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în zilele de 21-22 martie a.c., 
la Comitetul Central al partidu
lui, a avut loc o consfătuire cu 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid și primii 

. vicepreședinți ai comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județene.

Cu acest prilej a fost analiza

Expunerea tovarășului

Stimați fovarâșT,Prima consfătuire de lucru cu conducătorii organelor de partid și ai consiliilor populare județene are menirea de a face bilanțul muncii desfășurate pentru traducerea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale și a măsurilor' stabilite de Comitetul Central al partidului în legătură cu noua împărțire admi- nistfativ-teritorială a țării, de a 'analiza sarcinile de viitor ale noi-i ’or organe de partid și de stat județene.Desfășurarea întregii acțiuni de reorganizare administrativ-teritori- ală a țării s-a înfăptuit cu consultarea largă a maselor de cetățeni, 
a întregului activ de partid și de stat, ceea ce a permis ca măsurile .adoptate să corespundă cu a- devărat condițiilor economico-so- > ciale specifice țării noastre și totodată să se realizeze bine și .|n- tr-un timp relativ scurt. Aceasta a relevat încă o dată forța și capacitatea politico-organizatorică a , activului nostru de partid și de stat, a întregului partid.Doresc să exprim la această consfătuire înalta apreciere pe care conducerea partidului și statului o "ă activității intense desfășurate de :tivul de partid și de stat, de "membrii de partid, de toți oamenii muncii pentru traducerea în viață a hotărîrilor privitoare la reorganizarea administrativ-teritorială a țării stabilite de Conferința Națională.Putem aprecia că în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale îndreptate spre perfecționarea conducerii și planificării economiei, a conducerii întregii activități sociale din patria noastră, s-au făcut progrese însemnate. Măsurile adoptate în ultimii ani privind perfecționarea conducerii în economie, în știință, cultură, în alte domenii ale activității sociale au deschis calea promovării noului în toate sferele construcției socialiste. Aceasta exercită o puternică influență pozitivă asupra dezvoltării multilaterale a societății noastre.Asigurarea mersului înainte al o- perei-pe care o întreprindem, perfecționarea continuă ă societății socialiste impun ca o necesitate stringentă cunoașterea, înțelegerea aprofundată a legilor obiective ale dezvoltării sociale ; numai astfel putem dirija în mod conștient făurirea noii orînduiri. In acest proces complex rolul primordial revine partidului comunist — forța politică conducătoare a societății noastre. Avînd misiunea de organizator și conducător al întregii activități sociale, partidul trebuie să fie în stare să sesizeze Ia timp contradicțiile ce apar în sînul societății, șă înlăture cu hotărîre toț ceea ce este vechi și perimat în viața socială, ceea ce nu mai corespunde noilor condiții sociale și ține în loc mersul înainte pe calea democrației socialiste, a progresului și civilizației.Partidul trebuie să promoveze cu curaj noul în toate domeniile de activitate — aceasta fiind o lege fundamentală a edificării cu succes a socialismului, a transformării revoluționare a societății omenești. Nu trebuie uitat nici un moment că legea dialecticii acționează și în socialism, că lupta între vechi și nou se manifestă și în societatea noastră ca o puternică forță motrice a progresului, avînd un rol determinant în dezvoltarea econo- mico-socială. Comuniștii, înarmați cu concepția despre lume și viață a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric —, trebuie să înțeleagă particularitățile acestui proces dialectic și să acționeze pentru a evita apariția unor contradicții antagoniste în societate, a unor ciocniri violente între nou și vechi; ei trebuie să militeze neobosit, în primele rînduri ale luptei sociale, pentru asigurarea victoriei noului asupra vechiului. Trebuie, să spunem că în trecut, în activitatea partidului nostru s-au manifestat pregnant și tendințe conservatoare, tendințe de nesocotire a legilor obiective, care au adus daune serioase operei de construcție socialistă. E o fericire pentru partid, pentru poporul român, pentru cauza construcției socialiste din 
țara noastră faptul că Congresul

tă activitatea desfășurată pen
tru aplicarea hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R., cu pri
vire la reorganizarea administra- 
tiv-teritorială, pentru crearea 
noilor organe județene de partid 
și de stat, precum și a instituții
lor, a organizațiilor economice 
și social-culturale și a organiza- 

al IX-lea, Comitetul Central au pășit cu hotărîre pe calea lichidării tendințelor conservatoare, de rigiditate și anchilozare în viața economică, socială și politică.în înfăptuirea liniei trasate de Congresul al IX-lea am obținut, fără îndoială, succese remarcabile în toate domeniile de activitate. Mai avem însă multe de făcut pentru a ridica munca noastră în toate compartimentele societății la înălțimea hotărîrilor Congresului, pentru a da viață directivelor Conferinței Naționale care a dezvoltat în mod creator programul elaborat de congres. Este necesar ca partidul să unească eforturile întregului popor pentru promovarea în continuare a spiritului novator, înaintat în construcția socialismului, generat de Congres și Conferința Națională, pentru lichidarea cu hotărîre a atitudinilor retrograde, de rutină și închistare atît în econdmie și cultură • cît și în gîndirea social-politică, să a-' dapteze în continuare formele de organizare și metodele de muncă la condițiile noii etape de dezvoltare socială prin care trecem.Făurirea socialismului și comunismului este un proces de lungă durată. în cadrul său se impune, în primul rînd, realizarea unei a- semenea dezvoltări a forțelor de producție care să asigure satisfacerea din belșug a cerințelor materiale și spirituale ale tuturor membrilor societății. în această direcție, după cum se știe, România a obținut în anii construcției socialiste realizări uriașe. Dezvoltarea' industriei, agriculturii, științei, culturii a dus la lichidarea, Stării de înapoiere în care se găsea țara în trecut, a creat condițiile pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al întregului nostru popor. Cu toate acestea, sîntem încă departe de a putea afirma că România s-a ridicat la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Sînt încă necesare eforturi intense și de lungă durată pentru a asigura transformarea României într-o țară cu o. industrie puternică și o agricultură înaintată, în stare să satisfacă din plin toate cerințele membrilor societății.Socialismul presupune, în al doilea rînd, crearea celor mai largi posibilități pentru manifestarea li-, beră a personalității fiecărui membru al societății. Ca urmare a dezvoltării impetuoase a forțelor de producție, a progresului științei și culturii, a adîncirii continue a democrației noastre socialiste, s-au creat largi posibilități pentru toți membrii societății de a-și manifesta talentul, energia și aptitudinile. Fără îndoială, însă, că și în această direcție mai avem multe de făcut. Trebuie să milităm cu consecvență și hotărîre, în spiritul înaltelor principii ale umanismului socialist, pentru a deschide fiecărui membru al societății posibilități nelimitate în vederea manifestării nestingherite a personalității sale, pentru a-i crea condiții de a-și aduce contribuția la înflorirea societății socialiste, la progresul și prosperitatea patriei.Societatea socialistă, în care au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, în care puterea se află în mîinile celor ce muncesc, creează condițiile pentru realizarea celei mai depline democrații. Democrația socialistă înseamnă a- sigurarea participării active a tuturor membrilor societății la conducerea treburilor obștești și de stat, la viața publică, înseamnă manifestarea plenară a fiecărui individ în sînul societății. ,După cum se știe, în ultimii ani partidul nostru a supus dezbaterii întregului popor cele mai importante probleme ale politicii sale interne și externe. Asigurarea dezvoltării și perfecționării democrației socialiste impune continuarea și în viitor, cu tot mai multă fermitate, a dezbaterii cu masele largi a problemelor cruciale privind dezvoltarea societății noastre. Cu cît fiecare cetățean al patriei va cunoaște mai bine politica partidului, își va putea exprima mai liber părerea asupra diferitelor probleme ale politicii noastre interne și externe, ale vieții economice, sociale, cul- 

țiilor obștești și de masă din ju
dețe.

în cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute problemele actuale ale 
activității economice și social- 
culturale care stau în fața noi
lor organe și instituții create în 
județe, sarcinile de viitor ale 
acestora. ,

unele chiar greșife. In nu trebuie să vedem dăunător pentru intere-

turale, cu atît va exista mai multă garanție că hotărîrile și măsurile adoptate corespund pe deplin năzuințelor poporului,. cerințelor de progres ale patriei noastre. Desigur, în cadrul dezbaterii largi a problemelor care privesc viața poporului pot apare păreri diverse, unele chiar greșife. In aceasta nimic .sele dezvoltării societății noastre. Nu trebuie să existe din a- ceastă cauză teamă sau reținere în organizarea dezbaterii publice a problemelor politicii noastre. Dimpotrivă, tocmai dezbaterea largă ajută la lămurirea problemelor, la ridicarea conștiinței politice a maselor, la dezvoltarea răspunderii tuturor cetățenilor față de patrie, față de cauza construcției societății socialiste, față de interesele păcii și socialismului în lume.Partidul nostru acordă o atenție ' deosebită dezvoltării științei și culturii, ca uliul din factorii de seamă - ai desăvîrșirii construcției socialiste, ai mersului înainte pe toate planurile vieții materiale și spirituale. Făurirea societății noi Se bazează pe cunoașterea și aplicarea cuceririlor celei mai înaintate științe despre viață și societate— mar- xism-leninismul — pe rezultatele revoluției tehnico-științifice mondiale care dinamizează dezvoltarea forțelor de producție, .creșterea bunei Stări a maselor.Instaurarea noilor relații de producție a determinat apariția unor raporturi noi între clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, lichidarea divergențelor de interese dintre acestea, dezvoltarea colaborării dintre toate clasele și păturile societății în vederea atingerii țelului- comun : făurirea orînduirii socialiste și comuniste, progresul multilateral al patripi. Lichidarea dominației capitaliștilor și moșierilor a pus capăt pentru totdeauna în țara noastră oricărei opoziții dintre intelectualitate și celelalte categorii sociale. Orînduirea socialistă a creat tuturor claselor și păturilor sociale, întregului popor condiții pentru participarea activă și conștientă la opera de edificare materială și spirituală a patriei. Alături de muncitori și țărani, intelectualii sînt chemați să lucreze nu numai pentru făurirea unor valoroase opere de știință și cultură, ci și pentru a-și aduce contribuția la întreaga viață socială a patriei, pentru a participa la conducerea treburilor de stat și obștești, la e- forturile generale pentru progresul societății. Socialismul este creația tuturor celor ce muncesc, atît cu brațele cît și cu mintea, de la orașe și de la sate, uniți într-o mare și armonioasă familie socialistă.Este un adevăr axiomatic că elaborarea căilor înaintării continue spre comtinism, găsirea celor mai bune soluții pentru multitudinea problemelor pe care le ridică viața se pot asigura numai prin participarea activă a specialiștilor din toate domeniile, a tuturor categoriilor de cetățeni ai patriei. Nimeni, nici o persoană nu poate pretinde că deține monopolul adevărului absolut cu privire la căile dezvoltării vieții sociale, nimeni nu poate afirma că se află în posesia ultimului cuvînt atît în domeniul practicii cît șj al gîndirii sociale, filozofice. Marxismul, creat pe baza celor mai avansate cuceriri ale gîndirii și practicii sociale, pe baza întregului tezaur al culturii mondiale, este o știință vie, în neîntrerupt proces de îmbogățire și dezvoltare. El’își trage seva din gîndirea și experiența maselor, din noile descoperiri ale cercetării științifice, din creația culturală și artistică, din generalizarea succeselor obținute pe întregul front al cunoașterii umane. Partidul trebuie să creeze și în viitor condițiile cele mai prielnice pentru dezvoltarea gîndirii social-politice, pentru intensificarea cercetărilor în toate domeniile cunoașterii, valorificînd ■ rezultatele acestei efervescențe creatoare în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, în asigurarea mersului înainte al societății.Consider necesar să subliniez a- ceste probleme în fața conducăto

La consfătuire au luat parte 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilîe Verdeț; 
membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari 
ai Comitetului Central, membri 

rilor organelor locale de partid șl de stat, acum, cînd dezbatem sarcinile pentru activitatea viitoare a comitetelor județene de partid și consiliilor populare județene cărora le revine un rol de seamă în întreaga activitate de perfecționare a societății socialiste. Organele județene de partid și de stat trebuie să desfășoare o muncă susținută pentru a asigura lichi- darea hotărîtă a stărilor de lucruri anacronice, perimate, în vederea mersului tot mai hotărî t înainte, pa calea desăvîrșirii construcției socialiste. Ele trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste, pentru participarea largă a tuturor cetățenilor patriei noastre — muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate — la elaborarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru.. Nouă organizare adminiștrativ- teritdrială a țării; creârea județelor, noua organizare a orașelor și comunelor ce urmează a fi definitivată în următoarele luni, au o deosebită importanță pentru desfă-* șurarea operei de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru crearea condițiilor de trecere la făurirea societății comuniste. Prin lichidarea verigilor intermediare, prin apropierea organelor de partid și de stat de unitățile de bază, se creează un cadru organizatoric mai adecvat realizării operative și la un nivel calitativ superior a sarcinilor curente și de perspectivă. Dar nici un cadru organizatoric nu rezolvă de la sine problemele. Hotărîtor pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională, pentru asigurarea mersului rapid înainte în toate sectoarele societății socialiste, este felul în care organele de partid și de stat, organizațiile de partid, comuniștii vor ști să muncească, să-și după la îndeplinire sarcinile ce le revin. Noua structură organizatorică impune ca încă de la început să se realizeze o cotitură hotărîtoare în munca de partid și de stat; fără aceasta nu se poate asigura realizarea în bune condiții a marilor sarcini care ne revin. 'Atribuțiile sporite ce le sînt încredințate, sarcinile perfecționării conducerii și planificării economiei naționale fac să crească răspunderea organelor locale de partid și de stat în întreaga viață economică. Comitetele județene de partid trebuie să pună în centrul activității lor înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică a tuturor întreprinderilor republicane și locale din raza lor de activitate. Munca fiecărui comitet' județean, municipal, orășenesc sau comunal, a fiecărei organizații de bază, a fiecărui comunist, trebuie judecată după felul în care militează și înfăptuiesc hotă- rfrile de dezvoltare economică-so- cială din raza teritorială în care lucrează, după contribuția adusă la dezvoltarea generală a țării.După cum se știe, în primii doi ani ai cincinalului planul producției industriale a fost nu numai realizat, dar și depășit. Planul pe 1968 prevede o creștere mai mare a producției industriale decît cea înscrisă în cincinal. In primele două luni ale anului acesta producția industrială a fost, de asemenea, realizată cu o depășire importantă. O dată cu preocuparea pentru înfăptuirea prevederilor planului, este necesar să acordăm o a- tenție deosebită îmbunătățirii continue a calității producției în toate ramurile economice. Aceasta constituie în momentul de față una din cerințele esențiale, de importanță hotărîtoare pentru ridicarea nivelului economiei românești. Este necesar să se acorde cea mai mare atenție realizării sarcinilor Conferinței Naționale, a indicațiilor Comitetului Central al partidului privind creșterea eficienței întregii noastre activități economice, reducerea cheltuielilor de producție, a consumului de materii prime și materiale aflate încă la un. nivel nejustificat de mare.In mod deosebit doresc siă mă opresc asupra investițiilor, care au 

ai Comitetului Central, miniștrii, 
șefi de secții la C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor instituții 
centrale și obștești, redactori 
șefi ai ziarelor centrale și alți 
activiști de partid și de stat.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.CJl 

să

o importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea economiei patriei noastre. Investițiile prevăzute în 1968 s-ar putea spune că sînt decisive pentru realizarea obiectivelor actualului nostru cincinal. Anul a- cesta se prevede a fi puse în funcțiune circa 650 capacități de producție și obiective social-culturale ; trebuie luate toate măsurile pentru a se asigura realizarea lor la termen și în bune condiții. Subliniez acest lucru deoarece și anul trecut, cu toate progresele realizate, un mare număr de obiective nu a intrat în producție. Comitetele județene și orășenești de partid, organizațiile de partid trebuie să asigure ca toate unitățile productive să lucreze la capacitatea proiectată, realizeze parametrii prevăzuți în proiectul tehnico-economic.După cum șe știe, anul trecut am; obținut o serie de rezultate în acțiunea de îmbunătățire a organizării științifice a producției și a muncii, dar ele constituie doar un .început. Aceste realizări au evidențiat marile rezerve de care dispun întreprinderile noastre, posibilitatea de a obține, cu mijloacele existente, producții suplimentare. Este de aceea necesară continuarea cu perseverentă a acțiunii începute, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, descoperirea de noi rezerve și capacități de producție, valorificarea superioară a mijloacelor materiale și umane de care dispunem.Există, tovarăși, toate condițiile ea și anul acesta nu numai să realizăm,1 dar să și depășim prevederile planului; se vor crea astfel condiții si mai bune pentru înfăptuirea planului pe 1969-1970, pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor cincinalului.După cum «e știe, în primii doi ani sarcinile planului cincinal au fost realizate și în agricultură cu o depășire substanțială. In toate județele există condiții pentru dezvoltarea producției agricole, său a unor ramuri ale acesteia. Comitetele județene . și consiliile populare trebuie să analizeze temeinic condițiile din fiecare județ și să stabilească măsuri concrete pentru dezvoltarea într-un ritm mai intens a producției agricole, atît cerealiere cît și animaliere.Ținînd seama că lucrările agricole din această primăvară sînt în- tîrziate, se impune luarea unor măsuri energice pentru accelerarea executării însămînțăril și a celorlal
te lucrări. Trebuie făcut totul pentru asigurarea condițiilor necesare obținerii în acest an a unei bogate recolte de cereale. Se impune îngrijirea cu toată atenția a culturilor de toamnă, precum și realizarea la timp a însămînțărilor de porumb, a celorlalte cereale. Trebuie acordată totodată o atenție sporită culturii plantelor tehnice care ocupă o suprafață mare și care au un rol important în producția noastră agricolă. In toamna anului trecut, în baza indicațiilor Comitetului Central al partidului, 
a fost elaborat un plan special privind producția legumicolă. Comitetele județene și consiliile populare, organele agricole, trebuie să ia toate măsurile pentru realizarea integrală a prevederilor acestui plan, pentru asigurarea unei producții mari de legume care .să satisfacă în întregime cerințele de consum ale populației și necesitățile de export. Nu se mai poate admite să ne întîlnim cu situația de anul trecut în aprovizionarea cu legume ; dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura o producție mai mare în legumicultura, pentru a aproviziona bine populația.In județele cu pondere viticolă și pomicolă se impun măsuri ho- tărîte pentru lichidarea neajunsurilor care s-au manifestat în anii trecuți în îngrijirea viilor și pomilor, pentru executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor pomi- 
(Continuare in pag. a IlI-a)

a primit pe secretarul de stat
pentru afacerile externe

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit vineri la amiază pe secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici.La primire au participat Corneliu Mănescu, ministrul, afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.A luat parte, de asemenea, Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F Iugosla
via la București.

Primirea la tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

a secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia

Vineri la amiază, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit pe secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici.La primire .au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, amba- (Agerpres)

Competiția cu timpul
la executarea

lucrărilor agricole
JUDEȚUL GALATI

Debut nesatisfăcător

Telegrame

Intrucît timpul necesar executării lucrărilor agricole de primăvară s-a scurtat mult, lucrătorii din întreprinderile a- gricole de stat, din S.M.T. și membrii cooperativelor agricole din județul Galați dau o mai . mare atenție semănatului, întreținerii ogoarelor și celorlalte lucrări care se execută în această perioadă. Și trebuie spus că într-un timp scurt este necesar de executat un mare volum de muncă. Cooperativele agricole din județ au de semănat, în această primăvară, 146 252 hectare cu diferite culturi, din care 23 564 ha în prima urgență.în cele mai multe locuri a fost înțeleasă necesitatea de a se folosi toate mijloacele mecanizate și atelajele în vederea grăbirii lucrărilor pentru a se putea recupera cît mai mult din timpul pierdut. Am putut constata acest lucru în timpul raidului-anchetă întreprins

Excelenței sale 
FELDMAREȘALULUI MOHAMMĂD AYUB KHAN

Președintele Republicii Islamice Pakistan IslamabadIn numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al meu personal, am plăcerea de a adresa, cu prilejul celei de-a XH-a aniversări a zilei naționale a Pakistanului, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală Excelenței Voastre, de prosperitate și progres continuu poporului pakistanez.Cu acest prilej, permiteți-mi să-mi exprim încrederea că bunele relații existente între țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult, spre binele popoarelor român și pakistanez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

★Cu prilejul zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis o telegramă de felicitare regelui Danemarcei, Frederik al IX-lea.In răspunsul său, regele Danemarcei a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România sincere mulțumiri pentru felicitările și bunele urări care i-au fost adresate. '

Cu prilejul întrevederii a avut loc o convorbire în , care s-a subliniat importanța pe care o pre- x zintă pentru cele două popoare dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale dintre România șl Iugoslavia, în spiritul avantajului reciproc și al internaționalismului socialist. Au fost abordate, de asemenea, probleme actuale ale situației internaționale.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească.

fată Jakșa Iugoslaviei Pe tried, la Bucu-
sadorul României în R.S.F. Iugoslavia.A fost de ambasadorul rești.In timpul desfășurat într-o, atmosferă prietenească,. ați fost abordate probleme de interes comun.

care s-aîntrevederii,

prin satele județului în zilele de 21 și 22 martie.In cooperativele agricole de producție din Tulucești, T. Vladimirescu, Independența și altele, culturile din prima urgență au fost însămînțate.. Se lucrează intens la pregătirea terenului pentru alte culturi. . Deși pe întregul județ sînt condiții bune, nu se poate vorbi încă de un ritm de lucru corespunzător. Pînă în dimineața zilei de 22 martie în județul Galați au fost însămînțate doar 3 960 Ha. Viteza zilnică planificată în această perioadă este de 5 600 ha, dar nu se realizează decît într-o proporție infimă. Care sînt cauzele acestui debut nesatisfăcător ? Adresăm această întrebare tov. ing. Mircea Sa- moilă, directorul direcției a- gricole județene : „Practic, nu sînt probleme nerezolvate care 
(Continuare In pag. a n-a)
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Cît hibernează

gospodarii ?

