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® Tinerii spre li
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Dispersarea,
sau concentrarea 
cercetătorilor 
electroniști?

VEITA COiDIClTOilJi DE PARTID

Continuîndu - și vizita de lucru pe meleagurile dobrogene, tovarășii Nicolae Ceausescu, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Radulescu, Vasile Vilcu, losif Banc, Gheorghe Stoica, Vasile Patilineț au sosit vineri 
dimineața în județul Tulcea. Prin localitățile străbătute mii de oameni i-au salutat cu căldură.

■Locuitori ai vestitelor așezări pescărești, tineri călăreți ce purtau cu mîndrie pe piepturi tricolorul românesc, mineri de la Altîn-Tepe s-au adunat în jurul porții de intrare în județul lor, pentru a primi, 
cu înaltă cinstire și dragoste, pe conducătorii de partid și de stat.Tov. Teodor Coman, prim-secrc- tar al comitetului județean de partid. președintele consiliului popular județean provizoriu, adresează conducătorilor de partid și 
c stat un fierbinte cuvînt de „bun tPsit".Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru primirea făcută și urează celor prezenți, tuturor locuitorilor județului multă sănătate, fericire și noi succese în dezvoltarea economică, socială și culturală a noului județ Tulcea.însoțiți de ovațiile furtunoase ale mulțimii, oaspeții își încep călătoria de lucru. Șoseaua urcă pe pantele domoale, deschizînd priveliști de o proaspătă frumusețe.în drum spre Babada# se face 
un scurt popas la o slînă de oi. . Discutînd cu reprezentanții organelor județene agricole și cu crescători de oi, conducătorii de partid și de stat le recomandă să dezvolte sectorul zootehnic, izvor de mari venituri.Sosind la Babadag, oaspeții pășesc pe un adevărat covor de verdeață și flori de primăvară. Fete ' flăcăi în costume populare oferă oaspeților plăcinte dobrogene, vin de Babadag în butoiașe și ulcioare.Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi întreprinderea agricolă de stat „Mihail KogălniceanU", cu profil de producție cerealier și zootehnic. Directorul întreprinderii, ing. Alexandru Pop, informează despre activitatea desfășurată și rezultatele obținute.Conducătorii de partid și de stat se interesează de posibilitățile sporirii în continuare a producției, corespunzător bazei teh- nico-materiale în continuă modernizare și noilor condiții create prin reorganizarea agriculturii de stat. Se vizitează apoi îngrășătoria de porci. Un panou înfățișează rezultatele pe mai mulți ani și perspectivele acestei unități.— Ați obținut beneficii — remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu — dar nu pe măsura posibilităților. De ce unii indicatori economici pe 1968, față de 1967, scad în loc să crească. Cum este posibil ca

"

La mitingul din orașul Tulceaplanul pe acest an să fie sub nivelul rezultatelor din anul trecut ?Justificările aduse de directorul întreprinderii-că situația s-ar datora unor condiții neprielnice au ’ fost apreciate ca nefondate. 'Adreșîndu-se reprezentanților Trustului I.A.S.-Cbnstanța și lucrătorilor diti I.A.S. Mihail Ko- gălniceanu, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că la această unitate productivitatea muncii este scăzută, le recomandă să experimenteze măsuri pentru economisirea forței de muncă, pentru a dubla productivitatea muncii și le cere să raporteze despre măsurile luate pînă la 15 mai.Aveți pămînt mult, dar nu este permis să fie risipit, le spune secretarul general al C.C. al P.C.R., remarcînd faptul că construcțiile fermei zootehnice sînt amplasate' la distanțe mari una de alta. în legătură cu necesitatea studierii și rezolvării atente a problemelor economice ale întreprinderilor a- gricole de stat, economiștii agrari ar trebui să vină la fața locului, să acorde un sprijin concret și direct unităților agricole.

Gospodărirea chibzu
ită a pământului, a ave
rii obștești-condiție a 
prosperității coopera
tivei, a bunăstării ță

rănimii

In numele cooperatorilor din co-, muiia Cataloi a luat euvîntul 
Gheorghe Guli, președintele cooperativei. „încrederea nestrămutată

Oaspeții au fost invitați apoi să cunoască și aspecte ale dezvoltării agriculturii cooperatiste din județ. Țăranii din comuna Cataloi i-au poftit la cooperativa lor.

Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinafi la Babadag după datina locală
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Aici se vizitează sectorul zootehnic, care, după cum informează gazdele, a contribuit la mărirea averii obștești și la sporirea valorii zilei-muncă. Cooperatorii arată preocupările lor pentru sporirea producției de carne și extinderea micii mecanizări în zootehnie.în continuare, este vizitată Expoziția realizărilor agriculturii cooperatiste din județ. Alături de acestea sînt expuse produse ale atelierelor anexe: renumite căruțe dobrogene, coșuri din papură și alun, scaune și mese împletite. Multe cooperative au realizat venituri a- nuale de ordinul milioanelor, numai din confecționarea unor astfel de mărfuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe cooperatori recomandîn- du-le să dezvolte în continuare meșteșugurile moștenite din bătrîni și să învețe și pe cei din generația tînără tainele acestei arte frumoase și aducătoare de venituri importante.Conducătorii de partid și de stat iau parte apoi la un însuflețit miting, la care au venit peste 10 000 de locuitori din toate comunele județului.Deschizînd mitingul, ing. Con
stantin Cîrjan, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, a spus între altele : Recentele măsuri ce au fost luate în vederea folosirii judicioase a pămîntului și cele referitoare la sporirea cointeresării materiale a cooperatorilor pentru stimularea cultivării viței de vie ne creează condiții pentru o activitate economică mai bună.

în partid, năzuință, noastră .spre o viață mai bună, a spus el,, ne-au înzecit eforturile, iar rezultatele obținute sînt din ce în ce mai bune. Țăranii cooperatori trăiesc astăzi mai bine, mulți dintre ei și-au construit case noi, și-au cumpărat mobilă nouă, televizoare".Ing. Maria Cucută, de la cooperativa agricolă de producție din comuna Traianu, a subliniat în euvîntul său că specialiștii din agricultură, agronomi, zootehniști, medici veterinari, horticultori și mecanizatori, au condiții pentru introducerea tehnicii noi și organizarea științifică a producției și a muncii, un cîmp vast de aplicare în practică a cunoștințelor căpătate în anii de studii.în numele mecanizatorilor și celorlalți lucrători din stațiunea de mașini și tractoare din Valea Nu- garilor a vorbit șeful , de brigadă 
Bereza Sava.în aplauzele puternice ale mulțimii, a luat apoi euvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce a transmis locuitorilor din comuna Cataloi și din celelalte comune și cooperative, prezenți la adunare, tuturor cooperatorilor din județul Tulcea, salutul C.C. al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului tovarășul Ceaușescu a spus :. In drum spre cooperativa dv., am văzut cum se prezintă culturile, cum sînt executate lucrările de primăvară ; trebuie să spunem că impresia a fost bună. Am văzut cîte ceva în cooperativa dv., am văzut expoziția privind dezvoltarea agriculturii județului Tulcea. Rezultatele cooperativei Cataloi, ca și ale altor cooperative din județul Tulcea, dovedesc că țărănimea noastră muncește cu hărnicie pentru creșterea producției agricole și demonstrează, o dată în plus ce mari posibilități are agricultura noastră socialistă. Rezultatele dv. arată direcția spre care trebuie acționat pentru ca toate cooperativele din județul Tulcea să obțină roadele cu care se mîndrește cooperativa din comuna Cataloi. Acesle roade le simțiți direct dv., membrii cooperativei, în valoarea zilei-muncă de 56 lei. Veniturile dv. se situează printre veniturile cooperativelor fruntașe din România. De aceea, vă felicit din toată inima și vă urez dv., cooperatorilor din Cataloi. ca și din celelalte cooperative. succese tot mai mari.
(Continuare în pag. a Il-a)

Există în prezent o serie de discipline a căror dezvoltare se desfășoară atît de rapid și comportă o extindere atît de largă a sferei utilizărilor, îneît nu întîmplă- tor se vorbește despre o adevărată universalitate a aplicațiilor lor. Astfel, alături de matematică — este cunoscut fenomenul atotcuprinzător al matematizării cres- cînde a majorității sectoarelor de activitate u- mană — cibernetica, automatica și în primul rînd electronica se conturează tot mai pregnant ca instrumente de lucru indispensabile aproape tuturor sectoarelor, teoretice și practice, ale tehnicii, economiei, științei.Deși apărută relativ recent, electronica evoluează astăzi extrem de dinamic și pe o multitudine de planuri — concomitent ca știință și ramură a tehnicii — furnizînd un mare volum de realizări importante. Dar, alături de soluțiile și instalațiile pe care le preconizează, ea contribuie la înfăptuirea progresului tehnico-eco- nomic rapid și prin activitatea electroniștilor prezenți în înseși unitățile științifice și productive, menită să asigure exploatarea și întreținerea corespunzătoare a a-

paraturilor specifice, crearea de noi și noi u- tilaje moderne cu caracter de unicat și scrie mică, solicitate de diversele sectoare ale cercetării și industriei moderne. Drept urmare, pe lingă unitățile' specializate în cercetări de a- cest gen — cum sînt, la noi, Institutul de ccr-
puncte 
de vedere

cetări electronice de cu- rînd înființat, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria e- lectrotehnică, Institutul de cercetări și proiectări de automatizări, diversele catedre etc. — s-au creat în ultimii ani și numeroase alte nuclee și laboratoare de electronică, pe lîngă diferitele institute și centre de cercetări cu profil neelectronic. Astfel de grupuri de electronică au ca sarcini principale crearea operativă a aparaturilor de cercetare specifice domeniului în care activează și a instalațiilor de automatizare solicitate de ramu

rile industriale de profil.
Se constată însă că, 

datorită subestimării 
greutăților legate de în
chegarea rapidă a unor 
colective de electronică 
viabile, eficiente și a di
ficultăților ce se mai 
manifestă în cooperarea 
cu institutele specializa
te din cadrul Ministe
rului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, s-a 
ajuns la tendința de a 
se merge excesiv pe li
nia dispersării forțelor 
noastre din acest dome
niu în colective mici. Dar succesele obținute într-un număr relativ redus de unități, de pildă, la Institutul de fizică atomică sau la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii (unde s-a reușit să se organizeze laboratoare de electronică puternice) îndreptățesc oare o concluzie optimistă cu privire la efectele acestei dispersări exclusiviste a cadrelor de electroniști în condițiile ignorării colaborării cu institutele centrale ?
Inq. Filimon 
BEL5ADSKY
Institutul de cercetări 
și proiectări 
de automatizări

(Continuare 
în pag. a IV-a)

i EVENIMENT REMML 
H IEZMREA RELAȚIILOR 

PRILTEKESTIROMÂNO SUEDEZEPe .deasupra depărtărilor geografice, România și Suedia au așezat temelii trainice pentru dezvoltarea unor relații prietenești, generatoare de avantaje reciproce și corespunzătoare intereselor destinderii și păcii Aceasta este concluzia ce se desprinde din vizita făcută în Suedia de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu.Cititorii au putut urmări din presă programul bogat al vizitei, în cursul căreia oaspeții români au purtat convorbiri cu conducătorii Suediei, cu reprezentanți ai industriei', ai cercurilor de afaceri; au avut prilejul să viziteze Stock- holmul și alte centre importante ale țării ea Văsteras și Upsala, să cunoască diverse aspecte.din viața poporului suedez — fiind înconjurați pretutindeni cu căldură și ospitalitate.Suedia a înfățișat oaspeților tabloul realizărilor remarcabile obținute în domeniile dezvoltării industriale moderne, ale științei și tehnicii înaintate, realizări care au plasat această țară pe unul din locurile de frunte din punct de vedere economic și cultural. De la

produsele industriei grele, ale industriei .bunurilor de consum, la activitatea de cercetare științifică, la învățămînt — totul poartă pecetea hărniciei, sobrietății și exigenței în muncă, prețuirii acordate de poporul suedez creației de calitate, factori de seamă care, împreună cu nivelul tehnicii și al organizării producției, stau la baza rezultatelor obținute în făurirea u- nei economii prospere.Desfășurîndu-se într-o atmosferă de stimă, cordialitate și respect reciproc, această vizită a marcat un jalon important în evoluția relațiilor româno-suedeze și a constituit o reușită pe linia intensificării acestor relații, a extinderii colaborării. în interesul reciproc și al cauzei apropierii între popoare și cooperării internaționale. întreaga desfășurare a vizitei s-a înscris, astfel,, în coordonatele atît ale unei atmosfere prietenești, cît .și ale spiritului de lucru, ale abordării temeinice, în profunzime a problemelor discutate.Pornindu-se de la . premisa că intensificarea schimburilor econo-
Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a VlX-a)

I e I e g r a m e
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIStimate tovarășe Președinte,Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările și urările transmise cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace.Vă urez, de asemenea, din suflet, toate cele bune și împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia și colaborarea frățească dintre țările noastre se vor dezvolta neîntrerupt și pe viitor, în interesul ambelor părți, în așa fel îneît să corespundă consolidării unității țărilor socialiste și păcii în lume.
LUDVIK SVOBODA

președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

CELUI DE-AL IV-LE A CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GUADELUPAPOINTE-A-PITREDragi tovarăși,Cu prilejul celui de-al IV-lea Congres al partidului dv., Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delegaților la congres și tuturor comuniștilor din Guadelupa un cald salut tovărășesc. Urăm partidului dv. noi succese în lupta sa consacrată apărării intereselor vitale ale celor ce muncesc, înfăptuirii aspirațiilor de libertate națională și socială ale poporului guadelupez, triumfului cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Socialistă România 

și Republica Volta Superioarăîn dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Volta
Superioară, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.
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(Urmare din pag. I)Tov. președinte ne-a vorbit despre perspectiva executării de irigații, care vă vor deschide posibilitatea de a obține recolte și mai mari. Ați auzit, cooperativa Tra- ianu a obținut 8 000 kg față de 3 000 cît ați obținut dv. — e o deosebire destul de mare. Merită să faceți eforturi pentru a realiza în cel mai scurt timp lucrările de irigații. Asta vă va da nu numai recolte mari de porumb, ci și posibilitatea unei furajări mai bune a animalelor, posibilitatea de a crește un număr mai mare de porci. Vor crește astfel și veniturile cooperativei.In toate cooperativele din județul Tulcea trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea furajării, pentru o mai bună selecție a șeptelului și, pe această bază, pentru creșterea producției de lapte. Veți aduce astfel o contribuție mai mare la aprovizionarea oamenilor muncii din patria noastră și veți obține venituri sporite. 2,8 kg de lînă e producția medie la o oaie pe județ. Ieri, în județul Constanța, discu- tînd cu unele cooperative, am ajuns la înțelegerea că s-ar putea ușor obține cel puțin 5 kg de lînă pe cap de oaie. Dar am văzut că două cooperative din județul dv. au producții de 6,5 kg lînă la un număr mare de oi. Oare cooperativa dv. nu se poate lua la întrecere cu a- cestea pentru a obține cel puțin a- ceeași cantitate de lînă ? E adevărat, asta înseamnă aproape de 3 ori mai mult ca în prezent. Dar a- ceasta va face ca într-adevăr creșterea ovinelor să fie rentabilă și, în același timp, să asigure industria noastră cu lîna necesară. Noi considerăm că experiența bună cîștiga- 

agriculturii cooperatiste din județul Tulcea, organizatâ la CataloiExpozițată pînă acum trebuie sintetizată de către conducerea județului, de către consiliul popular, de direcția agricolă, de uniunea, cooperativelor județene, de specialiști, pentru a putea obține în următorii ani o creștere simțitoare a producției cerealiere și animaliere.Am ascultat cu bucurie pe tovarășii care au vorbit aci de preocuparea pentru mai buna folosire a pămîntului. Intrînd în județ și chiar în cooperativa dv. se vede că aveți pămînt mult .și de aceea puteți face risipă. Dar nu e bine, tovarăși. Fiecare metru pătrat de pămînt poate aduce un spor de venit pentru cooperativele noastre. Comitetul Central al partidului și guvernul au elaborat proiectul de lege supus dezbaterii publice privind apărarea și îmbunătățirea fondului funciar. Să nu mai admitem nici o risipă a pămîntului pentru că acesta este un bun al întregului popor, el trebuie să servească asigurării hranei și dezvoltării întregii noastre națiuni. Pămîntul trebuie gospodărit cu grijă pentru a obține recolte cît mai mari după el.în cadrul vechii regiuni ați lua- t-o înainte cu cîțiva ani celorlalte regiuni în cooperativizarea agriculturii. Rezultatele pe care le-ați obținut de atunci pînă acum sînt frumoase. Cooperatorii au astăzi condiții de viață, de muncă, de în- vățămînt, de cultură incomparabile cu cele pe care le aveau țăranii în timpul regimului bur- ghezo-moșieresc și cu mult superioare celor de acum 10 ani. Aceasta dovedește justețea drumului pe care partidul nostru a orientat țărănimea de a-și uni pămîntul, de a-și uni eforturile în vederea folosirii mecanizării, îngrășămintelor, științei agricole pentru a smulge roade bogate fiecărui hectar de pămînt. Avem perspective largi. în următorii ani se va asigura mecanizarea totală a lucrărilor agricole. Vor intra anul acesta și în anii viitori în funcțiune noi combinate de îngrășăminte chimice care vor asigura ca în 1970 să dispunem pentru fiecare hectar de 110 kg. de îngrășăminte. Aceasta creează posibilități superioare pentru fertilizarea pămîntului, pentru obținerea de recolte mari. Programul de irigații prevede să ajungem la circa 1 milion de hectare în 1970. în anii următori trebuie să facem eforturi și mai mari pentru a nu mai fi nevoiți să privim spre cer, ci să folosim apa care se găsește pe pămînt pentru a putea asigura la timp culturale, pentru a avea recolte sigure. 

Folosind mijloacele pe care statul le pune la îndemînă, țărănimea cooperatistă trebuie să facă eforturi tot mai mari pentru a moderniza agricultura noastră, pentru a o ridica la nivelul agriculturii din țările avansate, pentru a dovedi că agricultura socialistă poate lichida într-un termen scurt rămîne- rea în urmă pe care a moștenit-o și se poate situa la nivelul agriculturilor avansate din lume. Avem toate posibilitățile să realizăm a- ceasta, tovarăși.Cunoașteți rezultatele obținute de clasa muncitoare în îndeplinirea planului în industrie. în primii doi ani ai cincinalului sarcinile au fost depășite. Trebuie să spun că și țărănimea cooperatistă a depășit sarcinile planului cincinal. în primele trei luni, muncitorii au obținut o producție mai mare decît prevedea planul, din acest an. împreună cu rezultatele pe care le obțineți dv. în agricultură, să facem ca prevederile planului cincinal privind dezvoltarea întregii economii naționale să fie nu numai realizate, ci și depășite.Munca dumneavoastră este o parte a muncii întregului popor. Rezultatele pe care le obțineți în fiecare cooperativă în parte sînt o părticică din rezultatele muncii entuziaste a întregii țări. Ele contribuie la creșterea avuției naționale a națiunii noastre, la creșterea bunăstării poporului, grăbesc desă- vîrșirea construcției socialiste, crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea comunismului în România.Cunoașteți, tovarăși, politica externă a partidului și statului nostru, preocuparea permanentă a guver-

Efervescența socialis

tă a străvechilor așe

zări de la gurile Dunării

Salutați de mii de cetățeni, conducătorii de partid și de stat poposesc în orașul Tulcea — „Poartă a Deltei".Urarea de bun sosit este adresată oaspeților de tov. Ion Andro- nache, prim-secretar al comitetului municipal de partid, președintele consiliului popular municipal provizoriu.Primul popas, la muzeul „Delta Dunării", înființat acum 12 ani, care oferă vizitatorilor o expresivă sinteză a bogățiilor și frumuseților acestui ținut unic în Europa.Conducătorii de partid și de stat urmăresc cu interes explicațiile date de Simion Gavrilă, directorul muzeului, numeroasele hărți, exponate, diorame care înfățișează luxurianta viață a Deltei, bogăția florei și faunei, frumusețea fără seamă a priveliștilor. Acest așeză- mînt va căpăta în viitor o și mai mare extindere, cuprinzînd o secție de istorie și una de etnografie în cadrul unui mare muzeu în aer liber, de interes republican.De la muzeu, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre cheiul Dunării unde se ridică cea mai înaltă și cea mai frumoasă clădire a orașului, noul hotel turistic care va găzdui anual sute de vizitatori din țară și străinătate în drum spre Deltă. Oaspeții se interesează de termenele de execuție, de economicitatea lucrărilor, de calitatea acestora, fac recomandări.Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi întreprinderea de Industrializare și Desfacere a Peștelui. Tovarășul Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, și 
Iancu Cojocaru, directorul întreprinderii, au informat despre orga

nului, a Comitetului nostru Central de a contribui la întărirea solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și mișcării revoluționare antiimperialiste de pretutindeni, de a dezvolta colaborarea cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, de a milita pentru asigurarea păcii în lume. Așezăm relațiile noastre cu toate statele pe principiile de neclintit ale respectului reciproc, ale egalității în drepturi, ale neamestecului în treburile interne, ale respectării independenței și suveranității naționale, ale dreptului fiecărui popor de a-și făuri viața așa cum dorește. Sîntem siguri că popoarele vor ști să-și făurească, prin forța lor, sub conducerea clasei muncitoare, a forțelor revoluționare din fiecare țară, o viață nouă, fericită, fără asupritori.Am avut deosebita bucurie ca în întîlnirile din județul dumneavoastră ca și din județul Constanța să remarc adeziunea deplină a tuturor cetățenilor la politica internă și externă a partidului nostru, încrederea nestrămutată, entuziasmul cu care femei, bărbați, tineri, bă- trîni, urmează politica partidului nostru. Aceasta este dovada cea mai grăitoare că politica noastră corespunde intereselor întregului popor, în aceasta constă garanția că ea va triumfa.In încheiere, tovarășul Ceaușescu a urat cooperatorilor din județul Tulcea noi succese în agricultură, multă sănătate și fericire în viața personală.In repetate rînduri cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată cu vii și însuflețite aplauze.

nizarea producției a cărei valoare globală s-a ridicat anul trecut la 240 milioane lei.îmbarcați pe nava „Republica", oaspeții s-au îndreptat spre celă* lalt obiectiv industrial — Marele depozit frigorific, o unitate modernă dată în folosință anul trecut, ca

