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Ne aflăm într-o perioadă cînd oamenii muncii ’de pe ogoare au de făcut față, concomitent, unei game variate de lucrări, de maximă importanță, atît pentru producția din acest an, cit și pentru viitoarea recoltă. Acum se strînge și se înmagazinează recolta de cereale păioase, se eliberează terenul și se execută arături de vară, se seamănă în cultură dublă legume, porumb și diferite plante furajere, se recoltează legumele de sezon necesare pentru aprovizionarea populației și onorarea sarcinilor asumate față de industrie, se irigă în continuare terenurile, astfel incit de pe suprafețele amenajate să se realizeze recolte cit mai mari.Țărănimea cooperatistă, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și mecanizatorii fac față cu succes acestui „vîrf de muncă". Pină la 18 iulie ei au strîns grîul și secara de pe 89 la sută din suprafață, mazărea de pe 94 la sută, iar orzul ți orzoaica de pe 87 la sută, într-un număr mare de județe, îndeosebi din sudul țării, unde cerealele păioase s-au maturizat mai devreme, recoltarea griului s-a încheiat.Subliniind aceste realizări, trebuie spus însă că, 
ne alocuri, ritmul de lucru înregistrat nu corespunde osibilităților și cerințelor actuale, ceea ce face ca o sjrle de lucrări importante să fie întîrziate. Potrivit aprecierii specialiștilor de la Consiliul Superior al Agriculturii, cu excepția unor suprafețe situate în zona montană, recoltarea păioaselor trebuia încheiată. Pînă la 18 iulie au mai rămas însă de recoltat 246 000 ha. cu grîu, îndeosebi în județele situate în centrul și nordul țării, această întârziere avind în cele mai multe locuri cauze subiective. ,Pentru evitarea pierderilor de recoltă este necesar ca o dată cu recoltarea să fie intensificat treierișul, mai ales în județele Cluj, Covasna, Mureș, Sibiu, Suceava, etc. unde această lucrare este mult rămasă în urmă, iar recolta, stînd în cîmp, în bătaia ploilor, se depreciază. Grăbirea treierișului se poate realiza prin folosirea mai rațională a mijloacelor de transport, organizarea judicioasă a muncii, utilizarea cu maximum de randament a mijloacelor de treierat.O atenție sporită trebuie să acorde organele agricole, conducerile cooperativelor agricole, întreprinderilor agricole de stat și întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii executării arăturilor de vară — lucrare care constituie baza pregătirilor pentru recolta viitoare. Este adevărat, sint județe ca Brăila, Ialomița, Vrancea, Galați, Buzău, Ilfov și . Teleorman, unde printr-o bună organizare a muncii s-a reușit să se are suprafețe mari de teren. în ansamblu, pe țară însă, din planul de arături, cooperativele agricole au realizat numai 27 la sută din cauză că în multe județe această lucrare este abia la început. întârzierile în efectuarea arăturilor se datoresc în principal deficiențelor care apar în utilizarea tractoarelor și .ritmului nesatisfăcător în care se eliberează terenul de paie. °în unele unități din județele Alba, Maramureș, .Hunedoara s-a creat un mare decalaj între suprafețele de pe care s-au recoltat cerealele șl cele de pe care s-au strîns și transportat și paiele. Intensificarea acestei lucrări este o sarcină de maximă urgență, căreia trebuie să i se acorde o atenție mult mai mare în următoarele zile, întrucît se va asigura utilizarea tractoarelor, cu întreaga capacitate, la pregătirea terenurilor.Una din lucrările agricole cele mai urgente este însămînțarea culturilor duble. în județele Brăila, Buzău, Ialomița, Ilfov, Mehedinți și Vrancea s-a realizat cea mai mare parte din planul de însămînțare stabilit. Pe ansamblul sectorului cooperatist însă planul a fost realizat numai în proporție de 41 la sută din cauza tărăgănării acestei lucrări în județele Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Suceava și Vîlcea. în aceste județe suprafețele însămînțate cu plante furajere sînt reduse, nu reprezintă nici 20 la sută din prevederi. Mari întîrzieri se semnalează în cooperativele agricole, la însămînțarea și plantarea legumelor în culturi succesive, fapt dovedit de aceea că, pînă acum, planul a fost îndeplinit doar în proporție de 58 la sută. Așa după cum se apreciază la Consiliul Superior al Agriculturii, datorită ploilor căzute în ultima perioadă, în întreaga țară, care favorizează buna răsărire a plantelor, precum și faptului că de pe importante suprafețe din incintele amenajate pentru irigat au fost strînse cerealele păioase, există posibilitatea de a se însămînța în cultură dublă, cu legume și furaje, mari suprafețe. Este de datoria direcțiilor agricole, uniunilor județene ale cooperativelor agricole și conducerilor unităților să ia asemenea măsuri care să asigure însămînțarea cît mai grabnică, pe toate suprafețele prevăzute, a culturilor de legume succesive și suplimentare, precum și a culturilor duble furajere.Cu aceeași grijă trebuie efectuate celelalte lucrări care se execută în această perioadă : cositul tinetelor și însilozarea furajelor verzi, irigarea la timp, corespunzătoare a culturilor, recoltarea operativă a legumelor de sezon, îndeplinirea exemplară atît de către unitățile agricole, cît și de organele contractante a sarcinilor ce le revin privitor la predarea sau preluarea producției contractate, întreținerea în bune condiții a arăturilor de vară și administrarea îngrășămintelor.Rezolvarea operativă, cu cea mai mare răspundere, a tuturor acestor sarcini complexe are o mare importanță pentru producția acestui an și a anului viitor. La înfăptuirea lor sînt chemați să-și aducă contribuția toți mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., întreaga țărănime cooperatistă, conducerea fiecărei unități agricole, organele agricole județene. în acest sens trebuie să acționeze în aceste zile organele și organizațiile de partid. Prin folosirea judicioasă, cu maximum de randament, a forțelor și mijloacelor existente, prin înlăturarea operativă a defecțiunilor care apar, se va . asigura succesul tuturor lucrărilor din actuala campanie agricolă. Aceasta este în interesul țărănimii și al tuturor lucrătorilor de pe ogoare, al întregii noastre țări.

electrică
Luni a părăsii uzina Electro- 

puiere din Craiova, plecind pe 
prima magistrală feroviară elec
trificată a jării, cea de-a 10-a loco
motivă electrică de 5 100 kW fa
bricată aici. Creșterea gradului de 
calificare și a experienței lucră
torilor, dotarea locurilor de muncă 
cu noi dispozitive și utilaje de 
mare capacitate, însușirea unor 
procedee tehnologice avansate au 
permis realizarea ei Intr-un timp 
cu circa 100 de zile mai scurt 
decît cel care a fost necesar la 
prima locomotivă de acest fel, 
montată în uzina craioveană cu un 
an în urmă.

(Agerpres)

Eforturi necesare pentru a 
noului cadru al

locale de stat deplină
eficiență și operativitate

Pe baza hotărîriî Consiliului de Miniștri a tost aprobată delimitarea administrativ-teritorială a județului Suceava în 90 de comune, 7 orașe și un municipiu. Noua organizare, răs- punzînd unor cerințe de prim ordin’ ale actualului stadiu de dezvoltare a tării,- deschide o etapă nouă în munca organelor locale ale puterii și administrației de stat din județul
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TATIVE Șl CALITATIVE ÎN ECONOMIA NAȚIO 
NÂLĂ

® PERFECȚIONAREA VIEȚII SOCIALE, AFIR 
MAREA ÎNALTELOR PRINCIPII DE DEMOCRAȚIE 
ECHITATE Șl UMANISM SOCIALIST

® PARTE INTEGRANTA A SISTEMULUI SO
CIALIST, FACTOR ACTIV ÎN APĂRAREA ASPIRA
ȚIILOR PROGRESISTE ALE POPOARELOR

Suceava, cu largi perspective de viitor pentru întreaga activitate social- economică. Ea creează condiții favorabile sporirii inițiativei și operativității organelor locale, îmbunătățirii legăturilor între organele centrale șl unitățile de bază, exercitării unul control mai eficient și acordării unui sprijin mai complet unităților teritoriale.în noile condiții se realizează, în prlmu.1 rînd, legături mai directe între diferitele organisme. De exemplu, indicatorii de plan stabiliți «de către comitetul executiv al consiliului popular județean pentru sectorul de industrie locală au fost des- fășurațl și transmiși direct întreprinderilor de către direcția de industrie locală, fără a mai trece prin alte verigi intermediare. în ce privește conducerea și organizarea activității de către direcția de gospodărie comunală și Iocătivă, eliminînd paralelismul care a existat în trecut, direcția asigură acum un cadru organizatoric adecvat pentru creșterea operativității, pentru extinderea volumului și gamei prestărilor de servicii pentru populație. Urmărind ridicarea continuă a nivelului de deservire, direcția județeană de gospodărie comunală și locativă a îndrumat și sprijinit unitățile de pe teritoriu în rezolvarea practică a u- nor probleme tehnice și de aprovizionare cu materiale, luînd măsuri pe linia unei mai judicioase urmăriri a realizării sarcinilor de plan pe activități. Efectele s-au concretizat în îndeplinirea și depășirea principalilor y> indicatori, pe primul semestru, deA către fiecare unitate de gospodărie
subordonată.<< Și administrația financiară a luat o serie de măsuri pentru înlăturarea paralelismelor în activitatea de îndrumare și control, cit și pentru 
simplificarea si raționalizarea lu-

crărilor. înainte de toate, s-au stabilit în mod concret sarcinile ce stau în fața lucrătorilor, planurile de control ale serviciilor administrației financiare au fost corelate cu cele ale direcției de control și revizie, ale controlului financiar intern și cu cele ale băncilor. în vederea asigurării unei execuții ritmice a bugetului și a gestionării corecte a .bunurilor materiale s-a trecut la „gruparea" comunelor luîndu-se drept bază sediile băncilor la care au fost afiliate. La acestea se adaugă preocuparea pentru . îndrumarea mai competentă a aparatului financiar de la comune — prin deplasarea la fața locului a lucrătorilor din organele județene — ca și pentru simplificarea unor lucrări. Astfel, administrația financiară, împreună cu direcția de control și revizie au propus Ministerului Finanțelor, pe baza unei documentații, eliminarea unul număr de 10 formulare din evidența contabilă, Iar în alte 7 cazuri, modificarea și simplificarea conținutului acestora. Unele îmbunătățiri s-au adus și în ce privește rezolvarea lucrărilor ' curente, introducîndu-se imprimate tipizate pe categorii de lucrări. Se ușurează astfel munca aparatului, iar anumite cerințe ale cetățenilor pot fi soluționate cu mai multă operativitate. Asemenea măsuri organizatorice s-au luat la nivelul fiecărei direcții și serviciu din cadrul consiliului popular județean, în ceea ce privește îndrumarea activității consiliilor populare orășenești și comunale, aceasta se reali-
Gh. FLORESCU
secretarul Comitetului execuți 
al Consiliului popular judefea 
provizoriu Suceava

— Ca să lucrăm mai exploatare a unui 
zăcămînt. Acest puț este 
dotat cu mașina de ex
tracție despre care ne-a 
vorbit vechiul maistru de 
mină, unul din oamenii 
care au înțeles să stea 
zile- și nopți în subteran, 
simțind că îi revine o da
torie de onoare, la capă
tul unei existențe petre
cute în mină, înainte de 
a ieși la pensie, să-și ara
te toate cunoștințele și să 
contribuie la punerea în 
funcțiune a agregatelor 
cu care se mîndresc mi
nerii Șuiorului. El ne-a 
vorbit despre munca lui 
în termeni sensibili, vrînd 
să ne facă să pricepem 
că nu este simplu să ur
mărești partitura concer
tului mecanic și că nu 
este ușor să pui diagnos
ticul exact unul organism 
complex care, atîta vre
me cit nu este bine pus 
la punct, are stări capri
cioase și ciudate.

Sub noi 
poartă de 
orb ne-a 
clipă. Eram doi într-o 
chiblă, într-un clopot de 
metal. Semnalele sonore 
ale celor de la mașina de 
extracție rămîneau un
deva sus, și în curînd cea 
mai deplină tăcere ne-a 
împresurat. Puțul orb 
semăna cu un turn 
imens, un turn de peste 
două sute de metri. Lu
mini stranii îl gradau din 
loc în loc, lumini care 

'păreau grăbite să iasă la 
suprafață, în timp ce noi, 
în acest mic batiscaf, ne 
scufundam fără zgomot 
în întuneric. De la o 
vreme, încet-încet, au 
început să apară umbre și siluete umane undeva 
jos de tot, la capătul a- 
cestei curse. Mașina de 
extracție era un ascensor 
puternic și rapid care 
străbătea muntele * fără 
dificultate, ceea ce pre
supune din capul locului 
o accelerare a mijloacelor 
de circulație și transport 
în mina modernă.

Intre oamenii lui loan 
Dușan, minerul adus aici din Valea Jiului „cu mari 
sacrificii", după cum 
ne-au informat cel din 

■conducere, ne întregim 
viziunea cu priuire la ar
hitectura complicată 
minei Șuior.

(Continuare în. pag. a V-a)

bine, mai repede, trebuie 
să lucrăm altfel. Trebuie 
să gîndim,. să schimbăm 
concepția și tehnologia, 
ne spune Pârtenie Ha- ranguș, șeful exploatării 
miniere Șuior-Baia Sprie,

Efortul creator și mul
tiplu al minerilor și~ constructorilor 
resimțit în 
ploatare de 
exploatare 
nu-și poate 
largă tabelă a performan
țelor, dar care, totuși, în 
decursul acestui an a do
vedit că se poate măsura 
cu mine de veche tradi
ție. Rezultatele obținute aici își găsesc explicația 
în dorința întregului co
lectiv de afirmare pe toa
te planurile. In primul 
rînd, constructorii și mi
nerii mi-au vorbit des
pre mașina de extracție. 
Este ultima expresie a tehnicii moderne și, pe 
bună dreptate, minerii 
Șuiorului au așteptat cu 
nerăbdare punerea ei în 
funcțiune.

— N-am dormit de loc 
timp de cîteva zeci de 
ore, ne mărturisește loan Butuza, maistru electro
mecanic pe secție. Am in
trat în subteran joi, la 
ora șase, și am ieșit sim- 
bătă la ora paisprezece. 
Au mai fost și alții. Eu, 
ca maistru, am vrut să 
văd tot timpul rodajului 
cum se comportă utilajele. 
Puteau să intervină fe
nomene pe care să le scap și care să aibă consecințe 
mai tîrziu. Am pornit 
mașina, am lăsat-o să se 
învirtă într-una, am pi
păit piesă cu piesă, am 
ascultat să constat dacă 
nu apar sunete stridente. 
Prin palpare am contro
lat lagărele, dacă nu se 
încălzesc peste limită. 
Am fost tot timpul atent 
la motor să surprind su
nete străine, care apar 
atunci cînd sînt făcute 
montări greșite sau cînd 
avem tensiuni neunifor
me. Unele mici defec
țiuni observate în tot 
acest răstimp le-am re
mediat pe loc și mașina 
de extracție a pornit în 
lunga sa cursă, în. condiții de perfectă siguranță.

Se sapi un puț. Un puț 
larg, un puț orb de peste 
trei sute de metri adîn- 
cime, pentru deschiderea, 
pregătirea și punerea în (Continuare 

în pag. a V-a)

colaborării internaționale
de Frank ALLAUN

membru al Parlamentului britanic, președintele național 
al Organizației laburiste pentru pace

Uzina de prelucrare a maselor plastice din lași (Foto : Agerpres)

Intre „rețeta voioșiei 
și optimismul autentic

Sîntem adopții unei filozofii optimiste. Spre o asemenea filozofie ne îndeamnă convingerile noastre și instinctul nostru vital. Credem în rațiune, credem într-o perpetuă reînnoire. Căutăm în lumea din afara noastră și în cea dinăuntrul nostru puncte de sprijin. Avem tehnica speranței.Uneori, însă, am sentimentul că arta noastră, și mai ales filmul nostru, transformă această încredere înțeleaptă în „mai bine", într-un fel de parodie, în care a fi optimist se confundă cu a ii vesel, a spune vorbe de duh, a poftă.Este bitoare, provine din incapacitatea unora de a deosebi aparențele de esențe. Bineînțeles că în lumea modernă, la scara tuturor viratelor și mai ales la scara vîrstelor frageda, există o foame aprigă de bună dispoziție, iar pro-

rîde mereu cu o confuzie păgu- o confuzie care

Ecaterina OPROIUdusele deconectării sint un imperativ ab zilelor noastre, pentru că niciodată omenirea nu a trăit într-o trepidație atît de epuizantă, într-un secol cu atîtea răscruci. O bună parte din populația globului are azi nervii ferfeniță. Cele mal negre primejdii alternează cu

mai multe automobile, cineva, undeva, a tras cîteva gloanțe în capul președintelui, în capul senatorului,' în capul unui pastor negru care striga mereu : pace vouă 1E o epocă de rațiune incandescentă și de teribile paradoxuri. Unii vor să facă să explodeze pă-
PE TEME CINEMATOGRAFICE

cele mai cutezătoare speranțe. Războaiele au încărunțit tâmplele adolescenților. Civilizația de consum vrea să golească omenirea de vise. Seara te culci amețit de nădejdi pentru că cineva a înlocuit inima moartă a unui om viu cu inima vie a unui om mort. Dimineața te scoli în sudori pentru că undeva, într-o lume cu multi zrîrie-nori și cu și

omîntul fabricînd bombe. Alții împletesc cununi de flori, ca să explodeze fabricanții de bombe. Intr-adevăr, niciodată, niciodată omenirea nu a avut buza așa de încinsă. E clar. Așa cum avem nevoie de vitamine, de proteine, de ziare, de încălțăminte cu talpă suplă, avem nevoie și de deconectante, de reviste lucioase, pelicule în

eastman-color, de emisiuni răcoroase, de chipuri fotogenice, de melodii care provoacă buna dispoziție ca o pastă bine mentolată. Există în lumea modernă și o imensă’ nevoie de „decorativ' și de culoare. Moda notîă trage după ea o explozie de curcubee și un chef aproape barbar de podoabe. Arhitectura modernă este obsedată de funcția ei relaxantă, se modulează fotolii ca un caliciu de lalea albă, peisajul industrial și-a pierdut cenușiul. Macaralele se vopsesc în culoarea portocalei; străzile sint pline de reclame cu siluete seducătoare și de chipurile cîntă- reților la modă, ale vedetelor și ale manechinelor. Piața suprastructurii consumă cu nesaț comedii estivale, emisiuni cu melodii allegro vivace, pelicule cu încurcături și cu tineri frumoși.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pînă nu de mult, au existat personalități, mai ales în rîndul adepților pactului nord-atlantic, care ar’ fi ■ dorit să mențină, Ia infinit, bariera dintre Europa răsăriteană și cea a- puseană. Numărul acestora a devenit mai mic și din fericire, actualmente are loc un fenomen contrar, anume acela al destinderii în relațiile dintre țările din Est și din Vest. S-au conturat semne promițătoare ale unei cooperări pe diverse planuri : economic, tehnico-științific, cultural, în producție.Anul viitor, în aprilie, în țările vest-europene se va analiza problema Viforului N.A.T.O., după douăzeci de ani de existență. In această analiză trebuie să se pornească de la faptul că este cu totul desuet ca cinci milioane de oameni în uniformă să continue să stea masați de o parte și de alta a unei linii artificiale de divizare a continentului european. Dacă există dorința reală de a se ajunge la o înțelegere, o soluție care să satisfacă interesele tuturor este pe deplin posibilă.în rîndurile unei importante părți a mișcării laburiste engleze, a- ceasta este considerată drept o problemă-cheie. Adoptarea, la Conferința Partidului Laburist a u-

nei moțiuni prin care se cerea eu insistență reducerea armamentului, a reprezentat pentru noi, aripa stingă a mișcării, un succes. Cu toate acestea, cheltuielile militare continuă să reprezinte în bugetul Angliei o sumă de peste 2 miliarde de lire sterline anual. 200 milioane de lire sterline pe an se cheltuiesc numai pentru armata britanică de pe Rin și pentru acțiuni ale N.A.T.O. în Europa, iar dacă mai punem la socoteală și costul armamentului — tancuri, avioane, rachete — suma se dublează. Oricine își poate da seama ce povară înseamnă aceasta pentru Anglia și în ce măsură aceste cheltuieli contribuie la dificultățile economico-flnanciare prin care trece în prezent țara noastră.Este foarte probabil că problema viitorului N.AT.O. și a participării Angliei la acest pact vor fi dezbătute la conferința din acest an a partidului laburist, ce va avea loc la Blackpool la sfîrșitul lunii septembrie. Rezoluția pe care personal, aș dori s-o văd adoptată cu această ocazie ar fi una care ar cere guvernului britanic să manifeste inițiativă în scopul de a se obțin» o re-
(Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă

CAIROIn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, călduroase felicitări împreună cu sincere urări de sănătate și fericire personală. Adresez, totodată, cele mai bune urări de prosperitate și progres continuu poporului egiptean, față de care poporul român nutrește profunde sentimente de prietenie și stimă.îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită vor cunoaște o continuă dezvoltare spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale»
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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deosebită. în condițiilede

al IX-lea și plenarele Central al partidului sever concepția ero-

cantitative si calitative
9

în aceste zile se împlinesc trei ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — eveniment remarcabil în viața partidului și poporului nostru, care va rămîne înscris cu litere de aur în istoria României contemporane. Importanța problemelor dezbătute de Congres, realismul hotărîrilor și obiectivelor stabilite, îi conferă o serie de trăsături care îl detașează pregnant în contextul evoluției societății noastre socialiste, carac- terizîndu-1 ca un moment de excepțională însemnătate în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.Congresul al IX-lea al P.C.R. a făcut o amplă analiză științifică a tuturor laturilor și fenomenelor vieții politice, economice și sociale românești, a îmbogățit'prin concluziile formulate tezaurul gîndirii teoretice a partidului nostru. Congresul a stabilit un vast program de înflorire multilaterală a întregii țări, un program în care măsurile, sarcinile și obiectivele stabilite se înmănunchează intr-un complex unitar ce asigură ridicarea țării noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare, înflorirea națiunii, valorificarea forțelor creatoare ale -poporului român.Determlnînd traiectoria mersului înainte al societății noastre, Congresul al IX-lea a jalonat o etapă superioară nu numai ca dezvoltare cantitativă, dar mai ales ca ridicare calitativă a economiei noastre naționale. „Am ajuns astăzi la un asemenea stadiu de dezvoltare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — încît mersul nostru înainte este condiționat do ridicarea calitativă a întregii activități economice".Miezul acestui amplu program îl constituie continuarea susținută a industrializării țării, de care depind în mare măsură sporirea avuției naționale, dinamizarea tuturor domeniilor vieții sociale, ridicarea standardului de viață al poporului, lărgirea colaborării internaționale a României, întărirea independenței și suveranității naționale. Potrivit orientării date de Congres, procesul de industrializare este privit nu numai sub aspectul creșterii cantitative a industriei ci, mai ales, sub aspectul dezvoltării calitative, al creșterii eficacității ei economice. Congresul a stabilit măsuri în sensul înzestrării permanente și intensive a industriei cu tehnica și procesele tehnologice cele mai înaintate, ridicării gradului de mecanizure și automatizare a producției, introducerii și folosirii în economie a calculatoarelor electronice, a tot ceea ce este în măsură să sporească forța productivă a muncii omului. Linia spre nou, spre modern, spre ceea ce este înaintat în știință și tehnica contemporană constituie o caracteristică esențială, determinantă, a industrializării țării în anii de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Ținîndu-se seama de rolul pe care îl are pentru dezvoltarea întregii e- conomii creșterea industriei producătoare de mijloace de producție, actualul cincinal prevede ritmuri superioare de dezvoltare, îndeosebi în a- cele ramuri/ care condiționează dezvoltarea proporțională și ascendentă a întregii economii și promovarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate : producția de energie electrică, siderurgia, construcțiile de mașini și chimia. In același timp, partidul a întreprins măsuri pentru înlăturarea unor necorelări în industria constructoare de mașini, intensifi- cîndu-se dezvoltarea unor subramuri moderne cum sînt electronica, unelte.Congresul Națională și Comitetuluitică serioasă unor concepții economice greșite, care au ignorat rolul și importanța producției bunurilor de consum, ceea ce a avut influențe negative asupra aprovizionării pieței, a populației. Noul plan cincinal și Conferința Națională a partidului au stabilit măsuri importante în vederea reducerii și lichidării cît mai rapide a rămînerii în urmă a industriei bunurilor de consum. Volumul de investiții destinat industriei alimentare în cincinalul actual este de 1,7 ori mai mare decît în șese- nalul trecut, iar cel destinat industriei ușoare — de peste 2,3 ori, la care se adaugă importante fonduri suplimentare alocate ulterior. Investițiile urmăresc să asigure creșterea substanțială a capacităților de producție în aceste ramuri și ridicarea nivelului tehnic-calitativ al producției de bunuri de consum.Caracteristic perioadei care a trecut de la Congresul partidului este avîntul puternic al forțelor de producție, consolidarea bazei tehnice- materiale a socialismului. în cursul anilor 1966 șl 1967, producția industrială a înregistrat un ritm mediu de creștere de 12,3 la sută, ritm superior celui prevăzut în planul cincinal. Față de 1965, producția globală industrială a țării a crescut în 1967 cu26 la sută, din care producția industriei mijloacelor de producție — cil27 la sută, iar cea a industriei bunurilor de consum — cu 25 la sută. Greutatea specifică a producției industriale în produsul social a sporit anul trecut la 59,4 la sută, față de 57,3 la sută cît a fost în 1965, ceea ce demonstrează creșterea în continuare a rolului industriei ca ramură conducătoare a economiei.La Congresul al IX-lea, ca și la Conferința Națională, partidul a înfățișat în mod clar și convingător poporului necesitatea continuării e- forturilor materiale si financiare susținute pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului. El a arătat că,. în condițiile specifice ale țării noastre — care a moștenit un nivel de dezvoltare economică

Superioritatea orînduirii socialiste constă în aceea că, desființând 
exploatarea ohiului de către om, asigură egalitatea în fapt a tuturor membrilor 
societății, posibilitatea manifestării plenare a energiei și talentului fiecărei 
personalități în viața socială, spre binele patriei. 0 atenție neslăbită acordăm 
dezvoltării și perfecționării continue a democrației socialiste. Tot ceea ce 
întreprindem astăzi în țara noastră poartă girul asentimentului întregului 
popor, exprimă interesele vitale fundamentale ale tuturor categoriilor popu
lației, reprezintă o chintesență a înțelepciunii și voinței colective a națiunii 
noastre socialiste. Una din particularitățile principale ale democrației noastre 
socialiste, asupra căreia partidul pune un accent tot mai puternic, este 
dezbaterea largă a principalelor măsuri și hotărîri care privesc destinele 
țării, participarea intensă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a României, la conducerea și rezolvarea multiplelor treburi 
ale statului. Această largă participare la viața socială, la stabilirea solu
țiilor de dezvoltare corespunzător condițiilor țării noastre, intereselor poporului 
român, incumbă o înaltă responsabilitate tuturor cetățenilor, închinarea 
tuturor eforturilor lor intereselor supreme ale patriei, dezvoltarea respectului 
civic față de legile țării, față de legalitatea noastră socialistă".

în economia națională 9criticînd lipsurile și neajunsurile existențe în unele sectoare, stimulează masele largi de oameni ai muncii să ia atitudine fermă împotriva oricăror concepții sau practici anacronice, împotriva mentalităților anchilozate, care frînează mersul înainte al vieții economice, al societății noastre.Congresul Comitetului au. criticat __ w_________ --nată, anacronică, după care economia socialistă își poate permite să finanțeze timp îndelungat producții nerentabile, să acopere pierderile unor întreprinderi pe seama plus- produsului realizat de altele. Partidul a concentrat eforturile organelor de partid și de stat, ale tuturor oamenilor muncii pentru lichidarea efectelor practice ale acestei concepții, a anomaliei pierderilor planificate, pentru asigurarea în toate sferele producției materiale a beneficiului, care e un mobil indispensabil al întregii activități economice. A devenit clar că problema Rentabilității este o problemă de însemnătate națională, fundamentală a întregii societăți, de care^ depind sporirea acumulărilor, ritmul creșterii producției materiale, în interesul întregii societăți, al bunăstării poporului. Ridicarea eficienței întregii activități economice a devenit un obiectiv major în actuala etapă de modernizare și maturizare a economiei noastre naționale.O trăsătură caracteristică a politicii economice elaborată de Congresul al IX-lea și dezvoltată ulterior, constă în creșterea rolului științei în producția materială, dezvoltarea cercetării științifice și aplicarea largă a rezultatelor ei în toate ramurile industriei, ale economiei, ținerea pasului cu tot ce e mai nou în știința și tehnica mondială, fără de care nu se poate concepe nici dezvoltarea în ritm susținut și modernizarea continuă a producției, nici competitivitatea în raporturile de schimburi economice internaționale, în anii de după Congres, pe baza indicațiilor acestuia, Comitetul Central al partidului și guvernul au a- doptat numeroase măsuri privind îmbunătățirea conducerii economice, ridicarea întregii activități economice pe o treaptă nouă, calitativ superioară. în acest cadru se înscriu măsurile de perfecționare a metodologiei de întocmire a planului cincinal. Este pentru prima oară cînd se elaborează un plan cincinal detaliat, cu multă vreme înainte, pe ani, întreprinderi și ministere și este tot pentru întîia oară cînd se face o reală planificare de perspectivă. De asemenea, partidul a inițiat o amplă acțiune pentru organizarea pe baze științifice a producției și a muncii în primul rînd în întreprinderile industriale, pentru rentabilizarea tuturor întreprinderilor și produselor. Toate aceste măsuri și altele, pe care le-am amintit mai înainte, au avut indiscutabil o importanță deosebită pentru trecerea la un stadiu superior al conducerii și planificării economiei, pentru elaborarea și cristalizarea ansamblului de măsuri adoptate de Conferința Națională a P.C.R. Acest ansamblu de măsuri se înscrie în contextul general al acțiunilor inițiate de partid de la Congresul al IX-lea încoace, constituind împreună un tot organic, un adevărat program științific de dezvoltare multilaterală a societății românești, de modernizare a vieții economico- sociale, de intensificare a operei de desăvîrșire a construcției socialiste și de pregătire a condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism.Hotărîrile Conferinței Naționale materializează și dezvoltă în mod creator hotărîrile Congresului al IX- lea privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. Care este esența ansamblului de măsuri adoptate de Conferința Națională în acest sens ? In primul rînd, ansamblul de măsuri stabilit prin Directive acordă o deosebită atenție creșterii importanței factorului conștient în viața economică a țării noastre și perfecționării modului de exercitare a acestuia. Această perfecționare se bazează pe studierea a- profundată a cerințelor legilor obiective care acționează în economia socialistă, a schimbărilor ce se petrec în viața economică, a proceselor și fenomenelor noi ce apar o dată cu dezvoltarea social-economică, pe cunoașterea tuturor resurselor și posi

electrotehnica,mecanica fină, mașini-al IX-lea, Conferința plenarele ulterioare ale Central au adus o cri-

scăzut, care are de recuperat un important decalaj față de alte state — nu se poate atinge acel stadiu care să permită înfăptuirea plenară a idealurilor socialismului, decît în condițiile dezvoltării multilaterale a forțelor de producție. Aceasta este condiția hotăritoare de care depinde ridicarea gradului de civilizație a societății, creșterea bunăstării poporului. De aceea, în politica sa economică, partidul acordă o maximă importanță stabilirii juste a proporțiilor între fondul de acumulare și cel de consum, înfăptuirii consecvente a u- nui amplu program de investiții, ți- nînd seama de necesitatea progresului economic susținut al țării, în condițiile revoluției tehnico-științifi- ce contemporane, ale competiției ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice, asi- gurînd, totodată, condițiile necesare ridicării nivelului de trai, creșterii veniturilor populației. Pe baza înfăptuirii vastului program de investiții. prevăzut de planul cincinal s-au produs în ultimii ani schimbări profunde în geografia economică a țării. Numai în. perioada 1966— 1967 au intrat în funcțiune peste 400 capacități și obiective industriale, ceea ce a determinat o creștere a fondurilor fixe ale țării cu 28 la sută. Pe baza creșterii venitului național, concomitent cu alocarea unor fonduri financiare sporite pentru investiții, s-au luat noi măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al poporului, s-a îmbunătățit aprovizionarea oamenilor muncii.Congresul al IX-lea al partidului a criticat neglijarea sarcinilor privind dezvoltarea agriculturii, faptul că nu s-au prevăzut toate mijloacele necesare pentru modernizarea ei. iar unele din măsurile stabilite nu au fost îndeplinite integral. Congresul a.pus în evidentă valoarea și importanta specifice ale tării noastre, a agriculturii. ca sursă importantă creștere a produsului social, a ve-■ nitului national, ca una din ramurile care au un rol hotărîtor pentru progresul rapid al întregii economii, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. El a trasat un program complex de măsuri menite să asigure creșterea puternică a bazei teh- nico-materiale a agriculturii, condițiile pentru dezvoltarea ei intensivă și multilaterală. Pe baza indicațiilor Congresului s-au luat măsuri pentru dezvoltarea mecanizării și chimizării agriculturii, pentru lărgirea irigațiilor si îmbunătățirilor funciare. în vederea agriculturii si creșterii gricole. înfăptuirea stabilit de Congresul partidului si măsurile initiate de Plenara C.C. al P.C.R. din iunie- a.c. cu privire la dezvoltarea irigațiilor deschid largi perspective de creștere a producției agricole și de asigurare a stabilității acesteia, făcînd să crească aportul agriculturii la dezvoltarea economică a tării.Concomitent, în anii care au trecut de la Congres, partidul a adoptat hotărîri de mare importantă pentru perfectionarea organizării si conducerii agriculturii, atît de stat cît si cooperatiste, în sensul unui sistem mai mobil de conducere și rezolvare a problemelor producției, întăririi cointeresării materiale : înființarea uniunilor cooperatiste a asigurat'o mai judicioasă integrare a agriculturii cooperatiste în ansamblul economiei noastre naționale planificate. Partidul nostru consideră că atît sectorul de stat al agriculturii, cît si cel cooperatist sînt de esență socialistă și întărirea lor continuă contribuie la satisfacerea nevoilor economiei naționale. Organizarea fuziunilor cooperatiste asigură participarea mai largă a maselor țărănimii la întreaga activitate de conducere a agriculturii, precum și, în general, la viața socială. Prin crearea uniunilor cooperatiste, partidul nostru a adus — în condițiile specifice concrete ale tării noastre — o contribuție creatoare,la teoria și practica cooperației agricole socialiste. dînd un răspuns original — bazat pe experiența noastră -g problemei încadrării armonioase a satului socialist în procesul legic al dezvoltării întregii economii.Dezvoltarea însemnată a forțelor de producție creează condițiile care permit creșterea continuă a nivelului de trai al populației. Măsurile adoptate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului și aflate în curs de aplicare, privind îmbunătățirea sistemului de salarizare, măsurile deja aplicate, de majorare a penșiilor, de ridicare a salariilor mici și altele, constituie contribuții importante la creșterea bunăstării populației.Rezultatele de seamă obținute în anii 1966—1967, ca și în prima jumătate din acest an, sînt o mărturie a realismului sarcinilor stabilite de Congres, de planul cincinal, demonstrează hotărîrea și elanul creator cu care întregul nostru popor le înfăptuiește pas cu pas. Se poate aprecia că în cei doi ani și jumătate care au trecut din actualul cincinal, sarcinile trasate de congres au fost nu numai îndeplinite, ci chiar depășite. Avem temeiul să afirmăm că, pe baza rezultatelor obținute pînă acum, există toate premizele ca prin munca avintată și plină de abnegație a întregului popor, să se îndeplinească și să se depășească sarcinile planului cincinal elaborai pe baza directivelor Congresului al IX-lea al partidului.Efervescenta creatoare pe care Congresul al IX-lea a imprimat-o întregului partid și popor se resimte pregnant și eficace nu numai în înfăptuirea practică a programului economic al țării, ci mai ales în spiritul care o domină și o caracterizează. Pentru perfecționarea orînduirii noastre, partidul, dînd el însuși dovadă de o abordare realistă și îndrăzneață a problemelor tării.

modernizării Droductiei a- programul'.ii al IX-lea al

bilităților economiei socialiste pentru a fi puse în valoare la maximum. In al doilea rînd, măsurile stabilite urmăresc adoptarea unor forme de conducere și organizare în economie care să țină seama de stadiul actual de dezvoltare a forțelor de producție, de complexitatea actuală a relațiilor din sfera producției materiale, — înlăturînd formele biro- -cratice, anchilozate, metodele formale — și care să asigure o disciplină riguroasă, indispensabilă în condițiile economiei moderne, o înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate prin planul de stat, paralel cu stimularea inițiativei creatoare a tuturor unităților de producție, a maselor largi de oameni ai muncii. Măsurile a- doptate creează acel cadru propice care permite îmbinarea mai armonioasă a conducerii centralizate cu acordarea de largi atribuții unităților economice, în scopul valorificării mai intense a avantajelor și superiorității economiei noastre planificate, a rezervelor economiei noastre.Conferința Națională a partidului a făcut o examinare aprofundată și multilaterală a tuturor laturilor și proceselor fundamentale ale economiei noastre socialiste. Măsurile a- doptate stabilesc linii directoare,schimbări . profunde în toate domeniile sistemului nostru economic :în sfera producției, aprovizionării și desfacerii, în sfera conducerii activității economiei, planificării curente si de perspectivă, în sfera sistemului financiar și de credit, a cointeresării materiale, organizării științifice a producției și a muncii, sistemului de prețuri, calificării și perfecționării pregătirii cadrelor. Spiritul realist și creator, de înaltă exigență și răspundere, în care a fost conceput acest proces amplu de perfecționare a mecanismului „economiei naționale e ilustrat de faptul că se bazează pe studii ample, laborioase, care au durat aproape doi ani, la care au participat numeroși specialiști, cadre de partid și de stat, măsurile preconizate fiind supuse dezbaterii maselor largi de oameni ai muncii ; tot acest ansamblu de k măsuri, adoptat de Conferință Na- H țională a partidului, urmează să fie.S' aplicat treptat pe baza unor minuti- -: oase experimentări, care să permită n verificarea în practică a eficientei a- ra cestor măsuri și perfecționarea lor “ în procesul acestor experimentări, 3 înainte de a se generaliza în întrea- 9 ga economie. BNu se poate vorbi de Congresul b al IX-lea ca deschizător de noi dru- S muri pentru accelerarea progresului y economic al patriei noastre socialiste fără a include între acestea și orien- 0 tarea dată de Congres spre dezvolta- | rea cooperării economice internatio- “ nale. Asigurînd înflorirea continuă 3 a patriei noastre socialiste, partidul il nostru este preocupat stăruitor să in- “ tensifice colaborarea șj„ cooperarea economică multilaterală’ cu toate ță- a rile, fără deosebire de orînduire | socială.Hotărîrile Congresului al IX-lea, | precum și cele adoptate de Confe-1 rința Națională și de plenarele C.C. al P.C.R. în ultimii trei ani, eviden- 3 țiază în mod grăitor sporirea rolului! conducător al partidului nostru co- S munist în asigurarea mersului înainte „ al întregii societăți. întărirea rolului S conducător al partidului este o ce- g rință primordială, cu caracter legic, a înaintării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, spre comunism, constituie forța motrice fundamentală a progresului.Politica realistă, marxist-leninistă, a partidului nostru, în centrul căreia stau interesele patriei, ale poporului, victoria cauzei socialismului, se identifică cu năzuințele poporului și, de aceea, ea este urmată și înfăptuită cu succes de toți oamenii muncii. întregul popor înfăptuiește cu însuflețire programul economic stabilit de congres, hotărîrile ulterioare luate de 3 partid, punînd tot. mai larg în va-s loare marile rezerve materiale și umane pe care le posedă» societatea noastră. Ceea ce am rea-B lizat și vom înfăptui pînă la sfîrșitul | cincinalului demonstrează inepuiza- bila capacitate creatoare a poporului w ’ nostru, atașamentul său față de par- H tid, hotărîrea sa de a asigura înflo- “ rirea și progresul continuu și multi- R lateral al României socialiste.

