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VIZITA TOVARĂȘULUI 
riCOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

făcut joi o vizită de lucru în ju
dețul Ialomița. Secretarul general 
al C.C. al P.C.R. s-a întîlnit cu 
activiști de partid și de stat, cu 
constructori și conducători ai unor 
noi întreprinderi industriale, cu 
lucrători din unitățile agricole so
cialiste, interesîndu-se de stadiul 
înfăptuirii hotărîrilor partidului în 
domeniul economic, social și cul
tural din județ. >

Pe meleagurile ialomițene, în 
Inima Bărăganului, leagăn al unor 
nesfîrșite lanuri de grîne, de po
rumb, de floarea-soarelui, la in
trarea în comuna Malu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de Vasile Marin, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ialomița . al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean, și de 
alți reprezentanți ai organelor ju
dețene de partid și de stat.

După o ■ scurtă discuție cu con
ducătorii organelor locale, secreta- 
■Uijk.general al C.C. al P.C.R. înce
pe vizita la cîteva din obiectivele 
economice și sociale din județ.

De-a lungul șoselei ce despică 
marea galbenă de grîu, coloana 
mașinilor se îndreaptă spre Slo
bozia. La intrarea în oraș, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentat amplasamentul viitoarei 
Filaturi de bumbac a cărei con
strucție va începe în curînd și care 
va produce anual 450 tone de fire.

Primul popas — noua fabrică de 
”lei din localitate aflată în faza 
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Potrivit proiectelor, în faza fi

nală această . unitate va prelucra 
zilnic 400 tone floarea-soarelui și 
150 tone de soia sau germeni de 
porumb, performanță care o va 
situa printre cele mai mari fa
brici de acest gen din România. 
Ea este dotată cu echipament teh
nic realizat în mare parte în țară, 
care va asigura în întregime me
canizarea și automatizarea proce
selor tehnologice.

Deși această fabrică trebuia să 
intre în funcțiune la 30 septembrie 
anul trecut, termenele au fost de 
mai multe ori amînate. în timpul 
vizitei în fabrică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut expli
cații cu privire la cauzele care au 
generat întîrzierea intrării în 
funcțiune a acestei unități și a 
relevat daunele pe care le pro
duce nerespectarea termenelor 
prevăzute în plan. Secretarul ge
neral al partidului a cerut co
lectivului întreprinderii să recu
pereze rămînerile în urmă și să 
atingă într-un timp cît mai scurt 
parametrii proiectați. Primul se
cretar al comitetului județean de 
partid și ing. Mircea Popel, direc
torul fabricii, au arătat că atît con
structorii cît și beneficiarii nu au 
luat din timp toate măsurile pen
tru a asigura desfășurarea lucrări
lor în bune condiții. Abia zilele 
trecute a intrat în probe tehno
logice secția de extracție. Paralel 
cu probele tehnologice, fabrica a 
produs pînă acum 700 tone ulei.

Pe unul din șantierele din Slobozia

Vor fi depuse toate eforturile pen
tru a fi asigurată funcționarea în 
condiții optime a întreprinderii, 
recuperarea pierderilor cauzate.

Părăsind fabrica de ulei, secre
tarul general al partidului se în
dreaptă spre oraș.

Anul trecut, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai vizitat 
Slobozia, i-au fost prezentate pro
iectele de construcție a unui mi- 
croraion prevăzut în planul de 
dezvoltare și sistematizare a ora
șului. Astăzi, proiectele se înfăptu
iesc. Aproape 400 de apartamente 
și-au primit locatarii, iar alte 1 200 
apartamente sînt în construcție. 
Slobozia arată ca un adevărat șan
tier, pe ale cărui schele orașul re
naște, primește o nouă înfățișare, 
îndeplinindu-se astfel sarcinile 
trasate de partid.

La sediul comitetului județean 
de partid, în fața unor machete, 
se discută viitoarea înfățișare a 
acestui oraș din inima Bărăganu
lui. Tovarășul Gheorghe Sapon, 
vicepreședinte al consiliului popu
lar județean, prezintă date asupra 
desfășurării acțiunii de sistemati
zare. Potrivit hotărîrilor partidului 
și statului, în următorii doi ani 
aici vor fi construite 4 000 de apar
tamente, o casă de cultură, un 
complex hotelier, unități comer
ciale și alte construcții social-cul- 
turale. Chiar la începutul viitoru
lui an școlar, elevii din Slobozia 
vor avea la dispoziție un nou li
ceu cu 16 săli de clasă, labora
toare și, internat.

Discutînd cu edilii orașului, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat de problemele amplasării 
noilor cartiere, de costul construc
țiilor, și a recomandat să se țină» 
seama de condițiile specifice lo
cale, de caracteristicile acestui sol 
bogat în ape freatice care aici nu 
permite ridicarea unor blocuri cu 

prea multe etaje. în fața unei ma
chete se raportează despre modul 
în care se realizează indicațiile cu 
privire la- dezvoltarea viitoare a 
stațiunii balneare Amara, de la ul
tima vizită a tovarășului Ceaușescu. 
Aici, pe malul acestui lac cu ape 
binefăcătoare, într-un pitoresc ca
dru natural, au început să prindă 
contur clădirile noii stațiuni bal
neare, unele fiind de acum date 
în folosință. Din 1970 la Amara 
va fi pus la dispoziția bolnavilor 
un complex sanatorial cu 1200 
locuri, care va funcționa în tot 
timpul anului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face apoi o scurtă vizită în noul 
mieroraion, în care se află în sta
diu avansat de construcție aproape 
120 apartamente. Numeroși con
structori și locatari ai noului car
tier fac d călduroasă primire și pu
ternică manifestare de dragoste 
secretarului general al partidului. 
Prin aclamațiile și aplauzele lor, 
ei exprimă recunoștința lor 
profundă față de tot ceea ce se 
realizează în acest colț de țară, 
altădată uitat și neglijat, în care 
prezentul socialist aduce transfor
mări îndrăznețe, materializează do
rințele lor, răspunde unor năzuințe 
ce păreau odinioară de nereali
zat.

Este vizitată apoi clădirea impu
nătoare a noului spital din locali
tate, care va fi dat în folosință în 
preajma celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei. Vizitînd 
săli de operații și laboratoare, care 
își așteaptă utilajul, saloanele de 
tratament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asupra 
necesității de a se crea condiții op
time pentru îngrijirea bolnavilor și 
cere să fie analizate posibilitățile 
pentru utilizarea maximă a spațiu
lui de spitalizare, să se studieze și

să se găsească soluții de mărire a 
capacității de internare cu încă 
circa 100 de paturi. Noul, spital va 

-satisface astfel., și mai bine. cerin
țele populației orașului și a jude
țului, va îmbunătăți ocrotirea să
nătății publice.

Străbătînd străzile orașului, în 
aclamațiile miilor de cetățeni, care 
aflînd de vizită doresc să-și salute' 
din inimă oaspetele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de ofi
cialitățile locale, se îndreaptă spre 
șantierul viitorului combinat chi
mic. Aici, în mijlocul Bărăganului, 
al valurilor unduitoare de grîne 

• date îh pîrg, a început construirea 
unei noi cetăți a chimiei românești 
— Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase. Ca urmare a grijii parti
dului, a politicii sale de industria
lizare, a strădaniilor oamenilor 
muncii, în județul Ialomița, pornit 
pe drumul unei puternice înfloriri, 
nu numai că ogoarele vor rodi mai 
bogat, dar obiectivele industriale 
care se amplasează aici vor modi
fica structural activitatea și viața 
locuitorilor. Ialomița se transformă 
treptat într-un județ cu o industrie 
în plină dezvoltare, cu o economie 
armonios echilibrată.

Combinatul chimic, prevăzut să 
fie unul din cele mai mari din țară, 
va produce anual 900 000 tone în
grășăminte azotoase. Chimizarea a- 
griculturii, conjugată cu marile sis
teme de irigații ce vor împînzi Bă
răganul vor asigura aici, în grîna- 
rul țării, producții tot mai mari și 
constante.

Sosirea pe șantier a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este salutată cu 
entuziasm de numeroși construe- | 
tori.

Mircea lONESC'J 
Alexandru BRAD 
Constantin ZLAVOG

(Continuare în pag. a III-a)

Ieri au început
LUCRĂRILE COLOCVIULUI CU TEMA 

„DEZVOLTAREA COOPERĂRII ÎNTRE STATELE
EUROPENE - PREMISA A UNUI CLIMAT

Joi au început la București lu
crările Colocviului cu tema „Dez
voltarea cooperării între statele 
europene — premisă a unui cli
mat de pace și securitate în Eu
ropa", organizat sub auspiciile 
Asociației de Drept International 
și Relații Internaționale din Ro
mânia.

Colocviul oferă numeroșilor par
ticipant — specialiști în domeniul 
relațiilor Internationale, diplomați, 
economiști și publiciști — posibili
tatea de a-și împărtăși opiniile, de 
a-și exprima punctele de vedere în 
legătură cu una dintre problemele

Cuvintarea președintelui 
Consiliului de Miniștrij 
/on Gheorghe Maurer

Doamnelor și domnilor,
Am plăcerea să adresez un salut 

cordial participanților Ia acest co
locviu organizat sub auspiciile Aso
ciației' de Drept International și 
Relații Internaționale din România. 
Aș dori să folosesc acest prilej pen
tru a vă asigura de simpatia 
profundă pe care guvernul ro
mân o nutrește față de eforturile 
dv. nobile de a contribui la iden
tificarea unor răspunsuri viabile 
la marile probleme ale păcii și 
cooperării națiunilor Europei.

Securitatea europeană ocupă as
tăzi un loc de prim rang între 
problemele majore ce confruntă 
omenirea contemporană și aceasta 
pentru rațiuni care ni se par esen
țiale.

într-adevăr. Europa, acest stră
vechi leagăn al civilizației și cul
turii umane, care a adus contri
buții hotărîtoare la îmbogățirea 
patrimoniului material și spiritual 
al omenirii, a fost, totodată, sursa 
și teatrul unor conflagrații pustii
toare, care au atras în viitoarea, lor 
și popoarele altor continente.

După încheierea celui de-al doi
lea război mondial, în Europa au 
rămas și s-au acumulat un șir de 
probleme majore — cu profunde 
și multiple implicații pentru viața 
și liniștea acestui continent.

în aceste condiții, preocuparea 
pentru realizarea securității în Eu
ropa reflectă năzuința tuturor po-

Mesajul secretarului general 
al O. M U., U Thant

Domnule președinte, domnilor 
delegați,

Aș vrea să vă transmit cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
dv. în cadrul acestui colocviu. Su
biectul ales pentru discuții arată că 
organizatorii colocviului cred — și, 
după părerea mea, pe bună drep
tate — că pacea și securitatea în 
Europa depind de dezvoltarea în 
continuare a cooperării între statele 
europene. într-adevăr, mi se pare 
că ceea ce este necesar este o coo
perare sistematică și continuă în 
scopul soluționării numeroaselor 
probleme complexe — economice, 
politice și altele — care cer aten
ția comună a guvernelor interesate.

Națiunile Unite au acordat, de la 
înființarea lor, o atenție specială 
cooperării economice în Europa. 
Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Europa, creată încă în 1947, a 
fost prima din cele patru comisii 
economice regionale care există 
acum. Ea a primit sarcina de „a 
iniția și a participa la măsuri pen
tru înlesnirea unei acțiuni concer
tate în vederea reconstrucției eco
nomice a Europei, ridicării nivelu
lui activității economice europene, 
menținerii și întăririi relațiilor e- 
conomice ale țărilor europene, atît 
între ele cît și cu alte țări din 
lume". După părerea mea, bazele 
păcii și securității în Europa pot 
fi întărite în mare măsură prin 
extinderea în continuare a coo
perării economice, de felul celei 
care a constituit în ultimii 22 de' 
ani contribuția specială a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Euro
pa. De aceea, sînt foarte mulțumit

SECURITATE
actuale de mare importanță pentru 
întărirea păcii și înțelegerii între 
popoare — problema securității 
europene.

Colocviul a fost deschis de prof. 
Costin Murgescu, membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, membru al 
Consiliului Executiv al Asociației 
de Drept Internațional și Relații 
Internaționale.

Primit cu vii aplauze, acad. Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii' Socialiste România, președin

poarelor lumii de a trăi în pace 
și înțelegere, de a-și vedea garan
tate existența și munca închinate 
progresului și bunăstării. O atestă. 

*'-de o. manieră convingătoare, preo
cuparea constantă a opiniei publi
ce pentru soluționarea acestei 
chestiuni, faptul că cercuri și per
sonalități politice, oameni de ști
ință și cultură, un număr de gu
verne s-au orientat pe această cale, 
avansînd idei, sugestii și propuneri 
în vederea înfăptuirii securității 
europene. Să-mi fie îngăduit să 
menționez în această privință re
centul Apel de la Budapesta, care 
formulează obiective importante în 
legătură cu atenuarea încordării și 
crearea unui climat de încredere 
și colaborare pașnică pe continent.

Tema reuniunii dv. „Dezvoltarea 
cooperării între statele europene — 
premisă a unui climat de pace și 
securitate în Europa" este menită 
să pună în lumină căile esențiale 
pentru înfăptuirea acestui dezide
rat major al tuturor popoarelor. 
Fiindcă, într-adevăr, nevoile po
poarelor sînt astăzi prea legate 
între ele; interesele statelor sînt 
prea strîns împletite unele cu al
tele ; obiectivele pe care le urmă
rim sînt prea importante și, pînă 
la urmă, tot ce stă în balanță e de 
prea copleșitoare gravitate pentru 
a nu fi de acord că înțelegerea 
reciprocă și rezolvarea pașnică a 
divergentelor se impune cu tăria

că secretarul executiv al Comisiei 
a putut să participe la colocviul dv.

Cooperarea între statele europene 
trebuie să fie promovată în mod 
conștient și organizată într-un ca
dru mai larg, în interesul Europei 
și comunității mondiale. La acest 
colocviu veți studia căile de dez
voltare a cooperării, ca o bază a 
păcii și securității în această re
giune. Sînt convins că. în timp ce 
veți examina această problemă im
portantă, veți avea în vedere ne
cesitatea unor eforturi paralele 
pentru promovarea cooperării cu 
țările din alte regiuni și îndeosebi 
pentru a ajuta țările mai puțin dez
voltate din aceste regiuni să in
tensifice ritmul dezvoltării lor eco-

STABILIREA DE REIAÎII DIPLOMATICE ÎNTRE 
GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

SI GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIII 
Al REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, în spiritul solidarității 
și din dorința strîngerii relațiilor

tele de onoare al Asociației de 
Drept Internațional și Relații In
ternaționale, a rostit o cuvîntare.

Secretarul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Euro
pa, Janez Stanovnik, a dat citire 
mesajului de salut adresat colocviu
lui de U Thant, secretar general al 
O.N.U.

