metri cubi 
pe oră fi realizat 16 619 000 
pentru o producție regăsită 
de 59 445 400.

Oxigen tehnio îmbuteliat: 
planificat 580 000 și realizat 
695 891 metri cubi oxigen cu 
O puritate de 99,5 la sută.

Mai mult, constanța înaltă 
acestei infuzii cu oxigen — 
care aici se îmbogățește cu 

noi semnificații — e de-a 
dreptul remarcabilă.

Joi 31 iulie orele 11...
Undeva, sub cămăși de oțel 

și materiale izolante, la pre
siuni formidabile fi tempera
turi inimaginabil de scăzute, 
aerul aspirat din atmosferă 
cunoaște metamorfoze specta
culoase. Marile panouri de 
comandă — imperiu stăptnit 
și scrutat cu atenție de pri
virile calme ale operatorilor 
chimiști ~~ indică prin apa
ratele lor de control și măsu
ră, presiuni, nivele, debite, 
temperaturi, purități, rezis
tențe de trecere...

Peste 4 ore, ne asigură tî- 
nărul comunist Nicolae Iri
mie, unul dintre cei mai 
buni operatori chimiști din 
fabrică, activitatea blooului 
de separare aer P.R. fl nr. 
3 va atinge parametrii pro
iectați. Totodată, prin acest 
fapt, peste 4 ore întreaga fa
brică de oxigen va lucra la 
întreaga ei capacitate H In
tr-adevăr, peste 4 ore colec
tivul de muncă al fabricii de 
oxigen raportează partidului 
că una 'dintre indicațiile cele 
mai prețioase ale documen
telor sale, aceea de a produce 
la nivelul înalt al utilajelor 
marilor noastre întreprinderi, 
a devenit aici, la Combinatul 
chimic din Craiova, o reali
tate.

MIHAI PELIN



3 SCINTEIA TINERETULUI

Actualitatea și impli- 
HJ ui

îmbunătățirea activității de 
cercetare tehnico-științifică și 
soluționarea, pe această cale, 
n cerințelor creșterii perfor
manțelor tehnice ale produse
lor și a ridicării calității a- 
cestora — sarcină de primă 
însemnătate, evidențiată preg
nant în proiectul de Directive
— oferă, prin prizma expe
rienței colectivului Uzinei 
„Autobuzul“, cîteva sugestii și 
repere de un interes, credem, 
justificat.

Perfecționările aduse în 
tehnologia de protecția anti- 
corosivă și vopsirea produse
lor, creșterea durabilității în 
exploatare a barelor de la 
suspensia autobuzelor de mică 
capacitate, îmbunătățirea izo
lării fonice și termice a caro
seriilor de autobuze, folosirea 
unor noi soluții constructive 
pentru îmbunătățirea suspen
siei autovehicolelor — sînt nu
mai cîteva din rezultatele ob
ținute în colaborare directă 
cu Institutele de cercetări și 
unele centre de cercetări de 
specialitate.

Această colaborare a dus, în 
numai cîțiva ani, la remarca
bile rezultate în direcția efi
cienței economice. Utilizarea, 
de pildă, a unor noi materiale 
pentru protecția anticorosivă 
și vopsirea produselor uzinei
— în parale] cu îmbunătățirea 
tehnologiei de lucru — a avut 
drept consecință economii de 
peste un milion lei anual. Me
rită consemnat, de asemenea, 
la acest capitol, noul procedeu 
de reglare a amortizoarelor, 
elaborat de Centrul de me
canică a solidelor. Tot Cen-
trul de mecanică a solidelor 
a realizat, în colaborare cu 
specialiștii uzinei, o nouă me
todă de calcul a suspensiei 
autovehicolelor, care în pre- 

« zent se află în curs de experi
mentare. Continuînd șirul 
exemplelor semnificative vom 
mai nota că, în colaborare cu 
I.C.P.E., experimentăm la ora 
de față, utilizarea tiristoare- 
lor în schema de comandă a 
tracțiunii electrice a troleibu
zelor, soluție care va duce Ia 
un important volum de econo
mii, iar în colaborare cu In
stitutul de cercetări pentru 
automobile și tractoare din 
Brașov ne ocupăm de îmbu
nătățirea parametrilor func
ționali ai motoarelor SR-211 
montate pe autobuze, de gă
sirea unor noi soluții pentru 
captarea aerului de combustie 
și răcirea motorului etc.

Credem, însă. că. pe viitor, 
este necesar ca institutele cu 
care lucrăm să dea dovadă de 
un spirit de răspundere mai 
accentuat în privința mer
sului lucrărilor respective, în 
conformitate cu contractul 
care trebuie stabilit, uzina să 
primească — la data stabilită 
— problema rezolvată și o- 
mologată, aptă pentru a fi lan
sată în producția de serie.

Subliniem acest lucru deoa
rece lipsa de operativitate în 
soluționarea problemelor pro
ducției se face încă, de foarte 
multe ori, simțită, ceea ce frî- 
nează realizarea indicilor de 
plan și de calitate. Exemple 
în acest sens se pot da, din 
păcate multe : mă voi opri, 
pentru ilustrare, la cel mai re
cent. Este vorba, despre asi
gurarea unor condiții optime 
pentru muncitori în atelierul

CONST. DIACONO, 
inginer șef — concepție, 

Uzinele „Autobuzul“

de debitarea țevilor și la sta
ția de compresare, unde s-a 
constatat că zgomotul trece 
peste limitele admise de legis
lația muncii. Cu toate că sesi
zarea a fost făcută chiar de 
către organele de control ale 
protecției muncii, Institutul de 
protecția muncii nu s-a ară
tat receptiv și dispus să între prii.

Comandamente ale economiei moderne:

• RIDICAREA POTENȚIALULUI ȘTIINȚIFIC
ȘI TEHNOLOGIC AL ȚĂRII

• INTRODUCEREA RAPIDĂ ÎN PRACTICĂ 
A CUCERIRILOR ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

prindă cercetări pentru com
baterea zgomotului. Ni s-a 
spus că planul pe anul în 
curs al institutului „este foar
te încărcat.“ și că, pentru 1970, 
sînt, de asemenea, foarte pu
ține șanse. Problema a rămas 
doar „în atenția“ institutului, 
ca s-o rezolve — dacă se va 
putea — printre picături...

O altă chestiune care se im
pune a fi discutată, atunci 
cînd vorbim despre raportul 
cercetare-producție, este lipsa 
de finalitate în soluționarea 
problemelor cercetate. Uzina 
noastră, de pildă, ar putea fo
losi pe scară largă masele 
plastice armate cu fibre de 
sticlă și mase plastice ca în
locuitor de metal. N-am putui 
găsi. însă, soluția optimă care 
să ne conducă. în final, la in
tegrarea acestor importante 
realizări ale industriei chimice 
în procesele noastre tehnolo
gice. Am apelat 'la Institutul 
de cercetări și proiectări pen
tru industria chimică, solici- 
tîndu-i ajutorul Recent, in
stitutul solicitat a experimen
tat această „integrare“ la baza 
lui de la Străulești, ajungînd 
la rezultate remarcabile. Cu 
toate acestea finalizarea cer
cetărilor întîrzie. Cauza ? E 
xistă — ni s-a spus — ma 
teriale „numai pentru experi
mentări“. nu și pentru fabri
carea de serie. Ministerul- in
dustriei chimice ar trebui 
după părerea noastră să se o- 
cupe cu mai multă atenție de 
pătrunderea largă a maseloi 
plastice în construcția de ma
șini, dată fiind importanța a- 
cestei acțiuni pentru economia 
noastră națională. Pînă în 
prezent, utilizarea acestor pro
duși ai petrochimiei se face cu 
precădere în industria bunuri
lor de consum. Este necesai 
însă, așa cum se subliniază în 
proiectul de Directive, ca ac- 

î

dialog
țiunile consacrate economisirii 
metalului să cîștige atît în 
amploare, cît și în intensitate. 
Și una din căile economisirii 
metalului este fabricarea pie
selor de mașini și agregate 
din mase plastice.

Altă problemă pe care 
vrem s-o supunem discuției 
se referă la laboratoarele uzi
nale și la aportul acestora. 
N-ar fi lipsit de interes, cre
dem, dacă s-ar inventaria po
sibilitățile existente în aceste 
laboratoare ; cu siguranță, ar

Proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 
1971—1975, liniile directoare ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980, reliefează necesitatea devan
sării pe mai departe a producției de energie electrică față de 
celelalte ramuri industriale, a corelării dezvoltării acestor 
ramuri cu o structură optimă de creștere a consumului de 
energie electrică și a instalațiilor de producere, transport și 
distribuție a energiei. în înfăptuirea cu succes a acestor 
obiective, cercetarea și proiectarea din domeniul energetic 
capătă un rol tot mai pregnant.

în rezolvarea marilor sarcini 
care ne stau în față, ne bizuim 
pe o experiență care, lărgită și 
îmbogățită, ridicată la nivelul de 
exigență al comandamentelor vii
torului, poate sluji ca un prețios 
punct de pornire. Pe măsura 
obiectivelor industriale tot mai 
puternice, mai moderne, reali
zate, în decursul acestor ani, au 
crescut și necesitățile de proiec
tare a centralelor, a stațiilor de 
transformare, liniilor electrice și 
rețelelor de termoficare. în ace
lași timp, ciclul de punere în 
funcțiune — de la proiectare 
pînă la darea în exploatare — 
fiind, la centralele electrice, des
tul de lung, însumînd între 5—7 
ani, iar fixarea optimului econo
mic al ansamblului de investiții 
energetice impunînd studii pen
tru o perspectivă de 10—20 ani, 
s-a ivit necesitatea unor colec
tive permanente, specializate în 
studierea și găsirea de metode 
moderne. în felul acesta, activi
tatea metodologică, îmbinată cu 
studiul concret, au avut ca re
zultat imprimarea unei concepții 
generale în dezvoltarea instala
țiilor de producere, transport și 
distribuție, corespunzătoare speci
ficului țârii noastre. Numai ast
fel, studiile întocmite au putut 
tine seama de exigențele de eco
nomicitate și siguranță în ex
ploatare, ajun ;îndu-se la soluții 
tot mai perfecționate, mai opti
me, în problemele majore ale 
dezvoltării energeticii.

Desigur, ritmul ridicat al elec
trificării în țara noastră a ridicat 
probleme 'din ce în ce mai com
plexe, necesitînd o muncă inten
să pentru perfecționarea meto
delor de studiere. în acest con- 

ieși Ia lumină faptul că foarte 
multe baze nu sînt utilizate la 
maximum de către uzinele de 
care aparțin și că, deci, ele ar 
putea fi folosite și de către 
alte întreprinderi. De exem
plu, o problemă cate ne fră- 
mîntă în prezent este defor
marea tablelor. Or, la „Steagul 
roșu“ din Brașov, funcționea
ză un laborator modern de 
ambutisări, care ar putea re
zolva cu succes această temă

Pentru realizarea unui dia
log mai viu între știință și 
producție se impune, de ase
menea, o colaborare mai 
strînsă cu Consiliul Națiohal 
al Cercetării Științifice, pen 
tru stabilirea temelor care ne 
interesează, pentru soluționa
rea lor și pentru evitarea pa
ralelismelor. în felul acesta 
uzinele vor avea posibilități 
mult mai mari pentru rezol
varea atît a problemelor ur
gente, cît și a celor care pot 
fi finalizate prin mijloace pro-

text, mijloacele de calcul au ju
cat un rol deosebit, ele evoluînd 
o dată cu dezvoltarea sistemului 
energetic național și, implicit, cu 

Metode moderne 
c!e calcul - la nivelul 
de exigență al obiec
tivelor electrificării

Conf. univ. ing. V. NIȚU,
directorul Institutului de studii și proiectări energetice

mărirea complexității probleme
lor de rezolvat. Colectivele de 
ingineri și tehnicieni ale institu
tului nostru au fost specializate 
șl completate cu matematicieni, 
programatori și operatori pentru 
utilizarea calculatoarelor electro
nice.