Traian (fost Frumoasa). Pe a-

Cft/ar dacă nu

se văd, tot

pagube rămîn

mai lungă zi de școală.
hanulLa

lui
trecut, In mai, s-a înan-

Un act norma

teptat

La respect

Foto : Gh. Vin filă

Mai multă
Competiția cu timpul(Urmare din pag. I)

ordine

Risipilă

Tîndală

Vasile MANESCU 
comuna Tarna Marș, 
județul Maramureș

la măi cruțați în planul pe acest an. Sînt tâqecute în mod automat din. anii, trecuți I

FAPTUL
DIVERS
Economul

La I.A.S. Liebling (județul Ti
miș) economistul de fermă Sica 
Livius a prelungit cu un an drep
tul salariaților Teodor Vădeanu 
și Iulian Stoia la alocația dd stat 
pentru copii, prin „modificarea" 
datei de naștere a copiilor acestora 
in evidența întreprinderii. Astfel, 
cei doi cetățeni au încasat ilegal 
6100 lei. Acest fals în acte pu
blice a fost posibil datorită fap
tului că tovarășii din conducerea 
întreprinderii nu au numit comi
sia pentru verificarea alocației. 
Cazul e cercetat de organele în 
drept, Se crede că pedeapsa va 
fi, pentru Livius, maximum ma- 
ximorum.

OlimpiadaIeri s-a desfășurat, în școlile Capitalei, Olimpiada de matematică. Inițiativă bună și utilă. Păcat însă că — deși era matematică — nu s-a desfășurat peste tot matematic (vezi cazul școlii „P. Is- pirescu", unde au participat două licee și o școală generală). Elevii au fost convocați la ora 8. De la școală au fost trimiși înapoi: „Veniți la 10". Elevii s-au reîntors la 10, au intrat în clasă și li s-au dat subiectele la 12 și au ajuns acasă la 14. Cum vedeți, termenele au decurs în progresie aritmetică (iar greșelile în organizare — în progresie geometrică !). Și astfel, prima zi de vacanță, s-a transformat în cea

Anali ... .v .
garat cu mare zaiafet hanul de 
pe dealul Huța, cunoscut sub 
numele de „Sîmbra oilor", din 
județul Satu Mare. In pre
zent, localul (gospodărit de 
uniunea județeană a cooperati
velor de consum) arată ca vai 
de lume ! Acoperișul este făcut 
ciur, camerele de la etaj n-au 
primit nici un musafir pentru 
că sînt și astăzi pline cu moloz, 
saci de ciment, calorifere de
montate etc. La 1 mal se împli
nește exact un an de la inau
gurarea hanului. Ce-o să fie ? 
Se inaugurează, probabil, a doua 
oară. Și... tot Ou zaiafet. O iau 
de Ia capăt. N-au vrut să ser
vească friptură de miel — și au 
făcut-o de oaie I Specialitatea 
casei ?

Chemați de urgență pentru a 
aplana un scandal la bufetul 
„Mureș" din Blaj, lucrătorii de 
miliție au găsit sparte „pe (Ampul 
de luptă": sticle, pahare, scaune, 
scrumiere, o vitrină și... cîteva 
capete. Au fost găsiți, de ase
menea, și spărgătorii — frații 
Vasile și Teodor Sîrb, din Blaj 
(str. Bărbii Lăutaru nr. 89). Ei 
s-au „solidarizat frățește" pentru 
a pune la punct pe consumatorii 
care le-au atras atenția să-și mă
soare vorbele (triviale) și fap
tele. Cei doi frați huligani au 
fost judecați de urgență la că
minul cultural din Blaj, în pre
zența a peste 400 de persoane. 
Instanța a pronunțat sentința: 5 
ani închisoare „per căciulă". Prin 
urmare, aveau cap dar nu știau 
de existența lui.

Vreascurile
neglijenței

Orașele și satele își fac toaleta 
de primăvară. Gospodarii adună • 
în grămezi vestigiile iernii și le 
dau foc. Unde ? Aici e pici! 
Lipsa de prudență elementară 
s-a soldat, în numai două zile, 
la Piatra Neamț și în tmpreju- | 
rimile orașului, cu însemnate pa- ■ 
gube provocate de incendii: as
fixierea unui copil, distrugerea a I 
trei barăci ce au aparținut I 
I.C.H.-Bistrița și în care locuiau | 
provizoriu 20 de familii (a fost 
„salvat" doar un televizor) etc., 
etc. Și toate acestea — pentru | 
depozitarea necorespunzătoare și > 
arderea nesupravegheată a 
noaielor. Cu focul nu-i de 
mit 1

gu- glu-
deRubrică redactată

Ștefan ZIDARIȚA 
sprijinul corespondențilorCU ! 

„Scînteii"

IMPLACABILUL
BOM
STAîncălțămintea noastră, în linii mari vorbind, este trainică și îngrijit lucrată. Produsele multor întreprinderi din București, Timișoara, Oradea, Cluj s-au impus nu numai pe piața internă, dar și pe cea internațională. Totuși, linia actuală, noile tipuri de materiale se lansează greu. în toamna anului trecut s-a lansat încălțămintea în culori marmorate și sidefate. în cîteva din fabricile de încălțăminte vizitate recent faptul nici nu e cunoscut. încălțămintea ușoară, flexibilă, a cucerit lumea și sufragiile celor care o poartă ; la noi se produce încă multă încălțăminte îngreunată artificial. De ce ?Am adresat această întrebare ing. Constantin Nichita, directorul fabricii „Solidaritatea“-Oradea. „Cu toată bunăvoința noastră de a realiza încălțăminte cît mai ușoară și mai flexibilă — ne-a răspuns interlocutorul — sîntem îngrădiți de standardele existente, care nu ne dau voie să ieșim din cadrul prescris. Să luăm un caz concret : pantoful de damă model 20 188. Furnizorii noștri de piele, talpă și alte materiale au, pe bâza standardelor în vigoare, o limită foarte largă a minimului și maximului de grosime la produsele ce ni le livrează. De regulă, primim materialele la limita superioară de grosime, ceea ce ne dă foarte mult de lucru. Cu toată străduința depusă, producem totuși un pantof rigid, cu o formă numai relativ reușită. O grosime mai mare decît ar fi necesar este prevăzută de standard și pentru talpa de cauciuc. Adăugind la această „compoziție" materialele auxiliare folosite la întărirea bombeurilor, ștaifurilor, care sînt tot supradimensionate la grosime, vă imaginați ce pantof se realizează. O precizare : dacă asemenea materiale ni s-ar livra numai la limita minimă admisă de stas, deși n-ar fi rău dacă ar fi chiar sub limită, am putea produce aceiași pantofi cu 30 la sută mai ușori. în loc de 340 gr ei ar cîntări numai 230 gr și, bineînțeles, ar fi mult mai flexibili, mai practici și mai ieftini".Dacă stasul este depășit, de ce nu se cere schimbarea acestuia sau măcar o derogare ? ^Ministerul Industriei Ușoare, Comitetul de stat pentru standarde nu pot rezolva o asemenea cerință ? Doar știut este că simpla semnalare a dificultăților nu ajunge pentru a îndrepta o stare de fapt.„Nici la încălțămintea tip „Romar- ta“ lucrurile nu stau cu mult mai bine, este de părere ing. Romeo Constandi, directorul fabricii „Arta" din Oradea. Acest tip presupune confecționare manuală, materii prime naturale, flexibilitate, comoditate, aspect — la un nivel superior. Pentru asemenea calități dă omul un ban în plus. Dar standardele ne obligă să folosim materiale de o anumită grosime, să realizăm bombeuri într-un a- numit fel și. ștaif uri de o înălțime și rigiditate .fixe, ne,interzice să folosim materiale auxiliare sintetice, deși ar fi mult mai nimerite. De exemplu, stasul pretinde o grosime de 1,5—2,5 mm pentru bombeu, încît- acesta devine foarte tare și încleștează degetele piciorului. Același stas cere un branț de 2—3 mm, peste care trebuie așezată o ramă de talpă, apoi talpa propriu-zisă de 4—5 mm și, între ele, o umplutură de piele. Reprezentanții comerțului cer, în plus, ca talpa să aibă pe toată suprafața aceeași grosime, deși normal ar fi, pentru a se cîștiga în elastici- ■ tate, ca talpa să fie subțiată spre margini, unde solicitarea este mai mică. La rîndul său, ștaiful trebuie să aibă o grosime de 2—2,5 mm (devenind astfel tare ca oțelul) și să fie ridicat pînă acolo unde începe să roadă de fapt călcîiul. Noi l-am putea întări numai pe 15—20 mm înălțime de la toc. încît restul să se poată mula pe picior. Dar dacă nu ne permite standardul...".Te întrebi : cum o scot la capăt fabricile, comerțul și, în ultimă instanță, cumpărătorii cu acest despotic standard care reglementează producția de încălțăminte ?în definitiv, ce este și ce urmărește standardul ? Am apelat la definiția oferită de Dicționarul enciclopedic, care spune ; „Standardul este un document prin care se stabilesc norme și prescripții privitoare la calitatea, caracteristicile, dimensiunile, precum și la alte elemente ce definesc un produs, în scopul reglementării unitare a producției și consumului acestuia. Standardul trebuie să țină seama de cele mai noi cuceriri

să împiedice realizarea ritmului prevăzut. Avem mijloace mecanice suficiente, , sămînța este asigurată iar terenul zvîntat permite să se lucreze intens. Sînt însă probleme nepuse-la punct în Ceea ce privește organizarea muncii și, în această privință, acționăm a- cum mai energic".Constatările pe teren confirmă faptul că în multe unități defecțiunile organizatorice sînt prezente de la începutul însămînțărilor. La cooperativele agricole de producție din comunele Costache Negri și Cudalbi tractoarele stau în cea mai mare parte la sediul brigăzilor, în timp ce îri comunele vecine se lucrează din plin. în zilele de 20 și 21 ianuarie, ing. A. Căruntu de la cooperativa agricolă din Tăl- pigi a plecat, nu se știe unde, . din unitate, lăsînd o „dispoziție hotărîtă" ca nici un tractor să nu lucreze. Mecanizatorii s-au conformat acestei dispoziții anacronice. A fost nevoie de intervenția unui delegat al direcției agricole județene pentru a se relua lucrul la cîmp.Neajunsuri frecvente se întâlnesc datorită nefolosirii fiecărei ore bune de lucru în cîmp. La cooperativele agricole din Nărtești, Munteni, Piscu lucrul în cîmp. începe pe la 9—10 dimineața și se termină la orele 16. Din cauza lipsurilor în aprovizionarea cu combustibil, lubrifianți, apă, alimente, tractoriștii lasă agre-
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ND A RDale științei, tehnicii și practicii". Deci, dincolo de orice atribute, ar trebui să avem de-a face, înainte de toate, cu un promotor al noului.Cum stau lucrurile în realitate ?Am continuat ancheta noastră în cîteva fabrici bucureștene. „Este a- devărat că stasurile existente ne produc greutăți la confecționarea încălțămintei" — ne spune Ion Ene, directorul fabricii „Progresul" (Cea. mai mare din țară : 18 000 perechi de încălțăminte pe zi). De pildă, se prevede ca la încălțămintea de damă cu toc înalt, întăritura de oțel elastic să fie introdusă între două cartoane (ca să nu oxideze, cică, talpa sau bran- țul). Se obține un fel de sandviș gros, pe care îl umplem inutil cu carton, încălțămintea devine astfel mai puțin flexibilă, mai grea, mai scumpă, întrucît și tehnologia e mai complicată.— Nu ați încercat să realizați produse noi care nu se încadrează perfect nici ca tehnologie, nici ca material, în standardele existente ?— Cum să nu. In fiecare an avem cîteva. La ultima contractare am propus 480 de modele noi, dintre care 134 au fost acceptate. Din rîndul a- cestora, 12 modele nu se încadrează în grupele de încălțăminte existente; sînt produse cu caracteristici noi. Vom face, de exemplu, cizmulițe cu fețe textile, după cum în iarnă le-am lucrat pe cele cu fețe din hunting și velur. Cum stasul care reglementează folosirea semifabricatelor pentru carîmb (stas 3 147/61) nu permite utilizarea unor asemenea materiale, am cerut o derogare de la Oficiul de standarde.Deci, deși se plîng de standarde, fabricile pot cere derogare de la normele prestabilite.Există, însă, dificultăți în obținerea derogărilor 7 „Obținerea derogării — ne-a spus tov. Ion Ene — înseamnă așteptare, pierdere de timp, imposibilitate de a contracta produsul cu comerțul, de a contracta materialele noi necesare. Furnizorul așteaptă și el derogarea ca să înceapă realizarea semifabricatului. Șe pierd uneori un sezon întreg — două, trei luni și chiar mai mult. La aceasta se adaugă și dificultățile de stabilire a prețului care, în ciuda promisiunilor forurilor de resort, continuă să existe".Iată și părerea tov. Ovidiu Drăgoi, director general adjunct ■ în Ministerul Comerțului Interior: „Standardele pot constitui o frînă în adaptarea producției la cerințele" pieței în mă-

>

sura în care reglementările prevăzute limitează utilizarea unor semifabricate sau tehnologii noi în confecționarea încălțămintei. Este necesar ca standardele să fie revizuite și redactate astfel încît să permită a- daptarea la variațiile mari ale modei, introducerea unor noi materii prime și înlocuitori".Din investigațiile întreprinse reiese că stasurile existente trebuie, Intr-adevăr, revizuite și îmbunătățite. Totuși sînt și cazuri cînd se dă vina pe standarde pentru a se acoperi lipsa de inițiativă. In unele fabrici nici nu se cunosc bine standardele și, ca atare, nu se folosesc toate posibilitățile pe care ele" le o- feră pentru îmbunătățirea calității încălțămintei. în prezent, după cum am fost informați de ing. J. Lehrer din Ministerul Industriei Ușoare, sînt în curs de revizuire stasurile privitoare la încălțăminte. Pe cît se pare, ele vor fi înaintate Oficiului de stat pentru standarde la 1 iulie.Din declarațiile reprezentanților j fabricilor rezultă limpede ce efecte nefaste are sistemul stasurilor existente. El creează un imobilism în producția bunurilor de larg consum, adică tocmai în acea producție care trebuie să se caracterizeze, înainte de toate, prin adaptare operativă la cerințele cumpărătorilor, printr-un răspuns prompt la exigențele modei. Aceasta aduce daune și economiei, întrucît stasurile în vigoare cer o mulțime de accesorii, care îngreunează pantofii și-i scumpesc. Ca atare, este nevoie să se lase mai multă libertate de mișcare producătorilor, mai multă inițiativă în promovarea a tot ceea ce este nou. Alegerea și stabilirea modelelor să se realizeze pe calea înțelegerii directe între fabrici și comerț, pe baza studierii cerințelor cumpărătorului — care e suveran în acest domeniu. Căci lui i se adresează această producție, prin el se valorifică. Și dacă unele cantități de pantofi >rămîn să zacă nevîn- dute în rafturi, lucrul să nu ne mire: în asemenea cazuri, gusturile cumpărătorilor sînt pur și simplu ignorate. Repetăm : producția de încălțăminte — asemeni producției celorlalte articole de modă — refuză anchiloza, închistarea ; ea trebuie să se caracterizeze prin inițiativă, mobilitate șl operativitate, printr-o adaptare perfectă la cerințele pieței.

Al II I

Primăvara

In depozitele Întreprinderii co- 
’ merciale cu ridicata a cooperafiei 

de consum din Piatra Neamf 
■ s-au degradat și alterat, în de- 
- cursul ultimilor 3 ani, produse ali

mentare a căror valoare se ridică 
la cifre impresionante. Este vorba 
de peste 10 000 kg de brînză, 
2 370 kg de slănină, 1 158 kg he
ringi și însemnate cantități de 
pește sărat și untură. Aceste mărfuri 
erau destinate aprovizionării mun
citorilor forestieri de pe văile Bis
triței, Tarcăului și Ozanei.

Fără să fină seama de posibili
tățile de consum din această zonă, 
fosta Uniune regională a coopera
tivelor de consum Bacău a dirijat 
spre depozitele din Piatra Neamf 
cantități masive de produse ali
mentare. Dar aici, neexistînd con
diții de conservare, cu timpul pro
dusele au început să se degradeze. 
La aceasta a contribuit și faptul că 
instalafia frigorifică s-a defectat 
deseori sau nu a funcționat luni 
de-a rîndul. Nimeni însă nu s-a 
sesizat de acest lucru. Dimpotrivă, 
depozitul a fost aglomerat cu noi 
și noi cantități de produse. Este 
adevărat că reprezentanții uniunii 
au avut grijă ca, printr-o adresă, 
să atragă atenția celor de la depo
zit să asigure temperatura nece
sară păstrării în bune condiții a ali
mentelor. Dar nu i-au și ajutat să 
facă acest lucru, încît produsele 
s-au alterat. In tot acest răstimp, 
pe la depozite au trecut atît repre
zentanți ai conducerii uniunii regio
nale, cît și ai Centrocoop. Fiecare 
a. constatat, a notat, dar nimeni n-a 
luat nici o măsură. Pînă la urmă, 
pentru a nu pierde complet unele 
mărfuri, conducerea uniunij regio
nale a dispus reducerea de pre
țuri. Treptat, treptat, preturile măr
furilor s-au redus pînă cînd unele 
au fost date aproape gratuit. Pro- 
cedîndu-se în acest fel, în numai 
doi ani s-au înregistrat pierderi în 
valoare de peste 625 000 lei. Dacă 
calculele ar fi fost făcute la pre
turi realiste, fără îndoială că pier
derile ar fi însumat cîteva milioane 
de lei.
î,f,Cițip,.ș.e. face vinovat, și «cjne. șu- 
portă ‘ ' 1 — -
re rea 
fostul 
nale, 
niunii 
tivelor de consum, nu ar exista nici 
un vinovat, iar pierderile ar fi, zi- 
ce-se, normale, încadrîndu-se în... 
riscul comercial I „Pînă la urmă, 
ne-a spus președintele, ele vor fi 
suportate din fondurile speciale, 
create pe baza H.C.M. nr. 966 din 
1963". Cu alte cuvinte, neglijenta 
și lipsa de răspundere a celor puși 
să gospodărească bunurile ob
ștești urmează să fie suportate de 
stat. Iar tovarășul D. Dumitrescu, 
membru al Comitetului executiv al 
Centrocoop, care răspunde de 
peste un an de zile de ac
tivitatea cooperafiei din această 
zonă, ne-a declarat cu seninătate 
că cele întâmplate la Piatra Neamf... 
„nu sînt cine știe ce*. Este oare 
admisibilă o asemenea pozifie ? 
Sifuafia creată la depozitele din 
Piatra Neam} se cere clarificată cu 
operativitate, încît pagubele aduse 
avutului obștesc să fie recuperate 
de la cei ce se fac vinovați și nu 
din buzunarul statului.

S-a dus iarna, s-a topit zăpada și> vrînd-nevrînd, problemele legate de gospodărirea orașelor au reintrat în actualitate. Pe străzile Galațiului circulă diferite vehicule, purtând — ca întotdeauna, scris cu litere de o palmă — îndemnul: „Păstrați curățenia orașului!“ Dar cum se poate păstra curățenia cînd chiar în centrul orașului străzile sînt desfundate și murdare ? Parcă este un făcut ca în fiecare an, la sfîrșitul toamnei, la Galați să se desfunde străzi — care pînă atunci aveau un pavaj practicabil — și să fie lăsate toată iarna așa, în ciuda faptului că, pe lîngă aspectul lor deplorabil, împiedică circulația.Așa se prezintă bunăoară capătul străzii Traian (fost Frumoasa). Pe a- ceastă stradă bălțile care s-au ivit la tot pasul alimentează niște jeturi cu noroi ce ajung pînă pe pereții și ferestrele caselor. Tot din aceste surse, nămolul luat pe roțile vehiculelor este cărat și împrăștiat pe o mare, porțiune, în sus și în jos, pe asfaltul străzii Brăilei. Trotuarul ce duce de la strada Brăilei în cartierul Țiglina 3 este neterminat pe vreo 15 m. Destul ca să-ți umpli pantofii de noroi. Era un trotuar pe lîngă blocurile Al—A5. Au venit cei cu termofica- rea, l-au spart, și-au introdus conductele, iar trotuarul s-a transformat într-un... șir de gropi și grămezi de pămînt peste care trebuie 
să circule sute de cetățeni.La toate acestea se mai adaugă metoda de lucru folosită de gospodarii de la I.G.L.A.G. care, acolo unde execută reparații, aduc materiale și tărgi voluminoase și le „depozitează" — din comoditate — pe trotuare sau chiar pe partea carosabilă a drumului.Ce fac cei ce trebuie să asigure salubritatea orașului ? Iarna, cum lesne o poate constata oricine, a tre
cut, dar edilii încă mai hibernează...