In timpul vizitei la depozitul frigorific din Tulceaurmare a necesității create de dezvoltarea pescuitului oceanic. Inginerul șef al întreprinderii, Teodor Lăzăreanu, prezintă oaspeților procesul tehnologic de preparare și refrigerare.Oaspeții se îndreaptă din nou spre centrul orașului, unde are loc un mare miting. In fața tribunei amenajate în piața dominată de clădirea modernă a casei de cultură a sindicatelor, pe străzile din apropiere se aflau mii de locuitori ai orașului și ai așezărilor învecinate.Apariția la tribună a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș și a celorlalți oaspeți este salutată cu ovații puternice, cu îndelungi urale.Mitingul a fost deschis de Ion 
Andronache, primul secretar al Comitetului municipal Tulcea al P.C.R. Noua împărțire teritorial- administrativă a țării, ca și politica partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul României, a spus vorbitorul, deschide perspective noi de dezvoltare economică șl so- cial-culturală a municipiului Tulcea. Directivele Congresului al IX-lea al partidului și hotărîrile a- doptate de Conferința Națională au trezit un puternic ecou în rîn- dul tuturor oamenilor muncii din acest străvechi pămînt românesc și sînt traduse cu avînt în viață în vederea punerii în valoare a bogatelor resurse ale orașului și județului.A vorbit apoi profesorul Mihai 
Albotă. Aplicarea măsurilor desprinse din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, a spus vorbitorul, deschide perspective noi dezvoltării învățămîntului. Preluînd tradițiile înaintate ale școlii românești, vom face totul ca prin munca noastră tinerele vlăstare de astăzi să crească și să ajungă un detașament puternic înzestrat cu însușiri nobile, cu forță intelectuală, capabil să muncească și să lupte cu abnegație pentru prosperitatea României socialiste.Ați putut lua cunoștință de realizările noastre, de entuziasmul cu care întregul colectiv al fabricii înfăptuiește sarcinile de plan — a spus în cuvîntul său Ma
ria Strimbeanu, maistru la Fabrica de conserve de pește. Ne angajăm să mi-lităm neobosit pentru folosirea rațională a timpului de muncă, ridicarea necontenită a calificării pentru a obține numai produse de calitate superioară, care să facă cinste mărcii fabricii noastre

Conducătorii de partid și de stat stnt întîmpinaț și de reprezentanți pescarilor din Deltâ

A luat apoi cuvîntul Dionisie 
Dumitriu, membru de partid din anii ilegalității. Atitudinea revoluționară a muncitorimii tulcene și atașamentul ei față de Partidul Comunist Român și-au găsit reflectare în marile bătălii de clasă din perioada ilegalității, în mișcarea de rezistență din Delta Dunării, în lupta plină de abnegație a muncitorilor în frunte cu comuniștii în zilele insurecției naționale din August 1944, pentru apărarea orașului ame

„Socialismul nu poate fi edificat 

decit cu participarea activa 

£

Secretarul general al C.C. al P.C.R. a transmis locuitorilor municipiului și județului Tulcea salutul Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat și guvernului. Vorbitorul a mulțumit locuitorilor satelor și orașelor județului Tulcea pentru manifestările calde de dragoste și de încredere față de Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului pe calea socialismului și comunismului, expresie a hotărîrii lor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului. Dragostea și încrederea poporului în partid — a spus tovarășul Ceaușescu — provine din faptul că în decursul anilor, începînd de la crearea sa — așa cum a subliniat aici un vorbitor, activist din ilegalitate — partidul nostru a fost singurul din istoria națiunii române care s-a contopit în întregime cu interesele maselor și a făcut totul pentru prosperitatea țării, pentru înălțarea ei pe culmile civilizației. Ele sînt rezultatul politicii mar- xist-leniniste a P.C.R. de făurire a societății socialiste în România pe baza unei industrii moderne, a unei 

nințat cu distrugerea de către armata hitleristă.Alături de întregul popor, noi, ilegaliștii, sîntem recunoscători conducerii partidului nostru că nu a uitat nici o clipă contribuția fiecăruia dintre noi. Experiența acumulată de vechii militanți ai partidului este îmbinată în mod fericit cu entuziasmul și elanul tinerelor cadre de partid, în scopul propășirii societății românești.In numele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor întreprinderii 

agriculturi avansate, a învățămîn- tului, științei și culturii care, toate la un loc, creează condițiile pentru bunăstarea și prosperitatea întregului popor. Ne mîndrim cu rezultatele obținute în anii construcției socialismului în toate domeniile de activitate. în aceste rezultate este încorporată și munca dumneavoastră, a locuitorilor municipiului și județului Tulcea.îmi amintesc cum arăta Tulcea în 1946. Privesc acum orașul modern în continuă dezvoltare care asigură locuitorilor săi condițiuni de muncă, de învățămînt, de cultură cum nici nu puteau visa pe atunci. Comuniștii au arătat că stă în puterea noastră de a transforma România într-o țară înfloritoare și fiecare oraș și sat într-o localitate prosperă care să asigure oamenilor o viață demnă. Iată ce a devenit acum Tulcea sub îndrumarea partidului comunist, prin munca dv. plină de abnegație. Pentru a- ceste rezultate adresez tuturor muncitorilor, funcționarilor, inginerilor, intelectualilor din Tulcea cele mai calde felicitări și urări de noi succese. 

piscicole Jurilofca a vorbit Atana- 
se Condrat, directorul întreprinderii. El a arătat realizările acestei întreprinderi cu pondere însemnată în economia județului Tulcea, precum și planurile de dezvoltare. Colectivul întreprinderii își propune să amenajeze lacuri în suprafață totală de 21 000 hectare, sporind producția de pește.Primit cu îndelungi urale și o- vații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Relevînd succesele obținute de poporul român în îndeplinirea sarcinilor planului cincinal, tovarășul Ceaușescu a spus : Sîntem convinși că oamenii muncii din municipiul și județul Tulcea vor aduce o contribuție entuziastă la înfăptuirea acestui program de bunăstare și prosperitate a României socialiste.Vă puteți mîndri cu trecutul îndepărtat al localității dv., cu faptul că, de-a lungul secolelor, cu toate greutățile pe care a trebuit să le învingă, populația a știut să-și păstreze ființa națională pe acest străvechi teritoriu românesc. Trecutul istoric glorios trebuie să ne îndemne să înălțăm noi cetăți, noi monumente — desigur cetăți industriale, cetăți de cultură, monumente de artă. Munca de azi, știința, cultura trebuie să ateste în viitor forța, gîndirea, capacitatea creatoare a poporului român, să vorbească peste veacuri de ce a fost în stare poporul nostru să înfăptuiască sub conducerea Partidului Comunist Român.Am invitat cu ocazia vizitei la Tulcea și Constanța și un grup da scriitori, compozitori, pictori. Am făcut aceasta în dorința ca și dînșii să cunoască mai îndeaproape felul de a munci și a gîndi al locuitorilor de pe aceste meleaguri străvechi ale patriei noastre. Ne-am gîndit că poate unii dintre ei vor reuși să redea cu măiestrie atît istoria cît și munca entuziastă de astăzi a locuitorilor, să arate cum știu oamenii muncii din Tulcea să îmbine trecutul și prezentul pentru a făuri viitorul luminos al patriei.E necesar să ne ocupăm permanent de dezvoltarea învățămîntu- lui, științei, culturii, artei, pentru că acestea constituie părți inseparabile ale construcției socialiste. Nu se poate construi societatea socialistă și comunistă fără un înalt nivel de cultură al întregului popor. Tocmai de aceea partidul și statul fac totul pentru ca o dată cu progresul material al societății să dezvoltăm învățămîntul, știința și cultura. In acest fel pregătim temeliile viitoarei societăți comuniste în România.în continuare, tovarășul Ceaușescu a spus ; ne mindrim cu succesele, dar în munca noastră mai sînt lipsuri, mai avem multe greutăți de învins. Am obținut rezultate Ibune în ridicarea nivelului de 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

(Urmare din pag. a Il-a)viață al poporului, dar trebuie încă multe de făcut pentru a asigura un trai îmbelșugat, un standard înalt de civilizație materială și culturală. Partidul nostru a știut și știe să descopere greutățile, lipsurile, să le înlăture cu curaj, supunînd unei critici deschise tot ceea ce este vechi, perimat, tot ceea ce este greșit în activitatea noastră, luînd în același timp măsuri pentru a asigura mersul ferm înainte al întregii noastre societăți. Caracteristic politicii partidului nostru este că din ce în ce mai mult se sfătuiește cu masele, cu muncitori, țărani, intelectuali, bărbați, femei, bătrîni, tineri, asupra hotărîrilor pe care le adoptă, In societatea pe care o construim puterea aparține întregului popor ; socialismul nu poate fi edificat decît cu participarea activă a maselor populare. în aceasta constă esența democrației socialiste.Conferința Națională a trasat un amplu program de măsuri privind perfecționarea conducerii economiei, a întregii vieți sociale. înfăptuirea lui necesită eforturi intense din partea tuturor activiștilor de partid și de stat, a conducă^ torilor din economie, a specialiștilor din toate domeniile de activitate, a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. Trebuie depuse eforturi pentru a perfecționa activitatea în fiecare întreprindere, în fiecare cooperativă, în fiecare școală, în fiecare instituție. Fiecare la locul său de muncă trebuie să înțeleagă că are partea sa de răspundere în perfecționarea activității noastre, în crearea condițiilor pentru un progres rapid al țării pe calea socialismului și comunismului. Fiecare dintre noi trebuie să muncească cu simț de răspundere față de popor, față de societate. Participînd la discutarea căilor pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului, exprimîn- du-și deschis părerea în legătură cu soluțiile ce trebuie adoptate, fiecare cetățean trebuie să-și aducă contribuția la progresul general al patriei.Preocupîndu-se necontenit de rezolvarea marilor probleme ale construcției socialismului, partidul nostru, guvernul țării acordă în același timp o atenție deosebită politicii internaționale. Milităm necontenit pentru întărirea și dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, pentru ca, întărindu-se 

Tradiția și obiceiurile dobrogene sînt la loc de cinste

continuu, sistemul mondial-socialist să-și poată exercita influența în lume, asupra întregii dezvoltări sociale. Milităm necontenit pentru dezvoltarea legăturilor și colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările revoluționare, de eliberare națională, antiimperialiste, de pretutindeni pentru că numai unitatea acestor forțe poate asigura înlăturarea pericolului unui nou război mondial. Sîntem convinși că forțele antiimperialiste pot împiedica imperialismul să recurgă la o nouă a- gresiune mondială, sînt în stare să asigure pacea în lume.în același timp, țara noastră dezvoltă relații cu toate statele fără deosebire de orînduire socială, așezînd la baza lor principiile ce se afirmă tot mai mult pe arena mondială — ale egalității în drepturi, respectului reciproc, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile altor popoare, principiul dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur felul de viață. Sîntem convinși că numai pe această bază se pot statornici relații de bună colaborare între popoare, se poate asigura dezvoltarea pașnică a fiecărui popor; a fiecărei națiuni. Avem încredere în forțele înaintate ale popoarelor că vor ști să găsească calea pentru a asigura lichidarea regimurilor de exploatare și asuprire, pentru a făuri societatea nouă, fără asupritori. Desigur, în această luptă măreață există și trebuie să se dezvolte solidaritatea, sprijinul reciproc. Este cunoscut că România acordă un sprijin activ material, diplomatic, politic, eroicului popor vietnamez. Poporul român sprijină permanent popoarele care luptă pentru cucerirea independenței naționale. Ne manifestăm solidaritatea activ cu toți cei care se ridică la luptă pentru independență, pentru libertate și dreptate socială. în acest fel ne îndeplinim îndatorirea de detașament înaintat al marii mișcări a progresului și civilizației, a comunismului.Noi considerăm că între îndatorirea națională de asigurare a progresului socialismului în propria țară și între îndatoririle internaționale, există o strînsă coeziune, o unitate indisolubilă. Aceste două sarcini nu pot fi despărțite în nici un fel. A accentua numai asupra uneia, înseamnă a nu-ți îndeplini cum trebuie rolul de comunist. Noi știm că rolul comunistului, al parti

dului, este de a sluji fără preget poporul și în același timp de a dezvolta solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru independență și dreptate socială. Această politică de construcție socialistă și de solidaritate cu forțele progresiste de pretutindeni corespunde pe deplin intereselor poporului român, edificării socialismului în țara noastră, precum și cauzei socialismului în întreaga lume. Tocmai de aceea întregul nostru popor sprijină pe deplin această politică, este hotărît să o înfăptuiască neabătut.In încheiere tovarășul Ceaușescu a urat locuitorilor municipiului și județului Tulcea succes în activitatea închinată înfăptuirii programului elaborat de Congresul al IX-lea, în ridicarea bunăstării populației, în contribuția la progresul general al patriei.Participanții la mitingul din orașul Tulcea au aplaudat în repetate rînduri, cu entuziasm, cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R.După miting, la Casa de cultură a sindicatelor, conducătorii ,de . partid și de stat discută cu edilii municipiului despre perspectivele de dezvoltare ale orașului și despre construcțiile turistice în Deltă Potrivit programului dezvoltării urbanistice. pînă în 1980, Tulcea — care are astăzi circa 40 000 locu'tori — își va dubla populația. Pînă în 1970 se vor organiza baze turistice și la Sulina, mila 23. Uzlina și Murighiol.Conducătorii de partid și de stat recomandă specialiștilor, proiectan- ților și arhitecților să valorifice experiența bogată dobîndită în construcțiile de interes turistic din Dobrogea. depunînd eforturi sporite în munca de concepție și realizare, pentru ca frumusețile Deltei să fie cît mai accesibile celor ce doresc să viziteze acest colț mmunat al patriei noastre.In cursul după-amiezii, conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu activul de partid din județul Tulcea (Relatarea în con
tinuare a vizitei conducătorilor de 
partid si de stat in județul Tulcea 
se va publica în numărul de miine 
al ziarului).

Paul ANGHEL 
Emil MARINESCU 
Nicolae DĂSCALESCU 
Nicolae VAMVU 
Ion CIUCHI

în încheierea vizitei în județul Constanța, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Gheor- ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Gheorghe Stoica și Vasile Patilineț s-au întîlnit joi seară cu activul de partid din județ și au participat la o masă tovărășească.în numele tinerilor din județul Constanța a luat cuvîntul tov. Ion 
Popescu, prim-secretar al comitetului județean U.T.C. Cei peste 54 000 titeciști, muncitori, țărani, intelectuali, elevi care muncesc și învață în satele și orașele județului Constanța — a spus vorbitorul — reafirmă astăzi sentimentul de caldă recunoștință pentru tot ceea ce partidul a înfăptuit și înfăptuiește cu generozitate pentru viitorul lor, pentru viitorul strălucit al acestei țări.Vorbitorul s-a angajat ca, per- fecționînd continuu stilul de muncă, să creeze în fiecare organizație a U.T.C. un climat favorabil dezvoltării inițiativelor tineretului.

A vorbit apoi tov. Veta Ionescu, președinta comitetului județean al femeilor. Acordînd o înaltă prețuire, totala noastră adeziune politicii juste a partidului și statului nostru, umăr la umăr cu soții, frații și fiii noștri — a spus vorbitoarea — noi, femeile din județul Constanța, sîntem animate de dorința de a ne spori contribuția la realizarea mărețului program de dezvoltare multilaterală a țării. Comitetul județean al femeilor este permanent preocupat de a sprijini organele locale în întreaga lor activitate.Ne aflăm aici — a spus tov. 
Dumitru Dumitriu, membru de partid din anii ilegalității — comuniști din diferite generații, unii mai tineri, alții mai vîrstnici, cu toții însă trăind aceeași emoție și bucurie prilejuite de prezența în mijlocul nostru a stimatului secretar general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a celorlalți oaspeți.Sînt fericit că am ocazia să iau cuvîntul și să transmit tovarășilor noștri conducători un cald salut din partea comuniștilor vîrstnici din județul Constanța. Permite- ți-mi totodată să-mi exprim sentimentele de recunoștință pentru faptul că partidul nostru acordă o înaltă prețuire miilor de activiști care și-au adus contribuția cu devotament atît în anii grei ai luptei pentru răsturnarea vechii orînduiri, cît și în opera de construire a socialismului.Să ne trăiți, iubite tovarășe Ceaușescu, ani mulți și glorioși în fruntea partidului nostru, spre îndeplinirea tuturor năzuințelor și aspirațiilor întregii noastre națiuni socialiste.Luînd cuvîntul, tov. Petre Iones
cu. prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean provizoriu, a spus :Cu prilejul vizitei în localitățile și unitățile economice din județul nostru, ați putut vedea entuziasmul cu care oamenii din toate sectoarele de activitate îmbrățișează mărețele sarcini trasate de Congresul ar IX-lea, de Conferința națională a partidului, hotărîrea cu care luptă pentru înfăptuirea lor.După ce a înfățișat un tablou cuprinzător al realizărilor economice din județ și al perspectivelor de dezvoltare a industriei și agriculturii, vorbitorul a spus :Recenta reorganizare adminis- trativ-teritorială. dictată de etapa actuală de dezvoltare a țării noastre și aplicată în chip creator, potrivit condițiilor și perspectivelor de dezvoltare a întregului teritoriu al țării, deschide și județului Constanța largi perspective de înflorire materială și spirituală. In răstimpul scurt care s-a scurs de la aplicarea ei în viață, această măsură a partidului și statului și-a dovedit pe deplin viabilitatea.Combătînd cu hotărîre orice manifestare de rutină și de închistare, comitetul județean de partid și consiliul popular județean vor urmări cu perseverență ridicarea întregii activități economice, politice și social-culturale Ia nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare a României socialiste.In continuare, primul secretar al comitetului județean de partid a spus : Oamenii muncii din județul Constanța urmăresc cu viu interes și cu deplină satisfacție neobosita activitate desfășurată de partidul nostru pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a colaborării frățești cu toate țările socialiste, a cooperării cu celelalte state ale lumii, pe baza principiilor respectării independenței și egalității în drepturi, a neamestecului în treburile interne.Vă asigurăm, dragi tovarăși, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, țăranii și intelectualii din județul Constanța, strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, însuflețiți de perspectivele luminoase ce ne stau în față, vor munci și în viitor cu abnegație și elan sporit pentru prosperitatea acestor meleaguri, pentru continua dezvoltare și întărire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Primit cu puternice și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea t@varășab°
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși.Doresc să exprim în fața activului comitetului județean de partid impresiile pe care le-am adunat în cursul vizitei făcute azi în județul dv., al întîlnirilor cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu miile și zecile de mii de locuitori ai acestor meleaguri, care ne-au ieșit în întîmpinare. Subliniez încă o dată că în manifestările calde cu care ne-a înconjurat peste tot populația vedem o expresie a legăturilor trainice ale partidului cu masele largi ale celor ce muncesc din patria noastră.Am vizitat cîteva întreprinderi din județul dv. Putem spune că muncitorii, tehnicienii, inginerii înfăptuiesc cu elan sarcinile lor mari, că activitatea pe care o desfășoară reprezintă o contribuție de preț la înfăptuirile clasei noastre muncitoare, clasă care deține rolul hotărîtor în orîndui- rea socialistă, în producția de bunuri materiale, în făurirea vieții noi, în asigurarea progresului general al societății. Doresc să felicit încă o dată muncitorii din județul dv. pentru aportul lor la opera de edificare a socialismului în România. (Aplauze).Ne-am întîlnit cu țărani cooperatori. Deși timpul a fost scurt am putut discuta despre realizări și despre ceea ce trebuie făcut în continuare în agricultura județului Constanța, care are perspective minunate de dezvoltare. Trebuie să- subliniez în fata activului de partid și de stat din Constanta că plecăm cu impresii deosebit de pozitive despre felul în care țărănimea cooperatistă lucrează pentru sporirea producției agricole, despre succesele obținute în modernizarea agriculturii. împreună cu clasa muncitoare, întreaga noastră țărănime aduce o contribuție de mare însemnătate în făurirea socialismului. Felicit țărănimea cooperatistă din Județul Constanța .pentru acti-- yițatâa și rezultatele, obținute ,îti înflorirea agriculturii noastre. 
(Aplauze).Ne-am întîlnit cu ingineri, cu învățători, profesori, cu oameni de știință. Vreau să subliniez contribuția de seamă pe care o aduce intelectualitatea din județul dv., ca de altfel intelectualitatea din întreaga țară, alături' de muncitori și țărani, la înfăptuirea marilor sarcini ale construcției socialiste. Este evident că fără contribuția inginerilor și oamenilor de știință nici producția agricolă, nici producția industrială nu ar putea progresa așa cum trebuie. Muncitorii, țăranii. intelectualii constituie un tot unitar al societății noastre socialiste ; prin munca lor unită se asigură dezvoltarea patriei. Numai în măsura în care această unitate se va cimenta tot mai mult — ca rezultat al progresului economic, social și cultural, al dispariției treptate a deosebirilor dintre activitatea muncitorului și a intelectualului pe baza ridicării nivelului de cultură și tehnică al clasei muncitoare — se pot asigura ridicarea activității productive la un nivel superior, construcția victorioasă a socialismului și comunismului în patria noastră. (Aplauze).Partidul nostru a subliniat și subliniază permanent rolul important pe care îl au știința, cultura, în opera de construcție socialistă, necesitatea ridicării continue a nivelului tehnic, științific, cultural al tuturor oamenilor muncii. A- ceasta este o cerință de bază a progresului societății socialiste. Trebuie să spunem că prin politica sa în domeniile învățămîntului, științei și culturii partidul nostru a reușit, într-o perioadă destul de scurtă, să obțină unele rezultate fără precedent în Istoria României. Este încă o dovadă a justeței politicii marxist-leniniste a partidului nostru, a conducerii sale. (Aplauze). Doresc la această întîlnire cu activul de partid să aduc felicitări întregii intelectualități din județul Constanța pentru munca depusă a- lături de toți oamenii muncii, pentru contribuția sa la toate realizările materiale și spirituale de pe a- ceste meleaguri, să-i urez succes în activitatea de viitor. (Aplauze).Unitatea.între muncitori, țărani și intelectuali, care se ridică azi pe o treaptă superioară, constituie baza de granit a întregii noastre societăți, forța ei de neînvins, garanția victoriilor viitoare in construcția socialismului și comunismului in patria noastră. Faptul că toate forțele sociale ale țării urmează neabătut politica Partidului Comunist Român se datorește consecvenței cu care el a militat' și militează pentru dezvoltarea națiunii socialiste, punînd mai presus de orice interesele vitale ale poporului român. Au vorbit despre aceasta aici, ca și cu ocazia altor întîlniri. și tovarăși care au luptat în ilegalitate. Partidul nostru se bucură de recunoașterea generală ca forță conducătoare a societății. Aceasta nu pentru că este înscris în lege. în Constituția patriei. Recunoașterea rolului său conducător este rezultatul faptului că partidul și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste îndatoririle față de popor. El și-a cîștigat acest rol, servind cu credință poporul, luptînd pentru fericirea și bunăstarea lui. (Aplauze).