I

Prof. univ. dr. Vasile RAUSSER q

NICOLAE CEAUȘESCU

Un nou vlăstar al industriei craiovene : fabrica de confecții, înzestrată cu agregate și mașini dintre cele mai 
moderne

de democrație, echitate
Evoluția societății noastre în cei trei ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. s-a conturat distinct ca o perioadă ce va rămîne înscrisă în istoria construcției socialiste drept una dintre cele mai dinamice, mai bogate în prefaceri înnoitoare, configurînd, în unitatea lor, o treaptă superioară de perfecționare a orînduirii sociale, a structurii și a modului ei de funcționare.Rolul istoric al Congresului al IX-lea ca deschizător al unei noi etape în dezvoltarea societății, noastre socialiste, realismul programului și directivelor pe care le-a stabilit au găsit o largă confirmare în creșterea rapidă și brată a economiei nale, în maturizarea relații sociale, înprogrese înregistrate toate domeniile vieții sociale — suport trainic al unității social-politice a întregului popor în jurul partidului.Privită global, această perioadă ne relevă un proces fundamental, dominant, care străbate si conferă u- nitate unor multiple înnoiri — dezvoltarea largă a democrației socialiste, crearea unui cadru social și politic profund adecvat perfecționării relațiilor socialiste, înfăptuirii umanismului socialist, întăririi

echili- națio- noilor marile în

Furnalul ds 1 700 mc, unul dintre obiectivele de bază intrate recent în funcțiune în noua cetate a side
rurgiei românești de la Galați

legalității, a echității sociale proprii orînduirii noastre, atragerii maselor largi la dezbaterea politicii interne și externe a partidului și statului, la conducerea țării, la înfăptuirea programului de înflorire a patriei.în țara noastră, problema cardinală a democrației — suveranitatea poporului în stat — a fost rezolvată o dată cu victoria revoluției socialiste, cu trecerea puterii politice și economice în mîinile clasei muncitoare și ale aliaților en în frunte cu partidul comunist. Aceasta a constituit actul crucial, de început, al unui proces ce va cunoaște, sub îndrumarea partidului, o dezvoltare ascendentă.Abordînd în mod științific conducerea vieții sociale în noua etapă de dezvoltare, călăuzindu-se de spiritul, promovat de Congresul al IX-lea, partidul nostru a determinat, în acești ani, căi și mijloace care au insuflat o mare vigoare construcției socialiste, stimulînd valorificarea posibilităților și marilor avantaje ce rezidă- noua orînduire, în racterul democratic al ganizării vieții sociale.Partidul . Comunist mân concepe ca o nouă, ror dente, care, lichidînd ploatarea, sursele inegalității materiale dintre oameni, asigură înfăptuirea idealurilor pentru care au luptat, de-a lungul veacurilor, masele largi populare, înflorirea nestingherită a personalității umane, libertatea deplină de manifestare a individului în cîmpul vieții sociale, în toate domeniile creației materiale și spirituale. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea la ultima plenară a C.C. al P.C.R.: „Prin modul în care edificăm noua orînduire în țara noastră, prin priceperea și consecvența cu care știm să dezvoltăm democrația socialistă — care oferă poporului posibilitatea participării la guvernarea țării, la elaborarea și înfăptuirea politicii sale interne și externe — prin fermitatea cu care promovăm și aplicăm nobilele idei ale umanismului socialist, ale dreptății și e- chității sociale, noi monstrăm în practică perioritatea societății berate de exploatare".îndrumînd si dînd

de- na- în so-

în ca- or-Ro- socialismul societate structural superioară tutu- orînduirilor prece- ex-

un

curs constructiv procesului de adîncire a democrației, partidul nostru a pornit de la ideea că în fiecare perioadă. conținutul, metodele si formele de realizare a democrației, sînt terminate obiectiv de tura si stadiul atins dezvoltarea relațiilorciale, economice, politice, în formarea conștiinței socialiste a maselor. Metodele și structurile democratice nu se pot realiza ca un scop în sine, ca un simplu cadru formal ; ele nu-și dobîndesc adevărata lor valoare decît ca expresii ale unei vieți sociale în continuă dezvoltare, care are întipărite în însăși esența și structura ei principiile democratice. Baza obiectivă a înfăptuirii consecvente a 'principiilor democrației o formează perfecționarea edificiului social, a noilor relații ■ de producție și a tuturor celorlalte categorii de relații sociale.în acest spirit, partidul nostru a pus accent pe perfecționarea întregii orîn- duiri sociale — de la economie pînă la relațiile juridice si morale, — apreciind că îmbunătățirea calitativă a organizării sociale și de stat constituie o necesitate obiectivă a mersului înainte, a înfăptuirii idealurilor socialismului.Situîndu-se permanent în fruntea tendințelor novatoare. a mișcărilor de opinie înaintate, promovînd cu curaj noul în toate domeniile de activitate, sesizînd și rezolvînd la timp contradicțiile apărute în cadrul societății socialiste, înlătu- rînd la timp toate elementele perimate, caduce, ale organismului social, partidul nostru a reușit să imprime un curs ascendent, normal dezvoltării dialectice a societății socialiste, și în acest cadru reînnoit, o continuă adîncire a democratismului.în acești ani, s-au afirmat cu putere, plenar, liniile directoare ale perfecționării sistemului nostru democratic. A intrat în practica obișnuită a partidului și statului nostru dezbaterea cu întreaga națiune a problemelor centrale ale politicii interne și externe într-un climat propice manifestării și exprimării libere a opiniilor cetățenilor în legătură cu programul construcției economice, sociale și culturale. Prin acest dialog, deschis oricărui cetățean,, poporul, în întregul său, are posibilitatea să participe activ la definirea politicii

statului, la elaborarea deciziilor hotăritoare pentru cursul evoluției economice, sociale și politice, să-și spună părerea și să propună corective în legătură cu măsurile care se iau într-uh domeniuEste această ca ziaristului Jean-Pierre Peret care și-a publicat în „Le populaire de Paris" însemnările după o călătorie în România : „Totul se bizuie în- tr-adevăr pe noțiunea de participare a cetățenilor, iar toți cetățenii români au sentimentul acestei participări. Există în această participare unanimă a cetățenilor la funcționarea statului un fenomen deosebit de izbitor pentru observatorul occidental care vizitează România... Dacă partidul comunist este înconjurat de consimțămîntul unanim, aceasta se dato- rește faptului că acțiunea sa, de la preluarea puterii, a fost de o eficacitate remarcabilă... Partidul Comunist Român a demonstrat în mod triumfal justețea măsurilor metodelor sale, a trat că scopurile le urmărește contribuie la îmbunătățirea soartei fiecăruia".Din dorința de a perfecționa continuu activitatea în toate compartimentele vieții, de a pune pe deplin în valoare potentele creatoare ale societății și a înfăptui astfel marile obiective ce stau în fața poporului nostru, partidul încurajează critica deschisă, combativă a practicilor și metodelor depășite de viață, a opticii rutiniere, conservatiste, a formelor sclerozate, anacronice, des- chizînd cîmp larg de acțiune spiritului dinamic al cetățenilor. Chiar dacă în cursul dezbaterii problemelor sociale apar uneori și păreri greșite, acest fapt nu trebuie privit cu suspiciune și reținere. Libertatea de opinie, un climat viu, dinamic de dezbatere publică, desfășurată într-un spirit de responsabilitate civică, sub îndrumarea partidului, stimulează puternic gîndirea creatoare a maselor, angajarea lor conștientă în rezolvarea problemelor pe care le ridică bunul mers al societății și, în ultimă analiză, întărește adeziunea lor față de socialism. Noua o- rînduire găsește în climatul democratic un inepuizabil izvor de forță și de progres social, de coeziune

sau altul, semnificativă în privință remar-

maselor • sale, a demons- pe care
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Parte integrantă a sistemului socialist, 
factor activ in apărarea aspirațiilor

progresiste ale popoarelor
Pe baza examinării profunde și multilaterale a particularităților e- pocii noastre, a tendințelor și evenimentelor din cadrul ei. Congresul al IX-lea al partidului a consacrat principiile fundamentale, coordonatele esențiale și perspectivele politicii externe a țării, sarcinile ei actuale și de viitor.înfăptuind o gigantică operă constructivă, întruchipată în realizările care au schimbat fata tării, dedicîn- du-și forțele realizării planurilor de desăvîrșire a construcției socialiste și de trecere treptată la comunism, poporul nostru militează, în același timp, pe plan internațional, pentru afirmarea aspirațiilor înaintate ale omenirii, a idealurilor de Independență și suveranitate națională, de progres social, de pace si securitate. Deplina și inseparabila unitate dialectică de și politica caracteristică tregii activități statului nostru.a Republicii— a spus Ceaușescu — profunde ale . . care, consacrîndu-și forța șî energia uriașei opere creatoare, pașnice, de edificare a noii orîndniri, manifestă în același timp un înalt spirit de responsabilitate pentru cauza socialismului și progresului în lume, pentru soarta întregii omeniri".Năzuința poporului nostru de, a-și făuri o patrie înfloritoare, cu un grad tot mai înalt de bunăstare, cultură si civilizație, nu numai că nu contravine intereselor altor popoare ci, ■''dimpotrivă. se împletește organic cu aspira, tiile și interesele reale ale tuturor națiunilor. Parte integrantă a sistemului mondial socialist, tara noastră, prin realizările dobîndite în dezvoltarea economică și socială, în construirea socialismului, cît si prin activitatea ce o desfășoară p’e arena internațională, își aduce contribuția la întărirea, creșterea forței economice, politice și morale a acestui sistem, la sporirea puterii de atracție

și inseparabila dintre politica internă, înflorire multilaterală a patriei, externă constituie o fundamentală a în- a partidului și „Politica externă Socialiste România tovarășul Nicolae dă glas aspirațiilor poporului român

a întregului popor în jurul partidului și guvernului.în ultimii ani s-a realizat o îmbunătățire substanțială a structurii și a modului de funcționare a organismelor de stat în direcția aplicării neabătute în viată a principiilor democratice. Eliminarea verigilor ■ intermediare din structura admînistrativ-te- ritorială, reducerea și simplificarea aparatului de partid și de stat, corectivele serioase aduse muncii acestuia, stilului său de lucru, oferă un teren larg pentru comunicarea nemijlocită a organelor de conducere cu masele, sporește receptivitatea și răspunderea tuturor factorilor de conducere față de cerințele, părerile tivele cetățenilor, ționalizarea conducerii șl muncii colective s-a materializat prin înființarea organelor de conducere colectivă în întreaga viată de partid și de stat, începînd de la forurile superioare pînă la verigile de bază ale sistemului social-economic. S-au cetătenit forme tode care dau posibilitatea să direct sau prin tantii lor în organele eligibile, controlul activității organelor executive și ale administrației de stat. A crescut rolul organizațiilor obștești și al colectivelor de oameni ai muncii, ai căror reprezentanți participă, cu drept de vot deliberativ, în organelb de stat, centrale și locale. Atribuțiile șl prerogativele Marii Adunări Naționale s-au lărgit, aceasta exerci- tîndu-și, în condițiile sistemului sesiunilor deschise, într-un mod mai cuprinzător, dreptul de control asupra activității celorlalte organe de stat, de a hotărî asupra constituționalității măsurilor -și notărîrilor a- cestora. Aplicarea consecventă a principiului muncii colective — principiu fundamental al conducerii în societatea noastră so-, cialistă — asigură, astfel, lichidarea subiectivismului în activitatea de partid și de stat, valorificarea înțelepciunii colective, stimularea inițiativei creatoare a maselor.Una din preocupările majore ale partidului în a- ceastă perioadă a constituit-o întărirea continuă a legalității socialiste — factor esențial al unui. autentic democratism. Pe această linie s-au înscris măsurile privind lichidarea subiec-

în- și me- maselor exercite, reprezen-

tivismului și arbitrariului din activitatea organelor de stat, critica hotărîtă a abuzurilor să- vîrșite în trecut împotriva unor cadre de bază ale partidului, reabilitarea celor loviți pe nedrept, repararea gravelor greșeli comise și stabilirea unor măsuri eficiente care să împiedice repetarea în viitor a unor asemenea practici profund antisociale.Asigurarea efectivă ă drepturilor și libertăților cetățenești și-a găsit expresie elocventă în prevederile Constituției Republicii Socialiste România a- doptate în 1965 de către forul suprem at tării. A- ceasta a stabilit principiile generale ale suveranității poporului în stat, metodele de exercitare a puterii politice, de respectare a legalității, consfințind ca țel al noii societăți afirmarea liberă. multilaterală a personalității umane.O contribuție însemnată la' întărirea cialiste. la veranitătii ga viată : noul cod de spiritul de grija intereselor majore ale societății noastre. pentru crearea unei oîdini de drept în viața socială, pentru asigurarea demnității și libertății individului.întreg ansamblul de legi adoptat în această perioadă este menit să asigure reglementarea raporturilor dintre individ și societate, egalitatea deplină în fata legii a tuturor cetățenilor tării, indiferent de naționalitate, de rasă sau sex. Prin politica națională înțeleaptă a partidului nostru au fost create și dezvoltate condiții materiale, economice, politice și sociale în vederea întăririi frăției și prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru conlucrarea rodnică în scopul proDășirii patriei comune — România socialistă.La adîncirea continuă a democrației socialiste contribuie în mod substantial promovarea consecventă de către P.C.R. a principiilor de dreptate și cială. Aceste concretizează riguroasă în partimentele ciale a criteriului de retribuție după cantitatea, calitatea si răspunderea socială a muncii prestate. în recentele măsuri privind lichidarea disproporțiilor nejustificate în sfera -veniturilor. în înlăturarea unor

legalității so- instaurarea su- legii în întrea-. socială o aduce penal, străbătut umanismului, pentru apărarea

echitate so- princioii se în aplicarea toate com- vieții so-

anacronisme ale de retribuție, lupta hotărîtă unor metode de re .necinstite care în ultimă instanță, în politica de ridicare a nivelului de trai al poporului.îmbunătățirea sistemului nostru de învățămînt, diferențierea lui în funcție de nevoile societății, precum si de aptitudinile și posibilitățile școlarilor, prelungirea duratei învățămîntului general obligatoriu, de care beneficiază gratuit întregul tineret, la zece ani, este o componentă importantă a extinderii tot mai consecvente a ariei de asigurare efectivă a drepturilor cetățenești. Nu mai puțin semnificativ pentru caracterul democratic al rînduirii noastre de stat este faptul că la absolvire toți tinerii specialiști au a- sigurate locurile de muncă corespunzător cu pregăti-, rea și rezultatele obținute la învățătură, respectîn- du-se astfel criterii obiective de valoare.Deosebită importanță principială și practică prezintă hotărîrile adoptate de curînd în domeniul perfecționării conducerii artei și culturii, sporirii rolului creației în îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor. Lichidarea metodelor administrative, birocratice în îndrumarea artei și culturii, punerea pe primul plan a rolului partidului, care deschide un larg orizont de problematică socială și umanistă în fața creatorilor de artă, orientarea lor spre marile probleme actuale ale construcției socialiste, încurajarea diverselor stiluri și maniere de creație, afirmarea personalității artistice proprii constituie jaloane ale dezvoltării artei și culturii românești contemporane.Dezvoltarea activității teoretice a partidului nostru. de elaborare aprofundată, științifică a liniilor directoare de dezvoltare a întregii societăți s-a materializat în capacitatea sa de a imprima un puternic spirit dinamic activității practice din ultimii ani, în inițiativele și soluțiile creatoare, originale tot mai adecvate cerințelor progresului continuu al patriei. Afirmarea tot mai puternică a rolului partidului, înalta sa răspundere pentru destinele națiunii române au impus eforturi perseverente în direcția adoptării unor forme și metode menite să continue apropierea organelor și organizațiilor de partid centrale și locale de viața

economică și socială, de n unitățile și colectivele de g muncă în care se desfă- “ șoară activitatea de bază a @ construirii socialismului, g creșterea răspunderii ne- u mijlocite a acestora pentru traducerea exemplară în S viață a sarcinilor stabilite g de Congresul al IX-lea.Experiența istorică de-H monstrează în modul cela mai convingător că lărgirea® democrației duce la întă-a rirea rolului conducător ala partidului comunist, a le-g gâturilor sale cu masele largi ale poporului. îng acești trei ani societatea g socialistă din țara noastră® a făcut remarcabili pași R înainte, evoluînd și perfec-| ționîndu-se continuu, a fă- 0 cut noi și importante _ progrese pe linia întruchl-H pării în viață a idealuri- K lor socialismului în condițiile specifice ale României. 9 Toate acestea au făcut săi crească continuu devota- ■ mentul și adeziunea mase- n lor pentru politica partidu- g lui, pentru cauza socialis- g mului.Crearea unei relații ar- fi monioase între perfecționa- | rea și sensul dezvoltării so- “ ciale și libera afirmare a H individului reprezintă o vie g expresie a dezvoltării de- fi ......................................iiexpresie , mocrației, mereu mai pregnante, a societății noastre socialiste.superiorității,
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a ideilor socialismului, la întărirea tuturor forțelor antiimperialiste care militează pentru libertate, pace, progres. în aceasta văd partidul și poporul nostru principala lor îndatorire internaționaliste.Viața a confirmat pe deplin justețea aprecierilor Congresului al IX-lea asupra situației internaționale și a orientării politicii externe a tării noastre. Analiza făcută de congres este dezvoltată și aprofundată, în lumina evenimentelor ce . s-au scurs de atunci, în expunerea prezentată de secretarul general al C.C. al P.C.R. la sesiunea Marii Adunări Naționale din iulie anul trecut, în alte documente de partid și de stat. înalta principialitate, realismul și clarviziunea, caracterul constructiv imprimate de congres politicii noastre , externe trec ca un fir roșu prin întreaga activitate a partidului și statului român pe plan internațional în perioada care a trecut de la congres. Această perioadă este fără precedent în istoria patriei noastre prin prezența vie și activă a României pe arena internațională, prin spiritul de inițiativă și dinamismul politicii noastre externe, prin amploarea acțiunilor desfășurate de partid și guvern pe plan internațional, prin eforturile lor neslăbite de a contribui la rezolvarea problemelor internaționale arzătoare ale contemporaneității, în interesul cauzei socialismului, al idealurilor progresiste ale omenirii. Această vastă și perseverentă preocupare pentru problemele vieții internaționale a deținut în răstimpul scurs de la congres o pondere deosebit de importantă în ansamblul activității partidului nostru, a conducerii. sale.Elementul central al politicii externe a țării noastre, definit de congres și de documentele ulterioare ale partidului, este prietenia frățească și colaborarea multilaterală cu țările socialiste. Solidaritatea României cu toate țările sistemului mondial socialist se întemeiază pe comunitatea orînduirii noi făurite de popoarele care au scuturat jugul exploatării și asupririi, pe unitatea telurilor și aspirațiilor, a intereselor luptei comune împotriva imperialismului si reactiunii, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume, în toată perioada care s-a scurs de la congres, partidul nostru nu și-a pre? I cupetit eforturile- pentru a-dezvolta relații bune, tovărășești, de colaborare rodnică, cu toate țările socialiste, fără excepție, cu partidele comuniste care conduc țările socialiste, văzînd în aceasta principala cale de întărire a unității și coeziunii țărilor sistemului socialist. în cei trei ani care au trecut de la congres a avut loc un intens schimb de vizite între reprezentanții țării noastre și delegații pe linie de partid și de stat din toate țările socialiste. Vizitele reciproce pe linie de partid și de stat, convorbirile, consultările, tratativele, care au avut loc cu aceste prilejuri au ocazionat schimburi de păreri și de experiență în diverse domenii ale construcției socialiste, în probleme de interes comun, ale vieții internaționale și mișcării comuniste, contribuind la o mai bună cunoaștere reciprocă.An de an se dezvoltă relațiile de colaborare a României cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate statele sistemului mondial socialist, aceste state deținînd ponderea cea mai mare în comerțul exterior al țării poastre. O trăsătură caracteristică a relațiilor de colaborare ale țării noastre cu celelalte state socialiste o constituie dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice, aplicarea în practică a unor forme noi, superioare de cooperare tehnico- stiințifică. Este cunoscut că țara noastră s-a adresat tuturor țărilor socialiste cu propuneri pentru dezvoltarea cooperării în producție.Extinderea și perfecționarea continuă a raporturilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale, formează obiectul preocupărilor permanente și stăruitoare ale României I socialiste.Partidul nostru concepe relațiile | dintre țările socialiste ca relații de un tip calitativ nou, fără precedent în perioadele istorice anterioare apariției sistemului mondial socialist. I Făurirea lor constituie un proces în I continuă perfecționarela condițiile noi, la dezvoltare a țărilor . Ele se cer clădite pe I melie corespunzătoare înaltelor co-

mandamente ale eticii comuniste — aceea a principiilor internaționalismului, marxism-leninismului, pe e- galitate în drepturi, pe respectarea independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne și într-ajutorare tovărășească. Numai aplicarea neabătută a acestor principii, a spiritului internaționalist, numai dezvoltarea încrederii și stimei față de aportul pe care fiecare țară în care se edifică noua orînduire îl aduce la practica comună a transformării revoluționare a societății sînt de natură să favorizeze continua întărire a solidarității dintre țările socialiste, unitatea și coeziunea lor.Dezvoltarea în acest spirit a relațiilor dintre țările socialiste are o

condițiile concrete ale țării sale. A- cest drept imprescriptibil al fiecărui partid decurge din faptul că el poate cunoaște cel mai bine cerințele obiective ale mișcării revoluționare din țara în care activează și să dea soluții adecvate problemelor complexe pe care le ridică viața. Asa cum a subliniat Congresul al IX-lea, pentru întărirea unității, e- sențială este respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide. Orice tentativă de amestec, ingerințele de orice natură nu pot decît să stimuleze divergentele, să dăuneze unității. In întreaga sa activitate partidul nostru pornește de la aceste

(DIN REZOLUȚIA CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R.)

