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Miercuri dimineața au început

LUCRĂRIL
PRIMEI SESIUNI
A CELEI DE A VI-A

LEGISLATUR
A MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări Na

ționale au început miercuri dimi
neața lucrările primei sesiuni a 
celei de-a Vl-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

La lucrările sesiunii iau parte 
numeroși invitați — activiști de 
partid și de stat, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, personalități ale vie
ții economice, științifice și cultura
le. Asistă șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră.

Sînt prezenți, de asemenea, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine la București.

La ora 10 -deputății și invitații au 
întîmpinat cu puternice și înde
lungi aplauze, la intrarea în sala 
de ședință, pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizîl, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Constantin Drăgan, 
.Tănos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

La începerea ședinței, deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, a anunțat că, 
în conformitate cu prevederile re
gulamentului de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale, lucrările se
siunii urmează să fie conduse, pînă 
la alegerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, de cel mai în vîrstă 
deputat al legislaturii.

Deputatul Petre Constantinescu- 
Iași, președintele de vîrstă, a rostit 
cuvîntul de deschidere a sesiunii.

Profund emoționat de deosebita 
cinste de a prezida deschiderea 
primei sesiuni a celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale, a subliniat acad. prof. Cons- 
tantinescu-Iași, țin să vă mulțu
mesc tuturor pentru această încre
dințare. Permiteți-mi să vă prezint 
salutul meu cald tuturora și în
deosebi numeroșilor deputați eare 
calcă pentru întîia oară pragul a- 
cestuî înalt for al țării.

Pentru a înțelege mai bine îm
prejurările în care se deschide a

ceastă legislatură, aș dori ca să 
adaug privilegiului de vîrstă, ace
la de a fi participat la toate legis
laturile Marii Adunări Naționale, 
începînd cu mandatul de deputat 
în primul Parlament democrat al 
țării din anii 1946—1948.

Participant la întreaga epocă de 
fundamentare legislativă a țării, 
mi-am putut da seama de rolul 
fiecărei Mari Adunări Naționale, 
de contribuția fiecăreia la „mersul 
înainte al istoriei patriei noastre" 
— după expresia marelui nostru 
înaintaș Nicolae Bălcescu.

Camera Deputaților aleasă pe 
baze democratice în toamna anu
lui 1946 a adus o contribuție pu
ternică în lupta pentru înfăptuirea 
noului regim de democrație popu
lară. începînd din primăvara lui 
1948 — deci cu 21 de ani în 
urmă — Constituția țării a stabilit 
forma nouă a Marii Adunări Nați
onale, expresie a noii orînduiri. Ac
tuala Constituție a consacrat victo
ria definitivă a socialismului în 
țara noastră.

Marea Adunare Națională care 
se deschide astăzi are un specific 
propriu, legat de profundele schim
bări social-politice petrecute în 
structura societății românești. în 
anii construcției socialiste s-au 
dezvoltat în ritmuri înalte capaci
tatea și nivelul industriei noastre, 
ramura conducătoare a economiei 
naționale; atenție deosebită s-a 
dat agriculturii; învățămîntul a 
cunoscut transformări fundamen
tale, astăzi aproape un sfert din 
populația țării învață; știința și 
cultura au făcut progrese necu
noscute în trecut; s-a ridicat nive
lul de trai al oamenilor muncii.

Trăim în epoca democrației so
cialiste, de al cărei sens este pă
truns astăzi fiecare cetățean al pa
triei noastre. Clasa muncitoare, 
clasa conducătoare a societății 
noastre, și-a dovedit rolul istoric 
în construcția unei noi orînduiri; 
schimbări adinei s-au petrecut în 
viața țărănimii noastre, care a în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

PLENARA CONSILIULUI TOVARĂȘUL->

AL FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE

La 12 martie a.c. a avut loc, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

în cadrul plenarei, tov. Vasile 
Potop, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, a prezentat informarea cu 
privire la desfășurarea campaniei 
electorale pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Națio-

Concluziile Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

cu privire la rezultatele alegerilor 
de deputați de la 2 martie

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, analizînd des
fășurarea campaniei electorale și a 
alegerilor de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională și consiliile 
populare județene, municipale, o- 
rășenești și comunale, dă o înaltă 
apreciere rezultatelor votului de la 
2 martie 1969.

Exercitîndu-și cu un profund 
simț de responsabilitate civică 
drepturile constituționale, cetățenii 
patriei noastre, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
s-au prezentat masiv în fața urne
lor, asigurînd o strălucită victorie 
în alegeri a Frontului Unității So
cialiste. Niciodată în istoria con
sultărilor electorale din țara noas
tră, participarea la alegeri a ce
tățenilor — aproape totalitatea ce
lor înscriși în listele electorale —, 
nu a fost atît de impunătoare și 
nicicînd reprezentanții oamenilor 
muncii nu au întrunit un procent 
atît de ridicat de voturi.

Rezultatele alegerilor de la 2 
martie exprimă aprobarea deplină 
de către întregul popor a progra
mului Partidului Comunist Român 
— înfățișat în Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste — a politi
cii interne a partidului de dezvol
tare multilaterală a patriei, de ri
dicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii, precum și a poli
ticii sale externe de întărire a 
prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, a unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, a uriașului front antiim- 
perialist, de promovare a relațiilor 

nală și consiliile populare, iar tov. 
Mihai Levente, secretar al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a prezentat conclu
ziile ce se desprind din alegerile de 
la 2 martie. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste a a- 
doptat în unanimitate concluziile și 
a hotărît să fie date publicității.

Consiliul Național și-a exprimat 
deplinul acord cu propunerile Ple
narei Comitetului Central al Parti- 

cu toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor social-politică, în inte
resul păcii și securității interna
ționale. Prin votul de la 2 martie, 
poporul român și-a reafirmat cu 
putere voința și hotărîrea de. a în
tări necontenit orînduirea socia
listă, a apăra cuceririle sale revo
luționare, independența și suvera
nitatea națională a patriei.

Rezultatul scrutinului pune în 
lumină cu deosebită pregnanță 
trăinicia orînduirii noastre socia
liste, identitatea de țeluri a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, prietenia frățească din
tre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, unitatea indestructi
bilă a tuturor oamenilor muncii în 
jurul Partidului Comunist Român. 
El confirmă încă o dată coeziunea 
tuturor forțelor social-politice ale 
țării noastre, a cărei expresie or
ganizatorică o constituie Frontul 
Unității Socialiste.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste vede în acest 
vot angajamentul ferm al oameni
lor muncii de a-și consacra în
treaga energie, priceperea, capaci
tatea de muncă și talentul tradu
cerii în viață a politicii Partidului 
Comunist Român, politică izvorîtă 
din cerințele edificării depline a 
socialismului, pusă în slujba inte
reselor vitale ale tuturor catego
riilor și păturilor sociale, ale în
tregului popor. încrederea nestră
mutată a maselor în partid, adezi
unea lor față de politica sa mar- 
xist-leninistă reprezintă garanția 
sigură a înfăptuirii obiectivelor 

dului Comunist Român din 11 mar
tie referitoare la îmbunătățirea ac
tivității Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri.

Consiliul a aprobat de asemenea 
în unanimitate propunerile Plena
rei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la 
componența conducerii Marii 
Adunări Naționale, Consiliului de 
Stat și guvernului.

privind făurirea unei economii mo
derne, bazată pe o industrie puter
nică și o agricultură înaintată, per
fecționarea relațiilor sociale și lăr
girea democrației socialiste, înflo
rirea învățământului, științei și cul
turii, ridicarea neîncetată a bună
stării membrilor societății.

Amploarea pe care a cunoscut-o 
campania electorală, intensa acti
vitate socială și politică pe care ea 
a prilejuit-o în toate orașele și 
satele, participarea a milioane și 
milioane de cetățeni, practic a în-
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CONGRESUL
PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN- 

UN REMARCABIL 
EVENIMENT POLITIC

PAUL NICULESCU -MIZIL

Miercuri la amiază, o delegație 
a locuitorilor municipiului Pitești 
și județului Argeș a făcut o vizită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean, a transmis, în numele lo
cuitorilor județului Argeș, secreta
rului general al C.C. al P.C.R. căl
duroase mulțumiri și adîncă recu
noștință pentru grija purtată dez
voltării municipiului Pitești și ju
dețului Argeș, ca și celorlalte ju
dețe ale țării.

Timp de 15 ani, a spus vorbito
rul, ați fost deputatul nostru de 
Argeș. în acest timp, sub îndru
marea nemijlocită a dv., Argeșul 
nostru s-a dezvoltat mult, lucru 
pentru care oamenii muncii poartă 
în inimile lor cea mai fierbinte 
recunoștință Comitetului Central 
al partidului și dumneavoastră per
sonal. De aceea, vă rugăm să ne 
permiteți să vă oferim prima cheie 
a municipiului Pitești căruia 1 s-au 
deschis atît de frumoase perspec
tive. Oferirea acestei chei este o 
expresie a devotamentului nostru 
față de partid, a stimei și prețuirii 
față de dv. personal, expresia ho- 
tărîrii noastre de a transpune în 
viață sarcinile trasate de partid.

Mulțumind delegației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus i

Este adevărat că Argeșul, ea și 
alte județe ale patriei, a progresat 
mult în acești ani, ca urmare a 
îndeplinirii programului partidului 
de dezvoltare multilaterală a țării 
noastre. La dezvoltarea lui un roi 
deosebit l-au avut oamenii muncii 
din municipiul Pitești și județul 
Argeș ; fără munca permanentă a 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, acest lucru nu s-ar fi putut 
realiza. De aceea trebuie în pri
mul rînd să exprim mulțumiri ce
lor ce au înfăptuit aceste realizări, 
oamenilor muncii, în frunte cu co
muniștii, din județul Argeș, și 
să le urez tuturor să desfășoare o 
muncă și mai hotărîtă pentru a 
aduce Ia îndeplinire sarcinile ee 
le revin în viitor. Aceste sarcini nu 
sînt ușoare ; trebuie să intre în 
producție multe obiective noi. Știu 
că unele sînt chiar întârziate ți vor 
trebui luate toate măsurile pentru 
a le pune cît mai curînd în funcți
une. Există condițiile necesare pen
tru aceasta. îmi exprim convinge
rea că organizația de partid, toți 
oamenii muncii își vor mobiliza e- 
forturile pentru realizarea acestor 
importante obiectivă. Vă doreso 
succes, tovarăși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu membrii delegației, 
interesîndu-se de stadiul lucrărilor 
pe marile șantiere industriale, de 
felul în care se realizează sarcinile 
de plan în unitățile economice din 
județ.

B ® ® O O ® membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.
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Executarea exemplară 
a tuturor lucrărilor agricole!

Iarna care, în acest an, s-a pre
lungit mult a întîrziat începerea 
lucrărilor agricole de primăvară, 
în alți ani, la această dată, 
erau însămințate o bună parte 
din culturile din prima urgentă 
și se lucra de zor la pregătirea te
renului pentru cele care, în mod o- 
bișnuit, se seamănă mai tîrziu, cum 
sînt floarea-soarelui, porumbul etc. 
Ca urmare, în acest an, perioada de 
executare a lucrărilor agricole de 
primăvară se va reduce foarte mult, 
îneît în decurs de cel mult o lună 
și jumătate va trebui să se execute 
ceea ce, în alți ani, se realiza în 
două luni și jumătate. Avînd în ve
dere baza materială de care dispune 
agricultura — tractoare și mașini a- 
gricole mai multe decît în alți ani 
— pregătirile amănunțite care au fost 
efectuate din vreme, măsurile orga
nizatorice care se iau acum de că
tre organele de partid și de stat, de 
către fiecare unitate agricolă în par
te, există putința ca întârzierea în 
ce privește executarea însămînțărilor 
și celorlalte lucrări de sezon să fie 
recuperată. Se cere însă ca. în fie
care unitate agricolă, să fie folosite 
cu randament maxim toate mijloa
cele mecanizate și celelalte forțe 
din unități, să se lucreze intr-un 
ritm rapid, respectîndu-se cerințele 
agrotehnice specifice fiecărei culturi, 
determinate de condițiile climatice 

Nicolae Giosan 
președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii

din acest an pentru a se asigura ob
ținerea unor recolte mari.

în această primăvară trebuie să se 
execute un mare volum de lucrări. 
Este vorba de pregătirea patului 
germinativ și semănatul culturilor 
de primăvară pe o suprafață de 5,9 
milioane hectare, fertilizarea unor 
mari suprafețe cu îngrășăminte chi
mice și organice, la care se adau
gă plantarea a 12 000 ha cu vii, 6 000 
ha cu pomi, semănatul și plantatul 
celor 230 000 ha care urmează să se 
cultive cu legume. Este, intr-adevăr, 
un mare volum de lucrări care vor 
trebui efectuate într-o perioadă mult 
mai scurtă de timp.

După cum se știe, în toamna și iar
na acestui an, în sol s-a acumulat 
o mare rezervă de apă, care a pă
truns profund în pămînt, ceea ce 
constituie, fără indoială, o premisă 
favorabilă pentru producția agrico
lă din acest an. In cea mai mare 
parte a țării cantitățile de apă acu
mulate în sol depășesc 2 000 metri 
cubi la hectar, iar în unele zone cum 

sînt nordul Olteniei, cîmpia de vest 
și luncile unor rîuri această canti
tate atinge 3 000 metri cubi de apă la 
hectar. Este un lucru bun dacă se 
are în vedere că pentru o producție 
de 3 000 kg de grîu sau 4 000 kg po
rumb sînt necesari 2 500 mc. de apă.

Acest avantaj trebuie folosit din 
plin, in care scop măsurile agroteh
nice care se aplică trebuie adaptate 
judicios condițiilor din acest an, 
munca să fie astfel organizată îneît 
sămînța să poată fi pusă în pămînt 

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului dr. RAFAEL CALDERA RODRIGUEZ

Președintele Republicii Venezuela
Cu ocazia preluări funcției de președinte al Republicii, vă transmit, 

Excelență, felicitările mele cordiale, cele mai bune urări de fericire per
sonală și de prosperitate poporului venezuelean.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre România și Venezuela 
vor continua să se dezvolte în interesul țărilor și popoarelor noastre, ai 
colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

in timpul optim. Dacă anul trecut a 
trebuit să adaptăm agrotehnica la 
condițiile determinate de secetă, în 
această primăvară trebuie să ținem 
seama de excesul de umiditate. De 
aci și necesitatea de a executa lu
crările în așa fel îneît umezeala a- 
bundentă să nu ducă la înrăutățirea 
proprietăților fizice ale solului și 
totodată să se asigure păstrarea apei 

(Continuare în pag. a HI-a)

Delegația care a avut însărcina
rea de cinste să reprezinte Parti
dul Comunist Român la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian a urmărit cu viu 
interes lucrările acestuia. Din în
treaga desfășurare a congresului, 
din ecoul avut în timpul lucrări
lor sale, ca și în răstimpul ce a ur
mat se poate deduce, cu claritate, 
însemnătatea acestui eveniment în 
viața și lupta comuniștilor italieni, 
a clasei muncitoare și maselor largi 
ale oamenilor muncii din Italia, ca 
și pe plan politic internațional.

Am putut remarca modul 
creator în care congresul a 
abordat complexul de fenomene ce 
confruntă Italia contemporană — 
expresie a unor probleme ale dez
voltării sociale care formează baza 
obiectivă a marilor lupte munci
torești, țărănești și studențești din 
ultimul timp. Aceste probleme 
și-au găsit tratarea în Raportul 
Comitetului Central al P.C.I., pre
zentat de tovarășul Luigi Longo — 
raport care a cuprins o bogată ana
liză a vieții politice, economice și 
sociale a țării, a principalelor cu
rente și tendințe ce se manifestă 
în societate, a programului de ac
țiune și obiectivelor pe care și le 
propune partidul în domeniul in
tern, pentru înnoirea politică și 
realizarea unor adînci transformări 
sociale, precum și în domeniul in
ternațional, pentru afirmarea des
tinderii și promovarea cauzei păcii 
și socialismului în lume.

Se poate spune, în mod neîndo
ielnic, că atît Raportul cît și dez
baterile pe care le-a prilejuit au 
ilustrat caracterul viu al căutări
lor pentru elaborarea unor răspun
suri realiste la cerințele dezvol
tării sociale, au ilustrat capacitate 
de creație politică, străină închis
tării în scheme abstracte și formule 

rigide, preluate sau aplicate meca
nic. Analiza situației, a condițiilor 
de luptă, a formelor de acțiune, 
obiectivelor imediate și de perspec
tivă și căiloi' capabile să conducă 
la realizarea acestora a suscitat in
teresante schimburi de păreri și 
confruntări de idei, purtate într-o 
atmosferă liberă, deschisă, pe de
plin democratică. în acest sens, se 
poate aprecia că lucrările congre
sului au oferit o reflectare a acti
vității teoretice desfășurate de 
P.C.I. pentru aplicarea creatoare a 
principiilor fundamentale ale mar- 
xism-leninismului la condițiile con
crete ale țării, pentru stimularea 
gîndirii revoluționare vii, originale, 
în legătură strînsă cu realitățile.

Congresul a cristalizat concluzii 
de o amplă perspectivă în vederea 
înfăptuirii obiectivelor partidului, 
a preconizat forme multiple de 
luptă, parlamentară și neparla
mentară, inițiativă politică îmbi
nată cu acțiunea de masă perma
nentă, tot mai largă, mai unita
ră. P.C.I. s-a afirmat ca promo
torul ideii unui puternic front al 
tuturor forțelor de stânga, al unei 
coaliții care să reunească toate cu
rentele și orientările democratice 
tinzînd spre înnoire socială.

Printr-o multitudine de aspecte, 
congresul a confirmat caracterul 
realist al formulei politice de re
grupare a forțelor de stînga ale 
societății italiene. El a ilustrat în 
primul rînd legăturile puternice și 
largi ale Partidului Comunist Ita
lian cu clasa muncitoare, cu ma
sele oamenilor muncii de la orașe 
și sate — realitate reflectată de 
însăși componența participanților 
la congres, miile de delegați și in
vitați cuprinzînd muncitori, țărani, 
proletari agricoli, oameni de cul
tură, artă, știință și alte categorii 
de intelectuali, studenți, funcțio

nari. O impresionantă imagine a 
legăturii organice dintre partid și 
clasa muncitoare au oferit delega
țiile de muncitori din întreprinderi 
care s-au succedat la tribuna con
gresului — delegații alcătuite din 
muncitori comuniști, socialiști, de- 
mocrat-creștini — ca și numeroa
sele mesaje de salut și adeziune 
sau de sprijin financiar trimise 
congresului.

Subliniind necesitatea dezvoltării 
în continuare a legăturilor dintre 
partid și clasa muncitoare, întă
ririi unității de acțiune proletară, 
congresul a acordat o mare atenție 
problemei sistemelor de alianță cu 
cele mai largi și mai diverse pături 
și categorii sociale, dezvoltării con
tactelor și colaborării cu diferitele 
formațiuni politice de stînga, de
mocratice, intensificării dialogului 
într-un larg evantai cu toate for
țele sociale dornice de progres și 
înnoire. A putut fi urmărit modul 
dinamic, elastic, în care P.C.I. con
cepe dezvoltarea acestor legături, 
pentru crearea unui cadru larg 
de colaborare, străin oricăror ten
dințe de exclusivism. Comuniștii 
italieni au relevat în acest sens 
că dialogul lor cu forțele catolice 
a ieșit din cadrul formulelor teo
retice, este în prezent un fenomen 
de masă care se desfășoară în jurul 
marilor probleme sociale și tinde 
să devină căutare de acțiune co
mună.

O mare atenție a acordat con
gresul întăririi legăturilor partidu
lui cu tineretul, cu diferitele miș
cări studențești. S-a reliefat preo
cuparea ca acțiunile protestatare, 
revendicative ale tineretului mun
citor sau universitar să nu fie 
privite de pe poziții înguste, sec
tare, ci să găsească întotdeauna la

(Continuare în pag. a HI-a)
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Avantajele economisirii 
pe libretul cu dobîndă 

și cîștiguri in autoturisme

SALUT ZIARULUI
//NEUER WEG"

Destinații
prozaice

Care este soarta unor clădiri, 
vestite odinioară prin farmecul 
și pitorescul lor ? Ne rezumăm 
numai la citeva exemple : „Casa 
Paharnicului" din Piatra Neamț 
— tradițional loc de întîlnire a 
glumei cu cintul și vinul — a 
devenit, grație organelor comer
ciale locale, depozit de fierărie ! 
Hanul de la Gura Orbicului 
(Buhuși), impunătoare construc
ție în stilul arhitecturii româ
nești, s-a profilat și el în... 
moară. Rețineți : in ambele ca
zuri este vorba de monumente 
istorice de o valoare deosebită' 
Nu s-ar putea oare (așa cum 
se obișnuiește) să li se găsească 
o destinație potrivită scopului 
lor inițial ? Lipsește preocupa
rea. O caută, cumva, cu lumi
narea ?

de nebun
Maria Obreja, telefonistă la 

Șantierul I.C.S.I.M. Berceni 
(București) are toate motivele 
să sufle, de-aci înainte, și-n 
iaurt. Din cauza paznicului de 
noapte, Petre Ciorbă. într-una 
din seri, paznicul a intrat înar
mat în camera centralei tele
fonice. Mai mult în glumă, tele
fonista l-a întrebat ce face cu 
arma. „Te-mpușc pe tine" i-a 
răspuns paznicul. Și fără să stea 
pe gînduri (era și greu, după 
cît alcool ingurgitase) a dus 
arma la ochi și a tras. Telefo
nista a avut noroc. S-a ales cu 
o rană ușoară și cu spaima. Cu 
Ciorbă, paznicul, este însă altă 
poveste. L-au luat „la ochi" or
ganele de cercetare penală. Și 
aaestea țintesc bine !

Control
de formă?

O problemă de principiu. Este 
vorba de colectivele care în
treprind controlul financiar. 
Sînt sau nu însoțite de tehni
cieni, specialiști în domeniul 
unității respective ? Se pare că 
nu. Cel puțin nu întotdeauna. 
Controlul financiar efectuat la 
cooperativa „Tehnica" din Bra
șov a scos la iveală pagube 
de 30 000 lei. După spusele revi
zorului, suma este însă cu totul 
estimativă. Stabilirea reală a 
prejudiciilor ar fi imposibilă 
De ce 1 Simplu: Cooperativa 
dispune de tot felul de piese 
— de la ceasuri, la automobile; 
de la șaltere, la televizoare. 
„Ar trebui să fii Mafalda ca 
să-ți dai seama ce e bun și ce 
e rău, ce e lipsă sau ce se află 
în plus". Lucrurile s-ar simpli
fica mult dacă funcționarul a- 
flat în control ar fi însoțit de 
un tehnician competent. Așa 
însă se merge pe ghicite. Ghioc 
or avea ?

Să-1 vedem
la fată9

Plata salariilor nu-i la chere
mul cuiva- Ziua de salariu — 
stabilită prin legislația muncii — 
se respectă cu strictețe. Există 
norme și dispoziții clare. Cu atît 
mai surprinzător, cînd aflăm că 
sînt și... excepții. Cadrele didac
tice din Bar cea (Galați) n-au 
primit nici pînă azi salariile pe 
luna februarie — ne informează 
opt învățători din comună. Ce 
încurcă-lume o fi bălmăjit lu
crurile ? Domnia sa și-a încasat 
lefușoara ? Ne-ar mîhni profund 
să aflăm că nu și-a încasat-o. 
Trebuie să ocrotim „specime
nele" rare. Un cap pătrat nu 
găsești oriunde.