Nu există azi în România om cinstit, de bună credință, care să nu recunoască că ceea ce s-a înfăptuit sub conducerea comuniștilor constituie epoca de aur a patriei. Viitorul patriei este legat de partidul comunist, și numai ur- mînd neabătut politica comuniștilor poporul își poate realiza visul de fericire și prosperitate. (A- 
plauze).Abordînd unele probleme ale activității desfășurate în diferitele domenii ale vieții sociale din județ, tovarășul Ceaușescu a spus:Cunoscînd rezultatele pe care le-ați obținut în dezvoltarea industriei și agriculturii, avem încrederea deplină că oamenii muncii din Constanța, comitetul județean, organele comunale și orășenești de partid, comuniștii vor înfăptui neabătut politica partidului, vor obține succese tot mai mari. Ceea ce s-a realizat pînă acum în județul dv. ne dă dreptul să manifestăm încredere deplină în forța, în capacitatea oamenilor muncii, a comuniștilor, a organelor conducătoare din județ. Noi apreciem organizația de partid din Constanța ca o organizație puternică, în stare să unească eforturile tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, spre înfăptuirea programului Congresului partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale, a directivelor Comitetului Central. Felicit organizațiile de partid, comuniștii, activul de partid, comitetul județean pentru felul cum își îndeplinesc sarcinile încredințate de conducerea partidului. Vă urez succese tot mai mari în activitatea dv. 
(Aplauze).Am subliniat în întîlnirile de astăzi una din constantele politicii partidului nostru, aceea' de a se consfătui permanent cu oamenii muncii și de a elabora împreună cu întregul popor căile pentru progresul mai rapid al patriei. Doresc să spun activului de partid să a- corde o atenție și mai mare decît pînă acum întăririi legăturilor cu masele oamenilor muncii, donsUT- ’ tării permanente cu acestea nu numai asupra problemelor mari ale politicii interne și externe, dar și asupra problemelor legate de propășirea continuă a județelor, orașelor, comunelor, întreprinderilor, cooperativelor. Soluțiile pe care le adoptați, măsurile pe care le stabiliți în vederea înfăptuirii directivelor generale să fie rezultatul gîndirii maselor largi. Pe această bază se va asigura unirea eforturilor tuturor pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne stau în față. Trebuie să înțelegem, tovarăși, că democrația noastră socialistă se bazează tocmai pe consultarea, pe atragerea largă a maselor la conducerea treburilor țării Noi înțelegem democrația nu în sens burghez — de pălăvrăgeală, indisciplină, anarhie înțelegem democrația ca participare activă a cetățenilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la asigurarea mersului rapid pe calea perfecționării continue a societății socialiste, la crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste. Numai astfel democrația socialistă se manifestă din plin, își dovedește forța, vitalitatea. dovedește superioritatea o- rînduirii noastre noi. (Aplauze).Conferința Națională a dezvoltat în mod creator directivele stabilite de Congresul al IX-lea. Am și trecut la înfăptuirea unora din ho- tărîrile Conferinței Naționale. Mă refer la reorganizarea administra- tiv-teritorială, la constituirea noilor organe de partid și de stat județene și orășenești. Se află în curs de definitivare delimitarea teritorială a comunelor și constituirea noilor organe de partid și de stat comunale, care trebuie să se termine pînă la sfîrșitul lunii mai, începutul lunii iunie. De pe acum trebuie să spunem că așa cum se desfășoară, această acțiune este privită cu interes, cu simț de răspundere de către țărănime și sîntem convinși că ea va duce la o îmbunătățire substanțială a vieții satelor. Și alte măsuri urmează să fie aplicate. A fost elaborată hotărîrea privind organizarea comitetelor de direcție în întreprinderi — a- ceasta este însă numai o parte și, aș spune, nu cea mai importantă în ce privește industria. în cursul acestui an vom lua măsuri de organizare mai bună a activității financiare, de planificare, de aprovizionare — probleme de fond ale vieții noastre economice. Activul de partid și de stat va trebui să a- corde în lunile care vin o preocupare permanentă acestor probleme. Avem, de asemenea, sarcini mari în pregătirea cadrelor necesare conducerii diferitelor domenii de activitate. Urmează să fie adoptate și alte măsuri, cum este legea la care m-am referit astăzi, privind apărarea fondului funciar, căreia conducerea partidului îi acordă o importanță deosebită. A fost supus de curînd spre dezbatere Codul penal care are, de asemenea, o însemnătate foarte mare în viața noastră socială. Trebuie să s'e acorde toată atenția dezbaterii, studierii, consultării oamenilor muncii asupra prevederilor Codului penal, pentru că. după Constituție, această lege are o valoare esențială pentru așezarea unor norme de drept cît mai corespunzătoare societății noastre. Nu 

este un secret pentru nimeni că în decursul anilor s-au comis unele a- buzuri Este drept că ele aparțin trecutului, dar adoptarea noului Cod penal trebuie să împiedice cu hotărîre repetarea lor. Conducerea partidului și statului nostru acordă o atenție deosebită acestei probleme. Codul penal trebuie să asigure respectarea cu sfințenie a legalității socialiste, astfel ca nimeni, sub nici o formă, să nu o poată încălca, să nu poată comite abuzuri. Trebuie să excludem pentru totdeauna bunul plac, arbitrariul, în activitatea socială, legile țării fiind obligatorii pentru toată lumea. (Aplauze). Principala răspundere pentru aplicarea legilor revine partidului nostru, conducerii sale, activului de partid și de stat. Ei trebuie să fie exemplu de respectare a legalității, să nu admită nici pentru ei. nici pentru nimeni, cea mai mică încălcare a legilor patriei. Aceasta este una din cerințele esențiale ale democrației noastre socialiste. (A- 
plauze). Sîntem partid de guver- nămînt Avem răspunderea destinelor patriei. Trebuie să așezăm întreaga ordine a societății pe bază de legi, care să corespundă condițiilor economice și sociale din patria noastră. Dacă undeva apar nepotriviri ele nu trebuie soluționate în mod arbitrar și aducînd corecturi și modificări legii. Numai veghind la respectarea legii vom asigura ca societatea noastră să fie cu adevărat cea mai dreaptă societate din lume. (Aplauze). Viața cere să perfecționăm continuu societatea noastră, democrația noastră. Dar uneori se vorbește numai despre o latură a acestui proces care e importantă dar nu singura. Nu trebuie să ne scape din vedere o a doua latură extrem de importantă a democrației socialiste — răspunderea celor însărcinați, investiți cu răspunderi în stat și în partid, răspunderea pe care o are fiecare comunist, fiecare cetățean al țării, pentru destinele patriei noastre. In dezbaterea problemelor privind dezvoltarea societății noastre să pornim de la răspunderea fiecăruia — mai mare sau mai mică, în raport cu investirea pe care o are — a fiecărui cetățean, țăran, muncitor, intelectual, bătrîn sau tînăr, bărbat sau femeie, pentru destinele patriei noastre. Nimănui nu-i este admis să nesocotească interesele patriei. Aceia care nu își fac datoria ies cum se spune afară din rînd Ei trag înapoi dezvoltarea societății In democrația socialistă trebuie să se îmbine consultarea largă, expunerea liberă a părerilor, discuțiile critice și autocritice, cu simțul de răspundere al tuturor în fața poporului, căruia fiecare dintre noi trebuie să-i dea socoteală. In acest spirit recomand activului nostru de partid din Constanța să-și organizeze și să-și desfășoare activitatea.în cuvîntările pe care le-am ținut astăzi am vorbit despre cîteva aspecte ale situației internaționale și despre felul în care partidul și guvernul țării noastre au acționat și vor acționa în viitor în politica internațională De aceea, nu aș dori să mai revin acum asupra acestor probleme. Esențial este că, în fața pericolului pe care-1 reprezintă imperialismul, trebuie asigurată unirea tuturor forțelor antiimperialiste, unitatea țărilor socialiste și partidelor comuniste și muncitorești internaționale. întrebarea care se pune este ce ar trebui făcut și de ce se întîmpină greutăți în direcția aceasta ? Sigur, nu e ușor de răspuns la aceste întrebări. Divergențele nu au căzut din cer. Ele sînt rezultatul unor stări de lucruri, unor anomalii, unor încălcări ale principiilor care trebuie să stea la baza relațiilor dintre țările socialiste, din sînul mișcării comuniste internaționale. Și în viitor pot apărea păreri deosebite într-o problemă sau alta. Noi nu o dată am arătat, și nu numai noi, și multe alte partide că în dezvoltarea socială, pornind de la condiții istorice, economice, naționale deosebite, pot apărea moduri diferite de înțelegere, interpretare și rezolvare a unor probleme.Aceasta nu trebuie însă să ducă la ascuțirea divergențelor, la neînțelegeri : existența acestor deosebiri de păreri sau rezolvarea diferită a unor probleme nu trebuie să impieteze asupra unității de acțiune în problemele unde avem același punct de vedere, adică în problemele fundamentale. mari, ale dezvoltării sociale. ale luptei antiimperialiste.După părerea noastră, lichidarea amestecului de orice fel în treburile altor partide și țări socialiste este calea spre lichidarea divergențelor, spre unitate și colaborare in- ternaționalistă. în acest spirit- partidul nostru va milita și în viitor, considerînd că în felul acesta își aduce contribuția la cauza generală a socialismului și comunismului. 
(Aplauze).Aș dori, tovarăși, în încheiere, să urez activului de partid, tuturor comuniștilor. activului de stat, tuturor celor ce muncesc din județul Constanța succese tot mai mari în activitatea pentru înflorirea județului. pentru prosperitatea patriei.Tovarășul Ceaușescu a toastat pentru parțidul comunist, pentru poporul român — constructor al socialismului.
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TINERII
SPRE LICEELE

De doi ani, coordonatele învățământului nostru s-au lărgit considerabil. Potrivit hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului au fost înființate 165 licee industriale, agricole, economice și sanitare. Scopul liceelor de specialitate, definite astfel după profilul lor mai strict delimitat, este acela de a asigura absolvenților lor atît bogate cunoștințe de cultură generală cît și o temeinică instruire profesională. Cu alte cuvinte, oferă pe lîngă o pregătire" practică, pe baza căreia absolvenții pot intra imediat în producție și accesul la concursul de admitere în învățămîntul superior.O pledoarie pentru orientarea celor care își încheie studiile în școala generală spre liceele de specialitate ar părea, poate, aproape inutilă dacă ne gîndim la faptul că încă de la înființarea lor s-au bucurat de o mare popularitate, ceea ce a permis cuprinderea a aproape 50 000 de elevi. Deosebit de semnificativ mi se pare numărul mare de candidați care se înscriu de regulă la concursul de admitere. La cel desfășurat vara trecută bunăoară, s-au prezentat, după un calcul global, de trei ori mai mulți candidați decît numărul locurilor existente în toate liceele de specialitate. Cea mai mare atracție au reprezentat-o liceele industriale, unde au concurat chiar și 10 candidați pe un loc, iar. media minimă de admitere a depășit, deseori, nota 7. E limpede deci că cel ce este admis în liceul de specialitate este un tînăr care știe carte, că de-

Conf. univ. dr. D. SALADE
director adjunct al Institutului 

de științe pedagogice

cinema
• Eddie Chapman, agent cecret : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2326 — orele 17,15 și seria 
2327 — orele 20,30), PATRIA — 9 ; 

.12 ; 15 ; 18 ; 21, LUCEAFĂRUL —
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Topkapl : REPUBLICA (comple
tare Flori pentru litoral) — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,
BUCUREȘTI (completare CInd 
frumosul este util) — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți s CAPI
TOL — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.;
18.30 ; 21.
® Cele trei nopți ale unei iubiri : 
CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Praștia de aur : FESTIVAL — 
s ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Regina clntecelor: CINEMATE
CA — 10 ; 12,30.
• Noul locatar : VICTORIA — I ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Trei grăsuni : LUMINA (com
pletare Pepite) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 20,46.
• Tom șl Jerry : DOINA (comple
tare Fuga Dușkăi) — 9 ; 10,30 ; 12 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA (completare Dușca) — 9,30 ;
11.30 ; 14 ; 16.
O Post-sezon J UNION — 15,30 ; 
20,30.
o Program de desene animate : 
UNION — 18.
• în Egiptul nou — Ultimele scri
sori — Flori șl insecte — Gustav 
modifică — Jucătorul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Eroii de la Telemark : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA
— 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
• Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Mira
cole) — 10 ; 16 ; 18 ; 20,15, MOȘI
LOR (completare Năică pleacă la 
București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Hocus-pocus: EXCELSIOR (com
pletare Clnd frumosul este util) —
8.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN (completare Flori pentru 
litoral) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
« Am întilnlt țigani fericiți : DA
CIA (completare Plinea noastră)
— 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
21, MUNCA — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Doctorul Aumădoare : BUZEȘTI 
(completare Orizont științific nr. 
1/1963) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Escroc fără voie : VIITORUL 
(completare Flora australiană) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Pentru cîțiva dolari în plus : 
GRIVIȚA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
GLORIA — 9 : 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 
20,45.
0 Sfîntul la plndă: BUCEGI (corn- 
Îletare Orizont științific nr. 12/ 

967) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20.30, VOLGA (completare încer
cări) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18.30: 
20,45.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf: UNI
REA (completare Bucuria dragos
tei) — 15,30 : 18 : 20,30.
0 Răpirea fecioarelor : TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30 (Ia ambele completarea 
CInd frumosul este util), AURORA 
(completare Flori pentru litoral) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Blestemul rubinului negru: FLA
CĂRA — 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30, 
RAHOVA — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat șl o femele : VITAN 
(completare Mitică șl formula lui 
de viață) — 15,30 ; 18 : 20,30, POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Noaptea nunții în ploaie : MIO
RIȚA (completare Orizont științi
fic nr. 1/1968) — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, FLOREASCA — 18 ; 20.30. 
0 Cu toată viteza, înainte ! : ME
LODIA (completare Flori pentru 
litoral) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 20,45.
0 Slndbad marinarul : PROGRE
SUL (completare Lupta internă a 
speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Două bilete la matineu : LIRA 
(completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 15,30 ; 18 ;
20,30.
0 Capcana: DRUMUL SĂRII 
(completare Gustav și cioara nere
cunoscătoare) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 împușcături pe portativ : CRIN- 
GAȘI (completare Anatolia ospita
lieră) — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FE
RENTARI (comnletare Răzbunarea) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Căutațl Idolul : COSMOS (com
pletare Pași spre Brâncuși) — 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, ne
bună : COTROCENI — 15,30 ; 19, 
PACEA — 10 : 16 ; 19.

vine implicit elevul unei școli prestigioase.Totuși, am impresia că avem încă multe de făcut pentru orientarea judicioasă a tineretului spre aceste licee. Căci, absolventul școlii de cultură generală trebuie să aleagă între mai multe posibilități i să continue liceul de cultură generală, să urmeze un liceu de specialitate, să se înscrie la o școală profesională sau să se califice prin ucenicie, într-o ramură de activitate, la locul de muncă. Cunoaște absolventul clasei a VIII-a specificul liceelor de specialitate ? Știe care sînt condițiile de pregătire în aceste școli ? Apreciază el în mod just avantajele acestui tip de școală și vede în mod obiectiv rolul și funcția lor în societatea noastră 7 Din păcate nu putem da un răspuns categoric afirmativ la aceste întrebări. Pe lîngă faptul că școala generală nu valorifică încă toate condițiile existente pe linia cerințelor științei orientării școlare și profesionale, forurile în drept ao făcut încă prea puțin pentru popularizarea concretă a noii forme dc învățămînt liceal. Celor interesați nu li s-au pus la dispoziție suficiente surse de informație asupra rețelei și profilului liceelor de specialitate, a condițiilor de admitere și a perspectivelor absolvenților. Nu este de mirare deci că anumiți părinți manifestă o atitudine rezervată față de acest tip de licee, con- siderîndu-le ca „școli de meserii" sau în cel mai bun caz ca niște licee, cum se spune, de mîna a doua. Adevărul e cu totul altul. Liceele de specialitate, ca și clasele speciale organizate în liceele de cultură generală pentru elevii deosebit de dotați la matematică, fizică, sînt o școală a talentelor, un cadru propice pentru stimularea înclinațiilor și a aptitudinilor, pentru afirmare profesională și socială. Ele urmăresc nu numai a da o calificare elevilor, ci le dezvoltă dragostea față de profesiunea aleasă, pasiunea pentru meseria pe care o învață, dorința de a-și pune toată energia și inventivitatea în slujba intereselor majore ale societății. Cunoașterea calității pregătirii pe care o acordă aceste școli, a drepturilor și titlurilor care se conferă absolvenților ca secondanți ai unor cadre cu studii superioare, ca și a șanselor egale cu ale celorlalți ba- calaureați la admiterea în învăță- mînttil superior ar corecta imaginea deformată a acestor părinți despre liceele de specialitate. Și încă un argument, dacă mai este necesar. Profilul larg al acestor școli asigură absolvenților lor posibilitatea trecerii în ramurile înrudite de activitate, mobilitatea lor în producție, potrivit cu cerințele contemporane ale industrializării, evitînd specializarea îngustă. Tocmai de aceea pregătirea teoretică și practică se realizează gradat, în decursul a 4—5 ani, cu concursul u- nor specialiști din producție.Reamintim toate acestea cînd ne mai despart doar cîteva săptămîni de încheierea anului de învăță-

mînt șl, vrînd nevrînd, intrăm în- tr-o perioadă de vîrf a orientării profesionale. Școala poate și trebuie să ajute în mai mare măsură decît pînă acum ca fiecare elev să-și poată face o imagine cît mai reală despre mecanismul vieții economice și sociale, și să-și aleagă tipul de școală care corespunde particularităților personalității sale. Cadrele didactice dispun de mijloace variate de a solicita multilateral înclinațiile și aptitudinile elevilor, le pot veni în ajutor stimulîndu-le dezvoltarea afectivității și voinței, și-i pot înarma cu criteriile unei alegeri conștiente și independente a tipului de școală sau a profesiunii. Educarea inițiativei, a creativității, a spiritului de organizare și independență va ajuta și în acest scop. Dar nu poate fi uitat nici faptul că interesele elevilor trebuie canalizate și în raport cu cerințele de școlarizare mai mari sau mai mici din diferite sectoare economice.Crearea liceelor de specialitate se înscrie în complexul de măsuri inițiat de partid pentru perfecționâ- rea Ele din al realității a unei trăsături fundamentale a societății socialiste: dezvoltarea la maximum a capacităților oamenilor, crearea unor condiții de pregătire conforme cu cerințele progresului economic și social. Tocmai de aceea conștiința a- partenenței la un astfel de liceu poate constitui una din cele mai mari mîndrii.

Noutăți 
în repertoriul 
operei 
bucure stene

întregii noastre vieți sociale, contribuie la transpunerea domeniul posibilității în cel
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O Filarmonica de stat ,,G. Enescu (la Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu — 20.
o Opera română : Traviata — 19,30. 
o Teatrul de stat de operetă : Prințesa circului — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- giale" (sala Comedia) : Jocul adevărului — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.

o Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Ostatecul (spectacol prezentat de Teatrul de stat din Sibiu) — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 19,30. (sala Studio)7: Femei singure•
o
o•
agiale" : O noapte furtunoasă — 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuciada — 17, (sala din strada Academiei) : Tigrișorul Petre — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tinereții — 20.• Circul de stat: Ansamblul Circului Maro din Moscova — 20.

20.Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hora domnițelor — 19,30. Teatrul Mic : Baltagul — 20.Teatrul „Ion Creangă" : Toate pinzele sus — 18,30.Teatrul evreiesc de stat : Mangheriada — 20.Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara-

Horia Lovinescu

TT> TTJtt u
Recentul volum de teatru 

al lui Horia Lovinescu, care 
cuprinde majoritatea lucrări
lor sale dramatice, marchează 
un moment important în li
teratura noastră. Fără îndoială 
că în cazul unui scriitor care 
se află în plină efervescentă 
creatoare, semnificațiile glo
bale ale operei sale sînt încă 
greu de desprins. Există însă 
un aspect esențial al drama
turgiei lui Horia Lovinescu, 
care s-a conturat cu o deo
sebită vigoare încă de la pri
mele sale piese de teatru : 
profunda întrepătrundere în
tre sensul ei social-istoric și 
valorile estetice. Acest as
pect îi apare cititorului de 
astăzi cu deplină claritate și 
pregnantă. In cele mai multe 
din dramele lui Horia Lovi
nescu el regăsește momente 
indisolubil legate de evolu
ția politică și socială a so
cietății noastre din ultimii 
douăzeci de ani. Prăbușirea 
societății burgheze supusă 
focurilor revoluției socialiste 
din patria noastră, apariția 
marilor transformări sociale cu 
noile relafii pe care le-au 
stabilit, schimbările hofărîtoa- 
re pe care le-au determinat 
în conștiința oamenilor, noile 
tipuri umane și noua con-

difie umană care s-au născu! 
datorită acestor mari procese 
social-istorice, sînt temele 
de bază ale dramelor lui 
Horia Lovinescu, ce conferă 
operei sale o adevărată va
loare de document istoric. 
Totodată însă, cititorul de azi, 
fie că a fost sau nu martorul 
acestor uriașe evenimente

poetice — întentice creafiî
înfelesul larg și vechi al poe
ziei — și, în același timp, 
de a dezbate pe plan social, 
etic, estetic și filozofic, pro
blemele mari ale existentei 
umane. Integrarea acestor di
verse filoane, Horia Lovinescu 
o realizează aproape în fie
care din piesele sale, care nu

note d® Sector
istorice, nu poata să nu-și 
mărturisească, parcurgind fi
lele acestui volum, sentimen
tul unei profunde actualități, 
pe care îl poate pricinui nu
mai strînsa contopire dintre 
documentul istoric ți valen
țele emofionale mereu 
mereu proaspete ale 
autentice valori artistice 
sînt „Citadela sfărîmată", 
rorile Boga", „Moartea
artist" ș.a. Cea mai de seamă 
caracteristică a operei sale 
dramatice este tocmai tendin
ța permanentă de a realiza, 
prin mijloacele dramei, au-

vii, 
unor 
cum 
„Su- 
unui

mică sau 
a unei

sînt, rînd pe rînd, drame poe
tice, psihologice, sociale sau 
filozofice ci, dimpotrivă, fie
care dintre ele reprezintă, în- 
tr-o măsură mai
mai mare, o sinteză 
astfel de diversități.

