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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
SESIUNII MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Lucrările primei sesiuni a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România au continuat în cursul zilei de vineri.Dimineața au avut loc ședințe de lucru ale unor comisii permanente în legătură cu examinarea proiectelor de legi înscrise în continuare pe ordinea de zi a Marii Adunări Naționale.După-amiază, lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale s-au desfășurat în ședință plenară.La intrarea în sală, deputății și invitații au întîmpinat cu puternice aplauze pe conducătorii de partid și de stat.în loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, i-heorghe Apostol, Chivu Stoica, ? ”S1 Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, IlftP Verdeț, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.In loja din stînga au luat loc membrii Consiliului de Stat.Au asistat numeroși invitați — activiști de partid și de stat, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, personalități ale vieții economice, științifice și culturale.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră. Au asistat, de asemenea, ziariști români și corespondenți ai presei străine.După ce a deschis lucrările ședinței, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a dat cu- vîntul deputatului Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a prezentat expunerea la Proiectul de lege cil' privire'la organizarea și funcționarea Consiliului Economic. Raportul Comisiei economico-financiare la acest proiect de lege a fost prezentat de deputatul Aurel Vijoli, președintele comisiei.

Au avut Ioc apoi discuții, la care au luat cuvîntui deputății Costa- che Sava, director general al Combinatului petrochimic-Pitești, și Gheorghe Pană, prim-secretar Comitetului județean P.C.R., președintele popular județean.Proiectul de lege a apoi pe articole și supus în întregime votului deputaților.Marea Adunare Națională a a- doptat prin vot secret, cu bile, Legea cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Economic.Primit cu vii aplauze a luat cuvîntui tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului da Miniștri, care a prezentat expunerea la Proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România. Deputatul general de armată Ion Tu- toveanu, vicepreședinte al Comisiei pentru probleme de apărare, a prezentat raportul Comisiei la acest proiect de lege.La discuția generală au luat cuvîntui deputății Nicolae Milita- ru, general-îocotenent, și Miu Do- brescu, prim-secretar al Comitetului județean-Iași al P.C.R., președintele consiliului popular județean.După discuția pe articole, proiectul de lege a fost supus în întregime votului deputaților.Marea Adunare Națională a adoptat prin vot. secret, cu bile, Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, deputatul ‘Ștefan Bălan, ministrul învățămm- tului, a prezentat expunerea la Proiectul de lege privind statutul personalului didactic din Republica Socialistă România. Deputatul Constantin Dinculescu, președintele Comisiei pentru învățămînt, știin-

a prezentat raportul

loan KOMUVES
secretar al Comitetului judefean Harghita al P.C.R.

Potențialul economic al județului 
Harghita sporește în ritm susținut în 
anii actualului cincinal, prin con
struirea și darea în funcțiune a 
unor noi obiective de investiții, prin 
extinderea și modernizarea între
prinderilor existente, lucrări ce pun 
în valoare bogățiile naturale, resur
sele materiale și umane ale acestor 
meleaguri. Procesul continuu și in
tens de creștere și dezvoltare — 
expresie a politicii partidului și sta
tului de industrializare socialistă — 
își găsește materializarea și în pla
nul de investiții al județului nostru 
pe acest an, care marchează un spor 
de aproape 100 la 
Din fondurile de 
județului în 1969 
pentru înfăptuirea

sută față de 1968. 
investiții alocate 
— an hotărîtor 

____ ___ prevederilor cin
cinalului — circa 60 la sută revine 
dezvoltării industriei. Vor fi con
struite și date în funcțiune Fabrica 
de ață din municipiul Odorheiul Se
cuiesc, Fabrica de tricotaje tip lină 
din Miercurea Ciuc, noi capacități de 
flotare la întreprinderea minieră 
Bălan, secția de binale de la C.I.L. 
Găiăuțaș, noua capacitate de îmbu- 
teliere de la „Apemin"-Borsec și 
altele. De asemenea, vor fi dezvol
tate și modernizate o serie de secții 
și ateliere cu pondere însemnată în 
creșterea producției la Uzinele de 
fier Vlăhița, I. F. Odorheiul Secuiesc 
și altele.

Corespunzător dezvoltării indus
triei, se remarcă — din capul locu
lui — ca o caracteristică pregnantă, 
grija permanentă a partidului și sta
tului nostru de a ridica noi obiective 
social-culturale, pentru care sînt 
alocate din fondurile de Investiții 
circa 40 la sută, numai în anul în 
curs, lată cîteva din aceste obiecti
ve social-culturale : patinoarul ar
tificial din Miercurea Ciuc, cinema
tograful cu 500 de locuri, trei hote
luri în orașele Miercurea Ciuc, Tuș- 
nad și Odorheiul Secuiesc, o nouă 
clădire pentru telefoane și peste 1100 
de apartamente în orașele și centre
le populate mai importante din ju
deț. Obiectivele industriale și social- 
culturale ce vor fi realizate în acest 
an deschid noi perspective de dez
voltare economică și socială a aces
tei părți a țării noastre. Tot atît de 
adevărat este, însă, că noi cerem 
constructorilor și beneficiarilor, titu
larilor de investiții și proiectanților 
să gospodărească cu mare grijă

al Brașov al consiliuluifost discutat

ță șl cultură, acestei comisii și al celei juridice la proiectul de lege.La discuția generală asupra a- cestui proiect de lege au luat cuvîntui deputății George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic din București, Emeric Antal, profesor la Liceul din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, Stela Rădășanu, profesoară la Liceul „Ștefan cel Mare“ din Suceava, Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean-Dolj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Hans Mihai Wellmann, directorul Liceului nr. 2 din Sighișoara, județul Mureș, și Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților.Cu unele amendamente propuse, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea privind statutul personalului didactic din Republica Socialistă România.La ultimul punct de pe ordinea de zi, deputatul Constantin Stătes- cu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat între 28 decembrie 1968 și 11 martie 1969, iar deputatul Mircea Rebreanu, secretar al Comisiei juridice, a prezentat raportul acestei comisii referitor la aceste proiecte de lege.Marea Adunare Națională a aprobat, prin vot secret, cu buletine, toate decretele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune.Președintele. Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a rostit apoi cuvîntui de închidere a primei sesiuni a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.(Agerpres)
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decanul corpuluiD. Vietnam — Tu, Italiei — Niccolo Mos- R. P. Ungare — Jozsef R. D. Germane — Ewald Elveției — Charles-Albert

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună președintele Consiliului de niștri, Ion Gheorghe Maurer, președintele Marii Adunăriționale, Ștefan Voitec, au primit, vineri seara, la Palatul Marii A- dunări Naționale, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați București, care au prezentat licitări pentru realegerea în ceste funcții, de către Marea dunăre Națională.La solemnitate a luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Au prezentat felicitări ambasadorii : R. P. Bulgaria — Gheor- ghi Bogdanov, diplomatic, R.Hoang cato,Vince, Moldt,Dubois, Uniunii Sovietice — A. V. Basov, R. P. Albania — Josif Po- gace, Iranului — Soltan H. V. Sa- nandaji, Greciei — Jean Ch. Cam- biotis, Turciei — Kâmuran Gurun, Argentinei — Rogelio R. Țristany, Pakistanului — Jams- heed K. A. Marker, Suediei — baron Cari Rappe, Belgiei — Jan Adriaenssen, Finlandei — Kaarlo Veikko Makela, R. P. Polone — Jaromir Ocheduszko, Japoniei — Toshio Mitsudo, Olandei — Dirk Van Eysinga, R. S. Cehoslovace — Karel Kurka, Indoneziei — Hamzah Atmohandojo, Austriei — Eduard Tschop, Republicii Arabe Unite Moustapha Moukhtar,

diplomatice

banii statului, să finalizeze, lă ter
men sau chiar mai 
obiective productive 
rale.

Analizele de pînă 
se de comitetul județean de partid 
asupra mersului îndeplinirii planului 
de investiții în primele luni ale anu
lui relevă anumite succese în reali
zarea sarcinilor mobilizatoare ce 
stau în fata constructorilor și mon- 
torilor. Se disting în acest sens unele 
situații mai 
anul trecut, 
valorice a 
In această 
șantierelor

Găiăuțaș, I. F. Odorheiul Se- 
I. M. Bălan au reușit să se 
cu realizările obținute peste 
județului în domeniul înde- 
prevederilor planului de in-

devreme, noile 
și social-cultu-

acum întreprin

favorabile decît cele din 
sub raportul îndeplinirii 
planului 

perioadă.
Amillemn,

de investiții, 
constructorii 

Sînsimion,
C.I.L. 
cuiesc, 
situeze 
media 
plinirii . 
vestiții. Ei au soluționat mai bine 
problemele ce se pun în activitatea 
de construcții în această perioadă, de 
trecere de la un an la altul. Menți
nerea unui ritm de lucru susținut, 
care să asigure acea continuitate în 
folosirea mijloacelor tehnice și a 
forței de muncă, în organizarea ju
dicioasă a producției — prin aplica
rea unor măsuri concrete, hotărîte — 
iată ce caracterizează munca colec
tivelor de constructori de care am 
amintit. Fără îndoială, însă, că va
lorile înscrise în graficele de execu
ție a lucrărilor ar fi putut atinge — 
în cele două luni — cote mai înalte, 
dacă ar fi existat încă 
cut o colaborare mai 
beneficiari, proiectanți 
tori, dacă eforturile 
fi axat mai puternic pe 
varea din vreme a multiplelor pro
bleme legate de asigurarea documen
tațiilor de execuție, predarea ampla
samentelor, efectuarea în mai bune 
condiții a lucrărilor de organizare a 
șantierelor, de aprovizionarea ritmi
că cu materiale de bază, crearea 
spațiilor pentru cazarea.ununcitorilor.

La cîteva din aceste probleme mă 
opresc mai pe larg, dat fiind faptul 
că soluționarea lor este pe deplin po
sibilă dacă factorii cu responsabili
tăți în domeniul investițiilor își fac 
datoria. De pildă, pe unele șantiere 
se constată serioase deficiențe în pri
vința asigurării documentației de

din anul tre- 
strînsă între 
și construc- 
acestora s-ar 

rezol-

(Continuare în pag. a V-a)

Naționale

Vreme de cinci zile, milioane de oameni din țara noastră — fără a mai pune la socoteală numeroși telespectatori din străinătate — au urmărit în fața micului e- cran desfășurarea Festivalului și concursului internațional „Cerbul de aur' de la Brașov, inițiate și organizate cu succes de Televiziunea Română. Acesta a constituit și constituie încă subiectul comentariilor a- nimate în cele mai diverse cercuri, printre iubitorii de toate viratele ai muzicii ușoare. Pe adresa Festivalului au sosit mii de scrisori. Atmosfera de însuflețire din sala Teatrului stat din Brașov s-a verberat parcă pe meleagurile cele mai îndepărtate unde a pătruns antena televizorului. Prin Interesul larg pe care l-a stîrnit, aducînd în fiecare casă ecoul radios, plin de viață, al cînte- cului, Festivalul de la Brașov s-a dovedit a fi o adevărată manifestare de masă, întru totul corespunzătoare spiritului vesel, expansiv și generos al poporului nostru, bucuriei sale de a trăi și a crea.Cum se explică imensa popularitate pe care și-a cîștigat-o muzica u-

de ro

R. P. Mongole — Damdinneren- ghiin Bataa, Republicii Cuba — Jesus Barreiro Gonzales, Marii Britanii — Denis Seward Laskey, Franței — Pierre Pelen ; miniștrii : Israelului — Eliezer Do- ron, Braziliei — Marcos Antonio De Salvo Coimbra ; însărcinați cu afaceri ad-interim ai: Danemarcei — R. .Wagner Hansen, Republicii Chile — Rolando Stein, R. P. Chineze — Ma Siu-Sîn, Republicii Orientale a Uruguayului— Juan Carlos Nadal Jaume, Republicii Irak — Jamil AI Win- dawi, Republicii Venezuela — E. Conde Barrios, R.P.D. Coreene — Pak Bon Son, R.S.F. Iugoslavia— Milorad Komatina, R. F. a Germaniei — Franz Drutschmann ; precum și Harry G. Barnes, consilier al Ambasadei S.U.A., B. D. Goswami, prim-secretar al Ambasadei Indiei, Tran-Kien, prim-secretar al Reprezentanței permanente a Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud, și Richardo Gimenez-Arnau, șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei.In numele ambasadorilor, miniștrilor plenipotențiari și însăr- cinaților cu afaceri ai misiunilor diplomatice acreditați la București și al întregului corp diplomatic, ambasadorul R. P. Bulgaria, Gheorghi Bogdanov, decanul corpului diplomatic, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări cordiale cu prilejul realegerii sale de către Marea Adunare Națională ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

conducerea Consiliului de a Marii Adunări Naționale Consiliului de Miniștri — a vorbitorul — Republica So- România se dezvoltă
Sub conducerea dumneavoastră, sub Stat, și a spuscialistă neabătut pe calea progresului e- conomic, social si cultural.Rezultatele deosebite, succesele în dezvoltarea țării, sînt garantate de promovarea politicii de consolidare a păcii în lume și a colaborării multilaterale dintre popoare.Transpunerea în viață a politicii pentru pace și colaborare dintre Republica Socialistă România și țările pe care le reprezentăm noi este o cauză comună, pentru realizarea căreia, noi, conducătorii misiunilor diplomatice acreditați la București, sîntem obligați să depunem eforturi susținute.Noi toți, a spus decanul corpului diplomatic, vă urăm multă sănătate și succese în munca dv. de stat și social-politică de înaltă răspundere, pentru continua înflorire a Republicii Socialiste România, pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă România, poporul român și țările și popoarele pe care le reprezentăm noi aici.De asemenea, cu satisfacție mă folosesc de acest prilej pentru a transmite felicitări tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, precum și tovarășului Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, cu ocazia realegerii lor și a le ura sănătate și muncă rodnică pentru binele poporului român.

Luînd cuvîntui, președintele Consiliului de Siat, NICOLHE CEAUȘESCU, asPus:Doresc în primul rînd să mulțumesc pentru felicitările adresate mie, de asemenea pentru felicitările adresate tovarășului Maurer, tovarășului Voitec, cu ocazia alegerii noastre în funcțiile de conducere ale statului român.împărtășesc pe deplin cele exprimate de decanul corpului diplomatic că în situația internațională de astăzi trebuie să facem totul pentru a dezvolta relațiile de colaborare și prietenie între toate popoarele lumii.Consiliul de Stat, guvernul român, dînd expresie voinței unanime a poporului nostru, vor acționa și în viitor în spiritul dezvoltării colaborării cu statele pe care dumneavoastră la reprezentjiți aici, cu toate statele lumii, considerînd că aceasta este o cerință obiectivă a păcii și progresului contemporan, corespunde intereselor tuturor popoarelor. Răspunderea noastră, a tuturor acelora cărora popoarele le încredințează sarcini de conducere, este de a acționa în spiritul păcii și colaborării internaționale.Puteți fi siguri, și vă rugăm să transmiteți aceasta guvernelor dumneavoastră, că întotdeauna guvernul român va fi un partener loial, hotărît să facă totul pentru cauza păcii și prieteniei între popoare.Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. *După solemnitate, președintele Consiliului de . Stat și ceilalți conducători de stat s-au întreținut cordial cu șefii misiunilor diplomatice.

La Palatul Marii Adunâri Nafionale, în timpul solemnității

șoară în secolul nostru ? In discuțiile purtate de participanții la festival a revenit adesea ideea înrudirii cîntecu- lui contemporan cu izvoarele folclorice, țîșni- te din cele mal adinei

(Agerpres)

buzele tuturor, nu devine oare un mesager al sentimentelor Nu ne simțim aproape unii mai sensibili, ziaști, cînd ne purtați pe aripile
colective ? oare mai de alții, mai entu- lăsăm unei

0 sărbătoare 
a cmtecuhi
ÎNSEMNĂRI DUPĂ FESTIVALUL 
Șl CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

„CERBUL DE AUR"
senecesități sufletești ale oamenilor. Un cîntâreț spunea chiar — și nu fără îndreptățire — că muzica ușoară de bună calitate preia azi funcții îndeplinite veacuri de-a rîndul de creația populară spontană. Intr-adevăr, cîntecul bun, cînte- cul adevărat, acela care farmecă și emoționează, acela care se află pe

melodii inspirate ce însoțește un text de autentică emoție ? Cîntecul este un limbaj universal al prieteniei între oameni și între popoare, un sol al tinereții, al a- celei tinereți spirituale pe care o definește nu numărul anilor, ci capacitatea de dăruire neprecupețită, aspirația vie spre nobile idealuri.

Și tocmai acesta fost cîntecul pe care 
„Cerbul de aur" al televiziunii noastre l-a promovat și l-a difuzat pe unde nevăzute, în cele patru puncte cardinale. Acesta a fost cîntecul pe care ascultătorii noștri l-au așteptat, l-au fredonat, o dată cu vedetele și concurenții, cîntecul care le-a rămas întipărit în inimă. Succesul festivalului a însemnat o afirmare convingătoare a muzicii armonioase, pline de căldură, de lirism, de umor, a muzicii destinate să ne îmbogățească lăuntric. Opus facilităților comerciale, Festivalul 
de la Brașov și-a cucerit 
și și-a consolidat presti
giul datorită în primul 
rînd nivelului artistic Ia 
care s-a situat. Iar răsunetul pe care l-a avut în rîndurile publicului demonstrează fără tăgadă că frumusețea, pasiunea, strălucirea verbului și a melodiei, iar nu extravaganțele zgomotoase și efemere, constituie calea majoră a dezvoltării acestui gen.

Smaranda OTEANU 
Andrei BAI.EANU

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, a primit vineri pe ambasadorul Turciei, Kâmuran Gîîrun, la cererea acestuia, în legătură cu apropiata vizită pe care președintele Consi
liului de Stat o va face în Turcia.La primire a luat parte Corne- liu Mănescu, ministrul afacerilor externe.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

La 17 martie la Budapesta a.c. se întrunește Comitetul Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
în pagina a Vl-a : ® VIRTUȚILE EMOTIVE ALE LIMBA- 
JULU! ARTISTIC ® „RITMUL CREȘTERII ECONOMICE. 

TEORIE SI ANALIZĂ"
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SESIUNEA MARII ADUNARI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege 
cu privire la organizarea și funcționarea 

Consiliului Economic
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT
Tovarăși deputațl,Din însărcinarea conducerii de partid și a Consiliului de Stat, vă prezint spre dezbatere și aprobare proiectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Economic.Prevederile proiectului de lege se înscriu în corttextul preocupărilor permanente ale partidului și statului de perfecționare continuă a formelor și metodelor de conducere și organizare a vieții e- conomice și sociale, corespunzător cerințelor obiective ale progresului economiei naționale, ale dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste.înfăptuirea cu succes a sarcinilor de importanță istorică trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a dus la dezvoltarea în ritm susținut a forțelor de producție, la diversificarea economiei naționale, la creșterea bunăstării întregului popor, la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a procesului de edificare a socialismului In patria noastră. Dinamismul vieții economice, schimbările care se petrec continuu în nivelul și structura forțelor de producție, ca și în sistemul relațiilor de producție, fac să sporească tot mai mult complexitatea sarcinilor organizatorice, rolul și răspunderea partidului și statului în conducerea întregii activități economice și sociale. Creșterea continuă a rolului conducător al partidului în societate face necesară adoptarea unor forme de conducere și organizare care să asigure neabătut aplicarea măsurilor și hotărîrilor de partid și de stat în toate sectoarele de activitate, precum și adoptarea unor metode eficiente de analiză și control, a unor forme care să statueze răspunderile precise în întreaga viață publică și obștească.După cum vă este cunoscut, pa baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului și a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, s-au luat o serie de măsuri și este 

în curs de realizare programul cu privire la perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei naționale, program menit să pună mai bine în valoare resursele materiale și de muncă, forțele motrice ale societății noastre socialiste.în asamblul acestor măsuri, Consiliului de Stat — organ suprem al conducerii țării între sesiunile Marii Adunări Naționale — îi revine un rol de mare importanță în îmbunătățirea generală a muncii de conducere pe linie de stat în societatea noastră, pentru realizarea la un nivel tot mai înalt a politicii de desăvîrșire a construcției socialismului. Consiliului de Stat i s-a încredințat sarcina de 
a lua măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărîrilor de partid și de stat în domeniul producției materiale și activității spirituale, a căror dezvoltare este determinantă pentru creșterea avuției naționale și ridicarea bunăstării populației, pentru înaintarea rapidă a patriei noastre pe drumul progresului economic și social.în raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „în funcție de perfecționarea muncii Marii Adunări Naționale se vor îmbunătăți în mod corespunzător activitatea și metodele de muncă ale Consiliului de Stat. Acesta trebuie să exercite un control mai activ — așa cum prevede Constituția țării — asupra aplicării legilor și hotărîrilor Marii Adunări Naționale, activității organelor centrale ale administrației de stat...".în scopul creării unui cadru organizatoric mai propice exercitării permanente și eficiente de către Consiliul de Stat a atribuțiilor ce-i revin de a analiza și controla modul în care se înfăptuiește politica partidului și statului în domeniul economiei, proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale prevede ca actualul Consiliu Economic să se organizeze și să funcționeze ca organ de partid și de stat sub directa îndrumare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Tovarăși deputațl,Principala atribuție a Consiliului Economic va fi aceea ca, din însărcinarea conducerii de partid și a Consiliului de Stat, să controleze înfăptuirea politicii economice de către ministere și celelalte instituții centrale, modul în care se aplică măsurile cu privire la perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei.Proiectul de lege prevede ca o sarcină importantă a Consiliului Economic urmărirea mersului dezvoltării economiei naționale, în ansamblu, pe ramuri și în profil teritorial, a modului în care se realizează programul partidului de creștere a nivelului de trai material și cultural al populației.Consiliul Economic va elabora studii cu privire la problemele esențiale ale reproducției socialiste, va urmări modul în care cercetarea științifică își aduce contribuția la rezolvarea problemelor curente și de perspectivă ale economiei, va analiza desfășurarea procesului de pregătire a cadrelor potrivit necesităților dezvoltării economiei naționale, precum și principalele aspecte ale colaborării economice și cooperării tehnico-științifice cu alte țări.Studiind fenomenele și procesele economice și sociale, acțiunea și cerințele legilor obiective ale dezvoltării societății noastre. Consiliul Economic va avea posibilitatea să exercite un control cuprinzător și eficient, să elaboreze, împreună' cu organele de specialitate, soluții și propuneri pe care le va prezenta conducerii de partid și Consiliului de Stat, în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității economice.
RAPORTUL COMISIEI

ECONOMICO - FINANCIARE
PREZENTAT DE DEPUTATUL

AUREL VIJOLI
Comisia economică-financiară a Marii Adunări Naționale a examinat proiectul de lege cu privire Ia organizarea și funcționarea Consiliului Economic, elaborat potrivit Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 11 martie 1969, consta- tînd că prevederile proiectului se încadrează în măsurile luate, în ultima perioadă, pentru îmbunătățirea organizării și conducerii e- conomiei naționale și ridicarea e- ficienței activității organelor de stat centrale și locale.Comisia economică-financiară consideră că organizarea Consiliului Economic sub conducerea directă a Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat, cu sarcina principală de a controla înfăptuirea politicii economice a partidului și statului, va contribui la ridicarea pe o treaptă superioară a activității de control economic desfășurată în țara noastră.Prin prevederile proiectului de lege se conferă Consiliului Economic atribuții importante în legătură cu efectuarea controlului, din însărcinarea Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat, asupra îndeplinirii de către ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
COSTACHE SAVAPrevederile proiectului de lege cu privire la exercitarea de către Consiliul Economic, din însărcinarea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Stat, a controlului asupra modului în care se înfăptuiește poli

Proiectul de lege înscrie ca o atribuție importantă a Consiliului Economic îndrumarea și sprijinirea comisiilor economice județene, constituite, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, ca organe de partid și de stat, care își desfășoară activitatea sub directa îndrumare a comitetelor județene de partid.Prin atribuțiile care le revin — de a controla activitatea economică pe plan teritorial, de a informa periodic organele locale de partid și consiliile populare, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat asupra mersului îndeplinirii planului de către unitățile de pe cuprinsul județului, de a elabora studii și propuneri pentru îmbunătățirea activității economice și dezvoltarea economiei pe teritoriul respectiv — comisiile economice județene constituie un sprijin pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor Consiliului Economic.Organizarea și funcționarea Consiliului Economic, astfel cum se preconizează în acest proiect de lege, vor permite Consiliului de Stat să îndeplinească în tot mai bune condiții sarcinile constituționale ce-i revin în înfăptuirea politicii economice a partidului și statului nostru, de perfecționare a activității economice și a întregii vieți sociale corespunzător cerințelor desăvîrșiril construcției socialiste. Aceste reglementări, împreună cu toate celelalte măsuri, stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională în domeniul organizării și conducerii societății noastre, vor crea noi condiții pentru creșterea accelerată a potențialului economic al țării, pentru înflorirea continuă a României socialiste.

precum și de către consiliile populare, a hotărîrilor de partid, a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, a decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri în domeniul economic.Comisia consideră că deosebit de însemnate sînt atribuțiile Consiliului Economic referitoare la urmărirea aplicării măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii, organizării șl planificării e- conomiei naționale, elaborarea de studii pe probleme ale dezvoltării economiei naționale, precum și cele referitoare la analiza principalelor aspecte ale colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice și de urmărire a felului în care cercetarea științifică contribuie la rezolvarea problemelor curente și de perspectivă ale economiei.Considerînd că proiectul de lege supus dezbaterii va contribui la perfecționarea activității de control economic exercitată de organele de partid și de stat, Comisia economică-financiară a Marii Adunări Naționale, luînd în considerare și avizul favorabil dat asupra proiectului de Comisia juridică, propune adoptarea lui în forma în care este prezentat.

tica economică, asupra felului în care ministerele, organele de sinteză economică aduc la îndeplinire, în mod concret, hotărîrile de partid și de stat în domeniul economic, sînt menite să acorde un sprijin 

substanțial comitetelor județene de partid în soluționarea problemelor ce se ridică în unitățile economice de pe teritoriul județului.Recent, din inițiativa conducerii de partid, un colectiv format din specialiști ai organelor centrale, sub coordonarea Consiliului Economic și cu participarea activă a Comisiei economice județene, a analizat stadiul lucrărilor de investiții pe șantierele județului Argeș și a elaborat împreună cu ministerele de resort măsuri eficace pentru asigurarea condițiilor necesare intrării în funcțiune a noilor obiective.Experiența acumulată pînă în prezent a dovedit că comisiile economice județene au acordat un sprijin susținut comitetelor județene de partid în soluționarea pro
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE PANĂ
în cadrul măsurilor stabilite de Conferința Națională pentru îmbunătățirea activității în conducerea economiei, anul trecut au fost înființate comisiile economice, care funcționează sub directa îndrumare a organelor locale de partid.Comisia economică județeană, cea municipală și comisiile economice orășenești au realizat o serie de acțiuni, studii și analize pe teme legate de creșterea capacităților de producție, îndeosebi în întreprinderile constructoare de mașini, reducerea cheltuielilor materiale de producție, în special pe seama micșorării consumurilor specifice de metal, creșterea rentabilității, sporirea și diversificarea producției destinate exportului și altele.Apreciez pozitiv metoda folosită de Consiliul Economic de a se consulta cu noi în probleme legate de experimentarea perfecționării metodelor și formelor de conducere și organizare a activității economice, cum a fost cazul în privința stabilirii sarcinilor și atribuțiilor centralelor industriale, a măsurilor de perfecționare a planificării, a finanțelor și creditului.Legea supusă spre dezbatere Marii Adunări Naționale pentru organizarea Consiliului Economic ca organ de partid și de stat, cu sarcina de a urmări aplicarea hotărîrilor în domeniul economic de către ministere, organele de sinteză economică și de celelalte instituții centrale, constituie una din măsurile menite să întărească controlul asupra înfăptuirii politicii economice a partidului și statului.