Constantin TĂTARU 
Ion NISTOR 
C. ȘTEFĂNESCU 
Galați

★Din scrisorile sosite, la redacție în ultimele zile, spicuim „invitații" asemănătoare și pentru alți gospodari care par a se molipsi greu de prospețimea primăverii. Nu uitați, edili din Brașov, Curtea .de Argeș, Buhuși, Rm. Vîlcea, Baia Mare : străzile Se- menicului, Vlad Țepeș și Fabricii, 9 Mai, 11 Iunie și respectiv drumul ce duce spre Firiza vă așteaptă de mult și vă cheamă să le reparați. Nu
aceste pierderi ? După pă- 
tovarășului Victor Ciuciuc, 
președinte al uniunii regio- 
actualmente președintele U- 
judejene Bacău a coopera-

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

tiv mult aș
l.

De curînd, un articol publicat în „Soînteia" s-a ocupat de .problemele deosebit de complexe ale activității autorității tutelare în sarcina căreia cade — după cum se știe .— și efectuarea anchetei sociale. Mi s-au oferit și mie multe ocazii să-mi manifest dezaprobarea față de unele" anchete sociale necorespunzătoare, birocratice, „fără suflet", documente formale care pot avea consecințe nedorite, uneori fatale, în ce privește destinul unui copil sau al unei familii.Cauza constă, așa cum s-a arătat și în articolul respectiv, în lipsa unei pregătiri pedagogice corespunzătoare a celor ce efectuează această muncă. Dar nu numai în aceasta. In absența unui act normativ care să stabilească obiectul și tehnica propriu-zisă a an- . chetelor sociale, ele s-au efectuat în- tr-o varietate nesfîrșită de forme. Se

gatele în brazdă și se deplasează în comune sau la sediul brigăzilor. Un asemenea mod de folosire a mașinilor duce la prelungirea semănatului, la pierderea timpului optim; în cele mai multe unități nu există încă planuri, operative de desfășurare a lucrărilor. In loc să se adopte un stil de muncă concret, operativ, se pierd zilnic ore întregi cu ședințele de organizare a muncii pentru a doua zi. în ziua de 21 martie, în comuna Independența o a- semenea ședință a început în jurul orei 16,30 și s-a terminat la orele 19. Ritmul necorespunzător la semănat' este determinat și de pregătirea cu încetineală a terenului.In județul Galați nu s-a găsit pînă acum o cadență de lucru normală., Mai mul ți specialiști de la direcția agricolă județeană, care s-au deplasat zilele trecute în unitățile agricole deservite de Stațiunile de mașini și tractoare Berești și Bujoru, au constatat că se poate lucra în cîmp, în timp ce alți specialiști din cooperativele agricole, fără să cunoască bine terenul, " susțineau că nu sînt ‘condiții favorabile.în județul Galați sînt răma
se în urmă și lucrările din- sectorul legumicol. Cu toate că acum este timpul optim de

semănat la ceapă, rădăcinoase etc, suprafețele realizate sînt minime. La cooperativa agricolă Furceni am întîlnit o situație de-a dreptul scandaloasă. Din indicația ing. I. Mede- leanu s-a aplicat un tratament nerațional cu substanțe chimice la răsadurile de roșii, com- promițîndu-se în total 40 mp de răsadnițe. 'Față de anii precedenți, în unitățile agricole din județul Galați lucrările agricole au început mai tîrziu. Tocmai de a- ceea este necesar să se ia măsuri energice, astfel ca ritmul de lucru să fie accelerat.
JUDEJUL BACĂU ■

Inițiative bu
ne, dar de ce 
nu se aplică ?Cooperativele agricole din județul Bacău au de însămîn- țat în primăvara aceasta peste 80 000 ha teren cu mazăre, lu- cemă, sfeclă, floarea soarelui, porumb și alte culturi. In același timp, pe dealurile Zeleti- nului și Berheciului vor fi

plantate 2 400 ha viță de vie și pomi fructiferi. După cum ne-a informat tov. ing. Dumi
tru Găină, directorul direcției agricole, au fost luate toate măsurile care să asigure buna desfășurare a lucrărilor în campania de primăvară. Pentru efectuarea arăturilor pe 15 000 ha rămase din toamnă,' uniunea județeană a cooperativelor agricole a organizat întrajutorarea între unități. 26 de cooperative din zona de deal vor primi în ajutor 870 atelaje de la-oele situate în șes, eu care vor Executa lucrări pe 3 000 ha. Pînă la această dată au fost perfectate convențiile între unități. Inițiativa este bună, dar pînă acum nu s-a trecut la aplicarea ei.Vremea frumoasă din ultimele zile a permis ca în multe unități să se înceapă lucrările agricole. In cooperativele agricole Răcăciuni, Tg. Trotuș, N. Bălcescu, Căiuți și altele se lucrează din plin la arat și semănat. Cooperatorii din Răcăciuni, bunăoară, au arat în două zile aproape jumătate din cele 60 ha, au pregătit 200 ha teren pentru însămînțări și au semănat întreaga suprafață cu mazăre. în comuna Cașin se lucrează, de asemenea, la pregătirea terenului și semănatul culturilor din prima urgență.

Dar, față de numărul mare de cooperative agricole existente în ’ județ, cele cîteva exemple sînt ca niște flori rare. Din cele 26 cooperative agricole din raza S.M.T. Răcăciuni doar 10 au început lucrările. Nici chiar a- colo unde campania agricolă a fost declanșată nu se lucrează din plin. La cooperativa agricolă Cleja, de exemplu, unde este necesar să fie discuite peste 700 ha teren, patru poli- discuri stau nefolosite. Cooperatorii au de semănat șl o suprafață mare cu ceapă, dar nu au început lucrarea pentru că S.M.T. Răcăciuni le-a trimis semănătoarea dereglată. Tot în această comună atelajele, în loc să fie folosite la arături, lucrează la transporturi de stâlpi pentru electrificare. In unele unități se semnalează de pe acum defecțiuni la tractoare. La cooperativa din Răcătău, polidiscurile nu pot fi folosite pentru că două tractoare stau defecte. La S.M.T. Răcăciuni au fost aduse în atelier 10 tractoare defecte de la cooperativele Petrești, Mărăști și alte comune.La comitetul județean partid am aflat că au luate măsuri pentru urgentarea lucrărilor. Este necesar ca peste tot să se lichideze defecțiunile în organizarea muncii, cu atît mai mult cu cît se impune ca peste tot, în toate cooperativele agricole de producție, să se lucreze din plin.
De la corespondenții „Scînteii"

dinde fost

știe că în toate problemele care sa referă la ocrotirea minorilor ori de cîte ori trebuie luate anumite măsuri educative, ancheta socială devine o- bligatorie. Dar altfel se întocmește ancheta socială la internarea, în institutele de ocrotire ale statului, a copiilor rămași fără părinți sau lipsiți de posibilitatea de a fi. crescuți în familie, și altfel se întocmește ea la încuviințarea înfierii sau la punerea minorilor sub tutelă.Literatura juridică de specialitate 
a semnalat în cîteva rînduri lipsa unui ghid pentru tehnica propriu- zisă a anchetei sociale, lipsa unui act normativ care să-i precizeze caracterul și metoda, esența și forma. A aștepta procesul de selecție și de generalizare a celor mai bune metoda folosite pînă în prezent în activitatea de anchetă socială înseamnă b lăsa totul la voia întâmplării, deși procesul acesta durează deja de o perioadă destul" de lungă. Se Impune intervenția organelor centrale de resort care, după o prealabilă șl largă analiză a celor mai bune metode folosite pînă în prezent în țara noastră și în alte țări, să ia măsurile corespunzătoare. •

Perioada de 14 ani care »-a scurs de la punerea în aplicare a Codului Familiei oferă un material vast pentru perfecționarea anchetei sociale. Este momentul ca acest material să fie prelucrat, stilizat și „turnat" în forma juridică a unui act normativ. De aceea, aș propune ca, la redactarea nouă a Codului Familiei, an- , cheta socială să-și găsească locul său firesc în preocuparea legiuitorului.
R. DRAGHICI
procuror la Procuratura 
județului Argeș

Criteriul eficienței străbate și îțn-; prospătează astăzi orice activitate ' Pretutindeni, efqrtul tinde să fie a- preciat după rezultat. Numai în domeniul activității culturale de masă lucrurile nu prea se întîmplă așa. In acest sector continuă să se resimtă cu destulă putere racilele formalismului. Așa se întîmplă și în comuna noastră, care are circa 4 000 de locuitori și dispune de suficiente" posibilități de dezvoltare, cu toate că se află la o distanță apreciabilă de centrul județului. In ce privește munca cultural-educativă, de -asemenea, putem spune — firește, păstrînd -proporțiile la nivelul unei comune — că nu ne lipsește nimic.Avem un cămin cultural înzestrat, printre altele, cu un televizor, aparat de radio, instrumente muzicale. Nu mai vorbesc de faptul că, anul trecut, datorită activității desfășurate de tineri pentru înfrumusețarea cp' munei, ei au primit un premiu d 25 000 lei și au cumpărat alte asemenea aparate. Un alt televizor se află la școala de cultură generală. Care este însă „randamentul" tuturor acestor dotări ? Neînsemnat. In primul rînd, toate aparatele de radio șl televiziune sînt mai tot timpul defecte, din cauza condițiilor anormale în care funcționează uzina electrică. Programul acesteia este un program al bunului plac. Cel ce răspunde de uzină vine la serviciu cînd vrea, pleacă tot cînd vrea și nimeni nu-i zice nimic. Cît despre celelalte activități ale căminului cultural, despre programul său, acestea par a fi niște simple mijloace de justificare a unor funcții, pentru că despre vreo influență a lor — cît de modestă — în viața oamenilor și în special a celor tineri nu poate fi vorba.Cred că a sosit, în sfîrșit, timpul ca în centrul atenției noilor organe administrative județene să stea perseverent și problema eficienței, a înviorării activității culturale de masă.

„Acum cîțiva ani, într-unul din marile cartiere ale Bucureștiulul, s-a construit policlinica Baba Novac. Ea cuprinde mai multe circumscripții medicale cu o populație numeroasă și, prin urmare, este normal să fie intens solicitată. Zilnic această policlinică este vizitată de zeci și zeci de pacienți. Pentru fiecare din ei însă o simplă consultație înseamnă practic cîteva ore pierdute. Unui medic îi revine o circumscripție și jumătate. Cum poate acorda el în bune condiții consultații atîtor copii ? Pe de altă parte, neorînduiala care pare că își pune pecetea pe deservirea în această unitate sanitară începe chiar dg la distribuirea bonurilor de... ordine. Nu s-ar putea rezolva oare toate aceste probleme ?“
Vascan MARDACHEU 
muncitor, București

Nota redaoțîelAm adresat, scrisoarea de mai sus 
Direcției sanitare a municipiului București. Răspunsul ? „Sesizarea este justă... Pentru a se putea face față cerințelor populației, se vor re- aronda teritoriile tuturor circumscripțiilor din municipiul București și se vor distribui cadrele medico- sanitare într-un mod judicios, ți- nînd seama de creșterea numărului ;• populației din unele cartiere noi ale municipiului".Pînă aici, totul e în ordine. O singură întrebare se pune însă: cînd anume se vor înfăptui toate acestea ? Că răspunsul de mai sus nu ne spune nimic în această privință. O simplă ■omisiune sau o portiță deschisă... tărăgănării 7
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(Urmare din pag. I) viticole. Asigurarea creșterii rapide a producției pomi-viticole este impusă de necesitatea satisfacerii în condiții mai bune a nevoilor de consum ale populației, avînd totodată drept consecință creșterea veniturilor oamenilor muncii din agricultură. La Consiliul de Miniștri s-a adoptat un plan de măsuri și o hotărîre, care va fi trimisă județelor, și în care se prevăd măsuri de îmbunătățire a muncii în acest domeniu de activitate.De o atenție specială trebuie să se bucure sectorul zootehnic, asigurarea sporirii mai rapide a efectivelor de animale. Pe baza indicațiilor Comitetului Executiv al Comitetului Central s-au stabilit în această direcție sarcini superioare celor cuprinse în planul cincinal, privind îndeosebi efectivul de vaci și scroafe. Trebuie înțeles că de sporirea rapidă a numărului de a- nimale depinde asigurarea aprovizionării în condiții tot mai bune a populației cu carne, lapte și alte produse animaliere. Fără aceasta nu vom putea rezolva satisfacerea cerințelor crescînde ale consumului, i Este necesar să depunem eforturi pentru a depăși prevederile planului cu privire la sporirea numărului de animale. Comitetele județene de partid, consiliile populare, organele agricole trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea acestor sarcini. Pentru a obține cît mai rapid cantități suplimentare de carne este necesar să punem un accent mai mare în această perioadă pe sporirea numărului de oi și de păsări. Se impune ca în 1970 să avem circa 6 milioane de bovine din care 3 milioane vaci și circa 8,5—9 milioane de porci, din care circa 850 000 de scroafe. Astfel vom crea o bază bună pentru viitor, pentru dezvoltarea la nivelul corespunzător a zootehniei din țara noastră. Iată de ce atrag atenția și rog să fie luate toate măsurile pentru realizarea sarcinilor suplimentare de creștere a efectivului de animale. Aceasta impune, desigur, 
și asigurarea bazei furajere pentru cooperativele agricole, pentru toți producătorii, diminuînd într-o anumită măsură cantitățile prevă- jtyțe pentru fondul central. Creșterea animalelor nu poate fi înfăptuită fără creșterea corespunzătoare a cantităților de furaje. Trebuie să urgentăm realizarea programului adoptat acum un an privind fabricarea furajelor combinate.Comitetele județene și consiliile populare trebuie să acorde mai multă atenție îndrumării activității întreprinderilor agricole de stat, îmbunătățirii activității acestora în conformitate cu sarcinile tra- aate de Comitetul Central al partidului. Observațiile juste făcute în cadrul discuțiilor cu privire la munca trusturilor agricole, la necesitatea asigurării unei conduceri mai directe în județe a unităților agricole de stat vor putea fi soluționate ț. lă la sfîrșitul acestui an. In acest p vom găsi, desigur, și aplica soluții mai bune, dar pînă în toamnă trusturile vor continua să-și desfășoare activitatea pentru a nu dezorganiza munca în agricultura de Stat. Asigurmdu-se consultarea largă a organelor județene, va trebui să punem ordine în îndrumarea a- oestor unități, să îmbunătățim formele organizatorice de conducere 
a unităților agricole de stat.Crearea Uniunilor Cooperativelor Agricole de Producție a dus la îmbunătățirea îndrumării și conducerii unităților cooperatiste. Comitetele județene de partid și consiliile populare trebuie să manifeste însă o preocupare sporită față de activitatea uniunilor, și cooperativelor agricole, să le acorde un ajutor permanent în vederea Întăririi lor economico-organiza- torice, astfel ca fiecare cooperativă agricolă să devină o unitate cu rezultate bune în producția vegetală și animală, capabilă să asigure venituri sporite membrilor săi.Crește răspunderea consiliilor populare în aprovizionarea populației cu produse alimentare și industriale, în buna deservire a cetățenilor. Dar trebuie să spunem că există și o serie de fenomene negative în organizarea aprovizionării pieței. S-au creat astfel în comerț importante stocuri de mărfuri ne- vîndute. Din păcate, noi nu cunoaștem ce reprezintă aceste mărfuri, probabil multe produse sînt stocate de ani de zile și nu mai pot fi va-, lorificate, altora li se pot găsi a- numite întrebuințări. Consiliul de Miniștri va trebui să organizeze un studiu asupra stocurilor de mărfuri 
și în același timp să asigure un sis-, tem de cunoaștere, cel puțin trimestrială, a compoziției acestor stocuri. Trebuie să procedăm, așa cum s-a mai recomandat, de. altfel, și cum fac și țările avansate cînd rămîn la sfîrșitul anului cu stocuri 
de mărfuri: să introducem sistemul soldurilor în comerț. Chiar dacă unele mărfuri se vor vinde sub prețul de cost, aceasta e mai avantajos decît să fie ținute în depozit, cheltuindu-se bani pentru păstrarea lor. Tovarășii care se ocupă de comerț și cooperația de consum trebuie să ia toate măsurile pentru a pune ordine în acest domeniu.Consiliile populare, organele comerciale și cooperatiste nu trebuie să admită nici un fei de delăsare sau neglijență în sectoarele aprovizionării și deservirii populației ; în acest domeniu trebuie executat un control permanent, iar acei funcționari care nu-și îndeplinesc îndatoririle față de oamenii muncii trebuie trași la răspundere public, cu toată severitatea. Trebuie înțeles odată că nu cetățenii sînt la dispoziția aparatului de stat și de partid, a funcționarilor, ci invers. Aparatul de 

partid, de stat, funcționarii sînt la dispoziția cetățenilor; ei sînt puși pentru a răspunde cerințelor populației. Să întărim controlul o- piniei publice, al maselor largi populare asupra tuturor sectoarelor de deservire, asupra felului cum aparatul administrativ-func- ționăresc își îndeplinește îndatoririle. Comitetele județene, consiliile populare trebuie să se ocupe mai îndeaproape de educarea cadrelor administrative și totodată să ia o poziție mai fermă față de acei care nu-și îndeplinesc datoria.
Tovarăși,Ih lunile următoare vor fi luate în continuare o serie de măsuri pentru traducerea în viață a hotă- rîriior Conferinței Naționale privind perfecționarea cdnducerii și planificării economiei, a întregii activități sociale. Vor fi constituite comitetele de direcție în întreprinderi și sîntem convinși că a- ceasta va contribui la îmbunătățirea muncii în întreprinderile -industriale, la ridicarea activității economice în întreaga țară. Această acțiune va trebui să'se desfășoare în mod organizat, asigurîndu-se desfășurarea de la început, în cele mai bune condiții, a activității noilor organe colective de conducere a întreprinderilor. Va începe, de a- semenea, constituirea centralelor industriale preconizate de Conferința Națională, se va trece la aplicarea măsurilor de perfecționare a planificării și activității financiare. Vor fi luate, de asemenea, o serie de măsuri în învățămînt, sănătate, în domeniul culturii și în alte sectoare de activitate.Acest bogat program de acțiuni cu caracter economic-social prevăzut pentru lunile următoare, și care este menit să dea viață hotărîrilor Conferinței Naționale, cere din partea comitetelor județene de partid, a tuturor organelor de partid și de stat o activitate susținută, intensă, o vie muncă organizatorică și politică. Aplicarea în viață a tuturor acestor măsuri impune creșterea răspunderii organelor economice, sporirea rolului organizațiilor de partid, al organelor de partid și de stat, îmbunătățirea continuă a activității lor, aplicarea cu fermitate a principiului de bază al vieții' noastre sociale — munca colectivă — întărirea răspunderii fiecărui activist, a fiecărui membru de partid, atît față de atribuțiile directe ce-i revin, cît și față de îndeplinirea sarcinilor noastre generale.Simplificările aduse în organizarea administrativ-teritorială, înlăturarea paralelismelor din munca diferitelor organe de partid și de stat au creat condiții pentru desfășurarea la un nivel superior a întregii activități de partid și de stat. Ținînd seama de multiplele probleme pe care le au de rezolvat în activitatea zilnică, comitetele județene de partid și consiliile populare trebuie să se adreseze direct tovarășilor care răspund de diferitele sectoare de activitate la Consiliul de Miniștri și Comitetul Central, vicepreședinților Consiliului de Miniștri și secretarilor Comitetului Central, solicitînd ajutor în rezolvarea problemelor ce intră în competența acestora.Este necesar ca la Comitetul Central și la Consiliul de Miniștri să organizăm mai bine studierea problemelor pe care le ridică activitatea comitetelor județene, asi- gurînd rezolvarea lor în termenul cel mai scurt. Nu trebuie să ră- mînă nici o problemă care să nu primească în timpul cel mai scurt răspuns din partea organelor centrale de conducere.Faptul că aceeași persoană îndeplinește astăzi și funcția de prim-secretar al comitetului județean și pe aceea de președinte al consiliului popular creează condiții pentru rezolvarea mai eficace și mai operativă a sarcinilor. Mulți din tovarășii prim-secretari au apreciat, pe baza experienței de pînă acum, ca deosebit de pozitivă această măsură. Așa cum spuneau unii tovarăși, aici, acum sînt puși nu numai în situația de a da îndrumări și sfaturi, ci și de a acționa nemijlocit pentru realizarea în viață a hotărîrilor de partid și de■ stat. Primii secretari ai comitetelor județene de partid au început să se ocupe de multe probleme pe care înainte le considerau minore, să le dea importanță șt să insiste pentru rezolyarea lor. Aceasta, va constitui un ajutor prețios pentru Comitetul Central, pentru Comitetul Executiv, pentru Consiliul de Miniștri, în vederea lichidării unor neajunsuri statornicite în practica noastră în decursul anilor,’ a îmbunătățirii metodelor și formelor noastre de activitate. Desigur; pe baza experienței de o lună este încă devreme să se tragă concluzii, totuși se poate spune că începutul este bun.E normal ca în țara noastră, unde partidul comunist este partid de guvernămînt, îndeplinind rolul de forță conducătoare a națiunii, organele și organizațiile de partid, cele mai bune cadre ale partidului să acționeze nemijlocit în munca de înfăptuire a politicii partidului. Faptul că multă vreme în unele sectoare s-a desfășurat activitate paralelă pe linie de partid și de stat a creat neajunsuri, a dus la risipirea forțelor, și energiilor. A- ceastă situație a generat și alte consecințe negative : nefiind direct răspunzători de un anumit sector de activitate, unii activiști de partid s-au rupt de problemele activității practice, aceasta dăunîn- du-le atît lor cît și activității partidului. în viitor este necesar ^ă se pună, un accent tot mai mare pe participarea nemijlocită a cadrelor de partid, a activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă, la realizarea în practică