„Temelia trainică, permanentă a politicii in
ternaționale a țării noastre o formează principiile 
suveranității și independenței popoarelor, egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. România va milita 
pentru promovarea consecventă a acestor prin
cipii pe arena internațională, considerînd că res
pectarea lor,este o condiție esențială în vederea 
dezvoltării colaborării între state, întăririi încre
derii între popoare, respectării dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta".

au afir-

și adaptare stadiul de socialiste, 
singura te-

însemnătate cu atît mai mare cu cît socialismul este chemat să-și demonstreze superioritatea nu numai pe planul relațiilor interne, dar și pe planul relațiilor interstatale. A- supra relațiilor dintre țările socialiste sînt ațintite privirile tinerelor state care, scuturînd jugul robiei coloniale, au pășit pe calea dezvoltării independente, ale tuturor p’o- . ...poarelor care caută să vadă în ele lake detașamente, ale mișcării comu- ■ modelul legăturilor internaționale în • ■'’-** ” J ’■ ,J J‘“viitorul cînd întreaga omenire va fi eliberată de asuprire socială și națională.Partidul și țara noastră sînt adepți convinși ai unor astfel de relații cu toate țările socialiste, au militat și militează neabătut pentru afirmarea lor deplină, cu convingerea că prin aceasta își îndeplinesc o înaltă îndatorire internaționalistă, își aduc contribuția la îniărirea unității sistemului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Congresul al IX-lea, documentele ulterioare ale partidului au exprimat hotărîrea Partidului Comunist Român de a întări solidaritatea frățească cu toate detașamentele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, spiritul' internaționalist nedesmințit încă de la crearea sa, voința lui de a-și aduce contribuția la întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, la lupta comună pentru înfăptuirea înaltelor idealuri alg clasei muncitoare. Congresul și documentele ulterioare ale partidului nostru au subliniat că baza solidarității, a unității mișcării comuniste, o constituie interesele comune ale clasei muncitoare și ale oamenilor muncii din toate țările, lupta împotriva imperialismului, progres și pace, ideologia telurile comune ale victoriei mului și comunismului, constituie liantul puternic dintre partidele comuniste și muncitorești, factorul care trebuie să precumpănească asupra oricăror deosebiri de păreri și divergențe. în condițiile atît de diverse de la țară la țară, în care-și desfășoară activitatea partidele comuniste și muncitorești, unitatea trebuie concepută pornindu-se de la această realitate, de la responsabilitatea inalienabilă a fiecărui partid față de clasa muncitoare și poporul din care face parte. Este dreptul firesc, exclusiv al fiecărui partid, de a-și elabora de sine stătător linia politică, formele și metodele de activitate. de a-și stabili obiectivele, a- plicînd creator adevărurile general valabile ale marxism-leninismului la

comună pentru comună, socialis- Aceasta

Asia, Africa, America de Nord șl de \\ Sud. Aceste contacte politice au re- 22 liefat puternic ideea că deosebirile 22 de orînduire socială și chiar aparte- 22 nența la tratate politico-militare 22 diferite nu pot constitui un impedi- 22 ment în calea colaborării dintre țări, 22 atunci cînd există năzuințe comune 22 de a activa în acest sens. /2în activitatea ce o desfășoară pen- 22 tru intensificarea relațiilor, a con- <2 tactelor și schimburilor de păreri 22 cu aceste țări, România pornește 22 de la ideea că toate acestea oferă 22 posibilitatea întăririi legăturilor re- 22 ciproc avantajoase, a căutării și gă- 22 sirii de soluții la unele probleme actuale ale vieții internaționale, con- >> tribuie la destinderea internațională, 22 la promovarea cauzei păcii, și priete- 22 niei între popoare. Republica Socia- 2? listă România își întemeiază cu <2 consecvență politica sa în pro- \\ blemele internaționale, întreg 22 ansamblul relațiilor sale cu alte țări, >2 pe respectarea strictă a principiilor 2> independenței și suveranității națio- 22 nale, egalității în drepturi, a nea- 22 mestecului în treburile interne, a- \\ vantajului reciproc, consideră aces- 22 te principii ca singura bază rațio- 22 nală, corespunzătoare intereselor 2? păcii și colaborării internaționale. 22In activitatea lor internațională, 22 partidul și statul nostru au în per- \\ manență în vedere că cercurile im- 22 perialiste, reacțiunea, încercînd să-șl 22 întărească dominația asupra altor 22 popoare, să frîneze procesele progre- 22 siste din viața internațională, recurg 22 la presiuni de tot felul, la șantaj și 22 comploturi, se amestecă în treburile 22 interne ale unor state independente. 22 Cel mai flagrant exemplu în aceas- 22 tă privință îl constituie războiul de 22 agresiune purtat' de S.U.A, împotri- \\ va poporului vietnamez, care-și apă- 22 ră eroic pămîntul patriei, ființa na- 22 țională, dreptul de a fi stăpînul des- >2 finelor sale. încă de la începutul « agresiunii americane, partidul, țara y> noastră, întreaga națiune română 22 și-au exprimat solidaritatea fră- '22 tească cu poporul vietnamez, îi. 22 acordă sprijin material, politic și 22 moral. Urmărind cu atenție convor- 22 birile care se desfășoară la Paris 22 între reprezentanții Republicii De- 22 mocrate Vietnam și ai S.U.A., țara 22 noastră s-a pronunțat și se pronunță 22 ferm pentru încetarea definitivă a 22 bombardamentelor asupra Vietnamu- \\ lui de nord, retragerea trupelor 22 americane din Vietnam, recunoaș- 22 terea dreptului poporului vietnamez 22 de a-și hotărî' singur soarta. 22Poziția adoptată de țara noastră 2$ față de evenimentele din Orientul >> Apropiat, înainte ca și după ostili- 22 tățile din iunie anul trecut, a fost z> larg apreciată de opinia publică in- 22 ternațională ca o poziție justă, pă- 22 trunsă de spiritul răspunderii față 22 de destinele păcii. In prezent, hotă- 22 rîtor pentru rezolvarea pașnică a 22 conflictului din Orientul Apropiat, 22 este retragerea trupelor israeliene 22 din teritoriile ocupate, recunoaște- 22 rea dreptului la existentă și suve- 22 ranitate a țărilor din această zonă, 22 potrivit rezoluției Consiliului de 2/ Securitate. 22Ca stat european, România . mani- 22 festă o preocupare constantă pentru 22 realizarea securității europene, de- 22 ziderat major al tuturor popoarelor 2$ continentului și în care este in- >2 teresată întreaga omenire. în spiri- 22 tul Declarației de la București a tă- << rilor socialiste participante la Trata- 22 tul de la Varșovia, România acțio- 22 nează cu hotărîre pentru dezvoltarea 22 raporturilor dintre țările continental- >2 lui pe toate planurile, ca premisă im- 22 portantă pentru lichidarea reziduuri- 22 lor războiului rece și îmbunătățirea 22 climatului politic în Europa. Un e- 22 fect deosebit de pozitiv l-ar avea, 22 pentru cauza securității europene, 22 retragerea tuturor trupelor străine de 22 pe teritoriile altor state, desființarea 22 bazelor militare străine, lichidarea 22 blocului agresiv N.A.T.O. și o dată \\ cu aceasta desființarea Tratatului de 22 la Varșovia. 22Țara noastră consideră că abor- 22 darea realistă a problemei secu- 22 rității europene presupune să se 22 pornească de la schimbările petrecu- 22 te pe continentul nostru în epoca 22 postbelică, în primul rînd de la re- 22 cunoașterea celor două state ger- 22 mane : Republica Democrată Ger- 22 mană și Republica Federală a Ger- 22 maniei, precum și a granițelor 2) existente. Progresele pe drumul 22 securității europene reclamă +con- 22 tribuția tuturor statelor, eforturi 22 permanente pentru izolarea forțelor 22 care se opun acestui obiectiv — im- 22 perialismul american, cercurile re- 22 vanșarde și neonaziste din R.F.G., 22 reacțiunea din alte țări — mobiliza- 22 rea tuturor forțelor democratice șl 22 progresiste interesate în promovarea 22 înțelegerii pe continentul european. 22România desfășoară o intensă ac- 22 tivitate în cadrul Organizației Na- 22 tiunilor Unite — așa cum o arată și 22 sesiunea în curs, al cărei președinte 22 este reprezentantul tării noastre. Țara 22 noastră militează pentru ca această 22 organizație să-și îndeplinească rolul 22 ce îi revine în eforturile pentru des- 22 tindere și soluționarea problemelor 22 actuale, asigurîndu-și în primul rînd 22 universalitatea, restabilind drepturile 22 legitime ale R. P. Chineze. Ca mem- 22 bră a Comitetului celor 18 state de la 22 Geneva, țara noastră aduce o con- 22 tribuție activă la eforturile îndrepta- 22 te spre rezolvarea unei probleme cen- 22 trale a luptei pentru pace — interzi- 22 cerea armelor nucleare, dezarmarea. 22 Partidul nostru a subliniat, nu 22 o dată, că condiția principală a vie- 22 toriei popoarelor în lupta împotriva 22 pericolului unui nou război mondial, 22 pentru dejucarea planurilor impe- " rialismului și reacțiunii este realiza- >2 rea unității tuturor forțelor antiim- 22 perialiste, mobilizarea celor mai 22 largi ’ forțe sociale la luptă hotărîtă 2$ pentru progresul și pacea popoare- 2s lor. 22Amploarea relațiilor internaționale 22 pe care le are azi România, rolul ei 22 activ pe arena internațională ilus- 22 trează justețea politicii externe pro- 22 movață de partid și guvern, consti- 22 tuind în același timp o recunoaștere 22 a eforturilor constructive ale po- 22 porului nostru, a dorinței sale de a 22 dezvolta buna înțelegere, prietenia și 22 colaborarea cu toate popoarele. Par- 22 ticiparea crescîndă la activitatea 22 consacrată soluționării problemelor 22 litigioase, salvgardării păcii și secu- 22 rității internaționale, consecvența 22 politicii noastre de colaborare, ■<< au făcut să sporească stima o- 22 piniei publice mondiale față de Ro- 22 mânia, prestigiul ei pe arena inter- 22 națională. într-o unitate impresio- 22 nantă, întregul nostru popor își ex- 22 primă adeziunea deplină la această 22 politică, o aprobă și o sprijină cu 22 toată puterea. 22

cerințe fundamentale ; ele călăuzit partidul nostru și în marea poziției sale fată de evenimentele din Cehoslovacia.Năzuința P.C.R. de a dezvolta continuu legăturile cu partidele frățești și-a găsit expresie în aceea că anii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea au marcat cele mai ample și profunde contacte cu cele- niste. Conducerea de partid din țara noastră a avut convorbiri cu un mare număr de delegații ale partidelor frățești. Așa cum rezultă din comunicatele comune, în cadrul acestor întîlniri au fost a- bordate problemele care unesc partidele noastre și care au o importanță decisivă pentru mișcarea revoluționară contemporană ; ele au permis o mai bună cunoaștere a punctelor de vedere, clarificarea unor probleme de interes comun, o informare corectă, schimburi de experiență, contribuind astfel la strîngerea legăturilor tovărășești dintre partide, la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești, la lupta tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste.Partidul Cqmunist Român, acor- dînd o atenție deosebită legăturilor bilaterale cu detașamentele mișcării coAuniste și muncitorești, se pronunță totodată pentru întîlniri- și discuții multilaterale, care să fie concepute și pregătite astfel îneît să prilejuiască un schimb liber și democratic de păreri, să nu permită atacarea, condamnarea sau blamarea unor partide frățești, prezente sau nu la aceste întîlniri, să nu dea . naștere unui nou centru conducător, — considerînd că numai în acest fel, asemenea întîlniri pot să servească în mod real cauzei unității mișcării comuniste.Partidul nostru consideră că în lumea contemporană este o datorie internaționalistă de a dezvolta relații cu alte detașamente progresiste, partide socialiste, sindicate, diferite organizații și mișcări democratice și. progresiste din țările capitaliste, din noile state independente, cu organizații ale mișcării de eliberare națională. Tocmai de aceea, în perioada de la Congresul al IX-lea, au devenit tot mai frecvente vizitele în țara noastră a reprezentanților unor asemenea organizații.Dînd glas sentimentelor poporului român, care a luptat secole de-a rîn- dul pentru păstrarea ființei sale naționale, pentru formarea și independența statului său unitar, partidul și țara noastră înțeleg și sprijină ferm lupta popoarelor din Africa, Asia și alte regiuni ale lumii pentru eliberarea și independența națională, împotriva colonialismului și neocolo- nialismului, împotriva acțiunilor a- gresive ale imperialismului, pentru înlăturarea urmărilor dominației coloniale și dezvoltare de sine stătătoare.Pornind de la premisa obiectivă că în lumea contemporană există state cu orînduiri sociale diferite, și că interesele evitării unui nou război mondial și ale progresului reclamă un circuit viu de valori materiale și spirituale, România dezvoltă colaborarea și cooperarea, pe* diferite planuri, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, fiind convinsă că în felul acesta își aduce contribuția Ia cauza prieteniei între popoare, la cauza păcii mondiale. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea s-au stabilit relații diplomatice cu încă 24 state, numărul total al țărilor cu care întreținem acum asemenea relații fiind de 84. Pe tărîm economic și tehnico-știin- țific. România colaborează cu peste 100 de țări.Niciodată în trecut țara noastră, nu a primit vizita unui număr atît de mare de șefi de state șl de guverne, miniștri de externe și alte personalități marcante ale vieții politice internaționale. La rîndul lor, delegații guvernamentale române au vizitat numeroase țări din Europa, Al. CAMPEANUTomis — un nou cartier de locuințe pe harta municipiului Constanța
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cinema

DE PERFECȚIONARE
A INVĂȚĂMINTULUI SUPERIOR

Măsurile concretizate în Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului și noua Lege a instrucției publice adoptată de Marea Adunare Națională au fost primite cu deosebit interes și de slujitorii școlii superioare din orașul Iași. Soluțiile adoptate atestă cit se poate de concludent preocuparea conducerii partidului și statului nostru de a pune de acord întregul angrenaj al școlii cu cerințele economiei și culturii socialiste. orientîndu-I spre folosirea celor mai noi cuceriri ale umanității, în toate domeniile de activitate. Perfecționările aduse îmbrățișează toate laturile activității universitare — profilul pregătirii specialistului cu înaltă calificare, organizarea și conținutul învățămîntului, perfecționarea corpului profesoral etc. Aplicarea în practică a acestor măsuri constituie în momentul de față preocuparea principală a conducerilor institutelor și facultăților, a corpului profesoral și a organizațiilor de partid din centrul universitar Iași, la fel ca a celor din toate centrele universitare ale patriei noastre.Pe baza recomandărilor Ministerului învățămîntului, pînă în prezent au fost definitivate planurile de în- vățămînt și se întreprind măsuri de îmbunătățire a programelor analitice pentru noul an universitar. Munca de restructurare a planurilor de în- vățămînt s-a desfășurat în cadrul comisiilor organizate la nivelul facultăților și institutelor, sub îndrumarea unui colectiv de coordonare pe centrul universitar. Modalitatea concretă de lucru a comisiilor pe facultăți a fost organizarea unor dezbateri asupra conținutului planurilor de învățămînt, la care au fost atrase toate cadrele didactice. în final, planurile de învățămînt sistematizate și îmbunătățite au fost dezbătute și a- probate de consiliile științifice ale facultăților și avizate de comisia centrală din Ministerul învățămîntului.Conform Directivelor Comitetului Central, comisiile organizate în insti
tute și facultăți, organizațiile de partid au urmărit în această activitate de modernizare a planurilor de învățămînt realizarea unor obiective importante, deosebit de semnificativa pentru perfecționarea pregătirii studenților : reducerea numărului de ore la maxim 30 pe săptămînă și a numărului de examene la 7 anual, asigurarea unui raport mai rațional între activitățile teoretico-științifice de predare și cele aplicative în pro-'sul de învățămînt. Pe baza propușilor cadrelor didactice și a concluziilor reieșite din dezbaterile organizate în consiliile științifice ale facultăților, aceste obiective au fost realizate fie prin comasarea unor discipline în cursuri unitare, fie prin eliminarea din planul de învățămînt a unor cursuri care nu se încadrau în cerințele moderne ale pregătirii specialiștilor dintr-un anumit domeniu, ca și prin reducerea numărului de ore la anumite discipline.Este demnă de menționat preocuparea tuturor factorilor de răspundere din viața universitară ca această reașezare științifică a planurilor să înlăture supraîncărcarea studenților cu un număr prea mare de ore și discipline, fără însă a afecta conținutul și nivelul pregătirii lor. în acest spirit s-au făcut propunerile de comasare a unor discipline la universitatea- „Al. I. Cuza”, de exemplu. Astfel, la Facultatea de matematică- mecanică s-a produs unificarea cursului „Teoria curbelor și suprafețelor" cu „Geometria diferențială" ; la Facultatea de fizică, cursurile „Geometria analitică și elemente de algebră", „Calculul diferențial și integral", „Matematici superioare" și „Ecuațiile fizicii matematice" s-au contopit într-un singur curs — „Matematici superioare" ; la Facultatea de biologie-geografie, cursurile „Paleontologie", „Botanică" și „Zoologie" au devenit o singură disciplină : „Paleontologie cu elemente de botanică și zoologie". Un mare număr de propuneri privind comasarea și predarea mai sistematică și selectivă a unor discipline s-au făcut și în cadrul dezbaterilor de la facultățile Institutului politehnic. La Facultatea de construcții, bunăoară, au fost comasate disciplinele „Electrotehnică și instalații -electrice" cu „Mașini de construcții" ; la Facultatea de industrie ușoară — secția tricotaje-confec- ții, cursurile „Tehnologia generală a firelor' cu „Structura și tehnologia materialelor pentru industria confecțiilor" ; la Facultatea de electrotehnică au fost comasate cursurile „Mașini electrice" cu „Mașini electrice speciale", „Acționări electrice" cu „Utilaj electromecanic al întreprinderilor industriale" și altele.în acțiunea de îmbunătățire a planurilor de învățămînt s-a urmărit atît evitarea restrîngerii exagerate, cit și menținerea pulverizării excesive a disciplinelor. Totodată, s-a avut în vedere ca scopul comasării cursurilor să nu se realizeze prin simpla unire mecanică a conținutului mai multor discipline în- tr-una singură, ci prin modificări în structura disciplinelor respective în vederea realizării unei discipline noi, cu o orientare științifică modernă, eficientă. Aceasta presupune renunțarea la unele elemente depășite în tematica actualelor cursuri, grija pentru menținerea în structura cursurilor numai a elementelor esențiale și actuale, a teoriilor și ipotezelor noi în diferitele domenii ale științei, eliminarea din cursuri a paralelismelor, a elementelor descriptive și istoriciste.Acest deziderat va fi larg realizat șl în cadrul acțiunii de îmbunătățire a programelor analitice, activitate .care a începui. în acest scop este prevăzută organizarea unor dezbateri în colectivele de catedră și în consiliile științifice ale facultăților, pentru a se asigura perfecționarea programelor de învățămînt într-o primă etapă, în vederea deschiderii viitorului an. universitar. Cadrele didactice, colectivele de catedre și conducerile facultăților vor continua această acțiune de îmbunătățire a programelor analitice, în vederea definitivării lor, în a doua parte a a- nului universitar viitor.Prin coinasarea unor discipline și
eliminarea unui număr de cursuri

Conf. univ.
Petre .MÂLCOMETE 

secretar al Comitetului de partid 
al centrului universitar lași

din planurile de învățămînt s-a obținut atît reducerea numărului de ore în programul săptămînal al studenților, cit și un raport mai rațional între activitățile de curs și cele aplicative. în special la facultățile tehnice această măsură se va face simțită pozitiv pentru procesul de învățămînt deoarece pînă acum programul săptămînal al studenților era foarte încărcat. Pe baza propunerilor făcute, la unele facultăți numărul de ore săptămînal a coborît chiar sub limita maximă de 30 de ore prevăzută în Directive, ajungînd la 29, 28 și în u- nele cazuri chiar la 27 de ore săptămînal. Totodată, raportul activități aplicative-ore de curs s-a modificat în favoarea orelor aplicative. Modificarea raportului ore aplicative— activități de predare va contribui Ia intensificarea preocupărilor studenților pentru munca individuală, aceștia fiind îndrumați în mai mare măsură decît pînă acum să rezolve anumite probleme prin gîndire și cercetare proprie, nu numai să-și însușească automat cunoștințe explicate de profesor la curs. De asemenea, o mai chibzuită organizare generală a programului săptămînal de lucru va da posibilitate studenților să participe la anumite cursuri facultative prevăzute în planurile de învățămînt — sau la alte activități facultative — cerce

tare științifică, în funcție de înclinațiile și dorințele fiecăruia, perfecționare în domeniul de specialitate ales ș.a. Disciplinele la alegere prevăzute în planurile de învățămînt au în vedere nu numai îmbogățirea cunoștințelor de specialitate ale studenților, ci și aprofundarea studiului științelor sociale, în strînsă legătură cu cerințele pregătirii profesionale. Deosebit de interesantă, din acest punct de vedere, se prezintă includerea în planurile de învățămînt. de la facultățile tehnice a cursurilor de „Sociologie industrială" și „Estetică industrială" sau la Institutul agronomic a cursului de „Sociologie rurală" și altele.Paralel cu îmbunătățirea structurii planurilor de învățămînt și a programelor, în atenția conducerilor institutelor și facultăților se află și asigurarea catedrelor și disciplinelor cu cadre didactice corespunzătoare, traducerea în viață a prevederilor hotă- rîrii Plenarei C.C., al P.C.R. din 19 iunie a.c. cu privire la eliminarea cumulului..Rezultatele obținute pînă în prezent arată că în centrul universitar Iași există toate premisele pentru perfecționarea și modernizarea învățămîntului superior, preconizată de conducerea partidului și statului nostru, cerută de impetuoasa dezvoltare a economiei și culturii socialiste, de înflorirea societății noastre, de progresul contemporan al științei și tehnicii. Măsurile adoptate cît și altele ce se vor lua în acest domeniu vor asigura o mai bună pregătire și educare a tineretului studențesc, sporind aportul școlii noastre superioare la ridicarea nivelului "de cultură al întregului popor.