La ședința de deschidere a luat 
parte George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Continuare in pag. a V-a) 

necesității. Sîntem chemați să con
tribuim cu toții la găsirea de so
luții la probleme care prin dimen
siunile lor și mai ales prin conse
cințele ce decurg din felul în care 
vor fi rezolvate — nu-și găsesc, 
în trecut, vreun precedent compa
rabil. Dar, în condițiile în care 
știința, cu puterea ei prestigioasă, 
face ca în zilele noastre să se 
înfăptuiască ceea ce era considerat 
altădată imposibil, avem temeiuri, 
puternice să credem că marile pro
bleme de care depind pacea și 

țpropășirea popoarelor își pot găsi 
soluționări adecvate.

Pentru a fi eficiente și viabile, 
răspunsurile la problemele impor
tante ale Europei trebuie căutate 
și găsite exclusiv prin căi și mij
loace pașnice, pe temeiul princi
piilor și metodelor consfințite în 
Carta Națiunilor Unite, a căror 
respectare și aplicare riguroasă de 
către toți și față de toți oferă 
chezășia unei păci și securități trai
nice. O asemenea întruchipare a 
securității europene trebuie să con
stituie pentru fiecare popor garan
ția faptului că niciodată, în nici o 
împrejurare, nu se va găsi în fața 
unui act de forță sau de amenința
re a libertății și independenței, a 
drepturilor și intereselor sale le
gitime.

Forțele rațiunii puse în slujba 

(Continuare în pag. a V-a) 

nomice. în realitate, asemenea 
eforturi paralele pot ajuta țărilor 
europene să realizeze condițiile de 
pace și securitate regională care 
sînt, desigur, o parte integrantă a 
unui sistem universal de pace și 
securitate pentru toate statele și 
pentru toate popoarele. Pacea este 
indivizibilă și tot astfel este bună
starea, care dă semnificație păcii 
și deschide calea către ea.

Sînt convins că acest colocviu 
va aduce o contribuție efectivă la 
realizarea acestor obiective, strîn- 
gînd laolaltă oameni de știință din 
țările acestei regiuni pentru o dis
cuție științifică cu privire la pro
blemele implicate.

de prietenie dintre poporul român 
și poporul din Vietnamul de sud, 
au convenit să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă 
și să facă schimb de ambasadori.
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CARE SÎNT NOILE ÎNȚELESURI
ALE „EXERCITĂRII
s

XLEA
CONGRES
AL PCR

I

ROLULUI CONDUCĂTOR"?
itinerar in activitatea organizației de partid Tg. Mureș

In aceste zile de intensă viață politică, stimulată de larga dezbatere 
publică a Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea, ca și a proiectului 
Directivelor privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniilor directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, care au deschis la 
scara întregii țări un vast dialog adresat viitorului patriei, Tîrgu-Mureș, fru
mosul oraș transilvan, ne-a apărut el însuși ca un sugestiv element al efer
vescenței umane, cu toate energiile canalizate în direcția sporirii aportului 
său la tabloul înfloritor al României socialiste.

Unghiul larg din care este abordată în Teze cerința legică, obiectivă, 
a creșterii necontenite a rolului de conducător al partidului implică, așadar, 
un neîntrerupt proces de ridicare a competenței, capacității de gîndire și 
acțiune, de perfecționare a metodologiei muncii în ansamblul ei, în fiecare 
organizație de partid, indiferent de specificul deținut în sfera practicii sociale.

Un tablou in valoare de 4

miliarde, cu 18 000 iscălituri

de frunte
în zilele cînd tocmai întreprin- 

deam investigațiile de fată, la co- 
_______ __ ,___ , _____________ mitetul municipal de partid avea 
tativ Care nu numai că a schimbat loc obișnuita plenară trimestrială.

- ■ Tema: stadiul îndeplinirii anga
jamentelor în întrecerea socialistă.

■ Nu vom inSista asupra nivelului 
cantitativ sau calitativ al realizării 
angajamentelor decît sub un sin
gur aspect : alegerea unui obiectiv 
de esențială importantă în viața 
economică a orașului. Ce s-a în- 
tîmplat de fapt ? Comitetului muni
cipal de partid i-a atras atenția fap
tul că unele întreprinderi nu 
numai că și-au îndeplinit și depășit 
planul de producție pe primele 
patru luni ale anului, dar au în
registrat rezultate spectaculoase, 
întrecînd cele mai optimiste aștep
tări în realizarea angajamentelor. 
Pînă în luna iunie, municipiul 
Tîrgu-Mureș și-a realizat 80 la sută 
din angajamentele anuale, iar la 
producția marfă vîndută și înca
sată a depășit tot ceea ce-și pro
pusese pe anul 1959. La prima ve
dere, deci, o realitate pozitivă. 
Subliniez, la prima vedere, fiindcă 
aceste rezultate bune dezvăluie și 
o realitate mai puțin meritorie : 
multe întreprinderi și-au stabilit ■ 
angajamente sub posibilitățile lor. 
adoptînd tactica ..păstrării unor 
rezerve". în loc să declanșeze o 
acțiune de maximă valorificare a 
tuturor resurselor Dar, cum spu
neam. aspectul n-a scăpat atenției 
comitetului municipal, și însăși des
fășurarea plenarei a demonstrat 
concludent soiritul de exigen
tă propriu stilului său de muncă. 
Firește, măsurile adoptate nu nu
mai că vor determina „corectivele" 
necesare, dar au vizat, cu precă
dere, problema atitudinii, a respon
sabilității comuniștilor fată de cli
matul de automultumire. existent 
pe alocuri.

Sfertul de veac parcurs de la 
Eliberare l-am aflat și aici, ca pre
tutindeni în tară, în acel salt cali-
fața locurilor, dar a adus pe prim 
plan conștiință nouă, înaintată, al 
cărei factor de profund dinamism 
sînt comuniștii. De aceea, noua 
configurație social-economică a o- 
rașului, sinteza potentelor sale in- 
cluzind puternice obiective indus
triale ridicate în ultimii ani, cu o 
bogată paletă productivă a cărei 
valoare va atinge, la sfirșitul celui 
de-al patrulea an al cincinalului, 
o producție globală anuală de apro
ximativ 4 miliarde lei, poartă sem
nătura de zi cu zi a unei mari 
mulțimi de oameni, în fruntea că
reia sînt cei aproape 18 000 de 
membri de partid. Astfel, acest 
bilanț este o expresie a exercitării 
de către organizațiile de partid a 
rolului lor conducător în toate 
sectoarele de activitate.

Neîndoios, a conduce înseamnă a 
prevedea, iar pentru aceasta — a 
cunoaște. Așa cum subliniază Te
zele C.C. al P.C.R., a cunoaște 
amănunțit, profund, operativ, a 
avea o viziune exactă a specificului 
activității, a îndatoririlor ce-i sînt» 
proprii din ansamblul sarcinilor 
stabilite de partid, constituie punc
tul de plecare în îndeplinirea rolu
lui ei conducător de către fiecare 
organizație de bază. Eficacitatea a- 
cestei cunoașteri se măsoară în ca
pacitatea de a desprinde ■ veriga 
esențială din mulțimea aspectelor 
cu care se confruntă, de la o pe
rioadă la alta. organizațiile de 
partid.

Cum se desfășoară, Ia diferite 
niveluri ale muncii de partid din 
municipiu, acest proces de studie
re a realității și a mijloacelor de a 
o influența ?

Dubla circulație a „fluxului

informațional11
„Acum, cînd dezbatem documen

tele pentru Congresul al X-lea ai 
P.C.R., ne spunea tovarășul Ciuchi- 
nă Năftăilă, secretar al comitetului 
municipal de partid, preocupările 
noastre sînt îndreptate spre per
fecționarea activității. tuturor or
ganelor și organizațiilor de par
tid, spre creșterea competenței 
lor în studierea situației din toate 
domeniile, a capacității de a 
interveni eficient în soluționa
rea problemelor pe care le 
ridică sarcinile specifice ale fiecă
rui sector. Fiindcă, așa cum sub
liniază Tezele C.C. al P.C.R.. în
deplinirea rolului conducător cere 
ca fiecare organizație de partid să 
se manifeste ca o forță dina
mică a colectivului în care-șl des
fășoară activitatea. Pentru cunoaș
terea temeinică a realității sîntem 
preocupați să asigurăm un flux in
formational care să cuprindă în
treaga structură organizatorică a 
comitetului municipal, de la bi
roul comitetului municipal pînă 
la membrii de partid din cel 

îndepărtat loc de muncă, 
flux informațional în dublu 
: cunoașterea de către birou- 
de partid, de către comi- 
(de asemenea, la toate nivelu

rile) a realității, cu sprijinul larg al 
membrilor de partid, si transmite
rea sarcinilor, măsurilor stabilite.

însușirea lor — de către întreaga 
masă a membrilor de partid".

In privința primului sens 
fluxului informațional comitetul 
municipal a întreprins cîteva ac
țiuni interesante. Una din ele, 
instruirea diferențiată a secretari
lor comitetelor de partid ai orga
nizațiilor de bază, a dus la asigu
rarea unei legături mai temeinice 
cu specificul ramurilor economice 
din municipiu. Aceasta, adăugată 
la cîteva studii, cu participarea u- 
nor colective de specialiști, a prile
juit o mai bună cunoaștere a reali
tăților din diferite întreprinderi și 
instituții, găsirea unor forme de 
acțiune eficiente.

Reparcurgînd însă etapele aces
tui sens al circulației informa
țiilor în munca de partid, ale cu
noașterii realității, rămîi totuși 
uneori deconcertat. In mod inexpli
cabil, studii interesante 
dezvoltarea democrației 
întărirea disciplinei de 
exemplu — n-au fost 
de vreo intervenție sau 
une efectivă a biroului 
de partid, rămînînd astfel la sta
diul de concluzii și observații, așa 
dar de instrumente nefolosite. Fi
indcă oricît de bună metoda în 
sine, scopul ei este să influențeze, 
să constituie un mijloc de acțiune, 
cu efecte directe asupra perfectio-

al

— privind 
interne și 
partid, de 
continuate 
altă acti- 
municipal

nării stilului de muncă în cunoaș
terea realității, a sarcinilor speci
fice și care solicită, în cel mai înalt 
grad, intervenția organizației de 
partid. De aici pleeînd. să vedem 
însă ce factori influențează „viteza" 
de circulație a informațiilor pe ce
lălalt canal al fluxului, de la comi
tetul de partid la birourile orga
nizațiilor de bază, la fiecare mem
bru de partid ? Iată cîteva din opi
niile expuse în cadrul unei mese 
rotunde pe această temă.

Andrei Butuza, instructor al co
mitetului municipal de partid: „Este 
deosebit de importantă precizarea 
pe care o aduc Tezele că la îndepli; 
nirea sarcinilor trebuie să . concure 
întreaga organizație. Informarea, 
transmiterea sarcinilor. în acest 
caz. devine o pîrghie de mobilizare, 
nu o acțiune formală, de circum
stanță. Cunoașterea trebuie să ajute 
efectiv. La întreprinderea „Prod- 
complex", de exemplu. în trimes
trul I era periclitată îndeplinirea 
planului de producție. Comitetul 
de partid a pornit de la ideea că 
neajunsul va fi evitat numai prin- 
tr-o mobilizare, în primul rînd, a 
eforturilor tuturor comuniștilor din 
întreprindere. Iar aceasta presu
pune informarea exactă a oameni
lor, fără a polei realitatea, asupra 
cauzelor și efectelor posibile. 
Așa s-a și procedat, reușin- 
du-se antrenarea mai amplă a efor
turilor colective, ceea ce s-a soldat 
în depășirea situației critice".

— Aici și-a spus cuvîntul activi
tatea colectivă, continuă tovarășul 
Vasile Balla. secretarul comitetului 
de partid de la I.P.R.O.F.I.L. „23 
August". O dată cunoscute sarci
nile de către secretarul comitetului 
sau biroului organizației de bază, 
acesta trebuie să le transmită în
tregului colectiv, ca să găsească un 
mod de acțiune colectiv. în funcție 
de realitățile locului de muncă res
pectiv. Participînd la diferite șe
dințe de producție, mai multi mem
bri ai comitetului de partid au re-, 
marcat desele critici la adresa a- 
provizionării tehnico-materiale. 
Frecventa și caracterul mai general 
al acestor critici le-am aflat in- 
formîndu-ne reciproc. Am hotărît 
atunci în comitet să punem în dis
cuție modul de aprovizionare al în
tregii întreprinderi, informînd des- 

’ pre aceasta pe toți secretarii orga
nizațiilor de bază și cerînd condu
cerii tehnico-administrative să „re
vadă" stilul de muncă al serviciului 
care se ocupă de acest domeniu. 
In ansamblu, am reușit să deter
minăm o atitudine mai activă, să 
combatem tendințele de nasivitate. 
aștentînd ca furnizorii de materie 
primă să ne rezolve totul ; de aici 
a rezultat si un complex de măsuri 
privind folosirea mai rațională a 
lemnului etc. In concluzie,, consider 
că, de multe ori, aportul întregii 
organizații Ia studierea realităților, 
la adoptarea măsurilor ce se imnun 
este afectat de modul sectar de a 
munci al unor cadre de conducere, 
cînd sarcini, indicații. observații 
critice, pe care au prilejul să le 
cunoască, sînt păstrate cumva „se
cret". fără a fi aduse la cunoștință 
tuturor comuniștilor.

Dr. Aure! Cojocaru, secretarul 
comitetului de partid de la Insti
tutul medico-farmaceutic : Tezele 
C.C. al P.C.R. evidențiază în mod 
deosebit necesitatea ca fiecare or
ganizație de partid să hotărască. în 
lumina politicii partidului, de sine 
stătător, asupra soluțiilor concrete 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. De aceea,: și în domeniu] flu
xului informațional nu este sufi- 

~ cient să facem o simplă transmitere 
de sarcini, de indicații, de la comi
tetul municipal la comitetul de par
tid, de la comitetul de partid la bi
roul organizației de bază. Actul 
informării, transmiterii sarcinilor, 

.trebuie să se îmbine cu efortul 
de a defini, de a preciza obiec
tivele care ne revin într-o mo
dalitate de acțiune și astfel să le 
prezentăm organizațiilor de par
tid, 
cru.
cern 
tura 
rea, .... 
creeze cîmp liber inițiativei de va
loare, să folosească eficient această 
inițiativă.

sugerîndu-le un cadru de lu- 
In al doilea rind, să nu redu- 
organizațiile de partid la pos- 
de simpli executanți. Cunoaște- 
t'Iuxul informațional trebuie să

Răsfoind un „jurnal de zi“

imaginar și totuși

foarte real...

comitetul de direcție încep să-și 
facă loc aspecte de formalism toc
mai în privința consultării masei 
salariatilor. Mai. precis, discutăm 
cu tehnicianul Csupor Ludovic, 
membru în comitetul de direcție. 
Lui, ca reprezentant al salariatilor. 
i se: comunică ordinea de zi a șe
dințelor comitetului de direcție 
Atît. Despre informări, referate, 
sinteze prezentate comitetului ia 
cunoștință acolo, în ședință, dacă 
se citesc. Ca urmare. își spune pă
rerea dacă are o părere. Dacă știe 
despre ce e vorba. Une.ori însă nu

știe bine despre ce e vorba, așa că 
tace.