Constituirea Grupului 
interparlamentar român

Vineri, 14 martie, a avut loc, la Palatul Marii Adunări Naționale, ședința de constituire a Grupului interparlamentar român din cea de-a Vl-a legislatură.In Comitetul de conducere al Grupului au fost aleși deputății : 

blemelor care apar în cadrul întreprinderilor, au adus o contribuție la valorificarea mai bună a resurselor economice ale județelor. Faptul că aceste comisii își desfășoară activitatea sub conducerea comitetelor județene de partid și sub îndrumarea Consiliului Economic va ajuta la sporirea în continuare a rolului comisiilor economice teritoriale în coordonarea activității economice pe raza județului respectiv.în încheiere, îmi exprim acordul cu privire la adoptarea proiectului de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, referitor la organizarea și funcționarea Consiliului Economic ca organ de partid și de stat, sub directa îndrumare a C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Stat, și-l voi vota cu toată convingerea.

Desfășurîndu-și activitatea sub directa îndrumare a ComitetuluiCentral al P.C.R. și a Consiliului de Stat și urmărind mersul dezvoltării economiei pe ansamblu, fenomenele vieții economice, Consiliul Economic va putea să sprijine și mai bine comisiile economice și să le orienteze spre abordarea și rezolvarea celor mai actuale și importante probleme ale activității productive.Atribuind Consiliului Economic, în forma de organizare propusă, sarcina de a urmări mersul dezvoltării economiei naționale, activitatea desfășurată de economice și pînă la economiei, aplicarea pentru perfecționarea 
la unitățile ansamblul măsurilor conduceriiși planificării economiei, Consiliul de Stat va avea posibilitatea săcontroleze direct modul în care se aduc la îndeplinire hotărîrile de partid, legile Marii Adunări Naționale, decretele Consiliului de Stat și hotărîrile Consiliului de Miniștri din domeniul economic.Am convingerea că adoptarea proiectului de lege pentru organizarea și funcționarea Cohsiliuluî Economic, sub îndrumarea directă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, va contribui la întărirea condițiilor pentru creșterea eficacității întregii activități economice.De aceea, îmi exprim acordul cu prevederile legii și o voi vota cu toată încrederea.

Mihai Levente — președinte ; Traian Ionașcu, Tudor Drăganu — vicepreședinți; Ilie Rădulescu, Ion Mărgineanu — secretari; Stanciu Stoian — trezorier, precum și 25 membri.

LEGE Cil IA MECANIZAREA
Șl FUNCȚIONAREA

CONSILIULUIECONOMICMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. — Consiliul Economic se organizează și funcționează, ca organ de partid și de stat, sub îndrumarea directă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, avînd sarcina de a controla înfăptuirea politicii economice a partidului și statului.Art. 2. — Consiliul Economic controlează, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat, îndeplinirea de către ministere, organele de sinteză economică și celelalte organe centrale ale administrației de stat și consiliile populare a hotărîrilor de partid, a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, a decretelor Consiliului de Stat cuprinzînd norme cu putere de lege și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri în domeniul economic.Art. 3. — Consiliul Economic e- laborează studii și analize cu privire la mersul dezvoltării economiei naționale și prezintă concluziile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, pentru soluționarea problemelor care privesc perfecționarea activității economice.Art. 4. — Consiliul Economic exercită îndrumarea comisiilor e- conomice județene. Comisiile economice județene, organe de partid și de stat, își desfășoară activitatea pe baza hotărîrilor de partid, a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, a decretelor Consiliului de Stat cuprinzînd norme cu putere de lege și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri, informează periodic organele locale de j partid și consiliile populare. asupra mersului dezvoltării economiei pe' teritoriul județului respectiv și prezintă propuneri pentru îmbunătățirea activității economice.Pentru soluționarea problemelor ce se ridică în activitatea economică a județelor, comisiile economice pot solicita și primesc sprijinul Consiliului de Miniștri, ministerelor și celorlalte organe centrale.
CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE
CONSILIULUI ECONOMICArt. 5. — Consiliul Economic are următoarele atribuții:a) controlează modul în care se aduc la îndeplinire hotărîrile de partid și de stat în domeniul economic pe ansamblul economiei, pe ramuri și sectoare ;b) efectuează, împreună cu comisiile economice județene, acțiuni de control asupra activității e- conomice în profil teritorial;c) urmărește și analizează mersul dezvoltării economiei naționale, în conformitate cu hotărîrile de partid, cu legile adoptate de Marea Adunare Națională, decretele 

Consiliului de Stat cuprinzînd norme cu putere de lege și hotărîrile Consiliului de Miniștri în domeniul economic ;d) efectuează studii și analize pe diferite probleme ale dezvoltării economiei naționale și îmbunătățirii activității economice ;e) urmărește aplicarea măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei naționale ;f) analizează principalele aspecte ale colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice ;g) urmărește modul în care cercetarea științifică contribuie la rezolvarea problemelor curente și de perspectivă ale economiei;h) controlează modul în care se aduc la îndeplinire hotărîrile privind creșterea nivelului de trai, utilizarea fondului de consum sub forma veniturilor directe și a fondurilor sociale ;i) controlează realizarea programului stabilit cu privire la pregătirea cadrelor potrivit necesităților dezvoltării economiei naționale ;j) urmărește soluționarea de către ministere și celelalte organe centrale a problemelor ridicate d~ comisiile economice județene în legătură cu desfășurarea activității economice.Art. 6. — Consiliul Economic prezintă Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat concluziile rezultate din exercitarea atribuțiilor sale, împreună cu soluții și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității economice.
CAPITOLUL III

ORGANIZAREA 
Șl FUNCȚIONAREA 

CONSILIULUI ECONOMICArt. 7. — Consiliul Economic este alcătuit din președinte, vicepreședinți și membri, numiți prin Decret al Consiliului de Stat.Art. 8. — în vederea realizării sarcinilor ce-i revin, Consiliul Economic are dreptul de a cere organelor de sinteză, ministerelor și altor organe și instituții centrale, precum și consiliilor populare, lucrările periodice pe care le întocmesc cu privire Ia planul și bugetul de stat, planul de credite și de casă și alte lucrări ce se elaborează cu privire la activitatea econom. \ și financiară ; de asemenea, poate constitui colective de lucru alcătuite atît din personal propriu, cît și din specialiști din orice domenii și sectoare de activitate.
CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALEArt. 9. — Modul de funcționare a Consiliului Economic se stabilește prin regulament aprobat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.Art. 10. — Decretul nr. 71/1968 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic, precum și celelalte dispoziții legale contrare prevederilor din prezenta lege se abrogă.
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UNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege privind 
înființarea, organizarea și funcționarea

Republicii Socialiste România
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL 

ION GHEORGHE MAURER
Stimați tovarăși deputațî,Obiectivul fundamental, statornic urmărit în întreaga activitate desfășurată de partidul nostru de-a lungul celor 25 de ani care au trecut de la eliberarea României îl constituie — așa cum viața a dovedit-o — îmbinarea uriașelor eforturi creatoare ale maselor pentru edificarea noii orînduiri sociale, cu grija neslăbită pentru consolidarea marilor cuceriri revoluționare ale poporului român, care pentru prima oară în decursul fră- 'pîntatei sale istorii a devenit singurul stăpîn al destinelor sale, înalta conștiință a îndatoririlor naționale și internaționale ce le re

vin a determinat partidul și guvernul nostru să pună permanent 
în centrul preocupărilor întărirea capacității de apărare a patriei și asigurarea securității statului, ca o condiție primordială a menținerii neștirbite a independenței și suveranității naționale, ca un factor hotărîtor de care depinde îndeplinirea obligațiilor ce ni le-am asumat prin tratatele internaționale, a sarcinii de a contribui activ la sporirea forței sistemului mondial socialist. Realizarea acestor îndatoriri este cu atît mai stringentă 
cu cît în lume acționează cercurile imperialiste agresive, care caută să impună forța ca mijloc de re
zolvare a problemelor internaționale, creează focare de război și

RAPORTUL COMISIEI 
PENTRU PROBLEMELE DE APĂRARE 

PREZENTAT DE DEPUTATUL
IOAN TUTOVEANU

Comisia pentru problemele de a- părare a Marii Adunări Naționale a examinat în ședință de lucru proiectul de lege privind înființarea. organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Comisia a constatat că proiectul 
de lege supus dezbaterii dumneavoastră este în deplină concordanță 
cu prevederile Constituției Republicii Socialiste România. De asemenea, proiectul corespunde întru lotul hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, privitoare la perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de organi

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
NICOLAE MILITARUDacă poporul nostru își poate consacra toate eforturile construirii vieții sale noi, avînd deplina convingere că înfăptuirile sale, libertatea și independența sa națională îi sînt apărate cu vigilență și fermitate, acest lucru se dato- rește înainte de toate faptului că Partidul Comunist Român, în cei douăzeci și cinci de ani care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, s-a îngrijit permanent de capacitatea de apărare 

a patriei, a făurit o armată devotată trup și suflet cauzei poporului, gata să-și îndeplinească cu abnegație orice misiune încredințată de partid și guvern.In condițiile de astăzi, cînd în lume continuă să existe forțe imperialiste reacționare, care pun în primejdie pacea, generînd noi surse de încordare și tensiune, sînt necesare măsuri care să perfecționeze activitatea statului nostru în problemele fundamentale ale apărării, să-i sporească operativitatea și suplețea în adoptarea și înfăptuirea deciziilor. înființarea Consiliului Apărării răspunde în întregime acestor deziderate de o însemnătate deosebită.Prevederile proiectului de lege 

surse de încordare, atentează la libertatea și independența popoarelor.Dînd expresie voinței ferme și unanime a întregii noastre națiuni de a apăra fără șovăire marile ei cuceriri dobîndite cu prețul unor grele lupte și sacrificii, partidul și statul au manifestat și manifestă grijă neslăbită pentru făurirea și educarea unei armate de tip nou, armată care nu cunoaște țel mai înalt decît slujirea fără preget a intereselor vitale ale poporului român, ale cauzei socialismului și păcii. împrejurările în care desăvîrșim opera de construcție socialistă, realitățile lumii contemporane ne impun să perseverăm în a spori potențialul militar al patriei.în lumina acestor considerente și în conformitate cu prevederile Constituției noastre a fost elaborat proiectul legii de înființare, organizare și funcționare a Consiliului Apărării Republicii Socialiste România,, pe care, din însărcinarea guvernului, îl supun Marii Adunări Naționale spre examinare și adoptare.Permiteți-mi. să mă opresc, pe scurt, asupra cîtorva dintre principalele atribuții ale Consiliului Apărării, așa cum ele sînt enunțate în proiect.Consiliul Apărării este un organ deliberativ, care are drept sarcină examinarea, coordonarea și solu

zare și conducere a activității de stat.Avînd în vedere importanța excepțională a acestui document pentru rezolvarea cu succes a problemelor referitoare la întărirea capacității de apărare și a securității, a asigurării independenței și suveranității României socialiste, Comisia pentru problemele de apărare, în unanimitate, propune Marii Adunări Naționale să adopte acest proiect de lege în forma în care a fost prezentat.Menționăm, totodată, că proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate, de Comisia juridică a Marii Adunări Naționale.

privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării se află în deplină concordanță cu îndatoririle internaționaliste ale țării noastre față de popoarele tuturor țărilor socialiste, precum și cu obligațiile ce decurg din alianțele noastre de stat.Consider pe deplin îndreptățită prevederea ca secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie comandantul suprem al forțelor noastre armate, deoarece Partidul Comunist Român este forța politică conducătoare a societății noastre.Permiteți-mi, tovarăși deputați, ca aici, în cel mai înalt for al statului, să exprim hotărîrea fermă a militarilor armatei noastre de a-și consacra întreaga energie și capacitate creatoare perfecționării pregătirii lor de luptă și politice. Ei nu cunosc o altă îndatorire mai înaltă decît aceea de a sluji interesele patriei, de a-și dărui la nevoie sîngele și viața pentru a apăra, împreună cu întregul popor, hotarele ei sfinte, libertatea cucerită cu atîtea jertfe, independența și suveranitatea națională. 

ționarea principalelor probleme în domeniul apărării țării și al asigurării securității statului, atît în timp de pace, cît și în timp de război.Ținînd seama de rolul de conducător politic al Partidului Comunist Român în societatea noastră, rol unanim recunoscut de poporul român, precum și de faptul că în România întreaga putere aparține poporului, proiectul de lege prevede că, pentru activitatea sa,. Consiliul Apărării răspunde în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Marii Adunări Naționale, iar în intervalul dintre sesiunile acesteia și față de Consiliul de Stat.Consiliul Apărării stabilește concepția fundamentală a sistemului de apărare a țării, aprobă măsurile privind organizarea generală, dotarea și pregătirea forțelor armate și gărzilor patriotice, precum și planurile de mobilizare și folosire a lor în caz de nevoie. De asemenea, se prevede că dislocarea și redislocarea trupelor pe teritoriul țării, organizarea și asigurarea militară, apărarea locală antiaeriană, ca și aprobarea planurilor de dispersare și evacuare a populației, sînt de competența Consiliului Apărării.Importanța deosebită pe care o prezintă înzestrarea și perfecționarea pregătirii forțelor armate, pre
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIU DOBRESCUCaracteristic proiectului de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, pe care îl examinăm astăzi, este faptul că sintetizează experiența dobîndită în domeniul întăririi capacității de apărare a patriei, prevederile sale avînd un fundament trainic în realitățile socialiste ale patriei noastre.Dezvoltarea economică, politică și socială a României, întărirea capacității ei de apărare constituie baza asigurării și respectării obligațiilor asumate prin tratate internaționale, reprezintă contribuția poporului nostru la întărirea forței sistemului socialist mondial.Atribuțiile ce-i vor fi conferite prin votul Marii Adunări Naționale se vor răsfrînge nu numai a- supra forțelor noastre armate, ci și asupra organelor administrației de stat și economice, chemate să contribuie la mobilizarea, în caz de nevoie, a tuturor resurselor materiale și umane ale țării în vederea apărării muncii pașnice a po
LEGE PRIVII ÎNFIINȚAREA,

ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA 
CONSILIULUI APĂRĂRII 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
In conformitate cu prevederile Constituției Republicii Socialiste România, privind apărarea patriei, Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se înființează Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, organul deliberativ, care are sarcina de a examina, coordona și soluționa principalele probleme în domeniul apărării tării și asigurării securității statului, atît în timp de pace, cît și în timp de război.Art. 2. — Consiliul Apărării răspunde pentru întreaga sa activitate în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român, organul politic conducător, și în fața Marii Adunări Naționale, organ suprem ah puterii de stat în Republica Socialistă România : în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, Consiliul Apărării răspunde și față de Consiliul de Stat. 

cum și eforturile depuse în acest scop reclamă coordonarea corespunzătoare a acțiunilor ce se întreprind. In acest scop, proiectul de lege stabilește că aprobarea planurilor referitoare la asigurarea mijloacelor militare pentru apărarea și securitatea țării, ca și urmărirea realizării lor, precum și a planurilor de mobilizare a resurselor economiei naționale, constituie un atribut al Consiliului Apărării.După cum știți, problemele apărării și securității statului interesează deopotrivă întregul popor, toate organele politice, economice și de stat. In consecință, proiectul de lege înscrie obligativitatea conducătorilor organelor centrale ale administrației de stat de a prezenta Consiliului Apărării rapoarte referitoare la îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest domeniu, hotărîrile Consiliului fiind obligatorii pentru toate organele la care ele se referă.Consider important de relevat că pentru unele probleme care, conform prevederilor Constituției, sînt de competența Marii Adunări Naționale sau a Consiliului de Stat, în proiectul de lege s-a prevăzut obligația Consiliului Apărării de a examina și prezenta organelor supreme ale puterii de stat propuneri de proclamare a stării de necesitate, de declarare a mobilizării parțiale sau generale și a stării de război. Trebuie subliniată, totodată, îndatorirea Consiliului Apărării ca, în caz de atac prin surprindere, să ia de îndată măsurile necesare pentru respingerea atacului și apărarea tării; de altfel, în timp de război, Consiliul Apărării conduce nemijlocit operațiunile de< luptă.O prevedere de deosebită însemnătate a proiectului stipulează că președintele Consiliului Apărării este Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. In virtutea funcțiilor sale de organ deliberativ, Consiliul Apărării își desfășoară întreaga activitate potrivit principiului muncii și conducerii colective, principiu fundamental în activitatea tuturor organelor statului nostru.Tovarăși deputați,în încheiere, îmi exprim convingerea că prin adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului de lege pe care vi l-am prezentat, făurim un instrument necesar și eficace pentru continua întărire a capacității de apărare a patriei noastre socialiste.

porului, pentru respingerea oricărei agresiuni care ar pune în pericol cuceririle noastre socialiste, pentru apărarea pămîntului sfînt al patriei.In această ordine de idei găsesc nu numai foarte potrivite, dar și obiectiv necesare stipulațiile exprese din proiect, potrivit cărora Consiliul Apărării aprobă măsurile de organizare generală și pregătire a gărzilor patriotice, aceasta asigurînd coordonarea forțelor și acțiunilor — după un plan unic — și direcționarea lor spre țelul nobil al apărării patriei socialiste.Chezășia sigură a îndeplinirii exemplare de către Consiliul Apărării a marilor responsabilități încredințate de forul suprem al statului — exprimînd în ultimă instanță voința națională — este faptul că în fruntea lui se află secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ceea ce dă o nouă expresie rolului partidului de forță politică organizatoare și conducătoare a întregii noastre societăți.

Art. 3. — Consiliul Apărării are următoarele atribuții principale :a) stabilește concepția fundamentală a sistemului de apărare a Republicii Socialiste România ;b) aprobă măsurile privind organizarea generală și pregătirea forțelor armate și a gărzilor patriotice ;c) aprobă planurile de mobilizare și întrebuințare în război a forțelor armate și a gărzilor patriotice ;d) aprobă măsurile referitoare la dislocarea și redislocarea trupelor pe teritoriul țării ;e) adoptă măsurile principale privind pregătirea operativă a teritoriului țării ;f) aprobă și urmărește realizarea planurilor referitoare la asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru apărarea și- securitatea țării, precum și a planurilor de mobilizare a economiei naționale;

g) stabilește măsurile principale privind organizarea și asigurarea materială a apărării locale antiaeriene ; aprobă planurile de dispersare și evacuare a populației.h) ascultă rapoarte ale ministrului forțelor armate, președintelui Consiliului Securității Statului, ministrului afacerilor interne și șefului de stat major al Comandamentului central al gărzilor patriotice, precum și ale conducătorilor oricăror organe ale administrației de stat, referitoare la apărarea și securitatea statului;i) examinează și propune Marii Adunări Naționale, respectiv Consiliului de Stat, proclamarea stării de necesitate, mobilizarea parțială sau generală, precum și declararea stării de război;j) în caz de atac armat prin surprindere, ia deîndată toate măsurile necesare pentru respingerea atacului și apărarea țării;k) în timp de război conduce nemijlocit operațiunile de luptă și de mobilizare a întregului potențial uman și material al țării.Consiliul Apărării poate îndeplini și alte atribuții privind apărarea și securitatea țării.Art. 4. — Consiliul Apărării se compune din :a) președinte:

Expunere la proiectul de lege privind
Statutul personalului didactic 

din Republica Socialistă România
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN BĂLAN,

MINISTRUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Din încredințarea Consiliului de Miniștri, am cinstea să prezint Marii Adunări Naționale, spre a- doptare, proiectul de lege privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România.Subliniind că Statutul personalului didactic a fost elaborat pe baza Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 privind dezvoltarea învățămîntu- lui, vorbitorul a arătat că la dezbaterea lui a luat parte corpul profesoral din școli și din învățămîntul superior — dezbaterea proiectului făcîndu-se în toamna anului trecut în consiliile profesorale ale unităților de învățămînt și în adunările județene ale personalului didactic. Au luat cuvîntul peste 40 000 de persoane ; s-au făcut numeroase sugestii și propuneri. Proiectul, modificat în conformitate cu observațiile făcute în aceste dezbateri, a fost prezentat, de Ministerul învățămîntului și de Uniunea sindicatelor din instituțiile de în- vățămînt și cultură, Conferinței naționale a cadrelor didactice, care a avut loc în București în zilele de 5, 6 și 7 februarie. Reunind pe reprezentanții cadrelor didactice din școlile de toate gradele de pe întreg cuprinsul țării, Conferința națională și-a însușit proiectul de statut, făcînd unele propuneri noi.La redactarea proiectului de lege pe care-1 supunem astăzi spre a- doptare Marii Adunări Naționale, Ministerul învățămîntului a ținut seama de sugestiile și propunerile făcute. Se poate spune că proiectul de statut alcătuit pentru personalul didactic este în același timp — fapt deosebit de important — o realizare colectivă a întregului corp didactic.Proiectul de statut — reflectînd cuceririle obținute de oamenii muncii, de întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în anii socialismului — consfințește drepturile profund democratice de care se bucură personalul didactic din tara noastră ; exprimă înalta responsabilitate pe care o implică nobila misiune de educator.Elaborarea proiectului s-a întemeiat pe ideea fundamentală că prevederile statutului trebuie să realizeze o îmbinare armonioasă între interesele învățămîntului și interesele personalului didactic.De la început, acest important document definește poziția și sarcinile personalului didactic in societatea noastră.Proiectul de statut stabilește funcțiile didactice și sarcinile personalului didactic care le îndeplinește, corespunzător cu gradul de învățămînt pentru care este pregătit.Se reglementează condițiile ps care trebuie să le îndeplinească persoanele care urmează să fie numite în posturi didactice. La școli se preconizează și un sistem nou, concursul, pentru a ocupa catedrele vacante către care se îndreaptă mai mulți candidați — ceea ce va asigura numirea în a- ceste posturi a celor mai buni învățători sau profesori.Se prevăd, de asemenea, a spus vorbitorul în continuare, dispoziții pe baza cărora urmează a se face promovarea personalului didactic. In raport cu vechimea și

— secretarul general al Comitetului Central ah Partidului Comunist Român ;b) membrii:— președintele Consiliului de Miniștri;— ministrul forțelor armate ;— președintele Consiliului Securității Statului;— ministrul afacerilor interne ;— ministrul afacerilor externe ;— președintele Comitetului de Stat al Planificării;— alți membri desemnați de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și numiți prin decret de către Consiliul de Stat.c) secretar :— șeful Marelui stat major.Art. 5. — Președintele Consiliului Apărării este comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Art. 6. — Consiliul Apărării își desfășoară activitatea potrivit principiului muncii și conducerii colective.Consiliul Apărării lucrează în prezenta a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și ia hotărîri, prin vot deschis. Hotărîrile se a- doptă cu majoritatea de voturi a membrilor săi.