Trebuie consemnat, de aseme
nea, faptul că, în ultimul timp, 
se fac eforturi deosebite pentru 
perfecționarea uîior modele ma
tematice bazate pe programare 
liniară, programare dinamică, si
mulare, folosirea calculului sta
tistic și probabilistic pentru stabi
lirea optimului economic în dez-

Randamentul în statutul 
muncii de cercetare

Centrul de mecanica solide
lor, unitate de cercetare din 
cadrul Academiei Republicii So
cialiste România, are, în prin
cipal, sarcina realizării unor 
cercetări fundamentale în 
lomeniul construcției de ma

șini, precum și inițierea Unor 
importante cercetări aplicative 
in acest domeniu. în fața noas-’’ 
tră. a cercetătorilor acestui cen
tru, proiectul Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R.. pri
vind planul dncir.nl pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—-1980 pun 
sarcini deosebit de ample, legate 

voltarea centralelor și rețelelor. 
Abordarea acestor metode moder
ne este absolut necesară, deoare
ce atingerea unor nivele de pro
ducție de energie electrică de 
55—57 miliarde kWh în 1975 și 
de 80—85 miliarde kWh în 1980 
ne va pune, în continuare, pro
bleme tehnice numeroase, com
plexe. Mai precis, sarcinile care 
decurg din proiectul de Directi
ve, necesită dezvoltarea intensă, 
pe toate căile, a activității de 
cercetare, pentru soluționarea la 
un nivel calitativ superior a tutu

ror problemelor care ue stau în 
față.

Sistemul energetic al țării 
noastre prezintă caracteristici de 
complexitate identice cu sisteme
le unor țări avansate, ceea ce 
face ca atît dezvoltarea genera
lă a acestui sistem, cît și feno
menele concrete ce se produc pe 
parcurs, să necesite, pentru re
zolvare, metode de calcul deose
bit de perfecționate. în acest 
scop, atenția specialiștilor din 
domeniul cercetării trebuie să se 
îndrepte spre o serie de teme cu 
importante implicații economice. 
Vor trebui studiate, printre al-

Dr. docent 
V. VISARION,

Centrul de mecanică a solidelor 
al Academiei

de marea însemnătate ce se a- 
cordă, în cadrul documentelor, 
acestei ramuri de bază a indus
triei noastre, esențială pentru 
dezvoltarea economiei. Sînt sar
cini care ne obligă la o privire 
retrospectivă și, în ăcelași timp, 
prospectivă asupra realităților 
din acest domeniu, orivite în 
mișcarea lor vie, în dialectica 
evoluției spre viitor.

tele, metodologia și criteriile de 
optimizare a structurii sistemului 
electroenergetic național și op
timizarea regimurilor de funcțio
nare ale sistemului energetic cu 
considerarea condițiilor din rețea 
și centrale. De asemenea, cerce
tări importante se impun a fi 
întreprinse și în domeniul deter 
minării condițiilor optime de re
ducere și acoperire a vîrfuriloi 
de sarcină, în rețelele de termo 
ficare și în sistemul electroenei 
getic. Cît privește fixarea tipuri 
lor optime de centrale electro 
nucleare și reactori energetici, în 
conformitate cu condițiile, țării 
noastre, această acțiune pune în 
fața proiectanților și cercetători 
lor noștri sarcina — deloc ușoaiâ 
— de a se specializa într-un do
meniu de cea mai înaltă ținută 
științifică, aflat într-un rapid și 
continuu progres. ;

Enumerarea acestor teme — 
doar cîteva din programul acti
vității noastre de viitor — 
subliniază faptul că cercetarea 
și proiectarea unor instalații de 
complexitatea celor energetice 
necesită metode noi de investi
gare, care să facă apel la un 
aparat matematic adecvat și la 
folosirea unor calculatoare de 
mare capacitate. Astfel, pentru 
calculul stabilității sistemului e- 
nergetic, se va utiliza și mai in 
tens metoda analizei nodale ela
borată de dr. docent ing. Paul 
Dimo — membru corespondent 
al Academiei R.S.R. în același 
timp, se va lucra, în colaborare 
cu Institutul de Energetică al 
Academiei R.S.R., la introduce
rea unui dispozitiv de vizualizare 
care să permită realizarea dialo
gului cercetător-calculator, ceea 
ce va duce la aprofundarea pro- 
ceselot ce se desfășoară în cadrul 
acestui sistem. în anii viitori se 
vor obține importante economii 
și prin aplicarea unor cercetări 
proprii la calculul dezvoltării sis
temului, la alegerea schemeloi 
electrice pe criterii de siguranță, 
la calculul fundațiilor cu sarcini 
dinamice.

Pe baza cercetărilor funda
mentale s-au realizat, pînă în 
prezent, interesante aplicații în 
producție. Astfel, lucrările pri
vind dinamica mecanismelor 
au fost aplicate la contro
lul execuției mecanismelor 
cu came ce apar în con
strucția motorului autocami
onului SR 211, produs al Uzine
lor „Steagul roșu“ — Brașov. 
Cît privește cercetările din sfe
ra calculului dinamic al plăci
lor curbe atrotrope, ele au fost 
aplicate în anii trecuți la alcă
tuirea unor metode pentru cal
culul frecvențelor proprii ale 
pereților și acoperișului de au

tobuze ; mai precis, au fost pre
luate de proiectarea Uzinelor 
.Autobuzul“ - București. Au 
fost obținute, de asemenea, 
economii de metal, modernizări 
la unele procese tehnologice și 
substanțiale imbunătățiri ale 
calității produselor Tn acest 
sens, au fost realizate pentru 
Uzina „Autobuzul“ din Bucu
rești și „Steagul roșu" — Bra
șov, o serie de cercetări, deose
bit de valoroase, m domeniul 
suspensiilor de autobuze și 
autocamioane și în cel a) pro
iectării și reglajului optim al 
imortizoarelor. Cercetări de o 
deosebită importanță au fost a- 
bordate și în perimetrul meca
nicii mediilor cu proprietăți 
vasco-elastice, rezultatele lor 
fiind aplicate la calculul di
namic al marilor traversări de 
conducte.

Vorbind despre valorificarea 
cercetărilor fundamentale — 
probată elocvent prin exem
plele de mai sus - se impune, 
însă, în primul rînd. ca punct 
•ardinal al discuției, problema 
aportului concret al cercetăto
rilor la rezolvarea sarcinilor 
producției. Subliniem acest ele
ment pentru că. după părerea 
noastră, în domeniul construc
țiilor de mașini, cercetarea nu 
lispune încă. în momentul de 
față de forțe calificate suficien
te, chiar dacă, la o evaluare 
strict matematică, adunîndu-i 
ne cercetătorii din învățămîntul 
superior cu cei din cadrul bi
rourilor de concepție și cu per
sonalul laboratoarelor uzinale 
și institutelor departamentale, 
numărul acestora se ridică la a- 
proape 5 000.

în sprijinul acestei afirmații 
stau faptele care demonstrează 
i-ă în prezent, doar cel mult o 
zecime din personalul din învă- 
țămînt, de pildă, corespunde. 
<ub raportul preocupărilor, ce
rințelor existente față de cerce
tătorii calificați Cît privește 
personalul birourilor de concep, 
ție și cel al laboratoarelor uzi
nale. cazurile cind acesta are 
preocupări de cercetare s.înt ca
zuri excepționale, el rezumîn- 
du-se. în general, la rezolvarea 
problemelor curente ale produc
ției Mergînd mai departe, la e- 
fectivul institutelor departa
mentale, vom constata și aici, 
nu o dată, pentru o par

te din cadre, lacune' In ceea 
ce privește pregătirea, for
marea, iar pentru o altă par
te — tendința fugii spre pro
iectare: Ultimul fenomen se da
torează, credem, insuficientei 
cointeresări materiale a cerce
tării.

Ca atare, construcția de ma
șini, după calculele făcute la 
C.N.C.S., dispune la ora actu
ală de un număr încă redus 
de cercetători, care, oricît s-ar 
angaja în abordarea mai multor 
teme, nu pot să acopere toate 
domeniile cu programe de cer
cetare precizate științific pen
tru fiecare produs. De pildă, 
deși Centrul de mecanica soli
delor a ajutat Uzina „Autobu
zul.“, în anii trecuți, pentru re
alizarea autobuzelor și troleibu
zelor — exemplul pe care l-am 
dat Ia începutul acestor rînduri 
— totuși, cercetarea realizată 
n-a constituit nici măcar unu 
la sută din cercetarea care se 
impunea și care ar fi trebuit 
să asigure unor asemenea pro
duse indici superiori celor 
actuali și mult mai competitivi 
pe piața externă. Cu alte cu
vinte, fabricarea troleibuzelor 
și autobuzelor n-a beneficiat ds 
o cercetare organizată la toata 
nivelele de concepere și defi
nire a prototipului, nu s-a rea
lizat în interiorul unui program, 
așa cum se procedează în țările 
cu o puternică industrie de 
mașini. Din exemplele de care 
dispunem reiese că, la ora ac
tuală, în domeniu) construcțiilor 
de mașini, cercetarea poate asi
gura numai 3—4 programe 
complete ; două în domeniul 
tractoarelor și unu-două în cel 
al autocamioanelor.

De aici, se desprind două con
cluzii. Mai întîi, e necesar ca 
învățămîntul să accelereze pro
cesul de formare a noi specia
liști, iar în al doilea rînd — 
și în momentul de față lucrul 
acesta este deosebit de impor
tant — trebuie sporit randamen
tul activității cercetătorilor de 
care dispunem. Experiența de 
pînă acum ne învață. însă, că 
acest ultim deziderat e realiza
bil doar în condiția în care 
cercetătorii sînt cointeresați în 
mod real în aplicarea rezulta
telor lor. Or, cointeresarea nu 
se poate realiza decît ținîndu-se 
cont de doi factori. E vorba. în 
primul rînd, de necesitatea ca 
toate cercetările să se facă pe 
bază de contract — așa cum se 
prevede, de altfel, și în pro
iectul de Directive — și, în 
sfîrșit. de necesitatea ca cerce
tătorii să fie stimulați într-un 
mod mai substanțial. Numai 
astfel, unitățile din industrie 
vor apela la cercetări cu adevă
rat necesare, utile, plătindu-le, 
dacă îndeplinesc aceste atribu
te, la valoarea lor reală. în 
momentul de față, însă, norme
le existente pentru realizarea 
de contracte între producție și 
cercetare nu asigură o plată co
respunzătoare costului cercetă
rii. Din acest motiv, nici cer
cetătorii nu sînt suficient 
cointeresați în atingerea rezul
tatelor maxime, retribuția lor 
fiind limitată la procente care 
nu depășesc 1/20 din cercetările 
pe care le întreprind...