Unde-i lege
nu-i

I tocmeală!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
ir

Un fapt de neconceput ! Ha- 
ralambie Bălan, șeful serviciului 
control financiar intern de la 
Uzina „Grivița Roșie" — Bucu
rești, nu-și respectă propriile 
obligații de serviciu în apărarea 
intereselor întreprinderii. Anul 
trecut, organul de miliție con
stată un prejudiciu de 95 000 lei 
adus uzinei respective de către 
D.R.T.A. Baza 2 din Giulești, 
prin transporturi neefectuate șl 
plătite, pe anul 1967. Deci trans
porturi fictive- Prevăzător, or- 
ganul de miliție cere extinderea 
controlului financiar și pe peri
oada anterioară de trei ani. Ei 
bine, Haralambie Bălan refuză. 
N-a întreprins nimic nici pînă 
azi. Nu se pot descoperi posibile 
fapte infracționale. Cercetările 
stagnează. Oare șeful acestui 
C.F.I. nu poate fi tras la 
pundere pentru refuz de 
viciu legalmente datorat ?

răs- 
ser-

deRubrică redactată
Ștefan ZIDÂRIȚĂ 
Gheorgho POPESCU 

sprijinul corespondenților
..Scînteii"

CM priviri glaciale
Peste cîteva 

de odihnă, de 
vor primi din 
primire care să îndreptățească elogii 
pentru gospodarii acestor stațiuni? 
Acestei întrebări încearcă să-i răs
pundă raidul de față, întreprins pe 
litoral și pe Valea Oltului.

Pe litoral, după cum au anunțat 
la vremea respectivă buletinele me
teorologice, vîntul și frigul au fost 
în iarna aceasta prezențe cotidiene. 
Ceea ce ar putea constitui, oarecum, 
o scuză pentru constructorii din sta
țiuni, angajați în desfășurarea unor 
lucrări de anvergură. La Mangalia, 
se știe, se ridică un întreg oraș. Lu
crările însă se desfășoară într-un 
ritm mult prea lent. Dintr-o recentă 
analiză, făcută de Comitetul jude
țean de partid Constanța asupra sta
diului lucrărilor din stațiuni, a re
ieșit că multe hoteluri și restaurante, 
dintre cele care urmează să fie date 
în folosință în apropiatul sezon, sînt 
întîrziate cu aproape două luni.

Care sînt 
Explicațiile constructorilor și 
beneficiarilor lasă ' . 
principala vinovată este vremea. 
Motive care nu 
judiciile aduse rentabilității, 
cienței economice, faptul că între
prinderile pendinte de O.N.T. și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor nu 
au privit cu mal multă seriozitate 
termenele fixate. Pentru că ceea 
ce se întîmplă acum nu prea sea
mănă nici a disciplină, nici a bună 
organizare. Faptul că nici la începu
tul lui martie cele trei I.H.R.-uri ale 
O.N.T. nu încheiaseră contracte cu 
constructorii în care să fie eșalo
nate valorile de plan, pe fiecare 
obiectiv ce se execută, arată că și 
pentru 1969 planul de investiții 
a fost pregătit din vreme, că 
este încă definitivat. La început 
martie 1969 nu se știe încă cine 
face noile lucrări de plantare 
spații verzi în stațiuni, deși este 
vorba de investiții în valoare de 
vreo 4 700 000 lei. 
țiile care trebuie 
viitor vor intra 
dacă titularul
O.N.T.-uI — nu va lua de pe acum 
măsurile corespunzătoare. Așa s-a în- 
tîmplat și anul trecut, deși comite
tul județean de partid a atras aten
ția atît O.N.T.-ului cît șl Ministeru
lui Industriei Construcțiilor, încă de 
la începutul lui 1968, că nu există 
suficiente fonduri care să asigure 
front de lucru pentru 1969. Aceasta 
este una dintre cauzele principale 
ale întîrzierii construcțiilor la Man
galia, după părerea directorului în
treprinderii 12 construcții, care exe
cută lucrări în această stațiune. 
Dacă așa stau lucrurile, răspunzător 
este Ministerul Industriei Construc
țiilor. care nu a luat de la C.S.P. 
fondurile suplimentare, ce i-au fost 
ținute în rezervă pînă în luna iulie 
1968, motivînd că va lucra din de
pășiri de plan. Poate hotărîrea a fost 
luată la minister anticipîndu-se ne- 
asigurarea ritmului de lucru normal 
pe acest șantier și, deci, necheltui- 
rea fondurilor (ceea ce, de altfel, s-a 
și întîmplat anul trecut cu aproape 
9 milioane lei).

Criza de timp pe șantierele din 
stațiuni este amplificată și de lipsa 
unor materiale. întreprinderile de 
construcții întîmpină greutăți în 
asigurarea unor sortimente de lemn, 
a cădițelor pentru dușuri, pentru 
care nu s-au primit încă repartiții 
de la Ministerul Industriei Con
strucțiilor, se simte lipsa pompelor 
centrifugale și a cablurilor subte
rane dirijate de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Mai sînt și alte probleme de mare 
însemnătate pentru pregătirea sezo
nului. în primul rînd, construcțiile 
de spații comerciale și cele

zeci de zile, stațiunile 
la munte și mare, își 
nou oaspeții. Va fi o

cauzele întîrzierilor ? 
ale 

impresia că

justifică pre- 
efi-

nu 
nu 
de 
va 
și

Chiar șl construc- 
terminate în anul 
în criză de timp 
de investiții —

Recentele întîlniri elec
torale au înscris un 
moment important în via
ța politică a țării, cons
tituind o expresie vie a 
democrației socialiste în ac
țiune. ilustrînd pregnant 
rolul hotărîtor al maselor 
în edificarea socialistă a 
țării. în contactul viu, ne
mijlocit dintre deputați și 
alegători au fost supuse u- 
nei analize amănunțite 
perspectivele de progres 
multilateral al orașelor și 
satelor, s-au schițat măsuri 
destinate dezvoltării lor pe 
tărîm economic, edilitar. 
S-au creat, astfel, pre
misele unei activități con
crete strîns legate de ce
rințele, de imperativele ma
jore ale realității, un ca
dru corespunzător exerci
tării atribuțiilor largi și a 
răspunderilor sporite ce re
vin consiliilor populare, de- 
putaților în organizarea și 
conducerea vieții economi- 
co-sociale pe plan local. Se 
poate afirma că activita
tea consiliilor populare, e- 
ficiența și rezultatele mun
cii lor depind în mare 
parte de măsura în care, 
cu spirit de buni gospodari, 
cu discernămînt și recepti
vitate sporită, se preocupă 
de ierarhizarea propuneri
lor și sugestiilor făcute în 
întîlnirile cu alegătorii, în 
ordinea însemnătății lor, a 
implicațiilor în viața social- 
economică a orașelor și co
munelor.

Conștiente de acest lu
cru. consiliile populare 
au trecut la aplicarea în 
viață a propunerilor cetă
țenilor. Ne-am convins de 
aceasta și într-o recentă vi
zită în orașul Buzău. Aici, 
ca pretutindeni, la întîlni
rile cu alegătorii s-au for
mulat numeroase propu
neri (peste 1000) vlzînd ur-

de agre-

ment în stațiuni. Se pare că există 
un interes redus pentru locurile și 
modalitățile de divertisment ale tu
ristului. pentru deservirea lui. După 
cum am fost informați la consiliul 
popular județean, pentru apropiatul 
sezon s-au realizat vreo 9 magazine 
cu autoservire, mai ales în Con
stanta, iar în cîteva zile începe 
construcția altor două unități de 
acest fel la Costinești și 2 Mai ; se 
amenajează cîteva bazare la Eforie 
Nord. Mangalia și la Mozaicul ro
man din Constanța, se va extinde 
comerțul mobil prin mărirea numă
rului de chioșcuri, automagazine, că
rucioare. tonete. Dar acestea nu pot 
suplini întru totul lipsa magazine
lor, mai ales în complexul de sta
țiuni de la Mangalia. Nici anul 
acesta nu se vor realiza cei 1 500 mp 
de spațiu comercial care trebuie să 
fie dati în folosință la Mangalia si

raid-anchetă

800 mp la Mamaia. Dar dacă la Ma
maia magazinele existente mai pot 
face față oarecum, la Mangalia Nord, 
la Zodiac, unde numărul de locuri 
a crescut considerabil, lipsa spațiilor 
comerciale se face puternic simtită.

Desigur, litoralul dispune de o pu
ternică bază materială deja consti
tuită care oferă condiții bune celor 
ce vor veni la odihnă. Dar cele cî
teva aspecte desprinse din complexa 
activitate de pregătire a sezonului 
pe litoral demonstrează că în ceea 
ce privește integrarea în realizările 
mai vechi a noutăților acestuia exis
tă o seamă de întîrzieri. Există 
însă suficiente forțe prin mobiliza
rea cărora se poate recupera rămî- 
nerea în urmă. Litoralul 
se prezinte oaspeților săi 
corespunzător exigentelor 
giului de care se bucură.

★

De Ia mare am plecat spre munte 
și am poposit pe Valea Oltului. în 
sezonul care vine sînt așteptați nu 
mai puțin de 85 000 de vizitatori, față 
de 65 000 citi au fost în anul trecut, 
întrebarea : cum sînt asigurate con
dițiile de care au nevoie vizitatorii 
pentru odihnă și tratament ? — este, 
deci, pe deplin justificată.

— In ce privește sectorul gospo
dăresc — ne-a spus tovarășul Nico
lae Albu, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Vîlcea — situa
ția este bună. Majoritatea pregăti
rilor au început încă din prima lună 
a anului. Există practic garanția că, 
în general, pregătirea bazei materiale 
și lucrările de înfrumusețare a sta
țiunilor vor fi terminate pînă la 1 
mai.

Intr-adevăr, situația pe teren în
fățișează multe aspecte pozitive. 
Printr-o bună colaborare cu con
structorul, lucrările de modernizare 
a unor vile sînt într-un sta
diu avansat. Fată de ritmul cu 
care se lucrează devine cert că șl 
alte lucrări de investiții — construi
rea unei centrale termice și moder
nizarea corpului C al bazei de tra
tament de la Govora, extinderea ca
pacității cantinei nr. 1 la Olănești, 
protejarea perimetrului izvoarelor și 
executarea de lucrări pentru menți
nerea debitelor și conținutului chi
mic al apelor la Călimănești — vor 
fi terminate la vreme. Nici lucră
rile așa-zis „mărunte" nu au fost 
neglijate : încă din luna ianuarie s-a 
terminat repararea tuturor canti
nelor. se lucrează operativ la între
ținerea și repararea vilelor, la ame
najarea aleilor și

H H H IU
gentarea unor lucrări edi
litare, sporirea contribuției 
maselor în acțiunile de 
modernizare a unor străzi, 
de lărgire a rețelei de 
deservire comercială, de a- 
menajare a parcurilor și 
spatiilor verzi etc.

„O scurtă privire asupra 
acestor propuneri — ne 
spune tov. Alexandru Flo- 
rescu, vicepreședinte al 
consiliului popular munici
pal — ne oferă tabloul vi
itorului oraș, așa cum îl 
văd cetățenii. A apărut im
plicit necesitatea reconsi
derării planului de activi
tate. elaborat de consiliul 
popular municipal pentru 
anul în curs.

O comisie specială, con
dusă nemijlocit de preșe
dintele consiliului popular, 
a analizat fiecare propu
nere în parte sub aspectul 
posibilităților de înfăptuire 
și le-a înaintat direcțiilor 
și serviciilor de speciali
tate. Grija pentru rezol
varea problemelor sesizate 
de cetățeni se reflectă și 
în faptul că 90 la sută din 
propuneri au fost incluse 
în planul de activitate al 
direcțiilor noastre, căpă- 
tînd astfel caracterul unor 
decizii cu termene precise 
de executare- Volumul de 
lucrări edilitare cuprinse în 
noul plan depășește cu mult 
pe cel prevăzut inițial. Iată 
doar cîteva cifre : se vor 
asfalta peste 25 de km de 
trotuare și se vor săpa 6,9 
km de șanțuri pentru ca
nalizare ; 30 de străzi vor 
fi supuse lucrărilor de mo
dernizare etc. Direc
țiile și serviciile consiliului 
popular municipal au fost 
însărcinate să amenajeze 
3 noi complexe comerciale, 
să extindă capacitatea ce
lor două piețe din centrul 
orașului, să încheie o mare

trebuie să 
la nivelul 
și presti-

spațiilor verzi, lu-

crări pentru care s-au afectat sume 
în valoare de 2,5 milioane lei. Ba
zele de tratament din stațiuni sînt 
în curs de reînnoire a mobilierului 
șl a altor dotări, pentru care Mi
nisterul Muncii a afectat peste 3 mi
lioane lei.

Privind însă mai „în detaliu" sta
diul pregătirilor, sînt și elemente 
care ar oferi sezonului cald motive 
să mai întîrzie. Se întrezăresc greu
tăți, de pildă în ce privește darea 
în folosință la timp a vilelor Cozia 
și „30 Decembrie" de la Călimănești, 
supuse unor lucrări de modernizare, 
unde în ultimul timp constructorul 
(întreprinderea județeană de con
strucții Vîlcea) nu pare a se stră
dui să fie la înălțime : la Ocnele 
Mari pregătirile se rezumă la 
„schimbat apa din ștrand" și „vopsit 
cabinele". îngrijorarea cea mai mare 
o provoacă însă organelor locale sta
diul unor construcții comerciale. Lu
crările la cele două complexe co
merciale — cel de la Govora șl cel 
de la Călimănești — nici nu au fost 
„atacate". „Nu este gata documen
tația" — ni s-a spus la Direcția co
mercială județeană. De ce ? „De fapt 
noi ne-am codit cam mult pînă am 
găsit cel mai convenabil amplasa
ment", ne explică tovarășul director 
adjunct, Gheorghe Dobrin.

Prin 
tiții, o 
a avut 
ma să
frumoasă casă de cultură. Am fost 
la fața locului, dar... abia s-au ter
minat tencuielile.

Pînă la 1 mai, care a fost ales ca 
moment final al pregătirilor pentru 
sezonul cald, este încă timp pentru 
ca întreprinderile balneare, Comite
tul executiv al Consiliului popular 
județean Vîlcea să întreprindă cu 
spirit de răspundere măsuri capabile 
să ducă Ia realizarea integrală a 
obiectivelor propuse. în interesul ze
cilor de mii de cetățeni care vor 
veni în acest an în stațiunile de pe 
Valea Oltului.

importante fonduri de inves- 
construcție impunătoare care 
în trecut o altă destinație ur- 
devină pînă la această dată o

Economisirea la C.E.C., re
zultat al chibzuinței și al bu
nei gospodăriri a veniturilor 
bănești personale, oferă, după 
cum este cunoscut, multiple 
avantaje depunătorilor.

Dorind să-și păstreze în si
guranță și, în același timp, în 
condiții avantajoase economiile 
bănești, populația apelează 
din ce în ce mai mult la ser
viciile Casei de Economii și 
Consemnațiuni și la instru
mentele de economisire pe 
care aceasta i le pune la dis
poziție.

La orașe, ca și la sate, de o 
largă solicitare se bucură ală
turi de alte librete sau de obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri și 
libretul de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autotu
risme.

Titularii acestor librete de 
economii beneficiază nu nu
mai de cîștiguri în autoturis
me dar și de dobînzi' anuale 
(operațiunea de înscriere a 
dobînzilor cuvenite pentru 
sumele păstrate la C.E.C. în 
anul 1968 a început să se efec
tueze de unitățile C.E.C., așa 
după cum s-a mai anunțat, 
încă de la începutul lunii fe
bruarie a.c.).

Cîștigurile în autoturisme se 
acordă trimestrial prin trageri 
la sorți, prilej cu care Casa de 
Economii și Consemnațiuni a- 
cordă numeroase autoturisme 
de diferite mărci.

Este important de reținut că 
la tragerile la sorți participă 
libretele acelor titulari care 
au păstrat la C.E.C. în tot 
cursul trimestrului pentru care 
se efectuează tragerea la sorți 
depunerile de minimum 5 000 
de lei.

în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru al 
doilea trimestru al anului în 
curs a libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme, sumele necesare pot 
fi depuse pînă la data de 31 
martie a.c. inclusiv. La aceas
tă tragere la sorți Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni va 
acorda autoturisme din măr
cile : MERCEDES 190, FIAT 
1 800, VOLGA M-21, FIAT 124, 
RENAULT 10, DACIA 1 100, 
MOSKVICI 408, SKODA 1 000 
M.B. și altele.

Se împlinesc astăzi două
zeci de anj de la apariția 
primului număr al cotidianu
lui politie în limba germană 
„Neuer Weg". Abordînd în 
paginile sale problematica 
complexă a construcției so
cialiste din România, succese
le dobîndite de oamenii mun
cii români, germani și de alte 
naționalități în ridicarea pa
triei noastre pe noi .trepte ale 
progresului și civilizației, zia
rul a dobîndit un binemeritat 
prestigiu în opinia publică, a 
cîștigat prețuirea 
săi. „Neuer Weg" 
consecvent pentru 
programului de 
multilaterală a 
noastre socialiste
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român, are perma
nent în atenție obiectivele 
majore ale ridicării nivelului 
calitativ și a eficienței întregii

cititorilor 
militează 

înfăptuirea 
dezvoltare 
orînduirii 

stabilit la

activități economice din țara 
noastră, ale înfloririi științei 
și culturii, contribuie la dez
voltarea conștiinței socialiste 
a maselor, la cimentarea prie
teniei frățești a oamenilor 
muncii de toate naționalități
le, uniți prin comunitatea in
destructibilă de țeluri a ma
rii familii a României socia
liste. O informație promptă, 
un comentariu profund, o bo
gată varietate tematică, o 
grafică frumoasă — constituie 
tot mai mult elementele defi
nitorii ale acestui ziar prețuit 
și îndrăgit de

Consemnînd 
plăcere acest 
tăm călduros 
dacția ziarului
și le urăm noi succese în ac
tivitatea lor consacrată înfăp
tuirii politicii partidului și 
statului, de înflorire multila
terală a patriei noastre, Re
publica Socialistă România.

cititorii săi.
cu deosebită 

jubileu, felici- 
colegii din re- 
„Neuer Weg"

Complexe pentru

IAȘI (coresponden
tul „Scînteii"). — La 
Iași, în cartierul Păcu
rari, se află în faza fi
nală de execuție un mo
dern complex de ali
mentație publică. Acest 
complex este format 
din mai multe clădiri, 
în spațiile cărora se vor 
realiza anual 316 tone 
preparate reci, 281 to
ne preparate de cofetă
rie și patiserie, precum 
și 150 tone înghețată. 
Pentru păstrarea prepa
ratelor alimentare, com
plexul dispune de 12 
depozite frigorifice. In 
cadrul complexului va 
funcționa permanent și

un laborator special de 
analiză a semiprepara- 
telor primite și a pro
duselor preparate în 
complex. Pentru depo
zitarea ambalajelor s-a 
realizat separat o con
strucție specială.

★

ALBA (coresp. Scîn
teii"). — In orașul 
Cîmpeni. județul Alba, 
situat în inima Tării 
Moților, a fost dat în 
folosință de curînd un 
complex de deservire 
al cooperației mește
șugărești. instalat în- 
tr-o clădire nouă, cu 
trei nivele si termo
centrală proprie. A- 
cest complex adăpos-

tește 6 secții de de
servire a populației t 
croitorie, reparații ra- 
dio-televizoare. încăl
țăminte pentru co
mandă și reparații, a- 

, telier pentru confec
ții serie. coafură, 
foto. Urmează ca în 
următoarele zile com
plexul să-și extindă 
sfera de deservire prin 
deschiderea unor ate
liere de cojocărie. bo- 
ianqerie si ceasorni
cărie. Pentru a asigu
ra prestațiilor de ser
vicii efectuate un ni
vel calitativ corespun
zător. s-au luat mă
suri pentru încadrarea 
atelierelor cu meșteri 
si lucrători bine pre
gătiți profesional.

in proiectare cu tema

Ion CIUCHI 
si Nicolae BRUJAN 
corespondenții

Rezultatul concursului

in mediu urban1
organizat de

jica" a deschis o expoziție 
, , _ .iic și gospodăresc, mobilier metalic,

de iluminat, obiecte de birou și școlare, piese electrice auto. In fotografie : aspect din expoziție 
Foto : M. Cioo

In București, pe Șoseaua lancului 48, întreprinderea de industrie locală „Metalurgi 
permanentă de prezentare. Sînt expuse cîteva sute de articole de uz casnic și go: 
corpuri de iluminat, obiecte de birou și școlare, piese electrice auto. T~ '*—

parte din lucrările privind 
asfaltarea și canalizarea 
străzilor în cursul acestui 
an etc.“.

într-adevăr. o parte din 
propunerile cetățenești au 
și fost traduse în viață, iar 
altele sînt în curs de înfăp
tuire. Astfel, propunerea

de piatră de var erau ri
sipite fără nici un folos, 
în urma sugestiilor cetățe
nilor, ele sînt folosite acum 
ca material pentru balas- 
tarea și repararea a nume
roase străzi. Tot la sugesti
ile cetățenilor, lucrările de 
asfaltare vor începe anul

lația autobuzelor din oraș 
și să accelereze construcția 
de locuințe îndeosebi în 
cartierele muncitorești. în 
anul în curs, la Buzău se 
vor construi de trei ori mai 
multe apartamente în com
parație cu anul trecut.

în prezent, consiliul popu-

complexă a localităților ju
dețului, pentru avîntul 
producției industriale și a- 
gricole, învățămîntului, a- 
sistenței sociale și ridicării 
bunăstării materiale și cul
turale. Cu rare excepții, 
propunerile oamenilor 
muncii din județ au luat

PROPUNERILE CETĂȚENILOR 
lărgesc orizontul activității 

consiliilor populare
făcută de cetățenii din di
ferite cartiere ale orașului 
de a se înființa unele cen
tre de distribuire a bute
liilor de aragaz — a și de
venit realitate prin înfiin
țarea unor astfel de centre 
volante în cartierele Simi- 
neasca și Crînguri.

Contribuția cetățenilor la 
elaborarea planului de ac
tivitate a stimulat mult i- 
nițiativa și spiritul gospo
dăresc ale edililor orașului. 
La fabrica de zahăr, tone

acesta în continuarea stră
zilor și trotuarelor asfal
tate, astfel incit procesul 
de urbanizare să capete o 
mai mare amploare și să 
ofere perspectiva unei sis
tematizări generale a ora
șului. S-au depistat, de ase
menea, posibilități pentru 
amenajarea unor spații re
zervate activității cultural- 
educative. Propunerile ce
tățenilor au impulsionat și 
inițierea unor măsuri me
nite să reglementeze circu

lar municipal elaborează 
un plan amănunțit de ac
tivitate, cu obiective pre
cise, repartizate pe circum
scripțiile electorale ale o- 
rașului. care va fi supus 
comisiilor cetățenești ce 
urmează să fie constituite.