cu străduințele și realizările fiecărui cadru didactic pentru neîntrerupta sa perfecționare profesională, pentru desăvirșirea măiestriei didactice, pentru activitate cu caracter obștesc-educativ, sînt statornicite norme care să ducă la recunoașterea valorii sale social- profesionale. Astfel, gradațiile de vechime vor fi geordate cadrelor didactice care se dedică școlii cu pasiune și devotament, contribuind la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului și științei. Cadrele didactice care obțin rezultate meritorii în activitatea instructiv-edu- cativă vor fi definitivate în învățămînt după 3 ani și tfor putea primi 5 gradații cu spor de salariu la fiecare 5 ani vechime. Cei care se vor evidenția în munca lor vor beneficia de reducerea termenului de 5 ani la 4 ani. In același timp, învățătorii și profesorii care vor da dovadă — prin munca lor la catedră și prin lucrări personale — că depun eforturi deosebite pe tărîmul școlii și al științei, vor putea dobindi gradele didactice II și I de calitate, care dau dreptul ia noi sporuri de salariu.Pentru rezultatele valoroase în muncă, personalul didactic va putea primi, în același timp, premii individuale anuale, care se pot ridica pînă la un salariu tarifar. Rezultatele deosebite obținute în munca didactică, educativă și științifică de către cei care au peste 25 ani vechime pot fi recompensate printr-o gradație de merit, exprimînd deosebită prețuire pentru cei mai devotați slujitori ai școlii.Se prevăd, totodată, măsuri pentru ca mișcările de personal să se poată face mai operativ, prin forme, simplificate sau prin trecerea unor forme și aprobări, de pe plan central, pe plan local.Dispoziții importante sînt consacrate statuării drepturilor și îndatoririlor personalului didactic, a spus vorbitorul.O atenție deosebită, în acest sens, se acordă aplicării principiului conducerii colective în activitatea instituțiilor de învățămînt superior și sîntem convinși că senatele și consiliile profesorale, care au atribuții importante de îndeplinit în organizarea procesului pedagogic și educativ — introducînd un stil nou în tratarea problemelor ce le revin — vor putea deveni foruri de prestigiu și vor îndeplini cu succes sarcinile pe care le au.Proiectul de statut cuprinde importante măsuri cu privire la perfecționarea profesională a personalului didactic, concepînd-o ca un drept și, totodată, o datorie a acestuia.In lumina Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Legii învățămîntului, statutul ridică perfecționarea cadrelor didactice la nivelul cursurilor postuniversitare ; pe viitor, informarea și documentarea științifică în specialitate vor reveni acelor instituții care i-au pregătit pe profesori.Statutul prevede, a spus în continuare Șt. Bălan, crearea Casei corpului didactic, care să asigure în fiecare județ documentarea științifică a corpului profesoral, schimbul de păreri pedagogice, conferințe de specialitate și alte acțiuni similare.Pentru personalul didactic care predă obiecte de cultură tehnică generală și de specialitate, în în-

Președintele coordonează șl în- drumează întreaga activitate a Consiliului Apărării.Art. 7. — Consiliul Apărării se convoacă de către președinte, obligatoriu, cel puțin de două ori pe an și ori de cîte ori este nevoie.La ședințele Consiliului Apărării pot participa ca invitați, fără drept de vot, și alte persoane, în funcție de problemele ce se analizează.Art. 8. — Hotărîrile Consiliului Apărării se consemnează, după fiecare ședință, într-un protocol, care va fi semnat de președinte și toți membrii consiliului.Art. 9. — Hotărîrile Consiliului Apărării sînt obligatorii pentru toate organele la care ele se referă.Art. 10. — In îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, secretarul Consiliului Apărării este ajutat de un secretariat format din generali și ofițeri din Ministerul Forțelor Armate, Consiliul Securității Statului și din specialiști aparținînd altor ministere sau organe centrale.Art. 11. — Documentele șl arhiva Consiliului Apărării se păstrează la Marele stat major în condițiile prevăzute de lege.Art. 12. — Regulamentul de funcționare a Consiliului Apărării se aprobă de către Consiliul de Stat.

vățămîntul liceal de specialitate, profesional și tehnic, perfecționarea se va face prin Centrul de cercetare pedagogică și de perfecționare a personalului didactic din învățămîntul profesional și tehnic.Principala cale de perfecționare a cadrelor didactice universitare va fi doctoratul, care prin noua sa reglementare stimulează interesul tinerilor pentru ridicarea calificării lor științifice; da asemenea, perfecționarea se realizează și pe calea specializării și documentării științifice în țară și străinătate pe lîngă cadrele cu experiență valoroasă didactică și științifică, precum și prin participarea la manifestări științifice, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese de specialitate.In ansamblul măsurilor luate de partidul și statul nostru pentru continua îmbunătățire a situației sociale și profesionale a personalului didactic, un loc important îl are grija pentru creșterea nivelului de trai al acestuia.Va fi acordată, și în continuare, 
o mare atenție asigurării condițiilor de viață — de locuit, de aprovizionare, de odihnă.Elaborarea statutului corespunde cerinței de a corela legislația. referitoare la condițiile de muncă șl de viață ale cadrelor didactice cu stadiul la care a ajuns, în anii socialismului, învățămîntul nostru, cu perspectivele sale de dezvoltare, perfecționare și sporire necontenită a eficienței sale.Directivele Comitetului Central privind dezvoltarea învățămîntului și Legea învățămîntului oferă o orientare clară pentru desfășurarea activității școlare în cele mai bune condiții, pentru îmbunătățirea continuă a organizării, structurii și conținutului învățămîntului de toate gradele.La încheierea lucrărilor Conferinței naționale a cadrelor didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat noi și prețioase îndrumări pentru dezvoltarea întregului nostru învățămînt. In același timp, a adus critici întemeiate Ministerului învățămîntului pentru deficiențele existente. Conducerea Ministerului învățămîntului a analizat cu toată atenția sarcinile ce-i revin și a întreprins acțiuni de înlăturare a neajunsurilor, de organizare mai bună a muncii în vederea înfăptuirii programului stabilit de partid cu privire la perfecționarea întregului sistem de învățămînt. din țara noastră.Permiteți-mi. ,să relev, în acest sens, convingerea pe care și-âu exprimat-o miile de participanți la discuțiile asupra proiectului de statut că prin acest important document, investit cu putere de lege, se va da o reglementare cuprinzătoare, unitară și stabilă activității corpului didactic și se va aduce o contribuție importantă la perfecționarea continuă a activității cadrelor didactice, la propășirea învățămîntului.întregul corp didactic este ho- tărît să participe cu perseverență și entuziasm la înfăptuirea sarcinilor puse de partid și guvern în fața școlii, dăruindu-și toată puterea de muncă progresului material și spiritual al României socialiste.
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PREZENTAT DE DEPUTATUL
CONSTANTIN DINCULESCU

n In ședința comună, Comisia de Învățămînt, știință și cultură și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au examinat proiectul de lege privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România.în conformitate cu Directivele Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 se prezintă astăzi proiectul de Lege privind Statutul personalului didactic, prin care se statornicesc îndatoririle și drepturile corpului didactic și se stabilesc reglementări menite să ducă la ridicarea continuă a nivelului activității in- structiv-educative, potrivit cerințelor actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste.Proiectul Statutului personalului didactic a fost elaborat cu pârtiei parea activă a învățătorilor și profesorilor de pe întreg cuprinsul tării și a fost prezentat, de Ministerul învățămîntului și de Uniunea Sindicatelor din instituțiile de învățămînt și cultură, spre dezbatere, Conferinței naționale a cadrelor didactice din 5—7 februarie 1969, fiind îmbogățit prin numeroase sugestii și propuneri.Prevederile proiectului au la bază Ideea fundamentală de a asigura îmbinarea armonioasă a intereselor învățămîntului cu interesele personalului didactic.Proțectul definește rolul personalului didactic în societatea noastră socialistă, stabilește funcțiile și atribuțiile personalului didactic de predare, ajutător, de conducere, de îndrumare și control. El stabilește, 
de asemenea, normele de numire în Invățămînt, de promovare, precum șl cerințele pe care trebuie să 
le îndeplinească cei ce urmează să ocupe posturi didactice, regimul transferării, detașării și al eliberării din funcție.Ca și în Legea învățămîntului, în Proiectul de lege privind Statutul personalului didactic sînt cuprinse ; prevederi destinate să adîncească procesul de democratizare a acti- I yității din instituțiile de Invăță- i prînt, prin participarea largă a per

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
GEORGE BARÂiESGU

Rod al unei îndelungate experiențe, analizat în toate instituțiile 
de învățămînt, dezbătut multilateral la recenta Conferință Națio
nală a cadrelor didactice, proiectul de statut reglementează drepturile 
șl îndatoririle cadrelor didactice, recrutarea, promovarea și perfecționarea acestora, întreaga lor activitate de la intrarea în învățămînt și pînă la pensionare.Dominanta proiectului de statut 
este exigența, înalta exigență. Ea 
se vădește în toate secțiunile lui, dar mai ales în secțiunile referitoare la ocuparea funcțiilor didactice. Proiectul arată limpede că misiunea de dascăl se încredințează celui care dovedește talent și dragoste pentru școală, celui ce posedă temeinice cunoștințe, celui care știe a le împărtăși. Trecerea pragului învățămîntului, mersul mai departe se vor face numai prin confruntare între valori, confruntare realizată în cadrul unor concursuri, concepute cu deosebită grijă pentru obiectivitate și exigență, sancționate de organele de conducere colectivă ale școlii.Școala are nevoie de zestre bogată care să deprindă mîna, să stîrnească mintea. Dar școala are nevoie cu osebire de cei care prin verbul lor fac să tresalte conștiința, sădesc înțelepciune în cuget și

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

Dezbaterea Statutului personalu
lui didactic, în cel mai înalt for al țării, continuă o rodnică perioadă de activitate politică și organizatorică în dezvoltarea școlii românești — activitate marcată de Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român din a- prilie 1968, de Legea învățămîntului, de recenta Conferință Națională a cadrelor didactice. înalta a- preciere dată slujitorilor școlii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Conferința Națională, criticile ce ne-au fost a- dresate și recomandările făcute sînt pentru fiecare dintre noi un îndreptar de mare valoare în îmbunătățirea întregii activități pe care o desfășurăm. Iată de ce, educatoarele, învățătorii, profesorii — români și maghiari din județul Harghita — își exprimă, în fața aleșilor poporului, hotărîrea de a munci neobosit pentru a fi demni de prețuirea ce li se a- cordă și de a răspunde acestei prețuiri printr-o activitate plină de abnegație, consacrată educării tineretului în spiritul dragostei nețărmurite pentru Partidul Comunist Român.

în Statutul personalului didac
tic — a arătat deputatul — se 

sonalului didactic la rezolvarea problemelor de învățămînt, prin a- tribuții sporite acordate consiliilor profesorale, prin măsuri menite să descentralizeze munca de conducere în învățămînt.în raport cu străduințele și realizările membrilor corpului didactic pentru neîntrerupta lor .perfecționare profesională, pentru desă- vîrșirea măiestriei didactice, pentru activitatea cu caracter obștesc-edu- cativ, sînt înscrise” criterii care să permită recunoașterea valorii so- cial-profesionale a fiecăruia.Potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, Proiectul de Statut prevede ca salarizarea personalului didactic să se facă diferențiat, în raport cu funcția didactică îndeplinită, pregătirea profesională și gradul didactic obținut, cu vechimea în învățămînt și calitatea activității in- structiv-educative și științifice, cu condițiile specifice în care se desfășoară activitatea. Punînd accentul pe retribuirea personalului didactic în raport cu pregătirea și calitatea ■ muncii profesionale, se stimulează, și pe această cale, preocuparea față de continua lor perfecționare. ,Reglementînd activitatea personalului didactic, Statutul personalului didactic va constitui, în ansamblul dispozițiilor legale privitoare la instruirea și educarea tinerelor generații, un document de bază pentru buna desfășurare a activității instituțiilor de învățămînt și a personalului didactic.Apreciind că reglementările care fac obieotul acestui proiect sînt de natură a crea cadrul juridic necesar pentru asigurarea îmbunătățirii activității personalului didactic, Comisiile , reunite, în unanimitate, propun Marii Adunări Naționale să adopte proiectul de lege în forma în care a fost prezentat, cu precizările ce au fost aduse pe baza propunerilor făcute în ședința comună, care vor fi prezentate la discuția pe articole.

nobile simțăminte în inimă, plămădesc minți agere, capabile să scruteze în adîncul faptelor din natură și societate. Aceste temeiuri ne determină să susținem cu toată tăria prevederile privind selecționarea și promovarea personalului didactic înscrise în proiectul de statut. Atît de covîrșitor este rolul dascălului, îneît niciodată, la alegerea și ridicarea lui pe trepte mai înalte, exigența nu va prisosi. Pe lingă misiunea de a instrui, el are și nobila misiune de a educa, de a forma caractere, oameni integri, cu o concepție clară asupra sensului vieții, înzestrați cu ferme convingeri etice, politice și civice, cinstiți, activi și demni, capabili să continue strădaniile înaintașilor pentru ridicarea României pe noi culmi ale progresului.Pentru personalul didactic din învățămîntul superior proiectul de statut înscrie Ia loc de frunte îndatorirea de a contribui prin activitatea de creație științifică Ia propășirea economiei, științei și culturii.Voi vota cu toată convingerea proiectul statutului personalului didactic. Mă determină să procedez astfel încredințarea că acest document răspunde unor cerințe ale actualului stadiu de dezvoltare a școlii românești.

EMERICîmpletesc armonios interesele generale ale învățămîntului cu preocupările fiecărui cadru didactic.O mare însemnătate are introducerea concursului pentru o- cuparea posturilor și catedrelor vacante la unele unități școlare din anumite orașe și centre aglomerate. Aplicarea acestei prevederi va duce la promovarea celor mai valoroase cadre didactice, înfăptuindu-se astfel cerința — omul potrivit Ia locul potrivit. Propun ca în viitor să se extindă practica ocupării posturilor prin concurs și Ia alte unități de învățămînt.Datorită politicii naționale juste a partidului nostru, în școlile județului Harghita, ca și în întreaga țară, s-au asigurat condiții pentru ca toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, să poată învăța în limba lor maternă. Apreciem, în același timp, în mod deosebit, faptul că statul nostru asigură tineretului din rîndurile naționalităților conlocuitoare toate posibilitățile pentru însușirea limbii române, ca o cerință ridicată de viață, pentru ca fiecare să se poată afirma din plin în toate domeniile construcției socialiste.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
STELA RĂDĂȘANUîn forma în care este supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, statutul personalului didactic reunește, într-un singur act normativ, sistematizează și îmbunătățește legislația în vigoare, in lumina prevederilor cuprinse în Directivele C.C. al P.C.R. și în Legea învățămîntului, valorifică experiența dobîndită de școala noastră pînă îri prezent.Mi-aș permite să subliniez necesitatea ca și învățămîntul superior să facă mai mult în ceea ce privește pregătirea de specialitate și metodică a viitorilor profesori, astfel îneît aceștia, atunci cînd vin în școli, să-și poată aduce încă din prima zi întreaga contribuție la instruirea și educarea tineretului. în același timp, solicităm cadrele didactice din învățămîntul superior să-și aducă mai mult contribuția la perfecționarea profesorilor de la școlile de cultură generală, profesionale și tehnice. în acest sens propun ca, periodic, să fie prezentate în fața acestora consultații și expuneri pe problemele noi din diferite ramuri ale științei și tehnicii.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE PETRESCUAstăzi, la numai o lună de la Conferința Națională a cadrelor didactice, sesiunea Marii Adunări Naționale este chemată să dea putere de lege proiectului de statut al cadrelor didactice, întocmit în urma hotărîrilor Plenarei C.C. ai P.C.R. din aprilie 1968. Putem a- firma cu toată certitudinea că niciodată slujitorii școlii n-au avut un asemenea îndrumar legislativ unitar, științific fundamentat, strîns legat de realitățile sociale din țara noastră, care înmănunchează și experiența prestigioasă a școlii românești.Pentru comitetul nostru județean de partid se impune îmbunătățirea activității organizațiilor de bază din școli și facultăți, în scopul creșterii preocupării lor pen

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
MIHAI HANS WELLMANNAș dori să vă informez că, in prezent, în toate școlile județului Mureș, ca de altfel în toate instituțiile de învățămînt din țară, consiliile profesorale dezbat documentele Conferinței naționale a cadrelor didactice. în planurile de măsuri pe care acestea le adoptă se prevăd modalități concrete de rezolvare grabnică a problemelor majore legate de înfăptuirea învățămîntului general de 10 ani, de modernizare a procesului instructiv-educativ și intensificarea activității de educație comunistă a elevilor. Dascălii din județul nostru, în școlile căruia învață, astăzi, înfrățiți în muncă, elevi români, maghiari și germani, vor face totul pentru a sădi în conștiința elevilor dragostea fierbinte față de patria comună, devotamentul față de cauza socialismului, față de Partidul Comunist Român.în acest climat de activitate efervescentă în slujba școlii, statutul va fi un instrument legislativ menit să sporească răspunderea noastră pentru munca instructiv- educativă și culturală de masă, să întărească spiritul de ordine și disciplină, să ridice pe o treaptă superioară rolul social al membrilor corpului didactic.De aceea, susțin măsurile prevăzute în statut pentru reorganizarea sistemului de perfecționare a
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ȘTEFANPrin spiritul și concepția ce-i stau la bază, statutul reușește să realizeze o armonioasă îmbinare între Interesele fundamentale ale școlii și cele majore ale corpului didactic, legătura organică dintre diferitele grade și forme de învățămînt. înnoirea și modernizarea învățămîntului prin legarea mai strîn- să a activității didactice și științifice de viața economică, socială, politică și culturală. Un principiu salutar, care conferă statutului o deosebită valoare, il constituie înscrierea în prevederile sale a concursului pentru ocuparea posturilor în învățămîntul superior, titlurile științifice de doctor și doctor docent, condiție sine qua non a promovării activității științifice recunoscute, a aptitudinilor didactice verificate.Condiția primordială ca statutul să devină într-adevăr o realitate vie, în cultura noastră socialistă, este, înainte de toate, profesorul. Profesorul care-și educă elevii spre însușirea și aplicarea preceptului latin per aspera ad astra, în sensul că succesul se obține prin stăruință continuă, profesorul care nu se agață cu disperare, așa cum spunea Lenin,

Referindu-se la grija permanentă pe care partidul și statul o manifestă pentru crearea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață slujitorilor școlii, grijă care se reflectă și în prevederile proiectului de statut, vorbitoarea a spus : Faptul că salarizarea cadrelor didactice se face în raport de pregătire, vechime în învățămînt, de rezultatele concrete obținute în munca de instruire și educare a elevilor și de condițiile specifice în care își desfășoară activitatea, asigură aplicarea consecventă, și în acest sector de activitate, a principiului socialist al retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, stimulează învățătorii și profesorii să depună eforturi susținute pentru perfecționarea pregătirii lor, contribuie la asigurarea stabilității la catedră a personalului didactic.Exprimînd gîndul tuturor cadrelor didactice de pe meleagurile Sucevei, asigur Marea A- dunare Națională că vom depune noi eforturi pentru mai buna pregătire a tinerelor generații, pentru înflorirea continuă a școlii românești.

tru ridicarea calitativă a procesului instructiv-educativ, al unei mai bune pregătiri politico-ideo- logice a cadrelor didactice, dezvoltării unui climat de înaltă exigență în fiecare unitate de învățămînt, al creșterii răspunderii pentru aplicarea exemplară a hotărîrilor partidului și guvernului. Folosesc acest prilej pentru a solicita ca ministerele economice să contribuie mai mult, alături de consiliile populare și conducerile întreprinderilor, la îmbunătățirea organizării procesului de învățămînt, asigurării cu cadre corespunzătoare și bază materială a școlilor profesionale, tehnice și liceelor de specialitate, menite să formeze cadrele atît de necesare progresului rapid al economiei noastre naționale.

cadrelor didactice și pentru informarea operativă și eficientă a membrilor corpului didactic cu problemele noi din domeniul specialității lor. însă, oricît de bun ar fî sistemul de perfecționare și informare, temeinica pregătire profesională și politico-ideologică depinde, în primul rînd, de noi înșine, de strădania pe care o depunem pentru a cunoaște rezultatele cercetărilor științifice legate de obiectele pe cafe le predăm, metodele moderne de transmitere a cunoștințelor.Ne exprimăm convingerea că Ministerul învățămîntului va găsi soluții concrete pentru a asigura a- provizionarea operativă a tuturor școlilor cu literatura științifică și metodică necesară unei documentări multilaterale. în acest scop, ar fi indicat ca și editurile să mărească tirajul lucrărilor de specialitate tare vin în sprijinul perfecționării cadrelor didactice. Ar fi, de asemenea, de dorit ca Institutul de științe pedagogice să antreneze mai mult la cercetarea anumitor probleme pedagogice și cadrele didactice cu experiență, să întreprindă măsuri concrete pentru inițierea cadrelor didactice în tehnica muncii de cercetare.Voi vota cu încredere Legea de aprobare a statutului personalului didactic.

PASCU
de teoria zilei de ieri, profesorul care, conștient de puterea științei, de forța cunoștințelor, știe să-și înarmeze elevii cu cele mai trebuincioase lucruri. Profesorul este recunoscut după vrednicia generațiilor pe care le-a crescut, conștient de importanța socială și etică a misiunii sale, de răspunderea pe care o are în plămădirea personalității noilor generații, în modelarea conștiinței cetățenești, în sădirea idealurilor de libertate, independență și suveranitate națională.Cu întreaga răspundere și conștiință, asigur partidul și Marea/ Adunare Națională că cei peste 1 900 membri ai corpului didactic de la cele 26 facultăți ale institutelor de învățămînt superior din Cluj și cei peste 7 000 educatori și profesori din cele 1000 unități școlare din județul Cluj, români, maghiari, germani și de alte naționalități, cărora le sînt încredințați spre educare și Instruire peste 140 000 de elevi și studenți, vor răspunde cu toată convingerea îndatoririlor lor de cinste. Considerînd statutul opera lor colectivă, temeiul îndatoririlor și drepturilor lor, îl votează cu toată convingerea.

Expunerea la proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de lege, 

emise de Consiliul de Stat 
intre 28 decembrie 1968 si II martie 1969

J»

PREZENTATA de deputatul 
CONSTANTIN STÂTESCU, 

SECRETARUL CONSILIULUI DE STATîn intervalul de la ultima sesiune a celei de-a cincea legislaturi a Marii Adunări Naționale, pînă la deschiderea acestei prime sesiuni din actuala legislatură, Consiliul de Stat a emis, în cadrul prerogativelor sale constituționale, 13 decrete conținînd norme cu putere de lege, în domenii de activitate care necesitau o grabnică reglementare.Din însărcinarea Consiliului de Stat vă prezint aceste decrete, în vederea dezbaterii și adoptării lor ca legi, astfel cum prevede articolul 64, punctul 2 din Constituție.Cea mai mare parte dintre decretele menționate au fost emise pentru a pune de acord reglementările cuprinse în unele acte normative cu dispozițiile legislației penale, recent adoptate.

PREZENTAT DE DEPUTATUL
MIRCEA REBREANUComisia juridică, întrunită în ședință în ziua de 14 martie 1969. a dezbătut proiectele de legi pentru adoptarea ca legi a decretelor cu putere de lege nr. 1171, nr. 1 172 și nr. 1173 din 28 decembrie 1968, nr. 45, 46 și 47 din 29 ianuarie 1969, nr. 48, 49, 50, 51 și 52 din 29 ianuarie 1969, nr. 150 din 6 martie 1969 și nr. 201 din 10 martie 1969.

Cuvîntul de închidere rostit 
de tovarășul ȘTEFAN VOITEC, 

președintele Marii Adunări NaționaleOnorată Mare Adunare !După trei zile de rodnice dezbateri, desfășurate într-o atmosferă de muncă creatoare, de înaltă responsabilitate, ne apropiem de încheierea lucrărilor primei sesiuni a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Hotărîrile adoptate de forul suprem al țării sînt o expresie a înfăptuirii neabătute a vastului și în- suflețitorului program elaborat de Congresul al IX-lea, a indicațiilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, precum și a măsurilor preconizate de recenta Plenară a Comitetului Central, privind îmbunătățirea activității de conducere a vieții economice și sociale din patria noastră, ridicarea nivelului și eficienței muncii organelor de stat centrale și locale, măsuri ce au drept scop asigurarea dezvoltării și perfecționării continue a democrației noastre socialiste, progresul multilateral al României socialiste.în unanimitate. Marea Adunare Națională a validat alegerea celor 465 de reprezentanți ai națiunii în forul suprem al țării, învestiți cu încrederea celor peste 13 milioane și jumătate de alegători. Au fost aleși biroul, secretarii și comisiile sale permanente.Cu însuflețire, Marea Adunare Națională a aprobat, prin votul tuturor deputaților prezenți la sesiune, componența Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri.Ne sînt încă proaspete în minte clipele emoționante, atmosfera vibrantă, de fierbinte patriotism, generate de faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a fost reales în funcția de președinte al Consiliului de Stat. Votul nostru a dat glas sentimentelor de caldă afecțiune și prețuire, de adîncă stimă, pe care întregul nostru popor le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceasta exprimînd elocvent adeziunea deplină a tuturor oameniloi- muncii din România socialistă, fără deosebire de naționalitate, la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, politică închinată intereselor vitale ale națiunii noastre, desă- vîrșirii construcției socialismului, cauzei nobile a păcii.Prin votul unanim și calda manifestare a deputatilor a fost reales tovarășul Ion Gheorghe

în această situație sînt decretele de modificare a unor dispoziții legale anterioare privind : dreptul de autor, regimul invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor, regimul silvic, regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase, regimul vamal, protecția muncii, producerea, transportul, distribuția și vînzarea energiei e- lectrice, reglementarea pescuitului și protecția fondului piscicol, precum și producția, vînzarea, circulația și desfacerea băuturilor alcoolice.Ca urmare a Intrării în vigoare 
a legii de organizare judecătorească și a legii privind comisiile de judecată, a fost adoptat Decretul nr. 52/1969, prin care s-au adus modificările corespunzătoare codului de procedură civilă.