De cine depinde instaurarea u- 
nui climat democratic în activita
tea comitetului de.direcție? De
sigur că, în primul rînd, de 
coțnitetul de partid, care, trebuie 
să vegheze . la încetățenirea în 
comitetul de direcție a unui spirit 
exigent, combativ, știut fiind că 
organele și organizațiile de partid 
au datoria să acorde o atenție deo
sebită promovării muncii colective, 
stimulării activităț 
ritului novator a)

A conduce presupune autoritate 
necontestată în fața maselor. „Au
toritatea și influenta partidului în 
mase, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se sprijină pînă la urmă 
pe autoritatea și influența pe care 
le exercită fiecare comunist în co
lectivul în care lucrează, în pro
ducție și în viața obștească".

In multe întreprinderi și insti
tuții din acest oraș ni s-a vorbit, 
cu legitimă satisfacție, despre auto
ritatea de care se bucură organi
zațiile de bază. O autoritate spri
jinită pe fapte. Dacă am alcătui un 
„jurnal de zi" al organizațiilor de 

.partid de aici, multe din paginile 
lui ar pulsa de fapte reflectînd ini
țiativă, abnegație, dăruire.

• Istoria industrială cea mai re
centă a orașului este istoria indus
triei lui chimice: construirea Com
binatului de îngrășăminte azo
toase din Tîrgu-Mureș, care își pro
filează coloanele strălucitoare pe un 
loc unde, cu putini ani în urmă, 
licăreau doar ierburile în bătaia 
ploii. în memoria oamenilor, cu 
deosebire a 
nizatiile de 
acid azotic, 
amoniac II, 
mătul acelei 
cînd se punea problema dării în 
funcțiune la timp a etapei a II-a 
și atingerii parametrilor. A fost 
nevoie de o maximă încordare a 
eforturilor care a solicitat intens

; oamenii, i-a supus, unor severe con
a verificat- capacitatea politică și 
organizatorică a celor trei organi
zații de bază. Obiectivelor vi
tale ale etapei le-au fost subordo
nate toate mijloacele de care dis
puneau organizațiile de partid, de 
la propria lor întărire numerică și 
calitativă pînă la intensificarea 
educației politico-ideologice. Suc
cesul a fost deplin. Etapa a II-a 
a intrat în funcție la timp.

• Expresia cea mai larg utili
zată la Fabrica de conductori din 
Tîrgu-Mureș este autoutilare. Auto- 
utilare a însemnat aici transfor

comuniștilor din orga- 
bază de la secțiile de 
azotat de amoniu și 

încă mai stăruie frea- 
bătălii de anul trecut,

marea unei modeste secții de in
dustrie locală într-o mare uzină 
producătoare de cabluri. Aceste 
mașini cu performante tehnice a- 
preciabile sînt. în mare parte, 
proiectate și construite aici, aceste 
hale noi au fost ridicate în ul
timii ani : de altfel, toată produc
ția actuală a întreprinderii, struc
tura ei, exigențele ei tehnice de 
astăzi sînt produsul unui vast e- 
fort de autoperfecționare. A fost > 
aceasta și este o acțiune gindită în 
perspectivă de către organizațiile 
de partid, care, încă în urmă cu 
8—9 ani. și-au pus problema viito
rului întreprinderii. A fost și este 
o acțiune de cuprinzătoare vizi
une, care a urmărit ca întreprin
derea să-și formeze singură cadrele 
de bază, maiștrii, mecanicii, șefii 
de echipă, acel „fond uman" în 
majoritate alcătuit din comuniști, 
pe care își sprijină încă de astăzi 
viitoarea dezvoltare. De aceea, nu 
se poate ilustra printr-o singură 
inițiativă această acțiune : eâ este 
însăși uzina, produsul nemijlocit 
al climatului de autoritate și ini
țiativă al organizațiilor de partid. 
Doar o singură imagine a amploa
rei lui : numai între 1966—1967 pla
nul de producție al întreprinderii 
s-a dublat !

Evident, aceste pagini din „jur
nalul" vieții de partid a munici
piului constituie imagini globale 
care ar putea fi disecate în zeci 
de elemente, fiecare atesțînd . că 
munca organizațiilor de partid la

După dezbaterile

din „instanță
Am insistat asupra acestei relații 

dintre climatul vieții interne de 
partid și climatul general de mun
că colectivă, combativitate, demo
crație, exigență, cu referiri mai ales 
la activitatea comitetelor de di
recție, întrucît, pe alocuri, debu
tul acestor organisme ni s-a pă
rut influențat de preluarea unor 
practici negative ale conducerii 
unipersonale. La un comitet de 
direcție în general orientat spre 
problemele vitale ale între
prinderii, cum este cel de la 
I.P.R.O.F.I.L. „23 August", sur
prinde totuși lipsa de combativi
tate a analizelor, o anume teamă 
de a spune lucrurilor pe nume, de 
a indica responsabilități pentru de
ficiente, mai ales cînd acestea se da- 
toresc unor cadre cu munci de răs
pundere. Cum se exercită aici con
trolul de partid asupra comitetu
lui de direcție ?. „Particip la toate 
ședințele", ne răspunde secretarul 
comitetului. „Apoi, o parte din 
membrii comitetului de direcție 
sînt membri ai comitetului de par
tid. Deci, în mod automat, comi-

de rezistentă în faptele concrete, ! Ceasta e explicația. Lucrurile Sînt 
în acțiunea vie, cu putere de ca
talizare. a forțelor colectivului. La 
temelia lor stă convingerea fermă 
a comuniștilor că exercitarea ro
lului conducător presupune auto
ritatea faptei, atitudinea 
tivă, exemnlul personal în 
tuirea politicii partidului.

Sînt însă aceste trăsături
torii. esențiale pentru creșterea au
torității, a forței de mobilizare, pro
prii tuturor organizațiilor de partid 
din Tîrgu-Mureș ?

comba- 
în'ăp-

defini-

Arhitectura celui mai

exigent edificiu:

.ilicația. Lucrurile Sînt 
văzute „în mod automat" printr-o 
prezentă de drept, nu printr-un 
control al comitetului de partid.

Cu puține zile înainte de investi
gația noastră, la Fabrica de con
ductori, consiliul municipal al sin
dicatelor a organizat un schimb de 
experiență consacrat perfecționării 
întrecerii socialiste și îmbunătățirii 
publicității în jurul acesteia. Ce au 
constatat participants la schimbul 
de experiență — președinții comi
tetelor sindicale din întreprinderile 
municipiului ? O bună cunoaștere, 
de către flecare muncitor, a an
gajamentelor locului său de muncă_, 
a criteriilor întrecerii. O evidentă 
limpede a realizării angajamente
lor. O intensă popularizare menită 
a conferi întrecerii un loc central 
în atenția colectivă. Ce reprezintă 
toate aceste neîndoielnice succese 
ale muncii sindicale ? Ne răspunde 
la întrebare loan Cîmpeanu, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere : „In conducerea între-

gii activități, comitetul de partid 
dispune de un important număr 
de, să le zicem, pîrghii, printre care 
comitetul sindical și grupele sindi
cale. Prin intermediul acestora,
organizațiile de partid „activizează" 
întreaga masă de salariati. Dar să 
exemplific : în acțiunea de auto- 
utilare, noi am stabilit ca repara
rea unor utilaje să nu afecteze 
lucrările de construire a noilor ma
șini. Adică. între reparații și cons
truire să existe o corelație judici
oasă, în care preponderența o are 
elementul construcției. Am încre
dințat această sarcină comitetului 
sindical, care a transformat-o în 
obiectiv al întrecerii socialiste și o 
urmărește îndeaproape. Am reușit 
astfel ca programul de reparații 
să se facă în afara celui de Cons
trucție și, în același timp, reparația 
să nu determine stagnări în func
tionarea programată a utilajelor."

La celălalt capăt al orașului am 
întîlnit o experiență asemănătoare 
De data aceasta este vorba de or
ganizațiile U.T.C. de la Fabrica de 
pielărie și , mănuși. Analtzînd ca
litatea . producției . , pentru 'ex
port, comitetul de partid ' a Stabi
lit un larg evantai de obligații 
precise. Comitetul U.T.C. și-a 
„extras" de aici îndatoririle 
sale, aplicindu-le prin modali
tăți specifice. Așa au apărut 
în secția croitorie niște „procese 
ale rebuturilor" ; după „dezbateri- • 
le" din „instanța proceselor", de la 
cifra de 2 000 lei în primul trimes
tru, valoarea rebuturilor, în urmă
toarele două luni a scăzut la 177 
lei. Așa s-a inițiat între tineri o 
acțiune de perfecționare a califi
cării, care se va desfășura cu 
sprijinul celor mai experimentați 
comuniști.

Am insistat asunra acestor două 
experiențe, considerîndu-le demne 
a fi extinse în organizațiile de 
partid din municipiu, cu atît mai 
mult cu cît, așa cum se întîmpiă, 
din păcate, în nu puține locuri, 
organizațiile de partid nu-și exer
cită cu consecvență rolul îndrumă
tor asupra sindicatelor și organiza
țiilor U.T.C.

prestigiul faptelor
Sîntem la întreprinderea indus

trială „Mureșul", într-o secție care 
de multă vreme înfruntă dificultăți 
în asigurarea unor produse de bună 
calitate. E vorba de neajunsuri de
terminate de calificarea oamenilor, 
de lipsa unei discipline tehnologice 
și de producție ferme. Discutăm cu 
membri ai organizației de bază nr. 3 
pe umerii căreia apasă o parte din 
aceste dificultăți. In afara secreta
rului organizației de bază, ceilalți 
membri ai biroului nti au responsa
bilități precise și, în general, nu 
întreprind nimic decît dacă sînt 
solicitați. Dar nu sînt solicitați. 
Nu sînt solicitați nici ceilalți mem
bri de partid. Lucrurile sînt lăsate 
să se desfășoare de la sine, singura 
preocupare mai statornică fiind ți
nerea ședințelor periodice !

Pentru influența, pentru autori
tatea organizației de partid sînt 
deosebit de dăunătoare jumătățile 
de măsură, improvizațiile. Am avut 
prilejul să constatăm cum la orga
nizația de partid nr. 6 de la sec
torul de pregătire din fabrica a 
II-a I.P.R.O.F.I.L., acțiuni utile ca 
discutarea într-o adunare generală 
a necesității întăririi disciplinei și 
a mai bunei utilizări a timpului de 
lucru, au rămas fără efect. Cauza ? 
Ceea ce s-a hotărît atunci a fost 
dat uitării. înșiși membrii biroului 
organizației de bază cu care discu
tăm nu-și mai amintesc să se fi 
adoptat vreo hotărîre. Efectul ? 
Menținerea la aceleași cote a pre
lungirii artificiale a pauzelor, a în- 
tîrzierilor și absentelor nemotivate.

Așadar, autoritatea organizației 
de partid este o construcție care 
se inaltă zi de zi, presupunînd 
efort de durată, consecvent si 
nace, intransigență principială 
spirit combativ.

Propunîndu-ne în însemnările

un 
te

și

Propunîndu-ne în însemnările de 
față o incursiune în viața cîtorva 
organizații de partid din acest oraș, 
în metodologia exercitării rolului 
lor conducător, -socotim util să 
insistăm încă asupra unui fapt : ra
portul, corelația strînsă între înde
plinirea rolului conducător al orga
nizației de partid și lărgirea de
mocrației interne de partid, asigu
rarea unui climat democratic la 
toate nivelurile, în toate comparti
mentele vieții sociale. Fiindcă așa 
cum se arată în Tezele C.C

P.C.R., esența democrației 
terne de partid constă în

* tivizarea masei membrilor de 
tid, în atmosfera de efervescentă 
și schimb de opinii. în climatul 
deschis confruntărilor destinate 
perfecționării, mersului înainte. Su
gestive. în acest sens, ca preocu
pare de cunoaștere a părerii cît 
mai multor comuniști, de atragere 
a lor la elaborarea jaloanelor de 
viitor, ne-au părut unele adunări 
generale ale organizației de bază de 
ia Facultatea de filologie, secția is- 
torie-geografie. a Institutului peda
gogic.

Dar să ne continuăm investigați
ile în alte organizații de partid. 
De astă dată sintem la comitetul 
de partid din Combinatul de în
grășăminte azotoase. Sub aspect 
productiv, cum spuneam la înce
put, combinatul se achită de înda
toririle sale. Asta pare să fi avut, 
însă, un efect cumva „moleșitor" 
asupra comitetului de partid. Un 
pronunțat spirit formal străbate 
multe din analizele sale; sînt su
puse dezbaterii rapoarte pline de 
autolaude ale comitetului U.T.C., 
informări improvizate ale unor co
lective care, propunîndu-și să stu
dieze stilul muncii de partid în 
combinat sau desfășurarea învăță- 
mîntului de partid, au întocmit în 
grabă simple note statistice. Cu 
totul ciudat, comitetul de partid 
le acceptă. Secretarul comitetului, 
maistrul Andrei Tiribă, este „omul 
care circulă", omul care participă 
la ședințe, consfătuiri, instruiri etc. 
El și, cel mult, locțiitorul. Nu are 
timp să se ocupe de conținutul 
numeroaselor acțiuni care au Ioc 
în combinat. Comisiile, membrii 
comitetului — însuși secretarul o 
mărturisește — nu prea îl ajută... 
Treptat s-a instituit un climat de 
muncă pripită, de superficialitate 
și lipsă de combativitate, determi
nată în ultimă instanță de 
sența contribuției colective, de 
rioase abdicări de la cerințele 
mocratiei interne de partid.