Mii de propuneri au fost 
făcute și în întîlnirile e- 
lectorale care au avut loc 
în cuprinsul județului. Ele 
atestă un viu interes pen
tru viata economică, so
cială, pentru dezvoltarea

același curs și la consiliul 
popular județean. O comi
sie sub directa conducere a 
comitetului județean de 
partid, a studiat operativ 
și a repartizat propunerile 
spre rezolvare unor direcții 
ale consiliului popular ju
dețean. Ceea ce trebuie 
menționat este grija acestei 
comisii de a înștiința pe 
alegători asupra ecoului gă
sit de propunerile lor.

Aproape toate propune
rile formulate în județ au

La concursul
C.S.C.A.S. cu tema „Policlinică 
tip II în mediu urban", s-au 
prezentat 34 de proiecte. Pre
miile I și II „ex aequo" — în 
valoare de cîte 13 500 lei fie
care — au fost acordate auto
rilor : arh. Alfred Braun și 
Aurel Mureșan. Arhitecții Ma
ria Damian și Radu Damian 
au primit premiul III în va
loare de 10 000 lei.

Au mai primit mențiuni, în 
valoare de cîte 6 000 lei fiecare, 
arhitecții Dinu Antonescu și 
Constanța Gheorghiu ; Maria 
Damian și Radu Damian ; Jo
han Grad ; Aurel Mureșan și 
Alfred Braun.

Alte două mențiuni au fost 
acordate arhitecților Aurelia 
Teodorescu și Florin Teodo- 
rescu.

trecut deja pragul studiu
lui la direcția tehnică, di
recția sanitară, direcția 
gospodăriei comunale și 
spațiului locativ, a consi
liului popular județean. U- 
nele din ele prind deja via
ță. S-au amenajat sau sînt 
în curs de amenajare în 
județ noi magazine ali
mentare, puncte sanitare și 
secții de prestare a servi
ciilor publice etc. La Să- 
rulești s-a înființat o bază 
de recepție a animalelor 
(locuitorii din această co
mună parcurgeau pînă a- 
cum 20 de km pînă la ofi
ciul de achiziționare a ani
malelor din Berceni).

Se cere totuși menționat 
că nu s-a ajuns încă 
în stadiul concretizării tu
turor acestor propuneri la 
nivelul comitetului execu
tiv.

După cum aminteam, ur- 
mînd calea firească a re- 

soartelor administrative, 
•multe din propunerile ce
tățenilor își fac loc pe 
agendele de lucru ale 
edililor județului. Totuși, 
citind răspunsurile primite, 
în ultimele două săptămîni, 
de cetățenii din județ des
coperim că unele din pro
puneri nu găsesc ecou 
la organele locale. Incon
secvențele în ce privește 
atenția față de propunerile 
oamenilor muncii existente 
la comitetul executiv își 
găsesc un corespondent 
multiplicat și la une
le din direcțiile subordo
nate consiliului popular 
județean. Să exemplificăm. 
La Căldărăști, o propune
re unanim susținută în a- 
dunările electorale priveș
te construcția unui drum 
direct spre gara Pogoanele. 
Drumul folosit în prezent 
ocolește gara cale de 8 km. 
E un deziderat lesne de în

făptuit, dacă la eforturile 
locuitorilor din Căldărăști 
și ai celorlalte comune din 
împrejurimi (Cocora, Padi
na, Reviga) s-ar adăuga 
sprijinul organizatoric și 
tehnic al însuși consiliului 
popular județean.

Nu o dată viața a do
vedit că aplecarea cu aten
ție asupra fiecărei propu
neri, căutarea perseverentă 
a celor mai potrivite moda
lități de soluționare a soli

citărilor, izvorîte din cu
noașterea realităților, se fi
nalizează în realizări rele
vabile. Desigur, nu toate 
propunerile pot fi înfăptui
te în același timp, o ordine 
a priorităților se cere stabi
lită, însă este firesc ca cei 
care au făcut propunerile 
să cunoască perspectiva în 
timp a înfăptuirii lor.

începutul în general po
zitiv care caracterizează 
modul cum în județul șl o- 
rașul Buzău s-a trecut la 
traducerea în viață a pro
punerilor cetățenilor, tra
tarea atentă a tuturor pro
punerilor. operativitatea în 
aprecierea și, în funcție de 
importanță, în înfăptuirea 
lor sînt lucruri ce se cer 
consemnate. Ele atestă fap
tul că și în județul Buzău, 
ca pretutindeni de altfel, 
este puternic prezentă con
vingerea că activitatea 
consiliului popular jude
țean, rezultatele lui con
crete în activitatea de 
viitor, activitatea tuturor 
deputatilor, depind în mare 
măsură de solicitudinea 
față de propunerile oame
nilor muncii.

Ambrozie MUNTEANU
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tregului popor, la dezbaterea pro
blemelor de bază ale dezvoltării 
orînduirii noastre, ale politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului ilustrează înalta conștiință 
politică a oamenilor muncii, grija 
lor profund patriotică pentru des
tinele țării. Cetățenii și-au desem
nat reprezentanții în organele pu
terii de stat dintre cei mai buni și 
mai activi oameni ai muncii, 
au analizat cu exigență 
activitatea desfășurată pentru 
aplicarea măsurilor de dezvoltare 
economică și social-culturală a 
țării și au formulat numeroase su
gestii, critici și propuneri, au ve
nit cu inițiative prețioase pentru 
îmbunătățirea muncii în toate sec
toarele vieții sociale. Dezbaterea 
deschisă și multilaterală, schimbul 
liber de opinii asupra problemelor 
de interes general și local, care au 
caracterizat campania electorală, 
sînt o mărturie grăitoare a drep
turilor politice largi de care se 
bucură cetățenii, a democratismu
lui real și profund al societății 
noastre, bazat pe cuceririle revo
luționare ale oamenilor muncii. 
Măsurile luate în ultimii ani de 
partid au stimulat inițiativa mase
lor, participarea lor tot mai largă 
și mai efectivă la conducerea tre
burilor de stat și obștești, afir
marea multilaterală a capacităților 
creatoare ale celor ce muncesc.

Frontul Unității Socialiste aduce 
cele mai calde mulțumiri clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, pentru încrederea cu care 
și-au dat votul candidaților săi și 
se angajează să-și închine toate 
eforturile realizării programului cu 
care s-a prezentat în alegeri. Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, consiliile județene, oră
șenești și comunale vor desfășura 
în continuare o intensă activitate 
social-politică, vor dezbate proble
mele principale ale politicii interne 
și externe a României, ale dezvol
tării județelor, orașelor și comune
lor, vor acționa neabătut pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
partid în vederea propășirii patriei 
noastre socialiste.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste consideră că de
putății aleși în forul suprem al 
țării vor trebui să-și aducă în
treaga contribuție la perfecționarea 
activității Marii Adunări Națio
nale, corespunzător rolului și sarci
nilor sporite ce-i revin în elabo
rarea și consacrarea liniilor direc
toare ale politicii interne și externe 
a României, în adoptarea legilor și 
respectarea legalității socialiste. 
Este necesar ca Marea Adunare 
Națională să exercite un control 
mai activ asupra organelor centra
le ale statului, asupra măsurilor și 
hotărîrilor acestora, a întregii acti
vități de stat.

Deputății în consiliile populare 
vor trebui să militeze neobosit ca 
organele locale ale puterii și ad
ministrației de stat să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
largile atribuții cu care sînt înves
tite prin lege, să asigure valorifi-

(Urmare din pag. I)

în pămînt pentru a satisface cerin
țele plantelor în lunile de vară. Pen
tru orientarea specialiștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din agricultură 
sînt necesare cîteva precizări pri
vind executarea lucrărilor agricole 
de primăvară.

Prima problemă care se ridică o 
constituie îngrijirea semănăturilor 
de toamnă. Grîul a iernat, în gene
ral, bine, plantele fiind înfrățite. 
Pentru prevenirea pierderilor de re
coltă este necesar să se ia măsuri 
urgente în vederea scurgerii apei de 
pe toate suprafețele pe care băltește. 
Este vorba de săparea de șanțuri, 
despotmolirea celor existente, folosi
rea pompelor de la instalațiile de 
irigare pentru evacuarea și dever
sarea apelor în canalele de scurgere. 
La deschiderea rigolelor de scurgere 
a apei pot fi folosite cu bune rezul
tate și plugurile monobrăzdare trase 
de tractor sau de animale. Se con
stată însă că în multe unități agri
cole, deși apele stagnează pe semă
nături, organele agricole și condu
cerile unităților respective nu au 
luat măsuri operative pentru a se 
organiza acțiuni de scurgere. La a- 
ceastă importantă acțiune trebuie 
antrenați toți cooperatorii și lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat, folosind din plin toate mijloa
cele de care dispun.

Buna dezvoltare a semănăturilor 
de toamnă presupune fertilizarea lor 
suplimentară și aplicarea unor mă
suri de întreținere strict diferențiate, 
după starea de vegetație a plantelor. 
Intrucît o bună parte din apa din 
precipitații s-a infiltrat în sol, an- 
trenînd cu ea sărurile solubile, se 
impune, mai mult decît în alți ani, 
fertilizarea cu îngrășăminte azotate 
a semănăturilor de toamnă. Pe tere
nurile nefertilizate pînă la această 
dată și mai ales pe cele cu exces de 
umiditate este necesară aplicarea a 
50—100 kg azotat de amoniu la hec
tar. în condițiile specifice din aceas- 

cârea resurselor materiale și de 
muncă, dezvoltarea forțelor de 
producție și a economiei locale, a 
învățămîntului și culturii, buna 
gospodărire și înfrumusețarea ora
șelor și comunelor, creșterea con
tinuă a nivelului de trai al popu
lației.

Indeplinindu-și mandatul încre
dințat de popor, fiecare deputat are 
îndatorirea să activeze cu toată 
răspunderea în cadrul organelor 
puterii de stat, să păstreze o per
manentă legătură cu alegătorii, să 
se sfătuiască cu ei și să-i mobili
zeze la rezolvarea tuturor proble
melor dezvoltării economice, socia
le și culturale a țării, a județelor, 
a tuturor localităților patriei, la 
vasta operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Organele centrale și locale ale 
puterii de stat, ministerele, organi
zațiile și instituțiile politice și 
obștești, economice, sociale și cul
turale au obligația să studieze cu 
toată atenția problemele ridicate 
de oamenii muncii în timpul cam
paniei electorale și să le soluțio
neze corespunzător cerințelor ma
selor largi populare, ale construc
ției socialiste.

Acționînd în strînsă unitate, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, organizațiile de masă, 
obștești și profesionale, care alcă
tuiesc Frontul Unității Socialiste, 
vor pune în centrul activității lor 
mobilizarea milioanelor lor de 
membri, a tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
partid în vederea înaintării Româ
niei pe drumul socialismului, al 
progresului și bunăstării. Stă în 
puterea noastră să asigurăm întă
rirea continuă a potențialului eco
nomic al patriei, să ridicăm indus
tria și agricultura României la ni
velul țărilor cu o economie avan
sată, pentru ca harnicul nostru po
por să se bucure de condiții de 
trai din ce în ce mai bune.

Frontul Unității Socialiste chea
mă toți cetățenii țării — muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — să muncească neobosit 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, 
care a cuprins întreaga țară în îii- 
tîmpinarea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist, pentru a transpune în 
fapt mărețele perspective de pro
gres și civilizație care se deschid 
în fața țării noastre.

în numele tuturor forțelor so
ciale și politice unite în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Național își exprimă convin
gerea că oamenii muncii, înfăp
tuind neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, vor obține noi și tot mai 
mari izbînzi în desăvîrșirea gran
diosului edificiu al socialismului, 
vor contribui la ridicarea presti
giului internațional al României, 
la triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume, al idealurilor de li
bertate și independență ale popoa
relor.

Executarea exemplară 
a tuturor lucrărilor agricole!

tă primăvară nu se recomandă gră- 
patul semănăturilor. Fac excepție de 
la această regulă generală semănă
turile de pe terenurile bătătorite, 
unde grăpatul trebuie efectuat în 
momentul optim, cînd solul „înflo
rește". în zona terenurilor nodzolice, 
unde grîul a fost „descălțat" din 
cauza înghețului și a dezghețului re
petat, este necesar să se facă tăvălu- 
gitul pentru ca rădăcinile plantelor 
să fie puse din nou în contact cu 
pămîntul.

în actuala campanie, cel mai 
mare volum de lucrări va trebui fă
cut la pregătirea terenului pentru 
însămînțări. Din toamnă au rămas 
unele suprafețe nearate. Ce trebuie 
întreprins acum în vederea asigură
rii unui pat germinativ bun pentru 
plante ? în această primăvară ară
tura se înlocuiește prin mobilizarea 
solului cu grapa cu discuri, cu aju
torat căreia să se lucreze în cruciș 
și curmeziș pînă se obține un pat 
germinativ bun, afinat, pe o adîn- 
cime de 10—12 cm. Pe tere
nurile bătătorite este necesar să se 
folosească plugul fără cormană în a- 
gregat cu grapa, mobilizîndu-se so
lul pe o adîncime de 14—16 cm. Pe 
aceste terenuri trebuie evitată ară
tura cu plugul cu cormană pentru 
a nu se face „curele" care necesită 
multe eforturi pentru fărîmițare. O- 
goarele de toamnă care sînt bine 
afinate vor fi grăpate cu grapa cu 
colți, imediat ce încep să se svînte. 
Lucrarea trebuie executată obliga
toriu perpendicular pe direcția braz
delor. Numai în cazul terenurilor 
bătătorite și cu buruieni se va lu
cra cu grapa cu discuri în agregat 
cu grapa cu colți.

Avînd terenul pregătit, unitățile 
agricole vor putea face semănatul la 
timp și în condiții calitativ supe
rioare. întîrzierea desprimăvărării 
determină modificări în. ce privește 
timpul în care să se facă semănatul 
culturilor, în sensul că epocile de în- 
sămînțare a diferitelor plante se vor, 
suprapune. De aceea, îndată ce se
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țeles marile foloase ale cooperati
vizării socialiste a agriculturii ; un 
loc de seamă îl ocupă intelectuali
tatea noastră, în sînul căreia s-a 
petrecut un proces similar de adînci 
prefaceri, convinsă că socialismul 
este orînduirea celei mai înaintate 
gîndiri umaniste.

Aceste mărețe prefaceri au fost 
inițiate și conduse de partidul cla
sei muncitoare, Partidul Comunist 
Român, gloriosul luptător ce-și 
vede astăzi împlinite eroicele sale 
sforțări și sub a cărui conducere 
înțeleaptă și fermă sînt aduse Ia 
îndeplinire hotărîrile Congresului 
al IX-lea al P.C.R. Rolul de con
ducător al partidului s-a dezvoltat 
în primul rînd datorită politicii 
sale juste interne și externe, Ur
mată cu neabătută încredere de 
întregul nostru popor, prin respon
sabilitatea fiecărui cetățean, prin 
încurajarea muncii obștești, care 
devine o poruncă de viață spre fe
ricirea fiecăruia, Pentru întărirea 
unității moral-politice a poporului 
s-a dat o atenție cuvenită frăției 
dintre oamenii muncii români și 
de alte naționalități, întărindu-se 
coeziunea națiunii noastre socia
liste.

Constituirea Frontului Unității 
Socialiste, organism politic per
manent, din care fac parte Parti
dul Comunist Român, forța politică 
conducătoare a societății noastre 
socialiste, precum și principalele 
organizații de masă și obștești și 
care înmănunchează într-un orga
nism larg democratic toate forțele 
poporului român, exprimă uni
tatea de monolit a întregului 
popor, fără deosebire de naționali
tate, în jurul forței sale condu
cătoare, Partidul Comunist Român.

Toți cei prezenți în această in
cintă — a subliniat în continuare 
vorbitorul — ne-am prezentat la 
alegerile din 2 martie pe baza 
programului Partidului Comunist 
Român, concretizat în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste. Cam
pania electorală a fost prilejul unei 
ample și vii dezbateri asupra pro
blemelor vitale ale țării; poporul 
nostru a aprobat, într-o impresio
nantă unanimitate, politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, pentru prosperarea necon
tenită a patriei noastre, pentru în
tărirea sistemului mondial socia
list. pentru colaborarea cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza principiilor intan
gibile ale respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc.

în incintă, printre deputați, nu
meroși sînt cei ce lucrează nemijlo
cit în industrie, pe șantiere de 
construcții, în transporturi și în

constată că pămîntul s-a svîntat la 
suprafață este necesar să înceapă 
pregătirea terenului și semănatul, lu- 
crîndu-se chiar pe parcele mai mici, 
care se svîntă mai repede. Acum, la 
culturile de primă urgență, cum sîiit 
trifolienele, mazărea, borceagul, or
zul, ovăzul, nu se mai pune pro
blema timpului optim. Ele trebuie 
însămînțate cît mai repede. Termi- 
nîndu-se în timpul scurt semănatul 
culturilor din prima urgență, să se 
treacă imediat la semănatul sfeclei 
de zahăr. Pentru obținerea unei pro
ducții sporite de cartofi este nece
sară verificarea calității materialului 
de sămînță și folosirea la maximum 
a mașinilor de plantat. Aplicarea a- 
cestor măsuri creează premisele ex
tinderii mecanizării lucrărilor de în
treținere și recoltare care necesită 
cel mai mare volum de muncă. Pe 
măsură ce terenul se încălzește, se 
va trece la semănatul florii soarelui 
și porumbului. întrucît semănatul 
este, în această primăvară, o ches
tiune de zile și chiar de ore, se cere 
să se lucreze cu toate forțele și mij
loacele de care dispun unitățile agri
cole socialiste.

Rezerva de umiditate din sol im
pune la toate culturile realizarea u- 
nor densități sporite la unitatea de 
suprafață și, pe această cale, să se 
obțină recolte mai mari la hectar. în 
mod deosebit, la. culturile furajere 
numai în felul acesta se va putea 
compensa ce s-a pierdut ca urmare 
a întîrzierii semănatului. Pentru asi
gurarea unei densități corespunză
toare se impune ca specialiștii să 
cunoască valoarea culturală a semin
țelor și să regleze cu cea mai mare 
răspundere semănătorile pentru fie
care cultură în parte.

în această perioadă se fac nume
roase lucrări în legumicultura, po
micultură și viticultură, lucrări care 
trebuie privite cu aceeași grijă ca 
cele care se referă la cultura plan
telor de cîmp. Pentru Producția de 
legume din acest an statul a pus la 
dispoziția unităților agricole canti- 

comerț; numeroși deputațî sînt 
țărani cooperatori care au ridicat 
agricultura noastră socialistă la un 
înalt nivel; de asemenea, numeroși 
sînt slujitorii școlii, de la rectorii 
universităților la profesori de liceu 
și învățători; oameni de știință, de 
artă și cultură; reprezentanți ai 
naționalităților conlocuitoare. Sînt 
oameni trimiși de la locul lor de 
muncă, care aduc un aport substan
țial la dezvoltarea statului nos
tru socialist, pe drumul propășirii 
multilaterale a țării, pe drumul 
bunăstării materiale și spirituale. 
Cu toții sîntem gata să răspundem 
înaltelor sarcini ce ne revin la 
elaborarea legilor, la întărirea a- 
tribuțiilor Marii Adunări Națio
nale, la ridicarea patriei noastre 
socialiste pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație.

în cuprinzătoarea și luminoa
sa sa expunere din ziua de 
28 februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat cîteva din ma
rile sarcini care revin împlinirii 
actualului cincinal și ale viitorului 
cincinal, la care conducerea parti
dului lucrează, precum și liniile di
rectoare ale programului de dez
voltare a României pînă în 1980 ; 
arătînd importanța celor două pla
nuri viitoare, a subliniat rolul lor 
în crearea condițiilor necesare 
pentru trecerea treptată de la so
cialism la comunism.

Să contribuim cu toții, cu tot 
devotamentul și priceperea noas
tră, la înfăptuirea cu succes a sar
cinilor ce ne stau în față. Datoria 
noastră, aleși nemijlociți ai po
porului, este de a lucra astfel ca să 
corespundem pe deplin încrederii 
alegătorilor; să păstrăm perma
nent legătura cu cei ce ne-au acor
dat această înaltă încredere. Dato
ria noastră este să ducem în ma
sele largi politica partidului, asi- 
gurînd realizarea programului cu 
care ne-am prezentat în alegerile 
din 2 martie, pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului, pentru 
înflorirea necontenită a scumpei 
noastre patrii, libere, independente 
și suverane, Republica Socialistă 
România.

La propunerea acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, Marea Adu
nare Națională a ales pe deputății 
Constantin Dinculescu și Constan
tin Dăscălescu pentru a-1 asista pe 
președinte.

Marea Adunare Națională a ales 
apoi în unanimitate Comisia de va
lidare, alcătuită din 19 deputațî.

Lucrările primei sesiuni a celei 
de-a Vl-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România au fost apoi suspen
date pentru a da posibilitatea Co
misiei de validare alese să-și des
fășoare lucrările.

Lucrările sesiunii se reiau joi 
dimineața.

(Agerpres)

tătî însemnate de materiale necesare 
amenajării de răsadnițe și solarii 
și au fost asigurate semințele nece
sare într-un sortiment bogat. Tre
buie arătat însă că în unele ju
dețe pînă la această dată, ritmul a- 
menajării răsadnițelor și mai ales 
semănatul propriu-zis în răsadnițe 
nu sînt satisfăcătoare. Această rămî- 
nere în urmă trebuie recuperată în 
timpul cel mai scurt. O dată cu svîn- 
tarea terenului trebuie să se treacă 
cu toate forțele Ia semănatul și plan
tatul unor sortimente care solicită 
la răsărire temperatură mai scăzută 
și umezeală mare, cum sînt mazărea 
de grădină. rădăcinoasele, ceapa. 
Pentru a nu se repeta deficientele 
din anul trecut, se cere ca organele 
agricole, conducerile unităților agri
cole, specialiștii să nu admită sub 
nici un motiv întîrzierea semănatului 
la aceste sortimente, iar amplasarea 
culturilor de legume să se facă nu
mai pe terenuri amenajate pentru 
irigat.

în această primăvară se vor planta 
însemnate suprafețe cu pomi și vii. 
Materialul săditor s-a asigurat, iar 
pregătirea terenului este destul de 
avansată. Este necesar ca fiecare 
cooperativă agricolă să-și procure de 
urgentă tot materialul săditor din 
sortimentul stabilit prin lucrările de 
raionare și îndată ce timpul se 
încălzește să se treacă cu toate for
țele la plantat. $i în viticultură și 
pomicultură trebuie să se acorde mai 
multă atenție lucrărilor de îngrijire. 
La vii, pentru a preveni pierderea 
ochilor din cauza excesului de umi
ditate este necesar ca dezgropatul să 
se facă mai de timpuriu. în pomi
cultură a întîrziat atît curățitul, cît 
și stropitul. lucrări care trebuie 
privite cu mai multă răspundere, ele 
conditionînd în mare măsură nive
lul cantitativ si calitativ al produc
ției de fructe.

Nu trebuie neglijate lucrările 
de întreținere a pășunilor și ti
netelor unde producția de masă 
verde la hectar este mică tocmai da-
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partidul comunist receptivitate și 
înțelegere ; congresul a preconizat 
să se depună eforturi pentru multi
plicarea contactelor și formelor de 
colaborare cu aceste mișcări, con
comitent cu aprecierea critică a 
limitelor lor, a orientărilor și ten
dințelor, adesea eterogene, ce se 
afirmă în cadrul lor în vederea 
clarificării lor politice. La congres 
s-a arătat că în acest mod P.C.I. 
realizează cu succes apropierea de 
forțele noi, ale tineretului, ce intră 
cu vigoare crescîndă în arena 
luptei revoluționare.