Comisia a constatat că aceste decrete cu putere de lege au fost supuse sub formă de proiecte spre avizare Comisiei juridice, care a funcționat în legislatura precedentă. Studiind aceste proiecte de decrete, Comisia juridică a făcut numeroase propuneri de îmbunătățire, fie de fond, fie de redactare, dintre care cea mai mare

Maurer în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, care în cuvîntul său a înfățișat liniile directoare ale activității guvernului Republicii Socialiste România, de- clarație-program primită cu deosebită însuflețire de toți deputății.Marea Adunare Națională a a- probat în această sesiune legi menite să contribuie la progresul necurmat al țării pe drumul socialismului, la continua adîncire a democrației socialiste ; legi privind modificarea unor articole din Constituție, a unor articole din Regulamentul de funcționare al Marii Adunări Naționale, din legea privitoare la organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri.Prin adoptarea de către forul suprem al țării a măsurilor privind perfecționarea activității Marii A- dunărî Naționale, căreia îi revin astfel sarcini sporite prin analizarea, dezbaterea și adoptarea legilor și hotărîrilor ce se referă nemijlocit la întreaga activitate a statului nostru, comisiile perma- . nente își lărgesc competența.Ca instrumente active de lucru, acestea îndeplinesc îndatoriri de mare răspundere, din însărcinarea Marii Adunări Naționale sau a Consiliului de Stat, nu numai în dezbaterea proiectelor de legi, a decretelor, hotărîrilor și actelor cu caracter statal, dar și în exercitarea controlului în ce privește înfăptuirea hotărîrilor partidului și statului în toate domeniile.Prin creșterea numărului lor și prin componența largă, comisiile permanente vor fi în măsură să-și exercite cu sporită eficiență îndatoririle ce le revin în opera de legiferare și de control asupra tuturor organelor de stat centrale și locale.Aceasta constituie o expresie elocventă a creșterii rolului parlamentului nostru, un aport constant și tot mai susținut în desfășurarea întregii activități sociale și de stat. Este de însemnătate deosebită faptul că între sesiunile Marii Adunări Naționale, comisiile permanente vor lucra sub directa îndrumare a Consiliului de Stat și că președinții comisiilor, în a căror competență se află problemele de ordin economic-social, vor desfășura activitate permanentă.In bilanțul bogat al actualei sesiuni se înscrie adoptarea legii cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului economic, ca organ de stat subordonat Comitetului Central al partidului și Consi-r liului de Stat, care în cadrul activi

în raport de sarcinile complexe ce revin învățămîntului de toate gradele, rezultînd din Directivele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—25 aprilie 1968 și din Legea privind învățămîntul în Republica Socialistă România, prin Decretul nr. 1171/1968 s-a dat o nouă reglementare organizării și funcționării Ministerului Invățămîntu- lui.Pentru a se veni în sprijinul u- nor persoane cu venituri mai mici, prin Decretul nr. 150/1969 a fost sporită alocația pentru copii, cu 30 de lei de fiecare copil, pentru salariații cu salarii pînă la 1300 de Iei, precum și pentru cei asimilați salariaților — pensionari, bursieri etc. — ale căror venituri lunare nu depășesc cuantumul arătat. Ca urmare, această categorie a populației va beneficia anual de venituri suplimentare de circa 700 milioane de lei.Ultimul dintre decretele supuse spre aprobare — nr. 201/1969 —privește modul de calcul al fracțiunilor de leu la încasarea chiriei.La emiterea decretelor la care ne referim Consiliul de Stat a luat în considerare șl propunerile de îmbunătățire formulate de fosta comisie juridică a Marii Adunări Naționale, care le-a examinat și avizat în stadiul de proiect. în cursul acestei sesiuni, comisiile permanente nou constituite au avizat, de asemenea favorabil, potrivit competenței lor, toate cele 13 proiecte de legi pentru aprobarea Decretelor.în temeiul dispoziției constituționale amintite, conform căreia normele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat între sesiunile Marii Adunări Naționale se supun acesteia, Ia prima sa sesiune, vă rugăm a hotărî adoptarea ca legi 
a proiectelor prezentate. r \
parte au fost luate în considerare de inițiatorii lor.Comisiile permanente constituite în cursul acestei sesiuni au discutat din nou, potrivit competenței lor, toate decretele cu putere de lege enumerate mal sus, avizîndu-le favorabil.Avînd în vedere că decretele cu putere de lege menționate au fost emise de Consiliul de Stat cu respectarea prevederilor Constituției și cuprind măsuri care corespund necesităților perioadei actuale de dezvoltare a societății noastre, contribuind la îmbunătățirea activității organelor statului și la propășirea economică a țării, Comisia juridică propune Marii Adunări Naționale să le adopte sub formă de lege.

tății sale va controla modul în care îndeplinesc ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, precum și consiliile populare, politica economică a partidului și statului, modul în care sînt traduse în viață măsurile privitoare la perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei.In lumina politicii Partidului Comunist Român, care exprimă voința întregii noastre națiuni de a întări capacitatea de apărare a patriei, securitatea, independența și suveranitatea României socialiste, Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate legea referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului apărării; a căpătat putere de lege Statutul personalului didactic, acordîndu-se astfel și pe această cale o înaltă prețuire școlii, precum și slujitorilor ei de toate gradele, important detașament al intelectualității noastre.Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Este de a noastră datorie ca să înfățișăm maselor de cetățeni din circumscripțiile electorale, unde am fost aleși, hotărîrile de importanță deosebită, adoptate în această primă sesiune a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale.Ca reprezentanți ai națiunii ne revine îndatorirea să ținem contact permanent cu cei care ne-au acordat încrederea lor, să nu precupețim nici un efort pentru a îndreptăți întru totul cerințele înaltelor răspunderi ce ne stau în față.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită ieri în fața Marii Adunări Naționale : „Steaua călăuzitoare a întregii noastre activități va fi linia politică marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, care se află la temelia platformei cu care Frontul Unității Socialiste s-a prezentat în alegeri, realizarea telurilor majore ale partidului și statului atît pe plan național, cit și internațional".Vă rog să-mi îngăduiți, stimați tovarăși, ca în numele Biroului Marii Adunări Naționale să vă doresc sănătate, putere de muncă, noi succese în întreaga dumneavoastră activitate, dăruită în întregime înfloririi patriei și fericirii poporului.Declar închise lucrările primei sesiuni a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.
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PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN FABRICILE DE ÎNCĂLȚĂMINTE
In județul Constanța

OSCILAȚII
Sporirea necontenită a productivi

tății muncii în industria de încăl
țăminte constituie un factor esențial 
pentru realizarea unui ritm ridicat 
de creștere a producției, cu aceleași 
capacități și cu un număr bine di
mensionat de salariați. Important 
este ca nivelul productivității mun
cii să aibă o evoluție pozitivă în fie
care întreprindere, iar în cadrul a- 
cesteia să nu cunoască variații prea 
mari între schimburile de producție, 
ci să se mențină la o valoare con
stant ridicată în decursul tuturor ce
lor 16 ore de muncă (16 ore pentru 
că, potrivit specificului producției de 
încălțăminte, majoritatea secțiilor de 
fabricație din întreprinderi lucrează 
In două schimburi). Și aceasta, în 
condițiile proprii procesului de pro
ducție din întreprinderile de încăl
țăminte, care prin însuși caracterul 
său este un proces mecanic-manual 
și unde omul are un rol important, 
activ, în muncă.

Se poate aprecia că, în multe în
treprinderi ale industriei de încălță
minte — printre care „Crișul" și 
„Arta" din Oradea — au dispărut 
discrepanțele persistente, variațiile 
exagerate, între cele două schim
buri, la indicatorul amintit. Altele, 
însă, după cum vom vedea, țin să 
se... evidențieze tocmai prin nerea- 
lizarea nivelului programat al pro
ductivității muncii și prin incon
stanță în acest domeniu. Datorită 
unei organizări deficitare a procesu
lui de producție, urmată de variații 
ample, uneori, ale productivității la 
fțvelul schimburilor, ca și depășirii 
numărului de salariați planificat ini
țial, în anumite unități nu s-a atins 
cota stabilită de creștere a randa
mentului productiv orar ; între aces
tea, amintim întreprinderile „Mo
dern" Timișoara, unde sarcina pla
nificată la acest Indicator s-a reali
zat doar în proporție de 93,4 la sută 
în luna ianuarie, „Stăruința". Su
ceava (98,3 la sută în februarie), 
„8 Mai" Mediaș (99 la sută tot în fe
bruarie), sau Fabrica de încălță
minte din Jimbolia (94,8 la sută în 
februarie). Evident, justificarea a- 
dusă de unele din aceste întreprin
deri — lipsa anumitor materii prime
— merită o oarecare considerație, 
dar principala frînă în creșterea 
productivității o constituie dificultă
țile interne.

Corespunzător datelor culese In 
timpul anchetei, să privim mai în
deaproape indicatorul productivității 
muncii la nivelul schimburilor, sal
turile sale și cauzele reale ce le ge
nerează. La fabrica „Dîmbovița" din 
București, In ziua de 27 februarie, 
de pildă, Ia sectorul de încălțăminte 
linia 5—6, în schimbul II s-a reali
zat pe muncitor o productivitate de 
8,82 perechi, în timp ce în schimbul I
— 22,7 perechi, ambele schimburi 
dlspunlnd de același potențial de lu
cru. La fabrica „Pionierul", la 6 
martie, In sectorul cusut I a existat, 
de asemenea, o diferență sensibilă de 
productivitate, iar în ziua de 4 mar
tie, schimbul de după-amiăză a pro
dus cu 120 perechi încălțăminte mai 
puțin decît schimbul de dimineață. 
D-‘ "’ă aprecierea șefilor serviciilor de 
p’.0. 'ucție, cu care am discutat, va
riațiile s-ar datora schimbării mo
delului, lansării în producție a unui 
sortiment mai dificil. Cum și în 
schimbul de dimineață există dife
rențe de productivitate, atunci cînd 
în fabricație se lansează un model 
nou de pantof, dar considerabil mai 
mici, măsura recomandată de inter
locutori se impune de la sine : prin- 
tr-o organizare judicioasă a lucru
lui, cît mai multe modele noi să fie 
lansate în producție in primul schimb 
de lucru. De vreme ce se cunoaște 
remediul, apare de neînțeles de ce 
se amînă și se tergiversează înlătu
rarea unei atari situații negative. 
Oare comitetele de direcție din uni
tățile respective nu au interes să 
confere productivității muncii o evo
luție cît mai pozitivă, în cele două 
schimburi, fără intermitențe ?

Tot la fabrica de încălțăminte 
„Dîmbovița", în discuția purtată cu 
tov. Ion Boldișor, din serviciul de 
organizare și normare a muncii, a 
reieșit că, la benzile de încălțăminte, 
în schimbul de după-amiază se în
registrează un număr mai ridicat de 
reparații accidentale decît în cel de 
dimineață, ceea ce face ca și gradul 
de utilizare a timpului de lucru să 
fie mai mic decît cel planificat. E 
drept, această diferență este sub un

(Urmare din pag. I)

execuție la timp și de calitate co
respunzătoare. Pentru lucrările al 
căror titular de investiții este con
siliul popular județean, gradul de a- 
sigurare cu documentații de execu
ție era de peste 70 la sută (proiec
tant D.S.A.P.C. Mureș), iar pentru 
lucrările hotelurilor O.N.T. Miercu
rea Ciuc și Odorheiul Secuiesc, pa
tinoarului artificial, cinematografului 
și altora, documentațiile urmează să 
se asigure pînă la sfîrșitul trimestru
lui I 1969, însă și acest termen este 
incert. Această stare de lucruri, de
sigur, nu poate fi trecută cu vederea 
și, ca urmare, este stringent necesar 
ca titularii de investiții să facă tot 
ceea ce este posibil pentru asigura
rea neîntirziată a documentațiilor de 
execuție, fără de care nu se pot 
evita stagnările în activitatea șan
tierelor și nu se pot recupera rămî- 
nerile în urmă.

De fapt, după cum arată o analiză 
recentă, efectuată de specialiștii Su
cursalei județene Harghita a Băncii 
de Investiții — analiză inițiată de 
comitetul județean de partid — mai 
stăruie și alte însemnate carențe în 
activitatea de investiții, carențe ge
nerate de factori cu răspunderi în 
acest domeniu. Amintesc, în acest 
sens, de șantierul Fabricii de trico
taje din Miercurea Ciuc. Deși acest 
mare obiectiv industrial are termen 
de dare în folosință trimestrul IV 
al anului curent, Ministerul Indus
triei Ușoare, titularul investiției, nu 
a comunicat amplasamentul decît la 
16 iunie 1968. Pentru a se recupera 
această întîrziere s-au întocmit gra
fice mobilizatoare, capabile să acce
lereze ritmul lucrărilor și să creeze 
un front de lucru pentru iarnă destul 
de larg. Cu toată străduința con
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procent, însă în timpul irosit se pot 
fabrica mii de perechi încălțăminte 
în plus. Din moment ce sistemul de 
supraveghere a utilajelor în schim
buri acoperă în întregime necesită
țile producției atunci cum se explică 
neajunsurile în funcționarea utila
jelor ? Iată o altă chestiune care 
merită să fie analizată și soluțio
nată de către conducerea întreprin
derii bucureștene.

Ne-am oprit și la „Clujana", în- 
trucit sarcinile de plan pe acest an 
ale întreprinderii prezintă o vizibilă 
contradicție : în timp ce volumul 

ancheta economică

producției este prevăzut să crească 
cu 19,5 la sută, productivitatea mun
cii urmează să înregistreze un salt 
aproape imperceptibil — de numai 
0,25 la sută.

în mod firesc, se pune întrebarea : 
este justificat ca la o producție care 
crește într-un ritm atît de mare 
să-i corespundă un spor de produc
tivitate atît de modest ? Cei cu care 
am discutat au argumentat că, in 
prezent, circa 3 009 de muncitori au 
o vechime în fabrică mai mică de 
un an, că se depun eforturi pentru 
ca in timpul cel mal scurt muncito
rii noi să se ridice la nivelul de ca
lificare care să le permită realizarea 
unui randament sporit și a unei pro
ducții de calitate, corespunzătoare 
exigențelor actuale. La „Clujana" 
există însă sute de fruntași al între
cerii socialiste. Unii dintre ei s-au 
remarcat și au fost premiați la1 con
cursurile pe țară inițiate cu cîțiva 
ani în urmă pentru cel mai bun croi
tor ori stanțator. Oare n-ar putea fi 
reînviată tradiționala întrecere pe 
profesii, ca și organizarea asistenței 
tehnice pentru muncitorii noi din 
partea celor fruntași 7

Se mai ridică și o altă problemă : 
în lunile care au trecut, ritmicitatea 
în fabricație nu a fost cea dorită. 
Au fost perioade cînd s-a lucrat din 
plin în toate schimburile, în timp ce 
în altele s-a lucrat doar pe jumă
tate ; totodată, au fost zile cînd re- 
turnările pentru calitate necorespun
zătoare au fost minime, iar în altele 
mari. Acestea — după cum ușor se 
poate observa din rapoartele zilnice 
de producție — se datorează unor 
cauze subiective. Am luat la întîm- 
plare un astfel de raport zilnic : cel 
din 5 februarie a.c. în care se spune 
printre altele : „Nerealizate — 7 000 
perechi încălțăminte. Cauze : la ban
da 01 lipsă talpă, la banda 07 lipsă 
talpă și calapoade, la banda 06 bran- 
țurile nu corespund ca mărime, la o 
alta — mașina de fixat branțurile a 
stat defectă 4 ore". Doi maiștri cu 
care am discutat ne-au vorbit des
pre aceleași necazuri. Ileana Băgă- 
rean': „Nu ne vine la vreme mate
rialul. Azi am pierdut timpul două 
ceasuri". Viorica Badiu : „Foarte des 
sîntem programați pentru un sorti
ment, iar materiale primim pentru 
altul". După cum se vede, aprovi
zionarea tchnico-materială constituie 
o problemă nevralgică la „Clujana", 
căreia conducerea fabricii, cu spriji
nul Ministerului Industriei Ușoare, 
trebuie să-I găsească urgent o solu
ționare favorabilă. Dar, după cum 
am arătat mai înainte, bunul mers 
al producției, randamentul muncii 
este viciat de deficiențe organizato
rice. Faptul că se programează un 
sortiment și locurile de muncă sînt 
aprovizionate pentru altul, că lan
sarea comenzilor se face uneori la 
întîmplare vădește lacune în organi
zarea procesului de producție. Care 
este părerea dv. 7 — l-am întrebat 
pe inginerul-șef Zoltan Bartha. La 
început, interlocutorul a ținut să 
precizeze că intrarea în funcțiune a 
noilor obiective, 
impetuoasă a producției au 
tat reorganizarea completă a 

creșterea atît de 
necesi- 
fabri-

structorilor, întîrzierile nu au putut 
fi recuperate în întregime. Fapt este 
că în ianuarie și februarie a.c. reali
zările nu s-au ridicat Ia nivelul posi
bilităților și al dotării tehnice. în 
mod nejustificat, stația de betoane 
a staționat zile în șir. iar la utilajele 
grele de ridicat, din cauza exploa
tării neraționale, s-au înregistrat 
staționări de pînă la 10 zile, ceea ce 
a făcut ca rămînerile în urmă să se

SE

cifreze la circa 1 milion lei, numai în 
luna ianuarie a.c.

Nici pe șantierul Fabricii de ață 
din Odorheiul Secuiesc, unde lucrea
ză Trustul de construcții nr. 5 Bra
șov — șantierul 506 — stadiul de exe
cuție nu este satisfăcător. Pentru a- 
cest obiectiv nu au fost contractate 
nici toate utilajele tehnologice, deși 
data de intrare în funcțiune se apro
pie. Necorelarea termenelor de li
vrare a unor utilaje tehnologice cu 
cele de montaj periclitează darea 

cației, începînd de la proiectare și 
pînă la magazia de produse finite. 
A fost pus în aplicare un sistem de 
programare și lansare a producției 
mai rațional și un sistem informa
țional care dă posibilitatea cunoaș
terii operative a situației pe întregul 
flux tehnologic.

— Concretizarea unui program de 
lucru judicios elaborat și stabilirea 
deciziilor optime în condițiile unei 

. diversificări mari și a unei aprovi
zionări cu multe „goluri" — a adău
gat inginerul-șef — presupune exis
tența unor stocuri minime, de semi-

fabricate și materiale, calapoade și 
alte materiale auxiliare. Bineînțeles, 
în limita normativelor în vigoare, 
care să permită o anumită mobilitate 
în cazul apariției unor defecțiuni 
în tehnologie, în organizare sau la 
schimbarea de sortimente. La noi, 
stocurile sînt însă mult subdimen
sionate și va trebui ca forul tutelar 
să studieze îndeaproape această pro
blemă. In al doilea rînd, programul 
de producție, meticulos stabilit pînă 
la anumite nivele, este necorespun
zător aplicat în unele ateliere, pe 
benzi, în timpul schimburilor, adică 
tocmai acolo unde el trebuie tradus 
în fapt. Apare, deci, absolut necesar 
ca toți maiștrii să participe direct la 
lansarea producției și să tină o evi
dentă „la zi" a loturilor în fabrica
ție, pe schimburi.

Asemenea deficiente se fac sim
țite, din păcate, și în alte întreprin
deri de încălțăminte, cum sînt fa
brica din Pitești sau „Pionierul" din 
Capitală. Aici, serviciul mecanic-șef 
nu ține o evidență prea clară a în
treruperilor în producție la benzi 
și, mai ales, la utilajele din bandă. 
Iar întreruperile se datoresc, prin
tre altele, numărului mare de ab
sențe nemotivate de la lucru. Nu
mai la „Pionierul", în ianuarie i-au 
înregistrat, repartizate aproape egal 
pe schimburi, 6 924 om-ore. . iar în 
februarie 4 978 om-ore. Cineva ar 
putea întreba : de ce se pune cu

plantate în cîmp

Cooperotiva agricolă din Otopeni 
tru producția acestui an s-au tăcut pregătiri temeinice. Răsadurile sînt mari și, o dată 

călduros, vor fi

furnizează'mari cantități de legume pentru aprovizionarea Capitalei. Pen-
- •• • ”................. "" ’ ’’ t mari și, o dată cu venirea timpului
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în exploatare a întreprinderii, pro
gramată pentru trimestrul IV 1969 
și de acest lucru considerăm că Mi
nisterul Industriei Ușoare trebuie să 
tină seama. Cele două noi unități ale 
acestei ramuri producătoare de bu
nuri de consum contează, atît în 
balanța industrială a județului, cît și 
a economiei naționale. De aceea, 
considerăm că nimic nu justifică ră
mînerile în urmă de pe aces

te șantiere, tergiversarea manifes
tată de ministerul amintit în 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin ca 
titular al investiției. Așteptăm o in
tervenție energică, competentă, la 
fața locului, din partea factorilor de 
răspundere ai industriei ușoare, pen
tru ca în perioada imediat următoa
re să se învioreze activitatea celor 
două șantiere, să se recupereze res
tanțele, să se organizeze în așa fol 
munca îneît nimeni și nimic să nu 
pericliteze intrarea Ia termen a ce-

atîta acuitate această problemă 7 în 
fond. în fabrică productivitatea 
muncii se realizează, se depășește 
chiar (în ianuarie cu 3,60 procente și 
în februarie cu 5,71 procente), iar cei 
ce lipsesc nemotivat în ziua respecti
vă nu primesc salariu. E drept, așa 
este ! Dar iată că sporurile de pro
ducție care se înregistrează la „Pio
nierul" (și care totuși nu acoperă 
îndeplinirea planului pentru export 
sau pe sortimente) primesc, în parte, 
o cu totul altă destinație — se trans
formă în stocuri de produse finite, 
fără desfacere asigurată, sau de ca
litate slabă. Numai la 1 martie, 
scriptele întreprinderii înregistrau 
la acest capitol o valoare de aproa
pe 3 milioane lei. Iată, deci, că exis
tă o legătură nemijlocită între stocu
rile mai 
producției și absențele nemotivate. 
Absențele au ca urmare realizarea 
în salturi, bruscă a sarcinilor de 
producție dintr-o zi sau alta, ceea 
ce se repercutează negativ asupra 
calității produselor.

Deci, această întreprindere are ne
voie în continuare de un sprijin 
concret din partea forului ei de re
sort din Ministerul Industriei Ușoa
re. Nu însă, în... stilul și cu proce
deele care le-a folosit în cazul Fa
bricii de încălțăminte din Pitești. 
Să comparăm cifrele planificate și 
producțiile obținute la nivelul fie
cărei zi de lucru, în ultima decadă 
a lunii februarie : din ele se desprin
de că sarcinile zilnice au fost de 
300—400 perechi, iar realizările de 
2 100—2 800 perechi încălțăminte.

Un adevărat „record" ! — ar putea 
spune cineva. Dar nu este vorba de 
așa ceva, ci de o repartizare a sar
cinilor de producție care ocolește 
flagrant posibilitățile reale ale între
prinderii. în loc să se înlăture defi
ciențele generate de numeroasele ne- 
îndepliniri ale planului, de mult prea 
frecventele schimbări de cereri 
din partea întreprinderii „Româno- 
export", de neajunsurile organizato
rice interne, direcția generală a ales 
calea cea mai dăunătoare : dintr-un 
condei a redus planul producției în 
proporții considerabile.

Analiza întreprinsă reflectă impor
tante rezerve de creștere a produc
ției și productivității muncii în fa
bricile de încălțăminte — înțelegînd 
prin aceasta o creștere atît cantita
tivă, cît și calitativă. Comitetele de 
direcție ale întreprinderilor, ministe
rul de resort, trebuie să le activizeze 
și să le valorifice cît mai operativ 
în procesul de producție, corespun
zător sarcinilor ce stau în fața aces
tui sector al industriei ușoare.,,Jjf ji i- «ț- ■ .■ "îr ș șgns d

Dan POPESCU
Alexandru MUREȘAN

sus menționate, calitatea 

tor două fabrici în circuitul econo
miei naționale.