Date fiind aceste împrejurări, 
consider că structura relațiilor 
actuale dintre cercetare și pro
ducție trebuie perfecționată, 
prin realizarea unei legislații de 
contractare pe baze noi, care să 
permită plata cercetărilor la 
valoarea dată de beneficiile ob
ținute și mărirea randamentului 
cercetării printr-o mai bună co
interesare a cercetătorilor.

O altă cale pentru sporirea 
randamentului cercetătorilor 
nare activează în domeniul 
construcției de mașini — și 
nu numai în acest dome
niu — ar fi, după opinia noas
tră, aceea ca factorii necesari 
realizării unui program de cer
cetare destinat unui produs in
dustrial să fie raliați, pe bază 
de concurs și contract din mai 
multe unități de cercetare, ei 
rămînînd, de fapt, la vechiul lor 
loc de muncă In felul acesta, 
s-ar putea realiza o mai mare 
mobilitate în cuprinderea pro
blemelor ce se propun atenției 
și, în același timp, stabilitatea 
necesară în cercetare Ca un 
exemplu în acest sens, aș con
sidera util ca. pentrii realizarea 
unui nou prototip de autobuze, 
destinat exportului, uzinele be
neficiare să poată cere cerce
tări prin contract, alcătuind. în 
fapt, un colectiv de cercetare 
complet în care ar fi prezente 
atît cercetarea fundamentală 
(orientată prin contractarea cu 
unele unități ale Academiei) cît 
și cercetarea, aplicativă. între
prinsă prin Institutul de cerce
tări și proiectări pentru auto
mobile din Brașov și alți fac
tori din domeniul cercetării.

(Urmare din pag. I) 

pentru progresul maselor mun
citoare, se amăgeau în sfera 
iluziilor despre posibilitatea 
schimbării unei lumi nedrepte 
prin acțiuni individuale. de 
transformare spirituală Neîn
doios că asemenea opinii nu 
jenau pe nimeni, cu atît mai 
puțin pe cei ce stăpînettu rea
litatea materială a societății de 
atunci

Aș vrea să mai remarc ca o 
deosebire față de trecut opti
mismul actualelor generații de 
studenți, încrederea în pers
pectiva lor personală, ca membri 
ai societății românești. Noi. 
pe vremuri, cînd șomajul inte
lectual era în floare, ne puneam 
zi de zi problema viitorului 
nostru, a șansei de a găsi m 
post în învățămînt sau în alte 
sectoare Astăzi încrederea în 
viitor care caracterizează în
tregul nostru popor, baza con- 
stituind-o, desigur, certitudinile 
prezentului. înaripează munca 
studenților, convinși d.e utilita
tea lor socială și de drumul 
larg deschis al construcției so
cietății socialiste și comuniste, 
în care de la fiecare specialist se 
așteaptă o contribuție creatoare.

Alte deosebiri privesc lucruri 
mult mai concrete, ale vieții 
zilnice de atunci și de azi. Pe 
acestea studentul de azi n-are de 
unde să le cunoască, iar cînd 
i le spui, adesea nu și le poate 

imagina. Studentul căruia, pen
tru sîrguința sa în învățătură, 
statul socialist îi dă lunar o 
bursă careri permite să stea 
la „Grozăvești“, la „Regie", sau 
la „Drumul Taberei" și să ia 
masa la restaurantul studențesc 
(denumit modest cantină), nu-și 
ooate închipui condiția materială 
a studentului sărac de pe vre
muri. care venea cu pătura și 
perna de-acasâ îh năciejdea de 
a putea găsi un adăpost în pu
ținele și mizerele cămine impro
vizate E normal ca statul nos
tru să dea studentului tot ce-i 
trebuie, pentru ca anii prețioși 
ai tinereții să fie consacrați 
studiului : trebuie însă să avem 
mereu în minte faptul că pen
tru aceasta, a trebuit că parti
dul să conducă poporul la înfăp
tuirea actului de la .23 August 
și la tot ce i-a urmat pe dru
mul socialismului, să socotim, 
în același timp, cîțj părinți și 
frați de-ai studenților muncesc 
pentru a le crea acestora con
diții ca să poată învăța.

R. : Sistemul democrației so
cialiste include în el — ca o 
componentă esențială — „drep
tul de a învăța". Tineretul a a- 
dăugat acestui drept generos, 
„obligația de a învăța“. în ca
zul studenților, ce includenți Ia 
„dreptul de a învăța“ și ce a- 
nunie la „obligația de a învăța“ ?

J. L. : Am să vă răspund prin 
a vă reiata lucruri cunoscute, 
pe care generația tînără le tră

iește, ele făcînd parte din însăși 
viața sa.

Ne mai desparte doar o zi de 
‘un mare eveniment în viața 
partidului, a țării’ întregi — 
Congresul al X-lea —, și obiș
nuim întotdeauna, cînd trăim 
asemenea evenimente, să facem 
retrospecții, bilanțuri, să vedem 
pe ce se vor întemeia proiecte
le viitoare, din proiectele pe 
care Congresul al X-lea le va 
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înscrie în istoria de lucru a în
tregului popor pentru anii ur
mători.

Domeniul cel mai familiar îmi 
este, fără îndoială, învățămîntul. 
și am impresia că acest capitol, 
care se încadrează esențial în 
viața societății socialiste, a avut 
cele mai prielnice condiții de 
dezvoltare. Putem spune cu cer
titudine șt nu cu mai puțină 
mîndrie, că între marile reali
zări ale orînduirii noastre, re
cunoscute cu admirație și pe 
plan extern, se înscrie instrui

rea întregului popor, formarea 
și educarea unor generații noi 
și puternice de specialiști. în
vățămîntul nostru - în ansam
blu și învățămîntul superior, în 
particular - astăzi, în 1969. este 
pe potriva aspirațiilor de în
vățătură, a setei de cunoaștere, 
a inteligenței și puterii de crea
ție ale poporului român. îmi 
este cu totul suficient să aduc 
ca argument a! caracteristicilor 

de dezvoltare permanentă și me
reu ascendentă ale învățămîntu
lui nostru doar ultimul an. Școa
la superioară se prezintă acum, 
cu o structură în care dom
nește ordinea și siguranța asi
gurate de două însemnate do
cumente de partid și de stat 1 
Directivele elaborate de partid 
pentru dezvoltarea învățămîntu
lui și Legea învățămîntului.

Am să mă folosesc și eu, cu 
riscul de a repeta, de proce
deul clasic și extrem de suges
tiv care ajută întotdeauna să 

pui în lumină proporțiile unei 
opere de dimensiuni mari : 
comparația. Două elemente mi 
se par pline, de sugestie. Mă 
gîndesc. bunăoară, la pătrunde
rea intelectualității de rang uni
versitar în masa poporului. A- 
nul 1938, anul de vîrf al eco
nomiei și culturii regimului tre
cut, raporta existența a 17 stu
denți la 10 000 de locuitori; la 
o distantă de numai 31 de ani.

noi putem, pe temeiul realității 
care ni se impune, să raportăm 
la aceeași cifră, 75 de studenți 
Mă mai gîndesc că ne aflăm 
într-un moment în care numai 
primul an de studii cuprinde în 
facultăți mai mulți studenți 
decît toți studenții României a- 
celuiași an de comparație, că, 
cei peste 150 000 de studenți ai 
celor 47 instituții de învățămînt 
superior, ar putea forma un o- 
raș de dimensiune apreciabilă 
Nemaivorbind că la aproxima
tiv zece studenți putem raporta 

un cadru universitar, ceea ce 
arată de la sine în ce condiții 
prielnice se desfășoară astăzi 
acea ucenicie universitară.

La capătul acestei incursiuni 
rapide prin peisajul universitar 
contemporan aș așeza dreptul 
de a învăța. Drept asigurat prin 
lege și servit, pentru realizarea 
faptică, de condiții excelente. 
Condițiile acestea trec dincolo 
de gratuitatea învățămîntului, 

de sistemul de burse, de acce
sibilitatea procurării cursurilor 
la sume modeste, dincolo de a- 
cele complexe studențești de 
care vorbeam șl care pot fi vă
zute în toate cele 16 centre uni
versitare ale țării. Cînd spun 
dincolo, gîndu) ajunge la sigu
ranța carierei pe care tînăru) 
o dobîndește în anii studenției 
însăși esența orînduirii noastre, 
construcția planificată a eco
nomiei și culturii, presupune, o- 
bligatoriu, contribuția inteli
gentă a unui număr mare de 

specialiști cu o înaltă califi
care Nu există nici o exage
rare în afirmația că tînărul nos
tru student este așteptat la un 
anumit loc de muncă încă 
din ziua cînd se contează pe 
el ca student, deci a reușit la 
concursul de admitere în facul
tate

Obligația de a învăța, care se 
alătură acestui drept, și-au a- 
sumat-o, fără îndoială, tinerii, 
dar le-a încredințat-o și socie
tatea Ea apare, altminteri, Ia 
dimensiuni amplificate. în gene
ral, dascălii sînt severi și îmi 
place să cred că și eu sînt sever, 
că nu mă declar cu ușurință 
satisfăcut de un lucru care tre
buie realizat. Cu toate acestea, 
n-am dreptul să nu recunosc că 
obligația de a învăța se întîl- 
nește în viața de zi cu zi a fa
cultăților, cu străduința de a 
învăța dovedită de majoritatea 
studențimii noastre. între gene
rația de studenți și societate se 
face un echitabil schimb de va
lori materiale și spirituale.

R Pentru că v-ați referit 
la acest schimb echitabil, ne-am 
amintit că studențimea noastră a 
avut nu o dată satisfacția să 
afle cele mai elogioase apre
cieri din partea conducerii de 
partid și de stat, personal din 
partea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Ar fi instructiv să 
numiți trăsăturile ei definitorii, 
care au atras aceste aprecieri.

J. Iv. ; Sincer să fiu, ca dascăl

am trăit și eu, de nenumărate 
ori, sentimentul mîndriei că a- 
vem asemenea studenți despre 
care un conducător de partid și 
de stat poate spune asemenea 
cuvinte cum sînt, de pildă, cele 
rostite în fața studenților ceva 
mai recent, la conferința lor 
pe țară. Permiteți-mî să citez : 
... doresc să menționez încă o 
dată aprecierea deosebită pe 
care partidul și guvernul o dau 
studențimii patriei noastre, care, 
prin întreaga sa activitate, se 
dovedește a fi un factor activ 
în înfăptuirea politicii generale 
de edificare a orînduirii socia
liste pe pămîntul României, de 
înfăptuire a politicii interne și 
externe a partidului"

Ce aș putea adăuga la aceste 
cuvinte ce exprimă atît de bine 
prețuirea de care se bucură în
tr-un stat ca al nostru studen
țimea ? Poate at.ît, că trebuie să 
ne . străduim și noi și studenții 
înșiși - să realizăm în chip 
exemplar cerința ca tineretul 
nostru studios să se formeze nu 
numai ca un strălucit contingent 
de specialiști, ci ca oameni ai 
acestei societăți, cu o impecabilă 
ținută civică și etică, însuflețiți 
de patriotism, de dragoste pen
tru poporul din rîndurile căruia 
se ridică și care-i veghează for
marea.