Se poate aprecia că prin linia 
definită la congres, prin răspunsu
rile formulate și prin caracterul 
soluțiilor preconizate, prin legătu
rile întinse cu masele muncitoare, 
P.C.I. și-a afirmat capacitatea sa 
politico-organizatorică și ideologi
că, poziția-cheie în ansamblul for
țelor politice ale Italiei, rolul de 
bază în dezvoltarea societății ita
liene.

Fără îndoială că unul din rezul
tatele cele mai de seamă ale con
gresului este nu numai manifesta
rea, ci și întărirea unității inte
rioare a partidului. La tribuna con
gresului s-au succedat atît cadre 
mai vechi, cu bogat trecut și ex
periență revoluționară, cît și tineri 
proveniți și crescuți de partid în 
focul bătăliilor sociale, — oferind 
împreună un rezultat al preocu
pării de a se asigura în interiorul 
partidului o ambianță de maturi
tate politică, dinamism și prospe
țime. Această coeziune interioară a 
apărut și mai puternic consolidată 
prin spiritul de unitate politică, 
dezbaterile încheindu-se prin a- 
doptarea în unanimitate a Rapor
tului Comitetului Central și con
cluziilor congresului. Cercurile 
reacționare, care speraseră în ma
nifestarea de disensiuni și slăbirea 
unității partidului, au suferit o 
drastică decepție.

în același spirit de înaltă res
ponsabilitate în care s-a ocupat de 
problemele interne ale țării au 
fost tratate de către congres pro
blemele politicii internaționale a 
Italiei și ale rolului ei în marile 
orientări ce se confruntă pe arena 
mondială. Ridicîndu-se împotriva 
planurilor cercurilor agresive, 
reacționare, imperialiste, P.C.I. 
s-a pronunțat cu fermitate pentru 
o politică externă care să promo
veze linia destinderii în relațiile 
dintre state, împotriva reînvierii 
războiului rece și a politicii de 
forță, a oricăror acte sau măsuri 
de natură să agraveze atmosfera 
internațională. Congresul a reafir
mat poziția P.C.I. că problemele 
internaționale litigioase își pot găsi 
soluționare numai pe calea con
structivă a reglementărilor politice, 
prin tratative, cu respectul drep
turilor legitime ale tuturor părți
lor.

Linia principală a Raportului și 
a dezbaterilor congresului în le
gătură cu politica externă de neu

torită faptului că acestea sînt lăsate 
la urmă sau nu se execută deloc.

Am arătat aceste cîteva măsuri 
agrotehnice care, în acest an, 
datorită condițiilor climatice au un 
caracter unitar, aplicarea lor fiind o- 
bligatorie în toată țara. Bineînțeles, 
specialiștii din agricultură, pe baza 
cunoașterii situației de Pe teren să 
stabilească, în mod diferențiat, cum 
trebuie să se execute fiecare lucrare. 
O măsură insuficient analizată ar 
putea duce la greșeli în executa
rea lucrărilor agricole, la diminuarea 
recoltelor. însă cel mai mult poate 
dăuna în acest an producției agri
cole tărăgănarea lucrărilor. Acum 
trebuie să se procedeze cu cea mai 
mare operativitate în stabilirea ur- | 
genței fiecărei lucrări și în funcție 
de aceasta folosirea mijloacelor de 
lucru.

Sporirea producției agricole este 
principala sarcină a oamenilor mun
cii din agricultură, a specialiștilor și 
organelor agricole. De aceea, toate 
măsurile tehnice și organizatorice 
care se iau să fie subordonate aces
tui tel. Este adevărat că, și în a- 
ceastă primăvară, condițiile de lucru 
sînt mai grele și, ca în trecut va 
exista tendința să se justifice întîr
zierea prin timpul nefavorabil. Nu 
trebuie uitat însă că întotdeauna 
munca agricolă s-a făcut în condiții
le oferite de natură. întrucît aceste 
condiții nu le stăpînîm încă, trebuie 
să ne adaptăm lor, să nu așteptăm 
zile excepțional de frumoase deoarece 
aceasta ar însemna să prelungim 
mult însămîntările și celelalte lucrări 
agricole de sezon. Venirea cu întîr- 
ziere a primăverii ne obligă să ne 
organizăm mai bine munca, să gră
bim executarea lucrărilor, avînd în 
același timp o grijă deosebită pentru 
calitate, aceasta constituind chezășia 
unor recolte mari. Să folosim din 
plin condițiile favorabile din acest 
an în ce privește aprovizionarea so
lului cu apă, pentru asigurarea unor 
producții agricole mari la toate cui- | 
turile.

tralitate, pe care P.C.I. o preconi
zează pentru Italia, constă în aceea 
că în actualele condiții securitatea 
țării nu poate fi găsită în cadrul 
alianței nord-atlantice, ci prin pă
răsirea acesteia. Trebuie arătat că 
întreaga desfășurare a lucrărilor 
congresului, comentariile cercu
rilor politice, ale presei și opiniei 
publice au evidențiat cît de popu
lară este ideea destinderii și asi
gurării securității pe continentul 
european — ca deziderat pentru 
care se pronunță atît comuniștii cît 
și forțe democratice, progresiste, 
pacifiste din cele mai diverse. în 
optica generală că securitatea Eu
ropei nu se poate baza pe împăr
țirea continentului în blocuri mili
tare opuse, care alimentează mani
festările de suspiciune și încordare, 
congresul P.C.I. s-a pronunțat 
pentru lichidarea tuturor blocu
rilor militare, pentru desființarea 
concomitentă a pactului agresiv 
N.A.T.O. și a organizației Trata
tului de la Varșovia. Normalizarea 
relațiilor europene, pornindu-se de 
la realitățile istoricește constituite, 
și în acest cadru recunoașterea 
existenței celor două state ger
mane, încetarea cursei înarmărilor, 
transformarea tratatului de nedi- 
seminare a armelor atomice în 
punct de plecare pentru realizarea 
unor acorduri mai vaste care să 
conducă la dezarmarea nucleară, 
îndepărtarea bazelor nucleare și, în 
general, a oricăror baze militare 
străine de pe teritoriul Italiei, 
transformarea Mediteranei într-o 
mare denuclearizată, o mare a 
păcii — iată probleme care au stat 
de asemenea în centrul atenției 
dezbaterilor de politică externă la 
congres, reliefînd concluzii cores
punzătoare cauzei păcii, intereselor 
tuturor popoarelor.

Ca de un fir roșu, întreaga des
fășurare a lucrărilor a fost stră
bătută de ideea internaționalismu
lui proletar. Legăturile internațio
naliste dintre partidele comuniste 
și muncitorești, sentimentele de 
stimă și solidaritate s-au ma
nifestat prin participarea Ia con
gres a reprezentanților unui mare 
număr de partide frățești, comu
niste și muncitorești, ca și ai u- 
nor mișcări revoluționare, de eli
berare națională. Congresul a pri
lejuit momente emoționante de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, ai cărui reprezentanți 
au fost salutați cu o căldură deo
sebită, în spiritul tradițiilor in
ternaționaliste ale P.C.I., ale luptei 
neobosite a comuniștilor italieni 
în sprijinul cauzei drepte a eroi
cului popor vietnamez de a de
cide singur asupra soartei sale, 
pentru libertatea, independenta și 
unificarea patriei sale.

în spiritul îndatoririi interna
ționaliste de bază din zilele noas
tre — asigurarea unității și co
eziunii mișcării comuniste — con
gresul a acordat o mare atenție 
problemelor făuririi unei trainice 
și reale coeziuni, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului, ale 
egalității și autonomiei fiecărui 
partid, încrederii, stimei și res
pectului reciproc. Cu vigoare a 
fost reafirmată concepția că în 
zilele noastre unitatea internațio- 
nalistă a partidelor comuniste 
poate fi realizată numai pornin
du-se de la realități, de la enor
ma diversitate de condiții speci
fice în care acționează partidele, 
care determină stabilirea de către 
fiecare a liniei sale politice, a o- 
biectivelor și sarcinilor sale, a 
formelor și metodelor proprii de 
activitate. în această concepție au 
găsit o largă și puternică ade
ziune ideile că internaționalismul 
nu poate fi desprins de princi
piul autonomiei fiecărui partid, că 
în mișcarea comunistă nu pot e- 
xista partide-călăuză, conducătoa
re, și partide conduse, că imixtiu
nile sub orice formă în treburile 
interne ale altui partid contravin 
normelor fundamentale ale rela
țiilor ce trebuie să existe între 
partide frățești și nu pot aduce 
decît daune cauzei și intereselor 
unității. P.C.I. și-a reafirmat po
ziția față de principalele proble
me care preocupă mișcarea comu
nistă, subliniind că dificultățile și 
divergențele pot fi depășite nu
mai prin respectul deplinei au
tonomii și egalități a tuturor 
partidelor, prin înlăturarea unor 
asemenea practici negative ca a- 
precierile sumare, unilaterale, e- 
tichetările și condamnările, nu
mai prin discuția principială, prin 
schimbul sincer de păreri în spi
rit de respect reciproc tovărășesc.

în cadrul lucrărilor congresului 
s-a afirmat hotărîrea P.C.I. de a 
milita pentru întărirea prieteniei 
cu țările socialiste, subliniindu-se 
totodată importanța rolului ce le 
revine acestora în lumea contem
porană. Comuniștii italieni au e- 
vidențiat influența pe care o au 
pentru propria lor luptă revolu
ționară, pentru condițiile în care 
se desfășoară această luptă, atît 
rezultatele țărilor socialiste în 
dezvoltarea economiei, culturii, de
mocrației — cît și promovarea re

lațiilor internaționaliste de priete
nie și colaborare dintre ele, pe 
bazele independenței, egalității, 
respectului și încrederii reciproce, 
în spiritul frăției internaționa
liste.

Tratînd problemele unității 
într-un spirit larg, congresul 
a subliniat necesitatea întări
rii legăturilor de colaborare și a- 
lianță dintre comuniști și celelal
te forțe antiimperialiste, progre
siste, democratice și de eliberare 
națională. A fost pusă în evidență 
ideea că este necesară eliminarea 
oricăror forme sau manifestări de 
izolare de aceste forțe, că lupta 
omenirii pentru pace și progres so
cial impune făurirea unui puternic 
front unic, larg și unit, al tuturor 
forțelor democratice, progresiste, 
antiimperialiste din societatea con
temporană — ceea ce reclamă e- 
forturi concrete, perseverente, ac
țiuni practice în acest sens.

întreg acest ansamblu unitar de 
idei, susținut și în cuvîntările re
prezentanților unui șir de partide 
frățești, a putut să prilejuiască re
flecții deosebit de instructive, a a- 
rătat că pozițiile și ideile cores
punzătoare cerințelor vieții se a- 
firmă cu forță crescîndă. Faptul că 
în condițiile actuale există deose
biri de vedere sau de interpretare 
între partide asupra unor proble
me sau evenimente internaționale 
s-a reflectat în cuvîntările dele
gațiilor partidelor frățești. Dar, 
spre dezamăgirea profundă a 
cercurilor anticomuniste, a amato
rilor de senzațional, nota domi
nantă a fost aceea de a se situa pe 
primul plan spiritul de unitate și 
prietenie tovărășească, ceea ce 
este comun și unește pe comuniștii 
din toate țările.

Participînd la congresul P.C.I., 
noi toți, membrii delegației române, 
am putut resimți căldura relații
lor prietenești . dintre partidele 
noastre, dintre popoarele român și 
italian. Cordialitatea primirii, at
mosfera caldă, tovărășească, cu 
care delegația română a fost per
manent înconjurată’ de tovarășii 
italieni, simpatia manifestată și 
interesul viu cu care congresul a 
primit cuvîntul de salut adresat 
congresului de partidul nostru — 
toate au ilustrat bunele raporturi 
de solidaritate frățească dintre 
P.C.R. și P.C.I. Cu aplauze puter
nice a salutat congresul aprecierea 
că la dezvoltarea acestor raporturi 
o importantă contribuție au adus 
întîlnirile dintre tovarășii Luigi 
Longo și Nicolae Ceaușescu, schim
burile rodnice de vederi și de ex
periență prilejuite de aceste întîl- 
niri, precum și de vizitele recipro
ce ale delegațiilor de partid. A 
fost, de asemenea, plăcut de con
statat cum rezultatele activității 
partidului nostru în edificarea so
cietății socialiste, precum și pozi
țiile sale de principiu exprimate în 
cuvîntul de salut găsesc în rîndu- 
rile comuniștilor italieni prețuire 
și aprobare.

într-o atmosferă caldă, frățeas
că, ne-am întîlnit cu reprezentanți 
ai conducerii P.C.I., cu secretarul 
general Luigi Longo, cu vice-se- 
cretarul general, Enrico Berlinguer, 
și cu alți conducători de partid, 
întîlniri care au prilejuit schim
buri de vederi tovărășești asupra 
problemelor de interes comun, 
precum și exprimarea dorinței re
ciproce de dezvoltare în continuare 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare între cele două partide.

Nu s-ar putea să nu evoc im
presia produsă de puternica Fede
rație din Bologna a partidului, care, 
prin forța sa politico-organizato
rică, a reușit să asigure congresu
lui condiții excelente de desfășu
rare. De asemenea, trebuie să sub
liniez atenția și sentimentele de 
vie prietenie manifestate față de 
delegația română de oamenii mun
cii bolognezî.

în cadrai programului de vizite 
prietenești prilejuite de congres, 
delegația P.C.R. a avut întîlniri cu 
activul de partid al organizațiilor 
P.C.I. din orașul Parma și din co
muna Castenaso. Nouă tuturor, 
membri ai delegației române, ne-au 
prilejuit o mare satisfacție intere
sul deosebit manifestat față de 
mersul construcției socialiste în 
România, față de politica internă și 
internațională a partidului și sta
tului, ca și expresiile stimei și con
siderației de care se bucură po
porul român, munca sa creatoare 
și plină de avînt, politica promo
vată de partid. Trebuie, de aseme
nea, adăugat că diferitele contacte 
cu populația au evidențiat, de ase
menea, profunzimea tradiționale
lor sentimente prietenești dintre 
popoarele român și italian.

Delegația P.C.R. la congresul de 
la Bologna s-a reîntors în patrie 
cu impresii bogate, pline de in
teres, nutrind convingerea că a 
participat la un eveniment politic 
de remarcabilă importanță, de na
tură să întărească și mai mult forța 
partidului frățesc italian, rolul său 
în viața țării, contribuția sa în 
lupta pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.
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ancheta pedagogică

Programul n

fie „mîna 
pregătirea

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziunil. Dirijor Emanuel Elenescu. Solistă : Paola Caffarella (Italia). In 
program : „SImfonietta nr. 2" de Zeno Vancea ; „Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră" de Maurice Ravel. 20,50 — Desene animate. 21,00 — Film ar
tistic : „Zidul înalt" — producție a studiourilor din R. s. Cehoslovacă. 
Film premiat la Festivalul de la Locarno — 1964. 22,15 — închiderea emi
siunii.
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valoarea 
descrierea for-

- 9,45 ; 
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18 ; 20,30, 
13.30 : 16 :

Scenă din piesa „Noaptea Iguanei" de Tennessee Williams, 
colectivului Teatrului de Stat din Constanța

eului, fante-
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au coexistat în 

deosebite, dînd 
unei suite de

al
18 :
15.45 I 18

e- 
îl constituie ca- 
scriitorului de a 
la probleme e- 
de interes ge-

imitări necesare

Ca un reflex al imperativului ca
lității care a intrat ca un dat fun
damental în structura întregii noas
tre societăți, formarea viitoarelor 
cadre este astăzi evaluată în legă
tură mult mai strînsă cu problema 
utilizării lor raționale, pe măsura 
pregătirii primite și a cerințelor e- 
conomiei naționale. In această pers
pectivă concretă și clară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită cu ocazia Conferinței națio
nale a cadrelor didactice, atrăgea a- 
tentia că „—pe ansamblu, 
noastră nu duce lipsă de 
dar, din păcate, datorită 
cadre medii, nnll dintre el 
siți în munci inferioare 
lor...".

economia 
Ingineri, 

lipsei de 
sînt folo- 
pregătiril 

Și, drept consecință, activita
tea acestor cadre este consacrată în 
parte unor operații măTunte, prepon
derent organizatorice, n-au întotdea
una răgazul necesar pentru munca 
de concepție, deși prin definiție 
creația 
a fi a 
rioare.

Iată, 
sentă au impus crearea, 
din toamna trecută, a secțiilor 
subingineri sau de conductori arhi
tect!, cu o durată de pregătire de 
2—3 ani, diferențiată după specificul 
și complexitatea specialității. Aceste 
secții sînt menite să formeze cadre 
cu pregătire intermediară — între 
muncitori calificați șl tehnicieni, pe 
de o parte, șl ingineri, pe de altă 
parte — necesare organizării și con
ducerii unor procese de producție cu 
o complexitate mal redusă. Dar de 
la inaugurarea cursorilor a trecut 
mai bine de un semestru și. totuși, 
forurile în drept — Ministerul învă- 
țămîntului și alte ministere intere
sate — n-au stabilit încă limpede ce 
trebuie să cuprindă planurile și pro
gramele de învățămînt, în funcție de 
viitoarele atribuții ale subingineri- 
lor. Or, fără această precizare nu 
poate fi conceput realist procesul de 
studiu, chiar dacă actualul an de în- 
vățămînt este considerat experimen
tal. Este motivul esențial pentru care 
cîteva dintre cele mai importante 
unități de învățămînt tehnic supe
rior au organizat sail sînt pe cale să 
organizeze — împreună cu unități 
productive și de cercetare, cu insti
tute de proiectări — simpozioane 
consacrate unei mal bune delimitări 
a rolului și profilului pregătirii 
subinginerului. Care sînt primele 
concluzii mai Importante ale unor 
asemenea căutări ?

— La recentul simpozion organi
zat la Institutul de Construcții din 
București — releva prof. ing. Radu 
Prișcu, rectorul institutului — cei 
peste 70 de participanțl — cadre di
dactice universitare, reprezentanți 
ai trusturilor șl întreprinderilor de 
construcții, al institutelor de pro
iectare și al direcțiilor generale de
partamentale — au analizat îndeo
sebi sectoarele, specialitățile, sarci
nile care astăzi și în perspectiva a- 

.propiată reclamă mai intens prezen
ța subinginerului. Asemenea preci
zări au o importantă fundamentală. 
Pentru că dacă nu știm de la în
ceput unde șl ce operații concrete 
se cer să fie efectuate de absolven
ții unei noi forme de învățămînt. 
riscăm să le asigurăm o pregătire a- 
proximativă. în cazul formării sub- 
inginerilor constructori, chiar și con
cluziile preliminare privind delimita
rea exactă a tuturor sectoarelor vii
toarei lor activități — execuție, ex
ploatare șl întreținere, producție, la
borator de șantier, fabrici de prefa
bricate, proiectare — ne-au întărit 
concluzia că actualele planuri de în- 
vătămînt au încă, din păcate, un ca
racter teoretic accentuat. Tocmai de 
aceea ele se cer perfecționate în 
direcția aprofundării studiului mate
rialelor de construcții, al elementelor 
de tehnologie a execuției, de orga
nizare a șantierelor, de economie și 
planificare a lucrărilor de construc
ții. In așa fel încît latura aplicativă 
din formația viitoarelor cadre să-și 
dobîndească preponderenta si accen
tul care I se cuvin".

Subinginerul va fi chemat să 
preia o seamă de probleme prac
tice ale desfășurării procesului 
de producție, să vegheze, asupra 
funcționării instalațiilor tehnice. 
El va avea îndatorirea să cu
noască nemijlocit, pe viu. în
treaga activitate din jurul său, să 
fie la curent cu fiecare particulari
tate a fluxului tehnologic. Deci, la
tura practică a pregătirii sale 
se cere evaluată cît mai larg. 
„Lucru pe care actualele pla
nuri și programe de învățămînt îl 
asigură doar în parte — este de pă
rere prof. ing. Iosif Egri, rec
torul Institutului politehnic din Ga
lați. De ce ? Pentru că în momentul 
de fată, cel puțin în specialitățile 
învățămîntului de subingineri din 
institutul nostru, perioada practicii 
în producție este fixată pe o dura
tă de 6 săptămîni la sfîrșitul anu
lui I. Noi considerăm că această 
practică nu are asigurată o eficien
tă corespunzătoare, deoarece în 
anul I tinerii parcurg mai multe 
cursuri generale și mai puține de 
specialitate. Ce pot ei aprofunda în 
cele 6 săptămîni de la sfîrșit ? După 
părerea noastră ar fi mult mai bine 
ca volumul cunoștințelor de cultură 
generală să se reducă, chiar din 
anul I, deoarece școala de 12 ani a- 
sigură un profil corespunzător din 
acest punct de vedere. Aceasta pen
tru a face loc mai mult discipline
lor de specialitate și pentru extin
derea stagiilor de practică. După 
părerea noastră, practica ar trebui 
organizată în două etape : la sfîrși
tul anului I, o practică de inițiere cu 
o durată de 6 săptămîni, timp în 
care studenții vor putea cunoaște 
specificul întreprinderilor șl. paralel, 
vor avea posibilitatea să îndepli
nească o seamă de activități con
crete ; la sfîrșitul anului _ al II-lea 
propunem o practică efectivă de 10 
săptămîni, încheiată, spre a da po
sibilitatea unei cunoașteri cît mai 
aprofundate a elementelor aplicati
ve, cu un examen care ar marca o 
treaptă în procesul însușirii cunoș
tințelor de subinginer".

Este în afara oricărei îndoieli că 
latura aplicativă a formației profe
sionale specifice viitorului subingi
ner își extrage valoarea din carac
terul procesului de învățămînt, din 
structura si orientarea acestuia. Să 
nu uităm însă că înclinația spre 
formele concrete ale unei profesiuni, 
îndemînarea în aplicațiile practice 
se dezvoltă și mai bine pe un fond 
nativ corespunzător. Cum trebuie 
procedat ca selecționarea viitoarelor 
cadre de subingineri să fie efectuată

în legătură mai strînsă cu individua
litatea tinerilor și cu imperativul 
îndeplinirii prompte a viitoarelor 
sarcini profesionale ?

— Introducînd în programul con
cursului de admitere nu numai 
probe teoretice, ci și cîteva teste 
de îndemînare — ne răspunde conf. 
univ. dr. Vasile Barba, de la Insti
tutul politehnic din Brașov. în acest 
sens cred că n-ar fi rău ca dosarul 
fiecărui candidat să cuprindă și o ca
racterizare a aptitudinilor tînărului, 
urmărite pe parcursul 
sau al eventualului său 
liminar în producție. în 
concursului ar trebui, 
menea, să figureze.