0 Viva Maria : PATRIA — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 Piramida zeului Soare : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2480
— orele 17,30 și seria 2481 — orele 
20,15), REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
14; 16,30; 19; 21,15, CIRCUL DE 
STAT — 10; 13,15; 15,30; 18; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, 
GRĂDINA DOINA — 20,30.
O Minunile doamnei Venus : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15;.
18.30.
O Intre noi : LUCEAFĂRUL —
20.30, CAPITOL —10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19.
0 Duelul lung : FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,15; CINEMATECA — 10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21, FLAMURA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
O Taffy și vînătorul : VICTORIA
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 21, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, GRĂDINA CAPITOL
— 20,30.
0 Eddie Chapman, agent secret s 
LUMINA — 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18,30; 21.
© Prietenele : CENTRAL
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 Sfîntul ia pîndă : UNION — 
15,30; 18; 20,30.
0 Oscar : DOINA
16; 18,15; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9; 10.
e Aventurierii : FEROVIAR — 
8,15—15 în continuare; 17,30; 20, 
EXCELSIOR — 9.30; 11,45; 14; 16.15; 
18,45; 21, MELODIA —9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16.30; 19; 21,15, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
• Blestemul rubinului negru t 
ÎNFRĂȚIREA — 10; 15,30; 17,45; 20.
0 Inimă nebună... nebună de le
gat : BUZESTI — 15,30: 18. la gră- 

HE-

»;

Dialectica tradiției și a noului poetic ia în contemporaneitate forme tot mai complexe. Coexistența profundelor înnoiri de expresie cu anumite caracteristici tradiționale dă naștere unor aspecte estetice multiple. Unul dintre acestea, deosebit de semnificativ pentru evoluția actuală a liricii noastre, este constituit de apariția unor noi trepte valorice și expresive în poezia sentimentelor sociale.în literatura română, poezia sentimentelor sociale reprezintă una dintre direcțiile cele mai constante. Se știe că însăși nașterea literaturii noastre stă sub semnul unui sentiment social fundamental, fiind dominată de ideea dovedirii originii reale a poporului și a limbii române iar apoi această literatură se dezvoltă ca formă de luptă împotriva asupririi naționale și sociale. Valoarea operelor reprezentative ale tuturor etapelor de dezvoltare ale poeziei românești este dată și de înalta lor vibrație patriotică și cetățenească. Profunda conștiință a unității și permanenței patriei și poporului a caracterizat creația scriitorilor noștri de frunte din toate epocile. în spiritul unor tradiții seculare.

țiile îndeplinirii unor deziderate seculare, expresia sentimentelor sociale ale poeților noștri s-a modificat, accentul, uneori retoric, al vechii poezii, despre care pomeneam, devenind mult mai interiorizat, mai reflexiv. Participant! lucizi și pasionați la mărețele etape contemporane ale dezvoltării patriei noastre, poeții actuali au dat glas sentimentelor lor sociale pe căile unui lirism specific, nu o dată tulburător în profunditatea lui. Cîteva dintre aceste sentimente au devenit definitorii, firește cunoscînd nuanțări nenumărate, în funcție de diferitele sensibilități : participarea afectivă, dar și profund lucidă, la actualitatea socială și politică a țării, sentimentul împlinirii și al legăturii adînci cu trecutul, cel al viitorului patriei și al răspunderii fiecărui om pentru edificarea lui,' cel al unității depline a poporului în jurul partidului său comunist. Expresia poetică a acestor sentimente a devenit, mai ales printr-o serie de realizări poetice din ultima perioadă, din ce în ce mai realizată din punct de vedere estetic, mai vibrantă. Spre deosebire de poezia din trecut, care se caracteriza mai ales printr-un anume ca

de destin / pe plinea proaspătă i-o bat țăranii". O nuanță mai abstractă, specifică, o are sentimentul Istoriei în poezia lui Nichita Stănescu: „Sînt o lentilă măritoare / rostogolită între cei ce se privesc / în ochi, / rostogolită prin-naintea celor / cărora nu li s-au mai închis / pleoapele. /.../ Sînt prietenul și răzbunătorul / eroilor morți; / Pe fostelecîmpuri de luptă / trec ținînd în mîini o liră / eoliană".Comuniunea spirituală șl afectivă a întregului popor, mai sensibilă astăzi decît oricînd, și sentimentul unității acestuia în jurul partidului răsună în versuri inemorabile : „Cu. tot ce am aparțin acestui timp. / Lumina comunismului în zare / Deasupra Carpațllor mei ca un nimb / Alungă noaptea care dispare — / Cu tot ce am sînt al acestui timp, / Mă contopesc în imensa-i viitoare". (A. E. Baconsky. „Cu tot ce am"). Sentimentul comuniunii cu timpul și oamenii de azi ai patriei are cîteva memorabile concretizări în poezia lui Grigore Hagiu, ca, de pildă, în „Sînt aerul..." : „Sînt aerul de pretutindeni / și sub privirea ta atentă, / mă simt, într-o îmbrățișare iute, /
11,30; 13,45;

Ruinele Monumentului Triumfal de la Adamclisi, ridicat de romani sub 
Traian între 106—109 e.n., sînt vizitate de numeroși turiști din țară și de pes

te hotare

Concursul de admitere
*

în secțiile de subingineri
De la Ministerul învățămîntuluiMinisterul învățămîntului face cunoscut că începînd cu anul universitar 1968/1969 se înființează în cadrul institutelor tehnice sau politehnice secții de subingineri cu învățămînt de zi și seral. Admiterea la secțiile de subingineri se face pe bază de concurs. Se pot prezenta persoanele care posedă diploma de bacalaureat sau o diplomă echivalentă. La concursul de admitere pentru învățămîntul seral se pot prezenta numai persoanele care lucrează în domeniul specialității pe care doresc să o studieze.Condițiile de admitere și programele disciplinelor de concurs sînt publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior 1968“. Probele de concurs se vor publica în Gazeta învățămîntului și la secretariatele facultăților care au secții de subingineri.Concursul de admitere se va desfășura pentru toate secțiile de subingineri, cursuri de zi și serale, între 5 și 15 septembrie.Secțiile- de subingineri pentru care se ține concurs de admitere în anul I al anului universitar 1968/ 1969 sînt următoarele :
CURSURI DE ZI ’Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, cu durata de școlarizare 2‘/a ani, la Institutul de petrol, gaze și geologie din București; electromecanică petrolieră, cu durata de școlarizare de 2‘/2 ani, la Institutul de petrol din Ploiești; exploatări miniere, cu durata de' școlarizare de 2i/2 ani, la Institutul de mine din Petro- șenl; topografie minieră, cu durata de școlarizare de'2i/2 ani, la Institutul de mine din Petroșeni ; electromecanică minieră, cu durata de școlarizare de 2»/2 ani, la Institutul de mine din Petroșeni; tehnologia prelucrării la rece, cu durata de școlarizare de 2»/2 ani, la institutele politehnice din București, Brașov, Cluj și Timișoara ; electro- energetică, cu durata de școlarizare de 21/2 ani, la institutele politehnice din București și Iași; ter- moenergetică, cu durata de școlarizare de 21/2 ani, la Institutul politehnic din București; furnale și oțelării, cu durata de școlarizare de 21/2 ani, la Institutul politehnic din București; chimia și tehnologia materialelor de construcții, cu durata de școlarizare de 2>/2 ani, la Institutul politehnic din București; întreținere și reparații auto, cu du

rata de școlarizare de 2% ani, la institutele politehnice din București și Brașov ; morărit și panificație, cu durata de școlarizare de 2 ani la Institutul politehnic din Galați; industrii alimentare extractive, cu durata de școlarizare de 2 ani, la Institutul politehnic din Galați; industrii alimentare de ori-, gină vegetală, cu durata de școlarizare de 2 ani, la Institutul politehnic din Galați; industrii alimentare de origină animală, cu durata de școlarizare de 2 ani, la Institutul politehnic din Galați ; construcții civile și industriale, cu durata de școlarizare de 2>/2 ani, la Institutul de construcții din București și la institutele politehnice din Iași și Timișoara ; instalații pentru construcții, cu durata de școlarizare de 2 ani, la Institutul de construcții din București; mașini și utilaj pentru construcții, cu durata de școlarizare de 2»/3 ani, la Institutul de construcții din București; drumuri și poduri, cu durata de școlarizare de 21/2 ani, la Institutul de construcții din București și la Institutul politehnic din Iași; construcții și întreținere feroviară, cu durata de școlarizare de 2>/2 ani, la Institutul de construcții din București.
CURSURI SERALEExploatări miniere, cu durata de școlarizare de 3»/2 ani, la Institutul de mine din Petroșeni; electroe- nergetică, cu durata de școlarizare de 3>/;>. ani, la institutele politehnice din București și Iași ; electromecanică minieră, cu durata de școlarizare de 31/2 ani, la Institutul de mine din Petroșeni ; tehnologia prelucrării la rece, cu durata de școlarizare de 3*/?. ani, la institutele politehnice din București, Brașov, Cluj, Galați, Iași și Timișoara ; întreținere și reparații auto, cu durata de școlarizare de 3>/9 ani, la institutele politehnice din București si Brașov ; construcții civile si industriale, cu durata de școlarizare de 3*/2 ani, la Institutul de construcții din București și la institutele politehnice din Iași și Timișoara ; instalații pentru construcții, cu durata de școlarizare de 3 ani, la Institutul de construcții din București.înscrierile la concurs se fac la secretariatele facultăților respective pînă în ziua de 4 septembrie 1968, orele 10,00. ■

dină — 20,30, PARCUL
RASTRĂU — 20,30.
0 Un dolar găurit : DACIA 
16.30 în continuare ; 18.45; 21, 
GREȘUL — 11.30; 15.30: 13, 
DINA PROGRESUL-PARC — 20,30.
0 Zile de vară
20,30.
0 Alegere de asasini : BUCEGI
— 9: 11,15; 13.30; 16: 18.30; 21. la 
grădină — 20,30. AURORA — 8.30: 
10,45; 13; 15.15; 17.30; 20, la grădină
— 20,30, TOMIS — 9—15.45 în
continuare ; 18,15, Ia grădină — 
20,30.
0 Obsesia : UNIREA — 16,30; 18, la 
grădină — 20,30.
© Ce noapte, băieți ! : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
0 Pasărea timnurie : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
e El Dorado : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Studiu despre femei : GIU- 
LESTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
9—18.15 în continuare, Ia grădină
— 20,30.
0 Frehdv, lovește tu întîi : CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,30.
0 Vicontele plătește polița s 
VOLGA — 9—15.30 în continuare ; 
18; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15;

’ 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 Prin Kurdlstanul sălbatec : 
MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină
— 20,30, RAHOVA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,30.
0 Zoltan Karpathy; POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
0 Cei șapte samurai : MUNCA — 
15; 17,30; 20.
0 Jenia, Jenicika șl Katlușa J 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 Bomba de la ora 10,10 : VI*TAN
— 15,30; 18; 20,15.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : 

JFLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, VIITORUL — 15,30; 18; 
20,30.
O Două bilete Ia matineu : PACEA
— 15,45; 18; 20,15.
O împușcătura : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,30..
© Un taxi pentru Tobruk : COS
MOS — 15,30; 18; 20,30.
O Pentru un pumn de dolari : 
GRĂDINA VITAN — 20,30..

PRO- 
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PROGRESUL

EXPRESIA POETICA

A CELOR MAI NOBILE

SENTIMENTE

teatre
e Teatrul „C. Tănase’ (la grădina 
Boema) : Spectacol muzical-core- 
grafic susținut de un colectiv artis
tic din Varșovia — 20, (la Teatrul 

i „23 August") : Comici 
i al revistei — 20.

0 Ansamblul „Perlnlța" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

tic din v 
I de vară 

_■ vestiți al
O Ans.

clasicitatea marilor noștri poeți are drept punct nodal exprimarea unor adinei și statornice sentimente sociale. Alexandrescu, Bolliac, Russo, Bolintineanu, Alec- sandri, Eminescu, Coșbuc, Iosif, Vlahuță au dovedit, într-o serie de creații reprezentative, pătrundere în intuirea liniilor esențiale ale dezvoltării sociale și istorice a poporului român, capacitatea de a fixa artistic momentele cruciale ale acestei dezvoltări. Sentimentele sociale ale acestor mari poeți au trecut în creații ce sintetizează profilul istoric, spiritual și psihologic al unui popor eroic, popor ce a străbătut adversități nenumărate " îji cursul evoluției sale. Fiecare dintre acești creatori — și, asemenea Iot, mulți alți poeți — a făcut să răsune în opera sa accentele unei profunde comuniuni cu evenimentele prin care trecea societatea românească, acest aspect întregind preocuparea adîncă pentru extragerea din trecutul glorios al patriei a unor simboluri definitorii și mobilizatoare. Se poate spune că pînă la eliberare marea lirică românească a sentimentelor sociale a fost reprezentată^ mai ales de poezii în care patriotismul apărea strîns legat de lupta pentru eliberarea națională și socială a poporului și a patriei. De aici și caracterul mobilizator și protestatar al majorității acestor poezii, în care atitudinea patriotică și cetățenească se manifesta mai ales prin evocarea plină de patos a unui trecut de glorioase lupte și victorii sau prin demascarea unora dintre inechitățile sociale din țară. Sentimentele sociale ale poeților noștri clasici căpătau mai ales înfățișarea patetică a unor îndemnuri pentru edificarea națională și socială.După eliberare, în condi

racter epic, pornind, în general, de la un eveniment, realizările actuale se îndreaptă mai mult spre transfigurare lirică, spre filtrarea accentuată a evenimentelor și a unor sentimente generalizate și caracteristice pentru întreg poporul nostru, prin sensibilitatea specifică a poetului. Resursele estetice ale genului se dovedesc inepuizabile și cîteva exemple ar putea părea revelatoare în acest sens.Exprimarea sentimentului istoriei patriei este deosebit de semnificativă pentru ' evoluția lirismului poeziei noastre actuale. Cîntînd istoria, poeții noștri contemporani unesc într-o viziune unică măreția unei tradiții multiseculare cu perspectiva mirifică a viitorului comunist. Incandescența constructivă a prezentului unește trecutul și aspirațiile lui înflăcărate cu presimțirea lucidă și entuziastă a treptelor de aur ale comunismului. Cele mai remarcabile realizări ale liricii ce-și are originea în sentimentul istoriei unesc, astfel, într-o sinteză fulgurantă, timpurile patriei. Pe diferite registre de sensibilitate, concretizarea lirică a acestui sentiment se face auzită în mod impresionant. Iată poezia lui Adrian Păunescu „Tara e o columnă" : „Tara e o columnă, victorios deschisă, / Spre nou născuții zilei și spre minunea lor. / Din Decebal columna — spre Decebal columna / Prin sufletele noastre e vîrful călător". Aceeași viziune unitară a vremurilor trecute, prezente și viitoare ale patriei se străvede și în versurile lui Grigore Hagiu din poezia „Vodă Cuza" : „Tăiat decît în marmoră mai fin / la capătu-ndelun- gilor strădanii / profil răsăritean de iacobin / în sînge să-l purtăm mereu cu anii / medalia-nsoțită

învălmășit și absorbit / de pîlnii lacome și lungi conducte, / pentru întîia oară concentrat și pur, / de mine însumi uimitor de-a- proape". O nuanță lirică ce se integrează în acest context este și cea corespunzătoare sentimentului profund al dăruirii, al responsabilității sociale, simțite în gradul cel mai înalt și mai intim : „Tu care mă privești / cu chipul meu nevăzut, / cu auzul meu / de dinainte de naștere, / sferă-oglindă, / numele tău îmi e inimă, I osul frunții lui Ștefan / îmi leagă tîm- plele". (Cezar Baltag, „Patriei").Cîntînd • realizările poporului nostru, exaltînd elanul lui constructiv, vibrația poeziei sentimentelor sociale atinge note dintre cele mai înalte. Fremătînd de elanul și optimismul unui întreg popor, poeții se fac expresia unor direcții afective esențiale ale epocii contemporane : „Re- vărsați-vă aurul, valuri de grîne, / Din răsărit pînă-n

apus I / Și aliniați-vă-n slavă, falnici, puternice, / Coloanele fumului, ce ne uimesc 1 / Fie ca-n veci / Să te cîntărri în August / Și să învingi, / Pămînt românesc 1“ (Aurel Rău, „Cîn- tec în August") sau: „A- ceasta îmi e țara-Cosîn- zeană. / Suava dragoste-n amurgul pur, / Pămîntul — neagra lui arteziană / Țîș- nind în libertate și-n azur". (Ion Rahoveanu, „Tară de cîntec"). Multe dintre poeziile volumului „Roșu vertical" al lui Nichita Stănescu au o mare elevație a imnului, cîntînd harurile țării și ale poporului la un remarcabil nivel de interiorizare lirică : „Țară, tu treaptă de real și de vis / a destinului nostru / Țară, tu pernă de piatră și de pămînt / de care visurile noastre își sprijină / fruntea /.../ Țară, steag de piatră și de pămînt / învelind trupurile. Și amintirea, / fără de moarte a fiilor tăi / Țară tînără, țară bătrînă / țară materie, țară idee. / Noi sîntem iarba primăverilor tale". („Treapta de real și de vis").Ppezia sentimentelor sociale are printre poeții noștri contemporani, firește, încă mulți alți reprezentanți. Toți poeții remarcabili de azi i-au dat glas, în zadar am încerca, deci, să facem o listă cu numele acestor poeți, foarte numeroși. în acest sens, poeziile pe care le-am citat mai sus n-au voit nicidecum să epuizeze tematica sau numele poeților care s-au manifestat în direcția lirică aflată în discuție. Exemplele pe care le-am dat au fost, mai ales, ilustrări ale unei atitudini estetice.în peisajul liricii noastre actuale, poezia sentimentelor sociale și-a recîștigat, mai ales prin intermediul unor volume publicate în ultimii ani, un loc estetic de prim ordin. , O tradiție veche a poeziei noastre a fost reînnodată, astfel, cu strălucire. Totuși, faptul acesta se face vizibil la parcurgerea unei arii mai întinse de poezie, o serie de producții facile, șablonarde, uzînd de clișee, se mai pot observa în paginile unor volume de poezie și în coloanele revistelor. Scăderile acestor poezii țin mai -ales de lipsa de transfigurare lirică, sînt scăderile dintotdeauna ale poeziei, care mimează epi- gonic o trăire sau un sentiment. Reușitele prevalează însă în chip evident asupra eșecurilor. Exemplele pe care le-am propus, deși puțin numeroase, sînt probante. Ele, ca și multe altele, necitate, ne determină să înregistrăm o sensibilă mișcare ascendentă a poeziei sentimentelor sociale de la noi, o mișcare către rafinarea tot mai subtilă a expresiei, către Înregistrarea tot mai interiorizată și mai vibrantă a vremurilor noastre și a realităților lor memorabile. Poeții noștri sînt datori să mențină și să amplifice prin poezia lor această mișcare ascendentă, spre expresii poetice tot mai concordante împlinirilor epocii pe care o trăim.
Voicu BUGARIU
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tv.
17.30 — t.V. pentru elevi. Consultați! la matematic!