Am dreptul să spun că n-avem 
neliniști în ceea ce privește 
schimbul nostru ; predăm ștafeta 
științei pe mîini bune.

dncir.nl
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SOSIREA UNOR DELEGAȚII CARE VOR 
PARTICIPA LA CONGRESUL AL X-LEA

De la 1 septembrie experimentarea noului

AL P.C.R.9 sistem de retribuire și majorare a
Delegația Partidului de stinga 

comuniștii din Suedia

Delegația Partidului Comunist

din Venezuela

Luni seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului de stînga — 
comuniștii din Suedia, care va 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Din 
delegație fac parte tovarășii Tore 
Fo rsberg, membru ai Biroului 
Politic și Tore Claeson, membru 
al Biroului Politic.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Emil 
membru supleant al
Executiv al C.C. al 
fân Bîrlea. membru
C.C. al P.C.R.

Drăgănescu, 
Comitetului 
P.CR., Ște- 
supleant al

celui de-al X-lea

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală, pentru a participa la 
lucrările
Congres al P.C.R., delegația
P.C. din Venezuela. Delegația 
este formată din tovarășii dr. 
Rafael José Cortes, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.V., Osvaldo Rivas

Villalba și Luis Boyardo Sar- v 
di, membri ai C.C. al P.C.V.

La aeroportul Băneasa, oas- 9 
peții au fost întimpinați de w 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu- 9 
tiv al C.C. al P.C.R., Vasile 
Malinschi, membru al C.C. al 
P.C.R. și Gheorghe Stoica, 
cretar al C.C. al U.T.C.

retribuțiilor in cooperația meșteșugărească

Delegația Partidului Comunist German

Luni la amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului 
Comunist German, care va 
participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Delegația este formată din to
varășii Ludwig Müller, mem
bru al 
Josef

Prezidiului P.C.G., și
Knecht, membru al

Secretariatului organizației 
P.C.G. din landul Hessen.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Anton Breitenhofer, membru 
al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist 

din Argentina

Luni
pentru a participa la lucrărili 
Congresului al X-lea al P.G.R., 
delegația Partidului Comunist 
din Argentina. Delegația este for
mată din tovarășii Pedro Tadioli, 
membru al Comitetului Executiv 
al P.C. din Argentina, și Paulino 
Gonzales Alberdi, membru al

seara a sosit în Capitală, 
participa la lucrările

Comitetului Central al Partidu
lui.

La aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întâmpinați dc tova
rășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Vasi- 
lichi, membru al C.C. al P.C.R., 
și Barbu Popescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Uniunii Democrate 

Somaleze

Luni seara a sosit în Capitală 
Yussuf Osman Samantar, secre
tar al Comitetului Central al U- 
niunii Democrate Somaleze, pen
tru a participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

La sosire pe aeroportul Bănea-

sa ospetele a fost salutat de to
varășii Dumitru Popa, membu 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Preoteasa, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști de partid.

Reprezentantul Partidului Avangărzii

Socialiste din Algeria
Luni seara a sosit în Capitală 

tovarășul Larbi Bouhali, mem
bru al Consiliului Național al 
Partidului Avangărzii Socialiste 
din Algeria! care va reprezenta 
acest partid la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
ăl C.C. al P.C.R., și Ioân Gluva
cov, membru al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Comunist

din Germania

Luni seara a sosit în Capi
tală tovarășul Albert Buchmann, 
membru al C.C. al P.C- din Ger
mania, care va reprezenta parti
dul la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de tovarășii Ion Cârcei și 
Anton Breitenhofer, membri ai 
C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Socialist Unit

din Berlinul Occidental
Luni seara a sosit în Capitală 

delegația Partidului Socialist 
Unit din Berlinul Occidental, 
care va participa la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Delegația este formată din to
vărășii Dietmar Ahrens, membru 
al Secretariatului P.S.U. din Ber
linul Occidental, și Harry Flicht- 
beil, membru al conducerii

în vederea îndeplinirii Hotă
rârii Plenarei Comitetului Cen- 9 tral al Partidului Comunist Ro

se- mân din octombrie 1967 cu 
privire la îmbunătățirea sistemu- 9 lui de salarizare și majorarea 
salariilor pe baza unei recoman
dări făcute printr-o recentă ho- 9 târâre a Consiliului de Miniștri, 
Comitetul Executiv al UCECOM 
a aprobat generalizarea cu înce- 9 Pere de la 1 septembrie a c., a 
experimentării noului sistem do 
retribuire și majorare a retribu-partidului, președintele Organiza

ției raionale din Reinickendorf al 9 țjj]or țn cooperația meșteșugă- 
P.S.U. din Berlinul Occidental.

La sosire, pe aeroportul Bă- — 
neasa, membrii delegației au fost ™ 
întâmpinați de tovarășii Mihai 
Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., 9 
și Eduard Eisenburger, membru 
supleant al C.C. al P.C.R. 9

Reprezentantul Partidului Comunist

rească.
Potrivit deciziei Comitetului 

Executiv al UCECOM retribu
țiile cooperatorilor și personalu
lui tehnico-administrativ ur
mează să fie majorate în medie 
cu 8,7 la sută : împreună cu ma
jorarea retribuțiilor mici făcu
tă în anul 1967 se asigura pe an
samblu o creștere medie de 11,9 
la sută. De această creștere a 
retribuțiilor beneficiază un nu-

măr de peste 180 000 de coope
ratori și personal angajat, care 
lucrează în peste 360 de coope
rative și ale căror venituri vor 
fi mai mari cu peste 190 milioa
ne lei, față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

La stabilirea elementelor nou
lui sistem de retribuire a muncii 
cooperatorilor s-a ținut seama 
de principiile Hotărârii Consi
liului de Miniștri din 1968 re
feritoare la experimentarea nou
lui sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor, adaptate la 
specificul activității din acest 
sector.

Odată cu introducerea noului 
sistem de retribuire, atît coope
ratorii retribuiti în acord cît și 
cei în regie vor putea primi pre
mii în cursul anului pentru ac
tivitate deosebită. Ținînd seama 
de caracterul de organizație 
obștească a cooperativei, la fine
le anului, membrii cooperatori 
vor beneficia de retribuții supli-

mentare, iar angajați! de recom
pense anuale din beneficiul rea
lizat peste plan. De asemenea, 
se introduce și în acest sector 
sporul pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate. Prin in
troducerea noului sistem de re
tribuire, rețelele tarifare pentru 
unele activități ca cel de con
fecții și textile sînt mai bine 
corelate cu cele aplicate în ra
muri similare din industria re
publicană. De asemenea, pentru 
anumite prestări de servicii ne
industriale care au 
calificare deosebit 
coafura, cosmetica, 
stabilite retribuții 
funcții, care sînt la 
perior față de celelalte meserii 
din cadrul prestărilor de servi
cii neindustriale. Pentru perso
nalul tehnic-administrativ din 
cooperative și uniuni au fost 
prevăzute nivele de salarizare 
care corespund în general cu 
cele practicate în întreprinderile

un grad de 
cum sînt î 

foto au fost 
tarifare pe 

un nivel su-

din ramurile de activitate simN 
Iară.

Generalizarea experimentării 
noului sistem de retribuire și 
majorare a retribuțiilor în coo
perația meșteșugărească repre
zintă o dovadă a consecvenței 
cu care sânt traduse în viață ho
tărîrile Congresului al IX-lea 
al partidului privind creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Introducerea noului sistem de 
retribuire și majorare a retribu
țiilor va constitui pentru coope
ratori un stimulent puternic pen
tru întărirea economică a unită
ților în care lucrează pentru spo
rirea cointeresării și răspunderii 
lor în realizarea și depășirea sar
cinilor ce le revin în deservirea 
promptă și în condiții tot mai 
bune a populației cît și pentru 
lărgirea gamei de prestări de 
servicii.

(Agerpres).

Brazilian
Luni seara a sosit în Capitală, 

pentru a participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., tovarășul Antonio Souza, 
membru al C.C. al P.C. Brazi
lian.

La aeroportul Băneasa, oas- _ 
petele a fost întâmpinat de tova- 9 
rășii Vasile Vaida, membru al 
C.C. al P.C.R. și Constantin 9 
Ionescu, director general al Di
recției Centrale de Statistică.

(Urinare din pag. I)

Reprezentantul Partidului Poporului

din Panama
Luni seara a sosit în Capitală 

tovarășul Luther Thomas, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Poporului din Panama, 
care va reprezenta acest partid 
la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Comunist 

din Turcia

Luni seara â sosit în Capitală 
tovarășul Halil Özgür, șeful 
Secției de prbpagahdă a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Turcia, care va re
prezenta acest partid la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Româh-

gătirea unor detașamente valo
roase de oameni capabili, da 
toate nivelele, ce și-au adus 
contribuția, priceperea lor la 
realizările înregistrate. Dar în 
raport cu sarcinile ce le avem 
în perspectivă sîntem datori, șl 
documentele pentru Congres na 
obligă la aceasta, să adîncini 
preocuparea noastră pentru for
marea și perfecționarea cadre
lor de care avem nevoie. Să na 
gîndim că avem de făcut față 
nu doar unui salt calitativ în 
planul competitivității, produ
selor, unor ritmuri mai accen
tuate ca pînă acum Se atacă 
de această dată ramuri foarte 
interesante pentru tehnica se
colului XX. Iată de pildă elec
tronica, mictroelectronica, fac
tor de anvergură în revoluțiâ 
tehnico științifică contempora
nă — va cunoaște un vast teren 
de amplificare. Va trebui să 
participăm la realizarea pro
gramului nuclear național, în 
același timp cu creșterea apor
tului nostru pentru satisfacerea 
cerințelor în chimie, siderurgie, 
energetică, construcții. Iată 
prin urmare că mult mai mult 
decît pînă în prezent va trebui 
să asigurăm îmbinarea tehnicii 
de gabarit cu mictrotehnica să 
acoperim Spațiul de larg ecar- 
tament între utilaje complexe, 
să zicem, și mecanica fină. Evi
dent că 
chemată 
părerea 
stabilite 
sionarea 
tivă solicită cu prioritate tînăra 
generație, acestea reprezentînd 
o invitație deschisă la cunoștin
țele, îndemînarea, la capacita
tea lor profesională. Mai ales 
că ideea pe care mergem, ex
primată cu claritate de proiec
tul de Directive este aceea de 
a mări gradul de participare al 
fiecărui lucrător la creșterea 
producției sociale, accelerînd 
viteza de introducere a progre
sului tehnic în construcția de 
mașini, în economie în ansam
blul ei, mărind în permanență 
productivitatea muncii.