Necesitatea acestei 
a multiplelor filoane 
sau filozofice își are originea 
în însăși esența literaturii con
temporane, așa cum o înțe
lege Horia Lovinescu : dezba
terea diferitelor aspecte pe 
care le pot lua, în epoca 
noastră, relațiile între oameni. 
Aceste relafii sînt oglindite 
și apreciate estetic în lucră-

sinteze 
poetice

rile sale, în funcjie de cadrul 
în care se desfășoară, de na
tura lor, ca și de aspirațiile 
și idealurile pe care le repre
zintă ele. Apelul la diversele 
genuri ale literaturii are, în 
opera lui Horia Lovinescu, o 
origine mai profundă decîf 
eclectismul unor predilecții 
strict estetice ; el este în 
primul rînd dictat de tendința 
scriitorului de a înfățișa, în 
toată complexitatea lor, diver
sele și multiplele tipuri de 
relafii între oameni, sub toate 
aspectele lor. Dramele sale 
au rînd pe rînd implicații 
fie lirice, tragice sau comice, 
etice, psihologice, politice, 
sociale sau filozofice, după 
tipurile sau aspectele relafii- 
lor sociale pe care le înfă
țișează. împletirea cea mal 
caracteristică operei Iovines- 
ciene este aceea dintre dra
mă, poem și eseu.

Această sinteză a mijloace
lor literare este, fără îndoială, 
înfr-o stringentă și directă le
gătură cu profundul umanism 
care pulsează cu intensitate 
în dramele lui Horia Lovi
nescu și care le conferă pe
cetea unei autentice noblefi 
intelectuale.

Florian NICOLAU

Dispersarea sau concentrarea?
(Urmare din pag. I)Observațiile făcute de mine la unele institute, precum și experiența personală în conducerea unui astfel de laborator de electronică pe lîngă Institutul de cercetări forestiere, mă fac să cred că nu peste tot aceste colective răspund așteptărilor, că în multe cazuri nu există nici perspectiva reală a închegării și afirmării lor rapide. Rit
mul de creștere a solicitărilor, a nu
mărului și varietății aparatelor și me
todelor pe care trebuie să le elaboreze 
elcctroniștii din asemenea colective în
trece mult capacitatea relativ modestă 
a unor astfel de laboratoare și mai 
ales depășește ritmul de maturizare al 
acestora. Majoritatea laboratoarelor existente au în prezent maximum 2—3 ingineri electroniști și 10—15 aparate de măsură (dobîndite în decursul a 3—5 ani), în timp ce dotarea unui laborator cît de cît eficace, la nivelul cerințelor actuale, ar necesita minimum 10—15 persoane și aparatură în valoare de cîteva sute de mii de lei valută. O astfel de dotare depășește însă posibilitățile bugetare ale celor mai multe institute sau impune o neglijare a domeniului de bază al acestora, ceea ce nu e posibil și nici indicat. De asemenea, la institutele unde astfel de colective abia încep să se înfiripe, cerințe urgente ar urma să-și aștepte rezolvarea cel puțin 3—4 ani de-acum încolo — timpul mediu necesar pentru constituirea unui modest laborator de electronică.

Pe de altă parte, electroniști! — 
oricîtă bunăvoință ar avea — se află 
în fața alternativei: sau să dea rezol
vări ce nu corespund calitativ ne
voilor riguroase ale investigației știin-

țifice actuale sau să dea un număr 
redus de realizări bune, dar în subdo
menii limitate ale electronicii, lăsînd 
nesoluționate numeroase alte proble
me importante, stringente. La cele mai multe din institutele a căror activitate o cunosc s-a preferat această a doua cale, ceea ce a făcut ca, în decurs de ani de zile, să se creeze cel mult două-trei aparate de investigație sau de automatizare pe colectiv. Totodată, ca urmare a lipsei de legătură cu industria și aceste puține aparate rămîn în stadiul de unicat, fără o finalizare practică largă. Aceasta are efecte negative, sub aspect economic cît și psihologic, în sensul că membrii respectivelor colective își pierd încrederea în propria lor utilitate.

Insuficiența legăturilor de colabora
re dintre aceste colective restrînse și 
institutele specializate — ca și a ce
lor dintre ele, de altfel — a dimi
nuat și ea „viteza" de maturizare a 
unora și a condus adeseori la inevi
tabile și nedorite fenomene de para
lelism. în acest fel, puținele forțe a- locate electronicii în unele institute sînt încă irosite pentru a :e ataca „de la zero" probleme care ir fi putut fi preluate într-un tadiu avansat, cu întreaga experiență dobîndită, de la un institut vecin. Este cazul problemelor de tensometrie, al celor de reprezentare oscilografică a funcționării motoarelor ș. a., care au fost inițiate simultan în nu mai puțin de 5—6 asemenea colective. E necesar să recunoaștem că nici institutele de specialitate ale M.I.C.M. nu au venit decît sporadic în ventualelor solicitări lorlalte institute.

O altă constatare
întîmpinarea e- din partea ce-este aceea că

descentralizarea excesivă a activității 
în domeniul electronicii a afectat u- 
neori negativ și calitatea reparațiilor 
aparaturilor de cercetare de mare pre
cizie provenite din import. Astfel de operații necesită de obicei un instrumentar de laborator variat și de înaltă calitate, precum și stocuri de materiale de o mare diversitate, ceea ce depășește obiectiv posibilitățile materiale ale oricărui institut luat în parte.în ceea ce privește sfera importantă de preocupări, iegată de introducerea electronicii și automaticii în domeniile industriale pe lîngă care funcționează respectivele institute, s-a constatat uneori recurgerea fie la un import excesiv, fie Ia soluții de nivel mai scăzut, bazate prea mult pe inovații. Aceasta în loc de a folosi experiența și perspectiva nivelului mondial privind soluțiile însușite de către colectivele adînc specializate pe subdomenii din cadrul institutelor centrale. Totodată, o colaborare mai strînsă cu institutele specializate ar fi ușurat și finalizarea lucrărilor și reducerea importurilor prin întreprinderile de uzinare și instalații din cadrul Grupului de automatizări.

Urmarea firească a fenomenelor 
semnalate mai sus rezidă, după păre
rea mea, în aceea că, prin dispersa
rea extremă, continuă a forțelor în 
domeniul elaborării aparaturii electro
nice, excluzîndu-se calea colaborării cu 
institutele centrale ale M.I.C.M. și cu 
institutele politehnice, se va ajunge 
la un decalaj tot mai mare între sar
cinile și posibilitățile colectivelor dis
persate, elaborările de bază rămînînd 
practic nerezolvate.Aceasta trebuie însă să ne conducă nu la concluzia că ar trebui să

desființăm aceste colective, ci la considerarea mai atentă a activității de dispersare a lor. Cele create pînă a- cum trebuie menținute atît ca organe de legătură indispensabile pentru colaborarea cu institutele de specialitate, cît și pentru o serie de elaborări operative de aparatură mai puțin complexă. Menținerea și întărirea în continuare a acestor colective este necesară și în scopul elaborării și întreținerii operative a unor aparate de complexitate mai redusă sau de extremă specializare, cu aplicabilitate limitată la un domeniu îngust.
Se impune totuși crearea urgentă, 

atît în cadrul Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, cît. și în cadrul 
fiecărui institut central de specialita
te electronică, a unor organe de le
gătură speciale menite să asigure co
operarea operativă cu toate institu
tele de cercetări care au nevoie de electronică. în ceea ce privește asigurarea cercetării și industriei cu a- paraturi de complexitate și precizie ridicate sau cu aplicabilitate mai largă, consider că acestea trebuie să fie realizate neapărat printr-o colaborare strînsă și operativă între colectivele dispersate și institutele de specialitate. Principala problemă devine astfel organizarea colaborării și, în a- ceastă privință, cred că Consiliul Național al Cercetării Științifice și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini (prin viitoarea centrală industrială de specialitate) vor avea un cuvînt hotărîtor de spus.Sînt aspecte care merită a fi dezbătute și soluționate de uțgență, cu atît mai mult cu cît economia noastră solicită cu insistență contribuția sporită a electronicii la înfăptuirea progresului tehnico-economic rapid.

SEARĂ
DE BALET 

„GERSHWIN"
Seara de balet de la Opera Română pe muzică de Gershwin a suscitat interesul atît al amatorilor de jazz simfonic cît și a celor de dans modern.Baletul Tildei Urseanu, gîndit ca un spectacol „coupâ", este alcătuit din- tr-o serie de 4 momente coregrafice : „Preludii pentru pian", „Uvertura cubană", „Un american la Paris" și „Rapsodie în blue", toate' acestea „legate între ele fără ostentație — cum anunță autoarea în programul de sală — de un fir conducător". Se pare că acest fir conducător apare în primul din cele două preludii și revine în final, în „Rapsodia albastră", sub înfățișarea acelei femei în negru, numită „Ea". Dar dacă în final, acest personaj putea lăsa impresia că e amfitrioana salonului de dans, în deschiderea spectacolului apariția sa e prea , puțin motivată și în orice caz ieftin decorativă. In plus draperiile sînt apăsătoare, iar Eugenia Ciortea destul de stîngace în așteptarea unui interlocutor care nu mai apare.Spectacolul nu ar pierde nimic prin suprimarea acestui preludiu.Dimpotrivă, cel de al doilea preludiu ar da de la început un alt ton întregului spectacol. Este un moment unitar de o viziune plastică convingătoare. Din păcate mesajul pe care a vrut să-l imprime autoarea nu transpare cu claritate. De asemenea, cuplul solistic Cristina Hamei — Ion Tugearu e în parte deservit de o coregrafie în care — invers decît în dansul negru de la care se inspiră — brațele sînt prea solicitate.Următorul moment coregrafic „Uvertura cubană" încearcă să sugereze iureșul palpitant al unei petreceri populare. In partea mediană, într-un adagio sentimental, cuplul Valentina Massini-Petre Ciortea încearcă de asemenea să evoce fascinația nopților insulei din Marea Caraibilor. Cu toată evidenta bunăvoință și vitalitatea personală a soliștilor întregului ansamblu, mișcările sînt convenționale și stereotipe, schema de rumba sau pachanga reluîndu-se fără nici o stilizare sau amplificare meritorie. Penuria de inventivitate devine îngrijorătoare mai ales în adagio, cînd ansamblul este grupat pe lîngă stîn- cile din fundal în poze stîngace.„Un american la Paris", lucrare cu caracter programatic, conduce cu mai multă adresă ochiul publicului. Peregrinările lui Gheorghe Căciulea- nu sînt suave, personajul său deta- șîndu-se cu finețe și prospețime ine- galate la scara întregului spectacol. De asemenea Ileana Iliescu, o veritabilă prezență scenică, rezolvă cu elegantă dezinvoltură partitura coregrafică alături de Marta Hertzeg și Ion Tugearu. Din păcate și aria mișcărilor lor este restrînsă. în contrast, ansamblul (barlolat în diverse careuri) inventează, ce-i drept sporadic, dar cu o penetrantă intuiție twistul, apărut la cîțiva zeci de ani mai tîrziu după vizita „Americanului la Paris". Alt pas mai cunoscut este, se para, charlestonul. în rest din nou piruete, grand jetâ, arabesque, atitude etc. Tabloul este totuși susținut pe de o parte de deținătorul rolului principal, pe de alta de scenografie care folosește cu îndemînare tehnica fundalurilor luminoase.în sfîrșit „Rapsodia în blue" aduce un element în plus : pianul pe scenă. Pianistul Dan Mizrahi, de altfel un fin cunoscător al lui Gershwin precum și al resurselor instrumentului său. este suspendat pe o mică platformă susținută de pilonul de metal și prevăzută cu scăriță rococo în spirală. Pe această solemnă instalație se va sui în cele din urmă persoana în negru care-1 aștepta sau îl căuta încă de la începutul spectacolului. Efectul este contrar așteptărilor, de un gust îndoielnic.Păcat ! Tocmai în această ultimă secvență, dansurile erau mai variate, mișcările, întrepătrunderile și configurațiile ansamblului aveau ceva de spus, chiar amestecat ca stil, chiar fără o deosebit de fidelă calcare pe muzică, dar mai vital. în sfîrșit dansant.Am putea presupune totuși că autorul ideii pianului suspendat nu este scenograful. Paula Brincoveanu, în afara primului preludiu menționat și a „Uverturii cu’oane" pseudo-stili- zate, aduce rezolvări dacă nu foarte ingenioase cel puțin îngrijite și decorative.Cît despre, orchestra condusă de Cornel Trăilescu, departe de a atinge sonoritățile de jazz simfonic scontate de compozitorul american, servește cu modestie spectacolul, vădind pe de o parte absența unei pregătiri multilateral-muzicale a orchestrei, pe de alta strădania rar izbutită a dirijorului de a imprima nerv și culoare autentică partiturii abordate. E de menționat totuși un acordaj mai îngrijit decît la multe alte spectacole ale Operei.Fără să aibă încă nimic din genul de super-producție, spre care în mod secret țintește de altfel, montarea

coregrafică de la Opera Română ar fi avut de cîștigat de pe urma unei regii mai specializate sau măcar unitare stilistic.Spectacolul e cel puțin inconsistent ca idee.Lucrul cel mai important era ca un spectacol „Gershwin" să-ți dea un portret complet despre muzica lui Gershwin, despre posibilitățile certe de transpunere coregrafică a acestei muzici. Dar, inconsistența de idei, lipsa puterii de convingere a fiecărui număr, lipsa echilibrului, au sărăcit întreaga montare, evidențiind clar lipsa unei unități stilistice.
Adina CEZAR

„STUDIO
PRECLASIC"Asistăm cu vădită satisfacție în ultima vreme, grație noilor modalități de expresie promovate în cadrul Studioului experimental, la o considerabilă lărgire a preocupărilor creatoare în domeniul realizării spectacolului muzical-dramatic și de balet. Artiști de prestigiu găsesc astfel un teren fertil fructificării șl confruntării celor mai valoroase idei, experimentînd în același timp noi mijloace de expresie, manifeste în regia de operă și baletul contemporan. Spectacolele Studioului experimental au în primul rînd rolul de a informa, de a educa publicul în spiritul noilor posibilități pe care le oferă realizarea spectacolului muzical-coregrafic contemporan. Căci, fără a părăsi regula, ambele spectacole prezentate în cadrul Studioului ’68 păstrează un vizibil caracter eclectic.Persistă impresia că unele din numerele spectacolelor experimentale, și includem în seria acestora și ultimul Studio preclasic, beneficiază de un timp record extrem de redus de repetiții ; este vorba de exemplu de baletul Arcade creat de Oleg Danovski pe muzica lui Aurel Stroe, o creație cuprinzînd excelente idei coregrafice, slab puse însă în valoare prin nivelul mediu al finisajului.O premieră absolută în cadrul repertoriului Operei Române ar fi putut s-o constituie seria spectacolelor inaugurate în cadrul Studioului preclasic ; repetăm, ar fi putut, deoarece caracterul experimental al acestei manifestări era ca și inexistent. Ridicată din fosă la nivelul scenei, orchestra restrînsă, de cameră a Operei, a evoluat în limitele unui program mult prea extins, obositor — trei Concert! Grossi de Vivaldi; regretabil rămîne însă faptul că fără a se adapta exigențelor noii situații, aceea de a concerta în mod independent de complementul scenic obișnuit, interpretarea s-a încadrat în limitele aparițiilor de seară cu seară ale acestui colectiv. Prezentate în maniera deloc inedită a operei-con- cert, cele cîteva fragmente bine alese din opera Orfeo de Claudio Monteverdi, nu au excelat nici prin acuratețea execuției orchestrale, nici prin nivelul de altfel aproximativ al interpretării unor soliști vocali. Poate mai mult ca oricare alt moment al spectacolului, Orfeo de Monteverdi, necesita o reprezentare scenică adecvată caracterului monumental, statutar al discursului muzical, o montare care să respecte spiritul oratorial, declamatoriu al muzicii ; iar spectacolele contemporane cu opera-oratoriu Oedipus-Rex de Igor Stravinsky puteau constitui un potrivit teren de investigații, eventual un punct de plecare în aplicarea unor noi modalități regizorale de solicitare a interpreților, de concepere a spectacolului.O notă aparte a constituit-o interpretarea într-un cadru scenic caracteristic, specific renascentist, a unor pagini din literatura corală preclasică — lucrări de Palestrina, Lasso etc. Fără a dispune de un aparat vocal cu o emisie strălucitoare, foarte maleabilă, atît de necesară în realizarea stilului coral cameral, preclasic, corul Operei sub conducerea lui Stelian Olariu a etalat însă prețioase calități de frazare, de subtilă înțelegere a textului.Punctul central al întregii manifestări l-a constituit însă baletul creat de regretatul coregraf Gelu Matei, după muzica lui Lully. Fără a urmări reeditarea în formă și conținut a prețiozității rococo-ului. sau suprasolicitarea elementului plastic decorativ, Gelu Matei conferă partiturii coregrafice distincția nobilă a unui spirit neoclasic rafinat; poate cel mult fabulația libretului mai amintește de vechea coregrafie drapată de simboluri și ghirlande, a baletelor de la curtea Regelui Soare. Mai mult, caligrafia clară, impecabilă a gestului e împlinită de un cadru scenografic semnificativ esen- tializat în elemente caracteristice.Cu ..Studioul preclasic" ne întărim convingerea că pe scena Operei trebuie să urce experimentele bine gîndite. pentru a putea pătrunde, pentru a fi acceptate, înțelese de nublic. „Alcătuirile" fugare, compilările nu pot da decît senzația lucrului făcut pripit, a cărui viață o măsori în minutele unui spectacol.

Dumitru AVAKIAN

16.30 — Fotbal : Dinamo-Bucu-rești — Steagul Roșu Brașov.18,15 — Pentru cei mici : Lanterna magică.18.30 — Curs de limba spaniolă(Lecția a 11-a).19,00 — Pentru școlari : „România pitorească".19.30 —Vizita conducătorilorde partid și de stat în

județele Constanța 4 Tulcea.Reportaj filmat realizat de Studioul de Televiziune București.20,00 — Telejurnalul de seară.20.10 — Tele-enciclopedia.21.10 — Intîlnire cu... Astă-searăviolonistul Ștefan Ruha.21.25 — Film serial : Evadatul. 22,15 — In spirală.Emisiune muzical-dis- tractivă.22,50— Invitata noastră Cîntă- reața de muzică ușoară Gaby Novak.23.10 — Telejurnalul de noapte.23.25 — Telesport.23,40 — închiderea emisiunii.
$
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Nichita STĂNESCU Ștefan Aug. DOINAȘ
■

Presimțirea

Ion HOREA

Locuri
a a s 0 

inimii verii blestemate
Despre patrie, se pot spune
Cuvinte scrise cu colțul inimii noastre 
Suspendate în aer, albe spume 
ale mării acesteia, albastre.

O, doar pentru ochiul străin 
toate acestea ar fi poate dantele 
la perdeaua de miraj alcalin 
trasă numai peste stele.

Fructe de sîrmă, vrăbiile care 
au ronțăit pe bulevard zăpada 
vor emigra. Vom face plecăciune 
la foșnete, la umbră, la mirezme. 
Rival celest, un tunet va conduce 
motoarele spre false paradisuri 
de sunete, și-orașu-n strepezire 
se va-neca. Și vom visa delfini: 
scînteietoare săbii la ferestre, 
miraj unduitor, și clipocitul 
amurgurilor, spuma unor 
care ne-mproașcă pieptul 
trecînd prin ziduri, zarea 
celor ce ne-ncetat rămîn

de iubire
în pădurea cu alunii 
Mă afund la ceas de 
Mirii soarelui și lunii 
Duc inelele pe

slavă.

tavă.

Locu-i sfînt și
Și chemați de
Se trezesc din 
îngeri blînzi în patru labe.

nu se
șoapte 
vremuri bune

spune, 
slabe

Florența

Amfore

cu semințe

oprimn-am putea să ne

pămintului, 
văzduhului.

roata în mișcare a 
dincolo de vămile

stare să iubească semințele, cu noi, 
soare-n stare să le-nspice rodul 
oameni, să vegheze răsăririle 
să se-ngrijoreze pentru ploi.»

ALBU

Ne-apropiem de cer 
c-un ger în oase, 
greul pămintului ne ține de călcîi; 
zburăm c-un ochi de dor 
înspre pămînt
și poate dorul ne e rădăcină 
și nu ne smulgem spița, 
din 
nici

Nici
pe țărm de stele sterpe!
Noi trebuie să căutăm pămînt 
în
Și
Și
Ș»

Moment
Histria

aminte

sfinte
1

ruinelor să umble ?

noi desferecă din dale ?

i

Cîntece mari

•uh 
r-'i‘

Șerpii-n fluiere se-alungă 
Și-n întoarceri păsări cată 
Din înalt să mai ajungă 
La tărîmul de-altădată.

sîntem aici 
în lucrare, 

de brici

pe fruntea stufului, prinos, 
de galere neîntoarse,

temple codri decojiți 
inele anuale,

Furișată-n umbra ierbii 
Vii la rîuri ca o ciută 
Să te logodești cu cerbii, 
Zeitate neștiută.

Cine-a închis în noi 
ca-n amfore, semințele, 
să le păstrăm de-apururi 
nemurirea ?

Vai, de ce-mi aduci 
Și mă-ntorci în amăgire 
Și mă duci prin locuri 
Blestemate de iubire ?

însă pentru cei ce 
în viață, întregi și 
cuvintele au lamă
intrînd în miracol, cu tandră mirare.

•»

Din seculară pierdere, ce frig 
apropie corăbiile-umbre 
să cadă lung din mare în nisip, 
pe hărțile

ore 
gol, și zarea 
dată zestre 

logodnici...

Mihail SABIN

Pășesc în 
cu albele 
ori geamătul vîslașilor jertfiți 
catarge

Maria BANUS

Amurg 
lumină 
lcgînd la Histria un val nervos 
pe care marea i-I furase...