a hotărîrilor și sarcinilor partidului.Prin realizarea noii împărțiri administrativ-teritoriale s-a realizat o îmbunătățire calitativă a compoziției aparatului de partid și de stat, al organizațiilor obștești, precum și reducerea sa într-un procent de peste 30 la sută. Cei mai mulți dintre activiștii de partid și lucrătorii din aparatul de stat rămași disponibili au fost de pe acum repartizați în muncă. Este o sarcină de seamă a comitetelor județene de partid și consiliilor populare să asigure ca în cel mai scurt timp absolut toți lucrătorii disponibili să fie încadrați în muncă, pentru a-și putea aduce contribuția la activitatea generală a poporului, la eforturile pentru înflorirea patriei noastre.Va . trebui ca și în viitor să se dea atenție reducerii aparatului adminiștrativ-funcționăresc. Trebuie să spunem că există încă tendința la unele instituții județene — și mai ales la ministere — de a crea scheme umflate, de a concentra un aparat administrativ numeros. Revine comitetelor județene de partid și consiliilor populare județene sarcina să vegheze ou atenție la încadrarea fiecărei instituții jude țene, municipale sau orășenești, înlăturîndu-se cu toată ' hotărîrea supraîncărcarea schemelor, asigurîndu-se numărul de cadre strict necesar bunei desfășurări a activității. Dezvoltarea economiei naționale pe o linie de maximă rentabilitate și eficiență cere nu creșterea aparatului funcționăresc, cl cuprinderea forței de muncă în primul rînd în sfera producției materiale. Numai astfel se poate a- șigura folosirea rațională a resurselor de muncă ale țării, se poate evita creșterea cheltuielilor neproductive, se poate asigura progresul rapid al patriei noastre.In discuții purtate în cadrul consfătuirii au fost ridicate, pe bună dreptate, o serie de probleme legate de munca viitoare a organelor județene, care, potrivit hotărîrilor, au dublă subordonare — atît față de consiliile populare, cît și față de ministere. Din cele relatate se pare că unele ministere au înțeles dubla subordonare în sensul scoaterii unor instituții județene de sub conducerea consiliilor populare.In fond, se pare că nu a fost înțeles ceea ce trebuie să realizăm prin măsurile de îmbunătățire a organizării teritorial-administra- tive, prin înființarea noilor organe județene. Atunci cînd s-a pus problema ca instituțiile economice, de învățămînt, sănătate, cultură să nu mai funcționeze ca secții ale consiliilor populare, s-a pornit nu de la ideCa ca ele să fie scoase de sub conducerea șl îndrumarea consiliilor populare, ci de la necesitatea de a le asigura mai multă operativitate în muncă, mai multă răspundere și autonomie. Noi am pornit de la principiul că ele trebuie să-și desfășoare activitatea în întregime sub conducerea și sub îndrumarea consiliilor populare județene. Organele conducătoare ale întregii activități din județ sînt comitetul județean de partid, consiliul popular județean. Ele răspund de întreaga activitate economică, socială și culturală de pe teritoriul respectiv. Dubla subordonare înseamnă totodată răspunderea ministerului pentru îndrumarea și controlul aplicării unei politici unitare în domeniile respective de activitate, asigurînd ca în întreaga țară să se înfăptuiască în- mod unitar ho- tărîrile de partid și de stat.Cred că e necesar ca în cel mai scurt timp să se elaboreze legea de organizare și funcționare a consiliilor populare, precum și regulamentele de activitate ale celorlalte organe județene. Aceste documente trebuie să fie publice, iar la întocmirea lor să fie consultate comitetele județene de partid și consiliile populare. Pînă atunci, trebuie respectate legile în vigoare, care n-au fost abrogate și întreaga activitate trebuie desfășurată pe baza acestor legi. Nimeni nu poate să abroge o lege, o hotărîre a Consiliului de Miniștri cu de la sine putere. Trebuie să înțelegem că respectarea și aplicarea neabătută a legilor este una din cerințele elementare ale muncii noastre, o obligație a tuturor organelor de partid și de stat.
Stimați tovarăși,Creșterea rolului conducător al partidului nostru în întreaga viață socială, dezvoltarea democrației interne de partid fac necesar ca în viitor să se acorde mai multă a- tenție îmbunătățirii muncii organelor conducătoare de partid. Comitetele județene, comitetele orășenești și comitetele comunale de partid trebuie să desfășoare o activitate susținută atît pentru elaborarea hotărîrilor și măsurilor cît și pentru aplicarea lor în viață. Membrii organelor de partid trebuie să participe efectiv la întreaga conducere a activității politice și sociale din localitățile sau instituțiile unde își desfășoară activitatea. Rolul aparatului de partid trebuie să fie nu de a înlocui organele de partid, ci de a le ajuta în studierea problemelor și pregătirea materialelor de care au nevoie acestea pentru a-și putea îndeplini sarcinile în modul cel mai competent. Este necesar să acordăm mai multă atenție atragerii în munca comitetelor de partid a unui larg activ obștesc din rîn- dul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. Trebuie să devină o practică curentă consultarea celor mai buni specialiști din domeniile de activitate care fao obiectul analizei și măsurilor ce urmează a fi 

luate de comitetele respective de partid. Numai în măsura în care comitetele județene de partid vor ști să se sprijine pe cei mai buni activiști și specialiști, atrăgîndu-i nemijlocit la elaborarea soluțiilor ce se impun, ele își yor putea îndeplini în condiții bune rolul ce le revine în îhdrumarea activității din județul respectiv.Dispariția verigilor intermediare între județe și comune impune comitetelor județene de partid o legătură permanentă, directă, cu toate organizațiile de partid. Trebuie combătute tendințele, manifestate pe alocuri, de a se recurge la verigi intermediare deghizate.Pentru buna desfășurare a activității comitetelor județene, a birourilor și secretariatelor acestor organe, este necesară o pregătire temeinică și o studiere atentă a tuturor problemelor ce urmează a face obiectul analizelor. Delimi- tîndu-se mai precis atribuțiile în cadrul organelor de partid, lichi- dîndu-se orice fel de paralelism, trebuie vegheat în același timp să nu se diminueze în nici un fel rolul comitetului județean ca organ suprem de conducere a activității între conferințele județene.Organizarea judicioasă a muncii și controlul permanent asupra îndeplinirii hotărîrilor au de asemenea un rol de însemnătate primordială în activitatea organelor de partid. Este necesar să se introducă mai hotărît în munca activiștilor de partid practica de a ra- pprta periodic în fața organelor sau organizațiilor de partid din care fac parte despre activitatea lor, despre felul cum acționează pentru îndeplinirea sarcinilor ce le sînt încredințate. Repartizînd cele mai bune cadre în domeniile ho- tărîtoare ale construcției socialiste, organele de partid trebuie să exercite un control direct, și nu prin intermediul aparatului, asupra felului cum își desfășoară acestea activitatea. Analizarea în organele și organizațiile de partid a activității membrilor acestora care răspund de diferite domenii de activitate va ridica controlul la un nivel superior,, va asigura o îmbunătățire simțitoare a activității de partid și de stat. Este necesar să dezvoltăm spiritul critic și autocritic, creînd condiții pentru o analiză obiectivă, principială, dar în același timp exigentă, a activității fiecărui activist sau membru de partid. Dezbaterea critică, analiza autocritică a activității acestora constituie o dovadă a forței și tăriei organelor noastre de partid, o garanție a îmbunătățirii continue a muncii. Este absolut neîntemeiată teama sau reținerea că folosirea criticii poate dăuna autorității sau prestigiului unui activist de partid sau de stat. Doar este cunoscut că activitatea cadrelor de conducere, a comuniștilor, a tuturor activiștilor- se desfășoară în mijlocul maselor. Munca lor este cunoscută de mase și apreciată după calitatea și rezultatele ei. Dacă e să vorbim de scăderea autorității unor activiști de partid sau de stat, apoi aceasta se poate datora numai felului defectuos în care! ei. își îndeplinesc sarcinile sau faptului că ei comit abateri de la’normele și morala noastră de partid; singurul mijloc de a-și spori autoritatea în fața maselor este de a lucra cu pricepere, cu energie, entuziasm și competență pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, de a întări permanent legăturile cu masele, de a rezolva în mod competent și la timp problemele ridicate de mase. Criticarea neajunsurilor și lipsurilor ajută tocmai la îmbunătățirea muncii, la creșterea răspunderii și autorității activiștilor în fața maselor.Una din sarcinile de mare răspundere ale comitetelor județene de partid este creșterea și promovarea cadrelor. Dispunem de numeroase cadre cu temeinică pregătire de specialitate care aduc o contribuție substanțială la soluționarea problemelor construcției socialiste în cele mai diverse domenii de activitate. Rămîne și pentru viitor îndatorirea de a promova în posturi de răspundere oameni cu o temeinică pregătire de specialitate și politico-ideologică. Partidul nostru îmbină în mod armonios folosirea cadrelor vechi, cu o bogată experiență și cu putere de muncă, cu promovarea curajoasă a cadrelor tinere, formate în procesul construcției socialiste. Va trebui să lichidăm neajunsurile care s-au manifestat în trecut în acest domeniu, practica de a menține în muncă tovarăși ce dovedesc că nu pot face față sarcinilor, care nu pot îndeplini funcțiile încredințate, pentru că aceasta le dăunează atît lor cît și sectoarelor de activitate în care funcționează.Fiecare activist de partid și de stat trebuie să înțeleagă necesitatea imperioasă de a depune neslăbite eforturi pentru ridicarea pregătirii sale profesionale, politice, ideologice. Trebuie lichidată cu desăvîr- șire concepția, care a domnit un timp, că este suficient ca cineva să aibă o origine socială bună sau un trecut bun pentru a putea fi menținut într-o anumită muncă. Desigur, calitățile moral-politice au importanța lor incontestabilă, dar numai acestea nu pot asigura rezolvarea marilor sarcini ale construcției noii orînduiri, socialiste. Datoria activiștilor de partid și de Stat este de a fi printre primii în însușirea științei și culturii, de a-și lărgi necontenit orizontul politic și ideologic, de a se pregăti temeinic în sfera în care activează. Numai așa își vor putea îndeplini rolul de organizatori și conducători ai activității sociale I 1Organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție deosebită lărgirii cunoștințelor ac* 

tiviștilor de partid și de stat, pregătirii politice, ideologice și culturale a tuturor comuniștilor, educării în spirit socialist a tuturor oamenilor muncii. Se cere, în primul rînd, asigurarea unei informări largi și permanente a membrilor de partid asupra tuturor problemelor politicii noastre interne și externe, dezbaterea în partid a acestor probleme, crearea condițiilor ca fiecare membru de partid să le poată judeca • în cunoștință de cauză, să-și poată exprima liber părerea, adu- cîndu-și astfel contribuția la elaborarea tuturor hotărîrilor.Noi am îmbunătățit mult informarea activului de partid și de stat, a comuniștilor, a maselor. Dar nu putem spune că nu mai e loc de îmbunătățire a acestei activități. In direcția aceasta doresc să reamintesc hotărîrea care există de mult ca tovarășii cu munci de conducere în partid, în stat, de la Comitetul Central pînă jos, să participe activ la informarea membrilor de partid, a maselor asupra problemelor politicii noastre, să facă expuneri în fața activului și membrilor de partid și în fața cetățenilor.Primii-secretari ai comitetelor județene de partid să ia măsuri pentru ca, începînd cu ei, cel puțin o dată pe lună, activiștii de partid să meargă în fața muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, să ia cuvîn- tul și să lămurească politica noastră. Munca de popularizare a politicii partidului să nu fie lăsată, cum se face uneori, numai pe seama propagandiștilor. Propagandiști trebuie să fie în primul rînd activiștii de frunte ai organelor de partid. Aceasta este concepția partidului nostru despre propagandă. Propagandiștii care nu sînt în situația de a cunoaște preocupările comitetului județean, de exemplu, și de a clarifica în cunoștință de cauză problemele și întrebările care se ridică, răspund în mod șablonard. Unii reproduc mecanic articole de presă, alții folosesc citate de acum 100 de ani, sau apelează la hotărâri ; hotărîrile sînt bune, dar numai explicarea hotărîrilor, pe care pînă la, urmă fiecare le citește, nu ajută la înțelegerea problemelor. De aceea, pentru a lărgi activitatea noastră de propagandă, pentru a face să fie mai bine înțeleasă politica noastră de întregul partid, de întregul popor, trebuie ca, începînd de sus și pînă jos, cei mai buni activiști să participe la această muncă.Organele și organizațiile de partid au datoria să analizeze și să dezbată diferitele fenomene ale dezvoltării sociale, să se preocupe de înțelegerea justă de către fiecare comunist a concepțiilor noastre despre lume și viață. Pentru aceasta riu este suficientă însă memorarea mecanică a unor teze sau citate din clasici sau lectura, mai mult sau mai puțin superficială, a hotărîrilor de partid și de stat. Este necesară ridicarea cunoștințelor științifice, filozofice, de cultură generală, ale tuturor membrilor’ de partid, fiecare trebuind să se străduiască să-și lumineze mintea cu tot ceea ce a descoperit mai de preț omenirea pînă acum. Numai astfel membrii de partid pot fi militanți activi în combaterea unor concepții străine, a influențelor ideologiei imperialiste, a manifestărilor retrograde, ‘ a cosmopolitismului, naționalismului, șovinismului și altor concepții și teorii antisocialiste, numai așa pot deveni propagatori ai ideilor socialismului științific. Numai astfel vor putea comuniștii să-și îndeplinească rolul de avangardă în societate. Noi nu putem să apărăm sau să promovăm ideologia noastră izolîn- du-ne de mișcarea internațională a ideilor. Noi putem să facem ca marxism-leninismul să capete influență tocmai confruntîndu-1 cu concepțiile idealiste sau de altă natură. In această confruntare să fim în stare să demonstrăm ideile noastre nu prin măsuri administrative, nu impunîndu-le printr-un ucaz, ci prin muncă științifică de lămurire. Iată de ce consider că trebuie să punem accentul pe ridicarea generală a nivelului de cunoștințe al activului nostru, al comuniștilor, al poporului, astfel ca concepția noastră să devină un bun al tuturor. Numai dacă însușirea acestei concepții se va face pe baze științifice, ea va fi trainică, va asigura mersul hotărît înainte în viața socială, ideologică și politică. întreaga activitate de propagandă a partidului nostru trebuie să servească acestor țeluri, să fie orientată în această direcție. Se impune ca presa, publicațiile cultural-artistice, științifice să abordeze mai pregnant în paginile lor problemele actuale ale politicii externe și interne ale partidului nostru, ale dezvoltării sociale contemporane, ale activității științifice și de creație literar-artistică, să militeze activ împotriva concepțiilor și influențelor idealiste, pentru promovarea concepției materia- list-dialectice și istorice despre lume și viață. Trebuie să spunem că în această direcție nu întotdeauna publicațiile noastre se dovedesc la înălțime. Comitetele de partid au datoria de a îndruma aceste publi-' cații, ca șl întreaga activitate ideologică, de a exercita un control permanent și eficient asupra conținutului lor, de a se preocupa de ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe politice și ideologice al celor ce lucrează în acest domeniu.Totodată este necesar să atragem în mai largă măsură în munca activului de partid, în activitatea noastră politică, socială, un număr și mai mare de specialiști din domeniul tehnic, din domeniul științelor sociale, al altor științe umaniste, din domeniul artei și culturii.Sigur, tovarăși, noi trebuie să facem loc în paginile presei noastre unei confruntări libere de păreri, dar aceasta nu înseamnă că trebui* 

să stăm pasivi față de ideile retrograde, că trebuie să nu milităm și să nu arătăm care este concepția noastră. Trebuie să înțelegem că dacă facem drum schimbului de păreri în știință, artă și literatură, în toate domeniile vieții sociale, trebuie să exprimăm cu putere și poziția noastră ideologică, filozofia noastră, principiile noastre politice, estetice, etice. Iată de ce primii secretari ai comitetelor județene, organele de partid' și de stat trebuie să se ocupe de îndrumarea atentă a întregii activități cultural-educative. Vorbind de îndrumarea activității politico-ideologice și cultural- științifice, trebuie înțeles că aceasta se realizează nu pe cale administrativă, ci prin dezbaterea largă a problemelor cu oamenii de știință și cultură, cu creatorii, astfel ca aceștia să înțeleagă și să-și însușească concepția înaintată a partidului nostru despre lume și viață și să devină ei înșiși militanți activi pentru propagarea ei.Comitetele județene de partid vor trebui să acorde o atenție deosebită îndrumării activității consiliilor populare, în îndeplinirea atribuțiilor sporite ce le revin acestora în viața socială a județelor respective. O sarcină de seamă a noilor organe județene este buna gospodărire a tuturor localităților, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor. Acțio- nînd în strînsă legătură cu masa cetățenilor, studiind atent preocupările și cerințele oamenilor muncii de toate categoriile, organele județene trebuie să asigure Cu maximum de operativitate rezolvarea problemelor pe care le ridică viața, progresul multilateral al țării.Ținînd seama că pentru urmărirea unui șir de probleme nu mai există secții la partid și la consiliile populare, că în locul a- cestora au fost create instituții județene speciale, cu dublă subordonare, este necesar ca organele județene să controleze, să conducă și să îndrume îndeaproape activitatea acestora. Instituțiile nou create trebuie să răspundă nemijlocit de realizarea tuturor sarcinilor din domeniul respectiv de activitate. Comitetele județene de partid vor trebui să analizeze periodic felul în care aceste organe, conducătorii lor. își îndeplinesc a- tribuțiile și să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea continuă a muncii lor.
Tovarăși,Activitatea comitetelor județene, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, munca consiliilor populare și a celorlalte organe locale de stat - trebuie să se soldeze cu obținerea de noi succese în realizarea hotărîrilor adoptate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului. întreaga noaâtră activitate urmărește dezvoltarea mai rapidă a societății socialiste, perfecționarea continuă a orînduirii noastre noi.Problema îmbunătățirii activității economice și sociale se pune, după cum cunoașteți, într-un fel sau altul, în mai toate țările socialiste. Aceasta este o necesitate o- biectivă a mersului înainte al noii orînduiri, de satisfacerea căreia depind, pînă la urmă, dezvoltarea și întărirea fiecărei țări socialiste, întărirea sistemului Socialist mondial, creșterea influenței socialismului în întreaga lume. Desigur, problemele îmbunătățirii activității de conducere a construcției socialiste se rezolvă în mod diferit de la țară la țară, în conformitate cu condițiile economice-sociale concrete, cu particularitățile naționale și istorice, corespunzător cărora fiecare partid își elaborează linia politică, soluțiile practice. Este, desigur, util și necesar să fie cunoscută experiența altor partide și a altor țări socialiste, dar în elaborarea și stabilirea măsurilor concrete trebuie pornit întotdeauna de la situația specifică din țara respectivă. Studierea experienței altor partide trebuie să se bazeze, după părerea noastră, pe relații de încredere și respect reciproc, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica, de a adopta căile și mijloacele pe care le crede de cuviință în vederea îndeplinirii ^sarcinilor ce-i revin în societate. Este necesar să privim cu încredere activitatea desfășurată de fiecare partid și popor pentru dezvoltarea economică și socială, pentru asigurarea mersului înainte pe calea construcției socialiste. Trebuie avut în vedere că nici un partid, nici un popor care au cucerit prin lupte grele victoria orînduirii socialiste nu sînt dispuse să renunțe la ele, iar preocupările îndreptate' spre îmbunătățirea formelor organizatorice și a metodelor de muncă servesc progresului, socialismului în țara respectivă și în întreaga lume.