Merg adeseori în întreprin
deri, pe șantiere, în institutele 
de cercetări. Am astfel prilejul 
să constat la fața locului că nu 
numai în unitățile economice 
noi ci și în cele cu tradiție me
dia de vîrstă a personalului, a 
muncitorilor, a inginerilor șî 
tehnicienilor noștri este foarte 
tînără. O exprimare limpede, o 
dovadă la Indemînă, a disponi
bilităților în acest important 
domeniu. Sarcinile foarte grele 
ce le avem de îndeplinit ne în
deamnă însă la o mai atentă 
preocupare pentru a crea con
diții, în confruntarea actuală 
dintre om și tehnică, manifes
tării plenare a calității tineri
lor, aplicind cu mai multă con
secvență criterii moderne de 
orientare, de selecție și perfec
ționare a cadrelor. Lucrătorul 
de azi, și cu atît mai mult în 
viitor, trebuie să dovedească 
calități superidare — receptivi
tate deosebită, putere de a ac
ționa rapid, un grad de inte- 
lectualizare avansat. De aceste 
lucruri e necesar să țină cont 
școala, dar și mijloacele de in
fluențare din afara școlii im- 
primînd fiecărui tînăr un avan
sat spirit al responsabilității ) 
o dată cu dorința de a-și cîștiga 
un Ioc cît mai bun în dialogul 
dintre el și meseria pe care a 
îmbrățișat-o. Angajamentul în 
planul competitivității externe 
ne obligă în primiil rînd la a fi 
competitivi cu noi înșine, cu 
cei de lingă noi. Iată cîteva 
gînduri pe care am țintit să le 
exprim în legătură de cei îm
preună cu care vom transforma 
legate obiectivele anilor urmă
tori.

De Ia apariția documentelor 
ce urmează să fie supuse dez
baterii.. Congresului al X-lea, 
oamenii muncii din întreaga 
țară și-au exprimat încrederea 
în realismul măsurilor preco
nizate, dorința de a munci nea
bătut pentru traducerea lor în 
viață. In ultimele săptămâni am 
avut privilegiul de a însoți ne 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Cîteva județe și am putiit astfel 
urmări pe Viu entuziasmul. în. 
crederea cu care poporul nos. 
țru este hotărît să aplice preve. 
derile măsurilor exprimate îiu 
documentele de partid. Vă roft 
să considerați înglobată în a< 
ceastă hotărîre unanimă voinți 
colectivelor din industria con. 
structoâre de mașini de a-șl 
onora în întregime sarcinile dt 
mare responsabilitate ce le-ai 
fost încredințate,

de producție dintre cele mai 
moderne. Au fost create uzine 
și secții noi, s-a extins și mo
dernizai cea mai mare parte 
din capacitățile de producție 
existente, numai în anul 1969, 
de exemplu, programul investi
țiilor în construcția de mașini 
echivalînd cu 
beneficiat în 
anterior.

O realizare 
amplificării 
prii a ramurii noastre la valo
rificarea potențialului tehnic și 
științifică din țară, consider că 
este crearea celor 14 institute 
și centre de cercetări și proiec
tări ce funcționează acum în 
subordonarea ministerului, lăr- 
gindu-se astfel substanțial tere
nul de materializare a carate
lor inteligenței românești.

Fără îndoială că între eveni
mentele deosebite care au mar
cat activitatea ramurii noaștre 
în perioada de după Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală a partidului a fost hotă
rârea aplicării măsurilor sta
bilite privind perfecționarea 
conducerii și planificării econo
miei naționale. își desfășoară 
activitatea la ora actuală în 
toate întreprinderile și institu
țiile comitete de direcție — or
gane colective de coordonare și 
decizie a activității economice. 
Se experimentează în cadrul 
ministerului nostru patru cen
trale industriale — ele privind 
producția de nave, mijloace 
auto, utilaj chimic — rafinării 
și automatizări — și grupul de 
uzine pentru producția de va
goane. Faza organizatorică este 
depășită, centralele au pornit 
la lucru pe baza unui statut

sub ochii noștri, le cunoaștem, 
participăm la înfăptuirea lor. Mi 
se pare însă necesar să le reme
morăm, ele reprezentînd cores
pondentul practic al unei poli
tici profund științifice, al cărei 
realism se verifică tocmai prin 
logica sa impecabilă, se măsoară 
prin efectul binefăcător pe care 
dezvoltarea în ritm înalt a con
strucției de mașini, diversifica
rea și modernizarea producției 
în această ramură îl are asupra 
schimbărilor structurale în în
treaga economie.

— Partidul, întregul 
nostru popor se pregătește 
pentru Congresul al X-lea, 
eveniment care își impri
mă prin documentele de 
importanță fundamentală 
ce urmează să le dezbată 
prin hotărîrile ce le va 
adopta, o amprentă de 
puternic relief asupra vie
ții noastre economice, so
cial - politice. Nemijlocit 
Congresul vâ analiza mo
dul in care s-a înfăptuit 
amplul program stabilit 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă ce în
registrează transformări 
de rezonanță în toate sec
toarele de activitate. 
V-am ruga să vă referiți 
la cele mai reprezentative 
împliniri reținute pe dru
mul acestor ani.

— Așteptăm Congresul parti
dului cu sentimentul satisfacției 
izvorâtă diri faptul că prevede
rile planului cincinal se înfăp
tuiesc cu succes, probă magis
trală a realismului directivelor 
adoptate de Congresul prece
dent. Noi, lucrătorii din con-

, le cunoaștem, 
'ăptuirea lor. Mi

cel de care am 
întregul cincinal
de seamă pe linia 
contribuției pro-

prinderi mici, deținînd în jur de 
10,2 la sută din volumul total 
industrial la situația de astăzi 
cînd ponderea sa se cifrează la 

_ Deste 23 la sută, argument con- 9 vingător al importanței cé i se 
acordă în planul general de dez
voltare a României socialiste. 9 Concepția unitară și de lungă 

” perspectivă, în care s-a urmărit 
pé baza planurilor elaborate de 9 partid amplificarea producției 
de agregate, instalații și utilaje

L. „ -W.I BJ- X
neasa, oaspetele a fost salutat de sttuctòaré de mașini cu un ri- 

„ , „. . -, , dicat potențial științific și teh-
dovarașul Florian Danalache, _ oologie în stare să asigure a-
membru al Comitetului Executiv • ™edouă treimi dmnecesarul 

al C.C. al P.C.R. — să-și aducă o tot măi substanți-9 ală contribuție la exportul de 
produse românești.

A Ceea ce caracterizează drumul 9 străbătut de construcția de ma
șini în cele două decenii și ju- 

_ mătate este apariția a noi sub- 9 ramuri industriale, aducerea la 
înalți parametri calitativi a te- 

pe oetVpu*iu,  „„ lor deja existente. Mi-aș permite 
oaspetele a fost întîmpi- 9 să ,recurg ,la cîteva, djna„ex?ms' 1 - ■. - —■ piele care ie avem la îndemînă.

A fost creată o modernă bază 
producătoare de mașini—unelte, 
ce realizează un Vast registru 
de tipodimensiunî, diversificarea 
și modernizarea constituind pre
țioase puncte de reper în fabri
cația acestora. Corespunzător 
dezvoltării cu precădere a anu
mitor ramuri industriale, comari- 
dînd nemijlocit progresul eco
nomiei naționale, construcția de 
mașini a fost chemată să parti
cipe la înzestrarea lor cu uti
laje și instalații de proveniență 
românească, tn acest sens pen
tru sectorul energetic au fost fa
bricate hidro și turboagregate, 
cazane cu aburi, echipamente 
specifice destinate numeroaselor 
centre noi apărute în diferite 
județe ale țării.. A crescut de la 9 an la an participarea noastră Ia 
dotarea cu instalațiile și Utila
jele necesare marilor obiective 

• metalurgice, îndeosebi a combi
natului siderurgic gălățean, fur- 
nizate la un grad sporit de me- 9 canizare și automatizare. O dez
voltare cU totul deosebită a 
înregistrat industria electroteh- 9 rt’®ă în toate compartimentele 
sale — mașini electrice, trans
formatoare de forță, aparataj de 

• joasă și înaltă tensiune. Am a- 
vut posibilitatea în acești ani să 
ridicăm calitatea și cantitatea 

• producției de utilaj petrolier, 
sector ce și-a atras în repetate 
rînduri aprecierea beneficiarilor. 

_ important, mi se pare faptul 9 că s-a izbutit în acest răstimp 
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției de utilaj pentru indus- 9 trîa chimică, un loc aparte re- 
prezentând utilajele tehnologice 
complexe dintre care țin să a- 

• mintesc linia de fabricație pen
tru acid sulfuric de 100 060 tone 
pe an, fiind în curs de asimilare 

• în prezent liniile de producere 
a hegrului de fum, a amoniacu
lui, a superfosfaților.

_ Cred că nu greșesc afirmând 
că producția românească de mij
loace de transport șî de material 
rulant a străbătut în perioada 9 la care ne referim un veritabil 
drum al maturizării. Cînd mă 
exprim astfel am în ve- 9 dere nu doar diversifica
rea accelerată pe care a 
înregistrat-o acest domeniu de 9 activitate cît mai ales prestigiul 
cucerit de produsele respective 
— autocamioane, autoutilitare, 9 turisme, vagoane de diferite ti- 
puri, locomotive Diesel, Diesel 
electrice și magistrale.

Nu pot încheia prezentarea 
acestui tablou, cu cele, mai sem
nificative realizări din sfertul 

— de veac ce-1 vom sărbători cu- 9 rînd fără a menționa contribu
ția reușită pe care lucrătorii din 

• construcția de mașini și-au adu
s-o la înzestrarea agriculturii 
socialiste cu mijloace mecani- 
zaie. Am produs în 1947 Un nu- 9 măr de 280 de tractoare, în 1970 
vom avea 37 de mii, în condițiile 
unei permanente frământări pen- 9 tru crearea dé tipuri noi, mo- 
derne, în pas cu cerințele agri
culturii, aflate într-un continuu 

• proces de intensificare și mo
dernizate. Ceea ce este tot atît 
de important, odată cu aceasta 9 a fost creată șî dezvoltată la noi 
fabricația de mașini agricole, 
pion (je prim ordin pentru creș-

— Poate că ia prima vedere o 
asemenea trecere în revistă nu 

• și-ar avea rostul de vreme ce 
toate aceste lucruri s-au produs

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de tovarășii Ioan Gluvacov, 
membru al C.C. al P. C. R., și 
Fejeș Iuliu, membru al Biroului 
C.C. ăl U.T.C., de activiști de 
partid.

Reprezentantul revistei „Problemele ® 

păcii și socialismului" ®

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Julio Laborde. repre
zentant al revistei .Problemele 
păcii și socialismului“ care va 
lua parte la lucrările Congresului 
al X-lea al P.C R.

La aeroportul Băneasa. oaspe-

tele a föst_ întâmpinat de tovarășii ® 
Barbu
C.C. al P.CR,
cu, adjunct de
C.C. al P.C.R.

membru al
icuiae »mica-
dé secție la 9

Zaharescu,
și Nicolae Iones- 
șef —

(Agerpres).