In județul nostru, alte lucrări sînt 
executate de întreprinderea jude
țeană de construcții și montaj. Din 
păcate, activitatea ei cam șchioapă- 
tă. înzestrarea tehnică a acestei în
treprinderi se face anevoios. Potrivit 
planului de măsuri întocmit anul 
trecut, trebuia să se amenajeze două 
stații de betoane în luna martie a 

aceluiași an. Termenele nu s-au res
pectat, s-au fixat altele, dar și aces
tea au fost încălcate. Așa se face că 
stațiile respective nu funcționează 
nici în prezent. De asemenea, anul 
trecut conducerea întreprinderii s-a 
plîns că-i . lipsește forța de muncă. 
Pentru a asigura bunul mers al 
lucrărilor pe șantiere, era ne
cesar ca forța de muncă exis
tentă să fie folosită cu maxi
mă eficiență. Nici acest impe
rativ . nu s-a realizat. S-au înre

de stat Agl- și Amzacea, fost bine orga- s-au folosit din

CONSTANȚA (red. ziarului „Dobrogea nouă"). — De aîte- va zile, pe ogoarele județului Constanța se lucrează din plin la semănatul culturilor din prima epocă. In întreprinderile agricole gea, Mangalia unde munca a nizată și unde plin cuplurile de două semănători, culturile din prima urgență au fost semănate în întregime. Se lucrează intens și în cooperativele agricole, cele mai mari suprafețe fiind însă- mînțate în cooperativele din Albești, Arsa, Tuzla, Moșneni, Pecineaga și altele. In aceste unități specialiștii cercetează în permanență starea terenului, stabilind tarlalele pe care se poate începe lucrul. In alte părți, însă, ca de pildă la Horia, Hîrșova, Adamclisi, Coslugea, Lipnița, se așteaptă ca întreaga suprafață să se zvînte pentru ca apoi să se treacă la semănat. Or, acest lucru nu-i normal, ci chiar dăunător.Din această cauză, în unitățile respective situația mînțărilor este cu totul tisfăcătoare. Pe întregul au fost însămînțate 5 000 hectare cu culturi jere. In unitățile agricole sînt asigurate și condiționate semințele, iar mașinile și tractoarele întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii și cele ale întreprinderilor agricole de stat sînt In stare de funcționare. Zilele trecute biroul comitetului județean de partid a analizat stadiul pregătirilor pentru campania a- gricolă de primăvară. Cu a- cest prilej au fost stabilite măsuri organizatorice și poli-’ tice, a căror aplicare riguroasă în fiecare unitate este menită să asigure executarea tu- f turor ’ lucrăiilof într-un ritm rapid și la un înalt nivel agrotehnic.

însă- nesa- județ peste tura-

gistrat 4 626 om/zile absențe nemo
tivate, timp în care s-ar fi putut e- 
fectua un volum de lucrări in va
loare de circa 1 milion lei. La toate 
acestea se mai adaugă pierderile ge
nerate de utilizarea necorespunză
toare a utilajelor. Iar consecințele 
acestor neajunsuri se văd pe șan
tiere : lucrările de dezvoltare de la 
Uzina de fier Vlăhița se desfășoară 
lent, respectarea termenului de dare 
în funcțiune fiind sub semnul incer
titudinii.

Conducerea întreprinderii amintite, 
organizația de partid de aici au de 
rezolvat, după cum se vede, sarcini 
mari, stringente. Activitatea de 
investiții, atît de complexă și plină 
de răspundere, nu face casă bună cu 
tolerarea neajunsurilor organizatori
ce, cu risipa forței de muncă sau a 
capacității tehnice. înțelegînd bine 
aceste atribute, este necesar ca în 
întreprinderea județeană de con
strucții să se mobilizeze toți factorii 
de răspundere, să se aplice măsuri 
care să curme ritmul lent de execu
ție a unor obiective, să permită re
cuperarea în cel mai scurt timp a 
întîrzierilor de pe unele șantiere. 
Măsurile aplicate în vederea scurtă
rii termenelor de execuție nu tre
buie să ocolească reducerea chel
tuielilor, prevenirea risipei sau a 
lucrului de proastă calitate, acte
le de indisciplină în muncă.

Vorbind, însă, de gospodărirea cu 
grijă a utilajelor și forței de muncă, 
de lichidarea oricăror forme de ri
sipă pe șantiere, trebuie să aduc în 
discuție și o altă problemă. Dacă 
pe unele șantiere din județ stăruie 
încă serioase deficiențe în acest do
meniu, pe altele se resimte lipsa u- 
nor materiale strict necesare. In a- 
cest sens, datorită unei slabe preo
cupări pentru obținerea repartițiilor 
de materiale, pentru încheierea con-

în cooperative agricole ■ 
din județul Olt

Fonduri de acumulare 
irosite

Dezvoltarea cooperativelor agrico
le. creșterea averii obștești, a pro
ducției și veniturilor sînt strîns legate 
de procesul de acumulare. De aceea, 
împărțirea cît mai judicioasă a pro
ducției nete între fondul de acumu
lare si fondul de consum asigură 
premisele materiale ale creșterii 
continue a producției si implicit a 
veniturilor. Analizînd acest aspect 
în cîteva cooperative agricole din 
județul Olt, pe lingă aspectele po
zitive se desprind și o serie de 
anomalii cu implicații adînci în ac
tivitatea econoniico-financiară a a- 
cestora.

La cooperativa agricolă din co
muna Gostavățu, în ultimii trei ani, 
s-a alocat pentru fondul de acu
mulare între 20 și 22 la sută din 
producția netă. Creșterea fondului 
de .acumulare a fost însoțită de dez
voltarea proprietății obștești și spo
rirea fondului de consum, deci a ve
niturilor. Astfel, în 1966 fondul de 
acumulare, socotit la suta de hectare 
teren, a fost de 63 988 lei, ca în 1968 
să crească la 104 900 lei. Ca urmare 
proprietatea obștească, socotită Ia 
suta de hectare, a ajuns în perioada 
respectivă de la 403 279 lei la 562 538 
lei. Toate acestea au făcut ca și fon
dul de consum, socotit tot la suta de 
hectare, să crească de la 257 214 lei 
în 1966 la 322 000 lei în 1968.

Se desprinde concluzia că. la Gos- 
tavățu. au fost asigurate. în fiecare 
an. condiții pentru reluarea proce
sului de producție pe o treaptă su
perioară. fapt concretizat .prin creș
terea proprietății obștești' si. în ul
timă instanță, a fondului de con
sum. Acest lucru a fost posibil doar 
prin acumulări succesive. în limi
tele prevederilor statutare, dar nu 
la un nivel constant, ci cu o rată 
a acumulării mereu sporită. în func
ție de mărimea producției nete nou 
obținută. „La noi a devenit o pre
ocupare permanentă folosirea ju
dicioasă a fondului de acumulare — 
spunea tov. Dumitru Iova, președin
tele cooperativei. Urmărim să rea
lizăm cît mai multe investiții di
rect productive care au ca scop lăr
girea procesului de producție".

Intr-adevăr, orientarea judicioasă 
a investițiilor a permis ca din su
prafața arabilă a cooperativei de 
1918 ha să se irige 1340 ha. In con
dițiile de secetă ale anului trecut, 
sistemul de irigații si-a dovedit din 
plin eficienta, realizîndu-se. în me
die la hectar. 5129 kg porumb boa
be și peste 41 000 kg sfeclă de za
hăr. De asemenea, au fost dezvol
tate zootehnia și legumicultura, ra
muri de producție care aduc mari 
venituri. S-au construit maternități 
de scroafe. îngrășătorii. puiernițe și 
o stație de incubație. In legumicul
tura. , lărgirea producției s-a concre
tizat prin creșterea suprafeței culti
vate de la 105 hectare în anul 1967 
la 170 ha în 1969. Au fost mărite tot
odată suprafețele de solarii. Investi
țiile realizate în aceste domenii de 
activitate se oglindesc în creșterea 
continuă a mijloacelor fixe la suta 
de hectare de teren agricol, de la 
382 918 lei în 1966 la 538 286 lei în 
anul 1968. Reproducția lărgită a dus 
la creșterea proporțională a venitu
rilor cooperativei, de la 367 806 lei. 
Ia suta de hectare. în anul 1966 la 
482 095 lei în 1968.

în unele cooperative agricole Insă 
lucrurile se prezintă diferit, lipsind 
preocuparea consiliilor de condu
cere pentru asigurarea unor condi
ții materiale corespunzătoare reluă
rii, an de an, pe o treaptă mai înal
tă. a procesului de producție. De a- 
semenea. se întîlnesc deficiente în 
ce privește folosirea fondurilor re
partizate acumulării. La cooperativa 
din Brîncoveni mărimea fondului de 
acumulare raportat la producția netă 
obținută anual se înscrie în pre
vederile statutare, fiind cuprins în
tre 18 si 20 la sută. Totuși. în pe-
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tractelor și urmărirea executării lor, 
pe unele șantiere de locuințe nu s-au 
asigurat P.F.L. poros, materialele de 
instalații sanitare, întreaga cantitate 
de cărămidă. Și, uneori, cele care 
există sînt depozitate necorespunză
tor, fiind în situația de a se dete
riora. Ritmul lucrărilor este nesatis
făcător, factorii responsabili acuză 
lipsa unui material sau altuia — dar 
tot ei refuză să înțeleagă că vina 
este a lor, că nu aplică măsurile ne
cesare înlăturării neajunsurilor și 
redresării grabnice a activității pe 
șantiere.

Analiza realizărilor din lunile ia- 
nuarie-februarie în domeniul inves
tițiilor nu a fost de natură să mul
țumească comitetul județean de par
tid. Realizarea a numai 8 la sută din 
planul anual de construcții-montaj și 
a 7,7 la sută din planul de construc
ții de locuințe trebuie să constituie 
un puternic semnal pentru toate or
ganele și organizațiile de partid, 
pentru toți factorii cu responsabili
tăți în activitatea de investiții. Capa
citatea întreprinderilor de construc
ții — sub raportul forțelor de muncă 
și al folosirii întregului parc activ 
de utilaje și mijloace de transport — 
trebuie pusă neîntîrziat deplin în va
loare. Nici o clipă nu mai poate fi 
pierdută în lupta cu timpul și cu 
restantele pe șantierele județului 
nostru. Cuvîntul de ordine ce 
revine conducerilor de șantiere, fo
rurilor tutelare ale acestora, constă 
în grabnica recuperare a rămînerii 
în urmă, astfel ca obiectivele pro
gramate a se da în funcțiune sau în 
folosință să poată fi realizate la ter
men, iar fondurile de investiții ale 
statului să fructifice în condiții de 
maximă eficiență economică. 

rioada anilor 1966—1968, nu a existat 
o corelație pozitivă între acumu
lări, creșterea averii obștești si a 
veniturilor.

„In ce privește fondul de acu
mulare — ne spune Matei Muntea- 
nu, contabilul sef al cooperativei — 
scriptic el se înscrie în limitele sta
tutare. dar practic, pentru acumu
lări, pentru asigurarea condițiilor de 
lărgire a producției, folosim cam a 
treia parte, adică numai ce se re
partizează în bani. Aceasta deoa
rece diferite părți în natură ce con
stituie fondul de acumulare. ca 
stocurile de semințe și de furaje, 
materiale, rezerva tranzitorie și fon
dul de rulment în bani, sînt folo
site pentru cheltuielile de produc
ție ale anului curent".

Cele arătate mai sus au făcut ca 
producția să nu crească ne măsura 
posibilităților. Efectivul de 662 bo
vine este îmbătrînit. cu o structură 
de rasă foarte eterogenă, cantită
țile de lapte obținute fiind minime. 
— 2—3 litri zilnic pe vacă furajată. 
Animalele tinere, a căror valoare 
este inclusă în fondul de acumula
re! în loc să fie folosite pentru în
tinerirea efectivului matcă, pentru 
lărgirea procesului de producție, a- 
desea capătă altă destinație. De ase
menea. orientarea investițiilor lasă 
de dorit. Raportul dintre investițiile 
direct productive și cele neproduc
tive este în favoarea celor din 
urmă. Deși din 2112 hectare arabile 
circa 50 la sută se află în lunca Ol
tului. irigațiile au fost extinse pe 
numai 95 hectare.

Situația amintită mai sus este ca
racteristică și pentru alte coopera
tive agricole din județul Olt. Din
tr-un studiu efectuat de Uniunea 
județeană a cooperativelor agricole 
de producție în 83 de unități cu si
tuație financiară precară rezultă că 
valoarea proprietății obștești, ca și 
cea a mijloacelor fixe, prezintă o e- 
voluție ascendentă, indicele de creș
tere în ultimii trei ani fiind de 44 la 
sută. Cu toate acestea, creșterea 
producției globale este nesatisfăcă
toare. Aceasta se datorește. în pri
mul rînd. întîrzierilor în punerea 
în funcțiune a obiectivelor la ter
menele planificate și neexnloatării 
celor existente la capacitatea pre
văzută. Suprafața pomiviticolă. în 
aceste cooperative, are o pondere 
importantă, în continuă creștere. 
Insă din cauza lipsei de preocupare 
pentru întreținerea plantațiilor pro
ducțiile obținute sînt sub posibili
tăți, .iar intrarea pe rod a pomilor 
se face cu mare întîrziere. La coo
perativa agricolă din Chilia, de pe 
42 hectare plantate cu meri In anul 
1964 nu s-a obținut nici o produc
ție, golurile din livadă însumînd 20 
hectare. De asemenea, la cooperativa 
agricolă Colonești, din 28 hectare 
plantate cu vie. golurile reprezintă 
15 hectare.

Multe cooperative agricole au fă
cut investiții mari pentru extinde
rea suprafețelor irigate. Dar nu se 
ocupă. în continuare, de exploatarea 
lor la un nivel corespunzător. La 
cele din Frunzaru, Doba. Găvă- 
nești. producția de porumb boabe 
la hectar a variat între 2100 și 
2 500 kg. neputîndu-se acoperi chel
tuielile efectuate cu lucrările de a- 
menajare.

In multe cazuri, investițiile ce se 
efectuează în cooperativele agricole 
nu sînt precedate de executarea 
unor analize economice temeinice 
asupra necesității, oportunității si 
eficientei acestora. Bunăoară. în 
cooperativa agricolă din Găneasa a 
fost investită suma de aproape 
400 000 lei pentru lucrări de ame
najare în vederea irigării a 100 hec
tare. Numai că dună ce lucrările 
s-au terminat, s-a constatat că sursa 
de apă nu este asigurată, deoarece 
puțurile forate nu aveau debitul ne
cesar. De cîțiva ani sistemul. îm
preună cu toate utilajele de irigat 
stau nefolosite. La cooperativa agri
colă din Găvănești importante ca
pacități de producție. între care 
două grajduri și două puiernițe, 
stau, de asemenea, nefolosite. In 
astfel de cazuri investițiile nu au 
contribuit la mărirea producției.

Este necesar ca organele agricole 
si in primul rînd uniunea coopera
tistă județeană să analizeze defici
entele semnalate si să ia măsuri 
pentru ca fondul de acumulare să 
fie judicios folosit pentru creșterea 
producției și a veniturilor în fiecare 
cooperativă agricolă.

Aurel PAPADIUC

TEHNOLOGII CARL REDUC 

PREȚUL DL COST»
AL LOCUINȚELOR*

în noul cartier Cornlșa-Bis- 
trița din Bacău — care va în
suma la sfîrșitul anului 1970 
peste 4 000 de apartamente — a 
început construcția locuințelor 
cu grad diferențiat de confort, 
ale căror prețuri sînt mai scă
zute. în vederea reducerii pre
țului de cost al apartamentelor, 
specialiștii Trustului de con
strucții din Bacău au soluționat 
problema aplicării unor tehno
logii, printre care industrializa
rea unor lucrări care să redu
că manopera cu peste 20 la sută. 
Se apreciază că în acest fel se 
vor putea construi un număr 
mai mare de locuințe, astfel că 
în cursul acestui an se vor 
muta în blocuri peste 9 000 de 
familii din județ.

(Agerpres)
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VIRTUȚILE EMOTIVE SPECTACOL
JUBILIAR

ALE LIMBAJULUI ARTISTIC
Artiștii proeminenți au meditat 

totdeauna asupra creației lor, iar 
multi dintre ei au elaborat lucrări 
teoretice, care sintetizau gîndirea lor 
asupra artei. Aș aminti numai „artele 
poetice" ale lui Horațiu sau Boileau 
și opera teoretică a lui Leonardo da 
Vinci. Dar niciodată, ca în veacul 
nostru, n-au apărut atîtea contribuții 
ale artiștilor la analiza procesului 
creației, la exegeza operei de artă. 
Niciodată, ca în veacul nostru, n-au 
apărut atîtea „manifeste" estetice 
care să încerce fundamentarea 
retică a respectivelor producții 
tistice. Mai mult. Sînt literati con
temporani, ca Michel Butor __
Alain Robbe-Grillet, care pretind că 
lucrările lor sînt mai ales dătătoare 
de seamă asupra „dificultății de a 
elabora un roman", decît reflectări 
ale realității sociale sau psihologice 
zugrăvite în cărțile lor. Ba unii poeți 
sau pictori neagă chiar îndreptățirea 
de a vorbi despre artă a acelora, 
care fără să fie artiști, sînt numai 
teoreticieni. E suficient să răsfoim 
revistele noastre de cultură, ca să 
vedem că și la noi, astăzi, artistul se 
vrea un lucid constructor al operei 
sale, că el are un „program" artistic 
deliberat. Nu puține poezii publicate 
la noi, în anii din urmă, au încercat 
să sugereze complexa alchimie emo
țională și ideativă a însăși creației 
poetice.

Totodată, astăzi, se vorbește mai 
mult decît oricînd despre „experi
mentul" artistic și se revendică 
dreptul nelimitat la acest experi
ment. Dar ce altceva este „experi
mentul" decît producerea intențio
nată, deci deliberată, deci lucidă, a 
unor procedee artistice menite să 
ducă Ia realizarea operei valoroase ?

Iată, prin urmare că ar fi cel pu
țin anacronic astăzi acela care ar 
pretinde că arta se plămădește „în 
transă", că cerebralitatea nu are ce 
căuta într-un domeniu căruia emoția, 
afectivitatea îi dau timbrul specific. 
Chiar atunci cînd poetul pornește la 
drum antrenat de scandarea interi
oară « unui anume ritm, creația lui 
nu se constituie decît o dată cu in
tervenția meditației sale lucide. Paul 
Valăry de exemplu (și el a avut pre
decesori nu mai puțin iluștri) mărtu
risește că elaborarea celebrului său 
poem „Le Cimetiăre marin" a în
ceput cu murmurul indistinct al „rit
mului versului francez de zece 
silabe, tăiat în patru și în șase". Dar, 
continuă el, dacă la început nu avea 
încă nici o idee „despre ceea ce tre
buia să umple această formă", după 
aceea a urmat un travaliu („un lung 
travaliu", subliniază Valăry). care 
reprezintă tocmai meditarea lucidă 
la mesajul ideativ și emoțional pe 
eare-1 poartă poemul finisat. Si care 
cititor avizat poate să pretindă că 
delectarea lui la lectura poemului se 
datorește ritmului iscat inițial în 

, subconștientul artistului și nu ansam
blului realizării, în care ideile poe
tice ale lui Valâry au ponderea de
terminată T

Dar iată că pe acest drum al rele
vării rolului factorului rational în 
creația artistică, asistăm în zilele 
noastre și la absolutizări opuse ne
gării importantei lui de prim ordin. 
Se vorbește mult, în ultimii ani, 
despre posibilitatea ca producția ar
tistică să fie încredințată în viitor 
mașinilor cibernetice. De pe acum, 
cum se știe, s-au și realizat citeva 
poezii cu ajutorul unor asemenea 
mașini (mărturisesc că, personal, am 
fost departe de a fi zguduit la lec
tura lor). Dar mai cu seamă, compu- 
terii sînt astăzi folosiți pe o scară 
ceva mai largă într-una dintre ar
tele reputate a avea cel mai accen
tuat profil emoțional : în muzică. $i 
la noi, compozitorul Aurel Stroe, a 
recurs la mașinile de calcul pentru 
a realiza citeva' dintre compozițiile 
Iul și a și teoretizat ‘ 
făuririi unor asemenea lucrări.

Sîntem deci în prezența a două 
poziții extreme. De o parte, negarea 
importantei Ideației în creația artis
tică, negarea rolului factorului ra
tional — de alta, absolutizarea lui, 
reducerea creației la simpla găsire a 
unui algoritm. Ce putem crede des
pre aceste poziții ?

Pentru a putea răspunde cu serio
zitatea cuvenită, fără să expediem 
pripit această întrebare, pentru a 
da toată gravitatea unei probleme de 
asemenea anvergură — firesc mi se 
pare să pornim de la experiența 
noastră a tuturora pe tărîmul, mari
lor bucurii artistice. Să exempli
fic ? Ăr însemna să pornesc de la 
Homer pînă la marii romancieri 
contemporani, de la Miorița pînă la 
poeții noștri de astăzi, de la melo- 
peea păstorului primitiv pînă la ca
podoperele muzicii contemporane. , 
Să ne gîndim, cu franchețe, la ca
racterul emoțiilor resimțite. Vom 
spune oare că numai magma indis
tinctă a ceea ce simțim sub lucidi
tate ne mișcă sau că numai meșteșu
gită structură, bine gîndită a ope
relor, ne procură plăcerea artistică ? 
Mi se pare evident că nu le vom pu
tea despărți pe una de cealaltă.

Plenitudinea trăirii unei stări de 
spirit complexe pe care izbutește să 
o comunice — aici mi se pare a fi 
condiția autenticității artei. Această 
plenitudine artistul o încredințează 
unui limbaj aparte — capabil, nu 
să-1 „informeze" pe contemplator 
despre cele resimțite de artist, ci 
să-1 facă să retrăiască o plenitudine 
sufletească echivalentă. De aceea, nu 
cred că avem a ne întreba în ce mă
sură artistul a fost „sincer" în mo
mentul cronometric al creației. Nu 
sinceritatea directă este condiția ar
tei — ci una mediată, și poate tocmai 
de aceea mult mai profundă. Dar 
dacă artistul nu este ținut să fie în 
clocot în momentul creației — 
tia lui trebuie să facă să se 
clocotul care a existat cîndva.

Luciditatea potențează forța 
tlcă, inteligenta amplifică sentimen
tul. Artistul nu trebuie să „relateze" 
plat, să dea „seama" contabilicește 
de stările lui, individuale, de spirit 
— dar prin plăsmuirea lui trebuie să 
poată sugera o stare de spirit a lui, 
si a altora — a tuturora, dacă este 
posibil 1 Poet fiind, cuvintele lui nu 
„istorisesc" ce simte el în momentul 
creației, ci. îngemănate cu artă, re
verberează în depărtări o lumină, 
care o dată a străluci! cu incandes
cență în spiritul lui. Ritmul cuvin-

Marcel BREAZU
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o trăire comună a unor trăiri posi
bile pentru noi toți. Aici stă miezul 
fierbinte al poeziei filozofice, de la 
Eminescu, prin Arghezi, pînă la Ma
rin Sorescu sau Nichita Stănescu.

Starea de spirit a poetului — așa 
cum este ea condensată în versuri — 
este chintesența unei multitudini de 
trăiri, conștiente, din care se decan
tează ceea ce este mai adine, mai 
caracteristic pentru ansamblul lor ; 
din care dispar particularitățile para
zitare ale fiecărei trăiri singulare, 
pentru a lăsa să se „așeze", dens, 
stratul esențial a ceea ce este mai 
autentic în toată viata lui interioară.

„Inspirația" nu este starea instan
tanee de „transă" — cl rezultanta 
acumulării a numeroase trăiri, care 
într-un moment — al creației ! — 
adună tot ceea ce, plecînd de la o 
bază inițială autentică se repetă în

specialitate, se bucuri 
aici de o tratare justifica
tă de importanta lor.

Economiștii se vor aple
ca cu atenție asupra lu
crării. asupra aspectelor 
care tin de construcția te
oretică, de contribuția la 
îmbogățirea științei econo
mice, de aplicabilitatea 
practică a concluziilor ei. 
Din parte-ne, am mai re
tine atenția cititorilor asu
pra unor probleme de 
mare importantă și actua
litate cum este, de pildă, 
teza, riguros demonstrată 
teoretic șl matematic, po
trivit căreia dinamica 
fondului de consum este o 
variabilă dependentă de e- 
volutia fondului de acu
mulare. sau problema ra
portului dintre nivel, ritm 
și structură, ca o condițio
nare dialectică.

Unei temeinice armături 
teoretice marxist-leniniste, 
autorul îi adaugă o serioasă 
cunoaștere a metodelor 
moderne cantitative — 
ceea ce este un merit 
remarcabil. Cît de fer
tilă este această sinteză 
dintre teorie și metodolo
gie, cititorul poate 
rifice din lectura 
consacrate analizei 
miei României.

Se mai cere remarcat 
faptul că în construcțiile 
teoretice ca și în analiza 
economică autorul se refe
ră sistematic la factorii de
mografici 
populație activă, structură 
etc. .....................
deplin ,temei, printre va
riabilele ce trebuie să fi
gureze în modelele econo- 
mico-matematice ale creș
terii economice.