Mihai NEGULESCU

Niciodată n-am spus 
sau n-am spus destul 
cum sunteți voi, 
pîraie și gîrle din țara de taină, 
așa cum veniți și treceți 
printre arini și răchite, 
fete cu galbeni sunători de lumină. 
Dar cel mai greu nu e să spun 
cît sunteți voi de gingașe, 
ci ce se-ntîmplă-n secunda 
cînd negura groasă s-o tai cu cuțitul, 
temnița de aburi obscuri se desface, 
cînd neliniștea, spaima, obsesiile, umbra, 
mă lasă, 
și rămîn numai cu voi, 
și vă văd cum sunteți și treceți, 
feciorelnice-n verdele veșted ori crud. 
Nimic nu mai e între noi, nu ne desparte, 
s-a topit și ultima zdreanță 
din perdeaua de lacrimi. 
A rămas numai ziua străvezie, ușoară, 
îmbrățișarea castei retine și-a undelor caste.

Emil GIURGiUCA

Marin SORESCU

Al. ANDRIȚOIU

răscruce

poezia
Agnosticii cu fum te-mbie 
pe cînd prin legi te plimbă docții 
și stau, în sine-ți, mărturie 
solstiții, echinocții.

Te-ncumeți prin realitate 
sau cauți semne în legende, — 
reîmplinindu-te în toate, 
în ide și-n calende.

Să privești de Ia fereastră, sau să stai culcat, 
Dar nu cu brațul gîndurilor căpătîi.
Să fie cald în odaie și curat.
Să nu vrei să știi cît o să stai și să rămîi.

Să dormi lungi ceasuri clare, apoi să cobori
Lp izvorul din pădure neauzit de lume,
Să nu fie spre toamnă, să nu treacă

pe sus cocori, 
Și să fii singur, fără nume.

Cînd ai să pleci, în aerul ce împresoară 
Albastru
Inima să
Privirea,

Caraimanul, să fii ca zăpada curată, 
ți-o simți ușoară, 
cu înălțimi în ea, înseninată.

llie CONSTANTIN

Se zăbrelise
Și cîmpurile
Se-ncolonau
Crenelele de arbori, verticale.

zarea cu pădure 
istoveau la poale, 

spre înălțimi obscure

De brazi în suflet
Lumina da oricărui
Și golurile aripilor
Dureau în vînt, purtîndu-mă prin lume.

se înseninase, 
abur nume, 
trase

Jucării
Noi care sîntem îngrozitori de mari, 
Care n-am mai căzut pe gheață, 
Ori dacă din greșeală am alunecat vreodată, 
Nc-am și fracturat un an, 
Unul din anii noștri importanți și țepeni 
De gips...
O, noi cei îngrozitori de mari, 
Simțim cîteodată 
Că ne lipsesc jucăriile.

Avem tot ce ne trebuie, 
Dar ne lipsesc jucăriile. 
Ne e dor de optimismul 
Inimii de vată a păpușilor 
Și de corabia noastră 
Cu trei rînduri de pînze, 
Care mergea la fel de bine pe apă, 
Ca și pe uscat.

Am vrea să încălecăm pe un cal de lemn 
Și calul să necheze o dată cu tot lemnul 
Iar noi să-i spunem : „Du-ne undeva, 
Nu ne interesează locul, 
Pentru că oriunde în viață 
Noi avem de gînd să facem 
Niște fapte grozave".

O, cît ne lipsesc uneori jucăriile !
Dar nu putem nici măcar să fim triști 
Din cauza asta
Și să plîngem din tot sufletul,
Ținîndu-ne cu mîna de piciorul scaunului, 
Pentru că noi sîntem niște oameni foarte mari 
Și nu mai e nimeni mai mare ca noi 
Care să ne mîngîie.

De-o parte de zvîcnește clipa, 
de alta
Cînd te 
nadirul

cheamă infinitul, 
sărută cu aripa 

și zenitul.

Du-ți sarcina de-azur în pace 
și fă-ți răscruce poezia, 
menită, tînără, să-mpace 
viața cu vecia !

Arbori de jar și de somn 
os de pămînt, os de domn 
frig răsucindu-se foarte 
slavă călcînd peste moarte, 
ceas de mîndrie și dor 
os de străbun și fecior, 
zi de cetăți și de scut 
arbore neîntrerupt, 
ape curgînd luminînd 
aburul veșnic și sfînt, 
cîntec de in înflorit 
Horia sub roată strivit, 
fluiera Iancului grea 
limpede-n inima mea, 
Steaua Bălcescului sus 
rod respirînd nesupus, 
ceasuri de taină-colind 
oase în ploaie albind, 
drum necurmat pînă jos 
pace-n pămînt deluros, 
slavă călcînd peste moarte 
frig răsucindu-se foarte, 
os de pămînt os de domn 
arbori de jar și de somn 
cîntece mari peste pași 
arbore pînă-n urmași.

Desene de Mihu VULCANESCU
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factorul esențial care diferențiază Bplivia de alte state latino-americane ește că, într-un fel, ea a avut o revoluție. In 1952 indienii, care formează majoritatea populației, au co- borft de pe înălțimile care înconjoară orașul La Paz și au determinat instaurarea unui guvern al Mișcării Naționale Revoluționare (M.N.R.), condus de dr. Victor Paz Estenssoro. Acesta a fost un eveniment de care clasele suspuse, formate din albi și metiși, nu doresc să-și mai amintească. De ce ? Pentru că revoluția din 1952 le-a luat pămînturile, a naționalizat principalele mine de cositor — sursa principală de bogăție a țării — și a oferit indienilor, pînă atunci disprețuiți, locul ce li se cuvine în societate.La capătul a zece ani, guvernul M.N.R a început încă să dea semne evidente de oboseală, iar, după o scurtă perioadă în care aripa dreaptă a partidului a devenit predominantă, provocînd o neliniște crescîndă în special în rîndurile minerilor, armata a intervenit, în 1964, pentru a „restabili ordinea".Generalul Barrientos, care a fost promotorul acestei lovituri, a guvernat un timp în bună înțelegere cu șeful suprem al forțelor armate, generalul Alfredo Ovando, personaj cu reputația de „eminență cenușie". Insă în 1966, la presiunile Statelor Unite, Barrientos și-a „legalizat" lovitura, organizînd alegeri. Cum era de așteptat, a fost ales președinte. Acum guvernează împreună cu un cabinet în care persoanele civile ocupă un loc important; cu toate acestea nimeni nu se îndoiește de faptul că armata rămîne arbitrul real al oricărei decizii guvernamentale. Cei care părăsiseră țara în 1952, acum au recîștigat poziții importante. La sate, foștii latifundiari exploatează deficiențele reformei agrare promovate de M.N.R., cu scopul de a-i convinge pe țărani LIVIA
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sub teroarea
li

să le accepte din nou dominația. Deși în trecut a fost distribuit pămînt țăranilor, foarte puțini sînt aceia care au obținut titluri legale asupra pămînturilor pe care le-au primit. Mai mult, în aproape fiecare caz, legea a permis latifundiarilor să păstreze o parte din pămînturi. Prezența continuă a acestora în sat a asigurat perpetuarea raporturilor feudale, pe care reforma agrară se presupunea că le va desființa. Nu au fost rare cazurile în care, în ultimii ani, foștii latifundiari, lipsiți de scrupule, i-au convins prin presiuni pe țărani să renunțe la terenurile asupra cărora nu posedau titlu legal de proprietate. In sudul țării am întîlnit cazupi în care țăranii., atț , tjebuit să-și cumpere pămîntul, în loc. să-l primească în mod gratuit. Iar în alte părți efectuarea reformei s-a produs cu atît de mare încetineală, încit pămînturile de fapt n-au fost înstrăinate de fel.In mine lucrurile stau la fel. E a- devărat că foștii proprietari ai minelor — Patino și asociații săi — n-au reușit să readucă lucrurile la vechea situație. Insă „Comibol" — compania minieră de stat — dă semne evidente de autocrație. Unele persoane din zonele miniere au numit compania „suprastat în cadrul națiunii", iar situația minerilor este tot mai precară. Parțial, desigur, această situație se datorește scăderii prețului cositorului pe piețele internaționale. Dar pe de altă parte nu este mai puțin adevărat că această companie este o organizație deosebit de birocratică și coruptă. Un reporter de la un ziar catolic, criticînd cu asprime compania, îmi spunea că aceasta exploatează numai în La Paz 800 de angajați, plătind muncitorilor nu mai mult de un dolar pe zi.„Trăim ca niște șobolani", îmi spunea un miner din Huanuni. „Sîntem tratați ca niște sclavi", îmi spunea un altul. Situația lor este disperată și e greu să nu le dai dreptate. Un om cu care am stat de vorbă și care avea 35 de ani de lucru în mină, cîș- tiga totuși mai puțin de un dolar pe zi. Avea zece copii ; în cele două camere ale cocioabei grețos de murdare în care trăiau cu toții, nu se aflau decît paturi improvizate. Un om vine să se „odihnească" aici după zece sau douăsprezece ore de mină, la o altitudine, cum e cazul minei Siglo Veinte, de aproape 5 000 de metri. Văzînd un miner ștergîndu-și bucăți de piatră de pe obraz, am încercat să urc și eu muntele. După un minut, gîfîind, am renunțat istovit. Altitudinea și praful constant produs de explozii consumă enorm energia unui om. In timp de doi sau trei ani chiar și cei mai tineri se pomenesc cu pete pe plămîni, iar la 30 de ani toți suferă de silicoză.Astfel totul concură în a da naștere unei atmosfere de nemulțumire, și minerii bolivieni au reprezentat întotdeauna o forță progresistă. S-au răsculat în 1964 și 1965 și din nou în iunie anul trecut. De data aceasta armata a avut misiunea să liniștească spiritele. Sindicatele au fost dizolvate, conducătorii acțiunii au fost întemnițați sau exilați, iar minele se află pur și simplu sub ocupația armatei. Stația de radio a minerilor a fost distrusă. Iți produce o senzație stranie să ieși din tunetele unei mine, în care muncitorii trudiseră din greu toată ziua și să dai peste grupul de soldați tolăniți ici și colo, nefăcînd nimic, și despre care știi că cîștigă de două sau trei ori mai mult decît minerii. Prezenta armatei face imposibilă revolta sau măcar organizarea ; în a- ceste circumstanțe situația minerului se înrăutățește pe zi ce trece.In primul rînd, din 1965 încoace minerilor le-au fost reduse salariile reale, în unele cazuri cu 50 la sută, în al doilea rînd, șomajul crește rapid. Acesta este rezultatul inevitabil al unui „plan de raționalizare", impus de un consorțiu depinzînd de Statele Unite, Germania Federală și Banca Interamericană pentru Dezvoltare, care controlează în mod e- fectiv activitatea minelor.Raționalizarea implică introducerea unui echipament modern care ia locul mîinii de lucru. La Huanuni am văzut noi mașini de separare a cositorului nerafinat de piatra nefolositoare. Acestea pot fi supravegheate de un singur om, muncă rea-

Richard GOTT
publicist chilian

lizată înainte de opt oameni. Intr-o țară cu o economie dezvoltată, surplusul de șapte oameni poate fi folosit în mod productiv în altă parte. In Bolivia el îngroașă rîndurile șomeri-

lor. 70 la sută din mineri sînt fii de mineri și ei nu au posibilitatea se califica pentru a- lucru în altă parte.O trăsătură importantă a societății boiiviene — și una din cauzele menținerii actualei crize — este lipsa a- proape completă a unui proletariat industrial propriu-zis. In Bolivia industria grea lipsește cu desăvîrșire. Cositorul este topit în întregime în

posibilitatea Je a i-și putea găsi de e. \

Anglia. La orașe, majoritatea populației se ocupă cu tot felul de negoțuri sau presteaxă servicii. Chiar și industria ușoară este puțin dezvoltată. Deși minele produc circa 70 la sută din exporturile Boliviei, a- cestea folosesc doar ceva mai mult de doi Ia sută din întreaga populație. Minele sînt în așa măsură izolate de principalele centre populate — cu a- tît mai mult de cînd au fost ocupate de armată — îneît acțiunile greviste sau alte forme de protest ale minerilor au rareori repercusiuni asupra orașelor. Aci, grupurile sociale care își exprimă cel mai des nemulțumirea sînt salariații publici (profesorii sînt adesea în grevă) și studenții. Insă acestea sînt grupuri lipsite de greutate pe plan economic, astfel că guvernul își permite să le ignore. In general, intelectualii sînt puternic îndepărtați de conducere, însă puțini din ei își dau seama ce ar trebui făcut.Cînd în 1964 Barrientos a ajuns la putere, el a pozat în „protectorul țărănimii". Au fost organizate mari mitinguri țărănești în favoarea președintelui, dar apoi, treptat, capii uniunilor țărănești au fost rînd pe rînd corupți sau înlocuiți cu alții care prezentau garanția că vor sprijini noul regim. Barrientos a căutat să obțină acest sprijin, în parte datorită faptului că n-a avut totuși convingeri de extremă dreaptă și în parte pentru că își căuta aliați politici oriunde.Această situație a durat pînă în anul trecut, însă acum lucrurile s-au schimbat. Descoperind că sprijinul țărănimii nu-i poate fi asigurat, Barrientos a înțeles că supraviețuirea regimului său nu se poate baza decît pe cultivarea tendințelor dreapta. Acesta este elementul bază care conlucrează la oprimarea țăranilor și minerilor. Nu trebuie uitat că în Bolivia a căzut acum șase luni, secerat de gloanțele armatei. entuziastul revoluționar Che Guevara, care conducea lupta unui grup care va finoua din momentul în care oligarhia își va recăpăta privilegiile de odinioară, ea va căuta cu siguranță un personaj mult mai dur și lipsit de scrupule, pe cineva în genul generalului Ovando, despre care am amintit. 'Deși o lovitură militară, care ar deplasa conducerea țării și mai mult spre dreapta, pare să fie unii politicieni privința unei err" între unii vernului actual, mată, M.N.R. importantă forțăPaz, unul din lideri, exilat la Lima, este singurul politician care se bucură de un larg sprijin din partea populației. Se afirmă că o coaliție formată din partidul creștin-democrat și M.N.R. ar oferi o alternativă rezonabilă situației prezente. Este totuși greu, dacă nu imposibil să întrezărești posibilitatea unei alternative progresiste actualului regim.

de de
de partizani. Puțini sînt aceia cred că actuala administrație capabilă să realizeze această politică de dreapta, deoarece

iminentă, sînt optimiști în posibile „concili- din adversarii gu- în afară de ar- rămîne cea mai în țară, iar dr.

GENEVA-oraș
„Cînd îmi scot peruca, pudra ei acoperă întreaga republică". Butada, aparținîndu-i lui Voltaire, avea — prin 1760 — un corespondent în realitatea timpului, mal mult decît malițiozitate. Indezirabil la Paris, în Olanda. în Germania, la Berna, în Italia, patriarhul își găsise un refugiu în vila „Les Delices". unde a scris explozivul său „Candide". In pantă .dincolo de cuibul vulturului, pînă la malul Ronului, se întindeau viile domeniului, pe locul regiunii Saint-Jean de azi. Priveliștea și ospitalitatea locului îl în- cîntau într-atîta, îneît își semna corespondența „Elvețianul Voltaire". Așadar, poate că trebuie mai cu- rînd să descifrăm o undă de duioșie în butada sa. Oare nu-i adevărat că un veac mai tîbziu republica Genevei număra abia 31000 de suflete ?!,,Les Dâlices" se afla, pe-atunci, în afara orașului-republică. Pe malul opus al fluviului, Coppet era mai puțin un sat în vecinătatea Genevei și mai mult castelul lui Jacques Necker, bancher genevez și ministru al lui Ludovic al XVI-lea. Timp de zece ani. între zidurile sale s-a reunit „statul major al opiniei publice europene", animat de impetuoasa fiică a lui Necker, Mme Germaine de Stael: Sismondi și Benjamin Constant. Chateaubriand și Byron. Veacul al XVIII-lea a fost dominat de tirania lui Napoleon, dar în mica republică de pe malurile Ronului „capitala gîndirii".Jacques Rousseau. Mme de Stael si Schlegel — genevezi din naștere sau prin adopțiune — au justificat nobilul blazon al rațiunii din care se revendica străvechea cetate a alobrozilor celți. *„Geneva — oraș al refugiului", se poate citi pe turnul din piața Molard. Nu este o simplă inscripție în piatră, ci un adevăr istoric care, pe drept cuvînt, face mîndria ge- nevezilor. Herzen și Dostoevski, Engels și Mazzini, Garibaldi și Wilhelm Liebknecht — toți proscrișii Europei au găsit aici o țară a azilului. Aici a apărut „Iskra" lui Lenin și tot aici, în 1902, Jean Jaures a vorbit mulțimii venite să umple sala fostului cinematograf Apollo despre cele trei mari idealuri ale socialismului : suveranitatea economică a muncitorilor, democrația politică. pacea între națiuni și rase. De-a lungul veacurilor, pe drumuri diferite și nu arareori opuse, Geneva și-a găsit mereu și mereu misiunea ei unică : apropierea și unirea prin limbajul spiritului. Cînd scria despre Geneva cosmopolită a lui 1830, Lamartine prefigura orașul internațional de astăzi.O trăsătură esențială a poporului de pe aceste meleaguri este dragostea sa pentru independență. Oraș al dialogului. Geneva n-a negociat niciodată libertatea sa. Basel are universitate încă din 1460. Academia din Berna s-a întemeiat în 1535, cea din Lausanne — în 1537. Academia

s-a plămădit Voltaire și

al dialogurilor
universalegeneveză a fost creată abia în 1559, din inițiativa lui Calvin. Este drept, pîndită de ducii de Savoia și de regii Franței, mica republică comprimată între fortificațiile sale avea să se deschidă mai tîrziu curentelor de idei ale Europei. Dar Geneva ar fi putut avea universitate încă din 1365. In trecere spre Germania, împăratul Carol al IV-lea i-a oferit-o. Punea însă o condiție : universitatea va fi patronată de ducele de Savoia. Și genevezii au refuzat. „Aceasta ar prejudicia independența noastră", au răspuns ei. Intre lăcașul de cultură si demnitatea națională, n-au ezitat. Ceea ce n-a împiedicat Geneva să dea omenirii oameni de știință ca Jallabert și Guyot, care au realizat prima cură de electroterapie ; Abraham Trembley care a descoperit grefa animală și posibilitatea regenerării organelor ; Horace — Benedict de Saussure, care a pus bazele geologiei moderne ; Ferdinand sure, părintele lingvisticii.Trebuie spus că între Genevei și Carol IV s-au tative îndelungate. Unii istorici a- firmă că ar fi fost cele dinții tratative din istoria orașului. Dar pe Tour de l’Ile — unica urmă a fostului) castel din secolul al XIII-lea — o placă de marmură poartă înscrisă însemnarea lui Iulius Cesar din prima carte a „comentariilor" sale, după care încă în anul 58 dinaintea erei noastre s-au purtat aci negocieri internaționale : de o parte helveții descinși din munți și revărsați spre pămînturile galilor, de altă parte legiunile consulului roman trimis în grabă să le stăvileascp înaintarea. între cele două tabere, un tîrgușor înălțat la ieșirea Ronu- lui din lacul Leman — Genava, cum a numit-o Iulius Cesar. Aici s-au purtat — pentru întîia oară în istoria viitoarei metropole a dialogului — tratative care s-au terminat prin scurgerea coloanelor helvetice către strîmtorile Jurei și stabilirea romanilor în văile Alpilor. Cu 2026 de ani înainte. Geneva a fost gazdă confruntării diplomatice.Bătrînii orașului, ziariștii, hotelierii sint adevărate enciclopedii. „Pe-aici, ți se spune. în fața insulei Rousseau, Aristide Briand își purta, pe înserate, reveriile : Uniune federală europeană, solidaritate mondială împotriva războiului, pacea eternă". „Pe-aici, mai poți să

de Saus-cetățenii dus tra-

“"0Unde se află granița dintre sunetul neutru, care, chiar dacă nu este plăcut, nu ne deranjează și cel categorisit zgomot ?„Muzica, oricît de stridentă. rămîne de cele mai multe ori o desfătare — consemnează prof. dr. G. 
Lehmann, de Ia „Institutul 
de cercetări „Max Planck" 
pentru fiziologia zgomotu
lui" din R.F.G. — în timp ce un scrîșnet de metal, cît de slab, ne face să sărim în sus. De asemenea, sîntem tentați să subestimăm huruiala propriului automobil. dar nu și pe cea provocată de cel al vecinului. Punctul psihologic poate gera importante 
tărire a omului confruntarea cu totuși trebuie avută în ve
dere și amplificarea obiec
tivă considerabilă a zgomo
telor. determinată de pro
gresele extraordinare ale 
tehnicii moderne".

sele dispozitive pentru protejarea urechilor. Acestea nu elimină însă toate sen- izațiile auditive, care par- "vin urechii mijlocii și prin ' cutia craniană. Pentru eliminarea și a „conductibili- tății osoase" este necesar — la zgomote deosebit de violente — să se recurgă la dispozitive menite să protejeze craniul în întregime, („bonetele de cauciuc" utilizate de muncitorii care lucrează la bancurile de probă ale motoarelor de a- vioane). Deseori însă destul de dificil să-i vingi pe muncitori săcurgă la ele. Cauza rezidă nu în jena neglijabilă pe
este con- re-de vedere deci su- căi de în- modern în zgomotul,

LABORATOARELE
LINIȘTII„Un sunet puternic, chiar dacă nu durează mult (într-o explozie de pildă), chiar fracțiuni de secundă numai, subliniază prof. Lehmann, poate provoca grave afecțiuni organismului uman, auzului — primul lezat în astfel de cazuri — pînă la pierderea definitivă a acestui simț (surditatea traumatică). In unele întreprinderi industriale, zgomote mai slabe, dar de durată, provoacă această gravă maladie profesională.Cercetări recente au contribuit Ia edificarea asupra relației directe ce există între zgomote, activitatea inimii și circulația sangvină. S-a constatat, printre altele. că paliditatea ce apare în astfel de cazuri (zgomotele prea puternice, constante, determinînd o sub- irigare sangvină a epidermei) dispare mai greu a- tunci cînd factorul sonor nociv exercită o influentă mai îndelungată.Investigațiile nc-au dovedit că acest flagel afectează și activitatea diverselor glande. Aceasta înseamnă că la apariția multor boli ale stomacului, (de pildă colite, ulcere etc), trebuie avute în vedere și modificările pe care le provoacă zgomotele nocive în secretarea si componenta sucului gastric. Totodată măsurătorile de nivel sonor și analizarea diferitelor zgomote nroduse de mașini și de mijloace de transport au scos în evidență faptul că apar și componente care nu se aud — infrasunete și ultrasunete — dar care nu rămîn nici ele fără urmări asupra sănătății noastre".Apare deci ca o necesitate stringentă aplicarea măsurilor și mijloacelor de protecție create de cercetarea modernă.„în întreprinderile care zgomotul poatevoca surditate traumatică, arată în continuare prof. Lehmann, se recomandă ca muncitorii să poarte diver-

in pro-

în casele lor, pe stradă sau la locuri de muncă și s-a putut stabili astfel că cele mai multe plîngeri ale . populației provin in primul rînd de la circulație.
Pe baza măsurătorilor a- 

custice efectuate 
întocmi o „hartă 
orașului", scoțînd dență existența legături între

am putut 
sonoră a în evi- anumitor 

gradul de 
afectare a vieții cetățeni
lor, intensitatea diferitelor 
zgomote și tipul străzii (arteră principală de circulație, stradă lăturalnică, cartier cu locuințe etc), ceea ce ne-a permis să preconizăm unele intervenții corespunzătoare în ceea ce

unor dispozitive de redu
cere a zgomotului autove
hiculelor. Problema mai 
dificilă este de a determina 
pe conducătorii ancestor. yc-„ 
hicule să le utilizeze și să 
le mențină în bună stare.