IN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Vizite ale unor delegații ce vor participa la lucrările

Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român
Delegațiile Partidului Comu

nist din Austria, Partidului Mun
cii din Guatemala, Partidului Co
munist din Chile, Partidului Co
munist din Columbia. Partidului 
Comunist din Norvegia, Partidu
lui Comunist din Irlanda de 
Nord, Partidului Comunist Portu
ghez, Partidului Comunist din 
Uruguay, care vor participa la lu
crările Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, au 
făcut luni o vizită în județul Ar
geș! Oaspeții au avut o întâlnire 
la sediul Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. cu tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-seeretăi 
al Comitetului județean de 
partid. președintele Consiliului

popular județean și au vizitat 
Hidrocentrala de pe Argeș, Com
plexul de industrializare a lem
nului și Combinatul petrochimic 
din Pitești.

Luni după-amiază tovarășa 
Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, 
împreună cu membri ai delega
ției P. C. diiî Spania, care voi 
participa la lucrările celui de al 
X-lea Congres al P.C.R. au făcut 
o vizită în Capitală.

Qaspeții au vizitat cartierele 
Florească. Titan și Drumul Ta
berei. în timpul vizitei delegația 
a fost însoțită de tovarășii Mi- 
hail Florescu, membru al C.C. al

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Viet
namului de Sud. în Republica 
Socialistă România, Ngu^bn Duc 
Van, a oferit, luhi seara, o recep
ție la restaurantul „Pescăruș“ cu 
prilejul deschiderii Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud 
la București.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
K iniștri al Republicii Socialiste 
România, Vasile Pali line 
tar i
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului dc Stat, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mi- 
Șai Marin, adjunct al ministrului 
facerilor externe, general-loco-

inia, Vasile Patilineț, socre
ai C.C. al P.C.R., Dumitru

tenent Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Mirort 
Constantinescu, adjunct al minis
trului învățământului. Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ttidor Iotlescu, 
președintele Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, pre
ședintele Comitetului Național 
de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali și 
ofițeri, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

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

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

P.C.R., și Gheorghe Rădoi, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Co
munist din Belgia la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, tovarășul Louis 
Van Geyt, membtu al Biroului 
Politie al P.C.B., a Vizitat în ju
dețele Brașov, Suceava și Iași o 
serie de obiective economice, 
cultural-istorice și turistice, s-a 
întîlnit și a purtat discuții cu 
cadre de conducere din organele 
locale de partid și de stat.

Delegația Federației Tineretu
lui Comunist din Italia (F.G.C.I.) 
condusă de Renzo Pagliai, mem
bru al Secretariatului Național 
al F.G.C.I., care la invitația Co
mitetului Central al. U. T. C. se 
află în țara noastră, a vizitat 
Fabrica de .antibiotice, I.A.S. Co- 
pou, Casă de cultură a tineretu
lui, Universitatea „Al. I. Cuza“, 
Palatul Culturii și monumente is-

și 4 august, 
Alianța

în zilele 
delegația 
Populară 
de Ragnar 
partidului, 
lanțul Partidului Muncitoresc Ir
landez, Sam Noian, secretar ge
neral adjunct al partidului, care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C R., au 
făcut o Vizită în orașul și iudetul 
Constanta. Cu acest prilej, oaspe
ții au vizitat stațiunile Mamaia, 
Eforie, Mangalia, precum și o- 
biective de interes cultural-isto- 
ric și turistic de pe litoral.

de 3
Partidului

di.i Islanda, condusă 
Amalds, președintele 
precum și reprezeu-

(Agerpres)

torice din Iași. De asemenea, de
legația a vizitat Expoziția jublia- 
ră a județului Iași, organizată în 
cinstea celei de a 25-a 
a eliberării patriei.

Cu prilejul Vizitei, 
F.G.C.I. a fost primită 
tetul județean Iași al
la Comitetul județean Iași 
U.T.C.

Vizită continuă.

aniversări

delegația
la Corni- 9
P.C.R. și

al

De la Ministerul luvățamiiitului
Se aduce la cunoștința celor 

interesați că la liceele de cul
tură generală și la liceele pe
dagogice, la care au mai ră
mas locuri neocupate în anul I, 
se organizează un nou concurs 
de admitere între 1—9 sep
tembrie a.c.

.Vizita medicală și proba de

aptitudini muzicale la liceele 
pedagogice au loc cu 2—3 zile 
înaintea probelor de cultură 
generală.

Informații privind numărul 
locurilor neocupate și condiții- terea producției, din agricultură, 
le de admitere se pot obține w a

de la liceele care organizează 
concurs de admitere.

aici toată lumea este 
să pună umărul. După 
mea însă programele 
de partid, prin dimen- 
lor de amplă perspec-

DINAMISM Șl
MODERNIZARE
strucția de mașini sîntem cu 
atît mai bucuroși să știm că ra
mura în care lucrăm a înregis
trat creșteri superioare în ra
port cu media pe ansamblul in
dustriei, producția atinsă la fi
nele anului 1968 fiind cu 56 la 
sută mai mare decît la începu
tul actualului cincinal.

N-aș Vrea să insist asupra lu
crurilor de amănunt legate de 
evoluția industriei constructoare 
de mașini în această etapă, cu 
atît mai mult cu cît ele sînt im
plicite în bilanțul prezentat an
terior. Mă simt însă obligat să 
mă opresc asupra unor ascen
dențe calitative ce caracterizează 
intervalul dintre cele două con
grese ale partidului.

Vreau să mă refer în primul 
rând la faptul de deosebită im
portanță ce-1 reprezintă apro
barea de către conducerea par
tidului a tinor programe privi
toare pentru dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini. 
Pe baza acestora s-a reușit să 
se imprime subramurii eieeti o- 
tehnice, electronicii și auto
matizării o pantă de dezvoltare 
mai accelerată, pregătind astfel 
rampa de lansare a rezultate
lor net superioare ce se cer în 
următorul cincinal. Pe aceeași 
linie, urmărind avansarea gra
dului de finețe în produsele 
noastre, integrare în standar
dul de exigență al competitivi
tății. programul privind mași- 
irile-Unelte a favorizat o intensă 
activitate pe tărîmul asimilării 
de mașini și utilaje de înaltă 
performanță. Pentru șantierele 
energetice ale țării s-a procedat 
ia asimilarea agregatelor de 
mare putere, comparabile cU cele 
mai puternice hidroagregate 
executate în Europa. în sfîrșit, 
o importantă specială a avut 
adoptarea programului de pro
ducție a pieselor de schimb, 
sector cu mari potențe de redu
cere a importului.

Cum era firesc, o astfel de 
abordare a lucrurilor dictată 
de rațiunea ridicării pe trepte 
superioare a eficienței econo
mice a generat un complex 
program de dotare cu mijloace

cadru ce le dă competențe lăr- 
gite, atribuții în favoarea îm
bunătățirii stilului de muncă, 
a rezultatelor economice în an
samblu.

— Industria construc
țiilor de mașini — se 
precizează tn proiectu’ 
Directivelor Congresului 
al X-lea al P.C.R, — va 
fi consecvent orientată 
spre producții de înaltă 
tehnicitate, în vederea 
echipării cu tehnică mo
dernă a economiei, valo
rificării 
talului, 
cepției 
creșterii contribuției a- 
cestei ramuri la extinde
rea schimburilor econo
mice externe. Ce va ja
lona in principal activi
tatea constructorilor de 
ttiâșini în acest sens ?

— Tezele Comitetului Cen
tral, proiectul Directivelor pen
tru Congresul al X-lea au me
ritul nU doar de a stabili sar
cinile viitorului cincinal ci și 
de a oferi prețioase indicații 
ce conturează drumul pe care 
trebuie mers. Se știe că la sfâr
șitul anului 1975 producția in
dustriei constructoare de ma
șini va fi mai mare cu 72—76 
la sută față de 1970, ritmul me
diu anual de creștere situîn- 
du-se în jurul a 11,5—12 ceea 
ce vorbește de la sine despre 
impulsul cantitativ și calitativ 
pe care urmează să-1 cunoască 
dezvoltarea acestei ramuri. 
Fără să-mi propun parcurgerea 
programului extrem de bogat 
în conținut, de generoasă per. 
spectivă pentru progresul în
tregii economii naționale — ele 
au făcut pînă acum obiectul a 
numeroase materiale de dezba
tere pe marginea documentelor 
de partid — aș dori să insist 
asupra uneia din componentele 
esențiale ale activității noastre 
viitoare : pregătirea cadrelor. 
In general putem spune că și 
pînă acum și mai ales în ultima 
vreme s-a privit cu multă aten
ție formarea cadrelor pentru 
economie. Așa s-a izbutit pre-

superioare a me- 
fructificării con- 
tehnice proprii,



s-a înapoiat la Washington
WASHINGTON 4. — Cores

pondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Pre
ședintele Statelor Unite,' Richard 
Nixon, a sosit luni la Washing
ton. La baza aeriană militară 
Adrews, situată'în apropierea ca
pitalei americane, unde a ateri
zat avionul „Air Force one“, 
președintele și soția au fost în- 
tîmpinați de vicepreședintele Spi
ro Agnew, membri ai guvernu
lui, congresmeni, șefi ai unor mi
siuni diplomatice și un numeros 
public; Din partea ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Washington a fost prezent însăr
cinatul cu afaceri Iosif Ghiorghiu.

Ministrul afacerilor externe 
al Franței) Maurice Schu
mann, va participa la sfîrșitul 
lunii septembrie la lucrările 
Adunării Generale a O.N.U. 
Cu acest prilej, ministrul 
francez se va deplasa la 
Washington, unde va avea 
convorbiri cu oficialități ame
ricane 
vizitei 
Franței, , 
intenționează să o facă ulte
rior în Statele Unite.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse anunță că la 
începutul lunii septembrie 
președintele Pompidou, înso
țit de premierul Chaban- 
Delmas și de Maurice Schu
mann, va pleca la Bonn pen
tru întrevederile bianuale 
franco-vest-germane, în con
formitate cu prevederile Tra
tatului de cooperare dintre 
Franța și R.F.G., încheiat în 
ianuarie 1964.

în vederea pregătirii 
pe care președintele 

Çeorges Pompidou,

Adresîndu-se celor prezenți, 
președintele Nixon a subliniat, 
printre altele, că Statele Unite 
doresc să contribuie la instau
rarea păcii în lume și vor să-și 
aducă, împreună cu alte țări, par
tea lor de contribuție la menți
nerea păcii în lume. Acest senti
ment de pace este împărtășit de 
toate popoarele.

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

R. D. Vietnam: ELIBERAREA A TREI
PRIZONIERE DE RĂZBOI AMERICANI

care
de

Sesiunea
guvernului

revoluționar
al Vietnamului

de Sud

R.

din viata tineretului lumii

• CANCELARUL vest-ger- 
man Kurt Georg Kiesinger va 
părăsi marți Bonn-ul cu desti
nația Washington, unde, joi și 
vineri, va avea întrevederi cu 
președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon. Cei doi oameni 
de stat vor aborda o serie de 
probleme privind situația inter
națională, precum și probleme 
bilaterale.

Se crede că în cadrul proble
melor bilaterale va fi exami
nată, între altele, situația finan
ciară privind întreținerea for
țelor militare americane stațio
nate în Germania federală.