școlarizării 
stagiu pre
program^ 

de ase- 
____ , r.. ______ . în mod cu 
totul obligatoriu, o probă de desen 
tehnic, combinată de la caz la caz cu 
una din geometrie în spațiu. In așa

fel încît din chiar momentul selec
ționării sale să avem în vedere că 
viitorul subinginer va fi chemat să 
îndeplinească sarcini concrete, în
tr-un anumit sector de producție. 
După cum se știe, tocmai lipsa unor 
cadre medii, pregătite efectiv pentru 
a lucra direct într-o specialitate bine 
determinată, a favorizat ani de zile 
îngustarea specialităților în institu
tele de învățămînt superior. La fa
cultatea de industrializare a lemnu
lui — ca să mă limitez la un sin
gur exemplu — s-a ajuns pînă acolo 
încît unii ingineri să fie specializați 
în produse lemnoase semifinite (che
restea, placaj), iar alții în produse 
finite (mobilă), ca și cum ar fi dis
părut problemele fundamentale, a- 
celeași, în fond, pentru industria 
lemnului, indiferent de subdiviziu
nile ei. în prezent, întregul proces de 
învățămînt din școala tehnică supe
rioară vizează pregătirea unui ingi
ner cu profil larg, care se poate a- 
dapta lesne la schimbările ce sur
vin în știință și tehnică. Intrucît sub
inginerul trebuie să 
dreaptă" a inginerului, ____
acestor două tipuri de specialiști e 
firesc să fie corelată, - - •
urmînd să

subinginerul 
capete o instruire mai 

concretă decît cea a inginerului.
— După părerea noastră, adapta

rea cît mai rapidă a viitorilor sub
ingineri la sarcinile profesionale re
clamă asigurarea tuturor premiselor 
unei pregătiri corespunzătoare și — 
nu mai puțin important — ale prezen
tării absolvenților la locul de muncă 
unde vor fi repartizați. Dacă primul 
deziderat își află realizarea trep- 

o durată de . 2—3 ani, 
doilea necesită inter-

vențiile
inițială a selecției candidaților — in
tervine ing. Victor Pandia, directo
rul direcției de’ învățămînt din Mi
nisterul Industriei Metalurgice. Cum? 
Mai întîi, popularizînd secțiile de 
subingineri îndeosebi în zonele unde 
sînt plasate cele mai multe unități 
de producție pentru care sînt pregă
tiți subinginerii respectivi. Aceas
ta ar facilita recrutarea candi
daților legați de anumite unități de 
producție, o mai bună repartizare și 
stabilizare în producție a viitoarelor 
cadre de subingineri. Normal ar fi, 
după părerea noastră, ca în cazul în 
care o ramură industrială impor
tantă, cum este bunăoară siderurgia, 
se află concentrată într-o anumită 
zonă, respectiva secție de subingi
neri să funcționeze în cuprinsul aces
tei zone. Cu atît mai mult cu cît 
pregătirea acestor cadre vizează în
deosebi deziderate practice, aplica
tive, imposibil de realizat în actua
lele laboratoare ale politehnicilor din 
București, Iași sau Cluj. Chiar cînd 
o asemenea cerință nu poate fi în
totdeauna satisfăcută, se impune cu 
atît mai mult eliminarea improviza
țiilor de genul celor efectuate în 
toamna anului trecut. Cu 2—3 zile 
înaintea examenului de admitere, 
s-a comunicat că nu se aprobă în
ființarea unei secții de subingineri la 
Hunedoara, ci la Petroșani. în aju
nul examenului s-a spus apoi că nici 
la Petroșani ci la București va func
ționa o asemenea secție, ceea ce a 
derutat pe multi dintre candidații pe 
care întreprinderile siderurgice îi 
convinseseră să participe la exame
nul de admitere în învățămîntul de 
subingineri".

Anul de învățămînt ce se desfă
șoară oferă suficiente motive și pen
tru alte reflecții asupra conținutului 
acestei noi forme de școlarizare. Sînt 
necesare măsuri urgente, temeinic 
gîndite de Ministerul învățămîntului, 
care să asigure ca viitorul an școlar 
să nu mai înceapă sub presiunea 
unor probleme nerezolvate, creîn- 
du-se astfel premisele evitării im
provizațiilor atît de dăunătoare pro
cesului de învățămînt. Pregătirea 
viitorilor subingineri reclamă colabo
rarea mai strînsă între unitățile de 
învățămînt și de producție, elabora
rea pentru fiecare ramură în parte 
a nomenclatoarelor de sarcini pre
cise ce vor reveni acestor cadre, 
evaluarea cît mai exactă a necesa
rului de specialiști de acest gen. 
Opiniile consemnate mai sus sînt tot 
atîtea argumente în favoarea perfec
ționării actualului sistem de în- 
vătămînt subingineresc. în așa 
fel încît- în anul universitar vii
tor el să întrunească toate atri
butele științifice și organizatorice 
fixate în directivele aprobate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie

Mihai IORDANESCU
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11,00 — Limba germană. Lecția 46 
(reluare). 11,30 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Telex 
TV. 17,35 — Pentru elevi : Consultații 
la chimie (clasa a XlI-a). Tema : 
Hidrocarburi — structură șl proprie
tăți. Prezintă prof. Marieta Sava. 

. 18,05 — Limba rusă. Lecția 45. 18,30 —
Studioul pionierilor. ,,in căutarea primăverii" — emisiune muzical-coregra- 
fică. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Tribuna economică. Tema : 
„România în circuitul economic Internațional". Participă : dr. N. S. 
Stănescu, Dan Gheorghiu,’ dr. Ion Stoian. 19,50 — între metronom șl cro
nometru — emisiune-concurs. Temele : Nicolae Grigorescu ; Olimpiade. 
Concurenți : Florin Colonaș, Cezar Georgescu. 20,50 — Seară de teatru. 
„Yerma" de Federico Garcia Lorca. Interpretează un colectiv al Teatrului 
„Al Davilla- din Pitești. 22,20 — „Ca la Cluj" — film folcloric realizat de 
Studioul de televiziune. 22,35 — Film documentar „Cimentul". Scenariul : D. 
Done șl Zoltan Terner. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 23.00 — închiderea 
emisiunii.

Avem temeinice motive de satis
facție atunci cînd constatăm, prin
tre atîtea realizări fundamentale, tot 
ceea ce s-a făurit la noi ne planul 
vieții artistice, al difuzării artei si 
culturii muzicale în masele largi, 
prin mijlocirea celor 17 orchestre 
simfonice si a teatrelor muzicale 
distribuite pe întreaga suprafață a 
țării. Orașe vechi, eu un trecut de 
o densă bogăție cultural-artistică, ca 
lașul. Clujul. Timișoara. Aradul. 
Brașovul. Oradea, si. alături de ele. 
așezări urbane modeste, care ză
ceau cu un 
la periferia 
artistice, au 
construcției 
muzicale menite să îmbogățească 
să lărgească orizontul spiritual 
cetățenilor.

Provincia noastră — pe care 
urmă cu decenii. George Enescu

stat si de rarele turnee ale unor 
artiști străini, de mai mică sau mai 
mare importantă, organizate prin 
O.S.T.A. în unele centre universi
tare și muncitorești. la anumite 
concerte simfonice numărul audito
rilor aflati în sală este adesea de
pășit de acela al executantilor de 
pe scenă. Manifestările de muzică 
de cameră sînt cvasi-inexistente. iar 
recitalurile solistice. în unele orașe 
unde s-ar fi putut crea un viu in-

care 
sfert de veac în urmă 
oricărei vieți cultural- 
fost înzestrate în anii 
socialiste cu instituții 

si 
al

în 
o 

defrișa, străbătînd. cel dintîi dintre 
interpreții noștri, un vast itinerar 
de așezări periferice oricărei vieți 
artistice organizate — se desprovin- 
cializează sub privirile noastre. Mu
zica a cucerit în anii socialismu
lui drent de cetate alături de lite
ratură. teatru, cinematograf si ar
tele plastice, alături de știintă si 
preocupările astăzi generale pentru 
treburile obstei. în conștiința. în 
existenta cetățeanului României mo
derne.

Dar dacă statul nostru face mari 
cheltuieli pentru a întreține teatre
le muzicale, .filarmonicile. orchestre
le populare afectate acestora, sîntem 
în drept, ba chiar avem datoria, să 
ne întrebăm în ce măsură ele îsi 
îndeplinesc rostul lor firesc. în. ce 
grad și cu cîtă eficientă activita
tea lor se bucură de ecoul social- 
cultural vizat. Sînt oare fructifica
te din plin aceste investiții ? Dacă 
ne-am propune să cercetăm un timp 
spectacolele muzicale si sălile de 
concert ale Capitalei am face con
statarea că muzica simfonică si 
chiar cea de operă tind să piardă 
din favoarea publicului, că recita
lul si seara de lieduri, forme ma
jore de manifestare ale unei cul
turi muzicale mature, devin mai 
rare, lăsate cum sînt într-o depen
dentă aproape exclusivă de norme
le obligatorii ale soliștilor noștri de

• La est de Eden : PATRIA — 10 ;
12.45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari : RE
PUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16; 18,30 ; 21.
O Pașa : LUCEAFĂRUL
11.30 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,; 
FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 
19 ; 21.
O Casa mamei noastre : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Primul învățător : CENTRAL — 
11 ; 19.
O Cuțitul In apă : CENTRAL — 
9 ; 13 ; 15 ; 17 : 21.
• Expresul colonelului von Ryan: 
LUMINA — 8,30—13 în continuare, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 : DOINA —
13.45 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
o In orașul „S“ : MOȘILOR —
20.30.
• Viii șl morțll (ambele serii) i 
LUMINA — 15,45 ; 19,15.
O Dominika șl prietenii el : DOINA
— 9—12 în continuare.
® Feroviarul : CINEMATECA —
12.30 : 14,30.
• Un om pentru eternitate: 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Țara duhurilor din Mările Su
dului : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
0 Rols Royce-ul galben : FERO
VIAR — 8,30—18 în continuare ;

EXCELSIOR
> ; 17,15 ; 19,45, 

; 13 ; 15,30 ; ' 
MODERN — 9 : 11.15 ;
18.30 ; 21.
0 „.„Apoi s-a născut 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 
continuare ; 18 : 20,15.
® Căderea Imperiului roman : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.30 : 19.
® Astă seară mă distrez: BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Feidmareșala : DACIA — 8,13—
16.30 în continuare 18,45 ; 21, DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
o Bună ziua, contesă : BUCEGI
— 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 : 13,30 : 16 ;
18.30 ; 21. MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 : 
15 : 17.45 : 20,30.
• Judoka, agent secret: UNIREA
— 15,30 ; 18.
e Eu te-am Iubit : UNIREA —
20.30.
O Marele șarpe : LIRA — 15.30 ; 
18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 : 18.
• Valea : POPULAR — 20.
0 Pantoful cenușăresel : COTRO- 
CENI — 16 : 18 ; 20.
• Becket : CIULEȘTI — 15.30 : 19.
® Acest pămînt este 
CRÎNGAȘI — 15,30 ;
0 Hombre : PACEA —
20.15.
O Pensiune pentru holtei: VOLGA
— 9—15.45 în continuare ; 18.15 : 
20,30.
« Testamentul unul pașă : VIITO
RUL — 15.30 : 18 : 20.30.
0 Planele mecanice : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30 
FLAMURA — 9 : 11.15 ; 13.30 : 16
18.15 ; 20.30.
0 Rio Bravo : AURORA — 9,30 ;
12.45 ; 16,15 ; 19.30, TOMIS — 6.45-
14.30 în continuare ; 17.30 : 20.30.
0 Primăvara pe Oder: MUNCA
— 14 : 16.
a Tudor : MUNCA — 18.
« Samuraiul : COSMOS — 15.30 : 
18 : 20.15.
0 Un delict aproape perfect : 
FLACĂRA — 15.30 ; 18.
0 Colivie pentru doi : FLACĂRA
— 20.30.
a Urletul lupilor : VITAN — 15.30: 
18 : 20.30.
0 Noaptea : RAHOVA — 15.30 : 18:
20.30.
0 Profesioniștii : PROGRESUL —
15.30 : 18.
0 Prietenele : PROGRESUL —
20.30.
e Planeta maimuțelor : FEREN
TARI — 15,30 : 18 : 20.15.
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Exista numeroase teo
rii asupra romanului ca 
structură, asupra originii 
sale, asupra modalității 
preferate, iar problema 
cea mai complicată e a- 
ceea a raporturilor din
tre realitate și fantezie, 
contopite în opera de 
artă ; iată de ce e firesc 
să existe numeroase mo
dalități ale romanului, o 
întreagă 
Ceea ce 
bil, însă, 
topirea 
și fantezie: . oricît 
mult s-ar pune accentul 
asupra elementelor de 
fantezie și vis în anu
mite cărți de proză, ele 
izbucnesc totdeauna din 
realitate. Altfel spus, ro
manul este o realitate 
trăită și transpusă. Chiar 
cînd dorește a nega rea
lul, scriitorul îl afirmă 
fără știrea sa, fiindcă 
nu poate fi artă — și mai 
ales roman — acolo unde 
nu este realitate trăită. 
Dar pentru a explica 
pluralitatea modalități
lor romanului și istoricul 
lor, menționăm, în trea
căt, componentele sale : 
oricît de vechi pre-forme 
s-ar aminti, romanul a- 
pare în secolul al XVII- 
lea, iar dezvoltarea de
osebită o cunoaște abia 
în veacul al XIX-lea. 
Componentele se dezvoltă 
mult mai tîrziu din fuzi
unea elementului clasic 
cu cel romantic. Nici unul 
dintre ele, singur, nu a 
fost capabil să constituie 
o specie literară de sine 
stătătoare, dar fiecare 
și-a adus contribuția 
proprie. Clasicismul (în 
sensul lui Călinescu): ro
manul epistolar, portret, 
stilul frumos, mai ales 
căutarea generalului în 
individual, stilul clar și 
seînteietor etc. Roman
tismul, dominant mai ales 
în poezie, introduce visul, 
infuzia de lirism, pers
pectiva 
zia etc.

Aceste 
altele — 
proporții 
impresia 
metode de stil ce s-au 
confruntat și succedat 
mereu. în proza româ
nească și-au făcut adesea 
loc elemente specifice, ca

balada și doina, cu fluxul 
lor de lirism.

Evident, există nume
roase forme de lirism și 
fantastic, după cum exis
tă și numeroase alte for
me de epic. Am putea a- 
firma că acele forme sînt 
bune, adevărate, cînd 
sînt adecvate adevărului 
pe care scriitorul vrea 
să-1 exprime. Fiindcă, 
dincolo de modalitatea li
terară, dincolo de moda
litățile criticii romanu-

Cu un cuvînt, nu inte
resează atît modalitatea 
unui roman, cît proble
mele pe care le ridică, 
atitudinea scriitorului fa
ță de ele, înțelegerea tot 
mai profundă a realită
ții. Adevăratul izvor al 
romanului — ca și al li
teraturii, în general 
este realitatea, cum 
știe; dar realitatea 
tențată la problemă, 
general. Acest aliaj
tre concret și idee, între

activității instituțiilor noastre 
zicale.

în unele cronici de concert întîl- 
nim insinuarea generatoare de con
fuzii că publicul nostru s-ar fi să
turat de vechiul repertoriu clasic, 
romantic și chiar modern, anterior 
apariției noii școli vieneze și a teh
nicilor și esteticii componistice re
cente și deci s-ar impune o radi
cală împrospătare a repertoriilor de 
operă și filarmonici, o modernizare

Sincope

lui, ce pun accentul pe 
un aspect sau altul, 
sențialul 
pacitatea 
se ridica 
sențiale, 
neral, solicitînd partici
parea cititorului. Au e- 
xistat totdeauna copiști ai 
realității, care să copieze 
ce vedeau și să-i descrie, 
mai mult sau mai puțin 
exact, pe cei cunoscuți. 
Platitudinea unor aseme
nea romane provenea 
mai ales din lipsa de 
probleme majore, din 
incapacitatea de a gene
raliza. Scriitorii auten
tici au subliniat nu nu
mai tema, ci au reușit să 
depășească copia unor 
persoane: ei s-au ridi
cat la acea fuziune, greu 
de realizat, dar necesară, 
între concret și fantezie.

real și fantezie este, în 
fapt, foarte greu de rea
lizat. E relativ ușor săe- 
tichetezi modalitatea ar
tistică a unui roman ; dar 
oricît ai încerca nu poți 
descoperi 
mai în 
mei.

Criticii, 
mulțumeau cu descrierea 
epicei și a comparării i- 
maginii cu realitatea : s-a 
dovedit că aceasta e prea 
puțin atît pentru critici, 
cît și pentru romancieri. 
Dacă mulți au numit a- 
nul trecut drept „anul 
romanului", ei nu au în
țeles prin asta că de o 
îndelungată vreme n-am 
mai fi avut romane. Se 
știe că am avut; s-a 
dorit însă și s-a reali
zat o potențare a reali
tății, descoperiri noi de

sensuri ale realului, 
evantaiul larg, ce merge 
de la realismul umanist 
pînă spre dorința de mit 
și fantezie. E adevărat că 
în desprinderea de Mi
mesis, de copierea reali
tății fără semnificație s-a 
mers uneori prea brusc, 
departe; e adevărat că 
uneori și criticii au ig
norat aspectul real, evi
dent realist în atîtea 
cărți, insistînd asupra „a- 
bisalului", termen preten
țios, ce nu spune mai 
nimic, la care unii cri
tici încă mai recurg, cre- 
zîndu-se prin aceasta 
scutiți de eforturile me
seriei de a analiza în 
profunzime opera respec
tivă. Desigur, nu e vina 
cărților bune, nici a cri
ticii, în ansamblu: toti 
am dorit să ne bucurăm 
că faptului brut, expus 
ca atare, i se adaugă 
fantezia, dorința de sem
nificație. Dacă am expus 
fragmentele unui feno
men e doar pentru posi
bilele lui consecințe. Da, 
romanul nostru a evoluat 
calitativ; da, scriitorii 
cei mai buni s-au dove
dit cei mai sensibili față 
de sensurile realului, iar 
critica a contribuit 
destulă măsură a 
propulsoare a romanului 
de calitate. Avem de ce 
să ne bucurăm. Ar fi 
dăunător dacă romanele 
s-ar desprinde de real, 
de fenomenele acute ale 
contemporaneității, de 
problemele vieții noastre 
socialiste. O literatură 
poate tinde spre simbol 
și mit, dar numai dacă 
reușește să rămînă, în 
bipolaritatea ei, legată de 
viața reală, de probleme
le societății noastre so
cialiste și românești. 
Altfel, nu am mai pre
zenta nici un interes: 
nici pentru publicul nos
tru, nici pentru cel străin. 
Noi sîntem cei ce sîntem, 
în societatea noastră spe
cifică, dinamică și chiar 
dacă am dori să atragem 
atenția altor popoare 
prin imitații, nu am 
reuși. Anul trecut a fost 
un an al prozei în as
censiune. Există elemen
te să credem în conso
lidarea romanului româ
nesc, inspirat din viața 
socialistă, în plină depă
șire de sine și prin sine.

■■Bl

rerea după care educația muzical-es- 
tetică a publicului nostru s-ar fi fă
cut de prea mult timp și într-o prea 
mare măsură prin difuzarea acelo
rași capodopere ale muzicii trecutu
lui. Mai întîi, trebuie să constatăm 
că, în privința integrării în cultura 
maselor a valorilor trecutului, sfera 
acestor valori este mereu extensibilă, 
căci în creația marilor compozitori 
rămîn destule zone neexplorate. (Nu 
se plîngea George Enescu. ajuns la

in dialogul muzicii
cu publicul

teres pentru ele (localități dotate 
cu școli populare de artă, scoli e- 
lementare și licee muzicale), sînt a- 
proape necunoscute, deși literatura 
solistică numără o extraordinară 
bogăție de capodopere în cele mai 
variate stiluri. Educația muzical-es- 
tetică a publicului matur si a ti
neretului nostru școlar si universi
tar se rezumă rutinier la cîteva con- 
certe-lectii organizate de filarmonici 
și la conferințele însoțite de exem
plificări, 
desigur, 
biective 
care ar 
dere pentru a evita o eventuală 
criză de public, de natură a com
promite efectul social-cultural al

puncte de vedere

Există. trebuie să existe, 
carențe organizatorice su- 
și remediabile deci. pe 
trebui să le avem în ve-

hotărîtă. Unii susțin chiar ideea că 
activitatea educativ-estetică prin 
muzică s-a făcut destulă vreme prin 
promovarea repertoriului clasic u- 
niversal Așa să fie oare ? Sau unii 
critici, sugrumați de groaza de a nu 
părea conservatori și statici în pro
cesul de continuă primenire a teh
nicii și stilurilor, au tendința de a 
confunda propria lor părere și gus
tul lor personal cu problemele ma
jore și cu destinul însuși a! vieții 
noastre de concert ? Să analizăm pă-

sfîrșitul vieții, că din cantatele de 
Bach, primite în dar la 17 ani îm
preună cu întreaga, uriașa operă a 
giganticului compozitor, nu reușise 
să cunoască decît... 150 ?) Ei bine, 
este de la sine înțeles că educația 
muzicală, prin instituțiile create și 
sprijinite de stat, nu se adresează 
doar publicului de astăzi, ci și . pu
blicului de mîine. Cu alte cuvinte, 
procesul de familiarizare cu muzica, 
de treptată pătrundere a maselor 
în vastele zone de frumusețe ale 
trecutului și prezentului acestei arte 
nu poate fi limitat în timp, după cum 
nu limităm în timp inițierea în lite
ratură, în artele plastice, în științe. 
Asimilarea culturii și artei univer-
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© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
de sonate dat de Denise Baranga 
și Romeo Voisa; Recital vocal 
susținut de soprana Veronica Du
mitrescu — 20.
© Opera Română : Liliacul — 19,30. 
© Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze — 
19,30 ; (sala studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlo 
- 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20.
® Teatrul Mic : Prețul — 20.
© Teatrul Giuleștl : Visul unei 
nopți de lamă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de Ia Maxim — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17 ; Nocturn II — 21,30 ; 
(sala din str. Academiei) : Băiatul 
și vîntul — 17.
© Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.
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sale și naționale în existența spiri
tuală a unui popor este un proces 
continuu pentru fiecare generație, 
așa cum de sute de ani, generații 
după generații au citit și au învățat 
în școală pe Homer și pe tragicii greci 
pe Dante și Shakespeare, pe Goethe, 
Byron, Balzac, Stendhal, Tolstoi 
și Dostoievski. Eminescu, Hasdeu și 
Sadoveanu, reluînd apoi lectura a- 
cestor autori la diferite ceasuri și 
vîrste ale existenței și apoi din nou 
ale existentei generațiilor urmă
toare. Același lucru se întîmplă și 
este de dorit să se întîmple cu cre
ația geniilor muzicii, fie că este 
vorba de Bach, Haendel, Vivaldi, 
Haydn, Mozart, Beethoven sau de 
precursorii și de ctitorii școlilor mu
zicale naționale de la Chopin pînă 
la Bartok, Janacek, Enescu, Jora, 
Andricu. Marțian Negrea, Drăgoi și 
discipolii sau continuatorii lor con
temporani.

în ceea ce privește programarea 
în concerte și spectacole a celei mai 
recente creații contemporane, națio
nale și internaționale — în unele ca
zuri fericite cei doi termeni de deli
mitare geografică se identifică, cum 
rezultă dintr-un șir de lucrări sem
nate de compozitori români distinse 
cu premii internaționale — ea ar tre
bui judicios elaborată si realizată în- 
tr-un cadru cu adevărat favorabil, 
într-un climat cu totul opus forma
lismului de tip statistic, amator de 
omologare cu orice preț a „primelor 
audiții", care adesea nedumeresc 
publicul, produc insatisfacția autori
lor și chiar a interpreților, prin 
graba cu care sînt pregătite și alătu
rate unor piese din marele reperto
riu universal întotdeauna primite cu 
plăcere și satisfacție de public.