Amintim că autorul face 
considerații interesante des
pre modele macroeconomi
ce, despre balanța legături
lor dintre ramuri — exce
lent instrument de anali
ză economică și de optimi
zare, despre calculele ma
triciale care-i stau la bază, 
despre interpretarea ciber
netică a sistemelor econo
mice, ca și despre multe 
alte probleme metodologice 
cărora le dă soluții.

Grija pentru relevarea e- 
ficienței economice este 
prezentă de-a lungul îi ye- 
gii lucrări, fie că este vor
ba de aspectele de sinteză 
sau de cele legate nemij
locit de factorii extensivi 
și intensivi ai creșterii eco
nomice.

O frumoasă impresie face 
asupra cititorului valorifi
carea aproape exhaustivă a 
studiilor publicate în lite
ratura noastră economică. 
Este o încercare de a 
sintetiza experiența teo
retică de pînă acum, de 
a o integTa în efortul as
cendent pe care-1 fac eco
nomiștii români pentru a 
răspunde îndemnurilor sta
tornice ale partidului de a 
generaliza experiența con
strucției socialiste din tara 
noastră.

Cartea economistului 
Emilian Dobrescu este un 
real succes. Colecția „Creș
terea economică" a Editu
rii Politice debutează sub 
cele mal favorabile și pro
mițătoare auspicii.

Conf. univ. 
Vladimir TREBICI

goriilor fundamentale ale 
reproducției și cu formula
rea noțiunilor principale 
ale optimului economic), 
se continuă cu expunerea 
detaliată a metodelor de 
analiză cantitativă a rit
mului și factorilor crește
rii economice (partea a 
Il-a) și se încheie cu ana
liza ritmului economiei ro
mânești (partea a IIT-a). în 
care un loc important îl 
ocupă descifrarea tendin
țelor viitoare.

Ritmul care — după ex
presia fericită a autorului

— plastic vorbind — o mo
dalitate de a condensa tim
pul, de a-i potența valen
țele, de a obține o densi
tate maximă de realizări, 
sinonimă cu reducerea di
mensiunilor timpului.

In tara noastră — se 
știe — în anii construcției 
socialismului au fost im
primate economiei natiorfa- 
le ritmuri înalte de dez
voltare, care o situează as
tăzi printre economiile ce
le mai dinamice din lume. 
Este rezultatul aplicării 
consecvente a politicii par-

De curînd în Editura Po
litică a apărut lucrarea lui 
Emilian Dobrescu „Ritmul 
creșterii economice. Teorie 
și analiză", cu care se inau
gurează colecția „Crește
rea economică". Consacra
tă unei probleme deosebit 
de actuale, interesînd deo
potrivă teoria și practica 
economică, lucrarea aduce 
în prim plan și supune 
unei analize aprofundate 
concepte economice funda
mentale și metode pentru 
determinarea lor cantitati
vă. folosindu-le apoi la ca
racterizarea științifică, mul
tilaterală a dezvoltării eco
nomiei naționale a Româ
niei socialiste.

Lectura cărții ne în
dreptățește convingerea că 
sîntem în prezenta unui 
eveniment al literaturii 
economice românești, ates- 
tînd capacitatea de sinteză 
a științei economice mar- 
xist-leniniste din tara 

. noastră. Vom încerca să 
împărtășim cititorilor te
meiurile acestei afirmații.

In literatura economică 
mondială postbelică au că
pătat o largă circulație no
țiunile de „creștere econo- 

și „dezvoltare econo- 
Cu tot caracterul 

conventional al 
dintre ele — 
economică" este 

concepută ca
venitului național 

locuitor
» unor i 

modificate, 
„dezvoltarea 
reprezintă creșterea veni
tului national, în condițiile 
creșterii populației, dar în
soțită de schimbări struc
turale — cele două concep
te sînt definitorii pentru 
societatea contemporană, 
pentru dimensiunile, am
ploarea și semnificația re
producției forțelor de pro
ducție în țările dezvoltate 
și în cele în curs de dezvol
tare sub impulsul revolu
ției tehnico-științifice. Pei
sajul științei economice 
contemporane cunoaște 
numeroase teorii consacra
te problemelor creșterii e- 
conomice, datorate unor 
nume prestigioase de eco
nomiști. Literatura econo
mică actuală abundă în 
modele macroeconomice 
care încearcă să cuantifice 
relațiile dintre diferitele 
variabile ale creșterii, să 
înlesnească găsirea unor 
modalități de optimizare a 
proceselor de creștere și de 
dezvoltare. Construcțiile 
teoretice s-au convertit — 
în numeroase țări — în de
cizii de politică economică, 
în strategii economice, a- 
flîndu-se la baza progra
melor de dezvoltare socia
lă și economică.

Lucrarea dr. Emilian Do
brescu abordează tocmai 
această problemă de ma
ximă actualitate. Autorul 
și-a concentrat atenția a- 
supra problemelor legate 
de ritmul creșterii economi
ce. Pentru țările care au 
de recuperat un important 
decalaj în dezvoltarea lor 
în raport cu țările avan
sate. asigurarea unul ritm\ ' 
înalt, a posibilităților de 
accelerare a acestuia are 
o însemnătate vitală. Este

Aniversarea a două decenii de ac
tivitate a Ansamblului folcloric „Pe- 
rinița" al municipiului București a 
fost, marcată vineri seara printr-un 
spectacol jubiliar muzical-coregrafic, 
găzduit de sala Ansamblului artistic 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
clin România.

Au participat tovarășul Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, repre
zentanți ai conducerii unor instituții 
de cultură și artă din Capitală, ai 
celorlalte ansambluri folclorice bucu- 
reștene, activiști culturali, scenografi, 
coregrafi, folcloriști, critici de artă, 
un numeros public.

Spectacolul a cuprins cîntece si 
dansuri populare de pe întreg cu
prinsul tării. La reușita spectacolu
lui și-a dat concursul întregul co
lectiv a] prestigiosului ansamblu 
„Perinita" precum și cunoscuti soliști 
vocali și instrumentali.

La sfîrșit, artiștilor le-au fost ofe
rite flori din partea Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și a Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

(Agerpres)

este denotativ. nu informează numai, 
pur și simplu, despre anumite trăsă
turi, bine conturate, ale unor reali
tăți. Limbajul artistic este conotativ, 
adaugă informației o multitudine de 
semnificații legate de faptul relatat. 
Tocmai în aceasta stă valoarea lui 
expresivă.

Fără îndoială că este vorba aici 
despre valoarea expresivă a cuvinte
lor. despre valoarea expresivă a 
structurii frazei poetice — așa cum 
în pictură e vorba despre valoarea 
expresivă a structurilor cromatice 
sau în muzică a structurilor sonore.

Dar aici, asupra expresivității tre
buie să punem accentul. Expresivi
tatea este însă expresivitate a ceva. 
A ce oare ? Nu cumva tocmai a unor 
emoții, gînduri, năzuințe care carac
terizează mai deplin esența ființei 
noastre omenești ? Cînd Marin So
rescu spune : „Există atîtea ampren
te / Care se lăfăie necercetate, / E- 
xistă nervurile frunzelor / Care tre
buie să ducă undeva / Toate acestea 
ar putea, în definitiv / Să ne facă 
să descoperim / Un fir. („Pînda" — 
în „Viața românească" nr. 1/1969) — 
structura versurilor are mari calități 
poetice pentru că face să strălu
cească, cu expresivitate incandescen
tă, o idee și un sentiment, care for
mulate în limbajul comun, al prozei 
cotidiene, ai- putea spune aproxima
tiv niște adevăruri despre năzuința 
și speranțele omului de a descoperi 
semnificații încă nelămurite, dru
muri încă nestrăbătute și pline de 
făgăduințe. Este în această expresi
vitate — și rațiune, și afectivitate, și 
voință încă neîmplinită, toate dătă
toare de seamă despre plenitudinea 
noastră spirituală, a oamenilor 
azi, in nuce 
Fiecare 
pe sine 
mun cu 
nii lui.
virtute emotivă, calitatea artistică a 
versurilor citate și nu într-o presu
pusă „structură" formală, exterioară 
conținutului uman pe care îl vehi
culează. Structura formală a limba
jului poetic are calitatea de a ex
prima fără rigoarea seacă a limba
jului științific un adevăr omenesc, 
căruia fiecare îi dă nuanțele ce se 
potrivesc individualității lui. De a- 
ceea, cum s-a arătat de atîtea ori, 
limbajul artistic este polisemie, are 
o multitudine de semnificații. Este 
vorba deci despre tot ceea ce opera 
de artă poate să semnifice în legă
tură cu plenitudinea vieții omenești.

Acesta este, cred, sensul chemări
lor pe care partidul le adresează ar
tiștilor. Făurind cu mijloacele pro
prii, specifice pentru fiecare perso
nalitate artistică, structuri expre
sive, operele pe care le așteptăm de 
la literații, plasticienii, muzicienii, 
cineaștii noștri au menirea să dea 
pregnantă plenitudinii spirituale a 
omului societății noastre socialiste, 
să-1 facă să se înțeleagă mai bine pe 
sine însuși si destinul Iul în lumea 
contemporană.

EMILIAN DOBRESCU

mică" 
mică", 
oarecum 
distincției 
„creșterea

să ve- 
părții 

econo-

populație,

puncte de vedere
note de lector

(pre

I

•
în continuare, MOȘILOR 16 ----- -----
•

înglobîndu-i, cu

• La est de Eden : patria — 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30. 
•Pentru încă puțini dolari : REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 18,30 ; 21, SALA PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 2784).
• Pașa : LUCEAFĂRUL
20,30, FESTIVAL " '

16

9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

Casa mamei noastre: VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 18,30 ; 20.45.
Primul învățător : CENTRAL — 11 ; 19.
Cuțitul în apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21.
Expresul colonelului von Ryan : LUMINA — 8,30—13 U 3O . 18. DOINA _ 13 45 .

Programul I
17.30 - Telex T V.
17.35 — Medicul vă sfătuiește : 

Odihna.
17.50 — Filme pentru copii : Lan

terna magică.
18.30 — Pentru elevi : „Ciprlan

Ponunbescu". Scenariu de 
Eugenia Busuioceanu și 
Eugen Toddran.

19.00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Baschet masculin — Fi

nalul întîlnirii dintre echi
pele Steaua și Dinamo 
București.

19.30 — cadran — emisiune de ac
tualitate internațională.

20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Film serial : Sfintul.
21.50 — Disonanțe — emisiune mu-

zical-distractivă.
22.15 — Campionatul mondial de

hochei pe gheață : Ceho
slovacia — Canada. — In 
pauză : Telejurnalul de 
noapte.

Programul II
20,00 — Telex T V.
20,05 — Parada formațiilor de mu

zică ușoară : Formația de 
chitare „Metronom".

20.25 — Revista revistelor.
20,45 — Recitalul de slmbătâ 

seara : Pianistele Hilda 
Jereâ șl Suzana SzorSny ; 
Cvartetul „Mtisica".

21,20 — Lira — emisiune de 
versuri.

,31.58 - Roman-folieton : Forsyte 
Saga.

22,40 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

cinema

(tinware din pag. I)
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de sen- noastre

Aurel Kostra- 
Tiberiu

Aurelian, Zizi
Angliei, Daniela

sărbă- referim nu nu- condiții

zeci de variante, dar pe fundalul e- 
sențial, care se cere decantat în o- 
pera creată. Printr-o suită de trepte 
succesive ale procesului interior al 
creației se cristalizează tocmai acea 
sinceritate artistică adîncă, formula- 
bilă în limbajul propriu al artei.

rfkr acest limbaj exprimă adîncuri 
îi complexități omenești. Nu pot să 
subscriu la tezele de tip structura
list care susțin că acest limbaj nu 
se exprimă decît pe sine. Alain 
Robbe-Grillet, de exemplu, susține 
nici mai mult, nici mai puțin decît 
că fraza literară „este tot atît de ab
stractă, tot atît de pură, ca o ecuație 
matematică. Ca și ecuația, fraza nu 
reprezintă nimic altceva decît pe ea 
însăși, adică spiritul care a con
ceput-o ; și dacă ea pare să vor
bească despre lumea exterioară, este 
aici numai un alibi pe care și-l dă, 
căci ea nu poate să vorbească decît 
despre ea însăși, despre structura ei. 
despre mișcarea ei proprie, de pro
pria sa tensiune, care sînt tensiune, 
structură si mișcare a spiritului"... 
Cu toată aparenta concesie care o 
face prin ultimele cuvinte. Robbe- 
Grillet pledează pentru exclusiva 
virtute artistică a construcției pure 
a limbajului artistic. întreaga ple
doarie a scrierilor Iul teoretice vrea 
să impună tocmai ideea eliminării 
trăirilor umane din lucrarea artis
tică.

Simpla relatare a unor fapte, sim
pla descriere a unor stări de spirit 
nu este artă. Limbajul artistic nu

de 
în omul de totdeauna, 

dintre noi se regăsește aici 
și totodată ceva ce are co- 
ceilalți contemporani, seme- 
într-asta stă, cred, marea
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I
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î
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• Filarmonica „George
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Enrique 
Garcia Asensio (Spania). Solistă: 
Cornelia Bronzetti.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliel — 19,30 ; (sala Studio) : 
Travesti — 16 ; Orașul nostru — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sabia) : Sfintul Mitică Blajinul 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
glieru) ; Echilibru fragil — 19,30; 
(sala Studio) : Viziuni flamande 
— 20.
• Teatrul Mie : Prețul — 20.
• Teatrul Giuleștl : Pălăria flo
rentină — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
mieră) : Egmont — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale' : Gemenii — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Șoricelul și 
pușa — 17. Nocturn I — 21,30.
• Teatral „C. Tănase" (sala 
voy) : Cafeaua cu lapte de adio 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Varietăți pe portativ — 
19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Selec- 
țiunl 168 — 20.
• Circul de stat: Circul are cu- 
vintul — 19.30.

cara-

; 13.30 ; 20,45.
In orașul „S“ : MOȘILOR — 20,30.
Vii și niorțl (ambele serii) : LUMINA — 15,43 ; 19,15. 
Dominika și prietenii ei : DOINA — 9—12 în continuare. 
Feroviarul : CINEMATECA - 10 ; 12.30 : 14,30 ; 16,30. 
Un om pentru eternitate : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Țara duhurilor din Mările Sudului : TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare.
• Rols ltoyce-ul galben : FEROVIAR — 8,30—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14.45 ; 17.15 ; 
19,45, MELODIA — 10 ; 13 ; 11
DERN — 9 : 11,15 : 13,30 : 16 : 18,30

Emblema festivalului a constituit-o cîntecul poetic, de substanță, de meditație, de elevată simțire, cîntecul care îngemănează sunetul și cuvîntul într-o elocventă și mișcătoare confesiune. în stiluri variate, dar mai întotdeauna cu o reală încărcătură afectivă, inteipreți faimoși sau talente care abia încep să înflorească ne-au vorbit despre dragoste, despre comuniunea umană, despre visurile adolescenței, despre grație, delicatețe și distincție sufletească. A fost o imagine cuprinzătoare a stadiului pe care l-a atins arta cîntului, un prilej de a confrunta realizările muzicii noastre ușoare cu valorile autentice de pe alte meleaguri, de a raporta și a aprecia la o scară înaltă de exigență progresele obținute la noi pe tă- rîmul creației și măiestriei interpretative. Am avut mulțumirea să constatăm că cele mai bune lucrări ale compozitorilor noștri de muzică ușoară se pot înscrie cu alese virtuți proprii în repertoriul de bun gust și de amplă circulație al genului, alături de melodiile îndrăgite pe alte meridiane, că inflexiunile pe care le simțim specific românești, cu sinceritatea cordială, cu romantismul tonic pe care ele îl degajă, găsesc o puternică audientă. Este o reușită care obligă, un îndemn pentru compozitori de a păstra mereu proaspăt și de a îmbogăți patrimoniul muzicii ușoare românești cu noi lucrări legate în mod intim de fondul artistic național, sibilitatea și realitățile contemporane.Invitații la festival au unanimitate cuvinte de elogiu la a-

o sporire 
pe 

• în condi- 
structuri ne- 
în timp ce 

economică'*

tidulul de industrializare 
socialistă, pe baza unui 
constant efort pe care-1 
depune societatea în vede
rea realizării unei acumu
lări productive considera
bile. A analiza functiona
rea acestui mecanism. în
tregul proces al reproduc
ției lărgite, relațiile șl in
terdependentele ce se for
mează cu acest prilej, efi
cienta procesului, legitățile 
sale în expresie numerică, 
cu ajutorul metodelor mo
derne de investigație și de 
analiză, de găsire a moda
lităților de optimizare, este 
una din problemele cele 
mai complexe; Meritul căr
ții dr. Emilian Dobrescu 
constă, în primul rînd, în 
faptul că și-a asumat a- 
ceastă sarcină, abordînd cu 
curaj și cu competență 
probleme de maximă im
portanță teoretică și me
todologică.

Organizarea rațională a 
materialului, vădind spiri
tul analitic, metodic, al au
torului, este o primă măr
turie în acest sens. Se plea
că de la fixarea cadrului 
conceptual, teoretic (par
tea I cu examinarea cate-

— „concentrează ca în
tr-un focar influentele 
principalelor procese eco
nomice" este examinat 
multilateral, tinînd seama 
de poziția sa dominantă de 
variabilă care depinde de 
progresul tehnic, produc
tivitatea muncii, nivelul de 
pregătire a forței de mun
că, diversitatea și gradul 
de folosire a bogățiilor na
turale, particularitățile re
partizării spațiale a forțe
lor de producție, corelațiile 
dintre ramurile economiei 
naționale.

Analiza este macroeco
nomică și se referă la as
pectele fundamentale ale 
reproducției: factorii ex
tensivi și intensivi ai creș
terii economice, corelațiile 
atît de importante între 
fonduri fixe și muncă, în
tre fonduri și productivi
tatea muncii, între muncă 
și eficienta fondurilor, în- 
tr-o coerentă care reflectă 
însăși Interdependența fac
torilor respectivi în reali
tatea eConoinică. .Noțiuni 
ca „efectul propagat" sau 
„optimul economic", exa
minate, din păcate, sumar 
în literatura noastră de

Apoi »-a născut legenda" : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ;

• Căderea imperiului roman : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 19.
• Astă seară mă distrez : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30
• Feldmareșala : DACJA — 8,15—16,30 în continuare ; 18,45 
21, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Bună ziua, contesă : BUCEGI — 9,30 ; 18 ;
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.

Judoka, agent secret : UNIREA — 15,30 ; 18.
Eu te-am iubit : UNIREA — 20,30.
Pantoful cenușăresel : COTROCENI — 16 ;
Becket : GIULEȘTI — ,15.30 ; 19.
Acest pămînt este al meu : CRINGAȘI — 15,30 ; 13 ; 20.13. 
Hombre : PACEA — 15,45 18 ; 20,15.
Pensiune pentru holtei : VOLGA — 9—15.45 în contl- 

i.-.rc ; 18,15 ; 20,30.

Săptămîna viitoare 
la cinematograful 

Republica" O
iiRăutăciosul adolescent'

•
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lu! Joe Indianul: 
VIITORUL — 15,30 ; 19.
0 Pianele mecanice : GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 18 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30. 
« Rio Bravo : AURORA — 9,30 ; 12,45 ; 16,15 : 19,30. TOMIS 
— 8,45—14,30 in continuare ; 17.30 ; 20,30.

Primăvara pe Oder : MUNCA — 14 ;
Tudor : MUNCA - 18.
Samuraiul : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Un delict aproape perfect : FLACĂRA — 15,30 ; U. 
Colivie pentru doi : FLACĂRA — 20,30.
Noaptea : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Profesioniștii : PROGRESUL — 15,30 "
Prietenele : PROGRESUL — 20,30.
Planeta maimuțelor : FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 20.15.

18.

Casa de filme București pre
zintă săptămina viitoare pe 
ecrane o nouă producție: 
„Răutăciosul adolescent", m 
regia lui Gheorghe Vitanidis, 
după scenariul semnat de Ni- 
colae Breban. Interpreții sînt 
Irina Petrescu, Iurie Darie, 
Virgil Ogășanu, Ioana Bulcă, 
Horea Popescu, Mania Anto
nova, George 
Ser ban, Ion 
Giirău.

Imaginea: 
kiewicz. Muzica: 
Olah. Decoruri: arhitecții M. 
Bogos si R, Savin.

dresa organizării acestei tori muzicale. Și, cînd ne la organizare, ne gîndim mai la asigurarea unor materiale și tehnice optime, dar și— în primul rînd — la concepția artistică ce a prezidat manifestările festivalului, la selectarea prestigioasă a vedetelor, la ținuta programelor. Festivalul televizat „Cer
bul de aur* a fost gîndit șl reali
zat ca un veritabil act de cultură. S-a confirmat astfel încă o dată

cut, înscrilndu-se și de astă dată pe afișul festivalului numele unor artiști de frunte ai genului și, totodată, asigurînd o mai intensă pregătire a formațiilor și soliștilor români. Prin eforturile Radiotele- viziunil, ale unui mare număr dintre colaboratorii ei, festivalul s-a transformat într-un eveniment re
marcabil al vieții noastre artistice și, mai mult decît atît, într-un 
eveniment cultural de masă. Și chiar dacă nu ne-am propus să

darul să „aducă în fiecare casă*, aproape de fiecare telespectator, creațiile și atmosfera festivalului.Dar ceea ce a adus nou, în primul rînd, cea de-a doua ediție a „Cerbului de aur* a fost un vizibil pas înainte înregistrat în arta noastră interpretativă. Se știe că, în urma rezultatelor trecutei ediții, au fost inițiate unele măsuri — cursuri, apelul la specialiști în arta cîntului și în mișcarea scenică — în vederea perfecționării

faptul că divertisment nu înseamnă în mod inevitabil facilitate. Dată fiind larga lor pătrundere în mase, genurile distractive au o mare importanță în formarea gustului public. Ar fi o eroare să le privim snob, cu condescendență, ca preocupări marginale. Dimpotrivă, e necesar să le dăm toată atenția, să punem în valoare întreaga lor capacitate de a modela caracterele, să facem din aceste genuri trepte spre însușirea unei culturi artistice evoluate.în acest mod, cu seriozitate și răspundere, a privit Radi'otelevi- ziunea sarcina organizării festivalului internațional de muzică ușoară — iar reușita obținută arată că direcția aleasă este cea bună. Evident, s-au tras concluzii In urma primei ediții, de anul tre-

facem aci o cronică retrospectivă a spectacolelor televizate, trebuie să amintim, măcar în treacăt, contribuția considerabilă a orchestrei de muzică ușoară1 a Radiotelevi- ziunii, dirijată de Sile Dinicu și Gelu Solomonescu, valoarea sextetului vocal condus de Mitea Marian, calitățile decorative ale scenografiei semnate de Teodora Dinulescu, Armand Crintea și Virgil Luscov. Activitatea depusă în cadrul festivalului, emisiunile prin care imaginile de la Brașov ajungeau seară de seară în toate colțurile țării au subliniat posibilitățile de care dispune colectivul Televiziunii pentru a da relief și amploare unei asemenea manifestări. Transmisia concertelor, sub conducerea regizorilor Alexandru Bocăneț și Valeriu Lazarov, a avut

măiestriei cîntăreților. Primele roade sînt îmbucurătoare. Datorită unui studiu temeinic, excluzînd tot mai mult improvizația (aci un aport prețios au adus regizorul Horea Popescu și profesorul de cînt Jean Bănescu), concurentele noastre Luminița Dobrescu, Anda Călu- găreanu și Mihaela Mihai au produs o bună impresie juriului internațional — ca să nu mai vorbim de excelentul recital al Margaretei Pîslaru. Nivelul general înalt al participanților la festival — printre vedete numărîndu-se stele de prima mărime ale cîntului mondial, iar printre concurenți mulți artiști deja formați și lansați — dă posibilitatea unei comparații întru totul edificatoare pentru progresele dobîndite la noi și pentru ceea ce mai este de făcut pe

acest tărîm. Iii competiție cu exponent de valoare ai diverselor stiluri —. unele lirice, interiorizate, altele ritmate, bazate pe mișcare spectaculoasă — reprezentantele noastre nu ne-au dezamăgit. Dar trofeele dobîndite la Brașov trebuie să stimuleze în continuare strădaniile perseverente, neobosite ale tuturor soliștilor, ale regizorilor și pedagogilor, ale instituțiilor artistice. în scopul formării și dezvoltării unei valoroase 
școli românești de interpretare a 
muzicii ușoare. în această privință, după cum pregătirile pentru „Cerbul de aur' au demonstrat-o, cursurile pot fi utile pentru Inițierea și selecționarea cîntăreților înzestrați, dar ele trebuie urmate de o muncă individuală atentă, minuțioasă, de cizelare a fiecărei personalități, sub o îndrumare absolut calificată, acordîndu-se atenție în primul rînd calităților vocal- artistice ale interpretului.Desigur că și în organizarea concursului propriu-zis s-ar putea realiza, pe baza experienței de pînă acum, unele îmbunătățiri la edițiile următoare. S-ar impune, de pildă, delimitări mai precise privitoare la condițiile de participare a concurenților.După cum se știe. Festivalul și Concursul internațional de muzică ușoară de la Brașov sînt apreciate peste hotare oa una din cele mai însemnate manifestări de acest iei. Iar principalul temei al acestei a- precieri îl constituie faptul că festivalul nostru, departe de a urmări țelurile superficiale ale profitului comercial, este consacrat muzicii de calitate, muzicii cu un adînc conținut artistic și cu o largă rezonanță umană.
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Cronica zilei
Vineri după-amiază a părăsit, Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Berlin, 
delegația Tineretului Liber German 
(F.D.J.), condusă de Werner Engst, 
secretar al Consiliului Central al 
F.D.J. și președinte al Organizației 
pionierilor „Ernst Thălmann", care, 
la invitația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, a fă
cut o vizită în țara noastră.