Si iată, dincolo de cele pe care 
secretarul comitetului le enumera 
(unele adunări generale nepregă
tite. cu restrînsă participare la 
dezbateri, absente de la învătă- 
mîntnl de partid ș.a.). a apărut și 
un efect negativ oarecum inedit al 
acestui stil de muncă defectuos tn

în- 
ac- 

par-

ab- 
se- 
de-

Ideea nu generează materia.

e realitatea, dar trebuie

să le modifice
La începutul acestor însemnări 

am expus cîteva considerații asupra 
capacității comitetului municipal de 
partid de a studia realitatea, de a 
ipterveni. operativ, competent, . cu 
forța gîndirii și acțiunii colective. 
Sîntem departe de a epuiza suma 
inițiativelor, metodelor folosite de 
comitetul municipal în conducerea 
vieții de partid și. economice. Nici 
nu ne-am propus acest lucru. O 
observație însă se impune. Este 
aici o disproporție evidentă între 
eforturile biroului comitetului mu
nicipal pentru studierea realității 
și cele afectate influențării acestei 
realități, transformării și perfec
ționării ei. Este vorba, așadar, de 
munca practică de îndrumare și 
conducere a comitetelor de partid 
și birourilor organizațiilor de bază, 
de strădaniile depuse pentru ma
terializarea hotărîrilor și măsuri
lor adoptate. Fiindcă nu indicațiile 
și jaloanele de viitor lipsesc aici ci 
deseori rămîn pe planul secund 
tocmai preocupările pentru a da 
viață acestor indicații și jaloane. 
Spunem aceasta fiindcă rămîi oare
cum surprins văzînd că inițiative 
valoroase, cum a fost discutarea 
într-o plenară de comitet a spo
ririi eficienței economice a între
prinderilor industriale din muni
cipiu, își pierd din forța de mobi
lizare tocmai pentru că nu stabilesc 
un program concret organizațiilor 
de partid în primul rind.
ne-a spus tovarășul Vasile Rus, 
primul secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Tîrgu-Mureș, în 
lumina Tezelor C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul a] X-lea al partidu
lui, este să ne consacrăm mai mult 
perfecționării stilului și metodelor 
muncii de partid, învățării acelei 
„științe și arte a conducerii" 
Avem de luptat cu formalismul 
unor comitete de partid si birouri

Principala noastră preocupare.

de organizații de bază, cu deprin
deri rutiniere ale unor instructori 
care, dintr-o înțelegere eronată 
a criteriului operativității, se mul
țumesc să „transmită" sarcinile se
cretarilor comitetelor de partid și 
directorilor întreprinderilor, în
cearcă să rezolve problemele prin 
metode administrative, fără a situa 
centrul de greutate al întregii lor 
activități în organizațiile de bază. 
Or. tocmai un asemenea sprijin ar 
fi de natură să contribuie la reali
zarea cerinței exprimate în Tezele 
pentru congres — dezvoltarea ca
pacității fiecărei organizații de a 
hotărî de sine stătător, in lumina 
politicii partidului, asupra soluții
lor concrete, pentru sarcinile ce le 
revin. In ultimul timp, biroul comi
tetului municipal de partid a adus 
îmbunătățiri stilului său de muncă. 
De exemplu, secretarii comitetului 
municipal folosesc în prezent me
toda discutării directe cu conduce
rile de partid și administrative ale 
unor întreprinderi, prin ședințe de 
secretariat la fata locului, ceea ce 
ne oferă posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a realității, pre
cum si a intervenției și ajutorului 
nemijlocit. Aceste metode de 
muncă și altele, folosite de comi
tetul municipal de partid, de comi
tete de partid și birouri ale or
ganizațiilor de bază, se cer însă 
generalizate. Sîntem. de aceea, 
conștienți de îndatoririle ce ne re
vin ne acest tărîm. ai circulației 
experienței pozitive în munca de 
partid".

Nu putem decît să subscriem la 
aceste preocupări, a căror ma
terializare, •neîndoielnic, va conferi 
și mai mult dinamism activității 
organizațiilor de partid din înflori
torul oraș transilvan.

Plafon PARDAU
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
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în fața machetei stațiunii Amara
ofive industriale de mare impor

tanță pentru economia națională, 
ridicate în acest județ, odinioară 
„eminamente agricol", sînt o ex
presie vie a preocupării partidului 
și statului nostru socialist de a asi
gura dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a tuturor județelor și 
localităților țării, de a repartiza 
proporțional forțele de producție și 
a valorifica forța de muncă în 
mod judicios pe întregul teritoriu 
al patriei, de a ridica din punct de 

_____ _____ _________ vedere economic, social și cultural 
Hdâne~leî.* Specialiștii au?mariifes-;; :^oate acele zone care :prin moște? 
fag cerința ca. institutele de pro-,.. .'iiirea trecutului au fost rămase în ’

urmă. în cadrul înfăptuirii acestei 
politici, Bărăganul — recunoscut 
dintotdeauna ca un mare bazin 
cerealier al țării — se înscrie vi
guros în constelația industriei con
temporane românești.

Părăsind șantierul, pe șoseaua 
străjuită de plopi de curînd sădiți 
ce mărginesc nesfîrșite lanuri de 
grîu cu spicul în pîrg, tarlalele de 
porumb și floarea-soarelui întinse 
pînă în zare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ajunge la întreprinderea 
agricolă de stat Dragalina. Da mar
ginea unui lan de grîu, Valeriu 

.Mercuț, directorul întreprinderii, 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că unitatea pe care o 
conduce cultivă anul acesta grîu 
pe 5 000 ha, 
1 500 ha, 
suprafețe 
asemenea 
colteie se

La întrebarea secretarului gene-

(Urmare din pag. I)

în fața proiectelor de ansamblu, 
tovarășul Ștefan Covaliu, directo
rul șantierului, dă explicații asu
pra primelor măsuri de organizare 
a lucrărilor de construcții. Deși 
pentru acest an erau prevăzute in
vestiții de numai 70 milioane lei, 
constructorii s-au angajat, ca în 
cinstea Congresului al X-lea și a 
celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei, să realizeze un volum 
de, lucrări în valoare de 90 mi-

tag cerința ca. institutele de pro
iectare să asigure din timp pro
iectele necesare, iar uzinele și mi
nisterele care asigură utilajele să 
le contracteze și să Ie livreze din 
vreme. Confirmînd necesitatea asi
gurării la timp a proiectelor și uti
lajelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca în primul rînd în 
etapa de față să se aibă în vedere 
asigurarea unui ritm susținut al 
lucrărilor de pe șantier, a unei 
bune organizări a muncii, deoarece 
de acestea, în aceeași măsură ca și 
de livrarea ritmică a utilajelor, de
pinde darea în funcțiune la termen 
a importantei unități industriale 
pe care au sarcina

Construirea unor 
moderne în județul 
care se vor adăuga 
chimic, ca și celelalte obiective in
dustriale ale viitorului cincinal, 
vor ridica în 1975 producția glo
bală industrială a 
2,1 ori față de cea 
sfîrșitul anului 1969.

s-o realizeze, 
întreprinderi 
Ialomița, la 

și combinatul

județului de 
realizată
Aceste

la 
obiec-

floarea-soarelui pe 
porumb pe 1 400 ha, pe 
întinse sînt cultivate de 
orz, mazăre, fasole. Re- 
anunță îmbelșugate.

ral al partidului cînd începe re
coltatul, și ce producții sînt pre
văzute, directorul răspunde că 
sîmbătă, cel mai tîrziu duminică, 
combinele vor intra în lan, iar pro
ducția se evaluează la 3 900 kg de 
grîu la ha în tarlaua respectivă și 
la 3 600 kg în medie la ha pe 
I.A.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra necesității de 
a se organiza în cele mai bune con
diții munca de recoltare în între
gul județ, de a se folosi din plin 
timpul, prielnic, toate, utilajele,'și' 
forța de muncă de care dispun, u- 
nitățile agricole pentru a se evita 
orice pierderi de recoltă.

Directorul întreprinderii infor
mează apoi că în urma aplicării 
măsurilor de reorganizare a agri
culturii de stat pe baza hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
1967, I.A.S. Dragalina a înlăturat 
pierderile, obținînd în prezent be
neficii. Astfel în 1967 s-au realizat 
beneficii în valoare de 11 milioane 
lei, în 1968 — 13 milioane, iar în 
acest an se vor obține beneficii de 
circa 15 milioane lei.

Secretarul general al partidului 
s-a interesat apoi de modul în care 
este organizată munca de produc
ție și din relatările făcute a tras 
concluzia că numărul lucrătorilor 
permanenți din I.A.S. Dragalina 
este încă prea mare. El a indicat 
să se studieze această problemă, să 
fie luate măsurile necesare pentru 
o utilizare mai judicioasă a forței 
de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește apoi la alte parcele — cul
tivate cu mazăre, fasole, porumb 
— care, de asemenea, promit o re
coltă îmbelșugată.

în continuarea vizitei, secretarul 
general al partidului a poposit la 
marginea unui lan de orz al I.A.S. 
Slobozia. Pășind peste miriștea 
proaspătă rămasă în urma combi
nelor care au strîns primele recolte 
din acest an, îl întreabă pe dr. ing. 
Gheorghe Vîlceanu, directorul în
treprinderii, cînd a început recol
tatul. Aflînd că a început de cîteva 
ore și că umiditatea bobului este 
încă ridicată, de 19 la sută, tova
rășul Ceaușescu a subliniat că tre
buie folosită fiecare oră bună de 
lucru, întrucît, după cum se vede, 
vremea este destul de schimbă
toare.

Tovarășii care participă la dis
cuție apreciază că măsurile luate 
de partid cu privire la repartiția e- 
chitabilă a veniturilor în I.A.S. au 
avut influențe pozitive. Primele a- 
nuale ale lucrătorilor direct pro
ductivi au crescut, ceea ce a mărit 
simțitor contribuția lor la desfă- 

■ șurarea unei munci calitativ su
perioare.

în discuțiile purtate, cu conducă
torii organelor locale de partid și 
de stat și cu specialiști din agri
cultura județului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat munca depu
să pentru a obține recolte bune. în 
același timp, secretarul general a 
indicat să se folosească mai bine 
condițiile existente pentru- creșterea 
rapidă a sectorului zootehnic, să se 
studieze și să se organizeze ferme 
intercooperatiste pentru creșterea 
și îngrășarea porcinelor, care să 
contribuie atît la satisfacerea ne
voilor de consum ale populației lo
cale, cît și la aprovizionarea Capi
talei.

Bărăganul, unde de cîteva zile a 
început bătălia pentru strîngerea 
recoltelor acestei veri, l-a primit 
pe tovarășul Ceaușescu cu spice 
grele în lanuri aurii, cu freamăt 
de muncă 
gramului 
de partid 
nomică a

pentru îndeplinirea pro- 
de perspectivă 'stabilit 
privind dezvoltarea eco- 
județului, l-a primit cu 

■ noi succese și realizări — expresii 
' ale rodniciei pămîntului și ale hăr- ■ 

niciei oamenilor de pe aceste 
locuri.

Peste tot, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a fost întîmpinat de 
atmosfera' entuziastă de muncă 
rodnică' cu care oamenii Bărăganu
lui întîmpină cel de-al X-lea Con
gres al partidului, a 25-a aniver
sare a eliberării patriei. Construc
torii de pe șantiere, locuitorii sa
telor și orașelor Slobozia și Țăndă- 
rei, mecanizatorii aflați în mijlo
cul lanurilor unde a început re
coltarea, sute de cooperatori pre- 
zenți la muncă în cîmp au făcut 
o spontană și entuziastă manifes- 

: tare de dragoste, exprimîndu-și
stima și prețuirea față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, totala lor a- 
deziune la întreaga politică a par
tidului și statului pusă în slujba 
intereselor poporului nostru, cau
zei păcii și progresului.

ÎS E3 O B O O
apli-Datorită măsurilor 

cate de unitățile agricole 
și a condițiilor climatice 
favorabile, anul acesta, re
colta de furaje asigură îm
bunătățirea hrănirii anima
lelor și mărirea producției 
de carne și lapte. Cu o 
condiție însă ; bogăția de 
nutrețuri verzi să nu fie 
risipită, să nu se piardă 
substanțe nutritive care 
echivalează cu valoarea 
mai multor sute de mii de 
tone de cereale. Cît de 
mare este însemnăta
tea economică a recoltă
rii la timp a trifolienelor 
și a ierburilor de pe sute 
de mii de hectare de fi
nețe naturale se poate 
lesne aprecia dacă luăm în 
calcul faptul că finul de 
calitate bună se apropie de 
valoarea nutritivă a cerea
lelor, în timp ce nutrețul 
provenit din aceleași spe
cii de plante, lăsat sub 
acțiunea intemperiilor, se 
apropie de valoarea nutri
tivă a paielor. Este lesne 
de apreciat că pierderile 
calitative, atunci cînd re
coltatul, transportul și de
pozitarea finului întîrzie, 
sînt deosebit de mari.

Potrivit datelor centra
lizate la Consiliul Supe
rior al ‘ _............ .
cooperativele agricole, coa
sa întîi la trifoliene 
este încheiată în ma
joritatea județelor. Con
tinuă însă să persiste 
întîrzieri nejustificate la 
recoltarea furajelor. > In 
județele Suceava, Harghita, 
Covasna, Caraș-Severin, 
cositul trifolienelor a în- 
tîrziat. iar recoltatul fîne- 
țelor naturale se află abia 
la început. In cele mai 
multe locuri se susține că 
ploile au împiedicat recol
tatul trifolienelor.

Cu ocazia unui raid an
chetă, întreprins în coope
rativele agricole din jude
țele Mureș și Suceava, 
unde zootehnia are o mare 
pondere în structura pro
ducției agricole, a reieșit

Agriculturii, în

CONGRES
AL PCR

în dezbatere
TEZELE

SI PROIECTUL
9

DE DIRECTIVE

Vom munci fără preget
pentru întărirea și dezvoltarea

economiei naționale!
In întreaga țară continuă să se desfășoare, într-o atmosferă de 

puternică însuflețire, dezbaterea Tezelor Comitetului Central și a proiec- _. .. . - - inte-
docu- 
lucru 
17 435 
orga- 
acum, 
16 225

al P.C.R.tului de Directive ale Congresului al X-lea 
resul arzător cu care comuniștii participă lă dezbaterea 
mentelor pregătitoare ale Congresului, profundul caracter de 
propriu întregii discuții publice se reflectă în faptul că, la cele 
adunări generale ale organizațiilor de bază și 173 conferințe ale 
nizațiilor de partid, întrunind 1 075 000 comuniști, desfășurate pînă 
au luat cuvîntul peste 120 000 membri de partid, care au făcut 
propuneri privind Tezele, proiectul de Directive, precum și diferite pro
bleme ale activității organelor de partid, de stat și economice locale. 
Totodată, în întreaga țară s-au ținut 1 050 adunări populare la orașe 
și sate, organizate de consiliile Frontului Unității Socialiste, la care au 
participat circa 167 000 cetățeni, dintre care au luat cuvîntul 6 150.

Prin întreaga lor desfășurare, prin cuvîntul vorbitorilor, prin hotă- 
rîrile adoptate, ca și prin telegramele adresate COMITETULUI CENTRAL 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NlCOLAE CEAUȘESCU, adunările generale extra
ordinare ale organizațiilor de partid, ca și adunările organizate de con
siliile Frontului Unității Socialiste constituie o impresionantă manifestare 
a adeziunii entuziaste, unanime, a comuniștilor, a întregului popor față 
de documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea, a unității și 
coeziunii națiunii noastre socialiste în jurul încercatului conducător — 
Partidul Comunist Român.

Adunări ale organizațiilor de partid
li

UZINA DE CAUCIUC
SINTETIC BORZEȘTI
Dezbaterea documentelor pentru 

Congresul al X-lea al P.C.R. a co
incis, la marea uzină de la Borzești, 
cu împlinirea a șase ani de la elabo
rarea primei. ■ șarje, de cauciuc? sin
tetic- românesc. O perioadă pe care 
uzina a părcui'S-o înregistrînd con
siderabile succese în îmbunătățirea 
calității producției, creșterea aportu
lui ei la dezvoltarea industriei chi
mice românești.