Perspective deosebit de 
favorabile deschide în a- 
ceastă privință folosirea de 
vehicule electrice, pro
pulsate cu ajutorul unor ba
terii sau al unor celule e- 
lectrochiinice (pile de com
bustie) care vor avea nive
lul zgomotului mult redus".

„Nu putem omite — adau
gă dr. ing. P. Lienard — 
un mijloc terestru de trans
port nou. aerotrenul. Acest 
curios vehicul, fără roți,

motoare au încă o eficacitate slabă. O reducere mai 
însemnată a zgomotului 
este obținută prin folosi
rea reactoarelor _.cu_.dublu_ 
flux. Acestea aspiră un vo
lum mai mare de aer, eli- 
minîndu-1 în spate, în ju
rul jetului principal, cald, 
provenit de la motor. Apli
carea acestui principiu, a- 
lături de alte ameliorări, a 
permis să se obțină redu
cerea simțitoare a zgomo
tului emis de avioanele 
„Caravelle".Mult mai grav se prezintă problema la avioanele supersonice. La acestea motorul cu dublu flux nu mai poate fi folosit. Soluțiile a-

Ancheta internațională a „Scînteiî“

o maladie incurabilă

a civilizației moderne ?
care o produc acestea, ci în faptul că reducerea facultății auditive se produce lent, aproape insesizabil, ceea ce face ca respectivul să nu-și dea seama de primejdia care-1 amenință. A- 
ceasta nu exclude desigur 
organizarea unui control 
audiometric periodic al tu
turor persoanelor care lu
crează în medii zgomotoa
se, pentru a fi depistate din 
timp tulburările auditive.Dar acțiunea împotriva zgomotului trebuie dusă și la locul de muncă, și în viata orașului modern.
HARTA SONORĂ

ORAȘULUI„Potrivit unor studii, ne informează prof. univ. F. 
Bruckmayer din Austria, pe străzile cu trafic intens din marile metropole, vacarmul este aproape tot a- tît de mare ca și într-un atelier mecanic sau într-o filatură.Un tablou sugestiv s-a obținut în urma efectuării unei largi anchete în rîndurile populației orașului Viena de către specialiștii unității noastre — Centrul 
pentru combaterea zgomo
tului. Au fost interogate cîteva sute de persoane —

privește mai buna organizare a circulației și îmbunătățirea muncii arhitecți- 
lor și proiectanților. In a- cest scop au fost întreprinse, de pildă, cercetări pe modele reduse, construin- du-se chiar orașe miniatură, care servesc ca poligoa
ne de încercări. Este suficient să amintesc și cercetările de urbanism întreprinse și în alte țări, de exemplu în U.R.S.S., unde s-a folosit în acest scop un oraș construit la scară redusă pe malul Volgăi".

zgo- pare de

MIJLOACE
DE TRANSPORT
SILENȚIOASE„Știm să ne deplasăm rapid, să zburăm chiar, dar cu o enormă cheltuială de energie și un randament destul de slab, o importantă parte din această energie fiind transformată în zgomot" — arată specialistul francez dr. ing. Pierre Lie

nard. vicepreședinte al 
„Grupului de acusticîeni 
de limbă franceză".

Deși problema este de
parte de a fi rezolvată, to
tuși au fost realizate pro
grese, de pildă prin crearea

purtat pe o cale din .plăci 
de beton de o „pernă de 
aer", poate deveni un mij
loc de transport economic, 
rapid și... silențios".Problema reducerii moțului avioanelor se că este în momentulfață cea mai dificilă. Dacă zgomotul străzii ne parvine numai prin fațada casei, cel al avionului pătrunde prin toate părțile, prin ziduri și acoperiș, chiar și prin coșul sobelor. Lucrul devine deosebit de supărător în cartierele situate în apropierea aeroporturilor și de-a lungul culoarelor de zbor. Pe de altă parte, creșterea puterii reactoarelor, că și sporirea traficului situația, de un tie, cu toate că nu are a- ceeași intensitate în toate direcțiile, reușește să „măture" o zonă destul de largă la sol, atît la decolare și aterizare, cît și în timpul zborului. Dacă viteza de croazieră a avionului depășește viteza sunetului, ia naștere o undă de șoc. care este percepută la sol ca o detunătură — „bangul so
nic" — care pe lîngă efectele dăunătoare pe care le are asupra organismului o- mului, poate produce și distrugeri și degradări ale imobilelor vechi.Atenuatoarele montate la

aerian agravează Zgomotul emis avion cu reac-

decvate în acest caz ar fi eliminarea mai puțin zgomotoasă a gazelor și decolarea cu o pantă abruptă pentru a se ajunge mai rapid la o mare altitudine, cit mai îndepărtată de zonele locuite.
Avionul cred că nu va 

deveni niciodată silențios 
în întregime, poate doar 
dacă intervine o descope
rire genială... Calea de vii
tor rămîne, deci, atenuarea 
tot mai pronunțată a zgo
motului lui. De altfel, un avion francez. BREGUET 941, care poate coborî și urca în pante foarte puternice. a și evoluat pe un mic teren la mai ginea Parisului, fără a atrage atenția trecătorilor, deoarece zgomotul său nu depășea pe cel al străzii"
MAȘINI Șl AGRE
GATE MAI PUTIN 
ZGOMOTOASEUn vast sector de activitate ce stă în atenția cercetătorilor este cel industrial.Iată ce ne comunică. în acest sens, conf. dr. M. 
Grumăzescu. secretarul Co
misiei de acustică a Aca

demiei noastre: „Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că zgomotul din birouri ar costa, în Bîezenț,„Ștatelft,Unite .circa 4 000 000 dolari zilnic : este consecința randamentului scăzut datorită oboselii și surmenajului provocate de zgomot, precum și a greșelilor comise în efectuarea diferitelor' operații, prin distragerea atenției cauzată de acest factor nociv".In mod obișnuit, elimi- nînd cauza, implicit sînt înlăturate și efectele. A elimina complet cauza ar însemna însă „a reduce la tăcere" mașinile și a paraliza orice activitate.
„Eforturile depuse de 

cercetătorii din „laboratoa
rele liniștii" și constructori 
duc la realizarea de mașini 
și agregate mai puțin zgo
motoase, fără ca prin a- 
ceasta să se afecteze pro
ductivitatea lor, spulberîn- 
du-se o veche credință că 
o mașină cu cît face mai 
mult zgomot este mai puternică. O dovedește și experiența țării noastre, unde adeseori pentru a scădea nivelul zgomotului generat de o mașină sub limitele prevăzute de norme a fost suficient să se adopte mici modificări constructive. In alte cazuri, însă, atingerea acestui scop necesită elaborarea de studii aprofundate și efectuarea unor modificări substanțiale, schim- bîndu-se însusi principiul de funcționare a mașinjt$z Realizarea războaielor de țesut cu acționare hidraulică sau electromagnetică sau crearea perforatoarelor electrice în locul celor pneumatice au determinat, de pildă, o substanțială reducere a nivelului zgomotului".Uneori, însă, posibilitățile de reducere a nivelului zgomotului mașinii sau al celui produs de un proces tehnologic sînt limitate.„In asemenea situații, a- rată conf. dr. Grumăzescu, se caută alte căi pentru a se bara calea undelor acustice nocive prin folosirea de carcase și ecrane acustice, precum și amortizarea vibrațiilor. Un mijloc destul de eficace de luptă împotriva zgomotului existent într-o sală de lucru îl constituie căptuși- rea sau tratarea acustică a tavanului și chiar a pereților cu materiale absorbante de sunet. Muncitorii nu mai sînt deranjați de totalitatea mașinilor în funcțiune, fiecare auzin- du-și doar propria lui mașină și eventual pe cele din imediata sa vecinătate.Se poate spera în visul realizării unor uzine tăcu
te, în care sunetul să ră- mînă acceptabil pentru auzul celor care lucrează în ele ?„Tehnica modernă deschide perspective îmbucurătoare : scoaterea lucrătorilor din mediul vătămător 
prin automatizarea proce
sului de fabricație sau co
manda de la distantă a ma
șinii".

Evident, zgomotul poate 
fi combătut cu eficientă, 
trebuie însă creat și un 
puternic curent al opiniei 
publice, printr-o susținută 
educație cetățenească.

afli, pe Promenada florilor de pe malul drept al lacului, Stresemann își plimba silueta îndesată în redingota neagră și răspundea condescendent saluturilor, scoțîndu-și cu un gest plictisit jobenul". La hotelul Beau-Rivage puteau fi văzuți Macdonald si Henderson, Eden și Be- neș. La des Bergues, în salonul verde, „seratele Genevei" reuneau tot ceea ce Societatea Națiunilor avea mai strălucit : Titulescu și Politis, Paul Valery și Elena Văcăjescu. în- tîlnirile oficioase de la Hotel des Bergues și Hotel Beau-Rivage aveau adesea mai multă importantă decit ședințele oficiale de la sediul Ligii.Berăria „Bavaria" este tapetată cu tablouri. Sînt caricaturile lui Derso și Kelen, care au înscris în ele „mica istorie" a Ligii Națiunilor. Iată-1 pe Petrescu-Comnen, ministru de externe al României din 1920 : „Mai puțin agresiv și mai mult... Societatea Națiunilor în realitate", îl prezintă autorii. Dimpotrivă, von Pa- pen este — în 1932 — un înger cu o ramură de măslin, care defilează în pas de gîscă. La 5 septembrie 1929, cu prilejul dejunului oferit de Asociația internațională a ziariștilor acreditat! pe lîngă Societatea Nat.iu- nilâr, Derso și Kelen au schițat „Punerea pietrei fundamentale" a Palatului Ligii. O poartă, înhă- mați la ea. Sir Eric Drummond, Henderson, Zalesky, Scialoja ; Briand îi așteaptă cu mistria ; în vîrful ei, fluturînd o batistă albă, se află Titulescu. O altă caricatură a vremii reprezintă forul international genevez ca pe un stup de albine. In pragul stupului, chezaș, Titulescu.„Palmir european la confluenta ideilor". Așa a fost imortalizată Geneva. în poemul deputatului-poet Lamartine : „Ressouvenir du Lac Leman". La „Bavaria" — „Clevetitoa- rea Societății Națiunilor", cum i se spunea — spiritele cele mai luminate ale lumii au trasat o lungă dîră orbitoare, ca de meteor : Albert Einstein si Henri Bergson, E- mil Ludwig și contesa de Noailles, G. B. Shaw și Andre Maurois, doamna Curie și Thomas Mann, Rabindranath Tagore și Karel Capek. Cite opere s-au zămislit, din seînteietoa- rea lor confruntare de idei 1Un coleg de breaslă, care l-a cunoscut pe Titulescu, a reținut cîteva replici ale marelui om politic român, rămase în analele fostei Ligi a Națiunilor. Lui Briand, care a prezentat Liga ca pe „o familie mondială". i-a atras atenția, încă într-o perioadă de euforie a instituției de la Geneva, că „într-o familie se întîmnlă și rude vitrege". Cînd Aus- __ ^țin Chamberlain a declarat că ,.So- “’cietâtea Națiunilor este un instrument de o valoare inestimabilă pentru salvgardarea păcii", Titulescu a subliniat cu ironie : „Instrument ? In mîna cui ?“ Se vorbea mult, în anii . aceia, despre „echilibru" și „concert internațional", dar pe un teren în pantă și, de către soliști. Al doilea război mondial a fost pregătit de un cvartet. Nicolae Titulescu a prevăzut deznodămîntul si a încercat să-l prevină. In mai 1936. fără a informa guvernul de la București. a tratat la Paris trimiterea de arme pentru apărarea Spaniei republicane. Puțin înainte, i-a spus lui Barthou : „Pacea e o vorbă goală, dacă nu este construită pe unicul fundament, care o poate susține : securitatea colectivă".Crucea Rosie internațională, inițiată în 1863 de genevezul Henri Du- nant, străjuiește drumul care duce spre Lausanne, iar Biroul Internațional a] Muncii se pregătește să aniverseze o jumătate de veac de existență. Amintim că tot la Geneva s-au desfășurat cu peste un veac în urmă lucrările celui dintîi Congres al Internaționalei muncitorilor. Vocația orașului pentru dialogul între popoarele lumii are — ' precum se vede — o tradiție seculară.După cel de-al doilea război mondial. capitala lumii — O.N.U. — s-a mutat la New York. Geneva s-a dovedit însă, tocmai prin contrast, de neînlocuit. Pe insula Manhattan, dialogul întîmnină adesea obstacole insurmontabile. Pe malurile Lemanului. dificultățile apar înmensiuni. Dacă acceptați nuanțele, am putea spune că New Yorkul este capitala lumii politice, dar subtilitățile diplomației se simt mai la largul ti că din loc. s-au reunit „cei patru mari". 1955, 1958 și 1964. ~gazda conferințelor pașnică a energiei în 1964 a acordat ferin’ei pentru comerț si dezvoltare. Cînd Adenul de sud și-a cîști- gat independenta, reprezentanții săi au conferit cu delegații britanici la hotelul Beau-Rivave. ne malul Lemanului. Iar Runda Kennedy — e- xemplu de confruntare diplomatică în domeniu] schimburilor comerciale și al tarifelor — și-a văzut protagoniștii încrucișîndu-și floretele nu

alte di-
lor în Geneva. Conferința asia- pentru reglementarea situației Indochina. în 1954. aici a avut Si tot aici, un an mai tîrziu, în Geneva a fost pentru folosirea nucleare. Si tot ospitalitate Con-

încrucișîndu-și sau spadele în vila „Bocage". departe de Palatul Națiunilor.Geneva continuă tească sediile permanente marilor instituții sociale și economice. marile conferințe internaționale. misiuni permanente ne lînvă O.N.U. și alte instituții. Oraș gazdă a peste două sute de organizații internaționale, Geneva este un imens laborator. Aici se cristalizează. în focul dialogului, ideile generoase destinate să apropie popoarele, să facă posibilă cooperarea între oamenii de pe toate meridianele si de toate culorile...Orașul națiunilor", i s-a spus. Geneva nu este o simplă escală, ci un obiectiv, o finalitate. în secolul trecut au înnobilat-o romanticii, de Ia Shelley la Hugo, de la Mozart la Musset. Intre anii Restaurației și epoca noastră pragmatică, omenirea a suferit însă profunde traumatisme. Poate tocmai de aceea Geneva — ceea ce a constituit Geneva permanentă — este astăzi mai necesară ca orieînd.Din ziua cînd Volfaire constata că pudra perucii sale poate acoperi întreaga Republică, orașul de pe lurile Lemanului a mai spațial, ci mai dimensiuni istorice, toriu, a devenit o tuală.

să adăpos-ale

matt u- prin teri-crescut nu cu seamă Dintr-un categorie spiri-
Horia LIMAN
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII COMUNICAT
ZILEI DE NAȘTERE ■

A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
5

/Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, vineri după-amiază ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kim The Hi, a oferit o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per-

manent, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreș'edinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, activiști de partid și de stat.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomaticeBucurești. acreditați la(Agerpres)
Plecarea delegației grupului național 
român al Uniunii

la Dakar
Interparlamentare 
(Senegal)

cu privire ia vizita in Republica
Socialistă România a ministrului Sesiunea Comisiei

Relațiile prietenești
româno-suedeze

(Urmare din pag. I)

O delegație a Grupului național român al Uniunii Interparlamentare a plecat la Dakar (Senegal) pentru a lua parte la lucrările sesiunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare.
Din delegație fac parte prof. dr. Tudor Drăganu, vicepreședirte al Comitetului de conducere al Grupului, și Constantin Paraschivescu- Bălăceanu, membru al Comitetului. (Agerpres)

Decorarea profesorului Grigore EliescuVineri la amiază a avut loc la Academie solemnitatea decernării Ordinului Muncii clasa I, acordat profesorului Grigore Eliescu, membru corespondent al Academiei,
pentru merite deosebite în domeniul științific și didactic.Distincția a fost înmânată de tovarășa Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat.(Agerpres)

i.

Cronica zilei
Ambasadorul R. P. Polone București, Jaromir Ocheduszko,

afacerilor externe al Republicii 
Volta Superioară, Malick Zorome

tehnico-științifică
între România

la a oferit vineri după-amiază un cocteil cu prilejul punerii în scenă de către Teatrul Mic din Capitală a piesei „Tango" de dramaturgul polonez Slawomir Mrozek.
★

Cu prilejul Zilei cosmonauticii sovietice la Casa prieteniei româ- no-sovietice din Capitală, a avut loc vineri seara un simpozion la care au luat cuvîntul prof. univ. dr. docent Călin Popovici și prof, univ. dr. docent Emil Repciuc.Printre cei prezenți se aflau Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.

Cu același prilej, la Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș. a avut loc conferința: „Omul cucerește Cosmosul" A vorbit lectorul universitar Mihai Miller despre realizările obținute de U.R.S.S. în domeniul cuceririi Cosmosului.(Agerpres)
LOTO

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ: 51 83 
60 68 70 15 20 90 6 45 54 84. EXTRA
GEREA SUPLIMENTARĂ: 8 80 2 31 
42 58 9 30 72 57 5 7. EXTRAGEREA 
SPECIALA: 3 28 12 51 59 65. FOND 
DE PREMII: 4 280 226 lei.

La invitația guvernului Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, a făcu* o vizită oficială în România între 5 și 10 aprilie 1968.în timpul șederii în România, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, și persoanele care l-au însoțit au vizitat orașele București, Cluj, Galați, Ploiești și Brașov, întreprinderi industriale și agricole și obiective social-culturale, bucurîn- du-se peste tot de o primire călduroasă, expresie a sentimentelor de prietenie și de simpatie ale poporului român față de poporul din Republica Volta Superioară.în timpul vizitei sale în România, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, a fost primit de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de vederi cu privire la relațiile dintre România și Volta Superioară și la problemele internaționale actuale. Domnia sa a fost primit, de asemenea, de prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, au avut convorbiri oficiale în cursul cărora au examinat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale și au făcut un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale de interes comun.Părțile au constatat că există posibilități pentru dezvoltarea relațiilor în diverse domenii între cele două țări și au manifestat dorința guvernelor lor de a întreprinde acțiuni în acest scop.Cei doi miniștri și-au comunicat cu satisfacție hotărîrea lor lor de a tice între România și rioarăDe comun de externe au declarat că, pentru crearea unui climat de încredere între state și asigurarea păcii și

guverne- stabili relații diploma- Republica Socialistă Republica Volta Supe-acord, cei doi miniștri

securității internaționale, este imperios necesar să se realizeze o colaborare cît mai largă între toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, interesului și avantajului reciproc.împărtășind pe deplin îngrijorarea omenirii față de existența unor focare de război și de confruntări armate, cele două părți și-au exprimat solidaritatea cu lupta justă a popoarelor împotrivă asupririi coloniale și a intervențiilor imperialiste în treburile interne ale oricărui stat.Miniștrii de externe ai celor două țări au subliniat o problemă deosebit de importantă care stă în fața popoarelor ce și-au dobîndit de curînd independența națională i aceea a dezvoltării economice, sociale și cultural-științifice de sine stătătoare. Ei au insistat, de asemenea, asupra faptului că menținerea unor zone largi ale globului în stare de subdezvoltare constituie o piedică în dezvoltarea colaborării între popoare.Subliniind rolul pe care Organizația Națiunilor Unite îl poate avea pentru apărarea păcii și promovarea colaborării internaționale, părțile au reafirmat necesitatea întăririi eficacității acesteia, astfel ca ea să exprime cît mai fidel realitățile lumii contemporane și să răspundă vocației sale universale.Cele două părți s-au declarat de acord că atît în cadrul O.N.U. cît și în afara sa un rol tot mai evident revine statelor mici și mijlocii care au acum mai mult decît oricînd posibilitatea — și pe care trebuie să o folosească din plin — de a influența în mod pozitiv relațiile dintre state, pe baza legalității internaționale, de a-și aduce contribuția lor importantă la însănătoșirea climatului internațional.în cadrul discuțiilor, cele două părți au constatat cu satisfacție că vizita ministrului afacerilor ex- Voltei Superioare în constituie o contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre poporul român

SPORT
CICLISM

Hanușik 
etapa a

„CUPA E.R.C." : Z. 
(Polonia) a cîștigat 
doua și conduce în clasamen

tul generalCompetiția internațională de ciclism pentru „Cupa F.R.C." a continuat ieri cu desfășurarea etapei a doua pe distanța București—Oltenița—București (100 km). Lupta pentru victorie a fost uneori deosebit de spectaculoasă. La sprintul final a fost însă prezent grosul plutonului. Primul a trecut linia de sosire polonezul Z. Hanușik cronometrat în 2 h 28’ 12” urmat de Tutlor Vasile (România tineret), M. Kegel (Polonia), Jasinski (Polonia), Șt. Cernea (România tineret), C. Tudo- ran (România tineret) și alții cronometrați în același timp.In clasamentul general pe primul loc se află polonezul Z. Hanușik, ur-

mat de colegul său Kegel în același timp. Tudor Vasile ocupă locul 3 la o diferență de 15” de lider. Astăzi are loc etapa a 3-a pe ruta București—Ploiești (120 km), tea. Plecarea se va da varianta Buf- la ora 14.
Turul Ma-Etapa a XlI-a în 

roculuiTurul ciclist al Marocului a programat vineri etapa a 12-a care a a- vut loc pe traseul Tetuan—Larache (105 km). A cîștigat suedezul Ripfel în 2 h 35’ 11”, urmat de alergătorul român I. Stoica — 2 h 35’ 26” și marocanul Braire — 2 h 35’ 41”. In clasamentul general individual continuă să conducă Soederlund (Suedia) — 47 h 25’ 11”, urmat de Moi- ceanu (România) — 47 h 27’ 12”. Ardeleanu se află pe locul 7 cu 47 h 32’ 12”.
Începînd de astăzi la Floreasca

România - U.R.S.S., la gimnastică
femininăAstăzi de la ora 17,30 în sala sporturilor de la Floreasca va începe întâlnirea internațională de gimnastică dintre echipele feminine ale României și U.R.S.S. în prima zi, se voi desfășura exercițiile impuse. Din e- chipa oaspete se remarcă NATALIA KUCINSKAIA, a doua clasată la cam-

pionatele mondiale, LARISA PETRIK, ZINAIDA VORONINA, POLINA ASTAHOVA și OLGA KAVASIOVA. în echipa țării noastre figurează printre altele campioana ELENA CEAMPE- LEA, LUCIA CHIRIȚĂ și ROZALIA FILIPESCU. Duminică de la ora 17,30 au loc exercițiile libere.
în divizia A, la fotbal

„Uvertura" etapei a XIX-a: Dinamo 
București - Steagul roșuDin nou, o „uvertură" la etapa de campionat a diviziei A, la fotbal. De data aceasta, este rîndul dinamoviș- tilor bucureșteni să deschidă „dosarul" etapei, întîlnind astăzi după-amiază, de la ora 16,30 pe stadionul lor de pe șoseaua Ștefan cel Mare, formația Steagul roșu Brașov.„Deși au locul pe care-1 au în clasament, ne declara aseară unul dintre conducătorii echipei bucureștene, îmi este mai multă teamă de brașoveni decît de Steaua. Ei ne-au produs totdeauna necazuri, indiferent de forma pe care o aveau, indiferent de poziția în clasament”. Dar această declarație este de interes local, dacă se poate spune așa, noi ceilalți, nein- teresații în chestiunile de puncte și 
de loc în clasament, așteptăm cea

de-a XlX-a zi a campionatului pentru a vedea dacă repetatele critici aduse antrenorilor și jucătorilor au a- vut vreun efect.Dacă Progresul va obține punctul dorit la Tg. Mureș sau Steagul roșu va realiza un rezultat pozitiv la București, dacă Rapid va produce încă o înfrîngere Farului la Constanța sau Jiul va avea un cuvînt de spus în întîlnirea de la Pitești sînt chestiuni în afara problemei problemeloi din fotbalul nostru : ameliorarea nivelului competiției. Pentru că, ne apropiem din ce în ce mai mult de finalul întrecerii și nu se întîmplă nimic sau mai nimic din acest punct de vedere. Și este un punct mai important decît toate celelalte puse în joc.