(clasa a VIII-a). Tema : Ecuații șl sisteme 
de ecuații. Prezintă prof. Vasile Ștefănescu. 

18,00 — Reportajul economic „Tehnică și peisaj".
18.30 — Curs de limba engleză — reluarea lecției a 2-a. 
19,00 — Pentru cel mici. Ecranul cu păpuși : „Peripe

țiile marinarilor Flux șl Reflux" de Gh. 
Scripcă.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic ; Publicitate.
20,00 — Filmul serial „Thierry la Fronde".
20,26 — Opinia dumneavoastră...
20,45 — Filmul artistic „Pe gheața subțire" (I) — pro

ducție a studiourilor sovietice.
22,10 — Soarele, muzica, marea și noi — divertisment 

muzical cu Aura Urzlceanu șl formația de 
muzică ușoară Horia Moculescu.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)Deconectare 1 Decorativ 1 Iată încă două d-uri ale lumii moderne.Nimeni nu vrea și nimeni nu poate să se împotrivească unor necesități obiective. Și la drept vorbind de ce s-ar împotrivi ? Buna dispoziție e întotdeauna mai fertilă decît încordarea. Această bună dispoziție poate însă să formeze în jurul ei o zonă de confuzie pe care cresc tot felul de prejudecăți și în care se fac tot felul de substituiri de valori. Decorativul începe să înlocuiască frumosul artistic. Gîndirea tonică începe să fie înlocuită cîteodată cu produsele deconectării. Nevoia de vis începe să fie hrănită cu prospecte, cu ilustrații exotice, cu decoruri de film, cu talentul fotografului de tip „Blowup", deci al acelui tip de fotograf care devine azi unul din cei mai fantastici fabricanți de mituri moderne. Să nu credem, de pildă, că repertoriul cinematografelor noastre este un repertoriu optimist. Datorită unui foarte mare număr de comedii și comedioare, el a ajuns, e adevărat, în ultimul timp să fie un repertoriu destul de vesel. La fel și producția noastră de filme. In ultimii ani au a-

părut pe ecrane cîteva filme românești vesele. Unele mai vesele, altele mai puțin vesele, dar în general, vesele. Să mulțumim — dacă este cazul — pentru aceste produse deconectante, dar să nu confundăm acest mod

nul de conștiință. Un a- nesteziant. rOptimismul este contrariul anesteziei. Optimismul este luciditate și tocmai pentru că este luciditate el cuprinde întotdeauna, dar absolut întotdeauna, și o anumită

îngrijorare, ceasuri de întrebări și nopți de neliniști. Lui nu-i sînt străine nici fiorul metafizic, nici setea de absolut. Forța lui stă însă în faptul că știe să dea acestui freamăt interior o înțelepciune vitală, un vector ste-

între „reteta" voioșiei 
și optimismul autentic
vioi, uneori spiritual, de a privi și a reflecta viața cu optimismul.yoioșia nu este și nu poate fi altceva decît promisiune de optimism. O promisiune.’ Atît. De foarte multe ori ea nu este nici măcar o promisiune. De foarte multe ori voioșia e doar un cîntec — de inimă albastră, o evaziune zgomotoasă, o portiță de sustragere, un fel glumeț de a-ți trage sufletul, uneori ea este un 
mod de a amina exame-

cantitate de tristețe. Este tristețea pe care o înglobează în mod firesc condiția umană. Este tristețea care decurge în mod firesc din aspirația de nemurire a creatorului și statutul său de muritor ; este tristețea care decurge în mod firesc din veșnica tinerețe a talentului șl a inteligenței umane și trecătoarea tinerețe a celor care le poartă. Optimismul nu este; veșnic voios. Optimismul presupune lungi momente de reflecție și

nic, o credință la scara 1/ț, la scara omului și a istoriei sale.Pe diferite trepte ale succesului, cinematografia noastră a dat și va mai da și în viitor filme deconectante. Avem produse vesele. Produse optimiste avem numai într-o măsură nesatisfăcătoare.Pentru a trece din zona voioșiei în zona optimismului, filmul nostru are nevoie să înglobeze conflicte contemporane, con- ilicte-cheie, conflicte ac

tuale. E nevoie ca cinematografia să facă ceea ce presa, de pildă, a început de mult (și o face uneori în mod strălucit) : 
dezbateri. Pentru că dezbaterea, adică punerea în mișcare și în gîndire a tuturor energiilor, este forma supremă a optimismului combativ și eficient. Pentru a trece de la voioșie la optimism, filmul nostru are nevoie de o experiență aspră în care este inclusă și experiența unor tristeți autentice, adică acea tristețe nemulțumită care este mama profunzimii șl tatăl mai binelui. Fără această experiență care poate avea și partea el dureroasă am rămîne niște părinți care se încăpățî- nează să-și maturizeze copiii ' sub clopote de sticlă.Da. într-adevăr, omenirea are nevoie de multă relaxare șl de șl mai multă bună dispoziție. 
Pe măsura posibilităților noastre să-i dăm ce are nevoie. Dar încă o dată, și încă o dată, să nu confundăm veselia cu opti- ’mismul și să nu ne închipuim că produsele- decor, produsele-deco- nectare vor putea înlocui vreodată produsele unei arte șl ale unei glndirl optimiste. Lucid, comba
tiv optimiste.
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Cocteil cu prilejul 
alei naționale a Poloniei

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Polone — 
cea de-a XXIV-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist, Jaromir Ocheduszko( amba
sadorul acestei țări la București, 
a oferit'luni după-amiază un coc
teil în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu

lui, reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alte personalități ale 
vieții cultural-științifice, ziariști.

Au luat parte șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R.P. Polone la București, Jaromir 
Ocheduszko, a rostit luni seara o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
VIRGIL TROFIN A DELEGAȚIEI PARTIDULUI

* 5

Luni după-amiază, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația partidului U- 
niunea Națională Africană (TANU) 
din Tanzania, condusă de Jackson 
Kșaya. președintele Comitetului 
regional Arusha, membru al Co

mitetului Executiv Național al 
TANU, care face o vizită în țara 
noastră.

A participat tov. *C. Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate.

ȘTIRI
SPORTIVE

O TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI MONDIAL STUDENȚESC 
DE ȘAH, care se desfășoară în prezent la Viena, a continuat cu disputarea întîlnirilor din funda a 2-a. Iată rezultatele : GRUPA A : U.R.S.S.- Iugoslavia 3,5—0,5 ; Cehoslovacia- Danemarca 2—2 ; S.U.A.-România 3—1 ; R.F. a Germaniei-Bulgaria 3—0 (1) ; GRUPA B : Austria-Elveția 2—2 ; Anglia-Grecia 2,5—0.5 (1) ;Israel-Irlanda 3,5—0,5 ; GRUPA C : Olanda-Suedia 2,5—1,5 ; Xtalia-Belgia 2—1 (1).

viața internațională

HANOI: Miting cu prilejul aniversării 
acordurilor de la Geneva

Cronica zilei

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 iulie. In țară : Vreme 
instabilă, rece la început, apoi 
în curs de ameliorare. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale, sub formă de averse măi

ales în jumătatea de nord a țării. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 și 32 de grade. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă și in
stabilă la început, apoi în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va îi 
schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie în cursul după-amiezelor. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei naționale a' Re

publicii Arabe Unite, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a trimis ministrului afaceri
lor externe al 
Unite, Mahmud 
de felicitare.

Republicii Arabe 
Riad, o telegramă

forturi necesare patru 
a da noului cadru

al administrației locale 
de stat deplină eficient 

și operativitate(Urmare din pag. I)zează prin membrii comitetului executiv al consiliului popular județean, prin conducătorii direcțiilor și serviciilor, cit și prin alte cadre cu munci de răspundere din aparatul comitetului executiv al consiliului popular județean, care se deplasează la orașe și comune, dînd un ajutor direct consiliilor populare. Aceasta a făcut ca deplasarea . la sediul județului a salariaților din aparatul consiliilor populare orășenești și comunale, cit și a cetățenilor pentru rezolvarea unor probleme, să se reducă substanțial. Membrii comitetului executiv al consiliului popular județean, directorii și șefii de servicii și alte cadre-, din - aparat ... răsppjiți..dp ap.Ufp mite, orașe și comune, în toațe pro-' blemele, pe un. timp măi îndelungat. Ei participă la pregătirea și desfășurarea ședințelor de comitet executiv. a sesiunilor consiliilor populare ?e -'ctive și la organizarea îndeplini ‘nilor stabilite prin hotărîriți d». verificînd, totodată, modul de aplicare a acestora.Un fapt pozitiv, care a dus la îmbunătățirea activității comitetelor executive ale consiliilor populare orășenești, a fost și organizarea unei brigăzi de control care a verificat stilul și metodele de muncă folosite de comitetele executive ale consiliilor populare orășenești Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Rădăuți. La alegerea acestor orașe s-a pornit de la constatarea unor rezultate mai bune în activitatea de gospodărire și înfrumusețare. în întărirea legăturilor cu cetățenii și antrenarea acestora la acțiuni de interes obștesc. Constatările făcute în .fiecare din orașele amintite au fost dezbătute în ședințele de comitet executiv, la care au participat cîte un vicepreședinte sau secretarul comitetului executiv al' consiliului popular județean și colectivele de control. Spre deosebire de trecut, cînd soluțiile multor probleme erau formulate mai ales din birou, noile organe folosesc metoda consultării unui mare număr de cadre din diferite sectoare de muncă, ceea -ce le permite să elaboreze hotărîri și decizii bine documentate.'Totodată, ele pun un accent deosebit pe stabilirea de răspunderi concrete, personale, pe urmărirea îndeplinirii hotărîrilor și deciziilor, asigurîndu-se participarea mai largă a cetățenilor la realizarea lor.Concluziile trase în urma verificărilor și dezbaterilor despre care am vorbit au făcut obiectul ședinței din 14 iunie 1968 a comitetului executiv al consiliului popular județean, la care au participat președinții și vicepreședinții “ comitetelor executive ale consiliilor populare orășenești din județ. La ședință s-a stabilit, de asemenea, ca comitetele executive orășenești să controleze la intervale mai scurte și cu mai multă exigență modul în care sînt îndeplinite hotăririle și deciziile proprii, precum și cele ale organelor superioare. Comitetul executiv județean va organiza colective pentru controlul și îndrumarea comitetelor executive ale consiliilor populare comunale în problemele economice, social-culturale, ale administrației locale de stat și altele, . cît și pentru generalizarea metodelor care au dat cele mai bune rezultate.O altă preocupare a comitetului executiv județean este îndrumarea și controlul activității comitetelor executive orășenești și comunale prin aparatul de specialitate din cadrul direcțiilor, serviciilor, unităților executive și de specialitate de la nivelul județului. Astfel,, prin direcția pentru administrația locală de stat s-a întreprins un control la o parte din comunele județului, în special acelea care au suferit modificări ca urmare a îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a țării. Cu acest prilej s-a acordat consiliilor populare comunale un ajutor concret în organizarea autorității tutelare, a stării civile, a comisiei de împăciuire, în activitatea notarială, circulația și arhivarea actelor, în organizarea primirii și rezolvării operative a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, precum, și a audiențelor.Consiliilor populare comunale le revin atribuții tot mai mari în organizarea și conducerea vieții economice și social-culturale din mediul rural. S-a constatat însă că în unele comune ele nu dovedesc suficientă

inițiativă sau nu găsesc soluțiile cele mai bune în rezolvarea problemelor. De aceea, consiliul popular județean a cerut direcțiilor sale de specialitate să îndrume mai sistematic și să sprijine efectiv comitetele executive comunale în rezolvarea problemelor gospodărești-edilitare, în dezvoltarea industriei meșteșugărești și de artizanat, a prestărilor de servicii, pentru o valorificare mai bună a resurselor locale și a forței de muncă, pentru continua îmbunătățire a condițiilor de trai ale țărănimii.Aparatul consiliului popular județean va trebui, de asemenea, să a- corde sprijin concret consiliilor populare comunale pentru ca acestea să, ..organizeze dezbaterea problemg- ■ 'dor economice, sociale -și- cetățenești -ale" localităților cu participare^' tuturor locuitorilor satelor.Cunoscînd că garanția desfășurării cu rezultate superioare a activității organelor locale o constituie respectarea neabătută a principiului conducerii colective, lucrătorilor din aparatul consiliului popular județean li s-a cerut ca, în deplasările pe care le fac în comune, să îndrume comitetele executive ale consiliilor populare comunale în așa fel încît hotărîrile și deciziile ce se iau să fie rodul unor largi consultări a de- putaților, a maselor de cetățeni, să reprezinte înmănuncherea cunoștințelor și experienței tuturor factorilor chemați să îndeplinească sarcinile stabilite.în acest spirit, comitetul executiv al consiliului popular județean a- cordă o mare atenție combaterii practicilor birocratice, care se mai fac simțite în munca aparatului consiliilor populare, respectării legalității în emiterea și aplicarea hotărîrilor și deciziilor, pentru îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă — condiții esențiale ale îndeplinirii sarcinilor ce stau în fața noilor organe ale administrației de stat. 1

*
I.uni la amiază a .părăsit Capi- . 

tala, îndreptîndu-se spre Uniunea 
Sovietică, o delegație de fizicieni 
români, condusă de prof. dr. Radu 
Grigorovici, membru corespondent 
al Academiei, director adjunct al 
Institutului de fizică din București, 
care, între 23 și 29 iulie, va parti- 

■ cipa la cea de-a IX-a ediție a 
Conferinței internaționale de fizica . 
semiconductorilor de la Moscova. 
La această manifestare internațio
nală, conducătorul delegației ro
mâne va prezenta o comunicare 
științifică în care sînt aduse ele
mente noi în structura de zonă șț,. 
germaniului.

★
„Arta medaliilor în Finlanda" se 

intitulează expoziția deschisă luni 
la amiază, într-un cadru festiv, în 
sala Expoziției de numismatică din 
Calea Victoriei, sub auspiciile In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Organi
zată împreună cu Asociația de 
prietenie Finlanda — România și 
Asociația amicilor artei meda
liilor din aceeași țară, această 
primă expoziție finlandeză de

X

în atenția 
proprietarilor

închiriate
1

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință cetățenilor proprietari de clădiri închiriate că declarațiile de impunere a veniturilor din chirii calculate potrivit legii nr. 10/1968 și H.C M. nr. 862/1967 privind închirierea spațiilor locative pentru cazarea turiștilor,„ se vor înainta, în două exemplare, pînă la data de 10 august a.c., circumscripțiilor sau serviciilor iinanciare ale municipiilor, orașelor sau sectoarelor, precum și consiliilor populare comunale în raza cărora sînt situate imobilele închiriate. Formularele-tip de declarații pot fi ridicate de către cei interesați de la unitățile financiare sus-mențio- nate.
(Urmare din pag. I)

— Nouă ne trebuie cu
noștințe de întreținere și 
armare a puțului, de fi
xare a moașelor după 
puncte topografice, ne 
spune loan Dușan. In 
treisprezece ani de mese
rie, am învățat principa
lele îndeletniciri: vago
netar, ajutor miner, arti
ficier. Sînt venit de la 
minele de cărbuni, unde 
am lucrat cu Dionisie 
Barta și căruia îi sînt re
cunoscător. Dionisie Bar
ta deține recordul pe țară 
la săpat, betonat și ame
najat, eu însă sper să de
pășesc acest record aici, 
la mina fuiorului.

Introducerea mașinii de 
extracție a atras după 
sine schimbarea tehnolo
giei de săpare. Cu vechiul 
troliu se scotea o chiblă 
de steril în trei minute. 
Cu ' mașina de extracție, 
al cărei motor are pute
rea unei locomotive, se scoate o chiblă în cinci
zeci de secunde. Vedem 
troliile de susținere a co- 
frajului mobil, a cofraju- 
lui glisant, care va lua 
locul cofrajelor fixe. Ve
nit aici încă din vara 
anului 1966, loan Dușan 
a atins într-o lună de zile 
14 m puț săpat, betonat și amenajat definitiv, 
ceea ce constituie o per
formanță a bazinului 
maramureșean. In vestita 
brigadă, îl întîlr.im și pe Traian Irimuș, care a lucrat la puțul Rotunda, la 
hidrocentrala de pe Ar
geș. Toată atenția mine
rilor se îndreaptă spre 
acești oameni care sînt, 
în meseria lor, adevărați 
savanți și care ating un 
venit lunar de aproxima
tiv cinci mii de lei (șeful 
brigăzii a obținut în luna 
aprilie, lună de vîrf, un 
venit de aproape zece mii 
de lei).

în această perioadă de
osebit de fructuoasă, con
structorii de mine au fost

la înălțime și, alături de 
performanțele lui loan 
Dușan, au fost obținute 
performanțe la săparea 
galeriilor și construirea 
sălii în care se află acum 
mașina de extracție.

— Vreau să vă vorbesc 
despre schimbarea tehno
logiei de săpare la. sala 
mașinii de extracție, ne 
spune Gh. Bîrlea, inginer 
șef-adjunct. Sala avea un 
profil foarte mare și proiectantul prevăzuse sus
ținerea ei provizorie în

medalii prezentată în străinătate 
are un caracter retrospectiv. In vi
trinele ei sînt prezentate 
medalii create în decursul 
opt decenii, și care evocă 
evenimente din istoria și. cultura 
Finlandei și figurile unor repre
zentanți de seamă ai poporului fin
landez. Ele sînt opera unor cunos- 
cuți artiști în acest domeniu.

La vernisajul expoziției au luat 
cuvîntul Costică Alecu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., și Kaarlo 
^eikko Makela, ambasadorul Fin
landei la București. Cu acest prilej 
ambasadorul Finlandei a oferit In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Muzeu
lui de istorie a municipiului Bucu
rești cîte o medalie cu efigia pre
ședintelui Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen.

★

Pentru concursul internațional de 
fotografii cu tema „Tineretul pe 
meridianele globului", care se va 
desfășura la Sofia în zilele celui 
de-al IX-a Festival mondial al ti
neretului și studenților, Uniunea 
Tineretului Comunist a selecționat 
cîteva zeci de fotografii alb-negru 
și color, alese din cele mai reușite 
imagini realizate de tinerii foto
grafi amatori și profesioniști din 
țara noastră. Fotografiile oglindesc 
preocupările tineretului, sentimen
tele sale de prietenie, dragoste și 
solidaritate, lupta pentru pace, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
progres și civilizație, prezența tine
retului în viața socială și culturală 
a țării, pe terenul de sport, în 
călătorii, excursii.

i *

în cadrul „Zilelor culturii R. P. 
.Polone", luni seara-în sala Tea
trului „C. Tănase" a avut loc un 
spectacol prezentat de o formație, 
de estradă din Varșovia care ne 
vizitează țara cu acest prilej. La 
spectacol și-au dat concursul cîn- 
tăreți de muzică ușoară, un cvar— 

; țeț; vocal, un grup coregrafic și o 
’.i formație , de jazz.

(Agerpres)

245 de 
a circa 
diferite

• După 9 runde, ÎN TURNEUL IN
TERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH 
DE LA SOFIA, în fruntea clasamentului se menține Gertrude Baum- stark (România) cu 7 puncte, urmată de Eretova (Cehoslovacia) 6 (1)puncte, Iovanovici (Iugoslavia) 5,5 (2) puncte, Asenova (Bulgaria) 5 (2)puncte etc. În runda a 9-a, Baum- stark, jucînd cu piesele negre, a învins-o pe Heslațn.