Stimați tovarăși,Liniile directoare ale politicii și activității internaționale ale partidului nostru, care au fost definite cu claritate în documentele Congresului al IX-lea, ale Conferinței Naționale și în sesiunea din iulie 1967 a Marii Adunări Naționale, își păstrează deplina valabilitate, justețea Tor fiind confirmată de desfășurarea evenimentelor pe plan mondial. în politica noastră externă am acordat și acordăm cea mai mare atenție dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare cu toate țările socialiste, colaborării cu toate țările, indiferent de orânduirea socială, întăririi solidarității 
cu partidele comuniste și muncitorești frățești, unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiicnpe- rialiste. In acest spirit, plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 14 februarie 

a.c. a hotărît, după cum se știe, ca o delegație a partidului nostru să participe la întîlnirea consultativă de la Budapesta, pentru a-și aduce contribuția, împreună cu partidele participante, la pregătirea unei consfătuiri internaționale a partidelor frățești în vederea restabilirii unității în sinul mișcării comuniste, a normalizării relațiilor dintre partide. Este regretabil că în desfășurarea întîlnirii și-au făcut loc practici care au pus delegația noastră în imposibilitatea de a participa în continuare la lucrări. După părerea noastră, în situația creată, rămînînd la întîlnire, delegația noastră ar fi trebuit să se angajeze în polemică, ceea ce ar fi contribuit nu la netezirea căilor spre îmbunătățirea relațiilor dintre partide, ci la ascuțirea divergențelor, și așa destul de mari, care există astăzi în mișcarea comunistă. Aceasta n-ar fi corespuns cu linia, cu orientarea dată de Comitetul nostru Central, care a hotărît ca delegația noastră să militeze la întîlnire pentru îmbunătățirea relațiilor dintre partide și să facă totul pentru a nu se ajunge la ascuțirea acestora. Tocmai din dorința de a nu face nimic pentru adâncirea divergențelor în mișcarea comunistă, pentru a nu ne face părtași la criticarea și blamarea altor partide, în ședința plenară extraordinară a C.C. al P.C.R. din 1 martie a.c. s-a hotărît ca delegația noastră să nu mai participe la întîlnirea consultativă de la Budapesta. Așa cum a afirmat plenara, partidul 1 nostru va acționa și în viitor, cu toată consecvența, pentru dezvoltarea colaborării cu toate partidele frățești, independent dacă au participat sau nu la întîlnirea consultativă de la Budapesta, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești.Considerăm că acum, cînd imperialismul intensifică războiul a- gresiv din Vietnam, punînd în pericol pacea și securitatea popoarelor, este necesar mai mult ca oricînd să nu se facă nimic care să agraveze situația din mișcarea comunistă și antiimperialistă, ci, dimpotrivă, să se acționeze cu toată răspunderea pentru apropiere și colaborare între partide, pentru a- părarea și întărirea unității lor și a tuturor forțelor antiimperialiste. Partidul nostru își va aduce și în viitor întreaga sa contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului socialist, a respectării suveranității și egalității partidelor, va milita neobosit pentru unitatea mișcării comuniste — condiția esențială a succesului în lupta împotriva imperialismului, pentru pace’ și ’ progres social.Pe bună" 'dreptate omenirea este astăzi profund preocupată de problema pericolului unui război termonuclear ; ea își concentrează e- forturile pentru găsirea căilor de îndepărtare și lichidare a primejdiei unei asemenea conflagrații distrugătoare. Evident, calea sigură pentru a face ca popoarele să nu devină niciodată victimele unui atac atomic este dezarmarea nucleară, lichidarea stocurilor existente de arme atomice, interzi- oerea producerii unor asemenea arme. Dar întrucât un asemenea deziderat cere o luptă îndelungată și nu se poate realiza dintr-o dată, în slujba acestei cauza pot juca un rol important și uneia măsuri parțiale, cum este, de pildă, interzicerea proliferării armei atomice. România consideră că un tratat de neproliferare care să a- sigure pași concreți spre dezarmarea nucleară, să ofere garanții statelor ce renunță de bună voie la procurarea armei atomice, să permită desfășurarea nestînjenită a cercetărilor științifice sub egida unui control echitabil, ar putea juca un rol important în lupta omenirii pentru pace și securitate.Este cunoscut faptul că, pe baza conlucrării statelor membre ale Comitetului de la Geneva, proiectul Tratatului de neproliferare a fost îmbunătățit, incluzînd, într-o formă sau alta, unele din propunerile exprimate de o serie de țări, printre oare și propuneri făcute de România. Noi considerăm aceasta un lucru pozitiv, învederînd efectul pe care îl poate avea continuarea dezbaterii aprofundate, răbdătoare, a problemei neproliferării, într-un cerc larg de state, luarea în considerare a propunerilor popoarelor, manifestarea unui spirit de receptivitate față de cerințele opiniei publice. Țara noastră își exprimă părerea că,- perseverînd pe această cale, este posibilă îmbunătățirea în continuare a Tratatului de neproliferare, astfel îneît el să corespundă și mai bine cerințelor țărilor iubitoare de pace, să devină un instrument eficient în lupta pentru îndepărtarea pericolului a- tomic, pentru întărirea securității internaționale, pentru dezvoltarea încrederii și colaborării între popoare.In încheierea consfătuirii noastre vreau să exprim convingerea conducerii de partid și de stat că organele de partid și de stat județene, întregul nostru activ, vor milita cu toată energia, cu competență șl abnegație, pentru traducerea în viață, pe tot cuprinsul țării, a vastului program de muncă creatoare elaborat de Partidul Comunist Român. Realizînd țelurile acestui program, asigurînd perfecționarea continuă a conducerii vieții noastră sociale, progresul multilateral al societății, dezvoltînd democrația socialistă, ridicînd nivelul de trai material și spiritual al poporului, ne îndeplinim datoria de onoare față de poporul român și ne aducem în același timp contribuția la întărirea socialismului, la cauza luptei‘antiimperialiste, a păcii șl ' progresului în lume,
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III

ZESTREI UMANE
O Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Diri
jor : Antonin Ciolan — 20.
0 Opera rojnână : Liliacul — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Apus de soare —

19.30, (sala Studio) ; Castlliana — 15,30, Jocul adevărului — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Trollus și Creslda — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Co
medie pe întuneric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 19,30, (sala 
Studio) : Femei singure — 20.
0 Teatrul „Giulești" (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se 
suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
0 Teatrul Mic : Tango — 15,30, Pur și simplu o criză — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 9,30, Toate pînzele 
sus — 15, Naufragiațli — 18,30.
0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" : Goana după fluturi — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Bînziana 
— 10, (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 10.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : Varietăți ’68
19.30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
0 Teatrul dramatic din Brașov, (la Sala Palatului) : Opinia publică — 19,30. 
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

Visul unei nopțiA VIITORULUI
S-ar părea — spunlnd astfel

eă sînt tentat să scriu despre unele cercetări asupra naturii și a surselor avuției națiunilor, să fac o incursiune în istoria doctrinelor economice. în diferite epoci de dezvoltare a societății, reprezentanții unor școli economice au găsit că izvoarele oricărei avuții sînt agricultura, alții că manufactura, industria, comerțul. Marxismul a arătat că munca omenească este izvorul valorii tuturor bunurilor. în această lumină ne apare pa principală avuție copiii și tineretul națiunii noastre. în tot ceea ce s-a înfăptuit în țara noastră, în toate domeniile construcției socialismului, s-a încorporat organic și hărnicia, elanul și inițiativa, tineretului. Atunci cînd zici „tinerețe", zici dinamism și receptivitate la toate marile schimbări înnoitoare ale vieții sociale. Zici forță importantă a progresului, factor activ al evoluției societății omenești.Valoarea tineretului rezidă atît în ceea ce dă pentru societate cît și în ceea ce este capabil să primească. în posibilitățile fără margini ale minții lui de a-și întrebuința forțele în știință, tehnică, cultură.Poporului nostru nu-i este indiferent dacă tinerii patriei vor fi descoperitori îndrăzneți ai tainelor lumii, sau oameni lipsiți de gîndire creatoare înaripată, care se tem de muncă și acțiune. Această avuție a' națiunii trebuie deci s-o păzim zca pe ochii din cap. S-o apărăm și mai ales să-i dezvoltăm forțele morale, plăcerea de a munci și de a obține prin muncă rezultate folositoare comunității. Să ne ferim de a băga în cap tineretului ideea că succesul înseamnă a primi de la semenii tăi o parte incomparabil mai mare decît P cea corespunzătoare serviciilor pe care le-ai adus. Aceasta este o importantă chestiune de educație.Să nu uităm că fiecare om, într-o anumită perioadă a vieții lui este și educator, indiferent de îndeletnicirea lui specială, și are ocazia, în diferite împrejurări, să-și asume rolul de e- ducator, să știe ce înseamnă și cum trebuie educați copiii în școală și în familie, pentru a fi folositori comunității.Școala trebuie să țină seama de as- ' pirațiile spre cultură ale epocii, să știe să se adapteze noilor cerințe ale vieții. Să răspundă nevoilor mereu crescînde ale tineretului, să satisfacă interesele și cerințele acestuia spre cultură. Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală ține seama de conținutul și trăsăturile caracteristice, ale culturii contemporane. Pe bună dreptate, fiindcă mîine, la înfăptuirea sarcinilor construcției noastre socialiste va participa tineretul care se găsește azi pe băncile școlii. Se pregătește pentru noul an școlar și contingentul copiilor care la 1 septembrie împlinesc 6 ani, fiindcă învățămîntul va deveni obligatoriu cu durata de minimum 10 ani. Deci, întreg tineretul patriei va învăța obligatoriu în școală pînă la vîrsta de 16 ani.Modalitatea realizării, la noi, a învățămîntului obligatoriu de minimum 10 ani este expresia grijii și atenției partidului, de care tineretul — principala noastră avuție — s-a bucurat îh permanență ; expresia condițiilor Create pentru pregătirea și formarea lui prin eforturile întregii noastre societăți. A fost o vreme îndepărtată cînd politicienii au trîntit ușile universităților în nasul celor care voiau să învețe.Ce deosebire de preocupări. Astăzi se cere din partea celor care se o- cupă cu organizarea și mai ales cu modernizarea conținutului învățămîn- tului nostru să dea dovadă de mai multă operativitate în îmbunătățirea programelor și manualelor în raport cu particularitățile de vîrstă a elevilor, cu scopurile instructiv-educative și cu rigurozitatea logică a succesiunii noțiunilor. Și din acest punct de vedere e bine ca autorii- să-și ațintească privirile cu mai multă exigență atît spre prezent cît și spre viitor, pentru ca învățămîntul nostru de stat să întruchipeze idealul propus.
Nu de mult, am aflat de la elevii

profesor emerit 
Stelian PĂUN

clasei a IV-a despre ce au învățat la istoria patriei. Știau că mai îritîi a fost orînduirea primitivă, apoi sclavagistă, feudală, capitalistă și socialistă. Nu știau însă cum ia ființă una în sînul celeilalte și care sînt forțele care impun această trecere ! Nu știu nici cei de-a VIII-a. Ba și la bacalaureat am aflat că unii absolvenți nu pot să explice aceasta. Le-am povestit ceva despre bătălia lui Mihai Viteazul de la Călugăreni; despre pățania lui Hasan, a lui Sinan-pașa, în mocirla Neajlovului. despre spaima

vătătorii care predau după acest manual. Citim în paginile lui : „Pentru 
a se scrie un număr cu cifre romane, acestea se așează în ordinea descres- cîndă, iar pentru a citi numărul, se adună valoarea lor de la stînga la dreapta ca simple unități" (pag. 35). Deci, după această regulă, cum ar citi autorul numărul XXIX care este 29, fiindcă adunînd cifrele ca simple unități de la stînga la dreapta ar da 31 ! Astfel de rezultate, care sînt anapoda cu regula formulată în manual, găsim destule (exercițiul 5, pag. 69, ele). Poate și din această cauză copiii redau cu multă ușurință definițiile sau regulile, dar nu pot să le recunoască în exerciții și probleme. Nu puține sînt și problemele în care relațiile dintre cifre sau ceea ce reprezintă ele sînt ascunse de sensul vorbelor și de aceea elevii sînt puși în situația să ghicească.Ar trebui să ne îngrijoreze faptul că micuții de 6 ani care pășesc la vor învăța după acest

de iarnă
*

Calendar 
de vacanțăZilele vacanței de primăvară se anunță bogate în manifestări cultu- ral-artistice și sportive pentru tineretul școlar. Pe lîngă obișnuitele acțiuni de la casele pionierilor, din scoli și case de cultură ale tineretului se organizează numeroase excursii și drumeții, vizionări de. fii; me și spectacole1 de teatru, înțîlnin cu creatori din diferite domenii de activitate. Un punct de atracție al acestei vacante îl vor constitui campionatele republicane școlare pentru elevii din licee, al căror calendar s-a programat după cum urmează : etape pe zonă — baschet (22—24 martie) la Brașov, Oradea, Tg. Mureș, Pitești, Cluj ; volei (22—24 martie) la Craiova, Suceava, Alexandria, Bala Mare, Galați; hand
bal (3—7 aprilie) la Iași, Ploiești, Bacău, Timișoara, Deva. Etape finale — gimnastică (5—7 aprilie) la Cluj , 
baschet (3—7 aprilie) la Brașov ; volei (3—7 aprilie) la " Ploiești și schi 
(29—31 martie) la Poiana Brașov.

care intrase în sufletul turcilor, despre „drumul oii" și lupta de la valea Strîmbului șl altele. Le-am spus și legenda cu „cerbii lui Mihai Vodă". Ah ! Ce frumoasă legendă ! O știu de la răposatul meu învățător. Ce bine cunoștea el firea poporului român ! Și cum îi cunoștea pe copii ! Nu-i pisa pe școlari cu predici despre buna purtare. Căci avea el obiceiul să spună : „Eu le cer doar să aibă minte !“ De la el știu istoria neamului nostru.' Parcă-1 văd și îl aud spunînd : „Ascuțiți-vă mințile, des- chideți-vă urechile și fiți cu luare aminte, că încep să dc-apăn iarăși firul povestei celei minunate a neamului nostru. Căci, după cum vă spuneam, a românilor poveste, tot mai este și mai este !“Așa ne-a învățat dascălul nostru iubit istoria neamului românesc.După ce am citit manualul de istorie pentru clasa a IV-a, am răsfoit și pe cel de aritmetică pentru aceeași clasă. Cred că nu poate să fie de folos un astfel de manual nici pentru învățător, ca să nu mai vorbim de copii. M-am convins că nici cei mai buni elevi din clasa a IV-a n-au reținut definiția cifrelor „semnificative" și „nesemnificative", a „sistemului de numerație pozițional" și altele. Confuziile în legătură cu cifrele romane le-au lămurit, probabil, în-

toamnă pe porțile școlii aritmetică la vremea lor manual...îmi reproșeată adesea de-al meu, ca unuia care_____________învățămînt, că' fiul său n-are timp să se mai joace fiind supraaglomerat cu efectuarea temelor pentru acasă. Este de-a dreptul indignat că în nici o duminică nu poate să-și scoată copilul la plimbare, fiindcă își face temele pînă după-masă și uneori chiar toată ziua. Mai ales cînd are să facă și o lampă cu abajur pentru lucru) manual sau de țesut la gherghef covorașul I Da, prietenul' meu are dreptate. Există și un ordin al Ministerului învățămîntului pentru evitarea supraaglomerării. Și, recent, printr-o telegramă expediată inspectoratelor școlare .se dă un avertisment celor care nu-1 respectă. Cu toate acestea, sînt destui, „pedagogi", părinți chiar, care se silesc să explice cu pedanterie că o pregătire serioasă în școală a copilului,' buchiseala, exclud jocul. Atunci • pentru ce este dată copilăria ?... „Ca să te și joci !“ — spun cei mai buni pedagogi și pe bună dreptate. Dreptul copiilor de a se juca nu numai că e unanim recunoscut, dar el trebuie apărat fiindcă e cerut de natură.Avem datoria, obligația chiăr de a păstra și dezvolta această principală avuție a națiunii: copiii, tineretul. E bine ca dascălul să învețe și de la copil. Nu este adevărat că acesta din urmă devine profesorul propriilor săi profesori ?
0 Răpirea fecioarelor : PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare Atențiune, 
ciuperci !) 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Cu toată viteza, înainte ! : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Pentru cîțiva dolari în plus : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2313 — ora 15), LUCEAFĂRUL — 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 8 ; 10,30 ; 
13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
0 Eroii de la Telemark : CAPITOL — 9 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30, GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15 ;
20,30, TOMIS — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15
0 Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL —
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLORIA (completare Atențiune, 
ciuperci 1) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA (completare Cu dansatorii maghiari în Grecia) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Viață sportivă : CINEMATECA - 10 ;
• Două bilete la matineu: VICTORIA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

9 împușcături pe portativ : LUMINA (completare 
ilule II) — 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.

0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
0 Cînd tu nu ești : DOINA — 
18,15 ; 20,30.
0 Tom Jones : UNION — 15,30 ; 20,30.
0 Desene animate : — UNION — 16.
0 Leul african : TIMPURI NOI (completare Legenda) 
— 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 : 21.

• Blestemul rubinului negru : GIULEȘTI — 10 ; 15;30 ;
18 ; 20,30, ARTA — 9 ; .11,16 ; .13,30 ; I"........... - ""
MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Sfîntul la pîndă : FEROVIAR — 9,45 ; 12 ; 14,15
16.30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15
15.30 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45 (la toate completarea Orizont științific 
nr. 1/1968), FLOREASCA (completare Cu dansatorii 
maghiari In Grecia) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.

16 ; 18,30 20.45,

»

cinema

0 Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cel șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare. 
0 O sută unu dalmațieni : BUZEȘTI (completare 
Năică pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună
9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, AURORA
0 Comisarul X : UNIREA
16 ; 18,15 ; 20,30.

12,30.

La concert

Alexanderplatz :■ FLACĂRA — 15,30 ; 

și o ștrengăriți : VITAN

0 Lordul din
18 ; 20,30.
0 Șapte băieți și o ștrengărlță ; VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : MIORIȚA (completare Creierul) 
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : POPULAR (completare Flora ■ 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Dacii : MUNCA — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Căutați idolul : MOȘILOR (completare Miracole) 

-----  “ 20,30, COTROCENI - 15,30 ; 18; 20,30.
VOLGA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; '15,45 :

— 15,30 ; 18 ;
0 capcana :
18,15 ; 20,45.
O Haiducii :
a speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : • PROGRESUL (com
pletare Lauri celor mai buni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Loana : LIRA (completare Lupta internă a spe
ciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS (completare
Echipa) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femeie : DRUMUL SĂRII (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Nu uita gara Lugovaia : FERENTARI — 20,30.
0 30 de ani de veselie : FERENTARI — 15,30 ; 18.
0 Innorar.e trecătoare : CRINGAȘI (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Careta verde : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 încercuirea : PACEA (completare Viața începe 
la 40 de ani> — 16 ; 18 ; 20.

RAHOVA (completare Lupta internă

BUCEGI -
9,15 ; 12,30 ; 16; 19,30.

(completare Armonie) —

Visul de dragoste al micuței vînzătoare de magazin, devenită într-o miraculoasă noapte de Anul nou soția unui celebru scriitor, ar fi putut da naștere unei banale, siropoase, neverosimile și romanțe de legănat iluzii, dacă fost tratat de pana iscusită a unui dramaturg de talia lui Tudor . Mușatescu. Dramaturgul l-a investit însă cu cîteva din darurile caracteristice scrisului său : umorul suculent, vioiciunea dialogului constînd din replici spontane și poante de efețt, într-o alternanță savant ritmată cu momente de lirism reținut și de meditație concentrată în sprintene aforisme și, pe deasupra, capacitatea de- a crea personaje vii și o atmosferă de autenticitate organică datorită u- nei observații atente, binevoitoare și totodată necruțătoare, a vieții.După treizeci de ani de la prima ei reprezentație, piesa își dovedește viabilitatea, exercitîndu-și farmecul asupra unui public numeros. Căci chiar dacă pe alocuri o notă de sentimentalism dulceag, tributar epocii în care a fost scrisă ea, își mai face drum, în piesă răsună major și convingător o pledoarie generoasă pentru puritate și omenie, pentru o viață trăită demn și plenar, fără compromis și minciună, fără meschinărie.Așadar, alegerea făcută de Teatrul Giulești pentru repertoriul său merită toată lauda, ea dovedind din nou că există încă în dramaturgia noastră, mai nouă și mai veche, rezerve insuficient explorate și exploatate. In spre acestea ar trebui să se îndrepte în primul rînd atenția celor care, în ultima vreme, încearcă să „învioreze" repertoriul cu produse minore ■ de import. Reprezentația Teatrului Giu- lești este un omagiu cald la aniversarea de 65 de ani a dramaturgului de largă popularitate care e Tudor Mușatescu și a cărui activitate neobosită ni-1 relevă de fiecare dată la fel de tînăr ca și piesele sale., Intr-un decor improvizat astfel încît

să poată face față permanentei peregrinări a teatrului din sală în sală (mult i-a fost dat Să pătimească acestui conștiincios ansamblu de pe urma neregulilor din sectorul construcțiilor, dar- mult a fost, puțin a rămas), regizoarea Geta Vlad și' o mînă de actori înzestrați au izbutit să recreeze scenic micul univers uman schițat cu mînă sigură de dramaturg.Geta Vlad a urmărit cu fidelitate atît ambianța socială și tipurile pmane, cît și alternanța de ‘ritmuri și accente a piesei, dovedind încă o dată că știe să simtă pulsul publicului — calitate esen-
LA
TEATRUL 
GIULEȘTI
țială la un regizor — pentru a stabili contactul emoțional direct între scenă și sală, intervenind u- ' neori în mod salutar pentru concentrarea unor scene.Distribuția a fost de asemenea inspirată. Mariana Mihuț e de-a dreptul cuceritoare în rolul Măriei. Tînăra actriță are darul prețios al spontaneității și sincerității emoției, o sensibilitate de strună fină care vibrează la cea mai mică boare de vînt. In interpretarea ei Maria Panait a fost cu adevărat Doruleț, o fată plină de candoare și puritate și totodată de o feminitate în- cîntătoare, isteață și naivă, inventivă și dezarmantă prin sinceritate. Ușoara încărcare cu gesturi și intonații care în prima parte a spectacolului au coborît uneori personajul la vîrsta infantilității a fost corectată de actriță în ultima parte, în care trecerea spre maturizarea eroinei e marcată admirabil. Scena pregătirii „sinuciderii" e o mică bijuterie de artă actoricească prin dozajul subtil de comic și dramatic care ține publicul suspendat între lacrimă și rîs.Partenerul Marianei Mihuț, Silviu Stănculescu, a trecut cu bine handicapul vîrstei personajului și a realizat cu mă-

sură și sobrietate un Alexandru Manea simpatic și convingător. Poate că ar fi trebiiit marcat mai evident procesul lăuntric al omului care descoperă deodată o altă lume, ieșirea din blazare și plictis iritat spre seninătatea și bucuria luminoasă a dragostei. Dar să dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să recunoaștem că autorul însuși a fost mai puțin generos cu acest personaj decît cu cel feminin. Așa încît farmecul scenic al actorului a suplinit ceea ce era mai șubred în psihologia personajului, mar- cînd prin noblețea ținutei și un dramatism reținut deosebirea substanțială dintre acesta și lumea de care se desparte.Lumea aceasta a fost destul de pregnant schițată de autor în personajele Elvira și Băbe Cristian. Dana Comnea a desfășurat o gamă bogată de mijloace pentru a face din Elvira o cît mai odioasă reprezentantă a categoriei „femeilor de *■ lux" și a izbutit cu prisosință, con- vingîndu-ne odată mai mult că ar avea nevoie de un rol de mare întindere în care să-și demonstreze generoasele resurse actoricești. Iar Sebastian Radovici a schițat corect un tip de chefliu iresponsabil.O compoziție comică foarte reușită ne-a prezentat Cornel Vulpe în rolul valetului Manole, dozîn- du-și cu bun meșteșug mijloacele pentrii a crea amestecul de prețiozitate solemnă și șmecherie al tipului care a cules apucăturile și mentalitatea celor pe care i-a servit o viață întreagă, ascunzîndu-și perversiunea morală sub masca zîmbitoare a unei politeți împrumutate.în lumea celor simpli,, Traian Dăn- ceanu a adus umor și bonomie în rolul „filozofului" Panait, Dan Tufaru a schițat cu sinceritate și a- plomb un Milică naiv și fermecător de stîngaci, Iarodara Ni- grim a încărcat prea mult cu stridențe rolul Fanței, iar Ioana Oancea a fost corectă, fără strălucire în rolul mamei. Și totul, învăluit într-o baie de bună dispoziție contagioasă.
Margareta BĂRBUȚĂ

școlar, 
colegii

17,JO — Pentru cel mici : Lumea 
copiilor.