Ceea ce s-a petrecut în lumea mu
zicii după post-romantism, expresio
nismul, atonalismul, dodecafonia și 
organizarea serială constituie o 
mare suprafață cvasi-necunoscută 
pentru cea mai mare parte a audi
toriului. Multi ar dori — poate — să 
cunoască cum s-a ajuns Ia folosirea 
într-un chip insolit a mijloacelor 
tradiționale de expresie, care ar pu
tea fi justificarea estetică a aleato- 
rismului, ce putem aștepta de la

muzica electronică și concretă, cum 
s-a ajuns la includerea calculului 
matematic și chiar a mașinii de 
calcul în construcția muzicală. Iată 
de ce, cîteva concerte organizate cu 
colaborarea formațiilor existente, în 
care muzica nouă să fie explicată 
de compozitori și de interpreți, s-ar 
dovedi un binevenit examen în fața 
publicului. Să fim însă atenți. în in
cluderea în activitatea formațiilor 
noastre simfonice și de cameră a lu
crărilor reprezentînd noile orientări 
și aspecte ale limbajului muzical în 
secolul XX, interpreții, conducerile 
instituțiilor muzicale si critica tre
buie să exercite, cu o precizie pro
gresiv sporită, criteriul selecției ri
guroase, dominat de cerința interfe
rării planului estetic cu acela etic. 
Căci dacă „noul", ca noțiune gene
rală a dinamicii gîndirii umane, 
poate să se afirme în sfera progre
sului real sau potențial, nu tot ceea 
ce este „nou" sau pare numai a fi, 
devine, prin implicarea ineditului, un 
factor de progres în artă. Știm cu 
toții că sînt lucrări muzicale care 
îmbătrînesc și mor după o unică si 
ultimă audiție, după cum altele, so
lid fundamentate pe solul umanis
mului și artei autentice, sînt progre
siv integrate în conștiința socială, 
într-un ritm mai lent sau mai viu. 
Singurul izvor al noului în artă, ca 
în oricare altă sferă a activității 
creatoare, nu poate fi decît omul, 
universul uman, în continua lui de
venire istorică. Căci arta presupune 
un dialog între creator și public și 
chiar dacă creatorul utilizează mo
nologul. acesta însumează și conto
pește prin generalizare viziunea su
biectivă cu cea obiectiv-istorică asu
pra lumii și vieții. O artă dezuma
nizată, în care omul devine un o- 
biect pierdut într-un univers de 
obiecte, ne-ar întoarce la perspectiva 
sterilă a solitudinii și non-comuni- 
cării. după care artistului nu i-ar 
rămîne. cum scria odată un poet, 
decît .... să trudească în taină în ve
derea mai tîrziului sau a lui nici- 
cînd".

V. CRISTIAN
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Cronica

O delegație a Consiliului Supe
rior al Agriculturii, condusă de 
prof. dr. David Davidescu, vice
președinte al consiliului, a plecat 
la Varșovia, unde va purta con
vorbiri în vederea semnării pro
tocolului de colaborare tehnică și 
științifică pe perioada 1971—1975 
între Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul Agriculturii 
din Republica Populară Polonă.

*
S-a întors în Capitală conf. univ. 

Ovidiu Bădina, directorul Centrului 
de cercetări pentru problemele ti
neretului, care, între 17 februa
rie—5 martie, a reprezentat țara 
noastră la lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru dezvoltare socială, întru
nită la New York. Delegatul român 
a fost ales vicepreședinte al Birou
lui Comisiei.

La întoarcerea în patrie, direc
torul Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului a făcut 
o declarație redactorului agenției 
„Agerpres", Adina Constantinescu: 
Cele 32 de delegații prezente la re
centa reuniune internațională, a 
spus el, au apreciat elogios propu
nerile țării noastre și le-au adoptat 
în unanimitate. La propunerile 
României privind formarea gene
rației tinere, propagarea în rîndu- 
rile ei a ideilor, de pace, înțelege
re și respect reciproc, condiții satis
făcătoare de angajare în serviciu a 
tinerilor și protejarea lor împotri
va șomajului, s-au alăturat țări cu 
sisteme sociale diferite aflate în 
diferite zone geografice ale lumii și 
în diferite stadii de dezvoltare eco
nomică.

Un succes tot atît de elocvent 
l-au înregistrat propunerile noas
tre, a încheiat conf. univ. Ovidiu 
Bădina, prin faptul că toate cele
lalte delegații au solicitat secre
tarului general al Organizației Na
țiunilor Unite — la inițiativa Ro
mâniei — includerea în ordinea de 
zi a următoarei sesiuni a Adunării 
generale O.N.U. a temei „Proble
mele și nevoile tineretului și parti
ciparea sa la dezvoltarea națio
nală".

★

Intreprinderea de transporturi 
aeriene române „TAROM" a elabo
rat noul orar al curselor de a- 
vioane de pe rutele interne. La 
stabilirea viitoarelor trasee, pre
cum și a orelor de plecare și so
sire a aeronavelor s-a avut în ve
dere crearea unor legături mai 
bune între Capitală și principalele 
orașe ale țării, printre care Cluj, 
Timișoara, Oradea, Craiova, Iași și 
Tg. Mureș.

Noul orar va intra în vigoare 
la 1 aprilie și va fi valabil pînă la 
30 septembrie a.c.

(Agerpres)

vremea

14, 15 șl 16 
continuă să 
va fi varia-

Iert !n țară : Vremea s-a încălzit 
în cea mai mare parte a țării excep- 
tînd Cîmpia Dunării, unde s-a men
ținut rece șl închisă. In rest, cerul a 
fost schimbător. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd din sud- 
vest. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 1 grad la Bîrlad și 
plus 14 grade la Arad, Timișoara, Răuțl 
și Banloc. In București : Vremea a 
fost în general închisă, cu cerul aco
perit. Temporar ceață. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru 
martie. In țară : Vremea 
se încălzească ușor. Cerul 
bll mai mult acoperit în’ nord-vestul 
țării, unde va ploua local. Vînt slab 
pînă la potrivit din vest. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și zero grade în estul Transilva
niei șl Moldova și între zero și plus 4 
grade în rest. Temperaturile maxime 
vor oscila între plus 4 și plus 14 grade, 
local mai ridicate. Ceață locală, mai 
ales în sudul țării. în București : Vre
me relativ umedă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere ușoară. Ceață dimi
neața șl seara la începutul interva
lului.

S

„Optimile" Cupei
României la fotbal

A.S.A. TG. MUREȘ ELIMINATĂ DE CHIMIA SUCEAVA!
Miercuri, în cadrul „optimilor" de 

finală ale „Cupei României" la 
fotbal, în Capitală, pe terenul „Tim
puri Noi", A.S.A. Tg. Mureș nu a 
putut învinge pe Chimia Suceava, e- 
chipă care joacă în divizia B, cu 
care a terminat la egalitate : 0—0 
(după prelungiri). Conform regu
lamentului, pentru „sferturile" de fi
nală s-a calificat echipa Chimia Su
ceava, care face parte dintr-o cate
gorie inferioară, U.T. Arad a învins, 
după prelungiri, cu 5—1 pe Metalul 
București în meciul desfășurat ' 
Brașov. La capătul celor 90 
nute de joc, rezultatul era 
1—1 (0—0). Lereter (U.T.A.) 
sese scorul dintr-o lovitură 
11 m. iar bucureștenii egalaseră prin 
Georgescu în minutul 86. în prelun
giri U.T.A. și-a impus jocul, înscriind

la 
de mi- 

egal: 
deschi
de la

Comunist Român prezentat celui de-al IX-lea
Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Stimați tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut ca în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al în
tregului nostru partid, al oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Ro
mânia să adresez delegaților la cel 
de-al IX-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tuturor 
comuniștilor și popoarelor Iugosla
viei vecine și prietene, un cald salut 
frățesc.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, care în aceste zile sărbătorește 
50 de ani de la crearea partidului 
comunist, și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu prin lupta neînfricată dusă 
în fruntea clasei muncitoare, a for
țelor înaintate ale țării, pentru apă
rarea intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, împotriva ocupației hitle- 
riste, pentru salvgardarea indepen
denței și suveranității naționale, pen
tru făurirea orînduirii socialiste.

Comuniștii români, oamenii mun
cii din țara noastră se bucură din 
toată inima de realizările de seamă 
obținute în construcția socialistă de 
oamenii muncii din Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, sub con
ducerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Creșterea susținută a pro
ducției materiale, crearea de noi ra
muri industriale și înzestrarea în
treprinderilor cu tehnică înaintată, 
participarea tot mai activă a Iugo
slaviei la circuitul economic mondial, 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și a creației spirituale au permis 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc. Pe arena internațională, Iugo
slavia contribuie activ la dezvoltarea 
colaborării dintre state, la asigurarea 
păcii și securității popoarelor, depu
ne eforturi, alături de alte țări, pen
tru rezolvarea marilor probleme care 
confruntă comunitatea mondială.

Prietenia și colaborarea româno-iu- 
goslavă — avînd vechi tradiții în 
trecutul atît îndepărtat cît și apro
piat al luptei, nu o dată comune, pen
tru libertate și independență — se 
dezvoltă fructuos, în spiritul deplinei 
încrederi, stimei și înțelegerii reci
proce, pe temelia durabilă a orîndu
irii socialiste din țările noastre, a țe
lurilor lor comune : făurirea socialis
mului, înfăptuirea idealurilor de pro
gres și prosperitate, promovarea 
păcii și securității în lume. Intensifi
carea relațiilor multilaterale dintre 
țările .noastre își găsește expresia în 
creșterea volumului schimburilor co
merciale, în construcția în comun a 
marelui sistem hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, în 
dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
tifice și culturale, în lărgirea legătu
rilor dintre partidele noastre și din
tre organizațiile obștești. O contri
buție însemnată la dezvoltarea con
tinuă a legăturilor frățești dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
aduc întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și 
Iugoslaviei, în frunte cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito,

Partidul și guvernul nostru sînt 
hotărîte să dezvolte în continuare 
și să întărească relațiile frățești din
tre Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, avînd profunda convin
gere că aceasta corespunde intere
selor popoarelor din cele două țări, 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din țara 
noastră desfășoară o vastă și fruc
tuoasă activitate creatoare pentru 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
în vederea desăvîrșirii construcției 
socialismului. Rezultatele bune do- 
bîndite în primii 3 ani ai cincinalu
lui în dezvoltarea producției ma
teriale, a științei și culturii și în 
ridicarea nivelului de trai al po
porului ne dau convingerea că o- 
biectivele stabilite vor fi nu nu
mai realizate, ci și depășite.

Acordînd o atenție permanentă 
dezvoltării orînduirii socialiste în 
pas cu cerințele fiecărei etape is
torice, Partidul Comunist Român 
a adoptat în ultimii ani măsuri de 
importantă fundamentală pentru 
perfecționarea conducerii șl planifi
cării economiei naționale, a metode
lor de organizare și conducere a în
tregii vieți sociale. întărirea rolului 
conducător al partidului și a rolului 

PORT

în cîteva rînduri

rezultate înregis-
Craiova : Steaua—Minerul 

2—1 (2—1). Au marcat Voinea 
Copăceanu ; Tîrgoviște ; Di- 
București—F.C. Argeșul Pi-

patru puncte prin Petescu, Domide, 
Moț și Sima.

Iată celelalte 
trate : 
Anina 
(2) și 
namo 
tești 1—0 (1—0). A marcat Lucescu 
în minutul 14 ; Rm. Vîlcea : Rapid 
București—Jiul Petroșeni 2—0 (1—0). 
Cele două puncte au fost înscrise de 
Mazurachis, dintre care unul din 
11 m ; Cluj : Farul Constanța—Crișul 
Oradea 3—1 (1—1). Au înscris Badea, 
Sasu, Balogh (autogol) și respectiv 
Kocsis ; Ploiești—Progresul Bucu
rești—Politehnica Galati 1—0 (1—0). 
Unicul punct a fost realizat de aripa 
dreaptă, Radu Ionescu, în minutul 12; 
Sibiu : Universitatea Cluj—Steagul 
Roșu Brașov 3—0 (1—0). Au marcat 
Bungău, Barbu și Mustetea. 

organizator al statului socialist, dez
voltarea democrației socialiste, afir
marea inițiativei creatoare a colec
tivelor de oameni ai muncii și a- 
propierea conducerii de producție, 
pentru întărirea legalității socialiste 
și promovarea consecventă a prin
cipiilor de echitate socială.

încrederea neclintită a întregii 
noastre națiuni în partidul comu
nist, adeziunea și hotărîrea maselor 
celor ce muncesc de a înfăptui poli
tica sa — demonstrate cu pregnantă 
de rezultatele recentelor alegeri de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare, de însu
flețirea cu care oamenii muncii se 
pregătesc să întîmpine cu realizări 
remarcabile cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării țării de sub jugul fas
cist — constituie o vie dovadă că 
această politică se indentifică cu in
teresele poporului.

Partidul nostru stăruie în mod 
deosebit asupra dezvoltării în ritm 
susținut a economiei țării și a pro
gresului social, plecînd de la con
vingerea că întărirea și dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei țări socia
liste constituie principala îndatorire 
internaționalistă a fiecărui partid, 
premisa fundamentală a avîntului, 
trăinicie! și forței întregului sistem 
mondial socialist, a creșterii conti
nue a prestigiului și influenței sale 
în lume. în același timp, ca o expre
sie a profundului său atașament față 
de cauza și principiile internaționa
lismului socialist. România pune în 
centrul întregii sale politici externe 
prietenia și alianța cu toate țările 
socialiste, de care ne leagă ideologia 
comună marxist-leninistă, comunita
tea orînduirii sociale și a țelurilor 
revoluționare. Această orientare con
stantă se oglindește în dezvoltarea 
colaborării economice, politice, cul
turale, tehnico-științifice a țării 
noastre cu statele socialiste frățești. 
Partidul nostru se pronunță pentru 
extinderea și perfecționarea colabo
rării și cooperării economice dintre 
țările socialiste în condițiile respec
tării intereselor dezvoltării multila
terale a economiei naționale a fiecă
rei țări socialiste, cît și a principii
lor marxist-leniniste cu privire la 
relațiile dintre statele socialiste.

Sistemul mondial socialist repre
zintă astăzi principala forță mate
rială și politică a luptei împotriva 
imperialismului, principalul reazim 
al popoarelor în apărarea păcii 
și securității internaționale. De 
coeziunea țărilor socialiste depind 
în cea mai mare măsură forța și ca
pacitatea de luptă a întregului front 
mondial antiimperialist. Viața de
monstrează că baza trainică pentru 
asigurarea unei unități conștiente și 
active a țărilor socialiste o constituie 
aplicarea strictă în relațiile dintre 
ele a principiilor egalității în drep
turi, respectării independenței și su
veranității, neamestecului în trebu
rile interne, întrajutorării tovărășești, 
ca elemente inseparabil legate de in
ternaționalismul socialist, expresie a 
unei solidarități liber consimțite și, 
prin aceasta, mereu actuale.

Aceste principii constituie o ce
rință obiectivă, izvorîtă din natura 
social-economică a orînduirii socia
liste, din condițiile diferite în care 
se dezvoltă fiecare dintre țările so
cialiste și din multitudinea de relații 
și influențe în lume ale țărilor so
cialiste. Afirmarea acestor principii 
corespunde necesității ca fiecare par
tid comunist să-și poată îndeplini cu 
succes rolul de avangardă a clasei 
sale, cea mai înaintată forță a socie
tății, și să-și asume în fața întregii 
națiuni toate răspunderile care de
rivă din acest rol. Practicarea aces
tor principii răspunde pe deplin exi
gențelor crescînde ale întăririi prie
teniei și conlucrării statelor socia
liste în spiritul stimei și încrederii 
reciproce.

Nesocotirea sau încălcarea acestor 
principii în relațiile dintre țările 
socialiste, încercarea de a limita atri
butele de suveranitate ale statului 
socialist, orice formă de amestec în 
treburile interne ale altui stat sînt 
profund dăunătoare cauzei socialis
mului. Partidul Comunist Român își 
exprimă deplina încredere în capaci
tatea partidelor comuniste, a clasei 
muncitoare și a popoarelor din țările 
socialiste de a asigura desfășurarea 
cu succes a operei de construire a 
socialismului în țările lor, de a dez
volta și a apăra cuceririle lor re
voluționare, de a reprezenta socialis
mul cu demnitate, de a da interna-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
ȘAH „TALLIN ’69" s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Leonid Stein, care a realizat 
puncte din 13 posibile.

10,5

IN- 
IN-

LA CAIRO AU CONTINUAT 
TRECERILE CAMPIONATELOR 
TERNAȚIONALE DE TENIS ALE 
R.A.U. în proba de simplu mascu
lin (turul III), jucătorul maghiar 
Szoke a obținut o surprinzătoare , 
victorie cu 2—6, 6—3, 9—7 în fata 
sovieticului Metreveli.

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEA
ȚA A U.R.S.S., campioană a lumii, 
a plecat pe calea aerului spre 
Stockholm, unde între 15 și 30 mar
tie se vor desfășura campionatele 
mondiale.

LA PRAGA S-A DISPUTAT ÎN- 
TÎLNIREA DINTRE SELECȚIONA
TELE CEHOSLOVACIEI ȘI R. F. A 
GERMANIEI, contînd pentru „Liga 
europeană" la tenis de masă. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
4—3. 

ționalismului proletar o nouă bogă
ție și vigoare.

în această concepție, Partidul Co
munist Român și guvernul României 
socialiste sînt hotărîte să acționeze 
neabătut pentru depășirea dificultă
ților existente în mișcarea comunistă 
și muncitorească, pentru normaliza
rea și consolidarea relațiilor dintre 
țările socialiste, dintre partidele co
muniste și muncitorești, pentru re
clădirea coeziunii și unității lor pe 
o nouă treaptă. Avem deplina con
vingere că ceea ce în mod obiectiv 
unește țările socialiste, partidele co
muniste și muncitorești este mai pu
ternic decît divergențele și deosebi
rile de păreri vremelnice.

Partidul Comunist Român își ma
nifestă activ solidaritatea cu lupta 
tuturor celorlalte partide comuniste 
și muncitorești, dezvoltă legăturile 
frățești cu aceste partide pe baza 
respectului reciproc față de normele 
marxist-leniniste ale colaborării in
ternaționaliste, considerînd că aceasta 
contribuie în cea mai mare măsură 
la realizarea înțelegerii mutuale și 
a unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Partidul și poporul nostru nutresc 
o caldă simpatie față de lupta tutu
ror popoarelor împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru eliberarea de sub 
jugul asupririi, pentru libertate și 
independență, pentru dezvoltarea 
noilor state pe drumul făuririi unei 
economii de sine stătătoare și al 
progresului social, militează neabă
tut pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a hotărî singur asu
pra destinelor sale.

în actualele condiții, cînd imperia
lismul, cercurile agresive militaris
te. revanșarde, încalcă grav normele 
relațiilor internaționale, întrețin fo
care de încordare, interesele supre
me ale păcii cer statelor, forțelor 
iubitoare de pace să acționeze pen
tru a împiedica reîntoarcerea la 
„războiul rece" și a face să triumfe 
linia destinderii și colaborării între 
toate țările. Pentru aceasta este ne
cesară renunțarea la demonstrații de 
forță și la reînvierea metodelor ge
neratoare de tensiune, afirmarea u- 
nui spirit constructiv pentru găsirea 
de soluții reciproc acceptabile în 
probleme de interes comun.

Pornind de la faptul că în epoca 
actuală răspunderea pentru soarta 
păcii revine fiecărui stat, mare sau 
mic, România socialistă promovează 
consecvent o politică de pace, în
dreptată spre îmbunătățirea continuă 
a climatului internațional, dezvoltă 
colaborarea economică, politică, cul- 
tural-științifică cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor verificate de viață 
ale respectării independentei și su
veranității, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și 
ale avantajului reciproc. Țara noas
tră .militează pentru întărirea încre
derii între state, excluderea folosirii 
forței în raporturile internaționale, 
pentru stingerea focarelor de ten
siune, destindere și înlăturarea peri
colului unui război mondial.

Partidul și poporul nostru, pe de
plin solidare cu eroicul popor viet
namez căruia i-au acordat și îi a- 
cordă întregul sprijin material, mo
ral și politic, consideră că începutul 
făcut prin tratativele de la Paris 
trebuie continuat, încît să se reali
zeze încetarea agresiunii S.U.A. în 

fie restabilită pacea, 
dreptul poporului

Vietnam, să 
respectîndu-se __,__  ____
vietnamez de a hotărî singur, fără 
amestec străin, ‘ ’
sale.

După părerea noastră, este în in
teresul tuturor popoarelor din O- 
rientul Apropiat, precum și al păcii 
generale, să fie lichidat focarul de 
tensiune din această zonă a lumii, să 
se reglementeze prin mijloace paș
nice problemele care confruntă sta
tele de aici, prin aplicarea rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 și deplina recunoaș
tere și respectare a intereselor si 
drepturilor legitime ale fiecărui po
por din această regiune.

România acordă o importantă deo
sebită înfăptuirii securității în Eu
ropa. militează activ pentru norma
lizarea si îmbunătățirea raporturi
lor. pentru promovarea unui cli
mat de prietenie si cooperare în
tre statele continentului nostru. în 
acest, scop, tara noastră se pro
nunță pentru desființarea concomi
tentă a blocului agresiv N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, pen
tru,, lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul altor state 
si retragerea tuturor trupelor străi
ne în limita granițelor lor națio
nale. Pentru rezolvarea pozitivă și 
eficientă a problemelor securității 
europene este necesar să se tină 
seama de realitățile istorice exis
tente. să se recunoască cele două 
state germane care s-au format si 
inviolabilitatea frontierelor statorni
cite în Europa după cel de-al doi
lea război mondial.

Pentru a contribui la înfăptuirea 
securității pe continentul nostru. 
România socotește necesar — dună 
cum a arătat recent secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceausescu — că tre
buie intensificate eforturile pentru 
realizarea înțelegerii 
statele din Balcani, 
formarea Balcanilor 
păcii si colaborării, 
ferma convingere că 
teniei și colaborării .........
slave servește acestei cauze a bu
nei înțelegeri în regiunea Balca
nilor și, prin aceasta, securității 
ropene si internaționale.

Partidul și guvernul nostru, 
tregul popor român sînt ferm 
tărîte să militeze si în viitor 
toată energia pentru a-si îndeplini 
cu cinste rolul de detașament activ 
în lupta pentru victoria măreței 
cauze a socialismului, progresului și 
păcii.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să adresez Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, popoarelor Iugo
slaviei cele mai bune urări de noi 
succese în construirea socialismului, 
în înflorirea patriei. în făurirea u- 
nui viitor de prosperitate si feri
cire.

asupra destinelor

, între toate 
pentru trans- 
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Expunerea președintelui losip Broz Tito 
la aniversarea a 50 de ani

de luptă revoluționară a comuniștilor 
din Iugoslavia

în prima zi a lucrărilor celui 
de-al IX-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, președin
tele I. B. Tito a prezentat expu
nerea „50 de ani de luptă revolu
ționară a comuniștilor din Iugosla
via".