• DUPĂ 9 RUNDE, în turneul internațional de șah de la Ohrid (Iugoslavia), conduce cehoslovacul Hort cu 7 puncte. îl urmează în clasament Portisch (Ungaria) cu 6 puncte (1), Savon (U.R.S.S.) 6 puncte, Gligorici (Iugoslavia) 5 puncte (2) și Gheller (U.R.S.S.) 5 puncte (1). Șahistul român Florin Gheorghiu ocupă locul 9 cu 4 puncte și o partidă întreruptă, în runda a 9-a, Florin Gheorghiu a remizat cu Savon. ,
• TREI NOI RECORDURI MON

DIALE DE NATAȚIE în ultima zi a concursului internațional de la Los Angeles. Două au fost realizate în proba de 1 500 m de tînăra sportivă americană Debbie Meyer. La 800 m Debbie Meyer a fost marcată cu 9’19”. iar la sfîrșitul cursei cronome- trele au indicat 17’31’2/10. Cel de-al treilea record mondial a fost stabilit de Karen Muir Africană) : 200 m (Republica Sud spate în 2’23”8/10.
INTERNAȚIONAL 
LA BUDAPESTA,

• TURNEUL 
DE FOTBAL DE rezervat echipelor de tineret, a fost cîștigat- de echipa maghiară Dozsa. în finală tinerii fotbaliști maghiari au învins cu scorul de 4—2 echipa Dinămo București.

• CIȘTIGĂTOARELE celor 
DOUĂ ZONE EUROPENE ALE 
„CUPEI DAVIS" sînt echipele Spaniei (zona A) și R.F. a Germaniei (zona B). în finala zonei A, disputată la Barcelona, spaniolii au învins cu 3—2 formația Italiei. Cu același scor au cîștigat și vest-germanii susținută la Dusseldorf în echipei Republicii Sud întîlnirea compania Africane.

FOTBALo „CUPA GRECIEI" LAa revenit în acest an echipei Olym- piakos, care în finală a întrecut cu 1—0 echipa Panathinaikos. în primul tur al competiției europene „Cupa Cupelor", Olympiakos se va întîlni cu Dinamo Moscova.
e Aseară, la Tokio, ÎNTR-UN MECI 

INTERNAȚIONAL DE BOX, campionul mondial la categoria ușoară (clasa juniori), japonezul Hiroshi Kobayashi. 1-â învins prin KO, în repriza ,a 6-a,' pe'/columbianul Vly'sse" Poleho.

Pe apele Snagovului — un nou „Vernescu" în perspectivă...(Foto : M. Cioc)

rile metalice. Dar expe
riența și hărnicia oame
nilor au învins.

Ne oprim la porțile me
talice ale sălii de extrac
ție, după ce am străbătut 
galeriile umede, pustii pe 
cea mai mare parte a lor, 
galeriile însuflețite de 
micul tren de mină. Eram 
la trei sute de metri sub 
creasta masivului mun
tos, Deasupra noastră 
foșneau brazii și fagii, 
ardea cu raze de foc soa
rele, trecea vîntul cu ari-

teran. O asemenea sală de mașini ar părea banală și neinteresantă la 
suprafață, dar aici, în 
inima muntelui de cre
mene, unde fiecare tonă 
de material adusă pre
supune un efort tot atît 
de mare ca și acela de a 
o ridica la înălțime, pe o 
pantă înclinată, apariția 
acestor utilaje puternice 
pare de-a dreptul mira
culoasă. Sălile înalte, 
boltite, sînt placate în 
ceramică. Utilajele bine

Performanțe A

subteranele Șuiorului
lemn. Prin adoptarea u- 
nei noi soluții, susținerea 
a fost suprimată. Am fă
cut o galerie de ocol pe 
perimetrul camerei, apoi 
am înălțat galeria sub 
formă de abataj. Pe mă
sură ce ne înălțăm, beto- 
nam. Făceam susținerea 
direct. Adoptarea noii so
luții a adus economii la 
prețul de cost de 112 000 
lei. Renunțînd la sistemul 
clasic de ridicare a beto
nului cu lopata de pe o' 
schelă pe alta, am grăbit 
turnarea și construcția 
zidăriei. Și n-a fost nu
mai atît: constructorii 
au avut de înfruntat si
tuații deosebit de difi
cile — de pildă, în mo
mentul cînd, datorită 
unei viituri, andezitul 
caolinizat a început să se 
umfle și să rupă armătu-

pile lui mătăsoase. Iar 
noi ne aflam aici, în 
adîncime, în încăperile de 
mină, în trupul muntelui 
unde, nu există nici ano
timpuri, nici soare, nici 
adiere de vînt, unde totul 
se petrece, uniform Și mo
noton. E drept, o explo
zie puternică, pe cînd ne 
mai aflam afară, ne-a dat 
de veste că. în interior se 
petrec lupte violente în
tre om și natură, între om și munte, dar la lumina 
zilei , n-a răzbătut decît 
vuietul straturilor de stîn- 
că rupte și fumul leneș, 
cu miros de piatră sfărî- 
mată. In adînc, la porțile 
acestei cetățui, totul se 
schimbă. E ca și cum ai 
pătrunde dintr-o galerie, 
dintr-un labirint într-o 
sală de dans, într-un ciu
dat și mirific castel sub-

îngrijite te duc cu gîndul, 
în primul moment, la 
sala de mașini a unui 
mare pachebot, iar impre
sia aceasta este întărită 
de , sistemele de semnali
zare acustice și luminoa
se, care transmit comenzi, 
așa, cum sînt transmise 
comenzile la bordul na
velor.

— Timpul de montare 
a acestor agregate a fost 
redus cu trei luni și ju
mătate, ne informează Dumitru Almășan, șef de 
sector. Grație montorilor, 
mașina de extracție a fost 
dată în funcțiune cu o 
sută de zile mai devreme. 
Aceasta ne va ajuta să 
atingem tunelul1 Baia 
Sprie-Cavnic cu șapte 
luni mai devreme, adică 
la sfîrșitul acestui an. 
Montarea mașinii de ex

tracție constituie un nou 
record al minei.

La pupitrul de coman
dă, un singur om. Tam- 
burii desfășoară peste 
cinci sute de metri de ca
blu : trei metri pe se
cundă la oameni, șase 
metri pe secundă la ma
terial. Mecanicul de ex
tracție lucrează în con
diții de deplină siguran
ță, se poate concentra a- 
supra comenzilor, nu este 
supus unor eforturi fizice 
obositoare. Intre acest 

■ mecanic și brigadă celor 
ce sapă în adîncimea pu
țului orb se află o strînsă 
și necontenită legătură. 
Cu ajutorul mașinii de 
extracție, mașină de mare 
precizie, loan Dușan va 
putea să spună că cel 
de-al șaptelea puț pe 
care îl sapă în decursul 
existenței sale va fi și cel 
mai rapid, și cel mai bun.

Mina Șuior-Baia Sprie, 
a cărei productivitate a 
crescut în ultimii șase ani 
de peste patru ori, aspiră 
să devină una din minele 
fruntașe ale bazinului 
maramureșean și pentru 
aceasta întrunește toate 
cgndițiile. Puternice ex
cavatoare au intrat în 
funcțiune la exploatarea 
de zi, ceea ce a făcut ca 
planul pe primele, șas* 
luni să fie îndeplinit 
în proporție de 114 la 
sută, iar costul, pe tona 
de minereu (față de 
aceeași perioadă a anu
lui trecut) să fie redus cu 
peste 35 la sută. Au fost 
mult reduse consumurile 
de manoperă, de mate
riale și energie la dero- 
carea minereului. Spiritul 
creator, dorința de a iz- 
bîndi prin aplicarea ce
lor mai avansate proce
dee de excavație, de ex
tracție, ' de construcții 
subterane pot fi remar
cate în toate sectoarele.

Minerii de la Șuior 
’ trăiesc sentimentele unor 

cuceritori și descoperi
tori.

HANOI 22 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Frontului Patriei 
din Vietnam a organizat la Hanoi 
un miting de masă cu prilejul 
celei de-a 14-a aniversări a 
semnării acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care sprijină apelul 
adresat de președintele Ho Și Min 
în legătură cu această aniversare, 
în rezoluție se subliniază că apelul 
președintelui Ho Și Min constituie 
o nouă sursă de energie pentru 
poporul vietnamez, hotărît să lupte 
și să învingă pe agresorii ameri
cani. Totodată, rezoluția salută 
marile succese realizate în cursul 
celor 14 ani de către forțele armate 
și populația Vietnamului de sud 
în lupta de rezistență împotriva 
agresiunii americane și victoriile 
realizate de forțele armate și 
populația din R.D. Vietnam în 
lupta împotriva războiului de dis
trugere, apărarea și construcția 
nordului și în sprijinul acordat 
Vietnamului de sud.

în rezoluție șe exprimă mulțu
miri sincere popoarelor din țările

socialiste, popoarelor din țările din 
Asia, Africa și Americă Latină, 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și dreptate din lumea în
treagă, inclusiv din S.U.A., pentru 
ajutorul și sprijinul acordat în 
toate domeniile rezistenței împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională.

De asemenea, rezoluția condamnă 
în mod hotărît poziția imperialiști
lor americani care continuă să in
tensifice războiul de agresiune din 
Vietnamul de sud și bombarda
mentele asupra teritoriului R.D. 
Vietnam, concomitent cu declara
țiile mincinoase făcute la convor
birile oficiale de la Paris.

în încheierea rezoluției se ex
primă hotărîrea poporului viet
namez de a da un nou impuls con
strucției și dezvoltării economiei, 
culturii, întăririi forțelor apărării 
naționale, asigurării căilor de co
municație și a securității pentru 
zădărnicirea războiului de distru
gere american, precum și spriji
nirii luptei eroice a poporului 
sud-vietnamez.

înfăptuiri și proiecte 
pentru dezvoltarea 
economiei naționale

oaza ascunde în subsolul ei bogate zăcăminte de minereu de fier (după calculele specialiștilor circa 200 milioane tone). Descoperirea lor a avut loc locul acestora l-au luat ' nu de mult și constituie rezultatul unei munci asidue de prospectare și valorificare a resurselor naturale, desfășurate pe scară națională. Acțiunile coordonate de prospectare au făcut ca în ultimii ani producția acestei ramuri importante a e- conomiei naționale să crească considerabil. Cel de-al doilea plan de dezvoltare economi- că prevede realizarea a -alte întreprinderi., ,’ițn/ș.,.noi..-proiecte de prospecțiuni miniere.-; și-.' dînd condițiile aspre ale deșertului, muncesc pentru înfăptuirea misiunii lor, ajută la calificarea minerilor și maiștrilor minieri egipteni care vor valorifica bogățiile subsolului d in această parte a țării, după ce drumul spre ele va fi deschis. Toate utilajele și echipamentul tehnic din cele patru mine, instalația de concentrare a fosfaților, centrala termoelectrică, utilajele de transport feroviar, atelierele, stațiile de pompare, instalația de încărcare mecanizată a minereului în nave vor fi livrate de România. Președintele companiei de fosfați, A. M. Zoghby, care răspunde și de lucrările exploatărilor de la Hamrawine, mi-a vorbit în cuvinte elogioase despre activitatea specialiștilor români. „Pe aceste locuri — mi-a spus domnia sa — nu peste multă vretne va apărea uh nou orășel muncitoresc. Ceva mai departe, la Marea Roșie, se construiește un port, de încărcare a fosfaților. Sîntem fericiți că putem realiza în cooperare cu România acest proiect de o mare importanță pentru economia R.Ă.U.".Este numai un aspect al sentimentelor de caldă simpatie nutrite de poporul român față de eforturile poporului egiptean pentru o dezvoltare pe calea progresului economic și social, pentru ridicarea nivelului de trai și propășirea patriei sale.
Constantin OPRICA

este de o- Arabe subur- Cairo, nu de

Dacă marele baraj ide la Assuan reprezintă un simbol al luptei poporului egiptean pen- Itru valorificarea imenselor întinderi ale deșertului și impulsiona- Irea dezvoltării economiei, Heluanul considerat inima Iței a Republicii Unite, Această Rie a orașului I cunoscută pînămult doar ca stațiune balneară, este astăzi Iunul dintre centrele e- conomice importante Sale R.A.U. Aici se află principalul obiectiv al industriei grele egiptene — combinatul metalurgic, și o serie de' ’ portante, - care produc I avioane și locomotive,aparate de radio și televiziune, piese de au-> Itomobile și medicamente. Importanța acestui centru în viața econo- Imică a R.A.U. va crește și mai mult pe măsura înfăptuirii planu- Irilor preconizînd dezvoltarea într-un ritm și mai susținut a indus- Itriei. Complexul siderurgic va fi considerabil lărgit. Chiar zilele 1 acestea, cînd poporulegiptean aniversează 16 ani de la victoria re- Ivoluției, care a răsturnat monarhia și a deschis calea propășirii e- Iconomice și sociale a țării, au început aici ample lucrări de ex- I tindere, eșalonate pemai mulți ani. Printre altele, ie construiesc Inoi furnale care Vorpermite o creștere considerabilă a producției Ide fier și oțel : de la250 000 tone anual, cît este în prezent, la 1,5 I milioane de tone. înfăptuirea acestui proiect va avea un rol în- I semnat în dezvoltareaindustriei grele a țării. Lucrările de dezvolta- Ire a Heluanului asigură lucru pentru mii de oameni, iar o dată cu I realizarea obiectivelorpropuse, numărul muncitorilor în acest cen- Itru va crește cu 12 mii.Paralel cu ridicarea noilor obiective indus- I triale se prevede amenajarea de locuințe pentru oamenii muncii. IO nouă cale ferată va lega Heluanul de baza Baharia, de unde I va fi adus minereul de I fier. Situată la aproxi- “ mativ 350 km de Cairo, S în deșertul occidental,

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO

ce un grup de geologi români au efectuat cercetări în regiunea estică ,a Egiptului, descoperind importante zăcăminte de fosfați, astăzispecialiștii minieri. In cadrul acordului de colaborare economică și tehnică între România și R.A.U., un grup de ingineri și tehnicieni români lucrează la deschiderea unui complex minier în regiunea Hamrawine, din apropierea Mării Roșii, la aproximativ 600 km de Cairo. Veniți din Valea Jiului, Baia Sprie sau alte regiuni miniere ale țării noastre, specialiștii ropiâni... sfi-

geologice, precum și extinderea și modernizarea actualelor depozite miniere? în înfăptuirea acestor proiecte autoritățile egiptene pornesc de la premisa că economia națională a înregistrat o evoluție încurajatoare și că există premise pentru accelerarea mersului ei înainte. După datele o- ficiale publicate aici, producția industrială a crescut în 1967 cu 6,4 la sută, producția de fier și oțel cu 10 la sută, cea de îngrășăminte chimice cu 5,7 la sută, producția de ciment cu 13,3 la sută. In același timp, exportul de produse industriale s-a ridicat în ultimul an bugetar la 90 milioane lire egiptene, înregistrînd o creștere de 27 milioane față de anul precedent. R.A.U. exportă frigidere și a- parate de aer condiționat, aparate electrice, precum și ciment, al cărui export s-a dublat anul acesta în comparație cu anul trecut.Guvernul egiptean a- cordă o mare impor- ■ tanță i dezvoltării agriculturii și, în acest cadru, extinderii industriei de îngrășăminte chimice. O nouă uzină de acest gen va fi construită la Alexandria. La înfăptuirea proiectelor de extindere a industriei chimice participă și țara noastră cu utilaj și exper(i. După

Vedere din Cairo
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STARE

DE ASEDIU
❖

N BOLIVIA
Ministrul

a cerut azil politic
în ChileLA PAZ 22 (Agerpres). — Guvernul bolivian a decretat luni starea de asediu pe întreg teritoriul țării ca urmare a demonstrațiilor din ultimele două zile împotriva președintelui Rene Barrientos. După cum transmit agențiile occidentale de presă, situația din Bolivia s-a încordat brusc după ce ministrul de interne, Antonio Arguedas, considerat drept omul de încredere al generalului Barrientos, a părăsit țara și a cerut azil politic in Chile. Imediat după ce această știre a devenit cunoscută, poliția din La Paz și alte orașe boliviene a operat un mare număr de arestări,In TÎndurile liderilor partidelor politice de opoziție. Printre cei arestați se află președintele partidului Falanga socialistă boliviană, Mario Gutierrez, precum și fruntași ai Partidului revoluționar naționalist de stînga și ai Mișcării naționaliste revoluționare. S-a anunțat, de asemenea, că efective ale poliției au făcut o descindere la locuința lui Nuflo Chavez Ortiz, fost ministru al minelor și petrolului în guvernul președintelui Victor Paz Estenssoro, unde au arestat mai mulți militanțl ai partidului Mișcarea naționalistă revoluționară.Intre timp, pe străzile capitalei boliviene mii de manifestanți au cerut destituirea șefului poliției, generalul Roce Zarrientos Choca- ron, și demisia președintelui țării. S-au produs ciocniri cu poliția, soldate cu mai mulți răniți.Intr-un comunicat dat publicității duminică, președintele Barrientos a anunțat deschiderea unei anchete în legătură cu „infiltrarea de elemente subversive" în aparatul de stat. Hotărîrea privind instituirea stării de asediu a fost motivată prin necesitatea de a se preveni „noi manifestații de tendință subversivă".

■

de interne

niamey Convorbirile
campania

nigeriana

Aproximativ 10 000 de persoa
ne au participat la o demon
strație în Trafalgar Square din 
Londra, în semn de protest 
față de războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. între demonstranți 
și poliție au avut loc ciocniri

Succese ale partizanilor din
Guineea și Insulele Capului VerdeALGER 22 (Agerpres). — Detașa- peste 130 de atacuri puternice împo- mentele Partidului African al înde- • triva trupelor colonialiste. In anul 1968 pendenței din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde continuă să obțină succese remarcabile în luptele angajate cu trupele colonialiste portugheze — a subliniat secretarul general al partidului, Amilcar Cabrai, într-un interviu acordat ziarului alge- rian „El Moudjahid". Pînă în prezent, a precizat Amilcar Cabrai, forțele patriotice au eliberat aproximativ 66 la sută din teritoriul țării. El a menționat că, în cursul anului 1967, patrioții din Guineea portugheză au lansat

— a arătat Cabrai — detașamentele Partidului African al Independenței din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde și-au extins zona de acțiune. Amilcar Cabrai a relevat, totodată, că în regiunile eliberate de forțele patriotice, unde au fost instaurate organe ale puterii populare, se depun intense eforturi pentru ridicarea nivelului de trai ăl populației, se construiesc spitale, școli și alte instituții publice.

Ministrul de externe 
irakian despre 

relațiile tării sale 
cu alte state

WASHINGTON 22 (Agerpres). — Vicepreședintele Hubert Humphrey, pretendent la obținerea candidaturii Partidului democrat la președinție, va trebui să facă cunoscute cu claritate opiniile sale privind războiul din Vietnam sau să rămînă solidar cu cele ale președintelui Lyndon Johnson, așa cum acestea au fost definite, în sensul unei înăspriri, în comunicatul publicat după întîlnirea de la Honolulu dintre Johnson și șeful regimului de la Saigon. Această dilemă în fața căreia se află vicepreședintele pare să fie reală, declară observatorii din capitala americană. în ultimele săptă- mîni, Humphrey a făcut cîteva încercări de a defini orientări diferite în ce privește războiul din Vietnam față de cele ale administrației Johnson, fără să se desolidarizeze însă de politica acesteia, pe care a apărat-o timp de patru ani ca vicepreședinte. Astfel, el s-a pronunțat pentru încetarea focului în Vietnam (în comunicatul publicat la Honolulu această idee este respinsă). în cele cinci săptămîni care . au rămas pînă la deschiderea convenției Partidului democrat — menită să desemneze candidatul democraților la președinție — adversarii săi, și în primul rînd senatorul Eugene McCarthy, îi vor cere să ia poziție în această problemă, precum și în aceea a încetării complete a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam, cu atît mai mult cu cît comunicatul do la Honolulu, așa cum scrie agenția Reuter, „a închis ferm ușile în fața opririi bombardamentelor în actuala situație".Mai mulți adepți ai vicepreședinte-

lui insistă ca el să-și definească o „imagine" proprie pentru a-și îmbunătăți șansele în rîndul acelor alegători care văd în el uri „secund" al președintelui Johnson. Agenția Reuter scrie că un număr de personalități a- mericane proeminente au cerut vicepreședintelui să sprijine ideea încetării complete a bombardamentelor, iar potrivit ziarului „Washington Post", guvernatorii Philip Hoff și Kenneth Curtis i-au propus să-și dea demisia pentru a demonstra independența sa față de administrația Johnson.

Ray refuză 
să vorbească

agențiile de presă
Ministrul comerțului exte

rior al R.S. Cehoslovace a 
plecat luni la Moscova, unde va avea convorbiri cu ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. Potrivit agenției C.T.K., cei doi miniștri vor face un schimb de păreri asupra problemelor actuale ale dezvoltării schimbului de mărfuri pe anul în curs și în legătură cu pregătirea convorbirilor în vederea semnării protocolului comercial pe anul

Prezența navelor 
6-a americane în 
turcești continuă să 
nemulțumire în rîndul opiniei publice din Turcia. Duminică, la Ankara a avut loc o nouă manifestație antiamericană. Intre demonstranți și poliție s-au produs ciocniri.