In aceeași zi, ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane Ia Bucu
rești, Ewald Moldt. 
Ioanele Ambasadei 
prilejul prezentei în 
delegației F.D.J.

*

Orchestra Filarmonicii de stat din 
Bacău a prezentat, vineri seara, în 
sala Teatrului de stat din localitate, 
un concert simfonic cu concursul 
pianistului bulgar Nikolai Evrov, 
care a susținut partea solistică a con
certului pentru pian și orchestră 
nr. 3 de Beethoven, sub bagheta di
rijorului Ovidiu Bălan din București.

★

a oferit în sa- 
un cocteil cu 
tara noastră a

Orchestra națională a radiotelevi- 
ziunii franceze și-a inaugurat vineri 
seara turneul în România cu un con
cert Bimfonic extraordinar, dat în 
sala „Modern" din Timișoara. Con
certul, dirijat de Jean Martinon, di
rectorul ansamblului, a cuprins în 
programul său, alături de lucrări de 
Bizet, Debussy și Roussel, și suita I 
de George Enescu.

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Stockholm, 
delegația română condusă de 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și tehni
că, care a participat la lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-suedeze de colaborare economică 
și tehnică.

*

★

Vineri la amiază s-a deschis în sa
loanele Muzeului de artă din Cluj 
expoziția de pictură contemporană 
americană intitulată „Dispariția și 
apariția imaginii", organizată în ca
drul schimburilor culturale dintre 
România și Statele Unite ale Ameri- 
cii. La vernisaj au luat ciivîn- 
tul criticul de artă Daniel Po
pescu, rectorul Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu" din Cluj, 
precum și ambasadorul State
lor Unite la București, Richard Da
vis, și istoricul de artă Tom Freu
denheim de la Institutul Smithsonian 
din Washington.

Soprana japoneză Hinako Yamane, 
care se află de cîteva zile în țara 
noastră, a fost vineri seara oaspetele 
Operei de Stat din Timișoara, unde 
a apărut în rolul titular din opera 
„Madam Butterfly" de Puccini. Pe 
aceeași scenă, artista niponă va in
terpreta, duminică seara, rolul femi
nin din opera „Rigoletto" de Verdi.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea

14 martie 1969
din

EXTRAGEREA I : 66 78 83 41 80 
56 12 44 23 42 69 25. Fond de premii : 
772 374 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
10 34 20 65. Fond de premii: 411194 
lei.

Perspective favorabile 
colaborării economice
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* Dll\l ȚĂRILE SOCIALISTE ‘

GALAȚI

A început construcția

R. D. Vietnam

!

R. S. Cehoslovacă

Cupa campionilor5!

%/

C. GHEORGHE

R. P. Polonă

R. P. Bulgaria

OBIECTIVE ENERGETICE

același 
compa- 

Proba 
revenit 
cu per-

AMERI-
Nacional 

(Ecuador) 
Catolica 

(Peru)

utere totală de 2 mi- S

I

I

Uniunea Sovietică

I

I

datorită unui tuș-averaj mai 
(58—60).

Convorbire cu Kogoro UIEMURA 
președintele Federației organizațiilor economice din Japonia

Șantierele navale „Comuna din Paris" din Gdynia (R.P Polonă) sînt 
înzestrate cu utilaje și mașini dintre cele mai moderna

REZULTATE ÎNREGISTRATE ÎN 
„CUPA CAMPIONILOR 
Cil DE SUD" la fotbal : 
(Uruguay) — Barcelona
2— 0 (0—0) ; Universidad
(Chile) — Sporting Cristal
3— 2 (2—0); Olympia (Paraguay) — Al 
Litoral (Bolivia) 2—0 (0—0).

în
a-

Torino se desfășoară „Cupa

cm. „Venus" 
tub cinescop 
tuburi elec- 
semiconduc-

Șantierele navale „Comuna din Paris" din Gdynia (R.P Polonă) sînt 
înzestrate cu utilaje și mașini dintre cele mai moderne

romano-japoneze

VenusȘI

I

ln peștera Cloșani din munții Cer- 
nei a fost instalată o stație clinome- 
trică destinată studiului mareelor te
restre, prima de acest gen in țara 
noastră.

Cu ajutorul ei se vor obține date 
necesare îmbunătățirii metodologiei de 
efectuare a prospecțiunilor micro-gra- 
vimetrice. Aparatura cu care este uti
lată a fost construită, în cea mai mare 
parte, în țară și are parametri tehnici 
superiori celor similare din străinătate.

Aflată în perioada de probă, stația 
va începe să funcționeze permanent 
din acest an.

La Galați a început construcția 
microraionului 19 din viitorul car
tier „Dunărea", amplasat la in
trarea dinspre combinat a municipiu
lui. Acesta va însuma 7 300 aparta
mente cu diferite grade de confort, 
unități comerciale și de deservire, 
școli, grădinițe de copii, spații verzi 
și de pentru mașini. în pre
zent, ;date șantierelor proiec
tele pentru toate cele 2 235 aparta
mente planificate să fie realizate anul 
acesta. • (Agerpres)

Aflată într-un turneu prin mal 
multe state europene, delegația eco
nomică guvernamentală niponă, con
dusă de dl. Kogoro Uiemura, preșe
dintele Federației organizațiilor eco
nomice din Japonia (Keindanren), a 
făcut, la începutul acestei săptămîni, 
o scurtă vizită în țara noastră, unde, 
după cum s-a comunicat, a purtat dis
cuții la Ministerul Comerțului Exte
rior și la Camera de Comerț și a fost 
primită de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
înainte de a părăsi România, dl. Uie
mura a acordat unui redactor al zia
rului „Scînteia" un scurt interviu.

Răspunzînd la o întrebare în legă
tură cu scopul vizitei și perspectivele 
colaborării economice dintre cele 
două state, șeful delegației guverna
mentale nipone a declarat că a venit 
în țara noastră pentru a studia posi
bilitățile de lărgire și de diversifi
care a relațiilor comerciale și econo
mice dintre România și Japonia, re
lații care au cunoscut în ultimii ani 
o evoluție ascendentă. In ce privește 
rezultatele dialogului purtat la Bucu
rești, dl. Uiemura le-a apreciat ca po
zitive, considerînd că „am reușit să 
ne înțelegem". Oaspetele japonez a

SPORT
X;. . .
Turneul de tenis din Columbia

ILIE NÂSTASE L-A ÎNVINS
PE RAY RUFFELS

Turneul internațional de tenis de 
la Barranquilla (Columbia) a conti
nuat cu disputarea partidelor din ca
drul „optimilor" de finală ale pro
belor de simplu. în proba masculină, 
jucătorul român Ilie Năstase a obți
nut o frumoasă victorie la australia
nul Ray Ruffels pe care l-a învins 
cu 7—5, 7—5. Alte rezultate : Cox 
(Anglia) — Fairlie (Noua Zeelandă) 
6—2, 6—1; Koch (Brazilia) — Hole- 
cek (Cehoslovacia) 6—4, 6—3 ; Franu- 
lovicl (Iugoslavia) — Plotz (R. F. a 
Germaniei) 2—6, 8—6, 8—6. în proba 
feminină, Leslie Bowrey (Australia) 
a întrecut-o cu 4—6, 6—2, 6—1 pe 
Marilyn Aschner , (S.U.A.), iar Julie 
Heldman (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 
fl—I de Patty Hogan (S.U.A.).

TURNEUL DE ȘAH DE 
BELGRAD

LA

După o zi de repaus, turneul in
ter rțional feminin de șah de la Bel- 
grri a fost reluat cu runda a 5-a în 
care Aleksandria a cîștigat la Car
doso, K. Jovanovicl la Polihroniade, 
Ohalici la Gresser și Markovici la 
Bilek. In clasament conduce sovie
tica Nana Aleksandria cu 4,5 puncte 
urmată de cehoslovaca Malipetrova 
— 3,5 puncte și o partidă întreruptă. 
Elisabeta Polihroniade ocupă locul 
10 cu 2 puncte și o partidă amînată.

Prevenirea
dentareIntegritatea dinților, strălucirea smalțului și așezarea armonioasă pe arcade constituie un simbol al sănătății și frumuseții. Dinții bolnavi prin carie sau paradentoză, ca și orînduirea lor defectuoasă în diversele anomalii dento- maxilare, constituie nu numai un defect fizionomie, dar și un pericol pentru sănătatea copilului și, mai tîrziu, un factor ce contribuie la scăderea capacității de muncă a omului, un factor de scădere a mediei de viață.O metodă eficientă în prevenirea afecțiunilor dentare — pe lîngă alimentația rațională șl tratamentul precoce al afecțiunilor dentare — constă în igiena bucală. După vîrsta de trei ani copilul trebuie să fie învățat să se spele cu peria și pasta de dinți, In principiu, după masa de prînz și seara, înainte de culcare.Orice copil, ca și orice om civilizat, trebuie să aibă o

SUPCO

în cîteva rînduri
CUNOSCUTUL ATLET SOVIETIC 

VALERI BRUMEL, recordman mon
dial în proba de săritură în înălți
me, își continuă pregătirile in' vede
rea reintrării în activitatea compe- 
titională. In cadrul unui antrena
ment care a avut loc la Moscova, 
Brumei a trecut peste ștacheta înăl
țată la 2,00 m.

arătat că, în acest context de înțele
gere reciprocă, s-au conturat noi po
sibilități de extindere a colaborării 
economice bilaterale, care va deveni 
astfel tot mai diversificată.
•Solicitat să enumere unele domenii 

în care colaborarea româno-niponă 
are perspective mai favorabile de 
dezvoltare, dl. Uiemura a ținut să 
sublinieze că, în această privință, a 
constatat opinii convergente, atît în 
România cît.și în Japonia. Domeniile 
în care colaborarea bilaterală ar pu
tea îmbrăca forme mai importante 
sînt, a spus d-sa, în afara schimbu
lui de mărfuri în ambele sensuri, 
lărgirea schimbului de tehnologii, 
precum și cooperarea pe terțe piețe.

Referindu-se la faptul că economia 
Japoniei depinde, într-o măsură în
semnată, de piața externă, dl. Uie
mura a arătat că țara sa importă a- 
proape 20 la sută din necesarul de 
alimente și peste 80 la sută din can
titatea de materii prime pe care o 
prelucrează. în același timp, o bună 
parte din producția industrială ni
ponă își are debușeele în străinătate. 
D-sa, apreciind că țara sa poate im
porta din România nu numai materii 
prime și produse alimentare, ci și 
produse prelucrate, a arătat că pen
tru aceasta sînt necesare în conti
nuare discuții.

în încheiere, subliniind importanța 
colaborării economice între state cu 
orînduiri social-politlce diferite pen
tru mai buna cunoaștere reciprocă și 
apropierea Intre popoare, pentru asi
gurarea unei păci durabile în lume, 
dl. Uiemura a remarcat că „numai 
cooperînd în domeniul economic și 
în cel cultural se poate spune că 
vom crea cadrul pentru asigurarea 
înțelegerii internaționale", stăruind 
în mod deosebit asupra rolului cola
borării economice în promovarea 
progresului social șl a bunăstării fie
cărui popor.

NOI ÎNTREPRINDERI
ALE INDUSTRIEI UȘOARE

Zilele trecute, la 
Orgsk, în R.S.S. Leto
nă, a intrat în funcțiu
ne o mare filatură cu 
aproape 22 000 de fu
suri — prima parte a 
noului combinat de tri
cotaje ce se constru
iește aici. O dată cu 
terminarea celei de-a 
doua părți, combinatul 
va produce anual circa 
12 milioane de confec
ții din tricotaje de lină

și fibre sintetice pentru 
femei și copii.

In prezent, în Uniu
nea Sovietică se află în 
construcție 400 de în
treprinderi ale indus
triei ușoare, din care 
aproape o treime vor 
începe să producă încă 
în cursul acestui an. 
Pînă la sfîrțitul anului 
vor intra în funcțiune 
39 de fabrici și combi
nate textile, numeroase

fabrici de tricotaje șl 
confecții, combinate de 
încălțăminte. Multe 
dintre ele sînt ampla
sate în republicile din 
Asia Centrală și Trans- 
caucazia. Industria u- 
șoară sovietică reali
zează în prezent a cin- 
cea parte din produc
ția industrială a țării. 
Ea are 25 de ramuri în 
care lucrează 4 milioa
ne de oameni.

DEPĂȘIRI ALE PLANULUI 
ECONOMIC

Oamenii muncii din 
R. D. Vietnam depun 
eforturi sporite pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
de reconstrucție, pen
tru dezvoltarea ți con
solidarea economiei ță-

rii. Astfel, textiliștii din 
Nam Dinh s-au angajat 
ca în primul trimestru 
al anului să realizeze 
30 la sută din preve. 
derile planului pe în
tregul an. Muncitorii

de la Uzina mecanică 
pentru mașini agricole 
din capitala țării au de
pășit planul pe primele 
două luni ale anului cu 
50 la sută.

NOUTĂȚI ÎN CONSTRUCȚIA 
LOCUINȚE

DUPĂ PATRU ETAPE. ÎN CURSA 
CICLISTĂ PARIS — NISA continuă 
să fie lider rutierul belgian Eddy 
Merckx. îl urmează în clasamentul 
general individual francezii Poulidor 
— la 29”, Anquetil — la 45“, vest- 
germanul Wolfshohl — la 1’26” etc. 
Etapa a 4-a, desfășurată pe distanța 
St. Etienne — Bollene (201 km), a re
venit italianului Dino Zandegu (cro
nometrat cu 5h 30’10”).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC desfășurat în aer liber LA 
SAN JOSE, sprinterul american 
Ronnie Ray Smith a cîștigat proba 
de 150 yarzi în 14”3/10. Cu 
timp a fost cronometrat si 
triotul său, Tommie Smith, 
de săritură cu prăjina a 
sportivului grec Papanicolau 
formanța de 5,03 m.

Vineri la Paris au început în sala 
„Coubertin" întrecerile competiției 
internaționale masculine de floretă 
pe echipe pentru „Cupa campioni
lor europeni". Echipa Steaua a obți
nut în grupa sa două victorii. Flo- 
retiștii români au întrecut cu 9—5 e- 
chipa Sherma Torino, iar în cel de-al 
doilea meci au făcut 8—8 cu Leblond 
(Franța). Steaua a primit însă vic
toria 
bun

vremea

Construcția de locu
ințe a luat o mare am
ploare în orașele și a- 
șezările muncitorești 
din R. S. Cehoslovacă. 
Numai în cursul anului 
trecut au fost date 
folosință 85 000 de 
portamento. Anul

REZULTATE ÎNREGISTRATE ÎN 
„OPTIMILE" de finală ale probei de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Beau
lieu ; Montrenaud (Franța) — Ge
raghty (Australia) 7—5, 3—6, 6—4 ; 
Braclay (Franța) — Gartner (Aus
tralia) 6—3, 9—7 ; Merlo (Italia) — 
Cliston (Anglia) 6—4, 1—6,. 6—4 ; Fior 
(Spania) — Palmieri (Italia) 7—5, 
6—3; Varga (Ungaria) — Guerrero 
(Spania) 3-6, 6—0. 7—5.

LA RIGA s-a disputat meciul din
tre echipele T.T.T. Riga și Wisla 
Cracovia, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin. Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 72—34 (36—16). In 
urma acestei victorii, baschetbalis
tele sovietice s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

FEDERAȚIA DE SPECIALITATE 
DIN KENYA a hotărît să interzică 
participarea atleților kenyeni la 
concursurile din Elveția. Italia și 
R. F. a Germaniei în cazul că spor
tivi din aceste țări vor lua parte la 
Jocurile sud-africane de la Bloem
fontein, rezervate numai sportivilor 
albi. După cum se știe, în cursul a- 
cestei veri o echipă de atleți ke
nyeni, avînd în frunte Pe Kipchoge 
Keyno si Wilson Kiprugut, va parti
cipa la opt concursuri în Europa.

La
campionilor- europeni" la floretă pen
tru echipele feminine. In primele 

• meciuri,,, Șțeaua București ai-dispus 
cu 16—0 de Linz și a întrecut' cu 
9—3 pe Racing Club Paris.

STEAUA DINAMO 
DERBIUL CAMPIONATU 
LUI DE BASCHET

afecțiunilor9
la copiiperie de dinți personală șl pastă de dinți.Spălarea dinților, asemenea igienei corporale în general, trebuie să constituie o preocupare principală pentru părinți. Ea favorizează o bună circulație în mucoasa gingivală și evită producerea de carii și paradentopatii. Pasta de dinți folosită emulsionează grăsimile din resturile alimentare prin săpunul care îi este încorporat, polisează suprafețele dentare prin carbonatul de calciu inclus, distruge microbii din cavitatea bucală prin antisepticele pe care le conține.Care este pasta de dinți indicată pentru copii ? Specialiștii ne recomandă pasta de dinți „FOSFODENT' deoarece constituie un produs pe bază de fosfat bicalcic care întărește dantura. Este foarte spumoasă și are un gust plăcut, răcoritor, asemănător aromei pe care ne-o lasă guma de mestecat.

Televizorul constituie 
unul dintre mijloacele moder
ne, menit să ridice gradul de 
civilizație și confort al vieții 
noastre cotidiene prin înlesni
rea unei rapide, complexe și 
accesibile informări în cele 
mai diverse domenii.

Micile ecrane ale televizoa
relor „Miraj" și „Venus" ofe
ră imagini perfecte, sunete 
clare. „Miraj", echipat cu un 
tub cinescop autoprotejat, cu 
14 tuburi electronice, 6 diode, 
12 canale și un difuzor per
manent de 3 W, are diagonala 
ecranului de 59 
dispune de un 
autoprotejat, 14 
tronice, 7 diode 
toare și un difuzor permanent 
de 3 W, precum șt de borne 
exterioare pentru antenă și 
comandă la distanță. Diago
nala ecranului este de 47 cm,

„Miraj" costă 5100 lei, iar 
„Venus" — 4 000 lei. Se pot 
cumpăra și cu plata în rate.

Astăzi după-amiază, tn sala 
Floreasca din Capitală se va 
desfășura derbiul campionatului 
republican masculin de baschet 
dintre 
Steaua 
începe 
cadrul 
se vor .
tide : la ora 17,00 se vor înțîlni 
formațiile Politehnica Bucu
rești și Politehnica Brașov, iar 
la ora 19,30 va avea loc me
ciul dintre echipele 
București și I.C.H.F. 
resti.

echipele bucureștene 
si Dinamo. Partida va 
la ora ÎS,15. Tot în 
campionatului masculin 
mai disputa două par-

Rapid 
Bucu-

Ieri în țară : vremea a conti
nuat să se încălzească în toate 
regiunile țării. Cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit în cîm- 
pia de vest, Maramureș, nordul 
Transilvaniei și Moldova. Tem
porar în Maramureș. în nordul 
și centrul Moldovei a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit; . Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între plus 1 grad 
la Bacău și Adjud și plus 18 gra
de la Banloc, Timișoara și Blaj. 
Local, în sudul și estul țării cea
ța a persistat. în București : 
vremea a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost 
de plus 15 grade. Timpul proba
bil pentru 16, 17 și 18 martie. In 
țară : vreme în general umedă, 
cu cerul mai muri noros. Vor 
cădea ploi care în nordul țării, 
pe alocuri, se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare. Vînt potri
vit, cu intensificări din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere 
ușoară, începînd din nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, iar ma
ximele vor fl cuprinse între plus 
2 și plus 12 grade. în București : 
vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Tem
porar precipitații. Vînt potrivit 
cu intensificări din sectorul nor
dic. Temperatura scădere
treptată.

TURISTLa întreprinderea „Industria laptelui’-Brașov a intrat în funcțiune o linie modernă de preambalare a diverselor sortimente de brînzeturi. A- ceastă linie automată, realizată la un înalt nivel tehnic, vine să contribuie la punerea Ia dispoziția consumatorilor a unor brînzeturi gata tăiate, cîntărite, preambalate și cu prețul calculat electronic. Mașini automate reglează grosi-

mea și numărul feliilor greutate de 100—200 gr sînt închise ermetic în plicuri de material plastic.Zilele acestea vor apărea tn magazine pungi „Turist* cu brînzeturi preambalate din sortimente de calitate superioară — Trapist, Olanda, Șvaițer și Cedar — preambalate în folii, în gramaje pînă 200 grame, tăiate în felii condiții de igienă optime.

UN VALOROS
CONCENTRAT ALIMENTARO grupă importantă de produse alimentare mult folosite azi o reprezintă produsele concentrate, sau sub formă de pulbere, avînd la bază proteine de origine vegetală sau animală.Folosirea supelor concentrate ușurează munca gospodinei, deoarece nu mai este nevoită să-și cumpere și să pregătească diferitele componente necesare. în preparatele de supă există încorporate toate ingredientele necesare.Pentru pregătitul unei supe obișnuite e nevoie de cel puțin două ore. Folosind supele

gata preparate sub formă de pulbere, în numai 10 minute se obține o supă hrănitoare, aromată și gustoasă. Prin finețea componenților este înlesnită resorbția.Este bine să reținem : la un preț accesibil putem avea supă caldă pentru patru porții, numai cere unui fiarbă.Plicurile „Valea Roșie’ prin magazinele Imaginile de pe plic, în culori vii, atrăgătoare, indică sortimentul și sugerează materia primă folosită.

în timpul cit se litru de apă să„Supco* au marca și se desfac alimentare.
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Ca să-și păstreze prospeți- ș 
mea: și tinerețea în ciuda ani- Ș lor, a muncii practice gospo- 
dărești, femeile ocrotesc mîi- jt 
nile cu ajutorul diferitelor produse cosmetice. Din seria 
acestora amintim o emulsie Ș 
fluidă, cu mare putere de pă- 
trundere în epidermă, cunos- Ș cută în comerț sub denumirea Ș 
de „loțiune pentru îngrijirea ș mîinilor — Darclee". Călită- țj file acesteia Conferă epider- 5 mei un aspect catifelat. Are Ș 
mare stabilitate în timp și ac- jj fionează hidratant. Se găsește jț 
în magazine prezentată în fia.- Ș coane de. sticlă la prețul de § 14,75 lei §

„DARCLlE" — 
LOTIUNE PENTRU 
ÎNGRIJIREA 
MlINILOR Mitingul de la Havana

HAVANA 14. — Corespondentul
Agerpres, Victor Stamate, transmite : 
In fața Universității din Havana a 
avut loc un mare miting în memo
ria martirilor căzuți la 13 martie 
1957 în lupta împotriva regimului 
dictatorial. In tribuna oficială se 
aflau Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba și prim-minis- 
tru, dr. Osvaldo Dorticos, președin
tele Republicii Cuba, și alți membri 
ai Biroului Politic, membri ai Comi
tetului Central, miniștri, invitați.

Au fost prezenți, / de asemenea, 
șefi și membri ai unor misiuni di
plomatice, între care și Vasile Mu- 
șat, ambasadorul 
vana.

Cu acest prilej, Fidel 
rostit o cuvîntare 
s-a ocupat pe larg de problemele în- 
vățămîntului universitar în Cuba și 
de unele aspecte legate de actuala 
campanie de recoltare și de prelu
crare a zahărului.

României la Ha-

Castro a 
în cadrul căreia

cesta se vor construi 
alte 100 000 de aparta
mente. Numai în Slo
vacia planul prevede 
ca în perioada 1971— 
1980 să fie date în fo
losință 400 000 de lo
cuințe.

Pentru a asigura tn-

deplinirea cu succes a 
acestui vast plan se pre
vede creștererea con
stantă a producției 
materialelor de con
strucție. Astfel, în 
cursul acestui an pro
ducția de ciment va 
spori în Cehoslovacia 
cu 1 milion tona.

Anul acesta în Bul
garia se vor produce
17 800000000 kwh ore
energie electrică, cu 2,5
miliarde mai mult de

ft cît anul trecut. In
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ȘEDINȚA COMISIEI

cursul lunii ianuarie 
s-au și produs circa 2 
miliarde kwh ore, adică 
de 4,5 ori mai mult de- 
cît în întreg anul 1939. 
In vederea sporirii pro-

ducției de energie elec
trică se prevede ca încă 
în acest an să fie cons
truite și extinse 18 o- 
biective energetice cu o 
putere tot-Z. Z~ Z 
lioane kw.

Vizita în Tunisia

PERMANENTE C. A. E. R
PENTRU TRANSPORTURI de Stat pentru Cultură și Artă

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Zi
lele acestea s-a încheiat la Baku, în 
U.R.S.S., a 34-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru trans
porturi, la care au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. Comi
sia a adoptat unele recomandări care 
vor contribui la dezvoltarea în con
tinuare și la sporirea eficacității co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice a țărilor membre C.A.E.R. în 
domeniul transporturilor. S-a acordat 
o atenție deosebită dezvoltării trans
porturilor de mărfuri în conteinere, 
preambalate și în pachete, trecerii 
materialului rulant al căilor ferate

cu ecartament de 1435 mm la siste
mul de cuplare automată, precum și 
introducerii în viitor a avioanelor cu 
capacitate sporită de încărcare și su
personice pe traseele aeriene.