18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Curs de limba spaniola

(lecția a 8-a).
10,00 — Pentru tineretul 

„Aplauze pentru 
noștri". Program artistic 
prezentat de pionieri șl 
școlari din județul Ilfov.

lt,30 — Telejurnalul de seară.
19,SO _ Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
30,00 — Tele-enciclopedia.
31,00 — întîlnlre cu violonistul Mi

hai Constantinescu.
31,20 — Filmul serial : Evadatul.
22,10 — „Dragostea, poveste ve
che...* Emisiune muzicală.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Telesport.
33.30 — închiderea emisiunii.

A citi a fost actul esențial și suprem al intelectualului de totdeauna, al omului cultivat sau al celui care aspira spre cultură. A citi a însemnat în toate timpurile a te instrui, a te informa, a te educa, a te delecta. Noțiune cardinală, semnificînd însuși sensul de a exista al omului modem, gestul sublim de înălțare a condiției sale. Dar cu timpul, activitatea aceasta unică și primordială și-a pierdut unicitatea, n-a mai constituit singura sursă și singurul mijloc de formare a culturii literare. Descoperirile și invențiile tehnicii au început, încă din pragul veacului nostru, să se alăture lecturii, s-o sprijine, s-o facă mai expresivă, să o transmită mai rapid și mai comod cititorului, devenit în cîte- va decenii spectator de film, ascultător de radio și magnetofon, telespectator. Omul dispune azi de un sistem complex de informare, de multiple posibilități de a-și îmbogăți cultura și de a-și cizela gustul estetic. Este suficient să apese pe un buton spre a’ se pune în contact cu cele mai diverse domenii ale activității umane, puțind să urmeze chiar un curs de literatură pe calea undelor. Date fiind asemenea facilități, aproape de neînchipuit cu un secol în urmă, o întrebare stăruie probabil pe buzele multora : care este locul pe care-1 ocupă lectura în actualele condiții, care este individualitatea ei în sistemul general de pregătire culțural-artistică și în viața fiecăruia dintre noi ?O anume comoditate ar fi tentată să considere că cinematograful, radioul și televizorul sînt suficiente pentru asigurarea satisfacțiilor noastre intelectuale. Am întîlnit cîndva stu- denți care trebuind să răspundă la chestiuni privitoare la Faust, sau la Război și pace se îndepărtau în chip întristător de subiect, povestind... filmele ce se realizaseră după cele două capodopere. Departe de noi gîndul de a minimaliza în vreun tel valoarea artistică a filmului care ecranizează acțiunea unui roman, a emisiunilor de radio și televiziune. Din contra, sîntem de părere că ele. ajută uimitor la propagarea culturii și a literaturii în speță, cu mijloace de plasticizam ce fac uneori să grăiască pagina în anume sens mută a cărții. Dar ele nu trebuie privite ca substitute ale lecturii, ci numai ca auxiliare, ca

alte canale prin care ajungem să comunicăm cu fenomenul de cultură. Canale rapide, reliefînd cel puțin intențional conturul imaginii artistice, însă cu o capacitate de cuprindere redusă, prin excelență selectivă, antologică. Cineva care ar aștepta să ia cunoștință exclusiv pe cale radiofonică de Balzac sau de Proust, de Blaga sau Arghezi, priviți în totalitatea creației lor, s-ar nutri cu o regretabilă iluzie. Radioul și televiziunea

stări psihice, împărtășește experiențele personajelor, extazul sau prăbușirile poetului, aprobă sau dezaprobă, laudă sau aruncă blesteme. Lectura e o expediție, uneori anevoioasă, pe care el a condus-o și din care cititorul se reîntoarce mai călit, mai stăpîn pe cunoștințele și pe gustul său estetic. E un drum străbătut cu piciorul, pe îndelete, cu popasuri după voie, care permit îmbrățișarea spectacolului magnific al naturii din foarte multe un-

LECTURA CĂRȚI

de nesubstituit
prezirită opere sau fragmente de opere exemplare, semnalează, recomandă. Ele nu pot efectua întregul proces de parcurgere și asimilare a literaturii, pentru că despre ea vorbim, în numele ascultătorului său telespectatorului. Și de ar fi numai aspectul acesta al timpului fizic ILectura e un act cu prilejul căruia omul găsește acel moment prețios și necesar de a fi cu sine «însuși, de a medita, de a trăi bucuria interioară a ideilor, de a contempla o lume, un univers. Lăsîndu-se în voia lecturii, cititorul devine scafandru pe fundul unor mări necunoscute pe care le cercetează și le descoperă cu ochiul avid și încîntat al primului venit. El se încorporează unei atmosfere, unor

ghiuri, într-o imagine mereu mai bogată, mai variată și mai profundă. în procesul lecturii, cititorul /se dispensează de eventualele interpretări, văzute sau ascultate, el devine singurul interpret al operei după libera sa judecată și preferință, identificînd o versiune ideală, singura care îl satisface pe deplin. El regizează spectacolul, el derulează filmul în ritmul care-i convine, el stabilește reluările și antractele. între cititor și carte se stabilesc adesea raporturi așa de strîn- sej încît nu e greșit să vorbim de un fenomen de osmoză, de contopire. După lectură, te simți o vreme iradiat, respirînd parcă aerul narațiunii sau al poemului, absorbit de un personaj, pe care ai senzația că l-ai în-

tîlnit aevea, magnetizat poate pentru totdeauna de o metaforă fundamentală. Nu numai autorul trăiește confundat cu eroii săi, obsedat de pasiunile lor, dar și cititorul. Flaubert declara că el este Madame Bovary și că simțise însuși otrava arsenicului în momentul sinuciderii eroinei, dar cîte alte destine bovarice nu și-au găsit' afinitate cu celebrul prototip I Ibrăi- leanu mărturisea că se îndrăgostise de Natașa din Război și pace, ca de o ființă vie, pe care îi plăcea s-o revadă, recitind anumite pasaje ale romanului. Sînt cărți care ne cuceresc pentru toată viața și pe care le căutăm • din timp în timp, dorind să ne cufundăm încă o dată în lumea lor, să le gustăm încă o dată farmecul. Sînt replici memorabile pe care le roâtim aproape în fiecare zi și poezii ce nu pot fi citite decît arareori, pe șoptite, ca să le simțim cît mai aproape de inima noastră. Lectura e în- tr-un fel ca și muzica. Ce trist ar fi să nu mai fredoneze nimeni măcar o frîntură de cîntec, pentru că lumea posedă aparate cu tranzistori 1 A nu ști să te retragi însoțit de o carte (și înțeleg o carte de valoare), să rămîi cu tine și cu lumea ei, cîteva ceasuri înseamnă a refuza să deschizi o nouă fereastră spre lume. Lectura adîncește dimensiunea interioară, te apropie și mai mult de oameni.Deși comoditatea oferită de tehnica modernă ar părea să fi umbrit întru- cîtva rolul covîrșitor al lecturii, aceasta va reprezenta mai departe forma principală și cea mai adecvată de instruire, educare și desfătare estetică. Radioul, televiziunea, manualul școlar, adăugăm în ce-i privește pe tineri, fixează jaloane, oferă mostre, ajută sugestiv procesul de însușire al unei culturi literare. Dar asimilarea organică și temeinică, formarea gustului se desăvîrșește în activitatea nemijlocită, independentă, meditativă și tăcută a lecturii. Acolo se ascunde și adevărata mare bucurie intelectuală, vraja lumilor și frumuseților plăsmuite, pe care o descoperă, el însuși vrăjit, numai cititorul
AL. SANDULESCU

Muzică corala

inspirată din folclor
Formație a cărei activi

tate se desfășoară neîn
trerupt de aproape patru 
decenii, corul Ansamblu
lui „Perinifa" al munici
piului București se numără 
printre cele mai apreciate 
colective de acest gen 
existente. In comparație 
cu impecabilul ,/Madri- 
'gal”. condus de Marin 
Constantin sau cu forma
ția de cor a Filarmonicii 
„George Enescu", corul 
dirijat de Ștefan Mure
șanu își definește trăsă
turi proprii, credincioase 
unei tradiții ce nu și-a 
dezmințit nici autentici
tatea artistică și nici ca
pacitatea de a interesa 
ascultătorii.

Acest lucru am putut 
să-l observăm din nou vi
neri seara la concertul 
susținut de această forma
ție și cuprinzînd „Muzică 
corală inspirată din folclor 
în creația compozitorilor 
contemporani". Concer
tul, al Vl-lea dintr-o serie 
de producții temati
ce ale corului, continuă 
trecerea în revistă, pe ge
nuri și chiar pe regiuni, 
a celor mai cunoscute pa
gini corale ale compozito
rilor noștri înaintași, mo
derni și contemporani. 
Concertul de vineri seara 
a înscris în program lu
crări ale compozitorilor

contemporani, dintre care 
cităm pe T. Olah, D. Stan- 
cu, G. Deriefeanu, Tudor 
Jaida, A. Pașcanu, A. Vie- 
ru, C. Palade, D. Po
povici, S. Sarchizov, E. 
Lerescu, T. Bratu, R. Pa- 
ladi. Printre piesele inter
pretate se aflau șase pri
me audiții, probînd fap
tul îmbucurător că folclo
rul nu încetează — și nici 
nu poafe înceta — să o- 
cupe un loc de seamă în 
preocupările compozitori
lor noștri. Am desprins 
aci, în ordinea indicată de 
program, piesele semnate adevărat 
de G. Deriefeanu (un su
gestiv Cîntec al miresii, 
pe versuri populare), A. 
Vieru (Mult mă întreabă 
inima), pe versuri .de 
Eminescu, o compoziție 
de construcție sobră și 
deloc lipsită de o anu- 

,mită monumentalitate), 
Miriam Marbe (mica suită 
pentru cor de femei Cre
ionul și Făcătura, pe ver
suri de Arghezi, în care 
am admirat încă odată 
respectul recunoscut al 
compozitoarei față de 
substanța sonoră), E. Le
rescu (O sensibilă viziune 
corală a poemului Maria
nei Dumitrescu Acuarelă 
marină), R. Paladi (două 
miniaturi pe versuri popu
lare : Peste lanul legănat 
și Cît e satul și cîmpia).

Pe lîngă piesele pe care 
le cunoșteam mai demult 
și a căror includere în 
program a constituit un 
motiv de frumoasă satis
facție, — Ileana neichii 
de C. Palade sau Toată 
lumea-mi spune lotru de 
D. Popovici, de pildă — 
corurile în primă audifie 
a‘u evidențiat nu numai 
capacitatea formafiei de 
a primi cu interes aceste 
dificile compoziții dar și 
meșteșugul de a le inter
preta astfel încît efortul 
să se transforme înfr-un 

I serviciu adus 
muzicii. Un merit deose
bit revine dirijorului Ște
fan Mureșanu, aflat în 
fruntea acestei binecunos
cute formații încă din 
1935. Ștefan Mureșanu 
conduce precis, exploa- 
tînd cu finețe subtilitățile 
armonice, ritmice și mo
dale ale partiturilor. Cu 
un ansamblu a cărui omo
genizare să fie cît mai 
studiată, Ștefan Mureșanu 
și corul ansamblului „Pe- 
rinița" al municipiului 
București pot promova 
muzica corală în cele mai 
largi cercuri de ascultă
tori, aducînd contribuții 
de reală valoare la reîn- 
florirea interesului pentru 
muzica corală în țara 
noastră.
Mircea M. ȘTEFANESCU

\
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Vizita delegației C r o n i c a
zilei

viața internațională

dimineața a plecat laIon Cîrje, secretar al
In cursul dimineții de vineri au cdntinuat convorbirile între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici.Convorbirile, în cadrul cărora s-au discutat probleme privind dezvoltarea relațiilor ■ dintre cele două țări, precum și aspecte ale situației internaționale actuale, s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.

★Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Jakșa Petrici, a oferit vineri la amiază o recepție în onoarea secretarului de stat pentru afacerile externe, Marko Nikezici,

care face o vizită de prietenie în țara noastră.Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Dumitru Bejan, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior, Vasile Șandru și Petru Burlacu, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, Octavian Groza; adjunct al ministrului energiei electrice, Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pe secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit vineri la amiază, la Palatul Marii A- dunări Naționale, delegația Comisiei legislative a Adunării Naționale Franceze, condusă de dl. Rene Capitant, cane tră.La șurat participat deputății Traian lonaș- cu, prof. Tudor Drăganu, acad. Horia Hulubei, prof. Tudor Ionescu, C. Paraschivescu-Bălăceanu, Dumitru Necșoiu.
★La amiază, Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, a oferit în cinstea oaspeților francezi un dejun în saloanele hotelului Athenee Palace.

președintele 
face o vizită în comisiei, țara noas-

s-a desfă-întrevedere, care într-o atmosferă cordială, au

Adunarea activului U. T. C. 

din forțele armate

★Președintele Consiliului Economic, Manea Mănescu, a primit vineri după amiază delegația Comisiei le- Naționale dl. Renegislative a Adunării Franceze, condusă de Capitant.La întrevedere, care a tr-o atmosferă cordială, au partici-decurs în-

pat Mihail Florescu, vicepreședinte al Consiliului Economic, și membri ai consiliului. Au participat, de asemenea, membri ai Ambasadei Franței la București.
★Vineri după amiază membrii delegației Comisiei legislative a Adunării Naționale Franceze, condusă de dl. Renâ Capitant, președintele comisiei, au făcut o vizită la Comitetul executiv al Consiliului popular al Municipiului București, unde atj, fost primiți de Dumitru Popa, președintele Comitetului executiv al consiliului, primarul general al Municipiului București.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au fost de față Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al Municipiului București, membri ai Comitetului executiv, precum și membri ai Ambasadei Franței la București.
★Seara, Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, a oferit un dineu în cinstea membrilor delegației parlamentare franceze în saloanele ambasadei. (Agerpres)In zilele de 21 și 22 martie a.c. s-a,u desfășurat, la Casa centrală a armatei din Capitală, lucrările adunării activului U.T.C. din forțele armate, care a dezbătut sarcinile organelor și organizațiilor U.T.C. din armată pentru transpunerea în viață a Hotărîrii Plenarei i C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie—1 decembrie 1967 privind îmbunătățirea muncii educative în rîndul, tineretului.Au participat tovarășii: generalcolonel Ion Ioniță, membru al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate ; Ion Iliesou, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Au luat parte, de asemenea, generali și ofițeri — comandanți și activiști de partid.Generalul-locotenent Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului forțelor armate și secretar al Consiliului politic superior, a expus sarcinile organelor și organizațiilor U.T.C. din forțele armate pentru perfecționarea întregii lor activități.Dezbaterile care au avut loc au relevat succesele obținute în munca educativă desfășurată cu tineretul din armată, au subliniat sarcinile mari și de răspundere care stau în fața organizațiilor U.T.C. din unități, au prilejuit un larg și rodnic schimb de păreri privind promovarea unor forme și meto

de de muncă tinerești, mai bogate în conținut, mai eficiente, adaptate specificului vieții ostășești.Vorbitorii și-au exprimat deplina adeziune față de măsurile luate de partid privind creșterea și educarea tinerei generații, hotărîrea lor de a munci neobosit — sub conducerea organizațiilor de partid -— pentru traducerea în viață a a- cestor măsuri, a învățămintelor desprinse din Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului, în vederea sporirii contribuției organizațiilor U.T.C. la educarea tineretului aflat sub arme.în încheierea lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii Ion Iliescu și general-colonel Ion Ioniță. Aduna-, rea activului a trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nico- lae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat at Republicii Socialiste România, în care participanții — exprimînd sentimentele tuturor uteciștilor din armată — s-au angajat să muncească cu avînt sporit pentru mobilizarea tuturor tinerilor militari la îndeplinirea ireproșabilă a îndatoririlor ostășești, pentru formarea lor ca apărători de nădejde ai pămîntului străbun, ai independenței și suveranității naționale a patriei noastre socialiste.

Vizita dr. Bruno Pittermann
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., a primit vineri dimineața pe dr. Bruno Pittermann, membru în conducerea Partidului Socialist din Austria, șeful grupului parlamentar al socialiștilor austrieci, președintele Internaționalei Socialiste, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și deputății prof. ing. Tudor Ionescu și Mircea Rebreanu.A fost de față dr. Johann Manz, ambasadorul Austriei la București.

★în cursul dimineții de vineri, dr. Bruno Pittermann a făcut o vizită la’ Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, unde a fost primit de Ion Pas, președintele I.R.R.C.S.
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Cuplajul
CARNET

interbucureștean 
domină
etapa de miineMîine, o zi fierbinte în divizia A ! O zi dominată de „cuplajul" bucureștean care, ca mai totdeauna, poate decide viitoarea fizionomie a competiției, sub unghiul locului întîi în clasament. Actuala lideră, Steaua, are „acasă" o întîlnire dură, deoarece giuleș- tenii fac din această partidă o chestiune de prestigiu și poate de... orgoliu. Cei mai interesați de felul în care vor decurge „ostilitățile" dintre Steaua și Rapid sînt desigur... argeșenii, primii beneficiari ai unui eventual eșec al steiiștilor. Nici jocul Dinamo București—Progresul nu se a- nunță mai liniștit, chiar dacă a doua echipă se prezintă dezavantajată în ceea ce privește componența.Iată, de altfel, programul complet al etapei. Pe stadionul „23 August" din Capitală : Dinamo București—Progresul (ora 14) și Rapid—Steaua (ora 15,45). în țară: Farul—A.S.A. Tg. Mureș ; F. C. Argeș—Universitatea Craiova ; U.T.A.—Dinamo Bacău ; Universitatea Cluj—Steagul roșu și Jiul—Petrolul.

j ' ■

în cîteva rînduriMiine seară, in sala Floreasca va avea loc meciul retur dintre echipele 8TEAUA și DYNAMO BERLIN, contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal, întîlnirea va începe la ora 19. în primul meci, 16—15 pentru berlinezi. Echipa învingătoare din acest joc va întîlni în finală formația DUKLA 
PRAGA.

TURUL CICLIST AL ITALIEI se va desfășura anul acesta cu începere de la 21 mai, pe un traseu în lungime de 3 923 km împărtiti în 22 de etape.La 29 martie, pe ringul de la Palazzo dello Sport din Roma, se va desfășura meciul profesionist de box dintre campionul european, italianul 
CARMELO BOSSI (semimijlocle) și șalangerul său oficial, francezul JEAN 
JOSSELIN. în „semivedetă", italianul Mazzinghi, campionul european la categoria mijlocie-mică, va susține o întîlnire amicală în compania americanului Kid Cassidy.

ECHIPELE REAL MADRID ȘI 
MANCHESTER UNITED au căzut de acord ca primul lor meci din cadrul semifinalelor „C.C.E." la fotbal să se desfășoare la 24 aprilie la Manchester, iar cel de al doilea la 15 mai la Madrid.

La întrevedere au' luat parte membri ai conducerii institutului.
★După-amiază, oaspetele austriac a vizitat Muzeul de istorie â partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

A APĂRUT

(Agerpres)

„Pentru Apărarea Păcii9
Nr. 3 martie 1968

- Comerț, dezvoltare , conf. univ. Nicolae

RUGBIUL FACE PAȘI
SPRE PUBLIC, Conservatorismul dur și proverbial al „International Board“-ului— legiuitorul regulilor de joc în rugbiul.mondial — începe să cedeze teren. Pentru a ține pasul cu sportul modern, cu sportul-spectacol, „bătrînului rugbi" i s-a pregătit o haină nouă, tinerească. Una dintre regulile de bază ale jocului — și anume aceea privind degajarea cu piciorul direct în tușă — a fost modificată de așa manieră, încît chiar de pe acum specialiștii sînt unanimi în a considera că vom avea de-a face cu o completă schimbare la față a rugbiujui. Cum de altfel anunțam zilele trecute, pe viitor (pentru Europa cu începere din septembrie a.c.) trimiterea direct în afara terenului a balonului cu piciorul nu va mai fi permisă decît echipei în apărare și numai cînd aceasta se află în spatele propriei linii de 22 m.Efectul noii reguli de joc vizează direct foarte numeroasele și puțin agreatele momente cînd rugbiștii— din comoditate sau, uneori, din... plăcere personală — șutau direct în tușă, impietînd evident asupra cursivității fazelor, scurtînd de fapt timpul efectiv de joc. Rugbiul va căpăta în acest fel o mai mare priză la public ; în ideea veche a regulamentului — jocul nu căuta să i se apropie, nu căuta a fi pe înțelesul spectatorilor. Desigur, pentru rugbi apropierea dintre teren și tribune a devenit o problemă majoră ; în disputa sul-generis dintre sporturile de echipă, dispută ce are drept obiectiv tocmai întrunirea sufragiilor unui cît mai larg număr de spectatori, sportul cu balonul oval se,află oarecum handicapat. Ideea „rugbiul pentru rug-

biști, nu pentru public !“ — caro a guvernat pînă acum în concepția „International Board" — are deci zilele numărate.Nu-i lipsită de interes nici precizarea că noul spirit al. jocului de rugbi are în vedere și o selecție, dar și o pregătire oarecum diferită a jucătorilor înșiși. Redus substanțial ca timp și număr de faze, jocul în tușă va preocupa, desigur, mai puțin pe antrenori. Indiscutabil, „uriașilor" tușei, al căror rol se limita adesea la prinderea balonuluiîn fazele fixe de la margine, le vor I lua locul jucători compleți, abili I mînuitori ai balonului. Timpul e- ■ fectiv de joc fiind oricum mai a- | propiat celor 80 de minute regula- I mentare, presupune în viitor și un ■
Intregii echipe.sportivă internațională, I fel nrin mruifnfîa ®
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A apărut nr. 3 — martie 1968 al revistei „Pentru Apărarea Păcii", publicație editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii.Din sumar: dr. N. S. Stă- nescu pace ;Djamo — Județele ; Victor Vîn- tu — Relieful hărții ; Nicolae Vălmaru — Media de vîrstâ, sub 30 de ani; Cristian Popiș- teanu — Operă diplomatică a lui Titulescu ; Dan Lăzărescu — Arhitectura și urbanistica viitorului; Mihai Bonciu — în satul de unde a pornit „Pernița" ; Vasile Oros — Lirica amortizoarelor (Imagini braziliene) ; D. I. Suchianu — Vocația pentru avangardă (carnet cinematografic).Revista publică, de asemenea, rubricile permanente: Repere pe glob, Noutăți științifice și tehnice, Fel de fel, în cîteva rînduri, Vitrina, Cititorii ne scriu — noi răspundem.