P. POLONA. — Intensă 
activitate portuară 

la Gdansk

R. P. BULGARIA — La Sofia »-au ridicat noi blocuri

HANOI 4 (Agerpres). — După 
cum a anunțat postul de radio 
Hanoi, la 4 august în conformi
tate cu hotărîrea Direcției gene
rale politice a Armatei Populare 
Vietnameze au fost eliberați trei 
prizonieri de război americani:

Ministri civili 
in guvernul 

Pakistaner

«■ ''-i

al 
ale

„Mariner-7" transmite
Cea de-a doua serie de 34 de fotografii transmise duminică 

seara de sonda spațială „Mariner-7“, prezintă calota Polului sud 
al planetei Marte, văzută de la < .ct distanță de peste 1 126 000 km.

Se disting în mod clar, limi
tele calotei polare sudice și con
tururile unor mari cratere, pre
cum și o serie de puncte întune
cate, care par să se deplaseze 
încet pe suprafața emisferei su
dice a planetei. Această consta
tare i-a intrigat în mod deosebit 
pe cercetătorii de la Pasadena, 
adăugînd astfel încă o enigmă 
nedeslegată la cele care încon
joară „planeta roșie". Fotogra
fiile mai relevă existența unor 
pete întunecate deasupra calotei 
polare sudice, care au stîrnit, de 
asemenea, interesul cercetătorilor. 
Primele ipoteze emise susțin că 
ar fi vorba despre nori de ghea
ță. Faptul este apreciat a fi atît 
de important, îneît specialiștii au 
hotărît să devieze cu aproxima
tiv 500 km traiectoria sondei 
spațiale, pentru ca, ea să trea
că exact pe deasupra Polului 
sud al planetei, în momentul în 
care se va afla la cea mai mică 
distanță de aceasta, respectiv la 
3 200 km. Potrivit programului 
inițial, atenția principală fusese 
acordată configurației conturu
lui calotei polare și nu a părții 
ei centrale, deasupra căreia au 
fost identificate aceste presupu
se pături de nori.

Din cauza dificultăților tehni
ce, respectiv a scoaterii din uz 
a 15 canale de comunicație din 
cele 93 existente la bord, „Jet 
Propulsion Laboratory" a ho-

Specialiștii de la laboratoarele 
din Pasadena au declarat că da
că fotografiile transmise de „Ma- 
riner-6“ sînt mai clare decît cele 
transmise în ianuarie 1965 de 
„Mariner-4“, imaginile recepțio
nate de la „Mariner-7“ sînt net 
superioare celor luate de sonda 
anterioară. Oamenii de știință 
apreciază că recepționarea în mai 
bune condiții a imaginilor se da- 
torește temperaturii puțin mai 
ridicate pe planeta Marte, ceea 
ce face ca semnalele transmise 
spre Pămînt să fie mai puternice.

Președintele Pakistanului, Ya- 
hya Khan, a numit luni șapte 
miniștri din rîndul civililor, în 
primul său cabinet. Patru din ei 
sînt originari din Pakistanul de 
rst, iar ceilalți trei din Pakistanul 
de vest. In postul de ministru al 
finanțelor a fost numit Muzafar 
Aii Khan Quazilbash, al informa
țiilor și radiodifuziunii — Sher 
Aii Khan, al sănătății, muncii și 
familiilor — Abdul Mutalib Ma- 
lik, de interne și al problemelor 
Kașmirului — Sardar Abdul Ras- 
hid, industriei și resurselor natu
rale A. K. M. Hafizuddin, 
educației și științei ~ Shamsul 
Haque, comerțului — Eshanul 
Haque. Atribuțiile de ministru de 
externe, al apărării și planificării 
vor fi exercitate de președintele 
Yahia Khan.

Rohert Frishman, locotenent
forțelor aeriene militare 
S.U.A., Wesley Rumble, locote
nent al forțelor maritime militare 
ale S.U.A. și Douglas Hegdal, 
matelot de pe crucișătorul ame
rican „Canberra“.

Cei trei militari americani 
și-au exprimat profunda lor gra
titudine față de Direcția gene
rală politică a Armatei Populare 
Vietnameze, guvernului Republi
cii Democrate Vietnam și po
porului vietnamez pentru liber
tatea acordată, pentru tratamen
tul uman la care au fost supuși 
în timpul detențiunii în lagăr.

Ei au fost predati de Comi
tetul vietnamez de solidaritate 
cu poporul american delegației 
pacifiștilor americani care vi
zitează Hanoiul.

SAIGON 4 (Agerpres) — în 
Vietnamul de sud a avut loc, 
sub președinția lui Huynh Tan 
Phat, o sesiune a guvernului re
voluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud — 
transmite agenția „Giai Phong" 
(„Eliberarea"). în comunicatul 
dat publicității la încheierea lu
crărilor, guvernul revoluționar 
provizoriu aprobă activitatea de
legației sale la convorbirile de 
la Paris în problema vietnameză. 
Acționîhd la masa tratativelor în 
spiritul programului în zece 
puncte ale Frontului Național 
de Eliberare, delegația a cîștigat 
înțelegerea, simpatia și sprijinul 
țărilor socialiste, a unor guverne 
prietene, a popoarelor progre
siste din lume, inclusiv cel ame
rican — se subliniază în comu
nicat. Guvernul Revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud își afirmă sincera 
dorință de a se ajunge la o re
glementare politică corectă a 
problemei vietnameze, pe baza 
programului în zece puncte al 
Frontului Național de Eliberare ; 
în acest sens, el cere să fie re
trase total și necondiționat toate 
trupele americane și aliate ale 
acestora din Vietnamul de sud, 
să înceteze sprijinul acordat ad
ministrației marionetă de la 
Saigon, pentru ca poporul sud- 
vietnamez să-și dobîndească 
deplin dreptul de a-și 
singur soarta.

Noua tentativă
a lui M. Rumor

Mariano Rumor, care a 
fost însărcinat duminică 
de președintele Saragat în 
vederea soluțiohării crizei 
de guvern din Italia, ur
mează să prezinte astăzi 
rezultatele noii sale mi
siuni.
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Amănunte privind 

fotografiile transmise 
de „Mariner - 7"

tărît să reducă numărul de ele
mente informaționale electronice 
pentru transmiterea celei de-a 
treia serii de fotografii, în direct, 
în cursul dimineții 
Cercetătorii speră că 
perație tehnică nu va 
litatea fotografiilor.

de marți, 
această o- 
afecta ca

Imaginile planetei Marte, trans
mise sîmbătă și duminică seara 
de sonda „Mariner-7", sînt de o 
calitate mai bună decît cele pri
mite de la „Mariner-6".

Un comunicat al Administrației 
Naționale pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic arată că starea sănătății 
celor trei astronauți, Neil Arm- 
strong, Edwin Aldrin și Michael 
Collins, este foarte bună. Comu
nicatul adaugă că nu există nici 
un motiv pentru prelungirea pe
rioadei de carantină la care au 
fost supuși astronauții, precum și 
o serie de specialiști ai N.A.S.A. 
Perioada de carantină a intrat 
în cea de-a treia și ultima săptă- 
mînă, urmînd .să ia sfîrșit la 11 
august. Comunicatul N.A.S.A. a- 
rată, de asemenea, că cei 24 de 
șoareci, cărora li s-a inoculat 
praf lunar, nu au prezentat reac
țiile vreunei boli. Primele rezul
tate ale autopsiei șoarecilor în 
mod deliberat sacrificați, preci
zează comunicatul, arată că or
ganele acestora prezintă aceleași 
semne ca și ale celor care nu 
au fost inoculați sau nu au fost 
în contact cu materialele lunare.
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pe 
hotărî

Mari-

PE AEROPORTUL
DIN KHARTUM

După cum anunță agenția 
M.E.N., un avion de tip „Dc-9“ 
al companiei „Danemark Sterling 
Airlines“, avînd la bord 82 de 
pasageri și un echipaj de șase 
persoane, a fost reținut luni di
mineața 
Khartum.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Interne sudanez a 
anunțat că autoritățile au hotărît 
reținerea avionului întrucît aces
ta urma să aterizeze la Tel Aviv.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Danemarcei a 
declarat că guvernul danez va 
face demersuri pe lîngă autorită
țile sudaneze în vederea eliberă
rii avionului care aparține com
paniei „Danemark Sterling Air
lines“. Purtătorul de cuvînt, ci
tat de agenția U.P.I., a declarat 
că avionul care venea de la 
Nairobi avea drept punct final 
Copenhaga, via Cipru, și că nu 
urma să aterizeze la Tel Aviv.

pe aeroportul din

Observatorii politici apreciază 
că premierul desemnat va în
cerca să alcătuiască un guvern 
democrat-creștin al cărui pro
gram politic să nu difere de cel 
al fostei coaliții de centru-stînga. 
Noul guvern speră să obțină în 
parlament sprijinul partidelor 
Socialist Italian și Socialist Uni
tar, bucurîndu-se în același timp 
de neutralitatea republicanilor.

Noul guvern, condus da ___
ano Rumor, va fi însă un „cabi
net de tranzație". Atît P.S.I. cît 
și P.S.U. au pus drept condiție a 
sprijinului lor ca activitatea vii
torului guvern să nu depășească 
luna noiembrie, cînd vor avea 
loc alegerile municipale. De ac
ceptarea acestui deziderat va 
depinde ulterior atitudinea celor 
două partide socialiste.

După cum se știe, la ultimele 
alegeri generale dț anul trecut, 
socialiștii italieni ad pierdut nu
meroase voturi. După testul elec
toral din noiembrie, ei vor să 
aibă libertatea de a acționa în 
funcție de rezultatele obținute.
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JAPONIA. — Imagine din Tokio
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• JOSEPTI Sisco, asistent al 
secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de sud, a so
sit luni la Belgrad într-o scurtă 
vizită, în cursul căreia va ave i 
convorbiri cu oficialități iugo
slave.

In aceeași zi, Sisco a avut o 
convorbire cu Anton Vratușa, 
secretar de stat adjunct al afa
cerilor externe, cu care a dis
cutat probleme de interes co
mun. menționează agenția 
Taniug.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
GENSUIKE

IN ORAȘUL Hiroșima au 
început luni lucrările etapei a 
doua a celei de-a 15-a Confe
rințe internaționale pentru in
terzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen organizată de Con
siliul Național Japonez pentru 
interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen (Gensuike). Prima 
etapă a conferinței, consacra
tă împlinirii a 24 de ani de la

bombardamentele atomice asu
pra orașelor japoneze Hiroșima 
și Nagasaki a avut loc la 
Tokio.

Conferința se desfășoară sub 
lozincile interzicerii armelor 
nucleare, retrocedării Insulelor 
Okinawa. lichidării tratatului 
de securitate japono-american, 
intensificării ajutorului acordat 
victimelor bombardamentelor 
atomice din 1945. întăririi soli
darității luptătorilor pentru 
pace din lumea întreagă.

• LUNI a început la Oslo o 
conferință internațională în 
problemele educației, la care 
participă reprezentanți din 23 
de țări, printre care și Româ
nia. Conferința, ale cărei lu
crări vor dura șase zile, a fost 
organizată de Comitetul norve
gian pentru UNESCO.

• DUPĂ cum s-a anunțat ofi
cial la Pnom Penh, Franța va 
reprezen'a interesele Republicii 
Federale a Germaniei în Cam- 
bodgia în urma ruperii relațil-

lor diplomatice între cele două 
țări.