Acțiunile greviste ale fero
viarilor italieni s-au soldat cu satisfacerea revendicărilor lor. Cele trei principale sindicate ale feroviarilor au anunțat că greva națională, care urma să înceapă miercuri, nu va mai avea loc.

1969.
Flotei a 
porturile 
provoace

Papa Paul al VI-lea a lansat 
'duminică un nou apel pen
tru restabilirea nam, Biafra și alte Irului în care există jorătoare.

păcii în Viet- regiuni ale glo- o situație îngri-
organiza laUNESCO va

Delhi o conferință internațio
nală, între 9 și 20 august a.c., la nivel ministerial, privind aplicarea științei ți tehnicii în dezvoltarea Asiei.

de luciu, cu participarea specialiștilor sovietici, în legătură cu proiectul unei experiențe științifice a cărei înfăptuire, cu ajutorul satelitului sovieto-cehoslovac „Intercosmos—3", este prevăzută pentru sfîrșitul anului 1969. Scopul experienței este de a cerceta atmosfera superioară, radiația solară și radiația cosmică. Aparatajul pentru satelit este realizat atît în .U.R.S.S., cît și în Cehoslovacia.
Guvernul cambodgian a res

pins cererea Statelor Unite de 
a elibera nava capturată la 17 iulie în apele cambodgiene ale fluviului Mekong. Documentul anunță că echipajul navei va fi supus tratamentului prevăzut' de legislația cambodgiana pentru astfel de acte.

Producția Industrială a fost 
cu aproape 9 fa sută mai mare în primul semestru al acestui an, decît în perioada corespunzătoare a a- nului trecut, a anunțat Direcția Centrală de Statistică a U.R.S.S. Veniturile bănești ale populației au crescut corespunzător cu 10,4 la sută.

La spectacolul inaugural al 
Teatrului Evreiesc de Stat din 
București, care întreprinde un turneu în Israel, au participat Zalman Shazar, președintele ■ statului Israel, Levy Eshkol, primul ministru al Israelului, Zalman Arranne, ministrul educației și culturii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe is- raelian, diplomați. Spectacolul s-a bucurat de aprecieri elogioase.

In cadrul acordului inter
național cu privire la cerce
tarea șl folosirea Cosmosu
lui în scopuri pașnice, la Praga a avut loc o consfătuire

în regiunea orașului Sara- 
levo din Iugoslavia a căzut 
luni o ninsoare abundentă care a acoperit pămîntul cu o pătură de zăpadă groasă de 4 cm. In regiune temperatura a scăzut la minus 3 grade, anunță agenția Taniug.

Intervenția S.U.A. în Vietnam I
„o enormă greșeală"NEW YORK 22 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unui program de televiziune, primarul orașului New York, Lindsay, s-a pronunțat pentru încetarea imediată și totală a bombardamentelor asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam. Guvernul S.U.A., a spus Lindsay, trebuie să recunoască că a comis „o enormă greșeală", intervenind în conflictul vietnamez și trebuie să ia toate măsurile pentru încetarea cît mai grabnică â războiului dip Vietnam.Lindsay a subliniat că războiul din Vietnam a devenit „principala problemă națională" în S.U.A., de care depinde reglementarea a numeroase probleme interne.

transmit -
Guvernul englez a aprobat 

legislația privind aplicarea 
sancțiunilor comerciale iață 
de Rhodesia, potrivit cererii Consiliului de Securitate, se spune într-o scrisoare adresată secretarului general al Q.N.U. de șeful ad-interim al delegației Marii Britanii la O.N.U.

Președintele Pakistanului,Ayub Khan, și-a încheiat vizita oficială în Iran.

cărui construcție se va termina 
îrșitul acestui an

MEMPHIS 22 (Agerpres). — 
In fața tribunalului distric
tual din Memphis a apărut 
luni, pentru prima dată de la 
extrădarea sa din Marea Bri
tanie. James Earl Ray, asasi
nul presupus al pastorului 
Martin Luther King. Ray este 
acuzat de uciderea lui Martin 
Luther King și de port ilegal 
de armă. Pentru fiecare din
tre aceste capete de acuzare, 
apărătorul său, avocatul Arthur 
Hanes, a afirmat că clientul 
său este nevinovat. Data în
ceperii procesului a fost sta
bilită pentru 12 noiembrie.

Audierea a început cu apro
ximativ 50 de minute după 
ora stabilită din cauza verifi
cării minuțioase a tuturor— a- 
celora care au asistat la a- 
ceastă primă apariție publică 
a lui Ray. Toți cei prezență au 
fost percheziționați, după care 
s-a trecut la înregistrarea 
vocii și fotografierea lor. In 
sală erau prezente aproxima
tiv 70 de persoane dintre care 
50 de ziariști, restul fiind a- 
genți ai poliției.

In tot timpul ’ audierilor, 
care au durat numai 11 mi
nute, Ray a păstrat o tăcere 
deplină, lăsînd în grija avo
catului să răspundă la între
bările acuzării.

După terminarea audierilor, 
Ray a fost dus sub o escortă 
puternică în celula sa.

în problemaNIAMEY 22 (Agerpres). — In capitala statului Niger, Niamey, se așteaptă reluarea convorbirilor preliminare nigeriano-biafreze, destinate creării condițiilor pentru angajarea, la Addis Abeba, a unor noi negocieri de pace cuprinzătoare. După cum s-a a- nunțat, în ședința anterioară, părțile au căzut de acord asupra agendei viitoarelor tratative, comunicatul dat publicității neprecizînd însă problemele înscrise pe această agendă. în cadrul primei ședințe a mai fost examinată problema ajutorului oferit victimelor războiului de o serie de organizații internaționale. Comunicatul lasă însă să se întrevadă că nu s-a ajuns la nici un a-

cord în această problemă. După cum se știe, Organizația Unității Africane (O.U.A.), care a reușit să aducă din nou la masa tratativelor cele două părți, a cerut Nigeriei să permită transportul pe teritoriul federal al a- jutoarelor destinate populației bia- freze. Generalul Gowon a insistat însă ca aceasta să se facă sub supravegherea autorităților federale, ceea ce guvernul Biafrei refuză. Atît timp cît această problemă nu va fi soluționată, relevă agenția Reuter, este greu de presupus că se va ajunge la un acord privind angajarea unor noi tratative de pace la Addis Abeba. .

BAGDAD 22 (Agerpres). — In politica externă a Irakului nu va interveni nici o schimbare, ea fiind determinată în continuare de interesele arabe comune, a declarat noul ministru de externe irakian, Nasser Al Hani, în cea dintîi luare de poziție oficială privind politica externă a guvernului instaurat în urma loviturii de stat de la 17 iulie. Irakul va respecta în continuare rezoluțiile adoptate cu prilejul conferinței arabe la nivel înalt de la Khartum, așa cum va respecta, pe de altă parte, toate acordurile încheiate cu celelalte state, a spus ministrul de externe irakian. El a dezmințit zvonurile privind intenția noilor autorități de la Bagdad de a anula acordul petrolier încheiat recent cu firma franceză E.R.A.P, •Ambasada Irakului la Cairo a remis Ligii arabe o notă prin care o informează despre schimbările intervenite la Bagdad și formarea Consiliului revoluționar. Nota precizează că guvernul irakian va. respecta Carta Ligii Arabe, precum și angajamentele internaționale.
★La Cairo au avut, loc convorbiri 1 între Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., și colegul său iordanian, Abdel Moneim Al Rifai. In centrul discuțiilor s-a ss:- tuat evoluția evenimentelor din enftrl Apropiat și coordonarea \ țiilor R.A.U. și Iordaniei în actuaia conjunctură.

Conductă petrolieră 
între Zambia 
și Tanzania

LUSAKA 22 (Agerpres). — Luni 
a fost inaugurată conducta petro
lieră care leagă 
tala Tanzaniei, 
port la Oceanul 
în funcțiune a 
pune capăt crizei de combustibil 
care a afectat Zambia timp de 
peste 2 ani și jumătate. Criza a 
fost puternic resimțită mai ales 
după ce șoseaua care făcea legă
tura între Zambia și Tanzania, 
șosea folosită pentru transportul 
petroluhtl, a fost deteriorată din 
cauza ploilor torențiale.

Zambia de capi- 
Dar Es Salaam', 

Indian. Intrarea 
acestei conducte (Urmare din pag. I)

BRUXELLES: Din nou în discuția Pieței comune

Măsurile protecționiste ale FranțeiBRUXELLES 22 (Agerpres). — Comisia executivă a Pieței comune și-a programat ieri o nouă întrunire pentru a lua o hotărîre finală asupra măsurilor economice protecționiste puse în aplicare de Franța începînd din 1 iulie a. c.Miniștrii de externe ai celor șase țări membre ale C.E.E., întruniți

sîmbătă, au autorizat —• condiționat și temporar — aplicarea a- cestor măsuri de către Franța. Hotărîrea ce urmează să fie a- probată acum de Comisia executivă va ii comunicată guvernelor interesate, urmînd ca, în cazul u- nor obiecții, să se fixeze o nouă reuniune a Consiliului ministerial al C.E.E.
Se înăsprește tonturența între

tomimffle wrf»®® «satfwftfc
Nu de mult, în clădirea 

din sticlă și oțel a firmei 
„Hawker Siddeley Group 
Ltd" din Londra se întil- 
neau 40 de industriași 
francezi, britanici și vest- 
germani. Scopul întruni
rii — situația precară în 
care se află proiectul 
„airbusului european", un 
avion imens, cu 300 de 
locuri, construit de firme 
din cele trei țări. Dar și 
de data aceasta reprezen
tanții adunați în capitala 
engleză nu au luat'o ho
tărîre definitivă cu pri
vire la soarta proiectului. 
O nouă întîlnire a fost 
fixată la 30 iulie.

Va mai trăi „airbusul 
european" ? — se în
treabă, din cînd în cind, 
presa occidentală. Pro
blema părea rezolvată 
anul trecut, după ce bri
tanicii, care oscilau neho- 
tăriți intre „airbusul eu
ropean" și ofertele ameri
cane, au optat, in cele din 
urmă, pentru colaborarea 
cu partenerii europeni. 
Dosarele complete ale lui 
„A-300" — cum este de
numit aparatul — se află 
la Londra, Paris și Bonn; 
construcția primelor șase 
aparate a început.

Dar, în timp ce la Tou
louse uzinele Sud Avia
tion pregătesc hala pen-

tru asamblarea primelor 
avioane, o incertitudine 
dramatică planează asu
pra lucrărilor, după cum 
se exprimă revista „Paris 
Match" : firmele ameri
cane, neliniștite de concu
rența „airbusului euro
pean" au trecut la ofensi
vă pentru a împiedica 
realizarea proiectului. 
Presa occidentală arată 
că societatea „Lockheed", 
cu aparatul său „L-l 011“ 
și McDonell cu „D.C.-10" 
se găsesc intr-o fază îna
intată; pe de altă parte, 
„Boeing" a trecut la rea
lizarea unui proiect de a- 
parat pentru distanțe 
mici, adaptat necesităților 
europene, avion care ar 
urma să ia locul aparatu
lui francez „Caravelle". 
„Airbusul american este 
mai bun decît cel eu
ropean" — declară Cari 
Kotchian, președintele 
companiei „Lockheed".

Dar firmele americane 
nu s-au mulțumit numai 
să laude 
telor lor, 
presiuni 
firmelor 
aviatice 
care ar
reînnoiască • parcul de a- 
vioane cu aparate mo
derne de construcție eu
ropeană și ar avea nevoie

calitățile apara- 
ci au trecut la 

directe asupra 
de transporturi 

vest-europene, 
intenționa să-și

pentru aceasta de sub
venții din partea S.U.A. 
„Nu trebuie să finanțăm 
nici o companie care ar 
dori să cumpere avioane 
„Concorde" sau vreun 
„airbus european", de
clara Roy H Dickerson 
din conducerea lui „First 
National City Bank".

Intervenția din partea 
a 

pe 
lui 
de

firmelor americane 
creat noi obstacole 
pista de lansare a 
„A-300". Compania 
transporturi aeriene vest- 
germană, „Lufthansa", a 
devenit mai reticentă față 
de proiectul „airbus". „In 
R.F.G., compania „Luft
hansa". fidelă clientă a 
Boeingului american, are 
o atitudine ostilă, contes- 
tînd guvernului de la 
Bonn dreptul de a-i im
pune o alegere care nu-i 
aparține", arată revista 
franceză „L’Express".

Se pare insă că nici 
guvernul vest-german nu 
inspiră curaj realizatori
lor lui „A-300". In luna 
iunie, la Bonn, au avut 
loc tratative cu privire la 
compensațiile acordate de 
guvernul vest-german 
pentru întreținerea tru
pelor americane, în R.F.G. 
In urma discuțiilor, gu
vernul de la Bonn a ac
ceptat să cumpere din

S.U.A. mărfuri în valoare 
de aproximativ 800 mili
oane de dolari. Săptămî- 
nalul „Paris Match" dez
văluie că în mărfurile pe 
care Bonnul urmează să 
le achiziționeze din S.U.A. 
sînt incluse și „airbuse 
americane". Astfel, reti
cențele „Lufthansei" în 
ceea ce privește colabora
rea cu partenerii britanic 
și francez devin 
înțeles.

In construirea 
sului european" 
grenați 30 000 de 
din cele trei țări. Aceștia 
ar ingroșa rîndurile șo
merilor din cele trei țări 
vest-europene, dacă s-ar 
renunța la „airbus". Doar 
voința de a preîntîmpina 
o nouă problemă socială 
ar mai putea salva atest 
proiect „care părea deja 
menit să dispară", 
„L’Express"

Nu fără motiv, 
„Times" 
mismul 
viitorul «airbusului» nu 
mai este la modă". După 
cum se vede, în timp ce 
discuțiile continuă intre 
cele trei țări vest-euro
pene, „airbusul american" 
încearcă prin toate mij
loacele să aterizeze pe 
vechiul continent.

Șerban BERINDEI

lesne de

„airbu- 
sînt an- 
lucrători

scrie

ziarul 
„opti-scria că

in legătură cu

ducere importantă a forțelor armate, de a se convoca o conferință europeană pentru stabilirea unui sistem de securitate europeană. La o asemenea conferință ar trebui să se susțină recunoașterea existenței celor două state germane și admite- req lor în O.N.U.Sînt conștient că a obține adoptarea unei asemenea rezoluții și mai ales traducerea în viață a acesteia nu va fi deloc o sarcină ușoară. Nu pot fi ignorate fenomenele contrarii destinderii. Deși s-au întors în Marea Britanie 6 000 de soldați din Germania occidentală, nu de mult ministrul britanic al apărării- a anunțat că guvernul este gata să pună la dispoziția N.A.T.O. un contingent suplimentar de 20 000 de oameni și, pe deasupra, niște vase de război în Mediterana. Se înțelege că asemenea măs.uri nu vin în sprijinul destinderii și nu sînt un indiciu despre intențiile de a trece la măsuri de reducere a înarmărilor și forțelor armate. Cu toate acestea, îmi exprim speranța că lucrurile se vor îndrepta spre lichidarea Pactului Atlantic și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia.în ce privește îmbunătățirea climatului politic în Europa, remarc cu satisfacție progresele intervenite în dezvoltarea relațiilor anglo-ro- mâne. D-na deputat Jennie Lee, președinta Partidului laburist, ministru, văduva lui Aneurin Bevan, a condus o delegație oficială a partidului, care a făcut recent o vizită în România, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Era pentru prima oară după multi ani cînd partidul laburist a trimis o delegație oficială în- tr-o țară socialistă. După cum ne-a relatat, d-na Lee a fost impresionată favorabil de multe lucruri văzute în țara dumneavoastră. în ce privește dezvoltarea economiei și culturii, între altele, d-sa este de părere că s-au creat multe posibilități ca turiștii europeni să-și petreacă un concediu plăcut în hotelurile minunate ce s-au construit pe țărmul românesc al Mării Negre. Se așteaptă ca o delegație românească să întoarcă această vizită, probabil în vara viitoare.De asemenea, vreau să remarc extinderea relațiilor comerciale. Ministrul tehnologiei, dl. Anthony Wedgwood Benn, care a vizitat Bucureștiul în iunie, arată că, acordul semnat de către România și Marea Britanie cu un an în urmă „începe să dea roade" și se vor realiza cît se poate de curînd contracte substanțiale. D-sa consideră că a- cordul de cooperare tehnică încheiat între cele două țări va fi foarte a- vantajos pentru ambele state. „Românii — a arătat dl. Benn într-un interviu acordat revistei „Financial Times" — încearcă să-și construiască industria cît mai rapid posibil și își dau seama că noi putem să le oferim o mare parte din tehnologia a- vansată necesară pentru acest lucru". El a indicat o serie de domenii în care colaborarea prezintă interes pentru ambele părți.Acordul tehnologic cu România a fost primul acord semnat de Marea Britanie cu o tară din Europa răsăriteană. De atunci, acorduri similare au mai fost încheiate cu Polonia, Ungaria, Cehoslovacia și Uniunea Sovietică. Fără îndoială, industria și exporturile Marii Britanii au numai de cîștigat din comenzile importante care li s-au făcut de către aceste țări. Șase companii engleze au încheiat contracte în valoare de aproape 19 milioane de lire, care
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prevăd livrări de fabrici chimice, mașini textile, cargouri etc.Se înțelege că dezvoltarea schimburilor economice presupune din partea cercurilor interesate din Marea Britanie o preocupare penț-w" importarea de mărfuri din ță’” care dorim să exportăm. Dup s-a aflat, ministrul de externe.Michael Stewart, va vizita România, Bulgaria și Ungaria. Se spune că el este preocupat de creșterea volumului schimburilor comerciale cu țările răsăritene.însemnătatea pentru Anglia a dezvoltării relațiilor comerciale cu toate țările apare mai evidentă în lumina complexului de probleme pe care le ridică cererea sa de aderare la Piața comună. După cum se știe, această cerere a fost ' aprobată de parlament, deși n-au fost și nu sînt șanse, de a fi întrunite cele mai1 mici condiții prealabile stipulate în programul general al Partidului laburist. Circa 60 de deputați din ambele partide au votat împotriva ade- răriL Și eu am fost unul dintre opo- nenți. Nu sînt pentru intrarea Angliei în C.E.E, din mulțe motive. Intre altele, consider că aceasta ar a- trage o creștere importantă a costului importurilor noastre de produsa alimentare și, în consecință, a costului vieții oamenilor muncii. Aderarea ar implica, de asemenea, o creștere importantă a deficitului balanței noastre de plăți și ar impieta asupra relațiilor noastre comerciale cu țările Commonwealthului. Dar principalele mele obiecții sînt de natură politică. Eu mă tem că Piața comună are menirea să devină o bază economică a pactului militar N.A.T.O. ; or, eu mă opun cu înverșunare permanentizării acestei alianțe militare îndreptate împotriva Europei răsăritene. De asemenea, susțin că dacă dorim să unim Europa, aceasta trebuie să se refere la întreaga Europă șl nu numai la 5 sau 
8 țări vest-europene.Aderarea Marii Britanii la Piața comună continuă să fie sortită eșecului, mai ales datorită obiecțiunilor Franței. în aceste împrejurări au a- părut, în ultimele cîteva luni, propuneri privind o asociație a comerțului liber a Atlanticului de nord. Adepții acestei idei susțin că prin realizarea unei asemenea apropieri cu America și Canada s-ar asigura acea piață vastă, de care are nevoie industria noastră aeronautică, cea a mașinilor de calcul și alte ramuri industriale de mare anvergura ; că ea ar fi, de asemenea, folositoare pentru balanța noastră de plăti și că ar reprezenta o alternativă mult mai bună pentru Anglia decît aceea de a fi afectată de adoptarea de către Statele Unite a unor tarife protecționiste, lucru care nu este exclus în viitorul apropiat.Trebuie să arăt că mulți dintre noi, din aripa stingă a Partidului laburist, care ne-am opus intrării în Plata comună, sîntem și împotriva preconizatei zone de „comerț liber“ a Atlanticului de nord. Obiecțiunea noastră principală rezidă în aceea că această asociere va duce la o și mai accentuată dominare a economiei și politicii britanice de către Statele Unite, iar noi nu dorim să reducem Anglia la rolul de al 51-lea stat al S.U.A.în concluzie, vreau să subliniez importanta pe care o atribui strîn- gerii legăturilor dintre Anglia și România, în genere între Apus și Răsărit. Am în vedere, desigur, importanța economică. Dar consider și mai important faptul că aceste legături contribuie la evitarea pieirli copiilor noștri Intr-un al treilea război mondial.
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