în semifinalele probei de simplu feminin din cadrul turneului internațional de tenis de la Catania, 
JUDITH DIBAR (România) a eliminat-o cu 4—6, 7—5, 6—2 pe MARY 
ALEXANDER (Australia). Ea se va întîlni în finală cu australianca Gourlay. în sferturile de finală ale probei de dublu masculin, perechea Ilie Năstase, Ion Țiriac (România) a învins cu 6—2, 6—2 pe Palmieri, Bologna (Italia). în semifinale, Năstase și Țiriac vor juca în compania lui Kalogheropoulos (Grecia) — Stone (Australia). Semifinalele probei de simplu masculin ; Năstase-Mulligan și Țiriac-Kalogheropoulos vor avea loc astăzi.
Campionatele mondiale 

de scrimă pentru tineret
Vineri Ia „CRYSTAL PALACE" dm Londra au început CAMPIONA

TELE MONDIALE DE SCRIMĂ 
PENTRU TINERET. In recalificările probei de floretă (masculin), vor lupta și doi sportivi români : AUREL 
ȘTEFAN și GH. BURLEA. TUDOR 
PETRUȘ a fost eliminat. In proba feminină, ADRIANA MOROȘAN va participa la eliminările directe, programate astăzi de dimineață. Au fost eliminate Luminița Popescu și Eva Enghel.
În cîteva rînduri

CAPITALĂ, echipa fran- rugbi C. U. CLERMONT a învins cu scorul de 8—6 
POLITEHNICA BUCU-

în țara 
de baschet 
(Franța) a 
POLITEH-

IERI ÎN ceză de 
FERRAND (0—3) pe 
REȘTI.Continuîndu-și turneul noastră, echipa feminină 
CLERMONT FERRAND jucat la Brașov cu echipa
NICA. Oaspetele au obținut victoria cu scorul de 60—56 (21—21).

• FEDERAȚIA FRANCEZA DE 
RUGBI a alcătuit lotul selecționabi- lilor în vederea meciului pe care reprezentativa „Cocoșului galic" o va susține la 5 mai la Praga în compania echipei Cehoslovaciei. Din lot fac parte, printre alții : LACAZE, 
SPANGHERO, SALUT, CESTER, 
PUGET, BONAL, FRAȚII CAMBE- 
RAMBERO ETC.

BERLIN 12. — Corespondentul Agerpres, Șt Deju, transmite : între 9 și 11 aprilie a avut loc la Berlin cea de-a 17-a sesiune a Comisiei de colaborare tehnico-științi- fică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană. Cu această ocazie a fost examinat felul cum s-au îndepli- sesi- s-a de pen-două
nit prevederile protocolului unii precedente a comisiei și convenit asupra programului colaborare tehnico-științifică tru perioada următoare.Protocolul semnat de celepărți prevede schimb de documentații și specialiști, în special în domeniul industriei chimice, constructoare de mașini, construcțiilor și materialelor de construcție, energeticii și industriei alimentare.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă.
MOSCOVA

Sărbătorirea
Zilei
cosmonauticii

terne al România de seamă prieteneștiși poporul Voltei Superioare.Ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară și persoanele care l-au însoțit au exprimat guvernului și poporului român mulțumiri pentru primirea deosebit de călduroasă de care s-au bucurat în tot timpul vizitei.Ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, în numele guvernului, său. a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, de a face o vizită oficială în Republica Volta Superioară. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data efectuării vizitei va fi stabilită ulterior. pe cale diplomatică.

MOSCOVA 12 — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: Cu prilejul Zilei cosmonauticii, care se sărbătorește în U.R.S.S. la 12 aprilie, ziua cînd a zburat în Cosmos primul om, la Kremlin aa- vut loc o ședință festivă. Au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosî- ghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat, cosmo- nauți, oameni de știință, constructori de rachete și nave cosmice, oameni ai muncii. După ce s-a păstrat un moment de reculegere în memoria cosmonauților Iuri Gagarin și Vladimir Komarov și a pilotului Vladimir Sereghin, a luat cuvîntul Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S. Vorbind despre importanța științifică a experiențelor sovietice în Cosmos, el a menționat în special stația „Luna-14“ care, la 10 aprilie, a devenit al patrulea satelit sovietic al Lunii, stația automată „Ve- nus-4“, care în octombrie anul trecut s-a așezat lin pe planeta Venus. Academicianul Keldîș a arătat că una din realizările cele mai importante ale cosmonauticii sovietice a fost prima cuplare automată a doi sateliți (30 octombrie 1967), care a „deschis calea montării în Cosmos a stațiilor orbitale și a zborurilor cosmice fără participarea oamenilor".în numele cosmonauților, la ședință a luat cuvîntul Pavel Beleaev, comandantul navei „Voshod-2“.

mice între țări constituie o importantă cerință obiectivă a lumii contemporane, în care are loc o impetuoasă creștere a forțelor productive ale societății, în cadrul convorbirilor o mare pondere au avut problemele dezvoltării relațiilor economice dintre România și Suedia. Dezvoltarea în ritm susținut a economiei României creează posibilități tot mai mari de a participa la circuitul. mondial de valori materiale și spirituale. „Sta
diul actual al relațiilor româno- 
suedeze, dinamismul economiei, re
sursele variate ale celor două țări 
îndreptățesc să apreciem — a declarat președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer — 
că există largi posibilități, încă 
neexplorate, pentru ridicarea co
laborării reciproce pe o treaptă su
perioară". Pentru valorificarea a- cestor posibilități o mare importanță are acordul privind cooperarea economică româno-suedeză semnat cu prilejul vizitei — acord menit să faciliteze și să stimuleze cooperarea economică, industrială și tehnică, în diverse forme și pe planuri variate, de la proiecte industriale comune la schimburi de specialiști, de documentații și informații tehnice etc. Astfel, atît convorbirile oficiale și întîlnirile cu reprezentanți ai industriei și comerțului suedez, cît și stipulațiile acordului au creat un cadru propice colaborării dintre țările noastre, care va favoriza dezvoltarea largă a relațiilor româno-suedeze în interes reciproc.Se poate astfel aprecia că s-a creat o bună bază de pornire pentru dezvoltarea relațiilor economice româno-suedeze. în acest sens, în discuțiile purtate, s-a relevat că revine acum instituțiilor de specialitate, forurilor de resort să exploreze, cu atenție și perseverență, la fața locului, toate posibilitățile intensificării unei colaborări avantajoase ambelor țări, de aceasta depinzînd ca stipulațiu- nile acordului, dezideratele exprimate să nu rămînă în fază de intenții, ci să fie transpuse în viață, să dea rezultate concrete, practice, în acest context a fost evocată și perspectiva organizării la București în toamna aceasta a unei expoziții industriale suedeze.Desigur, așa cum s-a remarcat și în timpul convorbirilor oficiale, pentru ca relațiile economice, în particular relațiile comerciale, să se poată dezvolta este nevoie de o echilibrare a schimburilor, știut fiind că pentru a vinde trebuie să și cumperi. în acest sens, la întîlnirea pe care tovarășul Ion Gheorghe Maurer a avut-o cu reprezentanții industriei suedeze, ministrul comerțului Suediei, dl. G. Lange, releva că, deși comerțul româno- suedez s-a dezvoltat pozitiv și continuu, balanța schimburilor dintre cele două țări înclină încă în defavoarea importurilor din România. D-sa a apreciat însă că există toate premisele pentru ca în viitor schimbul de mărfuri să fie echilibrat. în același sens, președintele Asociației exportatorilor, d-1 J Nordenson, a făcut propunerea de a se constitui în Suedia un comitet permanent (format din reprezentanții unor firme interesate în comerțul exterior), care se va ocupa de găsirea căilor celor mai bune pentru a facilita dezvoltarea schimburilor dintre cele două țări. La rîndul său, președintele Federa-

ex- ea :le-
ției suedeze a importatorilor a salutat această inițiativă, primîndu-și convingerea că va contribui la strîngerea gâturilor cu partenerii români. întimpul acestor convorbiri reprezentanții unor mari firme suedeze, cum ar fi ASEA, Volvo, IVA, și-au exprimat interesul pentru o serie de mărfuri românești, pentru cooperarea cu întreprinderi din țara noastră. Firește, în ceea ce ne privește, pentru a vinde pe piața suedeză se cer avute în vedere exigențe de calitate și competitivitate, ceea ce impune o preocupare permanentă pentru ca toate produsele de export să corespundă pe deplin indicilor calitativi ai pieței mondiale.Convorbirile româno-suedeze au reliefat, totodată, preocupări comune privind dezvoltarea colaborării tehnico-științifice. în acest domeniu a fost cu atît mai ușor să se găsească un teren de acord cu cît Suedia este coautoare, alături de România, a rezoluției U.N.E.S.C.O. cu privire la cooperarea în domeniul științei. Un început bun există în activitatea unor institute științifice prin schimburi de documentație, burse de specializare. Directorul Academiei de științe in- rele- în cu al

Stockholm care există colaborarea

w

FLĂCĂRI ÎN DEȘERT
PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA

Conducătorii statului alge
rian, în frunte cu președin
tele Consiliului Revoiufiei, 
Houari Boumedienne, au vi
zitat timp de trei zile o se
rie de importante centre e- 
conomice sahariene. Ei au 
inspectat mai multe puncte 
petroliere și de exploatare 
a gazului metan, printre care 
cele de la Hassi-Messaoud 
și respectiv Hassi R’Mel. Au 
fost vizitate însă și localități 
ale marelui pustiu, care pînă 
dăunăzi, abia dacă erau in
dicate pe vreo hartă, ca El 
Borma, Oued el Louha, Zel- 
fana și care în ultimul timp 
și-au dobîndit notorietatea.

Această vizită marchează 
o preocupare tot mai evi
dentă de relansare, lărgire și 
subliniere a prezenfei alge
riene în toate fazele de ex
ploatare a hidrocarburilor : 
prospectare, extracfie, trans
port, prelucrare și comercia
lizare.

La El Borma (localitate si
tuată în apropierea frontie
rei algero-tunisiene) și la 
circa 350 km sud-est de 
Hassi-Messaoud (800 km sud 
de Alger), forează, pentru 
moment, o singură sondă 
montată de societatea alge
riană de transport și comer
cializare a hidrocarburilor 
„Sonatrach”. Ea a fost insta
lată aici în ianuarie anul tre
cut. De atunci sapă fără în
cetare și se consideră că re
zultatele sînt promițătoare. 
S-a ajuns de pe acum la 
2 100 metri adîncime ; potri
vit calculelor, zăcămîntul de 
petrol s-ar afla la aproxima
tiv 2 400 de metri. Deci, nu 
peste mult timp, El Borma 
va începe să producă.

Imaginea perimetrului pe
trolier de la El Borma — 
pînă nu de mult o imensi
tate de nisip — se contu
rează în perspectiva ,,Der- 
ricks“-urilor, a puternicelor 
grupuri electrogene, și a

bungalow-urilor destinate pe
troliștilor. Un restaurant, ca
mere bine amenajate și u- 
tilate cu instalafii de aer 
conditional, băi și dușuri u- 
șurează condițiile de trai ale 
muncitorilor, care rămîn aici 
luni întregi în tovărășia imen
sității deșertului.

Pînă nu de mult, El Borma 
era considerat un punct pier
dut în marele erg oriental ; 
acum, o șosea asfaltată ce 
șerpuiește printre dune îl si
tuează la 48 de ore de 
Hassi-Messaoud. Nu departe

de-a patra conducte de pe
trol, în întregime proprietate 
a statului algerian, așa cum 
este și oleoductul „Haoud — 
El Hammara — Arzew". 
Noua conductă, ale cărei lu
crări vor demara în cursul a- 
cestui an, va evacua imen
sele cantități de petrol extra
se de la El Borma. Ea va 
trece prin Mesdar și va avea 
punctul terminus în portul 
Skikda, situat pe coasta me
diteraneană din estul Alge
riei.

O dată cu punerea în ex-

CORESPONDENȚA DIN ALGER 
DE LA C. BENGA

de așezarea petroliștilor, un 
turn de control și o pistă de 
ghips permit unor avioane 
de tip ,,DC—3” 
și să decoleze 
tă|i.

La Alger s-a 
în curînd, colonia petroliști
lor de la El Borma va primi 
noi locuitori : români. Intr-a
devăr. La El-Harrach, lîngă 
Alger, au luat sfîrșit opera
țiunile pregătitoare de mon
tare a primelor sonde de 
construcție românească, din 
seria celor achiziționate de 
Algeria, din binecunoscutul 
tip „3 DH—200". Aparatele, 
împreună cu inginerii și teh
nicienii români care le de
servesc, vor pleca peste nu
mai cîteva zile la El Borma, 
unde vor începe operațiu
nile propriu zise de foraj.

Sondele „Sonatrach” de la 
El Borma permit conturarea 
unor perspective frumoase în 
materie de sporire a produc
ției de petrol a Algeriei. De 
acest ansamblu sînt legate 
și proiectele realizării celei

să aterizeze 
fără dificul-

anunfat că,

ploatare a noului perimetru 
petrolier — El Borma — și 
cu începerea lucrărilor celei 
de-a patra conducte algerie
ne de petrol, se consideră 
că a sosit momentul deschi
derii șantierelor a două mari 
rafinării — una la Arzew și 
alta la Skikda — care, îm
preună cu cea existentă la 
Alger, vor consolida consi
derabil prezenta Algeriei la 
capitolul prelucrarea petro
lului. Se vor crea, de ase
menea, condiții pentru limi
tarea exporturilor de petrol 
brut și trecerea treptată la 
exportul de produse petro
liere superioare — opera
țiune a cărei rentabilizare nu 
se mai cere demonstrată.

Algeria, după cum se știe, 
este una din cele mai im
portante fări producătoare de 
gaz metan din lume. Numai 
zăcămîntul de la 
R’Mel, descoperit în noiem
brie 1956 (ale cărui rezerve 
de gaz metan recuperabil 
sînt evaluate la 2 000 de mi
liarde de metri cubi), per-

Hassi

mite garantarea realizării ce
lor mai îndrăznețe perspec
tive în domeniul energeticii, 
și implicit al industrializării 
țării. Producfia de aci va asi
gura întregul consum mena
jer și industrial al țării și, 
în același timp, va constitui 
în continuare un valoros pro
dus de export.

In prezent, între „Sona
trach" și o serie de firme 
din Canada și Italia se poar
tă tratative pentru comercia
lizarea gazului metan alge
rian. Astfel, conform celor 
stabilite pînă acum între „So
natrach" și societatea cana
diană „Northern and Central 
Gas Corporation Ltd of To
ronto”, Algeria va exporta a- 
nual în Canada 4—6 miliar
de metri cubi de gaz metan. 
Pentru aceasta se are în ve
dere construirea la Skikda a 
unei noi uzine de lichefiere 
a gazului metan. Importanta 
economică a zăcămîntului a 
făcut încă de pe acum din 
Hassi R’Mel ceea ce locui
torii lui numesc „un paradis 
în plin deșert".

In alte localități sahariene, 
specialiștii algerieni au des
coperit alte zăcăminte de 
gaz 
file 
km 
daia) 
conducătorii statului algerian, 
vor fi construite importante 
centre de cercetări geofizice, 
și vor fi ridicate instalații de 
stocare a petrolului extras din 
unele perimetre sahariene.

Specialiștii algerieni din 
domeniul hidrocarburilor con
sideră că subsolul algerian nu 
și-a spus încă ultimul cuvint, 
că și alte zăcăminte aș
teaptă să fie descoperite, 
scoase apoi la lumina zilei, 
sporindu-se astfel potențialul 
economico-energetic al tării.

In localită-
Louha (160 

de Ghar-

metan.
Oued El 
nord-est 
și Zelfana, vizitate de

ginerești din va interesul Suedia pentru România în domeniul chimiei, petrochimiei și chimiei inginerești.Cu prilejul vizitei au fost abordate și probleme ale vieții internaționale, convorbirile confirmînd existența unor poziții apropiate în numeroase probleme actuale ale vieții internaționale. Aceste poziții izvorăsc din năzuința fermă a celor două popoare de a vedea asigurate pacea și securitatea internațională — năzuință supremă a întregii omeniri.în cursul1 convorbirilor s-a subliniat insistent necesitatea de a se pune capăt agresiunii împotriva poporului vietnamez, care are multiple efecte negative pe planuri din cele mai variate ale situației internaționale. Primul ministru suedez și-a exprimat speranța că recenta evoluție a evenimentelor — limitarea bombardamentelor americane asupra Vietnamului de nord și răspunsul pozitiv al Hanoiului față de această măsură — va favoriza găsirea unei soluții privind reglementarea problemei vietnameze. La rîndul lor, reprezentanții țării noastre au expus poziția României, care și-a găsit expresia în declarația din 6 aprilie a guvernului nostru, prin care s-a exprimat sprijin deplin față de declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam, s-a cerut încetarea imediată, necondiționată și definitivă a bombardamentelor, arătîndu-se că depinde de S.U.A. să se creeze condiții pentru începerea convorbirilor care să ducă la reglementarea problemei vietnameze. .Lichidarea primejdiei războiului termonuclear preocupă în mod deosebit întreaga omenire. Popoarele român și suedez se pronunță cu hotărîre pentru dezarmarea nucleară — obiectiv esențial al luptei pentru pace ; un rol util pot avea și măsurile parțiale, tranzitorii, între care și un tratat de neproliferare a grmelor nucleare. Așa cum a subliniat premierul român, valoarea unui asemenea tratat depinde în primul rînd de măsura în care el se încadrează într-un proces ce ar conduce efectiv la eliminarea acestor arme, asigu- rînd garanții de securitate, un echilibru al îndatoririlor tuturor statelor semnatare. Faptul că proiectul de tratat a cunoscut îmbunătățiri dovedește justețea punctului de vedere al acelor state, între care România și Suedia, care au depus eforturi în acest sens și constituie un îndemn pentru continuarea acestor străduințe.Cele două părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu evoluția pozitivă din Europa în direcția destinderii, creării unui climat propice securității pe continentul nostru. „Privesc ca un semn încu
rajator — a spus premierul suedez Tage Erlander — faptul că țări cu 
sisteme sociale și politice diferite 
încearcă să găsească o bază co
mună care să le permită să coope
reze în diferrte domenii. România a 
jucat un rol important în această 
evoluție europeană favorabilă, pe 
care Suedia o privește cu satisfac
ție și la care încearcă să contribuie 
pe măsura posibilităților sale". La rîndul său, primul ministru al României, apreciind pozitiv dezvoltarea curentelor spre destindere în Europa, a subliniat însemnătatea eforturilor răbdătoare și perseverente pentru extinderea relațiilor bilaterale între toate statele continentului, aceasta fiind o cale către însănătoșirea relațiilor mondiale în ansamblul lor, un instrument care, prin aplicații sistematice și generalizate, ar înlesni progresele către înțelegerile multilaterale, ar contribui la crearea unui climat de securitate.Vizita delegației guvernamentale române în Suedia, convorbirile purtate au reliefat încă o dată utilitatea și eficiența contactelor directe, a schimburilor de vederi între factori de răspundere ai statelor, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru apropierea între popoare și dezvoltarea relațiilor reciproce de prietenie și colaborare. In acest spirit, oaspeții români au invitat pe primul ministru suedez, Tage Frlander, și pe ministrul de externe Torsten Nilsson să facă o vizită în țara noastră. Invitațiile au fost acceptate cu plăcere.Vizita în Suedia a președintelui Consiliului de Miniștri al României, înscriindu-se pe linia politicii externe a partidului și statului nostru de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, reprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea ascendentă a relațiilor româno-suedeze, în interesul popoarelor român și suedez, al îmbunătățirii climatului internațional, al apropierii între popoare, al stator* nicirii unei păci trainice în lumej



viața internațională
Marșul Aidermaston-Londra

Telefoto : u.P.I. — Agerpres

DUPĂ ASASINATUL DIN MEMPHIS
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Vineri a început la Aider
maston marșul de primăvară 
„Pentru interzicerea bombei a- 
tomice'. Aproximativ 2 000 de 
adepți ai dezarmării nucleare, 
adunați în fața Centrului de 
cercetări asupra armei ato
mice din Aidermaston și în 
frunte cu canonicul Collins 
al Bisericii Angliei, unul din 
fruntașii campaniei pentru de
zarmare nucleară, au pornit 
în marșul spre Londra. Ei ur
mează să ajungă în capitală 
peste trei zile. Manifestanții 
poartă pancarte care evocă 
memoria lui Martin Luther 
King și lozinci prin care cer 
încetarea agresiunii în Viet
nam, retragerea submarinelor 
americane cu rachete 
iis' din apele Angliei și 
gerea Marii 
N.A.T.O.