După cum precizează agenția 
France Presse, interesele Cam- 
bodgiei în Republica Federală a 
Germaniei vor fi girate de Aus
tralia.
• ESCADRA de nave sovieti

ce din flota Mării Negre și-a 
încheiat vizita de prietenie de 
șapte zile în porturile din Gol
ful Boka Kotorska din partea 
de sud a Adriaticii. Agenția Ta
niug, menționează că echipajele 
navelor sovietice au vizitat mai 
multe localități de pe litoralul 
Adriaticii unde au avut întîiniri 
prietenești cu marinarii și popu
lația iugoslavă.

TURNEUL „DOINEI" 
DIN PITEȘTI

Sîmbătă și-a început tur
neul în Franța formația fol
clorică de amatori „Doina“ 
din Pitești. Spectacolul inau
gural a avut loc în curtea 
castelului din Mont-Seve-

roux, localitate de lingă 
Lyon- Au asistat primarii a 
12 localități din regiune, 
precum și un numeros pu
blic. Cu acest prilej, atașatul 
cultural al Ambasadei Re
publicii Socialiste România 
la Paris a vorbit despre 
succesele României în cei 25 
de ani de la eliberare.

ÎNTREVEDERE
G. POMPIDOU—H. KISSINGER

HENRY Kissinger, asistent 
special al președintelui S. U. A„ 
Richard Nixon, pentru proble
mele securității naționale, a fost 
primit ieri după-amiază la Pa
latul Elisée de președintele 
Franței, Georges Pompidou. La 
întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej au participat, de a- 
semenea, Sargent Shriver, am
basadorul S.U.A. în Franța, pre
cum și ambasadorul Franței la 
Washington, Charles Lucet.

INUNDAȚII IN INDIA

PLOILE musonice care s-au 
abătut asupra coastei vestice a 
Indiei au provocat mari inun
dații !ntr-o serie de regiuni ale 
statului Orissa. In urma inunda
țiilor, anunță presa Indiană, 13 
persoane și-au pierdut viața,

peste 7 000 locuințe au fost dis
truse, iar suprafețe întinse de 
culturi au fost compromise.

A fost afectat in mod serios 
de inundații șl statul vecin 
Madhya Pradesh, unde rîurile 
revărsate au distrus poduri izo- 
lînd complet mai multe locali
tăți. Oficialitățile indiene au â- 
doptat măsuri excepționale în 
vederea ajutorării sinistraților.

REZERVELE DE AUR Șl DEVIZE 
ALE ANGLIEI

REZERVELE în aur și de
vize convertibile ale Angliei au 
fost; evaluate la sfîrșitul . lunii 
iulie lă 1 032 milioane lire ster
line, în creștere cu 14 milioane 
față de situația înregistrată la 
sfîrșitul lunii precedente a a- 
nunțat Trezoreria Britanică.

în Camera deputa- 
ților din Paraguay a 
fost prezentat un 
proiect de lege pri
vind introducerea 
unor măsuri severe 
împotriva a ceea ce 
autoritățile paragu- 
ayene denumeso „ac
țiuni antiguverna
mental«*.  După turn

O reformă care se 

lasă așteptată
Ultimele săptămîni au marcat o „perioadă de vtrf*  în 

mișcarea revendicativă a studenților columbieni. La Bogota, 
studenții au organizat mitinguri și demonstrații în sprijinul 
democratizării și modernizării învățămîntului superior. Pen
tru prima oară în istoria acțiunilor studenfimii. columbiene 
studenții au ocupat cîteva zile tn șir facultățile, folosind 
arma grevei de protest.

Presa din Bogota și corespondenții agențiilor de presă 
din capitala columbiană apreciază că noile tulburări stnt 
„cele mai ample și mai serioase din cîte au fost înregistrate 
în lumea universitară a Columbiei*  (Frankfurțer Allgemeine 
Zeitung). Se subliniază totodată că ele constituie o prelun
gire o mișcării revendicative începută cu aproape doi oni 
în urmă.

Nemulțumirile studenților au drept cauză imediată defi
ciențele sistemului de învăfămînt superior din Columbia. în 
primul rînd, este vorba de o acută lipsă de cadre didactice. 
La cei circa î 00 000 de studenți din țară există numai 1 400 
universitari, iar dintre aceștia doar 520 sînt profesori purtînd 
oficial acest titlu. Există numeroase cazuri cînd la 300—350 
de studenți revine un singur profesor aiu+at de cîțiva asis
tenți voluntari. Lipsesc, totodată, și localurile necesare unei 
desfășurări normale a procesului de studiu. La Facultatea de 
drept din Bogota, de pildă, există săli de studii doar pentru 
650 de studenți, în timp ce numărul total al celor înscriși 
este de 2 200. O altă deficiență acuzată de studențime o 
constituie numărul redus de burse : circa 1 000 pe întreaga 
țară, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de studenți revine 
o singură bursă.

Observatorii din capitala columbiană relevă faptul că 
dincolo de aceste aspecte, dar în strînsă conexiune cu ele, 
mișcarea studențească vizează o reformă universitară me
nită să asigure atît dezvoltarea universității și crearea de 
posibilități mai largi pentru accesul tinerilor din păturile mai 
sărace, cît și modernizarea întregului proces de învățămînt.

Mai exact, mișcarea studențească se articulează pe criti
carea tergiversării reformei universitare promise de cîțiva 
ani de autorități. Un proiect de lege privind reforma uni
versității a fost schițat de guvern încă din primăvara anului 
1965. Dar după mai bine de patru ani de zile proiectul 
continuă să se afle „în studiu*.  Organizațiile studențești re
levă că dacă lucrurile continuă să evolueze în acest mod, 
va trebui probabil să treacă cel puțin un deceniu pînă se 
va aplica o reformă universitară eficientă.

Luîndu-se în considerare experiența ultimelor săptămîni, 
în capitala columbiană se consideră că frămîntările stu
dențești se pot oricînd intensifica atîta vreme cît mobilurile 
care le-au declanșat persistă.

P. N.

Protestul studenților 
japonezi

Deputății din partea parti
dului de guvernămînt liberal
democrat au reușit să treacă 
prin Camera Superioară a 
Parlamentului japonez pro
iectul de lege cu privire la 
„măsurile temporare pentru 
instituirea ordinii in institu
tele de învățămînt superior“.

Potrivit prevederilor pro
iectului, la cererea autorită
ților, poliția poate interveni 
în institutele de învățămînt 
superior cu scopul de a in
stitui ordinea.
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In luna Iulie n-a fost efectuată 
rambursarea datoriilor oficiale 
pe care Marea Britanie le-a 
contractat în străinătate pentru 
menținerea stabilității lirei ster
line. Observatorii politici consi
deră că actuala politică a gu
vernului englez în domeniul mo
netar vizează mai de grabă ram
bursarea datoriilor externe ale 
țării decît sporirea rezervelor 
valutare.
• REPREZENTANȚII la 

D.N.U. a 46 de state afro-asia- 
tice au adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scri
soare în care se cere Consiliului 
de Securitate să acționeze ferm 
pentru a pune capăt actualei 
situații din Namibia (Africa de 
sud-vest), aflată sub dominația 
regimului rasist diir Republica 
Sud-Africană.

transmite corespon
dentul din Asuncion 
al agenției Prensa 
Latina, proiectul 
jrevede pedepse în
tre 5 și 20 de 
ani pentru cei ca
re intrepripd acți
uni concrete împo
triva regimului. Cei 
„care încalcă ordinea 
socială actuală*  sînt

pedepsiți cu închi
soare pe termen în
tre 3 și 15 ani. Nu
mai pentru citirea 
unor manifeste ' cu 
caracter antiguver
namental, tribuna
lele vor pronunța 
sentințe, pedepsind 
pe cei „vinovați*  la 
doi ani inehlsoar«.
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Noi ciocniri violente au 
avut loc în noaptea de du
minică spre luni Ia Belfast, 
în cartierul protestant 
Shankill Road. 12 polițiști 
au fost răniți, iar 55 de 
persoane au fost arestate Și 
deferite unui tribunal spe
cial. Guvernul nord-irlan- 
dez, întrunit duminică în
tr-o ședință extraordinară, 
în lipsa primului ministru, 
James Chichester-Clark, 
care se afla în străinătate, 
a hotărît să ia orice măsuri 
pentru restabilirea ordinei 
publice. Primul ministru 
s-a înapoiat luni la Belfast 
și, potrivit cercurilor infor
mate, va examina posibili
tatea decretării legii mar
țiale în cazul în care tul
burările vor continua. Tru
pele britanice staționate în 
Irlanda de nord, avînd un 
efectiv de 5 000 de oameni, 
urmează să fie folosite fn 
caz de forță majoră.

Jn capitala japoneză au 
avut loc duminică mari mi- ] 
tinguri și demonstrații ale 
studenților și profesorilor im- ' 
potriva adoptării acestui pro
iect de lege. Comitetul de 
coordonare al Consiliului 
profesorilor de la Institutul 
de învățămînt superior din 
Tokio a declarat că membrii 
consiliului nu vor recunoaște 
această lege. împotriva pro
iectului de lene s-au pronun
țat si profesorii de la 61 de 
instituții de învățămînt supe
rior din provincie.

Cuba: „COLOANA 
DE TINERET

A CENTENARULUI“
HAVANA 4 (Agerpres). — 

In Cuba se sărbătorește un an 
de la înființarea „Coloanei de 
tineret a centenarului“, con
stituită în anul 1968 cînd s-au 
împlinit 100 de ani de la în
ceperea luptei de j elibeiare 
națională din Cuba. Partici- 
panții la această mișcare și-au 
exprimat dorința ca timp de 
trei ani să lucreze în agricul
tură și în alte domenii de cea 
mai mare importanță ale eco
nomiei naționale cubane. Tn 
ultimul an, tinerii au lucrat la 
plantarea trestiei de zahăr și 
la recoltarea ei, au amenajat 
plantații de orez și de citrice, 
au lucrat în cadrul flotei de 
pescuit, la rafinăria de țiței 
din Havana și la Institutul de 
cercetări științifice in dome
niul creșterii animalelor, obți- 
nînd pretutindeni importante 
succese.

Trupele salvadurieuc 
au părăsit Hondurasul

Șeful misiunii de observatori 
ai O.S.A., Carlos Vrrutia Apu/i- 
cio (Guatemala}, a anunțat că 
retragerea trupelor salvadoriene 
din teritoriul Hondurasului, care 
s-a încheiat duminică, s-a desfă
șurat fără incidente, acordul de 
încetare a focului fiind respec
tat de ambele părți. Observatorii 
militari și civili ai O.S.A. au 
preluat localitățile eliberate — 
ultimele. fiind orașele Guarita și 
Valladolid — și au pregătit pre
darea lor autorităților hondu- 
riene. El a subliniat că, în pre
zent, sarcina comisiei de me
diere în conflictul dintre aceste 
două țări este de a stabili 1 ,h 
dalitățile aplicării rezoluției cnîe 
se referă la garanțiile ce vor 
trebui acordate celor 250 000 de 
cetățeni salvadorieni care locu
iesc în Honduras.
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