Vineri Stockholm Comitetului național pentru apărarea păcii, care va participa la reuniunea consultativă extraordinară pentru Vietnam, organizată de Comitetul internațional de legătură al Conferinței de la Stockholm asupra Vietnamului.
★în amfiteatrul „Spiru Haret" al Facultății de matemâtică-mecanică din cadrul Universității București a avut loc vineri deschiderea oficială a cursurilor postuniversitare de informatică. Inițiate de Ministerul în- vățămîntului în colaborare cu Universitatea București, în vederea perfecționării celor care mînuiesc mașinile electronice de calcul, ele vor fi predate — la Facultatea de matema- tică-mecanică din str. Academiei nr. 14 și la Institutul pedagogic din Șos. Panduri nr. 90 — de academicieni și profesori din învățămîntul uriiversi- tar. Programa prevede conferințe și prelegeri privind lingvistica matematică, algebra abstractă, teoria algebrică a mecanismelor automate, teoria algoritmilor și utilizarea calculatoarelor. Cursurile vor dura doi ani. La sfîrșitul acestei perioade, absolvenții — matematicieni, ingineri, economiști — vor susține un examen de diplomă și vor obține o calificare superioară.La festivitatea de deschidere au luat cuvîntul acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității din București, acad. Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de matematică-mecanlcfi, prof, univ. Mihai Drăgănescu, secretar permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipament de calcul și automatizarea prelucrării datelor, și acad. Gr. Moisil, directorul cursurilor postuniversitare de informatică.
★Praf. dr. Gh. Lupașcu, membru corespondent al Academiei, specialist în microbiologic, parazitologie și epidemiologie, a fost sărbătorit vineri seara , cu prilejul împlinirii a 60 de ani în cadrul unei reuniuni organizate de Prezidiul Academiei la Casa oamenilor de știință.Au participat academicieni, profesori din învățămîntul medical superior, medici și alți oameni de știință și cultură.

SE SUSPENDA PROVIZORIU 
CIRCULAȚIA RUTIERA PE 

PODUL GRANTin scopul desfășurării lucrărilor de electrificare a liniilor directe din complexul Gării de Nord, Ministerul Căilor Ferate și Direcția Generală a Miliției anunță că în jurul datei de 1 aprilie se suspendă provizoriu circulația rutieră pe Podul Grant. (Agerpres)
■ >

v r e mea G

Ieri, In țarăs vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Innorări mai accentuate s-au pro
dus în Transilvania, unde au că
zut averse locale însoțite de des- • 
cărcări electrice. Ploi Izolate s-au 
semnalat în Banat. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sec
torul sudic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 7 grade 
la Sulina șl 23 de grade la videle. 
In București : vremea a fost căl
duroasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
23 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 martie. In țară : 
vremea în general călduroasă, 
cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi izolate, mai ales sub formă 
de averse, însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperatura va scădea ușor. Mi
nimele, în nordul țării, vor oscila 
între minus 1 grad șl plus 5 gra
de și între 3 și 9 grade în sud, 
iar maximele între 6 și 12 grade, 
în nord, și între 10 șl 18 grade 
în sud. In București : vreme în 
general călduroasă, cu cer tem
porar noros. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt potrivit. Tempera
tura va scădea ușor la sfîrșitul 
Intervalului.

Deschiderea

Congres al P. C.

OSLO 22 (Agerpres). — Vineri s-a deschis la Oslo cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Norvegia. Congresul va discuta proiectul programului de lucru al partidului, probleme organizatorice și va alege organele conducătoare. Raportul cu privire la perspectivele de unire a tuturor forțelor de stînga din Norvegia în lupta pentru idealurile socialiste și cu privire la țelurile și sarcinile comuniștilor în această luptă a fost prezentat de Reidar Larsen, președintele partidului.

Dineu oferit de ambasadorul
României in onoarea
secretarului general

al C.C. al P.C. din JaponiaTOKIQ 22 (Agerpres). — Ambasadorul României în Japonia, Ion Datau, a oferit joi seara în saloanele ambasadei un dineu în onoarea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, Kenji Miyamoto. La dineu au participat Masayoshi Oka, membru al Prezidiului permanent și al Secretariatului C.C. al P.C.J., Tomio Nishi- zawa^ membru al Prezidiului și 'Secretariatului C.C., conducătorul delegației C.C. al P.C.J. care a vizitat recent România, activiști ai C.C. al P.C.J. și membri ai ambasadei române la Tokio. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
răsfoind presa străină

//A ști să pierzi"
Cunoscutul comentator vest-ger- 

man Sebastian Haffner semnează 
in revista „Der Stern" un articol 
intitulat „A ști să pierzi", in care 
comentează eșecul aventurii ame
ricane în Vietnam. Redăm mai jos 
spicuiri din articol.„America nu a pierdut pînă a- cum nici un război. Deci nu a învățat încă să piardă. Numai acest lucru ar putea explica încăpățîna- . rea intr-adevăr infantilă cu care perseverează în acest război, sfi— dînd opinia mondială, acum cînd se vede clar că agresiunea sa în Vietnam a dat greș. Ea refuză să privească realitatea în față. în calitate de învins ea pune condiții pe care numai un învingător le-ar putea pune. Ea amenință că mai degrabă dă foc întregii lumi decît să recunoască că 
a fost înfrîntă.America poartă în Vietnam două războaie. Ea duce împotriva Vietnamului de nord cel mai crunt război de bombardare din istorie, în trei ani ea a aruncat asupra a- cestei mici țări mai multe bombe decît a aruncat în al doilea război mondial asupra Germaniei și Japoniei. Să lăsăm la o parte motivele pe care și le-a născocit singură, a căror cusătură cu ață albă iese tocmai acum mai bine la iveală. Să întrebăm doar dacă scopul bombardamentelor a fost atins. Răspunsul este „nu". S-a obținut tocmai contrariul.Atunci ce rost mai are să se continue bombardarea Vietnamului de nord ? în orice caz nu are nici un rost militar. Din punct de vedere militar, aceste bombardamente nu au alt rezultat evident decît acela că produc efectul contrar celui dorit. Dacă în ciuda acestor evidențe America va continua, atunci nu mai poate fi vorba de un război, ci de un cumplit act de răzbunare.în Vietnamul de sud, America poartă un război convențional de cucerire. Pa a intervenit masiv în- tr-un război civil pentru a-i sprijini pe cei învinși. Pentru aceasta a dislocat o jumătate de milion din cei mai buni soldați ai săi și a pus la bătaie armele sale cele mai groaznice, inclusiv napalm și gaze toxice. Și-a atins scopul propus ? Nu, dimpotrivă. Generalii sud-viet- namezi, pe care America a vrut să-i impună țării în chip de guvern, sînt azi mai discreditați ca

l

oricînd. Nimeni nu-și închipuie că ei pot sta singuri pe picioarele lor.Țara se află în măsură mult mai mare sub controlul Frontului Național de Eliberare decît acum trei ani. Americanii au fost asediați în propriile lor fortărețe și au fost izgoniți din orașe. în orașele în care au mai rămas, ei nu se află în siguranță.Asaltul militar al unei mari puteri străine într-o țară ca Vietnamul are efectul vîntului asupra focului — stinge un foc mic, dar ațîță și mai mult un foc mare. Tot ce au reușit americanii să facă și ce vor reuși să obțină de acum încolo este să întețească și mai mult focul. Cu cît vor provoca mai multe distrugeri, ou atît mai mulți oameni vor trece de partea Frontului Național de Eliberare. Mai multe bombe, mai multe divizii înseamnă, după experiența ultimilor trei ani, mai multă ură, mai multe lupte și, în final, o înfrîngere și mai grea pentru americani.într-o astfel de situație trebuie să i se ceară acestei națiuni ce se pretinde lucidă să aibă tăria morală să recunoască faptul că a calculat greșit și să înceteze războiul. Doar nu este vorba de un război de apărare a Ameridi 1 Tot ce i se cere este încetarea unui război evident eșuat, dus împotriva unei țări depărtate, care nu a făcut nici cel mai mic rău Americii și care nu vrea altceva decît să fie lăsată, în sfîrșit, în pace. Lumea are dreptul să ceară acest lucru, căci singura alternativă față de încetarea războiului rămîne .lărgirea lui. Și aceasta ar însemna nici mai mult nici s mai puțin decît un război mondial — sau mai bine zis distrugere generală.America nu ducă lumea la numai pentru vrea să piardă, recunosc că nil mai pot atinge în Vietnam un scop real sau o victorie. Ei luptă mai departe numai pentru a rămîne cu „fața curată". La o asemenea afirmație se poate da un singur sfat Este în interesul Statelor Unite să se debaraseze cît mai repede de „fața" pe care au arătat-o lumii în Vietnam. Poate că americanii nu se pot vedea pe ei înșiși, dar, pe cuvînt de onoare, e o față care nu este nici pe departe simpatică, ci din contră..."

are însă dreptul să marginea prăpastiei că nu știe sau nu Chiar americanii
TRAGEREA LOTODIN 22 MARTIE 1968

Fond de premii: 1027 079 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 29 martie 1968, în București.

Coordonate ale dezvoltăriiefort fizic suplimentar pentru toți jucătorii. De aici, necesitatea unei pregătiri fizice temeinice a fiecărui rugbist, a întregii echipe.în arena i.rugbiul românesc își are reputația sa determinată. Relațiile curente și viitoare cu o serie de formații din elita rugbiului internațional (să sperăm că, în curînd, echipele noastre își vor putea măsura forțele și cu reprezentanți ai rugbiului din emisfera sudică) presupun din partea cluburilor noastre, a F.R.R. o rapidă adoptare și aplicare a noilor reguli de joc. Din cîte știm, anul țrecut, la unele meciuri din „Cupa de iarnă*', echipele divizionare au încercat punerea lor în practică. Returul actualei „Cupe de primăvară" ar putea însemna, „repetiția generală" a tuturor echipelor, pentru trecerea definitivă, din toamnă, la aplicarea recentelor idei de joc.
I. DUMITRU

Concursul excepțional 
Pronoexpres"

//Mîine are loc primul concurs excepțional „Pronoex- pres" din acest an. Participanții 3U șanse de a obține premii importante. Administrația de Stat Loto Pronosport atribuie, în număr nelimitat, autoturisme „Renault 16", „Skoda 1000 M.B.", „Renault Gordini" și „Trabant 601“ și, prin tra

gere la sorți, alte 10 autoturisme de diferite mărci. De asemenea, cincizeci de excursii pe litoral, în R.P. Bulgaria, precum și celelalte premii în bani sînt șanse ce surîd fiecărui participant. Azi, 23 martie, este ultima zi de procurare a biletelor pentru acest concurs.

Islamabadul, cea mai tînără capitală 
din Asia, are pentru pakistanezi valoare 
de simbol ; inima ei a început să bată 
o dată cu trezirea la viață a acestor me
leaguri și în rifmul marilor zidiri din 
anii independenței. Orașul-metropolă ră
sare parcă din pămînful sterp al podi
șului Pofwar. Contururile sale nu sînt 
încă definite ; numai din schițele pro- 
iecfanților îți poți face o imagine com
pletă. Acum se construiește peste tot 
locul. Construcțiile în stil islamic tradițio
nal sînt îmbinate cu formele îndrăznețe 
ale arhitecturii moderne,.. realizîndu-se 
un ansamblu armonios, care dă o notă 
specifică orașului de la poalele Hindu- 
cușilor. Deocamdată are o populație de 
numai 50 000 de oameni. Dar noua 
capitală a Pakistanului există, este o 
realitate.

„La noi totul trebuie făcut de la în
ceput* — îmi spunea un ziarist din 
Lahore. Afirmația își are suport In con
dițiile specifice în care a evoluat țara. 
Cînd, în urmă eu două decenii, Pakista
nul își obținea independența de stat, 
la o populație de peste o sută de mi
lioane de locuitori reveneau 34 de mici 
întreprinderi, între care cîteva fabrici 
textile, de ciment, de zahăr, ceai, o dis
tilerie, mine de sare, o serie de ateliere 
mecanice. Atît cîf era cunoscut, țara dis
punea de puține resurse naturale.

Conștiința necesității consolidării in
dependenței impunea însă valorificarea 
maximă a întregului potențial material 
și uman. Vorbind despre actualul plan 
de dezvoltare, dl. M. L. Quereshi, mem
bru al Comisiei de planificare, sub
linia că în centrul preocupărilor con
tinuă să rămînă problema formării unei 
industrii naționale. Prima întreprindere 
siderurgică a intrat în funcțiune anul tre
cut la Chittagong și are o producție de 
150 000 tone de oțel anual, urmînd 
să producă în scurt timp 250 000 tone.

O altă întreprindere similară se va con
strui la Kalabagh, unde s-au descope
rit mari zăcăminte de minereu de fier, 
evaluate la 125 milioane tone ; sînt pro
iectate două complexe pentru utilaj greu 
și mașini-unelte, o fabrică de echipa
ment electric. Printre „cele șase ramuri 
industriale de primă urgenfă*, interlo
cutorul enumera în continuare indus
tria chimică, cunoscut fiind că pe pă- 
mîntul Pakistanului se obfine una din 
cele mai mici producfii agricole la hectar 
din lume. Și cu toate că producjia de în
grășăminte minerale a crescut conside
rabil în ultimii ani, necesitățile agri-

inamicul principal al omului este apa, 
care în sezonul musonului inundă ogoa
rele de orez, distrugînd recoltele pe 
întinse suprafefe.

Dintotdeauna truditorii acestor pă- 
mînfuri au luptat pentru a ieși din si
tuația de sclavi ai naturii. Este impor
tant de menționat că Pakistanul dis
pune de o foarte largă rețea de iri
gații, în special în partea de vest, în 
bazinul Indusului. Debitul de apă al 
Indusului și afluenților săi este însă 
foarte diferit de la un anotimp la altul, 
depinzînd direct de topirea zăpezilor 
din Himalaya. înfr-o convorbire pe careÎNSEMNĂRI DIN PAKISTAN

culturii nu pot fi încă satisfăcute. Se află 
în faza da proiect un mare complex pe
trochimic care va pune în valoare zăcă
mintele de petrol și gaze descoperite 
în Pakistan.

Pakistanul rămîne însă o fără cu eco
nomie preponderent agrară. 87 la sută 
din populate trăiește în zonele rurale 
și depinde direct sau indirect de pro- 
ducfia agricolă. Vizitînd această fără 
ești impresionat de imensitatea spații
lor pe care trebuie să le parcurgi pen
tru a ajunge dintr-o localitate în alfa. 
Numai în Pakistanul de vest sînt peste 
200 milioane acri de pămînt. Dar din 
aceștia doar 45 milioane sînt cultivabili. 
Pakistanul constituie un caz singular din 
acest punct de vedere. Dacă în partea de 
vest a fării, unde există pămînt din a- 
bundenfă, plouă extrem de rar, în Pa
kistanul de est, unde densitatea popu- 
lafiei este dintre cele mai ridicate din 
lume, în cea mai mare parte a anului
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am avut-o cu ministrul agriculturii din 
Pakistanul de vest, Malik Khuda Bakhsh, 
acesta mi-a prezentat pe larg „noua 
strategie” în bătălia pentru apă. „Ex
periența ne-a învăfat că nu e suficient 
să construiești canale de irigație — 
spunea dl. Bakhsh."Avem nevoie de mari 
rezervoare pentru a dirija noi apa spre 
culturile de cereale în funcție de ne- 
cesităfi. Altfel, o mare parte a anului 
canalele rămîn goale, iar recoltele sînt 
compromise. Pe valea Indusului au fost 
construite în ultimii ani o serie de ba
raje care blochează apa în lacuri de 
acumulare pe zeci de mile pătrate.

Sînt folosite pe scară tot mai largă 
și îngrășămintele minerale. La început
— spune interlocutorul meu zîmbind
— am avut mult de furcă cu unii fărani 
care considerau utilizarea acestor sub- 
stanfe drept un sacrilegiu. Acum ne plîn- 
gem doar că sînt insuficiente. întreaga 
politică agrară a guvernului rjostru — a

conchis el — are ca obiectiv satisfa
cerea înfr-o măsură sporită a necesități
lor alimentare și de materii prime pen
tru industrie din producfie proprie, să ne 
asigurăm o independentă deplină în 
acest domeniu. Și acest lucru este fi
resc pentru o Jară în care agricultura 
ocupă locul principal în economie*.

Cu o zi înaintea acestei convorbiri 
străbătusem cîteva sute de kilometri prin 
podișul Potwar pentru a vizita marele 
baraj de la Mangla care urma să fie 
inaugurat oficial în scurt timp. Lacul 
de acumulare are o.suprafață de 80 mila 
pătrate. Cînd am vizitat Mangla două 
turbine erau în funcțiune injectînd ener
gie unor obiective economice-din nordul 
țării. Ziarele pakistaneze informau în 
zilele acelea despre mersul lucrărilor 
pe un alt mare șantier: Tarbela. Ba
rajul de la Tarbela constituie împreună 
cu Mangla punctele-cheie ale „progra
mului Indus*. Aici se află în construc
ție un baraj mai mare, iar centrala 
hidroelectrică ar urma să aibă o pro
ducție anuală de 2 miliarde Kwh.

La Karaci am vizitat sediul unei orga
nizații de comerț exterior, State Trading 
Corporation Ltd., al cărei princi
pal scop este promovarea comer
țului cu țările socialiste. „Cooperarea 
cu țările din răsăritul Europei, între care 
și cu România — spunea dl. Wazir Aii, 
vicepreședinte al acestei organizații — 
ocupă un loc tot mai ■ Important In 
schimburile noastre externe în ultimii 
ani. Știu că există mari posibilități de 
intensificare a acestor schimburi pa 
baze reciproc avantajoase. Ne propu
nem să explorăm domenii noi de co
laborare, avînd convingerea că fiecare 
dintre noi are de dat și de primit în 
cadrul circuitului de valori materiale**

Dumitra ȚINU



viața internațională
Conferința mondială 

pentru comerț și dezvoltare 

W NOU PROIECT 

DE REZOLUȚIE PROPUS 
DE DELEGAȚIA ROMÂNĂ

DELHI 22 (Agerpres). — Delegația română la actuala sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare' de la Delhi a prezentat participanților un nou proiect de rezoluție intitulat „Măsuri care urmează a fi întreprinse pentru informarea opiniei publice mondiale asupra lucrărilor U.N.C.T.A.D. și a problemelor dezvoltării". Difuzat ca document oficial al conferinței, proiectul de rezoluție inițiat de delegația română reunește participarea, în calitate de coautori, a delegațiilor Austriei, Republicii Chile, Ecuadorului, Finlandei, Pakistanului, Tanzaniei, Suediei și Tunisiei. Subliniind importanța problemelor dezvoltării și preocuparea comunității internaționale față de fenomenele subdezvoltării, proiectul de rezoluție român accentuează rolul efortului propriu în mobilizarea resurselor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare, conjugat cu sprijinul ce trebuie acordat de ță-
S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE 

CONGRESULUI PARTIDULUI SOCIAL
DEMOCRAT DIN GERMANIA

Q Willy Brandt a fost reales președinte al 
partidului ® Rezoluții adoptate la Congres

NURNBERG 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Joi, in ultima zi a lucrărilor 
Congresului Partidului Social De
mocrat din Germania, Willy 
Brandt a fost reales președinte al 
partidului, cu 325 voturi contra, 8, 
iar Herbert Wehner și Helmut 
Schmidt au fost aleși vicepreședinți 
ai partidului. După ce a aprobat, 
încă in prima zi a lucrărilor, par
ticiparea P.S.D. în coaliția guver
namentală cu creștin-democrații, 
precum și activitatea miniștrilor 
social-democrați in cadrul acestei 
coaliții, Congresul a dezbătut pro
blemele de politică externă și ale 
relațiilor intergermane. A fost a- 
doptată o rezoluție în care este defi
nită poziția P.S.D.G. în principalele 
probleme de politică externă.