— Prevederile Tezelor C.C. al 
P.C.R. și proiectului de Directive — 
a spus, în adunarea generală a or
ganizației de partid, comunistul Iu- 
liu Olteanu, reflectă în mod preg
nant spiritul de înaltă răspundere în 
care partidul conduce destinele ță
rii. Și în viitor elementul central al 
politicii partidului va fi continuarea 
neabătută a industrializării socialiste 
a României, pivotul întregii dezvol
tări social-economice a patriei. în a- 
cest context, tînăra industrie chimi
că românească va cunoaște un nou 
avînt, se va înscrie ca o pîrghie de 
seamă la progresul neîntrerupt al 
României socialiste Exprimîndu-mi 
totala adeziune față de jaloanele vii
toarei dezvoltări a țării, le ’consider 
pe deplin justificate de resursele de 
care dispunem, de necesitățile pro
gresului. Este cunoscut, de exemplu, 
că Valea Trotușului, unde se află și 
uzina 
ve 
de

de 
la

noastră, are mari rezer- 
resurse naturale. Petrolul 

Moinești, sarea de Ia Tîrgu

necesitatea folosirii intense 
a tuturor mijloacelor și for
țelor pentru strîngerea fu
rajelor.

Posibilitățile de a obține 
rezultate mai bune sînt 
atestate . de realizările 
unor cooperative agricole 
care au pus la adăpost o 
bună parte din fînui ne
cesar în perioada de iarnă. 
De la tov. Eugen Nemeș, 
președintele cooperativei 
agricole Acățari, jude
țul Mureș, aflăm că s-au

i cele mai 
.Rezultatele

bune 
pu

ne-a 
dacă

coltatul în 
condiții. „1 
teau fi mai bune — 
spus președintele — 
ajutorul întreprinderii de 
mecanizare Miercurea Ni- 
raj. s-ar face mai mult sim
țit. In ultima perioadă, ni 
s-au luat 10 mecanizatori, 
iar dintre cei rămași, 4 au 
puțină experiență pentru 
lucrări mai pretențioase. 
Din cauza lipsei de me
canizatori. mașina de adu
nat fîn nu funcționează".

fost date uitării greutățile 
întîmpinate în cursul ier
nii trecute cînd, din cauza 
lipsei de hrană, au scăzut 
producția și veniturile din 
zootehnie. Problema asi
gurării bazei furajere, pe 
măsura cerințelor și a po
sibilităților existente, 
plasată la periferia preo
cupărilor organelor 
tene de resort și a 
iiilor de conducere 
multe cooperative agricole. 
Așa se explică de ce în an-

este
jude- 
consi- 

din

seama timpului ploios. 
Dar ei nu suflă nici un 
cuvînt despre faptul că re
nunță cu ușurință la avan
tajele pe care Ie oferă re
coltatul trifolienelor și al 
fînețelor naturale, cu mij
loace mecanizate. Părerea 
potrivit căreia „ne des
curcăm numai cu coasele" 
care și-a făcut loc în multe 
alte cooperative explică de 
ce nu sint utilizate cele 29 
cositori mecanice existen
te, deși plata lucrărilor este

0 ©

rifoiu

dar în fînar nu intră

recoltat aproape în în
tregime trifolienele și o 
parte a fînețelor naturale. 
Consiliul de conducere a 
organizat temeinic munca 
astfel ca să evite pierde
rile de substanțe nutritive. 
Cooperatorii au . 
ționat din vreme suporți 
de lemn pentru 
rea finului în 
bune, indiferent de starea 
vremii. în prezent, se des
fășoară din plin transpor
tul finului care depășește 
producția înregistrată în 
anii anteriori. Potrivit ho- 
tărîrii adunării generale, 
se acordă ca retribuție su-’ 
plimentară pînă la 60 la 
sută din cantitățile de nu
treț obținute peste plan 
ceea ce stimulează pe coo
peratori să efectueze re-

confec-
usca- 

condiții

Recoltarea trifolienelor 
și tinetelor naturale s-a 
încheiat sau se află într-un 
.stadiu avansat și im coope
rativele agricole din Nazna, 
Șincai. Luduș, ~ 
altele. Aceste 
datoresc bunei organizări 
a muncii, folosirii cu în
treaga capacitate a mij
loacelor și 
muncă, atît 

' la adunatul 
finului.

Si în județul Suceava. în- 
tr-o serie de cooperative 
se lucrează cu toate for
țele pentru strîngerea fu
rajelor la timpul optim. 
La cooperativele agricole 
din Fîntînele, Dumbrăveni 
și Zvoriștea prima coasa la 
trifoliene s-a încheiat.

In multe unități însă au

Bereni și 
succese se

forțelor de 
Ia cosit, cît și 
și transportul

samblul județului Suceava 
recoltatul la trifoliene s-a 
efectuat pe numai 20 la 

■sută din suprafață.
Cît de păgubitoare este 

lipsa de preocupare pentru 
strînsul la timp a) furaje
lor o dovedește ' situația 
întîlnită în cooperativele 
agricole din Arborea. Gai
ne1, și Coșvana. unde tri
foiul s-a dezvoltat atît de 
mult incit a căzut la pă- 
mînt și totuși nimeni din 
conducerea unităților a- 
mintite nu se gîndeș.te să 
ia măsuri de recoltare La 
cooperativa din Arborea, 
de pildă, trifoiul ocupă 
445 hectare. Președintele 
cooperativei, Leonte these, 
și inginerul Titus Lohaza 
încearcă să justifice în
tîrzierea recoltatului pe

incomparabil mai mică în 
raport cu pierderile care se 
produc prin întîrzierea 
■coltatului. •

în loc să acționeze 
perseverentă pentru 
schimba această stare 
lucruri direcția ’ agricolă 
uniunea județeană coope
ratistă se rezumă să . ’ 
pulsioneze" recoltatul 
rajelor prin... adrese 
note telefonice.

Astfel de situații se 
tîlnesc și în județul Mureș. 
La cooperativa agricolă din 
Erenitu pînă la data de 25 
iunie nu s-au recoltat 
decît 30 ha din cele 512 ha 
de trifoliene. Consiliul de 
conducere invocă lipsa 
brațelor de muncă și sta
rea timpului, dar nu ia 
măsuri pentru buna orga-

re-

„im- 
fu- 

și
în-

nizare și folosire a mijloa
celor. de care dispune. Des
fășurarea anevoioasă a 
recoltării furajelor se con
stată și în cooperativele 
Găiești, Fintînele, Trei-Sate 
unde consiliile 
cere nu 
forțele la recoltatul fura
jelor.

Multe 
constatate se datoresc unor 
neglijențe , organizatorice 
din partea uniunii jude
țene a cooperativelor agri
cole. Uniunea a indica1^ să 
se construiască fînare. dar, 
în mai 
tea nu 
minate 
lipsesc 
cooperativa agricolă Beica, 
fînaruj trebuia termmat 
demult, dar și acum lemnul 
necesar se mai află încă 
în pădure. Repartiția de la 
începutul lunii aprilie a 
fost refuzată de ocolul sil
vic Gurghiu ; la 6 iunie a 
fost emisă o altă repartiție, 
care a fost din nou 
lată. Cooperatorii 
purtati pe drumuri 
zile bune de lucru 
cauză că organele agricole 
se mulțumesc să emită re
partiții și cu asta consi
deră treaba încheiată fără 
să se îngrijească să-i spri
jine în obținerea materia
lelor prevăzute.

Acum, cînd timpul recol
tării fînurilor s-a scurtat 
mult este nevoie de folosi
rea judicioasă a tuturor 
forțelor de muncă a cosi
toarelor mecanice și a mij
loacelor de transport. Di
recțiile agricole și uniunile 
cooperatiste județene să 
acorde, cu prioritate, un 
sprijin eficient acelor 
cooperative agricole în care 
lucrările de recoltare, a fu
rajelor sînt rămase în 
urmă, să asigure încheie
rea acestora într-un timp 
cît mai scurt, evitarea pier
derilor de substanțe nu
tritive.

de condu-
antrenează toate

din deficiențele

multe locuri, aces- 
vor putea fi ter- 
la timp pentru că 

materialele. La

anu- 
sînt 

în 
din

Ion MANEA 
Lorand DEAKI

Ocna constituie materii prime de 
bază pe care noi trebuie să le tran
sformăm în produse valoroase. Și 
asemenea resurse și rezerve sînt 
multiple, în toate ramurile economice 
ale țării. Partidul ne cheamă să le 
valorificăm cu înaltă competență și 
răspundere.

— Studiind cu satisfacție proiec
tul de Directive, mi-am dat seama 
că pînă la sfîrșitul viitorului cinci
nal producția de cauciuc sintetic va 
trebui să ajungă la 110 000—130 000 
de . tone, a spus . operatorul chimist 
Gheorghe Angheluță. La realizarea 
acestei sarcini noi trebuie să ne a- 
ducem o importantă contribuție. A- 
ceasta înseamnă că trebuie să ne per
fecționăm activitatea, să fim mereu 
mai exigenți în folosirea timpului 
de lucru ; să utilizăm pe deplin ca
pacitatea instalației. Or, la noi 
se pierde încă mult timp din 
producție datorită unor manifestări 
de indisciplină, absențelor nemoti
vate, nerespectării tehnologiei de fa
bricație. Din această cauză uneori se 
produc avarii la instalații, calitatea 
cauciucului lasă de dorit. Toate a- 
ceste neajunsuri vor trebui înlătu
rate grabnic. Putem, de asemenea, 
sâ folosim mai judicios forța de 
muncă prin mecanizarea unor ope
rații- care, în prezent, se execută ma
nual, ceea ce va duce, totodată, la 
creșterea productivității muncii, a e- 
ficienței economice în general.

— Prevederile Tezelor C.C. al 
P.C.R. și ale proiectului de Direc
tive, a spus inginerul ~ 
directorul general al 
dustrial Borzești, sînt 
firească a obiectivelor 
de-al IX-lea Congres 
în toate domeniile ele duc mai de
parte, pe planuri superioare, ceea ce 
s-a înfăptuit în actualul cincinal, ne 
solicită din plin experiența, califi
carea, exigența profesională.

— Gama de sortimente realizate 
pînă acum în uzina noastră — a spus 
inginerul Eugen Bucin, este destul 
de restrînsă. în lumina prevederilor 
documentelor pentru Congresul al 
X-lea, avem datoria ca în anii ce 
urmează, împreună cu cercetătorii, 
să ne amplificăm eforturile pentru 
a experimenta și introduce în fa
bricație cel puțin 10 sortimente noi 
de cauciuc.

Una din problemele care a polari
zat discuțiile participanților la a- 
dunare a constituit-o folosirea cît 
mai gospodărească a materiilor pri
me și materialelor în legătură cu 
aceasta, maistrul Romulus Ciotu a- 
răta :

— Pe bună 
tele pe care 
mare accent 
economice în 
tivitate. Este 
valoare pentru activitatea noastră de 
viitor. Dacă pînă acum am reușit să 
ne încadrăm în consumurile speci
fice planificate, totuși mai avem încă 
multe de făcut pentru a realiza pa
rametrii prevăzuți în proiect. De a- 
semenea, sîntem datori să combatem 
risipa, fenomen destul de frecvent 
la noi, cauzat atît de superficialitatea 
unor operatori, cît și de lipsa anu
mitor aparate de măsură și control. 
Pentru aceasta nu este nevoie de 
cine știe ce eforturi deosebite. Să 
fim insă exigenți și intransigenți față 
de fenomenele negative.

industriei construcțiilor de mașini, 
care va fi cu 72—76 la sută mai 
mare în următorul cincinal Intr-un 
ritm susținut va trebui deci să 
crească și producția uzinei noastre. 
Ne amintim cu toții că în 1961, la 
începutul activității noastre în acest 
domeniu, am ‘produs circa 3 000 de 
mașini de spălat. După 6 ani, pe a- 
celași spațiu de producție, am rea
lizat 80 00G de mașini. Apoi, produc
ția a crescut an de an, astfel incit 
în 1969 vom produce 125 000 mașini 
de spălat. In proiectul de Directive 
se arată că va trebui să se acorde 
atenție sporită folosirii integrale a 
spațiului de producție, a utilajelor. 
Această cerință este deplin valabilă 
și pentru secția noastră, unde se 
poate obține un spor de producție 
substanțial prin organizarea raționa
lă a muncii, astfel ca să se pună în 
valoare toate rezervele existente. De. 
aceea, consider că această idee, a 
folosirii mai bune a spațiilor și ca
pacităților de producție, va trebui 
să ne călăuzească în viitor pentru a 
ajunge, așa cum j . 
dezvoltare a uzinei, să 
nual 165 000 mașini.

— împreună cu mai 
răși prezenți în sală, a 
șui Artenie Lăncrănjan, 
comitetului de partid al secției, am 
discutat despre documentele pentru 
Congresul al X-lea încă de la a- 
pariția lor. Atunci am ajuns la con
cluzia că angajamentul secției noas
tre, de a produce, in cinstea Con
gresului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, 1 500 ma
șini peste plan, poate fi sporit. Pro- 

' puii deci să suplimentăm angajamen
tul inițial cu încă 500 mașini.

Propunerea a stîrnit în sală un? 
însuflețit ecou aprobator.

Au luat cuvîntul în adunarea ge
nerală a acestei organizații de partid 
numeroși alți comuniști — maiștri, 
mecanici de precizie, muncitori cu 
înaltă calificare. Iar centrul însufle- 
țitului colocviu al constructorilor de 
mașini; firul roșu al dezbaterii a 
fost concentrarea tuturor energiilor, 
astfel ca jaloanele luminoase des
chise de partid viitorului României 
să se intîlnească aici cu efortul lor, 
al acestor oameni aflați in unul din
tre posturile de răspundere ale in
dustriei noastre

în viitor pentru a 
prevede planul de 

producem a-

mulți tova- 
spus tovară- 

secretarul

LA ÎNTREPRINDEREA
DE MECANIZARE

Petre Bunea, 
grupului in- 
o continuare 

trasate de cel 
al partidului.

dreptate în documen
te dezbatem se pune 
pe sporirea eficienței 
toate sectoarele de ac- 
o indicație de mare

LA UZINA
MECANICĂ CUGIR

doSecția producătoare de mașini 
spălat a Uzinei mecanice din Cugir. 
Adunarea generală a comuniștilor din 
organizația de partid de la uzinare.