Cei 50 de ani care au trecut, a 
spus el, sînt însemnați nu numai 
din punctul de vedere al dezvol
tării unui partid muncitoresc revo
luționar, care a parcurs în acest 
răstimp un drum dificil dar glo
rios de luptă, trecînd printr-un pro
ces de construcție și maturizare 
ideologică. în focul unor lupte crîn- 
cene și jucînd un rol hotărîtor în 
evenimentele istorice din cursul ce
lui de-al doilea război mondial. în 
revoluția noastră socialistă si în 
făurirea societății socialiste si de
mocratice, bazată pe autoconducere. 
Această perioadă reprezintă totoda
tă o jumătate de secol din istoria 
Iugoslaviei. în cursul căreia po
poarele și naționalitățile tării noas
tre au trecut prin evenimente im
portante și furtunoase, prin crize 
și frămîntări și — mulțumită toc
mai forței mișcării muncitorești si 
detașamentului ei politic conducător 
P.C.I. — respectiv U.C.I. — și-au 
cucerit si și-au menținut indepen
denta. au înfăptuit profunde trans
formări sociale, au asigurat o dez
voltare fără precedent, cîstigîndu-si 
un mare prestigiu în lume.

Referindu-se în continuare la e- 
venimentele care au intervenit în 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale, vorbitorul a arătat că în 
condițiile exploatării naționale de 
clasă, ale injustiției politice, partidul 
comunist a opus în permanentă re
zistentă fată de politica burgheziei, 
a condus clasa muncitoare în lupta 
pentru drepturile sale și pentru 
drepturile generale ale oamenilor 
muncii, a dobîndit prin aceasta în
crederea clasei muncitoare și a po
poarelor iugoslave. Cînd prin ocupa
ția fascistă a intervenit unul din 
cele mai hotărîtoare momente din 
istoria popoarelor iugoslave, cînd ele 
au fost duse la marginea unei ca
tastrofe naționale, s-a dovedit că 
partidul comunist a constituit unica 
forță socială care, datorită prestigiu
lui și influenței sale, datorită cadre
lor sale bine pregătite, a fost capa
bilă să conducă popoarele Iugosla
viei la lupta pentru eliberarea na
țională. în Frontul Popular Antifas
cist s-au contopit toate forțele pro
gresiste iubitoare de pace, care — 
avînd drept avangardă clasa munci
toare iar în frunte partidul comu
nist — au eliberat tara, au înfăptuit 
revoluția și au pus temeliile unui 
proces nou de prefaceri sociale.

După ce a subliniat că popoarele 
Iugoslaviei au adus o contribuție im
portantă la victoria împotriva fas
cismului, I. B. Tito a spus: în cursul 
luptei- general-populare s-a născut și 
s-a dezvoltat armata noastră revolu- 
tionar-populară ca parte integrantă 
armată a poporului. A fost creată 
o nouă putere populară, cu un pro
nunțat caracter revoluționar. în 
războiul de eliberare a fost făurită 
noua Iugoslavie, țara popoarelor și 
naționalităților înfrățite si egale în 
drepturi, care a pășit pe calea dez
voltării socialiste independente.

Imediat după eliberarea tării noas
tre, a arătat el mai departe, am tre
cut la făurirea unui nou sistem so
cial-politic, un sistem socialist bazat 
pe participarea maselor largi popu
lare la putere, la conducerea trebu
rilor de stat și obștești și la solutio
narea problemelor esențiale ale con
strucției socialiste. Bazele unei ase
menea participări a popoarelor la 
viața socială au fost puse în decursul 
luptei desfășurate pînă atunci, prin 
crearea unei mișcări populare de 
masă tot mai puternice, a Frontului 
Popular, sub conducerea partidului.

Asigurînd construirea societății 
noastre socialiste, s-a arătat mai de
parte în expunere, a trebuit să du
cem totodată lupta pentru indepen
dentă si egalitatea în drepturi în re
lațiile internaționale, împotriva per
manentelor încercări de impunere a 
dominației străine.

Oprindu-se în continuare asupra 
unor aspecte esențiale ale mișcării 
revoluționare a popoarelor iugoslave 
și scotînd în evidență că P.C.I. a 
fost creat Pe baza unei bogate moș
teniri revoluționare, că a folosit ex
periența mișcării muncitorești de 
pînă atunci, vorbitorul s-a referit la 
unele slăbiciuni de Pe urma cărora 
a suferit mișcarea comunistă din 
Iugoslavia, de pildă în problema na
țională, domeniu în care au existat 
păreri greșite atît în formularea 
programatică a pozițiilor, cît și în 
activitatea politică practică a P.C.I. 
Aceasta a avut anumite consecințe 
în dezvoltarea mișcării revoluționare 
în ansamblu. în legătură cu rolul 
Cominternului în această problemă, 
vorbitorul a menționat că acesta a 
contribuit, prin intervențiile sale, la 
întărirea părerilor greșite din acti
vitatea practică a P.C.I. Acesta a 
fost mai ales cazul atunci cînd a 
fost adoptată poziția cu privire la 
necesitatea desființării ca stat a Iu
goslaviei care, potrivit acestor con
cepții, era doar o creație artificială 
a Tratatului de la Versailles. Comin- 
ternul a contribuit și la adoptarea 
altor poziții politice care nu au iz- 
vorît întotdeauna din analiza reali
tății și situației specifice din Iugosla
via, ci din diverse aprecieri ale vîr- 
furilor Cominternului. aprecieri care 
comportau frecvente schimbări, în 
legătură cu situația din Iugoslavia 
și în general din lume. Partidul, a 
cărui conducere se afla în tară si 
care cunoștea bine situația, a fost 
în măsură să se opună tuturor for
țelor dogmatice din Comintern care, 
în aprecierea mișcării muncitorești 
din Iugoslavia, bazîndu-se pe lupta 
fractionistă anterioară, propuneau 
dizolvarea Partidului Comunist din 
Iugoslavia. S-a dovedit însă că toc
mai Partidul Comunist din Iugosla
via, de care multi din Comintern 
s-au dezis încă din anul 1938, s-a 
dovedit capabil în 1941 să conducă 
popoarele Iugoslaviei în războiul de 
eliberare și în revoluție.

Subliniind că în contrast cu ase
menea aprecieri greșite a devenit 
tot mai evident că numai prin re
cunoașterea individualității naționale 

și a egalității în drepturi a fiecăruia 
din popoarele iugoslave poate fi a- 
sigurat viitorul acestor popoare, 
I. B. Tito a declarat: O asemenea 
politică în domeniul relațiilor na
ționale a fost una din sursele pu
ternice ale forței noastre, chezășia 
tuturor victoriilor noastre. Militînd 
intransigent împotriva tuturor feno
menelor care stînjeneau instaurarea 
încrederii și stabilirea unei colabo
rări reale între popoare și naționa
lități. partidul comunist a făurit în 
cursul revoluției frăția și unitatea 
popoarelor iugoslave. Continuînd a- 
ceastă politică. Uniunea Comuniștilor 
a fost initiatoarea construirii pe 
mai departe a orînduirii sociale fe
derative. Republicile, dezvoltîndu-se 
ca unităti autoconducătoare, cu spe
cificul lor istoric național, expri
mă unitatea reală a societății noas
tre socialiste autoconducătoare. în
făptuiesc egalitatea lor multilaterală 
în drepturi.

Vorbitorul a arătat că în cursul 
războiului de eliberare, respectiv 
imediat după victoria revoluției so
cialiste, s-a născut ideea creării par
tidelor comuniste naționale în toate 
regiunile Iugoslaviei.

în cursul întregii sale dezvoltări, 
în cei 50 de ani care au trecut, s-a 
subliniat în continuare în expunere, 
partidul comunist a făurit o strate
gie și o tactică politică corespunză
toare. potrivit condițiilor și necesi
tăților. a făcut schimbări în struc
tura sa organizatorică pentru a-și 
îndeplini cît mai bine rolul său re
voluționar. Partidul a reușit să su
praviețuiască tuturor furtunilor, a 
reușit să se achite de obligațiile sale 
revoluționare, să creeze o puternică 
mișcare revoluționară, să devină fac
torul hotărîtor în rezolvarea dileme
lor istorice ale dezvoltării interne și 
internaționale a Iugoslaviei întrucît 
a desfășurat în permanentă încă de 
la înființarea sa o luptă pe două 
fronturi: f>e de o parte, împotriva 
dușmanului de clasă și a exploata
torilor poporului muncitor din Iu
goslavia ; pe de altă parte, în inte
riorul rîndurilor sale, călindu-se în- 
tr-o luptă permanentă împotriva di
verșilor oportuniști, sectariști, frac- 
tioniști și a elementelor șovăielnice, 
pentru fermitate revoluționară și 
intransigentă comunistă.

Trecînd în revistă măsurile în ve
derea construirii noii societăți, vor
bitorul a subliniat că imediat după 
victoria în războiul antifascist, P.C.I. 
a aplicat ferm și cu consecventă po
litica exproprierii clasei capitaliste, 
a naționalizării mijloacelor de pro
ducție și creării proprietății obștești. 
Aceasta a fost o condiție necesară 
pentru dezvoltarea relațiilor de tip 
socialist și P.C.I. a tradus în viată 
cu succes acest curs.

P.C.I. a tins spre democratizarea 
vieții social-politice și s-a pronunțat 
pentru participarea activă a marii 
majorități a populației la activitatea 
politică.

Pe planul politicii externe, P.C.I. 
s-a pronunțat, în perioada care a 
urmat încheierii războiului, pentru 
o colaborare strînsă, pentru prie
tenie și alianță cu U.R.S.S. și ta
rile de democrație populară, încre
zător în posibilitatea unor relații 
bazate pe egalitate în drepturi între 
popoarele țărilor socialiste, tinînd 
seama de faptul că în aceste țări se 
află la putere clasa muncitoare și 
partidele comuniste. Imediat după 
război, a spus I. B. Tito, noua Iu
goslavie a fost expusă unor foarte 
puternice presiuni economice și mi- 
litar-politice din partea țărilor vest- 
europene și a S.U.A., și ne-am bizuit 
aproape exclusiv în înfăptuirea ma
rilor planuri de industrializare și 
construcție economică pe colabora
rea cu Uniunea Sovietică și țările 
est-europene care pășeau pe calea 
dezvoltării socialiste.

După această primă perioadă a 
construcției socialiste, s-au dovedit 
necesare, a spus vorbitorul, noi 
schimbări în sistemul politic și eco
nomic, în sensul democratizării sale 
tot mai largi. Partidul trebuia dez
voltat ca avangardă politico-ideolo- 
gică a societății, fără a se slăbi prea 
mult participarea lui directă la con
ducerea operativă a treburilor sta
tului. în plus, în locul închistării și 
al autarhiei, comunitatea noastră 
iugoslavă s-a deschis tot mai mult 
spre întreaga lume, pe plan econo
mic, politic, cultural și pe alte pla
nuri.

Apreciindu-se că s-a produs o co
titură importantă în dezvoltarea so
cietății iugoslave în toate domeniile 
de activitate, în expunere sînt enu
merate înfăptuirile importante ale 
popoarelor Iugoslaviei socialiste. Au 
fost obținute succese mari în dez
voltarea economiei, au fost puse 
bazele pentru continuarea unei dez
voltări rapide și multilaterale. Veni
tul national al Iugoslaviei este în 
prezent aproape de cinci ori mai 
mare decît înainte de război. în a- 
celași timp s-a schimbat radical 
structura socială a populației. Dacă 
în 1947 trei sferturi din populație 
trăia exclusiv pe seama agriculturii, 
în prezent mai mult de jumătate — 
51,5 la sută — trăiesc de pe urma 
industriei și a altor activități ne
agricole.

Iugoslavia dispune în momentul 
de față de o puternică bază energe
tică. Producția de energie electrică 
atinge 20,6 miliarde kWh, ceea ce 
reprezintă de 20 de ori mai mult de
cît înainte de război.

A crescut mult participarea Iugo
slaviei la diviziunea internațională a 
muncii. în structura exporturi
lor, primul loc este ocupat de 
produsele industriale, a căror pon
dere reprezintă peste 3/4 din va
loarea globală a mărfurilor expor
tate. Iugoslavia participă sub diverse 
forme la cooperarea internațională, 
în multe țări sînt executate cu parti
cipare iugoslavă lucrări impor
tante cum ar fi construcții industri
ale, instalații portuare, șosele și alte 
obiective. înalta capacitate a econo
miei Iugoslaviei este dovedită prin 
faptul că se produc un număr mare 
de mașini complexe.

în agricultură se obțin recolte care 
ating, iar la unele culturi chiar de
pășesc, nivelurile mondiale, deși în 
acest domeniu mai sînt încă multe 
probleme nesolilționate.

Fără nici un fel de exagerare, a 
spus președintele U.C.I., putem as
tăzi afirma că am efectuat cu succes 
schimbările de bază necesare. Am 
reușit să realizăm aceasta în primul 
rînd datorită unității partidului, da
torită faptului că am înlăturat încă 
în fașă încercările de scindare a a- 
cestuia și ne-am opus cu energie la 
toate încercările de negare a rolului 
său politico-ideologic de conducere 
în societatea noastră. Și în special 
datorită faptului că s-a descătușat 
inițiativa tuturor forțelor creatoare 
stimulate si eliberate în urma revo
luției.

în legătură cu apariția unor ten
dințe și fenomene secundare cu ca
racter negativ, vorbitorul a declarat 
că absolutizînd aceste fenomene, for
țele dogmatico-conservatoare au vă
zut în ele o dovadă a slăbirii pozi
ției U.C.I., ceea ce a dus de cele mal 
multe ori la pierderea propriilor lor 
poziții. Pe de altă parte, au apărut 
diverse concepții pseudodemocratice, 
mic burgheze.

Trecînd la problemele de politică 
externă, L B. Tito a declarat: Noua 
Iugoslavie socialistă a acordat tot
deauna o importantă deosebită rela
țiilor internaționale, s-a situat cu 
hotărîre de partea forțelor progre
siste si antiimperialiste, acordînd a- 
jutor luptei popoarelor pentru liber
tate și independență, pentru relații 
internaționale democratice și egale 
în drepturi, sprijinind toate forțele 
păcii și ale progresului. Nu numai 
U.C.I.. dar și toate organizațiile so
cial-politice iugoslave au dezvoltat 
relații internaționale largi, promo- 
Vînd colaborarea multilaterală cu 
mișcările revoluționare antiimperia
liste si anticolonialiste din lume.

Conducerea P.C.I., a arătat vorbi
torul, a venit la un moment dat în 
conflict cu Stalin, care nu a recu
noscut specificul dezvoltării sbcial- 
politice din Iugoslavia. Dacă astăzi 
ne amintim perioada de atunci, a 
spus el, cu siguranță cea mai grea 
perioadă în dezvoltarea postbelică a 
Iugoslaviei, iar pentru noi, comu
niștii, cea mai grea din îndelungata 
noastră activitate revoluționară, nu 
o facem pentru că am dori să re
deschidem vechile probleme sau să 
atîtăm ura împotriva cuiva. Ne-am 
pronunțat întotdeauna cu consec
ventă pentru relații bune, bazate pe 
egalitatea în drepturi, cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste și am considerat că deosebirile 
dintre punctele de vedere privind 
căile de construire a socialismului 
nu trebuie să fie un obstacol în ca
lea colaborării, ci, dimpotrivă, un 
stimulent pentru desfășurarea unui 
schimb sincer de păreri și experien
ță. în acest sens, noi am sprijinit po
zițiile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., potrivit cărora fiecare tară 
își are calea sa proprie spre socia
lism ; bogăția formelor în construc
ția socialismului nu împiedică, ci, 
dimpotrivă, întărește mișcarea mun
citorească internațională, iar relațiile 
între partidele comuniste șl munci
torești trebuie să se întemeieze pe 
egalitate în drepturi și pe adevăra
tul respect reciproc.

Fără să pretindem că am avut în
totdeauna dreptate, a menționat în 
continuare I. B. Tito, considerăm că 
sîntem răspunzători pentru propria 
noastră politică, în primul rînd în 
fața oamenilor muncii și a popoare
lor țării noastre. Această politică 
este supusă aprecierii și verificării 
lor neîncetate, în mod public și de
mocratic, fiind pe această cale con
firmată și dezvoltată în continuare.

Vorbitorul a subliniat răspunderea 
care incumbă țărilor socialiste care 
sînt chemate să demonstreze întregii 
lumi rezultatele pe care le obțin în 
făurirea unor noi relații sociale. Re
lațiile pe care le stabilesc pe plan 
internațional ar trebui să constituie 
un exemplu în ce privește respec
tarea consecventă a dreptului fiecă
rui popor la dezvoltarea liberă și 
multilaterală.

Sîntem însă în continuare, a spus 
I. B. Tito, martorii unor practici po
trivit cărora în relațiile între țările 
socialiste și partidele comuniste se 
apelează, în mod abuziv uneori, la 
principiul internaționalismului, im- 
punînd în numele acestui principiu 
obligații unilaterale unor partide, ca 
și cum internaționalismul nu este în 
primul rînd o reflectare a conștiinței 
și a cunoașterii de către fiecare 
partid a necesității unei legături în
tre interesele sale și lupta desfă
șurată pe plan Internațional împo
triva reactiunii și a imperialismului, 
în numele internaționalismului se 
justifică obligativitatea unei „linii 
generale" care, potrivit experiențelor 
de pînă acum, a reprezentat fie un 
dictat, fie un compromis neprinci
pial între concepții și interese foarte 
diferite ale unor partide, pe seama 
altor partide și mișcări, ceea ce a 
împiedicat în mod obiectiv unele par
tide și mișcări să găsească forme 
proprii de luptă și de rezolvare în 
realizarea obiectivelor revoluționare.

Noi, comuniștii din Iugoslavia, a 
declarat vorbitorul, nu considerăm 
că am găsit răspunsurile la toate di
lemele actuale ale socialismului și 
sîntem conștienți de problemele, 
greutățile și chiar lipsurile existente 
în aplicarea propriei noastre politici. 
Fie ca rezultatele în dezvoltarea noi
lor relații sociale, în gradul de uma
nizare și eliberare a societății noas
tre, în crearea de condiții pentru o 
viață mai bună a oamenilor muncii 
și pentru satisfacerea nevoilor mate
riale și cerințelor spirituale să con
stituie criteriul justeței și al succe
sului politicii și practicii noastre. 
Fie ca criteriul de bază al adevăra
tului internaționalism și caracterul 
revoluționar a! Uniunii noastre, pre
cum și al oricărui alt partid munci
toresc revoluționar să fie contribuția 
creatoare la practica internațională 
și la ideile socialismului, la lupta 
concretă împotriva imperialismului, 
pentru pacea și independenta popoa
relor, pentru adevărata eliberare a 
muncii.
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Tensiune

Din ordinul guvernului. for
țele siguranței și politiei chi
liene se află în stare de 
alarmă ca urmare a puterni
celor manifestații de protest 
desfășurate de trei zile in în
treaga tară contra a ceea ce 
se numește „masacrul din Puerto 
Montt". în localitatea Puerto 
Montt. din sudul țării, au avut 
loc duminică incidente soldate 
Cu șase morți si 47 răniți, după 
afirmațiile guvernului. Inciden
tele îsi au originea în încerca
rea forțelor polițienești de a 
evacua cu forța peste 
de 
te, 
li, . .... _____  ____
la marginea orașului. Fenome
nul ocupării de terenuri se ob
servă destul de frecvent în 
Chile, ca si în alte țări latino- 
americane. Incidentele de la 
Puerto Montt depășesc în pro
porții si gravitate pe toate cele 
înregistrate în ultimii ani. Gru
pările politice din opoziție au 
lansat manifeste cerînd pedep
sirea celor vinovați. La Santiago 
au avut loc manifestații de pro
test. Au fost ridicate baricade 
pe străzile orașului. Politia i-a 
împrăștiat pe manifestanti cu 
bombe cu gaz lacrimogen. Fe
derația națională a studenților 
chilieni a anunțat o grevă de 
24 de ore. La rîndul său. Cen
trala sindicală unită a oameni
lor muncii (C.U.T.) a convocat 
pentru joi o mare adunare a 
muncitorilor si studenților. Mi
nistrul de interne Zujovic a 
promis că va prezenta explica
ții la posturile de radio si te
leviziune asupra celor petrecute 
Si că îi va pedepsi pe vino- 
vati.

Observatorii de presă consi
deră că situația creată ca ur
mare a incidentelor menționate 
vine să sporească dificultățile 
guvernului democrat-crestin al 
președintelui Frei, care după ce 
recent a pierdut majoritatea ab
solută a reprezentării sale par
lamentare. se vede acum în fața 
perspectivei unei crize politice 
cu consecințe imprevizibile.

Rio de Janeiro, 12.
V. OROS

cu forța 
familii nevoiașe 
fără permisiune 

pe niște terenuri

200 
instala- 

oficia- 
situate

încheierea vizitei delegației

guvernamentale române în Australia

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-AUSTRALIAN

MELBOURNE 12 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și-a încheiat la 12 martie vi
zita oficială în Australia, la invitația 
guvernului acestei țări. în comuni
catul comun româno-australian dat 
publicității se arată că, în timpul vi
zitei, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României a fost primit de 
lordul Casey, guvernatorul general al 
Uniunii Australiene, de John Grey 
Gorton, primul ministru al Uniunii 
Australiene, și a avut convorbiri cu 
vice-prim-ministrul și ministru al co
merțului și industriei, John McEwen, 
și cu alți membri ai guvernului. De
legația guvernamentală română a 
vizitat statele New-South Wales și 
Victoria, unde a fost primită de gu
vernatorii și primii miniștri ai acestor 
state. Membrii delegației au vizitat 
diverse obiective industriale și s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri și industriale.

Convorbirile, se arată în comuni
cat, s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială și de înțelegere reciprocă, 
evidențiind multiple posibilități pen

tru dezvoltarea cooperării comerciale 
și industriale. Cele două delegații au 
fost de acord că schimbul de vizite 
și contacte personale între reprezen
tanți oficiali și comerciali ai celor 
două țări contribuie la o mai bună 
înțelegere între popoarele lor, la 
dezvoltarea relațiilor reciproce și la 
stabilirea unui climat favorabil pen
tru lărgirea relațiilor comerciale și 
industriale dintre cele două țări. 
Delegațiile și-au exprimat speranța 
că asemenea contacte se vor dezvolta 
în continuare.

în scopul facilitării lărgirii conti
nue a comerțului, în concordantă cu 
obiectivele acordului comercial ro
mâno-australian, la sfîrșitul convor
birilor a fost semnat un memoran
dum privind înființarea unui comi
tet mixt de comerț, format din re
prezentanți oficiali ai celor două 
state, care se vor întruni, în funcție 
de necesități, pentru a analiza evo
luția comerțului și a explora căile 
și mijloacele corespunzătoare în ve
derea dezvoltării în continuare a 
cooperării economice și industriale 
dintre cele două țări.