In ce privește relațiile cu țările 
vecine, rezoluția adoptată exprimă 
hotărîrea de a „respecta și recu
noaște" frontierele existente, inclu
siv linia Oder-Neisse, „pînă ce 
frontierele germane vor fi definitiv 
fixate printr-un tratat de pace". 
Rezoluția cere să se pună capăt 
raidurilor aviației americane asu
pra Vietnamului de nord și se pro
nunță în favoarea „încetării războ
iului, prin acceptarea unor discuții 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Indochina". 
Cu toate acestea, rezoluția dez
aprobă ceea ce denumește un „an- 
tiamericanism primitiv". In privin
ța N.A.T.O., rezoluția preconizează 
menținerea acestei organizații mi
litare pînă la crearea unui sistem 
de securitate europeană. Conținu
tul acestei părți a rezoluției con
trastează vădit cu diversele mo
țiuni propuse de organizațiile lo
cale ale partidului, de pildă cu cea
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agențiile de presă transmit:
Guvernul algerian a hotărît 

Introducerea „serviciului na
tional obligatoriu*', pentru toți cetățenii tineri ai Algeriei — anunță un comunicat oficial. Această măsură are drept scop să asigure participarea efectivă și deplină a întregului tineret la realizările de interes național, la funcționarea diferitelor sectoare economice și administrative, precum și satisfacerea necesităților de apărare națională. Guvernul algerian a hotărît să creeze o comisie specială însărcinată cu studierea modalităților de aplicare a măsurii amintite.

Consiliul guvernatorilor 
Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție șl Dezvoltare a hotărît acordarea unui împrumut în valoare de 50 milioane dolari Iugoslaviei. Agenția Taniug menționează că această sumă va fi folosită pentru construirea unei linii ferate e- lectrice, care va lega orașele Belgrad și Bar. împrumutul, garantat de guvernul iugoslav, va fi rambursat în decurs de 25 de ani, cu începere din 1974.

La Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar 
a avut loc o consfătuire în problemele organizării științifice a produc

rile dezvoltate. Este reliefat aportul opiniei publice în sprijinirea acțiunilor pentru dezvoltare. în acest sens sînt invitate guvernele, să informeze opinia publică din țările Io? asupra lucrărilor U.N.C.T.A.D. ți a concluziilor celei de-a doua conferințe de la Delhi și să antreneze populația din țările respective la promovarea o- biectivelor acestei conferințe.Vineri, plenara conferinței a aprobat în unanimitate proiectul de rezoluție cu privire la reducerea taxelor de încărcare și descărcare a produselor de export ale țărilor în curs de dezvoltare în diferite porturi internaționale. Acest proiect de rezoluție a fost supus participanților de patru țări coautoare : U.R.S.S., Marea Britanie, România și Chile.Plenara conferinței a adoptat, de asemenea, în unanimitate, o rezoluție care cheamă la promovarea turismului.

prezentată de organizația din 
Kassel (Hessa) în care se cere re
vizuirea urgentă a N.A.T.O. „de
oarece în forma lui actuală nu co
respunde evoluției internaționale 
și sta in calea rezolvării pașnice a 
problemelor internaționale". 4- 
ceeași moțiune cerea reducerea 
drastică a poverii înarmării și di
zolvarea blocurilor militare.

A fost totodată adoptată in una
nimitate o rezoluție care condamnă 
lovitura militară din Grecia din 
21 aprilie 1967.

In raportul prezentat de comisia 
însărcinată cu examinarea moțiu
nilor se consemnează un șir întreg 
de propuneri neluate in conside
rare, cum ar fi: recunoașterea gra
nițelor Germaniei, așa cum au re
zultat ele la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, declararea 
acordului de la Miinchen drept nul 
și neavenit, crearea unei zone de- 
nuclearizate în centrul Europei. In 
același timp, în numeroase moțiuni 
se exprimă mâi clar decît în rezo
luția adoptată atitudinea față de 
R. D. Germană, în sensul recunoaș
terii existenței a două state ger
mane și renunțarea la orice pre
tenție a R.F.G. de a fi reprezentan
tul unic al poporului german. In 
cursul discuțiilor, cîțiva delegați 
s-au arătat nemulțumiți de formu
larea ambiguă din rezoluția pri
vind relațiile dintre cele două state 
germane și au menționat că o ati
tudine clară în această problemă 
ar crea realmente condiții favora
bile începerii dialogului interger- 
man. Un delegat a arătat că nu
mai excluderea oricărui element 
de discriminare față de R. D. Ger
mană poate asigura succesul trata
tivelor intre cele două state ger
mane.
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ției, muncii și conducerii în agricultură. Ivan Primov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a vorbit despre succesele obținute în acest domeniu și s-a oprit asupra principalelor direcții ale muncii agricole în perioada care urmează, recomandînd să se accelereze aplicarea realizărilor științei și practicii modeme în agricultură.
Stocul de aur al Statelor U- 

nlte a scăzut cu 950 milioane de dolari în cursul săptămînii care s-a încheiat la 20 martie, a anunțat Banca de rezerve federale din New York. La data respectivă, stocul de aur al S.U.A. s-a cifrat la 10 484 000 000 dolari.
Un acord sovleto-austrlac cu privire la colaborarea culturală și științifică a fost semnat la Moscova de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și ministrul afacerilor externe al' Austriei, Kurt Waldheim, care se află într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică.
Conform datelor oficiale 

publicate la Londra, în 1966 au emigrat din Anglia 302 000 persoane. Anul trecut, numărul englezilor care au făcut cereri pentru a pleca în Australia a crescut cu peste 50 la, sută în comparație cu anul precedent

INCIDENTELE DIN 
ORIENTUL APROPIAT 
IN DEZBATERILE 
CONSILIULUI
DE SECURITATE

NEW YORK 22 (Agerpres). — In cursul nopții de joi Consiliul de Securitate și-a reluat lucrările pentru a analiza situația creată în urma ciocnirilor armate care au avut loc la 21 martie între Israel și Iordania. Primul care a luat cu- vîntul a fost reprezentantul Statelor Unite, Arthur Goldberg, care a calificat acțiunea militară israe- liană desfășurată pe teritoriul iordanian drept un act de represalii, care nu poate contribui la securitatea Israelului. Goldberg a susținut ca rezoluția Consiliului de Securitate să ceară părților interesate să nu permită pe teritoriul lor organizarea de activități ale unor grupe ce desfășoară acțiuni teroriste, după cum nu permite nici acțiuni de represalii.In cuvîntul său, reprezentantul permanent la O.N.U. al Marii Britanii, lordul Caradon, a subliniat necesitatea evitării oricăror violențe în Orientul Apropiat. El a menționat că trebuie să se pună capăt tuturor acțiunilor de acest gen pentru a consacra toate eforturile sprijinirii misiunii reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring.Reprezentantul U.R.S.S., Jakov Malik, a subliniat că condiția principală și necesară a reglementării politice în Orientul Apropiat continuă să rămînă retragerea neîntîr- ziată a trupelor israeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate de ele, pe pozițiile de la 5 iunie 1967. El a arătat că o nouă încălcare de către Israel a hotărîrilor Consiliului de Securitate privind încetarea focului și a acțiunilor militare oferă un deplin temei Consiliului să întreprindă imediat și fără întîrziere măsurile cele mai eficiente împotriva Israelului, în conformitate cu Carta O.N.U. în cazul în care Consiliul de Securitate va hotărî aplicarea de sancțiuni potrivit, capitolului 7 al Cartei O.N.U., Uniunea Sovietică este gata să participe la înfăptuirea acestor sancțiuni.La rîndul său, reprezentantul permanent al Franței, Armand Berard, a cerut „respectarea încetării focului în Orientul Apropiat", subliniind că trebuie să fie condamnate cu hotărîre operațiunile militare ale forțelor israeliene. El s-a pronunțat pentru retragerea acestor trupe de pe teritoriile arabe pe care le ocupă.Lucrările Consiliului de Securitate au fost întrerupte pentru consultări. Următoarea ședință a avut loc la orele 17,00 G.M.T.în timpul întreruperii lucrărilor, între delegațiile arabe și asiatice au loc consultări pentru a se elabora un proiect de rezoluție pe care acestea vor să-1 supună spre aprobare Consiliului în următoarea ședință. *AMMAN 22 (Agerpres). — Agenția France Presse transmite că forțele ior- daniene au reocupat întreaga zonă care a fost joi teatrul luptelor, iar posturile de supraveghere și control de-a lungul liniei de încetare a focului au fost reinstalate. De asemenea, aerodromul din Amman a fost redeschis circulației normale. Școlile și instituțiile din învățămînt, care fuseseră închise în timpul operațiunilor' militare, și-au reluat activitatea.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului, „Cosmos—209" a fost lansat vineri în Uniunea Sovietică. La bordul satelitului sînt instalate a- parate științifice destinate continuării explorării spațiului cosmic, potrivit programului dinainte stabilit.

O expoziție de artă popu
lară românească a fost deschisă în sala de expoziții a orașului Kotka — centru industrial și portuar al Finlandei de sud-est. Expoziția este organizată de asociația de prietenie Finlanda—-România, cu sprijinul I.R.R.C.S. Reino Elo, președintele Consiliului municipal Kotka, a remarcat ecoul larg pe care l-a avut prezentarea acestei expoziții în diferite orașe finlandeze. N. Vancea, ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, după ce a mulțumit municipalității, a înfățișat unele trăsături caracteristice și bogăția artei populare românești.

Un tribunal din Madrid a condamnat la închisoare între 1 și 13 ani un număr de 9 persoane a- cuzate de „apartenență la o organizație ilegală și desfășurare de propagandă ilegală". în sentința tribunalului se arată că toți condamnații sînt membri ăi partidului comunist.

Fortărețe americane din 

jurul Saigonului atacate
de forțele patriotice

SAIGON 22 (Agerpres). — Detașamentele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au atacat vineri dimineața importante fortificații militare americane din jurul Saigonului. Baza americană de la Bien Hoa, situată la numai 24 km de capitala Vietnamului de sud, bază unde sînt concentrate importante efective de trupe și instalații militare, a fost supusă unui bombardament cu rachete. Unități ale F.N.E. au bombardat, de asemenea, una dintre clădirile comandamentului S.U.A. din Bien Hoa. în primele ore ale dimineții, patrioții au lansat atacuri cu mortiere și în sectorul Binh Canh, la 10 km de Saigon, pe Șoseaua nr. 4 ce leagă capitala sud-vietnameză de Delta Mekong- ului. Totodată, aerodromul de la Binh Thuy, situat la 130 km de Saigon, a fost supus tirului artileriei patrioților. Pentru a veni în sprijinul forțelor a- mericane de la Bien Hoa și Binh Canh, bombardiere strategice americane „B-52" au efectuat mai multe raiduri în jurul Saigonului.în Delta Mekongului, aerodromul de la Tra Noc, situat în apropiere de Can Tlio, a fost bombardat de artileria forțelor patriotice.Ciocniri violente între unități militare americano-saigoneze și detașamente ale patrioților au avut loc și în regiunea septentrională a Vietnamului de sud, în provincia Quang Nam, precum și în apropierea fostei capitale imperiale Hue.
★SAIGON 22 (Agerpres). — Șeful juntei militare de la Saigon, Nguyen Van Thieu, a anunțat joi că autoritățile din Vietnamul de sud au hotărît să sporească efectivul trupelor mili

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C. C. 
AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Antonin NovotnyPRAGA 22 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că la Praga a fost dat publicității un comunicat în care se subliniază că Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și-a exprimat acordul cu cererea tovarășului Antonin Novotny cu privire la eliberarea sa din funcția de președinte al republicii. Din cauza stării sănătății, Antonin Novotny va ieși la pensie.Prezidiul' C.C. al P.C.C. a discutat la 21 martie situația politică creată în ultimul timp în legătură cu cererile ca tovarășul Antonin Novotny să renunțe la funcția de președinte al republicii șL a adoptat hotărîrea menționată.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia salută dezvoltarea activității politice a membrilor de partid și a întregii societăți cehoslovace. Prezidiul subliniază din nou că actuala mișcare de renaștere reprezintă o mare forță creatoare, capabilă să înlăture nu numai greșelile trecutului, dar să folosească în același timp toate elementele pozitiva realizate pînă acum și prin noi acțiuni să contribuie la binele patriei socialiste.Prezidiul dă o înaltă apreciere maturității politice a poporului cehoslovac și își exprimă convingerea fermă că el va da dovadă de maturitate și în zilele următoare ale consolidării organelor superioare ale statului și partidului.Prezidiul Comitetului Central constată că caracterul general al procesului de renaștere în societatea cehoslovacă nu este cîtuși de puțin caracterizat prin unele tendințe și devieri extremiste, prin năzuințe locale în care să se manifeste stări de spirit nesocialiste. Partidul nil va permite să fie luat prin surprindere de eventuale încercări de a legaliza asemenea stări de spirit sub pretextul democrației sau reabilitării.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia va respinge orice încercări îndreptate spre slăbirea și divizarea tendințelor progresiste socialiste. Prezidiul declară din nou că democratizarea despre care este vorba este o democrație de un caracter evident socialist. Partidul va apăra cu fermitate linia construcției socialiste și a prieteniei cu țările socialiste, în primul rînd cu Uniunea Sovietică. Dezvoltarea sănătoasă a societății noastre nu va fi deviată de pe calea justă. Noi vom păși și în viitor pe calea stabilită de plenara din ianuarie a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a făcut recomandări pentru activitatea comuniștilor din redacția ziarului „Rude Pravo", de la celelalte ziare și publicații, radioteleviziune și de la C.T.K.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a aprobat proiectul programului de acțiune pregătit ca material pentru plenara din martie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a hotărît.ca 

tare sud-vietnameze cu 135 000 de soldați. După cum transmite din Saigon corespondentul agenției Associated Press, această hotărîre impune mobilizarea unor noi contingente de tineri în vîrstă de 18—19 ani și chemarea sub arme a tuturor persoanelor pînă la 35 de ani. La sfîrșitul acestui an, efectivul total al trupelor sud- vietnameze care participă la represiunile dezlănțuite de autorități împotriva forțelor mișcării de eliberare națională din Vietnamul de sud se va ridica la 815 000 soldați și ofițeri. In Vietnamul de sud, a precizat Nguyen Van Thieu, a și fost decretată mobilizarea tinerilor în vîrstă de 18—19 ani.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, S.U.A. au căzut de acord să doteze cu armament și echipament noile contingente ale armatei sud-vietnameze chemate sub arme.
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O manifestație de solidaritate cu poporul vietnamez, pe străzile Parisului.

va ieși la pensieacest program de acțiune să fie expus în raportul primului secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia,. Alexander Dubcek. Programul va fi prezentat plenarei Comitetului Central al Frontului Național ca un proiect al Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru activitatea , întregului Front Național.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia — se arată în comunicat — a dezbătut proiectul viitoarelor măsuri privind terminarea reabilitării tuturor persoanelor care au suferit ca urmare 
a încălcării legalității socialiste și a normelor vieții de partid.Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia și-a exprimat, în continuare, acordul cu comunicatul privind noi acțiuni pentru îndeplinirea programului de ridicare a nivelului de trai, a- probat de plenara din decembrie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Prezidiul a recomandat că acțiunile propuse pot fi realizate numai pe calea ridicării eficienței în crearea venitului național și pe calea folosirii accelerate și progresiste a posibilităților economiei naționale.în încheierea ședinței, Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a luat cunoștință de raportul Comisiei sale privind desfășurarea cercetării tuturor împrejurărilor și cauzelor fugii lui Jan Sejna peste hotare.

★PRAGA 22 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite : La 22 martie, șeful Cancelariei președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace a remis ședinței Prezidiului Adunării Naționale o scrisoare a lui Antonin Novotny, prin care acesta își dă demisia din postul de președinte al R. S. Cehoslovace.Prezidiul Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace a aprobat demisia lui A. Novotny. In conformitate cu prevederile Constituției, B. Lastovicka, președintele Adunării Naționale, a informat pe președintele guvernului, Jozef Lenart, despre demisia lui Antonin Novotny și despre hotărîrea Prezidiului Adunării Naționale de a accepta această demisie.Jozef Lenart a asigurat pe membrii Prezidiului Adunării Naționale că guvernul își va îndeplini întocmai funcțiile prevăzute de Constituție pentru perioada de tranziție pînă la alegerea noului președinte al republicii și depunerea jurămîntului.
★PRAGA 22 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că Prezidiul Comitetului Central al Uniunii luptătorilor antifasciști a trimis astăzi lui A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, lui B. Lastovicka, președintele Adunării Naționale, și lui J. Lenart, președintele guvernului 

R. S. Cehoslovace, o scrisoare prin care propune drept candidat pentru postul de președinte al R. S. Cehoslovace pe generalul de armată Lud- vik Svoboda, vicepreședinte al C.C. 
al Uniunii luptătorilor antifasciști.

0 HOTĂRÎRE
A PREȘEDINTELUI 

ADUNĂRII GENERALE 
0. N. U.NEW YORK 22 (Agerpres). — La sediul Organizației Națiunilor Unite a fost difuzat un document care face cunoscută hotărîrea președintelui celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale, Comeliu Mănescu, în legătură cu componența Comitetului Special pentru problema definirii agresiunii.Conform unei rezoluții a Adunării Generale, din acest comitet fac parte 35 de state. în urma consultărilor întreprinse, președintele Adunării generale — pe baza principiilor repartiției geografice echitabile și a necesității reprezentării principalelor sisteme de drept din lume — a desemnat ca membrfe ale Comitetului următoarele state: Algeria, Anglia, Australia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Cipru, Columbia, Ecuador, Finlanda, Franța, Ghana, Guiana, Haiti, Indonezia, Iordania, Iran, Italia, Iugoslavia, Japonia, Madagascar, Mexic, Norvegia, Republica Arabă Unită, Republica Democratică Congo, România, Sierra- Leone, Siria, Spania, S.U.A., Sudan, Turcia, Uganda, U.R.S.S. și Uruguay.

ACORD DE COOPERARE 
ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNOLOGICĂ 

INTRE ROMANIA $1 R.A.U.
CAIRO 22 (Agerpres). — La Cairo s-a semnat la 21 martie acordul de cooperare științifică și tehnologică între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită. Din partea egipteană, acordul a fost semnat de Mustafa Ahmed, ministrul cercetărilor științifice, iar din partea română de Vasile Chiriță, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.

GRECIA

Nemulțumiri față de noul 
proiect de constituțieATENA 22. — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite: Organizate în intenția de a demonstra „democratizarea" vieții politice interne, dezbaterile publice asupra noului proiect de constituție a Greciei, e- laborat de actualul guvern, au luat o întorsătură mai puțin scontată de actualul regim. După ce G. Papan- dreu, liderul partidului Uniunea de Centru, șl P. Canelopoulos, liderul partidului E.R.E., au declarat că „nici dezbaterea și nici plebiscitul a- supra problemelor constituționale și politice nu sînt cu putință sub actualul regim", alte personalități politice grecești, aparținînd centrului și aripii de dreapta a centrului, și-au exprimat nemulțumirile față de condițiile și modul în care a fost elaborat noul proiect. Foștii miniștri Ma- vros și Zigdis, precum și fostul președinte al parlamentului, Papaspiru, au declarat că actualul guvern nu are dreptul să elaboreze cu de la sine putere legea fundamentală a țării, care trebuie să fie în orice caz opera adunării constituante sau a parlamentului și că orice altă procedură nu este decît o încălcare a voinței populare.In limitele permise de actualul guvern, presa ateniană adoptă o poziție din ce în ce mai critică față de restrîngerea drepturilor și libertăților cetățenești pe care o preconizează noul proiect de constituție elaborat de guvern. Sub titlul „Două articole antidemocratice", cotidianul „Akropo- lis’ scrie : „Articolul 12 al proiectului, este antidemocratic și periculos. El interzice orice întrunire ce ar avea drept scop punerea în aplicare a unor idei în scopul răsturnării regimului politic. In același timp, însă, articolul menționat nu precizează cine anume este în drept să aprecieze caracterul ideilor discutate în cadrul întrunirilor vizate. Din contextul articolului reiese

Semnarea 
primului acord 
comercial 
româno- 
canadian

MONTREAL 22 (Agerpres). ~ La22 martie a avut loc la Montreal semnarea primului acord comercial între Republica Socialistă România și Canada. Conform prevederilor acestuia, părțile își acordă reciproc clauza națiunii celei mai favorizate, creîndu-se astfel condiții mai bune extinderii schimburilor comerciale între cele două țări. Acordul a fost semnat din partea canadiană de Robert Winters, ministrul comerțului și comerțului exterior, iar din partea română de Va- rile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.

încheierea 
convorbirilor 
turco-bulgareANKARA 22 (Agerpres). — Vineri, la Ankara s-au încheiat convorbirile oficiale purtate de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și Suleyman Demirel, primul ministru al Turciei — anunță agenția B.T.A. Miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, Ivan Bașev și Ihsan Sabri Caglayangil, au semnat un acord oare reglementează probleme privind emigrarea în Turcia a cetățenilor bulgari de origine turcă.

că cel care va hotărî totul în a- ceastă problemă este guvernul ce acționează prin intermediul autorităților polițienești".„La fel de periculos, arată ziarul, este și articolul 11 al proiectului de constituție, care se referă la confiscarea ziarelor și publicațiilor, în cazul în care s-ar constata că prin conținutul articolelor lor „s-ar jigni o- noarea" persoanelor ce ocupă sau au ocupat funcții oficiale în stat".Presa ateniană a anunțat că propunerile și amendamentele ce vor fi făcute în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de constituție vor trebui înaintate pînă la data de 30 mal unei comisii numite de guvern.

La Washington, un grup de negri, 
cetățeni ai S.U.A., manifestează în 
fafa ambasadei R.S.A. împotriva 

apartheid-ului.
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