— Adeziunea mea totală față de 
documentele pe care le dezbatem, 
a spus inginerul Ioan Suciu, șeful 
secției, este fundamentată pe convin
gerea că Tezele C.C. al P.C.R., pro
iectul de Directive reprezintă încă o 
treaptă a orînduirii noastre so
cialiste. Din aceste documente, a- 
tenția mi-a fost atrasă îndeosebi de 
creșterea considerabilă a producției

/

A AGRICULTURII
CODĂEȘTI

întreprinderea de mecanizare a a- 
griculturii Codăești, unitate puterni
că, aflată la hotarul dintre județele 
Iași și Vaslui. Aproape 150 de mem
bri de partid. au dezbătut recent, 
într-o adunare generală a organiza
ției de bază, prevederile Tezelor C.C. 
al P.C.R. și ale proiectului Directi
velor pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

— Documentele de excepțională în
semnătate, elaborate de conducerea 
partidului în vederea Congresului al 
X-lea, stabilesc un program însufle- 
țitor, dinamic, pentru toate dome
niile activității sociale din țara noas
tră, a spus inginerul Vasile Cucu, 
directorul întreprinderii. în acest 
ansamblu de ample eforturi consa
crate viitorului patriei, o pondere 
sporită vor avea și îndatoririle me
canizatorilor, ale noastre, celor ce 
trebuie să contribuim din plin la 
ridicarea potențialului agriculturii. 
Datoria noastră este de aceea sâ 
milităm pentru creșterea eficienței 
muncii noastre, ca fiecare suprafață 
lucrată mecanizat să producă rod 
bogat.

— Documentele pentru Congresul 
al X-lea accentuează cu multă tărie 
asupra necesității îmbunătățirii ca
lității muncii în toate domeniile, a 
spus Vasile Tiron, șeful secției de 
tractoare de la C.A.P. Văleni. Ele ne 
îndeamnă la o analiză și autoanaliză 
responsabilă a întregii activități. So- 
cot, de exemplu, că noi sîntem defi
citari la extinderea lucrărilor de re
coltare, îndeosebi a culturilor tîrzii. 
Se pierde multă recoltă, pentru că 
eforturile depuse prin lucrările me
canizate în campaniile anterioare sînt 
mult diminuate toamna. Pentru evi
tarea acestei situații, propun să se 
dea o mai mare atenție dotării sec
țiilor I.M.A. cu mașini de recoltat 
culturi tîrzii, precum și cu mijloace 
de transport.

...Și, participînd la această însu
flețită adunare generală a organi
zației de partid, la această adunare 
cu un pronunțat caracter de lucru, 
mecanizatorii din blîndele șesuri 
moldovene, acum în pragul declan
șării bătăliei fierbinți a recoltărilor 
de vară, au chibzuit matur și res
ponsabil, astfel ca aportul la marea 
bătălie a poporului spre înfăptuirea 
viitorului patriei, jalonat de docu
mentele pentru Congresul al X-lea, 
să fie cît mai rodnic

Gh. RAITA
S'. DINICA 
M. CORCAC1 .
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PE MARGINEA EXPOZIȚIEI
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SEHTIMEHTULUI ÎN LUMEA
EXUBERANTA Â COPIILOR
în sala Dalles se înve

cinează în aceste zile două 
expoziții ale tineretului. 
Tinerii artiști își prezin
tă Bienala și foarte ti
nerii școlari — pionierii 

„ din toată țara —. încer
cările lor, primii pași 
pe cărările picturii, dese
nului și fotografiei. Ex
poziția este o acțiune a 
Consiliului național al 
organizației de pionieri, 
cu participare internațio
nală, astfel că pe panouri 
figurează și lucrări ale 
pionierilor și elevilor din 
U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, 
R.P. Ungară, R. P. Po
lonă, R. P. D. Coreeană, 
etc., alături de lucrările 
pionierilor români, cele 
mai numeroase.

Din prima clipă te în- 
tîmpină o atmosferă îm
bietoare, înviorătoare prin 
prospețimea ei. Nimic din 
amintirea a ceea ce erau 
o dată expozițiile de „fine 
de an". Copiii văd, ob
servă totul și, 
îndrăznesc <să 
me. Cultura 
transmisă prin 
și cinematograf le for
mează și le maturizează 
ochiul, le ascute sensi
bilitatea și spiritul de ob
servație, le stimulează 
fantezia, atunci cînd o în
drumare competentă și a- 
tentă știe să-i îndrepte 
spre programe adecvate 
vîrstei și preocupărilor ei.

Pentru un adult este o 
experiență emoționantă 
aceea de a reîntîlni lu
mea înconjurătoare în, 
imaginile născocite de
copii contemporani cu el. 
Din ceea ce ne înfățișea
ză azi expoziția de la Dal
les a pionierilor noștri în
țelegem că ei participă cu 
o gravitate senină la tot 
ceea ce ne frămîntă, la 
tot ceea ce înseamnă pen
tru noi valorile esențiale 
ale vieții sociale și per
sonale. Marile momente 
ale existenței redate în 
festivitățile familiare care 
de obicei le întovărășesc, 1 ■ 
chipurile celor dragi — 
părinții, frații, prietenul 
cel mai apropiat—desena
te sau pictate cu o lucidi
tate în care emoția afec
țiunii se colorează adesea 
cu un pic de binevoitor 
umor, peisaje reale sau 
fantastice, evocări de 
basm, obiceiuri și tradiții, 
petreceri populare: iată 
numai cîteva teme din- 
tr-un vast repertoriu, mi
crocosm numai fiindcă 
autorii sînt copii, dar cu 
nimic mai prejos ca in-

tensitate emoțională, sin
ceritate a expresiei și pre
zență în viață, în raport 
cu realizările celor mari. 
Trebuie însă precizat aici 
un lucru : că ar fi o gre
șeală să judecăm o ase
menea expoziție numai 
sau în primul rînd ca o 
manifestare artistică. Ea 
interesează la fel de mult 
pe psihologi, pedagogi, 
sociologi și pe oricine își 
dă seama de semnificația 
și importanța acelor ma
nifestări care fac posibilă

o mai bună cunoaștere a 
felului de a gîndi și simți 
al noilor generații, a roa
delor pe care educația 
primită de ei le dă. în 
acest sens, al conținutului 
intelectual și afectiv, ca 
rezultat al procesului e- 
ducativ — direct prin pro
fesori și familie, indirect 
prin contactul cu mediul 
de viață — și descifrabil 
în încercările artistice ale 
copiilor, se poate și este 
util să se facă referințe 
comparative cu experien
ța artistică a maturilor. 
Nu din punctul de vedere 
al măiestriei este revela
tor ceea ce aflăm în a- 
ceastă expoziție, chiar 
dacă foarte multe, cele 
mai multe din lucrări au 
calități artistice. Ceea ce 
apare intr-adevăr revela
tor e£te mărturia unei 
unități spirituale între ge
nerații. Este puțin pro
babil ca toți expozanții 
să. aleagă în viitor mese
ria de pictor și de aceea 
nu cr.ed că a judeca și 
aprecia lucrările mai ales 
în raport cu o anume ma
turitate a priceperii teh
nice este acțiunea cea mai 
urgentă și mai de pers
pectivă. La vîrsta preado
lescentei și chiar a ado
lescenței talentele sint 
convertibile încă, în mo
dul cel mai nenrevăzut : 
talentul de pictor poate 
însemna de multe ori ta
lent actoricesc sau literar 
sau filozofic. Privite cu 
atenție, operele micilor 
artiști de la Dalles duc

b. elvin: Teatru

Admiterea în învătămîntul

ușor la astfel de presu
puneri. De aceea nu înde- 
mînarea privită didactic 
este factorul principal 
aici, ci spontaneitatea și 
originalitatea necontami- 

•nată încă de imitația unui 
model adult. Exercițiul 
artistic trebuie lăsat să 
fie pentru copii în primul 
rînd un mijloc de a-și 
canaliza fertil energia, de 
a-și ascuți spiritul de ob
servație și a deprinde să 
se concentreze, pe căi a- 
tractive și mai complexe

decît ale strictului proces 
intelectual de învățare.

Un fenomen deosebit de 
interesant în această ex
poziție, parțial cunoscut 
publicului prin expoziția 
elevilor din satul Vultu- . 
rești,............. . ..
putea numi manifestările 
unui 
tului 
daugă acum numele unor 
sate 
hor) 
Vale 
școli 
printr-un număr mare de 
elevi, toți foarte dotați, 
autori ai unor lucrări care 
au între ele o înrudire

stilistică evidentă, fără ca 
să fie totuși vorba de o 
imitație reciprocă. Este e- 
vident că în toate cazu
rile acestea un profesor 
meșter în a descoperi și 
stimula talentele are me
ritul inițierii adevărate
lor mici „școli" de pic
tură, mici colonii de ar
tiști. Este însă tot atît de 
evident că și mediul în 
care trăiesc copiii are 
un rol foarte important. 
Deosebirile de viziune, de 
expresie, de alegere a su
biectelor, între un sat și 
altul dintre cele mențio
nate, se leagă în primul 
rînd de specificul ocupa
țiilor din regiune, de spe
cificul artei populare și 
a obiceiurilor folclorice 
respective. Experiențele 
acestor școli ar merita să 
fie studiate mai îndea
proape și valorificate poa
te și în alte domenii ar
tistice sau culturale.

în ceea ce privește fo
tografiile realizate de 
pionieri, se poate spune 
că împletesc tehnica și 
umanismul cu o îneîntă- 
toare siguranță ! Unde 
sînt cei alarmați de pers
pectivele triste ale unui 
univers de beton și fier, 
din care ar fi dispărut 
gingășia, amănuntul duios, 
gestul delicat, pe scurt, 
omenia? S-ar convinge 
ușor, în fața acestor măr
turii ale celei mai tinere 
generații, că n-au a se 
îngrijora și că, dimpotri
vă, trăiește cu o admira
bilă vitalitate una din în
sușirile de preț ale po
porului nostru : finețea 
sentimentului și tăria lui.

I
V
I
V
I
I
V
I
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Limba rusa. Lecția 62 
(reluare). 10,30 — Limba spaniolă. 
Lecția 64 10.55 — Monografii con
temporane. Strada mare — Bacău 
(reluare). Film de Ion Sava. 11,15 
— Recital Tereza Kesovia (re
luare). 11,40 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,35 — Lumea copiilor : 
Aventurile lui Pinocchio. Filmul 
„Kiri clovnul" ' 
spaniolă. Lecția
18,15 — „Căpitan de cursă lungă"
— emisiune pentru pionieri. 18.35
— Pe scenele lirice a'e tării —
Cluj. Din cuprins : De vorbă cu 
conf. univ Gheorghe Merișescu. 
directorul Operei Române din 
Cluj si cu artista Lia Pop ; scene 
din opera „Regina dunăreană", de 
Andreescu-Scheletti. Interpretează 
baritonul Vasile Catană ; scenă 
din baletul „După amiaza unui 
faun" de Debiissy. Dansează Lu
cia Zubcu și loan Farcaș. Core
grafia : Vasile Căpșu.an : Scenă 
din „Mandarinul miraculos" de 
Bartok, interpretează Maria 
Lucaci, de la Opera Maghiară ; 
scenă din opera „Proteu" de Paul 
Claudel. Interpretează student! 
din anii I și II ai secției canto- 
operă a Conservatorului „Gh.
Dima", clasa profesorului llie
Baiea. Emisiune de A. I. Arbore. 
19.00 - 
Nobel 
treia 
miul 
este 
Laos 
Yale 
cercetărilor sdle în domeniul ter
modinamicii. Prezintă prof. dr. 
V. Sahini. membru corespondent 
al Academiei 19.30 — Telejurnalul 
de seară, a Buletin meteorologic. 
19.65 — Congresul al X-lea al
P.C.R. Secvențe din marea dezba
tere. Tema • Responsabilitatea 
socială. Participă : Nicolae Belu. 
conf. univ. dr. în filozofie : Ing. 
Ion Nicșan șeful turnătoriei de 
oțel de la Uzinele .,23 August" : 
Avram Marian, trasator mecanic 
la aceeași - uzină; Ion Vasilica. 
lansatoare, și Eugenia Bulboacă 
șef de secție la Fabrica de trico
taje din complexul industrial 
Drumul Taberei. 20,15 — Film ar
tistic : ..Sentinela adormită" — 
producție a studiourilor franceze.

■ Film de Noel Noel. 21,40 — Mo
nografii contemporane. „Drumuri"
— reportaj dte Ion Marina, rea
lizat în comuta Cornesti. iudetui 
Cluj. 23.00 - Reflector. 2215 - 
Mult e dulce si 'fr'umoesă. Tn 
cuprins: Proză poetică în tea
trul lui Delavrancea. Prezintă 
Ion Zamfirescu : Din goana con
deiului de prof. N. Mihăescu : 
Poșta emisiunii de acad.
Graur, 
noapte. 
22.50 — 
ușoară.
— închiderea emisiunii

17.50 - Limba
i 61 (reluare).

într-una din sălile expoziției

și interogația tragică
Tn urmă 

luni de 
ciclului 
pentru 
teatru. __ ,____  __
auspiciile Cabinetului 
de Partid al orașului 
București, am avut 
prilejul să ascult una 
din cele mai intere
sante comunicări cu 
privire la nroblemele 
dramaturgiei actuale. 
Cel ce vorbea avea 
un nunct de vedere 
propriu, dispunea de 
o informație bogată, 
reușind să cîstige a- 
tentia întregii audien
te. Acum am termi
nat lectura volumului 
său consacrat 
rași teme si. 
cîndu-mi cea 
impresie și 
dîndu-mi-o, m-am ho- 
tărît să scriu 
această carte, 
pentru întîia 
cînd mă ocup 
lucrare de teorie si 
critică, iar eu însumi 
as fi mirat de aceas
tă inițiativă venită 
din partea unui prac
tician 
n-aș 
ductia

Dar 
precizări. Volumul se 
intitulează 
interogația 
autorul lui 
vin. iar în 
deschidere 
tom încap 
cele mai 
preocupări 
maturgiei 
rane. Avem de-a face, 
de fapt, cu o sinteză 
inspirată si orisinală 
a ultimelor două de
cenii de teatru occi
dental. expusă de pe 
pozițiile, 
socialist 
iată pe 
mișcării

. tistice.

cu două 
zile. în cadrul 
de conferințe 
oamenii de 

organizat sub

Radu BELIGAN
statornic la 

de artă, la 
lui. văzuti 

rezul-

acelo- 
verifi- 
dintîi 

consoli-

despre 
Este 
oară 

de o

al scenei, dacă 
fi încă sub se- 

volumului.
mai întîi cîteva

Teatrul și 
tragică, 

este B. El- 
unghiul de 
al acestui 
cîteva din 
însemnate 
ale dra- 
contempo-

uman’smului. 
si înteme- 
experientele 
noastre ar-

de subingineri pentru anul

© ÎNFIINȚAREA DE NOI SECȚII Șl INSTITUTE ® LA 5 IULIE 
CONCURSUL DE ADMITERE • DISCIPLINELE Șl PROBELE 

DE CONCURS

Ministerul
nică :

1) . începînd 
1969—1970 se 
de subingineri, 
în cadrul următoarelor instituții de 
învățămint superior :

— montarea și întreținerea utila
jului chimic, cursuri de zi, la Insti
tutul politehnic București.