★ ★

agențiile de presă
transmit:

MELBOURNE 12 (Agerpres). —
Vicepremierul australian, John 

McEwen, a oferit în onoarea dele
gației române un dineu oficial la 
care au luat parte reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, comerciale și 
industriale din Australia. Vicepre
mierul John McEwen a toastat în 
cinstea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea relațiilor economice și co
merciale dintre cele două țări. Vice
președintele Gheorghe Rădulescu a 
vorbit pe larg despre relațiile eco
nomice internaționale ale țării noas
tre și despre perspectivele dezvol
tării schimburilor comerciale ro- 
mâno-australiene.

La 12 martie, conducătorul delega
ției guvernamentale române a avut

o întîlnire cu președintele și cu con
ducerea companiei „Myer Empo
rium".

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, înso
țit de membri ai delegației, a avut 
la Sidney o întîlnire cu membri ai 
coloniei românilor stabiliți aici.

PERU ÎSI VA APĂRA

★
Delegația guvernamentală română, 

condusă de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al României, va face, începînd 
de joi, o vizită în Noua Zeelandă, la 
invitația guvernului acestei țări. Cu 
prilejul vizitei la Wellington, vice
președintele Gheorghe Rădulescu va 
avea convorbiri cu ministrul comer
țului exterior. John Marshall, cu 
care va examina căile și posibilitățile 
de dezvoltare a schimburilor eco
nomice și comerciale dintre România 
și Noua Zeelandă. Delegația va avea, 
de asemenea, întîlniri cu alți membri 
ai guvernului neozeelandez și cu re
prezentanți ai vieții publice.

SUVERANITATEA

întîlnirea miniștrilor a- 
griculturii din țările mem
bre ale C.A.E.R., care s a tfout 
la Sofia, a luat sfîrșit. Au fost discu
tate probleme referitoare la adîncirea 
și extinderea colaborării tehnico-știin- 
țifice în domeniul agriculturii și indus
triei alimentare. Din țara noastră, la 
întîlnire a participat o delegație a 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
condusă de Bela Cseresnyes, vicepreșe
dinte al consiliului.

Pompiliu Macovei, Pre- 
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă — care a făcut o 
escală la Roma în drum spre Tunisia 
— a avut ieri un schimb de păreri 
privind relațiile culturale româno- 
italiene și perspectivele dezvoltării lor, 
cu Lorenzo Natali, ministrul Turismu
lui și spectacolelor al Italiei.

Ministrul comerțului exterior al 
Italiei, Vittorino Colombo, a primit 
miercuri la amiază pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Roma, Cornel Burtică. Cu acest pri
lej au avut loc convorbiri privind re
lațiile economice dintre Italia și Ro
mânia.

0 nouă reuniune U.E.O. 
fără participarea Franței. 
Consiliul reprezentanților permanenți 
ai Uniunii Europei Occidentale s-a în
trunit miercuri la Londra, la sediul 
central al organizației, în absența 
Franței, care, pentru a patra oară în 
ultima lună, refuză să participe la 
reuniunile acestui organism.

în cadrul celei de-a 55-a 
sesiuni a Comitetului pen
tru problemele sediului 
UNESCO, care s-a deschis marți la 
Palatul UNESCO din Paris, reprezen
tantul României, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a fost ales președinte al aces
tui organism permanent.

Lista guvernului tailan- 
deZ, f°nnat hi urma alegerilor ge
nerale desfășurate în luna februarie, a 
fost prezentată marți de primul mi
nistru al Tailandei, Thanom Kittika- 
chom. Printre puținele schimbări 
survenite, agențiile de presă semna
lează înlocuirea vicepremierului Wan

Waitayakorn, în vîrstă de 74 de ani, 
cu Pote Sarasin, care deține și funcția 
de ministru al dezvoltării naționale.

Generalul Lyman Lemnit- 
zer va abandona postul de 
comandant suprem al ft,r'elor 
militare ale blocului Atlanticului de 
nord din Europa la 1 iulie a.c., s-a 
anunțat ieri la sediul N.A.T.O. din 
Bruxelles. El va fi înlocuit în această 
funcție de generalul Andrew Good
paster.

La Sofia a f°st semnată înțele
gerea de colaborare între Uniunea 
scriitorilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea scriitorilor din 
Republica Populară Bulgaria pe anul 
1969.

Delegația economică gu
vernamentală japoneză, 
condusă de Kogoro Uemura, care se 
află la Praga a fost primită miercuri 
de O. Cernik, președintele guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace, și de 
V. Vales, vicepreședinte al guvernului.

Ediția de primăvară a 
Tîrguiui internațional de la 
Leipzig a ^uat sfîrșit marți seara. 
Țara noastră a fost reprezentată de 11 
întreprinderi de comerț exterior.

0 convenție între guvemui 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Franceze privind 
protecția plantelor și controlul fito- 
sanitar a fost semnată miercuri la Paris.

în întreaga Italie se desfâ- 
șoară începînd de miercuri dimineața 
o grevă generală de 24 de ore decla
rată de aproape două milioane de 
muncitori agricoli.

Specialiștii români care acordă 
asistență tehnică Algeriei în 
prospectarea și exploatarea 
țițeiului au descoperit țiței și 
gaze la sonda Kesskessa 1 din 
apropierea frontierei cu Tuni
sia. Probele preliminare au a- 
rătat că sonda, forată cu o in
stalație românească 3-Dh-250 la 
adîncimea de 2727 m, are un de
bit de circa 400 tone țiței pe zi. 
Aceasta este prima sondă care 
produce țiței în perimetrul So
cietății de stat algeriene ,,So- 
natrach" pentru exploatarea și 
valorificarea hidrocarburilor.

Lucrările Congresului 
Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
CORESPONDENȚA DIN BELGRAD

DE LA VICTOR BÎRLADEANU ȘI N. PLOPEANV

O declarație a președintelui Alvarado
HAVANA 12. — Corespondentul 

Agerpres, V. Stamate, transmite : în 
cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele Republicii Peru, generalul 
Juan Velasco Alvarado, a abordat 
problemele legate de relațiile dintre 
Peru și Statele Unite, în urma ex
proprierii bunurilor firmei nord-ame- 
ricane „International Petroleum 
Company" (I.P.C.). Generalul Alva
rado a precizat, potrivit trimisului 
special la Lima al agenției Prensa 
Latina, că „problemele dintre gu
vernul Peruvian și I.P.C. sînt lichi
date". I.P.C. datorează statului Pe
ruvian aproximativ 690 milioane do
lari, în timp ce valoarea bunurilor 
expropriate se ridică la cel mult 120 
milioane dolari. „Hotărîrea guvernu
lui nostru, a arătat vorbitorul, este 
o problemă de suveranitate, iar su
veranitatea nu are preț".

Aplicarea amendamentului Hicken
looper de către Statele Unite, a ară
tat Alvarado, ar însemna „declanșa
rea unui război economic al unei 
țări puternice împotriva unei țări 
mici, iar într-o asemenea situație o 
țară mică are dreptul să se apere 
cum poate". O strangulare economică 
impusă Perului va întări solidari
tatea țărilor latino-americane în aju
torul statului Peruvian.

Prima rundă a convorbirilor di
recte dintre S.U.A. și noul regim din 
Peru va avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cînd John Irwin, repre
zentantul personal al președintelui 
Nixon, va sosi la Lima. Potrivit unui 
purtător de cuvînt al Casei Albe, 
Irwin se va întîlni cu președintele 
Juan Velasco Alvarado și cu alte 
oficialități peruviene.

VIETNAMUL DE SUD

Continuă atacurile 
forțelor patriotice

SAIGON 12 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au lansat noi atacuri asupra poziții
lor deținute de trupele americano- 
saigoneze în împrejurimile capitalei 
sud-vietnameze. în provincia Tay 
Ninh, în zona platourilor înalte si 
în Delta Mekongului.

în cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele patriotice au 
bombardat cu mortiere instalațiile 
militare americano-saigoneze din o- 
rașul Soc Tran. capitala provin
ciei Bauyen, din Delta Mekongului. 
Tot în această zonă, patrioții au 
supus unui nou atac aerodromul de 
la Bac Lieu, utilizat de forțele ina
mice.

Miercuri dimineața, în prima șe
dință plenară a celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, delegații au adoptat ur
mătoarea ordine de zi, propusă de 
Edvard Kardeli, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., care a pre
zidat prima ședință :

1) Rapoartele privind activitatea 
organelor U.C.I. — a Comitetului 
Central, precum și a comisiilor de 
control și de revizie ; 2) Raportul 
„Problemele Interne și internaționale 
actuale și rolul U.C.I- în cadrul sis
temului socialist bazat pe autocon- 
ducere", prezentat de președintele 
U.C.I., Iosip Broz Tito ; 3) Adopta
rea regulamentului privind lucrările 
celui de-al IX-lea Congres, alegerea 
organelor de lucru și a prezidiilor 
comisiilor congresului ; 4) Adopta
rea hotărîrii cu privire la numărul, 
alegerea și verificarea membrilor 
organelor U.C.I.; 5) Rapoartele co
misiilor și adoptarea documen
telor celui de-al IX-lea Congres al 
U.C.I- : a) Rezoluția „Dezvoltarea 
socialistă în Iugoslavia pe baza au- 
toconducerii si sarcinile Uniunii co
muniștilor ; b) Rezoluția „Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia în lupta 
pentru o colaborare internațională 
bazată pe egalitatea în drepturi, 
pentru pace și socialism" ; c) Rezo
luția „Bazele ideologico-politice ale 
dezvoltării în continuare a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia" ; d) Sta
tutul U.C.I. ; 6) Verificarea alege
rii organelor și alegerea președin
telui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia ; 7) Diverse.

Congresul a hotărît ca rapoartele 
de activitate ale C.C. și comisiilor 
de control și revizie, prezentate an
terior în scris delegaților, să nu mai 
fie citite în plenară, iar discuțiile 
pe marginea acestor rapoarte să se 
desfășoare pe comisii. Congresul a 
adoptat, de asemenea, hotărîrea de 
a nu se da citire raportului pre
ședintelui U.C.I., I. B. Tito. „Pro
blemele interne si internaționale ao- 
tuale și rolul U.C.I. în sistemul so
cialist bazat pe autoconducere". de
oarece președintele Tito îl pusese 
anterior la dispoziția tuturor dele
gațiilor. în legătură cu acest docu
ment. președintele Iosip Broz Tito 
a rostit un cuvînt introductiv.

După pauză, congresul și-a conti
nuat lucrările în ședință plenară sub 
președinția lui Vladimir Bakarici, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I. în cadrul acestei ședințe a 
fost adoptat regulamentul de desfă
șurare a lucrărilor și au fost consti
tuite comisiile și organele de lucru 
ale congresului.

în cursul după-amiezii, lucrările 
s-au desfășurat în cadrul celor șapte 
comisii politice.

în afara problemelor aflate pe or
dinea de zi a congresului, patru 
dintre comisii discută separat pro
blemele sociale, economice și poli
tice ale dezvoltării interne din Iu
goslavia și poziția Uniunii comuniș
tilor în legătură cu acestea, în con
formitate cu proiectul de rezoluție 
„Dezvoltarea socialistă a Iugoslaviei 
pe baza autoconducerli și sarcinile 
Uniunii comuniștilor".

Comisia pentru discutarea politicii 
și sarcinilor U.C.I. în domeniul rela
țiilor internaționale și al mișcării 
muncitorești internaționale a dezbă

tut proiectul de rezoluție „U.C.I. în 
lupta pentru o colaborare internațio
nală bazată pe egalitatea în drepturi, 
pentru pace și socialism".

Comisia pentru dezvoltarea în con
tinuare a U.C.I. a luat în discuție 
proiectul de rezoluție „Bazele ideo
logico-politice ale dezvoltării în con
tinuare a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia", iar comisia pentru sta
tut discută proiectul de statut al 
U.C.I.

Informațiile publicate în presa 
iugoslavă din aceste zile relatează 
pe larg despre manifestările poli
tice care au loc de la un capăt la 
altul al țării în cinstea ce
lui de-al IX-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. în ca
drul sutelor de mitinguri si adu
nări organizate în uzine, fabrici, 
instituții, universități, la sate. în 
unități. ale armatei populare, se a- 
doptă telegrame si scrisori adresate 
congresului. Fiecare dintre aceste 
mesaje cuprinde, pe lîngă salutul a- 
dresat congresului, și propuneri re
feritoare la problemele ce se vor 
discuta în cadrul lucrărilor.

Un loc important ocupă în presa 
iugoslavă de azi mesajele adresate 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
de către numeroase partide comu
niste. muncitorești, socialiste, miș
cări progresiste și de eliberare na
țională. De o atenție deosebită se 
bucură mesajul adresat Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Român. împreună cu știrea des
pre înmînarea acestui mesaj de că
tre delegația română care ia parte 
la lucrările congresului, presa du- 
blică mesajul în întregime.

în ziarele iugoslave de astăzi se 
exprimă totodată nedumerirea co
muniștilor, a oamenilor muncii iu
goslavi în legătură cu faptul că un 
șir de partide comuniste din unele 
țări socialiste nu și-au trimis dele
gațiile la congres, în pofida faptu
lui că au fost invitate.

★

în numărul de joi 13 martie a.c. 
al revistei „Komunist". organ al 
U.C.I., este publicat Salutul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român adresat celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, prezentat de către tova
rășul Emil Bodnaraș.

Vizite ale delegației 
P. C. R.

Miercuri după-amiază, delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. care participă la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al U.C.I.. 
a făcut o vizită la vechea fortăreață 
de la Kalemegdan. Cu această ocazie, 
membrii delegației au luat cunoș
tință de exponatele cuprinse în ca
drul Muzeului militar, situat în in
cinta fortăretei.

AAichel Debre:

„TREBUIE RESPECTAT 
DREPTUL NAȚIUNILOR 

DE A-ȘI HOTĂRÎ 
SINGURE SOARTA"

MONTREAL 12 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
Michel Debre, a acordat un interviu 
posturilor de radio canadiene în care 
s-a referit la recentele convorbiri ce 
au avut loc între generalul de Gaulle 
și președintele Nixon cu prilejul vi
zitei acestuia în Franța. Michel 
Debre a subliniat că „asupra proble
melor politice s-a înregistrat un a- 
cord complet, iar problemele finan
ciare și economice au fost amînate 
pentru o discuție ulterioară".

„Evenimentele, a spus în continua
re Debre, au arătat că există limite 
pentru o putere absolută sau pentru 
cea mai mare putere și că aceste 
limite, în interesul păcii, în intere
sul echilibrului lumii, înseamnă, în 
termeni politici, că trebuie respectat 
dreptul națiunilor de a-și hotărî sin
gure soarta"

Referindu-se la eventualitatea u- 
nor apropiate convorbiri americano- 
sovietice, Michel Debre a declarat că 
„în măsura în care ele reprezintă 
un efort pentru pace, fără să însem
ne o încercare de a împărți lumea 
în două blocuri, noi le aprobăm și. 
mai mult, dorim ca ele să deschidă o 
nouă eră în relațiile Est-Vest". „Nu 
poate exista pace în cadrul unui sis
tem în care sînt impuse soluții unoi 
popoare întregi împotriva voinței a- 
cestora", a subliniat ministrul de ex
terne francez.

O INIȚIATIVĂ UTILĂ

Centralizarea informațiilor privind 
folosirea pașnică a atomnlm

Cite articole, cărți sau 
alte elemente de informa
re privind energia atomi
că si aplicațiile sale paș
nice apar zilnic ? Cu a- 
proximație 250. Ne aflăm 
în fata unei adevărate ex
plozii de informații în a- 
cest domeniu, mai ales în 
ultimul deceniu.

Acest imens tezaur ști
ințific ajunge însă cu în
târziere la cunoștința ce
lor interesați și adesea se 
desfășoară lucrări paralele, 
într-un moment cînd, pe 
scară mondială, se semna
lează o acută insuficiență 
a cadrelor de specialiști.

Agenția internațională 
pentru energia atomică, cu 
sediul la Viena, a . lansat 
ideea creării unui sistem 
de documentare automati
că. destinată a conserva în 
memoria comvuterilor toa
te publicațiile din acest 
domeniu si a le pune la 
dispoziția oamenilor de 
știință si inginerilor, In a- 
cest scop, în ultimii doi. 
ani au avut loc reuniuni 
științifice cu participarea 
experților din domeniul 
informaticii nucleare. la 
care au luat parte si re
prezentanți ai tării noastre. 
S-au pregătit astfel în a-

mănunțime bazele sistemu
lui internațional de docu
mentare nucleară — 
I.N.I.S. — după inițialele 
în limba engleză (Interna
tional Nuclear Information 
System).

Inițiativa creării si pu
nerii în aplicare a acestui 
sistem corespunde sarcini
lor si scopurilor principa
le ale Â.I.E.A. și anume: 
diseminarea informației 
tehnico-științifice si dez-

municările vor fi grupate 
la sediul agenției într-un 
catalog si, împreună cu 
textele complete ale do
cumentelor mai greu de 
obținut prin mijloacele o- 
bișnuite. vor fi înmagazi
nate. de unde va fi foar
te ușor să fie extrase e- 
lementele de informare 
căutate.

Pentru fiecare din ele
mentele comunicate sînt 
întocmite note bibliografi-
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voltarea cooperării inter
naționale în domeniul fo
losirii pașnice a energiei 
nucleare. După o fază ne
cesară de experimentare, 
sistemul va fi dus în apli
care în 1970.

Cum va funcționa și ce 
avantaje prezintă I.N.I.S. 2 
Statele membre ale Agen
ției internaționale \ pentru 
energia atomică vor fi in
vitate să semnaleze toate 
informațiile noi. publicate 
în țările lor. tot ceea ce 
prezintă interes din punct 
de vedere al științei și 
tehnologiei nucleare. Co-

ce. un scurt rezumat, 
cu ajutorul unui ansamblu 
de cuvinte-cheie necesare 
pentru a identifica subiec
tul dorit. Analizînd. acest 
complex de cuvinte-cheie 
ordinatoarele pot extrage 
dintr-un voluminos dosar 
elementele de informare 
care tratează o temă foar
te limitată. Rezumatele, 
sînt reproduse oe micro- 
fișe de peliculă fotografi
că care. în ciuda dimen
siunilor relativ reduse 
(16X15 cm), pot include 
60—70 pagini de text. Cos
tul. si transportul fiselor

sînt reduse, iar citirea lor 
e posibilă cu aparate sim
ple și necostisitoare.

Deci un prim avantaj: 
economii mari de spațiu, 
de personal, de monedă 
(fiecare tară plătește în 
moneda națională), dar mai 
ales de timp.

După părerea specialiș
tilor. I.N.I.S. poate deveni 
un sistem eficient de coo
perare, în cadrul căruia 
fiecare tară oferă ceea ce 
au obținut nou si valoros 
oamenii săi de știință, cer
cetătorii, inginerii, si pri
mește ceea ce o interesea
ză și a fost realizat de că
tre celelalte state. Agenția 
invită toate țările să par
ticipe la acest sistem, in
diferent de stadiul pe ca
re l-au atins în domeniul 
cercetării si folosirii paș
nice a energiei nucleare.

Posibilitățile excepționa
le pe care le oferă eco
nomiei fiecărei țări apli
carea energiei nucleare în 
diferite domenii ale pro
ducției și cercetării deter
mină un tot mai mare in
teres pentru această idee 
pent™ orice vas menit să 
contribuie la înlesnirea si 
promovarea cooperării in
ternaționale.

Dialogul franco
vest german

La Paris și la Bonn se acordă o 
importanță deosebită întrevederilor 
de Gaulle — Kiesinger — care încep 
astăzi în capitala Franței. Ambele 
părți — notează ziarul „Combat" — 
consideră actuala întîlnire ca fiind 
cea mai importantă din ultimii doi 
ani, în cadrul dialogului franco — 
vest-german. Cancelarul Kiesinger 
a declarat că la Paris vor fi abor
date „disputele privitoare la Piața 
comună și la Uniunea Europei occi
dentale". Miercuri a avut loc în ca
pitala Franței ședința săptămânala a 
Consiliului de Miniștri, în cadrul, că
reia ministrul afacerilor externe, 
Debre, a prezentat o informare asu
pra dialogului franco — vest-german.

„Le Monde":
„întâlnirile franco-(vest)-germane 

la nivel înalt nu au în general o ordi 
ne de zi. Se poate presupune totuși 
că problemele consolidării și lărgi
rii Pieței comune, relațiile Est-Vest, 
criza U.E.O. vor constitui principa
lele teme ale actualei întîlniri. 
Pe agenda relațiilor bilaterale vor 
figura fără îndoială cooperarea re
gională între Saar și Lorena, par
ticiparea Companiei franceze de pe
trol la aprovizionarea R.F.G. și' co
laborarea tehnologică. ..Criza mone
tară interoccidentală na fi de ase
menea abordata".

„France Presse":
„In cercurile apropiate cancelarului 

Kiesinger se arată că acesta se va stră
dui să elimine dificultățile din re
lațiile frânco-vest-germane. Defici
tul Franței în schimburile comer
ciale dintre cele două țări nune o 
problemă căreia Kiesinger dorește 
să i se găsească o soluție. întrucît 
Franța este primul client al Ger
maniei federale".
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Nava spațială amerizează azi în Atlantic

„APOLLO-9
TȘI ÎNCHEIE programul

HOUSTON 12 (Agerpres). — 
La Centrul spațial din Houston 
s-a anunțat că „Apollo-9“, avînd 
la bord pe cosmonauții James 
McDivitt, David Scott și Russell 
Schweickart, va fi menținută pe 
orbită încă o oră și 20 de minute 
față de programul stabilit ini
țial, pentru a asigura ameri
zarea într-o regiune din Atlan
tic, unde condițiile atmosferice 
sînt prielnice. Se știe că în 
zona stabilită la început, apele 
Atlanticului sînt agitate de pu
ternice furtuni, care au produs 
valuri de peste 4,5 m înălțime. 
Astfel amerizarea va avea loc 
joi tot în Atlantic, însă la o dis
tanță de aproximativ 480 km de 
locul unde era prevăzut. In 
cursul celei de-a 152-a rotații 
,,Apollo-9“ va ieși de pe prbită 
și va începe coborîrea spre Pă
mânt.

Pînă la încheierea zborului de 
zece zile, cei trei cosmonauți 
vor mai executa anumite exer
ciții de navigație, vor continua 
fotografierea unor regiuni ale 
Pământului și vor pregăti, cobo
rîrea pentru amerizare.

La centrul spațial de
Houston s-a anunțat marți că

cel dinții cosmonaut american 
care va atinge solul lunar va 
fi Edwin Aldrin jr., membru al 
echipajului navei „Apollo-U‘‘. 
Se menționează însă că pînă la 
lansarea navei, prevăzută pen
tru luna iulie, mai pot interveni 
schimbări.

la
Vasul 
tarea

„Guadalcanal 
amerizării navei cosmice

..ApoIIo-9"

Rezoluția Consiliului Ligii Arabe
CAIRO — Consiliul Ligii Aiabe. 

reunit în capitala R.A.U., a dat pu
blicității miercuri după-amiază o re
zoluție privind situația din Orientul 
Mijlociu. în acest document se arată 
că țările arabe vor continua să-și în
tărească eforturile militare în toate 
sectoarele de confruntare cu partea

adversă, să-și intensifice efoiturile p« 
planul politic și să sprijine Organiza
ția de eliberare a Palestinei:

în ședința de miercuri, consiliul a 
examinat propunerea Sudanului de a 
se' convoca o conferință la nivel înalt 
a țărilor arabe.
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