Comisia a discutat, de asemenea, 
unele probleme tehnice referitoare la 
Introducerea calculului electronic în 
programarea transporturilor, lărgi
rea utilizării automobilelor în trans
porturile internaționale etc.

A fost examinat raportul cu pri
vire la activitatea efectuată de Co
misie în anul 1968 și s-a aprobat pla
nul său de muncă pe anul viitor.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă.

TUNIS 14. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite" 
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
care face o vizită oficială în Tuni
sia, a avut vineri întrevederi cu Ha
bib Bourguiba-junior, ministrul afa
cerilor externe al Tunisiei. în cursul 
întrevederii au fost discutate posi
bilitățile de dezvoltare a relațiilor 
româno-tunisiene, în special în do
meniul cultural. De asemenea, Pom- 
piliu Macovei a avut convorbiri cu 
Lamine Chabbi, președintele Comi
tetului cultural național tunisian.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și membrii de
legației române au vizitat muzeele 
„Bardo" și „Carthege", precum și 
Școala do arte frumoase din Tunis*
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Elveția. Demonstrație a oamenilor muncii din Geneva în semn de protest împotriva măsurilor represive și anti
democratice instaurate în Spania, ca urmare a decretării stării excepționale

VIZITA DELEGAȚIEI

- „A/tfr, • «xjoc

cfe convorbirile
franco - vest-germane

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

și pro-

cooperării bilate- 
ocupat un loc im

atît di- și limi-

„Explicații" prilejuite

stabilirii ordinii

VIETNAMUL DE SUD

Obiective militare
americano -saigoneze
atacate de patrioți

GUVERNAMENTALE ROMÂNE

In noua zeelanda
WELLINGTON 14 (Agerpres). — Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, care se află în vizită în Noua Zeelandă, a semnat vineri un acord cu privire la clauza națiunii celei mai favorizate între Noua Zeelandă și România. România este astfel a patra țară din rîndul statelor socialiste, după U.R.S.S., Bulgaria și Polonia, care a încheiat un asemenea acord cu Noua Zeelandă.Șeful delegației guvernamentale române a avut convorbiri cu ministrul comerțului exterior din

Noua Zeelandă, John Marshall, în cadrul cărora a avut loc un larg schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor comerciale bilaterale. România este interesată să cumpere, din Noua Zeelandă lînă, piei și alte produse, livrînd în schimb echipament industrial, în special vagoane de cale ferată, tractoare, motoare electrice, camioane și echipament forestier.Tovarășul Gheorghe Rădulescu a mai avut întîlniri cu ministrul finanțelor, Robert Muldoon, și cu ministrul vămilor, Norman Shel-

[Nit IMIIINilIAȘ A FBST l'IIIWTA lit
WSEBIHEIE l(ISII> I1IIIIZ TITOBELGRAD 14. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmite : Vineri dimineață, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit delegația P.C.R., condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al al C.C. ticipă la lucrările celuiPrezidiului Permanent al P.C.R., care par- de-al

A

Peru cere
■ Jf"sa-i fie

IX-lea Congres al U.C.I. La întîl- nire au participat Miloș Minici, președintele Skupștinei R. S. Serbia, Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. iugoslavia la București, și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

înttlnirea la nivel înalt fran
co—vest-germană desfășurată 
joi fi vineri la Paris se situează 
in prim-planul comentariilor 
presei pariziene, ceea ce confir
mă că, în contextul actual, con
vorbirile dintre președintele de 
Gaulle și cancelarul Kiesinger 
au depășit cadrul unei întreve
deri de rutină. E drept că nu 
t-a preconizat încheierea vreu
nui acord important cu prile
jul acestei vizite. De fapt, după 
cum subliniază ziarele france
ze, cei doi interlocutori au ți
nut doar „să se explice" asu
pra unui „contencios dificil". 
O explicație devenită necesară 
ținindu-se seama de stadiul ac
tual al relațiilor franco—vest- 
germane. „Le Figaro" ține să 
menționeze că însuși ministrul 
francez Debrâ a declarat că 
rezultatele realizate în coope
rarea dintre cele două țări, 
prevăzută prin tratatul semnat 
în urmă cu cîțiva ani, nu poate 
itîmi decît decepție.

Două teme au dominat discu
țiile : problemele vest-europene 
și cooperarea bilaterală. „Neîn
crederea a fost risipită numai 
parțial — scrie ziarul amintit — 
iar divergențele privind Europa 
(occidentală) persistă."

Presa franceză notează că, 
atît în problema aderării An
gliei la Piața comună, susținută 
de R.F.G., sau în criza Uniunii 
Europei Occidentale, nu s-a rea
lizat nici o apropiere. „Nimic 
nu poate ascunde, intr-adevăr, 
că astăzi asupra chestiunii coo
perării vest-europene, dezacor
dul dintre Franța și R.F.G. este 
din ce în ce mai profund. Gra
vitatea acestui dezacord este ac
tualmente ilustrată de criza 
U.E.O., a cărei soluționare e din 
ce în ce mai greu posibilă" — 
apreciază „Le Monde", care 
scoate în evidență că pe plan 
politic „impasul apare ca to-

tal". Cancelarul Kiesinger și-a 
exprimat regretul față de opozi
ția Franței la candidatura bri
tanică în Piața comună, luînd 
în același timp act de asigura
rea că Franța rămîne atașată 
acestui organism. Totodată, 
francezii au ținut să reafirme 
că nu vor reveni în consiliul 
U.E.O- decît atunci cînd se va 
respecta principiul unanimită
ții în chestiunea convocării șe
dințelor și 
de zi.

Pe planul 
rale, care a 
portant in discuții, cele două 
părți, după șase ani de tenta
tive comune „destul de infruc
tuoase" — cum se exprimă „Le 
Figaro" — se mulțumesc a- 
cum cu poziții „realiste și mo
deste". S-au examinat 
ficibltățile existente, cît 
tele acestei cooperări.

Au fost înregistrate 
grese în unele domenii în urma 
convorbirilor. Astfel, președin
tele de Gaulle și cancelarul 
Kiesinger au căzut de acord a- 
supra necesității de a se îmbu
nătăți mecanismul de informa
re reciprocă și de a se crea 
„un fel de organism coordona
tor pentru cazuri de criză". 
Cancelarul Kiesinger ar fi evo
cat în această privință măsu
rile luate între timp de guver
natorii principalelor bănci cen
trale, de a se întruni în termen 
de 12—24 ore, în situații deo
sebite. De asemenea, a fost re
ținută sugestia ca cele două 
țări să coopereze la amenajarea 
în comun a regiunii Saar-Lo- 
rena.

Desigur, esențiale au fost „ex
plicațiile" de care aminteam la 
început. In această privință 
„Les Echos" nu omite să pre
cizeze că „a se explica" nu în
seamnă implicit „a se înțelege".

SAIGON 14 (Agerpres). — Conti- nuîndu-și acțiunile de atac și hărțuire, începind din delta fluviului Mekong pînă în regiunile septentrionale ale Vietnamului de sud, forțele Frontului Național de Eliberare se găsesc în cea de-a 20-a zi de la declanșarea ofensivei lor generale împotriva obiectivelor militare americane șl saigoneze. In noaptea de joi spre vineri, comandamentul trupelor S.U.A. a făcut cunoscut că F.N.E. „a bombardat alte 15 obiective militare'. în nordul țării, o unitate a infanteriștilor marini americani a iost surprinsă printr-un atac cu grenade și arme automate și apoi încercuită. Primind sprijinul unor unități de artilerie și al elicopterelor, militarii americani au reușit să spargă încercuirea, dar cu prețul unor pierderi în oameni și materiale. In regiunea deltei Mekongului, pa- trioții au atacat cu mortiere unități ale saigonezilor aflate în a- propierea localităților Tri Ton, Vi Thanh, Kien Thien, Long My și Ba Long.

respectată 
suveranitatea

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat co
respondentului Ia Lima al ziarului 
mexican „Siempre", președintele Re
publicii Peru, Juan Velasco Alva
rado. a declarat că evenimentele din 
țara sa, legate de exproprierea bu
nurilor firmei americane „Interna
tional Petroleum Company". vor 
avea rezultate importante și în pri
mul rînd cucerirea independenței 
economice. El a subliniat din nou 
poziția guvernului de la Lima, care 
cere respectarea atributelor suvera
nității țării. Șeful statului Peruvian 
a arătat că pentru dezvoltarea eco
nomică a țării este necesară înlătu
rarea imixtiunii străine în treburile 
interne și extinderea relațiilor eco
nomice, tehnice și culturale cu toate 
țările lumii.

★
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

„Mișcarea pentru apărarea bogățiilor 
naționale" din Argentina a atras 
atenția asupra intensificării efortu
rilor societăților străine, în special 
nord-americane, de a controla co
merțul dintre țările latino-americane.

Delegația P.C.R., condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la cel de-al IX-lea Congres al 
U.C.I., a avut vineri o întîlnire 
cu Jose Cademartori, membru al

Comisiei Politice a P.C. din Chile, 
deputat, Aniceto Rodriguez, secretar 
general adjunct al Partidului Socialist 
din Chile, și Marcelino Dos Santos, 
secretar politic al Frontului de Elibe
rare din Mozambic.

Lucrările Congresului U.C.I

PAKISTAN 4

lETOITI CENTRIFUGE
ÎN SÎNUL OPOZIȚIEI

Contacte diplomatice
• •privind situația

în aceste zile continuă să se des
fășoare o intensă activitate diploma
tică privind situația din Orientul A- 
propiat. La Beirut, Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul Apro
piat, a avut o întrevedere cu minis
trul de externe al Libanului, Youssef 
Salem. Comandantul șef al forțelor 
americane din Orientul Apropiat și 
din Asia meridională, generalul 
Theodore Conway, a avut convor
biri cu ministrul israelian al apă
rării, generalul Moshe Dayan. Pe de 
altă parte, ministrul afacerilor ex
terne al Israelului, Abba Eban, a a- 
vut joi seara la Washington o nouă 
întrevedere cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers.

Mahmud Fawzi, consilier al preșe
dintelui Nasser pentru probleme ex
terne, aflat într-o vizită la Madrid, 
a remis generalului Franco un mesaj 
din partea președintelui R.A.U.

î

î

PRIVIND NOUL CABINET ISRAELIAN
IERUSALIM 14 (Agerpres). — Pri

mul ministru desemnat al Israelului, 
Golda Meir, și-a încheiat consultări
le In vederea formării noului gu
vern. Partidele membre ale coaliției 
guvernamentale au căzut de acord 
asupra politicii preconizate de noul 
prim-ministru care, relevă agenția 
United Press International, nu se va 
deosebi în esență de cea a prede
cesorului său, Levi Eshkol. în ce 
privește lista noului guvern, pe care 
d-na Meir urmează să o prezinte 
parlamentului luni, aceasta nu va 
aduce, potrivit agenției citate, nici 
• schimbare față de fostul cabinet.

BĂTĂLIA GIGÂNȚILOR
PETROLULUI

„Phillips Petroleum", una din 
cele mai mari societăți petro
liere americane, a făcut o o- 
fertă de cumpărare societății 
„Amerada Petroleum", un im
portant producător de țiței 
brut, care operează in Statele 
Unite. Canada si Libia. Situa
ția este complicată de faptul că, 
la rîndul său, „Amerada". în 
intenția de a-și întări poziția, a 
realizat un acord de principiu 
asupra fuzionării cu societatea 
„Hess Oil and Chemical". 
„Phillips" a lăsat să se înțelea
gă clar că oferta sa se adresea
ză numai companiei „Amerada 
Petroleum" și nu unei virtuale 
societăți „Amerada-Hess".

Acordul realizat 
marți la Rawalpindi, 
în cadrul tratativelor 
dintre reprezentanții 
guvernului pakistanez 
și cei al opoziției, ca
re părea să deschidă 
calea spre soluționarea 
crizei politice, a fost 
urmat, la numai 48 
de ore. de un eveni
ment de natură să 
îngreuneze evoluția 
situației. Joi seara, 
purtătorul de cuvînt 
al opoziției a anunțat 
oficial 
Hanței 
de de 
te în 
țiunilor _____ ____
„Această hotărîre — 
arată agenția France 
Presse — era 
fapt așteptat 
momentul în 
liderul Pakistanului 
de est, seicul Mu 
jibur Rehman a 
nunțat că se disocia
ză de comitet. După

dizolvarea a- 
celor opt parti- 
opoziție. grupa- 
Comitetul ac- 

democratice.

un 
din 

care

a-

încheierea tratativelor, 
primele reacții arată o 
netă sciziune între 
delegații partidelor din 
Pakistanul de vest și 
cei ai părții de est". 
Divergențele constau 
în poziția diferită pe 
care aceste partide au 
adoptat-o fată de re
zultatele negocierilor 
avute cu guvernul. 
Reprezentanții din Pa
kistanul occidental 
par să fi fost satis- 
făcuti de faptul că 
Ayub Khan s-a de- 
■clarat de acord cu in
troducerea votului ti- 
niversal-direct, precum 
și cu crearea unui 
parlament federal, în 
timp ce reprezentanții 
Pakistanului oriental, 
care ceruseră o auto
nomie deplină pentru 
această regiune a tă
rii. au fost nemulțu
miți de faptul că e- 
xaminarea acestei 
probleme a fost amî-

dată 
aceste 
sinul 

accen- 
centri-

ultimelor 
mareșal 
Asghar 

de . mai 
depu- 

susținute

nată pentru o 
ulterioară. In 
împrejurări. în 
opoziției s-au 
tuat tendințele 
fuge.

Potrivit 
știri, fostul 
al aerului. 
Khan. care 
multe luni 
ne eforturi
pentru a menține u- 
nitatea opoziției, a a- 
nuntat formarea unui 
nou partid politic — 

■ „Partidul dreptății", 
arupînd diverse per
sonalități politice ce 
se declară indepen
dente.

Pe de altă parte, 
fostul ministru de ex
terne. Aii Bhutto, ca
re n-a participat 
tratativele de la Ra
walpindi. a cerut for
marea unui guvern de 
tranziție și alegerea 
rapidă a unei Adu
nări Constituante.

la

Cei trei cosmonauțl, după amerizarea 
lui „Apollo-9", la bordul portavionu
lui „Guadalcanal", în fața unui tort 
uriaș ce reprezintă cabina spațială 
în care s-au întors din „marca aven

tură cosmică"

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : In 
oursul dimineții de vineri, cel de-al 
IX-lea congres al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia și-a continuat lu
crările pe comisii. După-amiază s-a 
întrunit ședința plenară, sub preșe
dinția lui Marko Nikezici, președin
tele C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia. S-a anunțat că pe adre
sa congresului au sosit numeroasa 
mesaje și scrisori de salut din țară 
și din străinătate. In raportul Co
misiei pentru verificarea mandatelor 
delegaților, prezentat de lelița Ra- 
doicevici, s-a menționat că la con
gres participă în total 1287 dele
gați, membrii Comitetului Central, ai 
Comisiei de Revizie, ai Comisiei de 
Control, reprezentînd peste- 1146 000 
de membri de partid.

In continuarea lucrărilor, Țvietin 
Miatovici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., a prezentat raportul Co
misiei pentru statut. ~ 
doptat noul Statut

Miroslav Peciuilici, 
mitetului Executiv al 
a prezentat raportul Comisiei pentru 
dezvoltarea în continuare a U.C.I. 
Congresul a aprobat în unanimitate 
textul rezoluției privind „Bazele ideo- 
logico-politice ale dezvoltării în con
tinuare a U.C.I.".

In partea a doua a ședinței, pre
zidată de Veselim Djuranovici, pre
ședintele C.C. al U.C. din Munte- 
negru, a fost prezentat raportul Co
misiei pentru relații internaționale. 
In numele Comisiei, raportul a fost 
expus de Niaz Dizdarevici, membru 
al Comitetului Executiv al C.C s’V 
U.C.I. Rezoluția „Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia în lupta pentru 
relații internaționale bazate pe ega
litate în drepturi, pentru pace și 
socialism", a fost adoptată în una-* 
nimitate.

TRATATUL DE NEPROLIFERARE
RATIFICAT DE SENATUL S. U. A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — Senatul S.U.A. 
a ratificat joi cu 83 de voturi pentru și 15 contra 
Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, pre
zentat acestui organism în luna iulie anul trecu'., 
de către Administrația Johnson. în cursul dezbate
rilor au fost respinse propunerile de amendare și 
introducerea de rezerve la tratat care urmăreau să 
modifice unele clauze esențiale privind condițio
narea participării S.U.A. la tratat.

Nixon despre sistemul

anfirachefă „Sentinel"
WASHINGTON 14 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă ținută la Washington, 
președintele Nixon a anunțat că a hotărît 
crearea sistemului de rachete anti-balistice „Sen
tinel". însă pe o bază „substanțial modificată" 
față de recomandările fostului președinte Lyndon 
Johnson. El a arătat că amploarea rachetelor va fi 
reexaminată anual, ținîndu-se seama de dezvoltarea 
tehnică și de contextul diplomatic. R. Nixon a afir
mat că acest proiect nu ar trebui să constituie un 
obstacol în calea convorbirilor cu Uniunea Sovie
tică în vederea unei eventuale reduceri a arma
mentelor.

agențiile de presă transmit: protocol cu privire la schimburile de 
mărfuri dintre Uniunea Sovietică și 
Japonia pe anul 1969.

Congresul a a- 
al U.C.I.

membru al Co- 
C.C. al U.C.I.,

★
în ședința comună a Prezidiului 

și a Comitetului Executiv ale Con
ferinței Federale a Uniunii Socialis
te a Poporului Muncitor din Iugo
slavia a fost unanim adoptată propu
nerea Comitetului de coordonare al 
organizațiilor social-politice pentru 
problemele cadrelor ca Milentie Po- 
povici să fie desemnat candidat pen
tru funcția de președinte al Skupști
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, pe 
care a deținut-o și pînă în pre
zent.

Â fost, de asemenea, adoptată în 
unanimitate, propunerea ca lui Mi- 
tia Ribicici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., să i se 
încredințeze mandatul pentru alcă
tuirea Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

în dezbatere:

Perspectivele
comunicațiilor
prin sateliți

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Experți în probleme nucleare din 18 țări se vor întîlni 
la Viena în zilele de .17—21 martie, pentru a adopta un raport cu privire la 
folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice în țările în curs de dezvoltare, 
s-a anunțat la sediul O.N.U. Urmează să fie prezenți reprezentanți din Brazi
lia, Canada, Cehoslovacia, Danemarca, Franța, Ghana, India, Italia, Japonia, 
Republica Malgașă, Mexic, Pakistan, Polonia, România, U.R.S.S., R.A.U., Ma
rea Britanie și S.U.A.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei Ia 
O.N.U. a adresat o scrisoare Consi
liului de Securitate în care informează 
că trupele americano-saigoneze au vio
lat de 17 ori teritoriul cambodgian în 
perioada 11 ianuarie — 25 februarie.

Delegația guvernamen
tală economică japoneză 
condusă de Kogoro Uiemura, preșe
dintele Federației organizațiilor eco
nomice din Japonia, a fost primită de 
președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda.

înțelegerea de colabo
rare pe anul 1969 între 
Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea scriitorilor 
din U.R.S.S. a fost încheiată la 
Moscova, pe baza planului de cola
borare culturală și științifică dintre 
cele două țări. înțelegerea a fost • 
semnată de Ștefan Bănulescu, vice
președinte al Uniunii scriitorilor din 
România, și de Vitali Ozerov, secretar 
al Conducerii Uniunii scriitorilor so
vietici.

Willy Brandt va candida 
din nou la funcția de can
celar, cu prilejul viitoarelor alegeri 
generale, care vor avea loc în toamna 
acestui an, a anunțat Prezidiul Par
tidului Social-Democrat.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, va face o vizită în 
Austria între 14 și 18 aprilie 1969, 
la invitația cancelarului federal, Jo
sef Klaus — anunță agenția B.T.A.

Protocol sovieto-japonez.
La Moscova a fost seihnat vineri un

Prima sesiune a Direcției 
consorțiului bancar ungaro- 
iugOSlOV a avut 'oc 'a Budapesta, 
anunță agenția M.T.I. In cadrul se
siunii a fost luată, printre altele, ho- 
tărirea de finanțare a producției unor 
locomotive în colaborare de întreprin
derea ungară „Ganz-Mavag" și uzina 
iugoslavă „Djuro Djakovici".

Tratative între reprezen
tanți ai guvernelor R. P. 
Mongole și Franței !n legă
tură cu colaborarea culturală dintre 
cele două țări au avut loc la Ulan 
Bator. Agenția Monțame anunță că, în 
urma tratativelor, a fost semnat un 
plan de colaborare culturală mongolo- 
francez pe anii 1969—1970.

Cel de-al VÎ Iea Congres al Partidului Socialist Uni
ficat (P.S.U.) s-a deschis vineri la Dijon (Franța) în prezența a 220 de 
delegați. Printre problemele înscrise pe ordinea de zi se numără orientarea 
politică generală a P.S.U. și stabilirea poziției sale față de referendumul din 
27 aprilie, precum și definirea atitudinii față de crearea viitorului Partid Socia
list, rezultat al unei eventuale fuziuni între S.F.I.O., Convenția cluburilor 
republicane și diverse grupări de stingă din Franța.
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Experți și specialiști din 
aproape întreaga lume 
dezbat în prezent la Wa
shington una din cele mai 
remarcabile și actuale 
realizări aplicative ale re
voluției tehnico-stiințifice : 
folosirea pentru telecomu
nicații a sateliților artifi
ciali ai pămîntului. Noul 
sistem de telecomunicații 
a fost inaugurat în 1965 
de către Statele Unite ale 
Americii și Uniunea So
vietică prin lănșarea sate
liților „Early Bird—1“ și 
respectiv „Molnia—1".

La conferința de la Wa
shington a plenipotențiari
lor țărilor membre ale 
consorțiului internațional 
de telecomunicații prin sa
teliți „Intelsat" (înființat 
în 1964) participau 68 de 
state membre ale acestui 
consorțiu si observatori 
alte 25 de țări, printre 
re și România. Pînă 
prezent „Intelsat“-ul

din 
ca- 
în

. ___ a
plasat pe orbită trei sate
liți deasupra Oceanului 
Atlantic, doi deasupra O- 
ceanului Pacific, iar în a- 
cest an urmează a mai 
plasa un satelit deasupra 
Oceanului Indian, asigurînd 
astfel acoperirea întregului 
glob.

Dezbaterile de pînă a- 
cum ale conferinței de la 
Washington evidențiază că 
„Intelsat"-ul este conceput 
ca o organizație în care 
proprietatea asupra sateli
ților aparține unei comu
nități internaționale de 
state. Stațiile de emisie si 
recepție de la sol revin în 
sarcina . fiecărui stat mem
bru în Parte, acestea fi
ind proprietatea statului 
respectiv.

Problemele tehnice afla
te în dezbatere sînt dubla
te de o serie întreagă de 
aspecte suplimentare des
tul de complexe : care vor 
fi relațiile dintre sistemul 
Global „Intelsat" si even
tualele sisteme regionale 
sau naționale ? Va rămîne 
forma legală a „Intel- 
sat“-ului cea prezentă, ori

va deveni aceasta o organi
zație internațională sau in- 
terguvernamentală cu per
sonalitate juridică 1 Care 
să fie structura organiza
ției. respectiv a organelor 
de conducere si de execu
ție ? Cum se vor lua ho- 
tărîrile. pe bază de vot e- 
gal pentru toți membrii or
ganizației sau proporțional 
cu contribuția la investiții, 
ca pînă acum 1 Se discută 
și modul de finanțare în 
viitor a sistemului: prin- 
tr-o cotă parte stabilită 
cvasi arbitrar ca pînă în 
prezent sau proporțional cu 
gradul de utilizare a siste
mului ?

Pînă în prezent s-au fă
cut o serie de propuneri 
în. sensul de a se acorda 
Adunării generale a ..In
telsat", în care fiecare 
stat are dreptul la un vot, 
împuternicirea de a hotărî 
asupra problemelor . im
portante. pentru a se pre
veni astfel posibilitatea . ca 
două sau trei țări să-și 
impună punctul lor de ve
dere în ciuda voinței ma
jorității" („Washington 
Post"). Aceste opinii sînt 
vehiculate în principal de 
aliați ai S.U.A. din Europa 
occidentală.

Dat fiind importanta 
dezbaterilor și interesul ca 
numărul membrilor „In
telsat" să sporească con
tinuu. observatorii prezenți 
au fost solicitați să-și ex
pună si ei punctele de ve
dere în legătură cu pro
blemele aflate pe agendă.

In cuvîntul său. șeful 
delegației române. prof, 
dr. Al. Spătaru. subliniind 
că telecomunicațiile prin 
sateliți prezintă un interes 
major pentru România, a 
arătat că accesul tuturor 
statelor la „Intelsat" fără 
nici un fel de discrimina
re poate face ca sistemul 
să capete o utilizare mai 
largă, să devină mai eco
nomic și mai eficient, să 
contribuie la o mai buni 
înțelegere între toate po
poarele lumii.
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