— Electrotehnică. la institutele 
politehnice din Brașov, cursuri de 
zi și seral. Cluj, cursuri de zi. Ti
mișoara. cursuri de zi și Universi
tatea Craiova, cursuri serale.

— Forjă și tratamente 
cursuri de zi și . se: ale. la 
politehnic București.

— Tehnologia chimică 
cursuri de zi și seral la 
politehnic București.

— Tehnologia chimică anorganică, 
cursuri de zi și seral la institutele 
politehnice București si Iași.

— Tehnologia chimică a macromo- 
leculelor, cursuri de zi. la Institutul 
politehnic Iași.

— Construcții hidrotehnice, cursuri 
de zi, la Institutul de 
București.

— Electronică aplicată, 
zi și seral, la Institutul 
București.

— Ca’dastru funciar, cursuri de zi. 
la Institutul de construcții Bucu
rești.

— îmbunătățiri funciare, cursuri 
de zi, la institutele politehnice din 
Timișoara și Iași si Institutul de con
strucții București.

2) . tn anul universitar 1969—1970 
se înființează :

— .Institutul de subingineri din Pi-

tești, subordonat Institutului politeh
nic ’din București, 
secții, cursuri 
prelucrării la 
parații auto.

— Institutul 
Baia Mare, subordonat 
politehnic din Cluj, cu următoarele 
secții, cursuri de zi : mine, electro
mecanică minieră.

3) . Pentru următoarele speciali
tăți de subingineri, înființate in anul 
universitar 1968—1969, vor funcționa 
secții și în următoarele institute :

— Institutul politehnic Cluj : 
Construcții civile și industriale, 
cursuri de zi și serale.

— Institutul politehnic Galati': 
Tehnologia prelucrării la rece, 
cursuri de zi.

— Institutul politehnic Iași : Teh
nologia prelucrării la rece,' cursuri 
de zi.

— Institutul politehnic Timișoara : 
Electroenergetică, cursuri de

4) . Concursul de admitere 
toate secțiile de subingineri, 
de zi și serale, va avea Ioc 
de 5 iulie 1969 la institutele în cadrul 
cărora sînt organizate. Se precizea
ză că înscrierea și’ concursul de ad
mitere la Institutul de subingineri 
Baia Mare va avea loc Ia Institu
tul pedagogic de 3 ani din Baia 
Mare, iar pentru Institutul de sub
ingineri din Pitești înscrierea și con
cursul de admitere vor avea loc la 
Institutul politehnic din București.

înscrierea candidaților se face la 
secretariatul facultăților pină in ziua 
de 4 iulie, ora 10.

Disciplinele pentru concursul de 
admitere sînt următoarele :

— La specialitățile : electrotehnică, 
electronică aplicată, electroenerge
tică, termoenergetică, tehnologia 
prelucrării la rece, montarea și 
întreținerea utilajului chimic, con
strucții civile și industriale, in
stalații pentru construcții. ma
șini și utilaje pentru construcții, 
construcții hidrotehnice, drumuri și 
poduri, întreținere și reparații auto, 
construcții și întreținere feroviară, 
topografie minieră, mine, clectrS- 
mecanică minieră, forajul sondelor și 
exploatarea zăcămintelor de petrol și 
gaze, electromecanică petrolieră ; îm
bunătățiri funciare : matematici (al- 
gșbră, geometrie plană — fără de
monstrații — trigonometrie) — scris 
și oral ; fizică (mecanică, fizică mole
culară și căldură) — scris.

— La specialitățile 1 metalurgie fe
roasă (furnale și oțelării), forje și tra
tamente termice : matematici (alge
bră. geometrie plană — fără demon
strații — trigonometrie) — scris și o- 
ral ; fizică (mecanică, fizică molecu
lară și căldură) — scris.

— La specialitățile : tehnologie 
chimică organică, tehnologia chimică 
a macromoleculelor, morărit și pani
ficație, industrii alimentare extrac
tive, industrii alimentare de origine 
animală, industrii alimentare de ori
gine vegetală : chimie organică — 

' scris și oral ; matematică (algebră) — 
scris.

— La specialitățile : tehnologie 
chimică anorganică, tehnologia sili- 
caților și compușilor oxidici ; chirnîe 
anorganică — scris și oral ; mate
matici (algebră) — scris.

— La specialitatea : cadastru fun
ciar : matematici*(algebră, geometrie 
plană — fără demonstrații — trigono
metrie) — scris și oral ; fizică (me
canică. optică) — scris

Programele disciplinare pentru 
concursul de admitere și condițiile 
de înscriere a candidaților sînt cu
prinse in broșura „Admiterea în in- 
vățămintul superior" 1969.

cinema

De la început sur
prinde viziunea globa
lă a fenomenelor, cer
cetarea amplă, deloc 
măruntită. deloc frag
mentară. a unui în
treg cîmp de mani
festări asemănătoare 
Si totuși diferite. In 
adevăr, sînt exami-

note de
lectură

nate principalele di
recții ideologice din 
literaturile dramatice 
apusene, sînt numite 
determinările lor so- 
cial-istorice. sînt a- 
nalizate operele cele 
mai semnificative pen
tru o orientare sau 
alta. Iar această ope
rație. întregită cu o 
cercetare a Dieseloi 
și romanelor ce au 
anticipat trăsăturile 
caracteristice teatru
lui occidental de as
tăzi. tinde mereu spre 
esențial, spre idee.

Subliniind < 
tea de gîndire 
tii. vreau să 
că talentul l-a 
dicat pe autor 
cătuiască o 
impersonală 
de . ansamblu' 
opere si scriitori 
pierd printre scheme, 
abstracții. generali
tăți. Unul din meri
tele volumului este 
tocmai acela de a

densita- 
: a căr- 

remarc 
i împie- 

să al- 
rece și 
..privire 

* unde 
se

porni si de a se în
toarce 
faptul 
creatorul
deopotrivă ca 
tante și expresii u- 
nice ale 
tăti.
doiesc că ceea ce e 
captivant în acest 
volum — organizat sub 
forma unui ..proces" 
de-a lungul căruia se 
perindă scriitori . ex- 
plicîndu-se. acuzînd și 
pledînd în 
concepției lor 
curge din faptul 
auzim nealtșrată 
cea fiecăruia din 
iar confruntarea 
tor opinii sueerîn- 
du-ne impresia luptei 
și a vieții ocazionea
ză verificarea l unete
lor lor de vedere. Din 
acest' proces, autorul 
cârtii Teatrul si inte
rogația tragică nu-i 
absent, chiar dacă u- 
neori are aerul de a 
se mărgini să noteze 
..depozițiile" altora. 
El e un observator 
decis să nu renunțe 

. la controlul părerilor 
și al autenticității lor. 
iar veghea intelectuală 
se acompaniază de a- 
firmarea explicită 
încrederii în om si 
tiune. Valorile și 
titudinile constant 
liefate sînt cele 
cunoașterii, ale logi
cii. ale 
de viată 
aspirația 
dreptății 
tată de forța si dem
nitatea inteligentei.

Printre cărțile 
teatru tipărite în 
timii ani. Teatrul 
interogația tragică 

lărgimea 
acuitatea 

bogăția

Si
unei reali- 

nu mă în-

numele 
de- 
că 

vo- 
ei. 

atî-

a 
ra- 
a- 

re- 
ale

unei filozofii 
sprijinite pe 
adevărului, a 
si încredin-

impune Drin 
orizontului, 
reflecției și 
expresiei.

de 
ul- 

și 
se

încheierea primei etape a Concursului 
național de ereație și interpretare 

de muzică ușoară românească
S-a încheiat prirua etapă a Con

cursului național de creație și inter
pretare de muzică ușoară româneas- 

,că, organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în colaborare 
cu Uniunea Compozitorilor

La concursul de creație, dintre cele
500 de lucrări prezentate au fost se
lecționate 32 aparținînd compozitori
lor Richard Bartzer, Florin Bogărdo, 
Ion Cristinoiu, Camelia Dăscălescu, 
Edmond Deda, Florentin Delmar 
Noru Demetriad. Constantin Drăghici, 
Petre Firulescu, Aurel Giroveanu, 
Sorin Grițianu, George Grigoriu, 
Mișu Iancu, Nicolae Kirculescu. Ser
giu Malagamba, Henry Mălineanu, 
Petre Mihăescu, Huria Moculescu, Te- 
mistocle Popa, Laurențiu Profeta, 
Elly Roman, Gelu Solomonescu și Va
sile Vasilache jr.

Versurile acestor lucrări sînt sem
nate de Victor Eftimiu, Tudor Mu- 
șatescu, Mircea Block. Flavia Buref, 
Constantin Cîrjan, Ioană Diaconescu,

Ovidiu Dumitru, Mihai Dumbravă. 
Aurel Felea, Fred Firea, Sorin Gra- 
țianu, Angel Grigoriu Romeo Iorgu- 
lescu, Mihai Maximilian, Alexandru 
Mandy, Henry Mălineanu, George 
Mihalache, Eugen Mirea, Hary Ne- 
grin. Florina Stef. Aure! Storin și 
Ciupi Rădulescu

Dintre cei 84 de candidați, care 
s-ău prezentat la concursul de inter
pretare, au fost selecționați soliștii 
Anca Agemolu, x-Dorin Anastașiu. 
Elena Constanținescu. Luiza Costache. 
Octavian Cadia Sergiu Cioiu, Doina 
Cărpiniș, Dan Gherasim. Daniela 
Gheorghiu, Alexandru Jula, Puica 
lgitoșeanu, Marian larga. Valentina 
Popescu, George Răpeau, Angela Si- 
milea. Dan Spătaru. Doina Spătaru, 
Aquilina Severin. Gabriela Teodo- 
rescu și Aura Urziceanu.

Prezentarea lucrărilor și a soliști
lor admiși se va face în cadrul fi
nalei concursului ce va avea loc la 
Mamaia în perioada 21—27 iulie 1969.

Fâțfc r.' • ....
în domeniul lucrărilor vocal-sini- 

fonice — compozitorilor Ștefan 
Mangoianu pentru Cantata „Casa", 
pe versuri de Ștefan Iureș ; Liviu 
Glodeanu pentru Cantata „Ulisse", 
pe versuri de M. Ungureanu.

în domeniul lucrărilor simfoni
ce mari — compozitorului Ludovic 
Feldman pentru „Variațiuni simfo
nice".

în domeniul lucrărilor simfonice 
de mici dimensiuni — compozito
rilor Corneliu Dan Georgescu pen
tru lucrarea „Motive maramureșe
ne" și Mihai Moldovan pentru lu
crarea „Vitralii".

în domeniul muzicii de cameră
— lucrări instrumentale — com
pozitorului Adrian Rațiu pentru 
„Concertino per la musica nova".

în domeniul muzicii de cameră
— lucrări vocale — compozitoru
lui Tudor Ciortea pentru „Cîntec 
în doi", madrigal pe versuri de 
Lucian Blaga.

în domeniul lucrărilor corale — 
compozitorului Liviu Glodeanu 
pentru două madrigale pe versuri 
populare.

lfirA"; 
jari.

In domeniul muzicii ușoare 
compozitorului Radu Șerban pen
tru melodia „Strada", pe versuri 
de Constantin Cîrjan.

în domeniul muzicii pentru fan
fară — compozitorilor Savel Hor- 
ceag pentru „Suită de schițe sim
fonice" și Aurel Popa pentru „Sui
tă patriotică".

în domeniul muzicologiei — isto
ria muzicii — lui Zeno Vancea 
pentru lucrarea „Creația muzicală 
românească în secolele XIX și XX" 
și Petre Brîncuș pentru lucrarea 
„Istoria muzicii românești". •

în domeniul muzicologiei — lu
crări monografice — lui Octavian 
Cosma pentru lucrarea „Oedipule- 
nescian" și Wilhelm Berger, pen
tru lucrarea „Muzica simfonică ba
rocă clasică".

în domeniul muzicologiei — lu
crări de folclor — lui Corneliu Dan 
Georgescu pentru „Melodii de joc 
din Oltenia".

0 Noaptea generalilor : PATRIA
- 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30.
0 Aruncați banca în aer : RE
PUBLICA - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19; 21,15, FESTIVAL - " ”T5:
13,30; 16; 18,30; 21, la g :tl> ■(< 
20.15, FAVORIT - 9,15 ; 11, ' 
16 ; 18,15 ; 20,30, STADIO c 
NAMO - 20,30l
0 sihgefoaSâ nuntă mace 
LUCEAFĂRUL 9 ; 11,1 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Roata vieții : VICTOR
11.45 ; 14,30 ; 17,30 : 20.15, G 
DOINA — 20,45.
0 Becket : CENTRAL
11,30 ; 14,30. 
0 Ziaristul :
20.30.
« Sfintul la 
8.45—16,30 în 
20,45.
0 încurcătura blestemată 
MATECA - 10 ; 12.30 i ■
16.30.
0 Program pentru copii : DOINA
- 9 ; 10. -
0 Piramida Zeului Soare : DOINA
— 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,3d.
0 Anul trecut la Marienbad : 
UNION — 16 ; 18 ; 2045.
0 Aventurile lui 

gram de filme 
TIMPURI NOI -
15.45 ; 19.
0 Străin în casă : FEROVIAR — 
9 ; 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45. 
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, MELODIA - 
9—13,30 în continuare ; 16 : 18,15 ;
20.30. MODERN _ - - " ‘
14 ; 16.30 ; 18.45 ; 21.
0 La dolce vita : 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.
0 Profesioniștii : 
INTRE POPOARE

OSimpozion 
de sociologie

doi seara, în aula Academiei de 
Studii Economice s-a încheiat Sim
pozionul de sociologie organizat de 
Catedra de sociologie a Universității 
București și Institutul de expertiză 
și recuperare a capacității de mun
că In cadrul lucrărilor au fost pre
zentate 117 comunicări Cuvîntul de 
închidere a simpozionului a fost 
rostit de prot. univ Miron Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului î'nvă- 
țămîntului. Participanții, reprezen
tanți a 15 institute, centre și la
boratoare de cercetare, au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în care și-au exprimat adeziunea u- 
nanimâ Ia politica partidului, ’ hotă- 
rîrea sociologilor de a-și . consacra 
energia și forțele creatoare studierii 
problemelor majore ale dezvoltării 
societății noastre socialiste

(Agerpres)

i

(Agerpres)

(sala Comedia) : Travesti

Manifestări consacrate

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Io
sif Conta. Soliști : Arta Florescu. 
Cornel Stavru ; Octav Enigărescu, 
Constantin Dumitru, Radu
• Opera Română (la Sala 
tului) : Liliacul — 19,15.
■ Teatrul National „I. L.