Tn fotograiie: 
nifestanților la 
Aidermaston.

Britanii

„Pola- 
retra- 
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plecarea
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Vizita delegației

Marii Adunări Naționale

in Iugoslavia
BELGRAD. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România condusă de tovarășul Ștefan Voitec și-a început vineri vizita în R. S. Muntenegru. La clubul deputaților din Titograd a avut loc o convorbire cu președintele Skupștinei R. S. Muntenegru, Veliko Milatovici, care apoi a oferit un prînz în cinstea oaspeților români. în continuare, membrii delegației parlamentare române au vizitat portul Bar de pe coasta Mării Adriatice

și s-au întîlnit cu oficialități din această localitate.Seara, delegația M.A.N. a Republicii Socialiste România a sosit la San Stefano.

Activitate diplomatică
în Orientul Apropiat

Președintele Tito
in Japonia

Kansas City, teatrul
unor noi incidenteNEW YORK 12 (Agerpres). — Joi seara, în cartierul populației de culoare din Kansas City (statul Missouri) s-au produs noi incidente. Poliția a arestat 23 de persoane, inclusiv doi albi înarmați.Valul de tulburări a cuprins acest oraș marți după ce poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe elevii unui liceu care participau la un marș pentru a aduce un omagiu memoriei liderului inte- graționist Martin Luther King. 
Incidentele din Kansas City s-au 
soldat cu șase morți și 66 de răniți, 
în total au fost operate 437 de ares
tări.în celelalte orașe americane afectate de tulburările din ultima săp- tămînă situația este calmă.

★Marșul spre Washington populației de culoare din

care trebuia să aibă loc la 22 aprilie, sub conducerea lui Martin Luther King, s-a amînat pînă la jumătatea lunii mai. El va purta denumirea de „marșul populației sărace" și va începe la Memphis, unde a fost asasinat liderul populației de culoare.
0 ANCHETĂ SOLDATĂ DOAR 
CU VAGI PRESUPUNERI

alS.U.A.,

Investigațiile F.B.I.-ului și ale Comisiei guvernamentale însărcinate de președintele Johnson cu stabilirea împrejurărilor în care a fost asasinat liderul populației de culoare Martin Luther King nu au dus pînă în prezent decît la vagi presupuneri. Declarațiile optimiste ale ministrului justiției, Ramsey Clark, na au fost susținute de probe edificatoare. Un mandat de a- restare lansat în după-amiaza zilei de joi de un agent a) F.B.I.-ului

a ministrului

de externe cehoslovac
PR AGA 12 (Agerpres). — Agenția C.T.K. relatează că la Praga a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Jiri Hajek, și-a expus părerile în legătură cu unele probleme ale politicii externe a țării.Vrem, a declarat ministrul de externe cehoslovac, să desfășurăm 

o politică mai științifică, bazată pe analize și informații temeinice, care să preceadă rezolvarea problemelor.După cum a subliniat vorbitorul, „atitudinea Cehoslovaciei față de Izrael rămîne o problemă deschisă Votînd anul trecut pentru rezoluția Consiliului de Securitate, noi am relevat că ne pronunțăm pentru o rezolvare politică a problemelor în Orientul Apropiat, pentru retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate. Noi am recunoscut și recunoaștem dreptul fie

cărui popor la existență și, prin urmare, și dreptul statului Izrael".La întrebările referitoare la normalizarea relațiilor cu R. F. a Germaniei, Jiri Hajek a răspuns că există deja o soluție, și anume schimbul de misiuni comerciale. Cele două misiuni ar trebui, prin urmare, să folosească la maximum posibilitățile lor. Noi nu considerăm Germania de vest numai ca o întruchipare a revanșismului și militarismului. Noi ținem seama și de existența acolo a unor forțe realiste și progresiste, lucru relevat și în programul de acțiune al P.C. din Cehoslovacia. însă unele piedici trebuie să le îndepărteze înainte de toate R. F. a Germaniei. Printre acestea se numără recunoașterea nevalabilității acordurilor de la Miinchen, recunoașterea existenței a două state germane independente, recunoașterea frontierei Oder-Neisse și altele.

TOKIO 12 (Agerpres). — Conti- nuîndu-și vizita în Japonia, Iosip Broz Tito. președintele R. S. F. Iugoslavia, a avut o întîlnire cu un grup de reprezentanți ai Partidului Socialist din Japonia, în frunte cu Seichi Katsumata, președintele partidului, și reprezentanți ai Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (SOHYO), în frunte cu Toshikatsu Horyi, președintele consiliului. In cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind situația internațională actuala și aspecte ale relațiilor bilaterale.Joi seara, președintele Tito a oferit o recepție de gală în cinstea împăratului Japoniei, Hirohito, la care au participat, de asemenea, personalități de frunte ale vieții economice și politice din Japonia.Președintele Iugoslaviei a acordat un interviu rețelei japoneze de televiziune, în care, vorbind despre situația din Vietnam, s-a referit la declarația președintelui Johnson în legătură cu încetarea parțială a bombardamentelor și la răspunsul R. D. Vietnam în legătură cu posibilitatea începerii convorbirilor cu S.U.A. Exprimîndu-și nemulțumirea în legătură cu faptul .că încetarea bombardamentelor a fost doar parțială, președintele Tito a arătat că Iugoslavia a fost întotdeauna pentru încetarea completă a bombardamentelor asupra R. D Vietnam, o țară independentă care este supusă unor distrugeri îngrozitoare. El a apreciat, însă, că ceea ce s-a făcut acum pe calea inițierii unei soluționări pașnice a problemei este un fapt pozitiv.

aceleiași zile Gunnar Jarring s-a întors la cartierul său general de la NicosiaIntr-un interviu acordat agenției M.E.N., ministrul de stat iordanian pentru afaceri externe, Moneim El Rifai, a declarat că există o „identitate de vederiIordaniei și R.A.U. în convorbirile cu Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat".

IERUSALIM 12 (Agerpres). — Trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a conferit joi timp de peste o oră cu ministrul afacerilor externe al Izraelu- lui, Abba Eban în cursul întrevederii, relatează agenția U.P.I. citind surse informate de lâ Ierusalim, Jarring a cerut ministrului de externe izraelian să-i prezinte condițiile complete de pace ale Izrae- lului. Eban ă declarat din nou că guvernul izraelian nu intenționează să dezvăluie aceste condiții înaintea acceptării de către țările arabe a negocierilor directe cu Izraelul. El a precizat însă că trimisul special al secretarului general al O.N.U. va putea eventual lua loc la masa tratativelor, în cazul în care țările arabe își vor exprima această

între guvernele

— La a re- II-lea, cornu- celeBERLINUL OCCIDENTAL 12 (A- gerpres). — Atentatul din Berlinul occidental asupra lui Rudi Dutschke, lider al Federației studenților socialiști, a provocat o vie agitație în rîndul studenților, care vineri au organizat o demonstrație de protest pe străzile orașului. Au avut loc ciocniri violente cu politia, care a intervenit cu brutalitate. Demonstranții au cerut demisia Senatului vest-berlinez, lichidarea controlului american asupra postului de radio „Rias" din Berlinul occidental, democratizarea vieții publice. în aceeași zi, studenții au pregătit un plan de acțiune, cuprinzînd o nouă demonstrație în fata clădirii concernului lui Axel Springer, magnat al presei, pe care ei îl consideră drept autorul moral al atentatului asupra lui Dutschke.Tinînd seama de influența de care se bucură Rudi Dutschke, autoritățile vest-berlineze se tem că tulburările studențești vor lua amploare. Cercurile din Berlinul occidental a- mintesc că Rudi Dutschke a putut să mobilizeze 10 000 de studenti cu prilejul demonstrației de protest împotriva războiului din Vietnam, care a avut loc la 18 februarie. Sub conducerea sa. Federația studenților socialiști duce totodată o campanie împotriva diferitelor aspecte ale politicii duse de Senatul vest- berlinez și de guvernul vest-ger- man, împotriva „legislației excepționale" și a influentei marilor bancheri și industriași și, mai ales, împotriva lui Axel Springer, care controlează aproape o treime din ziarele vest-germane și s-a pus în fruntea campaniei contra studenților cu vederi de stînga din Berlinul occidental și R. F. a Germaniei. Acesta din urmă posedă, pe lingă revista ilustrată de mare tiraj „Bild" și cotidianul „Die Welt". .încă alte 16. cotidiene și editează 88 f.. _1___ f_________ L.î.____ 1 ” ..magazine televizate".
★S-a anuntat că în urma operației în cursul căreia i s-a extras un glonte din craniu, Dutschke și-a recăpătat cunoștința, dar medicii nu se pot încă pronunța asupra șanselor sale de supraviețuire. Atentatorul, care a fost arestat, se numește Josef Bachman și este în vîrstă de 23 de ani. El se află, de asemenea, în stare gravă, în mite în lupta pe polițiștii.

vAVJ J vj 1 C* 4 ț-«4—Z«X* . V.1X.V44 ,;; ',‘r**V,** **- .■ "fz, ‘ v . <«mira unui anume Erie; Staryd : . de duminica si 56 de^Galt din Miami, a fost anulat spre seară de un alt agent care a declarat că s-a comis „o greșeală". In sfîrșit. dintre cele două automobile de tip „Ford Mustang", urmărite, F.B.I.-ul a „ales" unul despre care se spune că ar fi staționat în fața hotelului unde a fost asasinat King. Ziarul „Atlanta Constitution" scrie că „Mustang“-ul a .fost descoperit la Atlanta. urma rănilor oricare a dus-o cu
Nelson Rockefeller în
pentru președinție?NEW YORK 12 (Agerpres). — Guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, a declarat la o conferință de presă că este gata să accepte candidatura partidului republican pentru alegerile prezidențiale în cazul în care partidul dorește o alternativă la candidatura lui Richard Nixon. Rockefeller, care în martie a declarat că nu va căuta să obțină candidatura republicană, a ținut să sublinieze că nu și-a schimbat atitudinea, dar va primi candidatura dacă aceasta îi va fi oferită de Convenția națională a partidului republican. El a anunțat că își formează un grup de consilieri care vor ajuta la formularea poziției sale fată de principalele probleme interne și internaționale.

cursa

Senatorul Thruston Morton a a- nunțat crearea unui comitet care și-a propus să sprijine desemnarea lui Nelson Rockefeller drept candidat al partidului republican la alegerile prezidențiale din S.U.A. După cum a spus Morton, comitetul consideră că Rockefeller „poate și trebuie să fie desemnat de partidul republican, poate și trebuie să fie ales președinte".Pe de altă Mondale a comitet caretualului vicepreședinte al Hubert Humphrey, Ia alegerile prezidențiale din toamnă. Comitetul are ca președinte de onoare pe fostul președinte al S.U.A., Harry Truman.
parte, senatorul Walter anunțat înființarea unui sprijină candidatura ac- S.U.A.,

dorință.
*(Agerpres). — Gun- a sosit vineri laAMMAN 12 nar Jarring _____ ______Amman. Agențiile de presă transmit că Jarring a fost primit în cursul dimineții de oficialități ior- daniene cu care a dișcutat situația din Orientul Apropiat. în cursul

*ANKARA 12 (Agerpres). încheierea vizitei în Turcia gelui Marocului, Hassan al a fost dat publicității un nicat comun. Printre altele,două părți reafirmă necesitatea soluționării conflictului din Orientul Mijlociu conform rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. Cu privire la situația din Cipru se subliniază importanța respectării tratatelor internaționale, formulîndu-se ța că se va găsi o soluție echitabilă care să apere rile și interesele legitime lor două comunități din
speran- justă și dreptu- ale ce- insulă.

ÎNAINTEA ALEGERILOR DIN ITALIA

LUIGI LONGO

Este necesară
unirea tuturor

forțelor de stînga
ROMA 12. — Corespondentul gerpres, N. Puicea, transmite: cadrul unei conferințe de presă, Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, precizînd poziția partidului în campania ; alegerile de la 19—20 mai, a arătat că Partidul Comunist Italian a făcut totul pentru a se realiza unitatea forțelor de stînga, a celor ce doresc o politică care să înfrunte problemele la ordinea zilei în sensul promovării intereselor țării, al reînnoirii politice și sociale, în direcția unei orientări generale spre transformări radicale în spirit socialist. In această direcție pot acționa toate forțele de stînga — comuniștii, socialiștii de unitate proletară (P.S.I.U.P.), socialiștii din cadrul Partidului Socialist Unificat (P.S.U.).în continuare, Luigi Longo a arătat că P.C.I. se pronunță în favoarea unui stat care să rezulte din contribuția tuturor forțelor democratice care doresc să colaboreze la construirea socialismului.In legătură cu contactele și discuțiile avute cu o delegație a Partidului Social Democrat din Republica Federală a Germaniei, Longo a spus că au avut loc întîlniri la Roma și Monaco și că peste cîtva timp va avea loc o nouă întîlnire. în discuțiile purtate cu acest prilej au fost expuse pozițiile respective asupra legalizării Partidului Comunist din Germania, problemei recunoașterii frontierelor, recunoașterii existenței Republicii Democrate Germane, asupra activității ce trebuie desfășurată pentru a se ajunge la o destindere a relațiilor între diferitele forțe democratice și, de asemenea, la o destindere în relațiile între state. Longo a declarat că a avut un schimb de păreri de cîteva minute asupra acelorași probleme și cu cancelarul Kiesinger, cu prilejul vizitei acestuia la Roma.

Longo a apreciat ca foarte pozitiv răspunsul guvernului R. D. Vietnam, care a acceptat o întîlnire pentru a discuta suspendarea totală și necondiționată a bombardamentelor. Impulsul pentru mișcării de masă, al opiniei publice — a spus, el -— poate șă impună americanilor acceptarea necondiționată a încetării bombardamentelor asupra R. D. Vietnam.Referitor la politica pe care ar trebui să o desfășoare guvernul italian în zona Mediteranei, Longo a spus că guvernul ar trebui să adopte măsuri de disociere politică, militară și economică a Italiei de scopurile, programele și proiectele imperialismului american.

A- 
In

BONN

TRUPELOR ENGLEZE

(Agerpres). — In capi- Germaniei a fost sem- cu privire la compen-BONN 12 tala R. F. a nat acordul sarea de către Germania occidentală a cheltuielilor valutare ale Angliei pentru întreținerea forțelor sale armate dislocate pe Deși Londra, în stăruințele de a-și îmbunătăți situația financiară, a cerut din partea Bonnului compensarea deplină a cheltuielilor respective — în valoare de 850 milioane mărci pe an — ea nu a putut pînă la urmă să obțină decît compensații în valoare de 710 milioane mărci.
Revelații în legătură

cu tranzacțiile
funciare

Rin., sale

spre aprobare congresului național.Această problemă a- gită de mai mult timp opinia publică braziliană, în special de la scandalul provocat în urma descoperirii. anul trecut, că un singur proprietar nord-american, Stanley Amos Sellig; stăpînește în Goias și Mato Grosso suprafața enormă de 650 000 hectare (de trei ori mai mare decît statul Gua- nabara) și că respectivul nu a plătit nici-

me implică revizuirea unor acorduri și în genere pune în fata guvernului o suită de dificultăți de ordin politico-economic, dat fiind că în calea rezolvării se ridică puternice interese autohtone și străine, eternul binom : oligarhie funciară plus capitalul monopolist străin. Marea majoritate a proprietarilor străini nu utilizează de loc pămînturile pentru agricultură, ci se mărginesc la extracția ilegală de minereuri strategice, în primul rînd radioactive, și la trimiterea lor spre exterior. Așa cum s-a aflat, o tranzacție ilicită privind achiziționarea de teren este precedată de regulă de studii aerofotograme- trice pentru detectarea bogățiilor subsolului, operații efectuate cu echipament utilizat de forțele armate nord- americane. Ziarul „Ultima hora" scria : „Rămîne în picioare vala- = _.______________ bilitatea avertismentu-vitat pentru explicații lui lansat de profeso- de către braziliene, comportat nitor, iar trimis comisiei de investiții o scrisoare care în esență^ susținea ca cei ce se împotrivesc vînzării de pă- mînturi către străini „barează progresul".Fenomenul tranzacțiilor funciare străine este denunțat ca periculos pentru ființa și siguranța națională a- tît în paginile presei cît și în declarațiile reprezentanților oficiali. După cum se vede, solutionarea acestei importante proble-une! curse clin apropiere de'

ales în domeniul comerțului și culturii. (B.T.A.).

Martin Luther
La încheierea

cîiste, desfășuratăYokohama, cei aproximativ 33 000 de

Legea cu privire la 
tuarea reformei agrare publica Populară a Yemenului va intra în vigoare în cursul luni. Pămînturile confiscate marii latifundiari, șeici și șefiburi vor fi distribuite în special familiilor participanților la mișcarea de eliberare națională și celor care au căzut în lupta împotriva dominației colonialiste. (M.E.N.).

începerii convorbirilor de pace", se spune în mesajul P.C. din Norvegia, remis primului ministru norvegian Peer Borten.

agențiile de presă transmit
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a tăcut vineri o es
cală Ia Paris, în drum spre New York. Cu acest prilej el a avut o întîlnire cu delegatul general al R. D. Vietnam la Paris, Mai Van Bo. U Thant a declarat că a avut cu reprezentantul R. D. Vietnam „convorbiri utile".

Partidului so
diu Finlanda r________ ... o rezoluție în carese pronunță pentru recunoașterea celor două state germane ca o realitate politică și consideră inviolabile granițele stabilite în Europa după cel de-al doilea război mondial, inclusiv linia Oder—Neisse. In continuare, social- democrații finlandezi declară că sînt gata să contribuie la asigurarea păcii în Europa.

Conducerea 
cial-democrat a dat publicității

eiec- în Rede sud acestei de la de tri

în majoritatea țărilor de pe 
continentul latino-american, forțele armate au fost transformate în instrumente de sprijin al intereselor e- conomice ale monopolurilor și companiilor nord-americane, a declarat în Congresul național senatorul Luis Cprvalan, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Chile. El a condamnat intențiile Pentagonului de a transforma armata chiliană într-o forță de șoc împotriva propriului popor.

spectatori au organizat o demonstrație ad-hoc scandînd „Vrem de lucru". Unități polițienești au fost trimise de urgență pentru a împrăștia pe demonstranți. 52 de persoane au fost rănite, iar alte 106 arestate. (A.F.P.).

Exploratorul subacvatic fran
cez J. Piccard a anunțat că in
tenționează să întreprindă o ex
pediție pentru cercetarea Golf- 
streamului cu ajutorul mezo- 
scafului „Px-15“ (în fotografie). 
Deplasîndu-se la o adîncime în
tre 200 și 700 m, mezoscaful nu 
va face zgomot și nu va avea 
viteză în raport cu apa, ceea ce 
va crea condiții speciale pentru 
studierea fenomenelor acustice 
și biologice din adîncurile 
ceanului Atlantic.

cu de și în
CORESPONDENTA 

DIN RIO 
DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

Un mesaj al P.C. din Nor
vegia. „Este foarte important ca guvernul norvegian să declare răspicat guvernului S.U.A. că sprijină cererea cu privire la încetarea necondiționată 
a bombardamentelor și celorlalte operațiuni militare împotriva Vietnamului 
de nord, drept condiție indispensabilă

Ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, Ivan Ba- șev, s-a înapoiat la Sofia după vizita oficială întreprinsă în Islanda. înainte de a pleca din Reykjavik, Ivan Bașev a declarat reprezentanților presei că, în cursul convorbirilor pe care le-a avut cu președintele Islandei, cu primul ministru și cu alte oficialități, s-a constatat existența unor mari posibilități de lărgire și adîncire a relațiilor bilaterale, mai

La Casa Albă s-a anunțat că președintele Statelor Unite, Lyndon Johnson, se va întîlni miercurea viitoare la Honolulu cu președintele Coreei de sud, Pak Cijan Hi. Intîl- nirea urma să aibă loc săptămîna trecută, dar a fost amînată în urma a- sasinării pastorului King.

în cadrul comisiei parlamentare însărcinate cu investigațiile privind cumpărarea de pămînturi de către străini în Brazilia, deputatul Haroldo Veloso (din partea grupării politice oficiale „Arena") a făcut cunoscut că a cincea parte din teritoriul țării aparține de-acum unor proprietari străini. Subliniind că datele culese de comisia de investigații sînt „de-a dreptul ului-, toare", Veloso a comunicat între altele că principele Rainier din Monaco a achiziționat în Mato Grosso o suprafață de 12 ori mai mare decît propriul său principat, dar că aceasta este o afacere totul minoră față altele. In nordul nord-vestul țării,special statele Goias, Mato Grosso, Amazonas și teritoriile federale Amapa, Rondonia și Roraima, străinii stăpînesc municipii întregi, unele de mărimea unor țări europene ca Elveția, Danemarca, Belgia, Portugalia. Pînă și „Pico da neblina" (punctul cel mai înalt al teritoriului brazilian, socotit patrimoniu național) aparține unui proprietar străin, ca și imensa regiune de la gurile Amazonului.Faptele au fost comunicate ministrului justiției, care la rîndul său Ie-a adus la cunoștința consiliului siguranței naționale. Președintele Costa e Silva studiază în prezent un nou proiect de lege privind reglementarea vînzării de pămînturi către străini, urmînd ca în scurt timp proiectul să fie înaintat

odată Impozit către fiscul brazilian pe motivul că, „fiind cetățean al S.U.A., am obligații numai față de guvernul meu". In-autoritățile Sellig s-a în mod jig- ulterior a
rul Artur Reis (fost guvernator al statului Amazonas) în sensul că dacă nu vom lua măsuri din timp, ne-am putea trezi la un moment dat cu o parte a teritoriului național înafara controlului nostru". Surse autorizate informează că este iminentă anularea concesiilor funciare acordate străinilor, în ciuda acordurilor anterioare privind „garantarea investițiilor". în zone socotite de interes pentru siguranța națională, adică zonele din centrul și nordul tării, unde se concentrează majoritatea proprietăților străine.
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