Concurs de proiectare

pentru sistematizarea

pieței Mărăști-Cluj
Cel ce ăoresc' să participe la 

concursul lansat de Consiliul 
popular al municipiului Cluj și 
Consiliul popular al județului 
Cluj în vederea găsirii soluții
lor optime pentru sistematiza
rea pieței Mărăști pot obține 
tema-program la secretariatul 
concursului. din cadrul Consi
liului popular municipal Cluj 
— Serviciul de arhitectură și 
sistematizare — Piața Libertă
ții nr. 1. De asemenea, tema 

.program poate fi solicitată prin 
scrisoare recomandată, pînă la 
data de 30 iunie a.c„ la aceeași

adresă din Cluj. Spre 
tare, tema-program se 
la toate institutele de 
tare din tară.

Pentru 
cordă un 
lei, două 
lei, două
lei și trei mențiuni de 5 000 lei 
fiecare.

Lupu. 
Pala-

Cara-

O Teatrul ,,C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : La cior
ba de potroace — 20.
• Teatrul ,Barbu Delavrancea" : 
Un asasin ciudat — 20. '
• Teatrul Ciulești ■ Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
o Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe 1 — 19.30 ; (grădina Boema) : 
Femei, femei, femei — 20,
• Ansamblul folcloric „Permită" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinlța mea — 19.

consul- 
găsește 
proiec-

acest concurs 
premiu 1 de 
premii 11 de 
premii III de

se a-
20 000
15 000
10 000

Proiectele realizate se vor 
depune pînă la 30. IX. a.c.

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Nicolae Băl- 
cescu pe meleagurile argeșene au lor 
în aceste zile numeroase manifestări 
dedicate marelui revoluționar și căr
turar patriot Seria acestor manifes
tări, grupate sub denumirea „Memo- 
rial-Bălcesi-u" a fost inaugurată de 
o sesiune științifică pe țară, organi
zată sub auspiciile Societății de știin
țe filologice. Institutul pedagogic din 
Pitești a organizat o expoziție de 
documente inedite, mărturii ale con
temporanilor despre Bălcescu și alți 
revoluționari pașoptiști Un loc im
portant în expoziție îl ocupă docu
mentele care atestă legătura lui Ni
colae Băl.cescu cu frații Golești și 
alți revoluționari de pe meleagurile 
Argeșului La Palatul Culturii din 
Pitești, la Muzeul clin Cîmpulung, la 
căminele culturale din Rucăr. Bascov 
și Racovița au avut loc simpozioane 
cu care prilej a fost evocată viața 
și activitatea marelui revoluționar

(Agerpres)
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20,30. )

0 Rio Bravo : MUNCA — 15 ; 18. I
.KT— —A» rlivr/irftiri • TITTT’.F.CîTI

i

.....................  ț
• Vremuri minunate la Spessart : 4
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18 : 1

AU- \

I 
V
I
I

A

I

GRIVITA

ÎNFRATIREA
— 15,30 ; 18 :

t.Nu vor fi divorțuri : BUZEȘT1 
- 15.30 ; 18. MUNCA - 20.30.
e Vicontele plătește polița : GRA
DINA BUZEȘT1 - 20,30.
0 In umbra coltului : DACIA 
8,15—17 în continuare ; 19 ;
MOȘILOR - 15.30 ; la grădină
20.30.
a Roșii șl albii : MOȘILOR — 
0 Prințul negru : BUCEGI
9,30 : 12 ; 16 ; 18,30, la grădină
20.30. GIULEȘTI — 15,30 ; 18 :
20.30. VOLGA — 9—15.45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Rolls Royce-ul galben : UNI
REA - 15.30, la grădină — 20.15.
0 Pipele : UNIREA — 18.
0 Feldmareșala : LIRA
18, la grădină — 20.15.

21,

18.

15,30 ;

20,15.
• Neîmblînzlta Angelica
RORA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45 ; la grădină — 20.30, FLO- 
REASCA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20.30. GLORIA — 9 ; 11.15 :
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30, TOMIS - 
9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 : 18.15 : la gră
dină - 20 30.
• Pentru încă piîținl dolari : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 : 20.15. CO- 
TROCF.NI - 15,30 : 18.
0 Soare șl umbră: COTROCENI
- 20,30.
0 Pe urmele șoimului : PACEA —
15.45 ; 18 ; 20,15.
0 Pașa : CRINGAȘI — 15,30 :
18 ; 20.15.
0 La Est de Eden : VIITORUL —
15.30 : 18 ; 20,15.
0 A trăi pentru a trăi : MIORIȚA
- 8.30—15.30 în continuare ; 18 :
20,45, RAHOVA - 15,30 ; 18, la
grădină - 20.30.
O Paradisul îndrăgostiților: POPU
LAR - 15.30 : 18.
0 crimă în stil personal : POPU
LAR - 20.30.
0 Recompensa : COSMOS — 15.30 : 
13 ; 20.15.
• Un dolar găurit : FLACĂRA — 
15 ; 17.
• Vițelul de aur (ambele serii) : 
FLACĂRA - 19.
• Tarzan, omul junglei : ARTA — 
9.15—15,15 în continuare; 17.30:
19.45 ia grădină — 20.30.
« încotro, omule ? (ambele serii) : 
VITAN - 16.
• Adio. Gringo :
TAN - 20.30.
• A'exandru cel
MURA - 9-16
18,15 : 20,30.

gradina vi-
fericit: FLA-
în continuare :

0 Căsătorie nrtnită ? PROGRESUL
- 15 30 : 10 . 20.30.
0 Lovitură puternică : GRADINA 
EXPOZIȚIA - 20.30.

7
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Lucrările colocviului cu tema „Dezvoltarea cooperării intre statele 
europene - premisă a unui climat de pace și securitate in Europa"

Cuvintarea președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

PRIMIRE LA C.C.
AL P. C. R.

(Urmare din pag. I)

păcii pot și trebuie să capete pre
ponderență asupra absurdității și 
aventurii. Colaborarea internațio
nală se impune și se va impune — 
ca rezultat îndeosebi al necesități
lor economice — cu o presiune care 
nu poate fi ignorată de nimeni. 
Progresul și prosperitatea popoare
lor sînt de neconceput fără exis
tența unui circuit intens și continuu 
de valori, în cadrul căruia fiecare 
națiune beneficiază, prin ceea ce 
dă și primește, de roadele colabo
rării internaționale.

Dezvoltarea științei, avîntul teh
nicii, puterea pe care acestea o dau 
omului asupra naturii, analiza re
zultatelor activității umane și a 
perspectivelor acesteia determină 
ca orice închistare în sine, orice 
izolare a țărilor și popoarelor să 
fie imposibilă.

Coexistența pașnică între state 
eu sisteme sociale și filozofii poli
tice diferite se afirmă astfel ca o 
normă, fundamentală nu numai 
pentru că ea reprezintă unica alter
nativă a unui conflict termonuclear 
pustiitor, ci și pentru că, în epoca 
noastră, într-o lume a interdepen
dențelor, juxtapunerea indiferentă 
și păsivă a statelor este de nec'on- 
cepuf.

Colaborarea internațională, ca 
una din condițiile cele mai impor
tante ale progresului fiecărei na
țiuni și ca premisă a soluționării 
multiplelor probleme de interes ge
neral, presupune în mod necesar 
raporturi multiple și diversificate 
între națiuni libere, independente 
și suverane.

Doamnelor și domnilor,
Este un adevăr notoriu că națiu

nea reprezintă o categorie istorică." 
în perspectiva timpului va veni, ’ 
probabil, o vreme cînd, împlihin- 
du-și rolul ei, națiunea va dispare. 
Cert este însă că astăzi, această pro
blemă nu se pune ; este sigur că 
națiunea, departe de a-și fi epuizai 
valențele, are un rol deosebit de 
important în mersul ascendent al 
societății umane.

Este imposibil să nu se vadă că 
epoca noastră este epoca afirmării 
viguroase a națiunilor, a descătu
șării și înfloririi potențialului ma
terial și spiritual al fiecărui popor ; 
națiunea rămîne o forță motrice de 
seamă a dezvoltării social-politice 
a lunții,.- un; instrument de . civiliza-., 
ție zși progres. De aici necesitatea 
imperioasă de a se asigura un ca
dru de pace și colaborare propice 
dezvoltării libere, multilaterale a 
fiecărei națiuni. La rîndul ei, liber
tatea națională este cadrul indis
pensabil oricăror libertăți umane. 
Pe plan istoric și logic, libertatea 
omului, ființă prin excelență so
cială, presupune libertatea colecti

(IJrmare din pag. I)

în prima zi a lucrărilor au fost 
prezenți: Austria — dr. Wolfgang 
Strasser, secretar general al Aso
ciației austriece de politică externă 
și relații internaționale ; Belgia — 
prof. Emmanuel Coppieters, direc
tor general al Institutului regal 
de relații internaționale din Bru
xelles ; Bulgaria — prof. Gheorghl 
Stefanov, șef de secție la Institutul 
de politică internațională din So
fia ; Canada — George Ignatieff, 
ambasador, reprezentantul Canadei 
in Comitetul pentru dezarmare, 
prof. Robert Spencer, de la Institu
tul canadian de relații internațio
nale din Toronto ; Cehoslovacia — 
Miioslav Lonk, cercetător la Insti
tutul de politică și economie inter
națională din Praga, dr. Jaroslav 
Sedivy, cercetător la Institutul de 
politică și economie internațională 
din Praga ; Cipru — Lefkos N. 
Clerides, secretar al Consiliului ju
ridic cipriot; Danemarca — Johan 
Wilhjelm, directorul Secretariatului 
Societății, daneze de politică ex
ternă ; Elveția — prof. Jacques 
Freymond, directorul Institutului 
universitar de înalte studii inter
naționale din Geneva ; Finlanda — 
Jukka Huopaniemi, asistent uni
versitar Ia Institutul de politică ex
ternă ; Franța — Michel Tatu, re
dactor la ziarul „Le Monde“ ; 
R. D. Germană — prof. dr. Wil
helm Ersil, de la Institutul de 
relații internaționale din Pots- 
dam-Babelsberg, dr. Rose, de 
la Institutul de relații interna
ționale din Potsdam-Babelsberg; 
R. F. a Germaniei — dr. E-

La „Balanța" Sibiu
NOI PRODUSE DE MECANICĂ FINĂ

O dovadă a capacității tehnice 
și organizatorice a colectivului 
Uzinei „Balanța" din Sibiu o 
constituie faptul că în anul 19(39 
valoarea producției globale este 
cu 40 la sută mai mare față de 
nivqlul existent la începutul ac
tualului cincinal. în acest an, 
produsele fabricate de uzina si- 
biană „Balanța" au fost prezen
tate la mai multe expoziții inter
naționale. Balanțe automate de 
1 kg, balanțe semiautomate de 
20 kg, cîntare de gospodărie de 
10 kg, bascule transportoare 
pentru animale ș.a. au putut fi 
văzute în standurile din expozi
țiile organizate la Tripoli, 'Leip
zig, Utrecht, Bruxelles și Buda
pesta. Aparatele de măsură și 
control realizate la „Balanța" sînt 
tot mai solicitate la export. 

vității din care face parte, iar în ca
zul societății moderne — a națiunii 
ca entitate istoricește constituită. 
Nu sînt, de aceea, de conceput li
bertatea socială și individuală, aco
lo unde independența și suveranita
tea națională nu există sau, într-un 
fel sau altul, sînt știrbite sau neso
cotite. Desigur, libertatea umană 
trebuie privită și înțeleasă ca o noți
une care se îmbogățește continuu, 
prin ceea ce știința și cultura pun 
la îndemîna omului pentru stăpî- 
nirea tainelor și resurselor naturii, 
pentru mai buna organizare a vieții 
și muncii sale, pentru perfecționa
rea raporturilor dintre oameni.

Doamnelor și domnilor,
O astfel de lume a coexistenței 

pașnice, în care cooperarea servește 
intereselor fiecăruia și ale tutu
ror; nu se va <putea dezvol
ta și consolida fără respectarea și 
aplicarea riguroasă în relațiile din
tre state, oricare ar fi orînduirea 
lor social-politică, a normelor fun
damentale ale dreptului și legali
tății internaționale. Este vorba de 
marile principii ale independenței 
și suveranității, egalității în drep
turi a popoarelor și statelor, ale 
neamestecului în treburile interne 
ale altui stat și avantajului re

ciproc, de dreptul popoarelor de a 
dispune ele însele de destinele lor, 
principii chemate să guverneze 
absolut toate raporturile ce se sta
bilesc între popoare și state și a- 
ceasta nu ca o proclamație în cu
vinte, ci ca o realitate în conduita 
fiecărui stat. Aceste principii nu 
pot fi ignorate în litera lor sau al
terate în spiritul lor.

Pentru poporul român, care a cu
noscut, deopotrivă, urgia celor 
două războaie mondiale, ca și bine
facerile păcii, realizarea securității 
europene constituie o problemă de 
interes fundamental; în soluțio
narea corespunzătoare, trainică a 
acestei probleme, poporul român 
vede o chezășie a desfășurării o- 
perei sale de construcție pașnică, 
închinată progresului și propășirii 
sale. Prin munca sa pașnică, prin 
participare^ largă la opera de cola
borare internațională, poporul ro
mân își aduce contribuția sa la 
dezvoltarea societății umane.

Sînt rațiunile pentru care înfăp
tuirea securității europene repre
zintă o preocupare de primă în
semnătate a României.

în . acest spirit, țara . noastră, 
punind în centrul activității sale 

• externe prietenia și colaborarea cu 
toate statele socialiste, de care este 
legată prin idealuri comune, își 
dezvoltă constant relațiile de coo
perare în domeniul economic, po
litic, cultural, tehnico-științific, cu 
toate celelalte state, indiferent de 

. orînduirea social-politică. Prin ac
tivitatea pe care o desfășoară în 
cadrul unui mare număr de orga-

berhard Schulz, director adjunct 
al Institutului de cercetări al So
cietății pentru politică externă din 
Bonn ; Italia — Paolo Calzini, șe
ful Secției Europa răsăriteană din 
Institutul de relații internaționale 
din Roma, Luca Pavolini, direc
torul revistei „Rinascita" ; Iugosla
via — dr. Dimce Belovski, parla
mentar, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, dr. Ranko Petcovici, redactor- 
șef adjunct la „Revue de la 
Politique Internationale" ; Liban 
— dr. Camille Aboussouan, pre
ședintele Comisiei naționale liba
neze pentru U.N.E.S.C.O. ; Marea 
Britanic — prof. Franțois Duchene. 
directorul Institutului de studii 
strategice din Londra, James Faw
cett, director de studii al Institu
tului de relații internaționale din 
Londra, sir Geoffrey de Freitas, 
parlamentar, fost președinte al 
Consiliului Europei ; Mexic — dr. 
Manuel Alcala Anaya, ambasador, 
delegatul permanent al Mexicului 
la U.N.E.S.C.O. ; Norvegia — prof. 
John Sannes, de la Institu
tul norvegian de politică ex
ternă; Olanda — dr. L.G.M. 
Jaquet, secretar general al Socie
tății olandeze de relații internațio
nale ; Polonia — dr. Mieczyslaw 
Tomala, directorul adjunct al In
stitutului polonez de relații inter
naționale ; România — Nicolae 
Fotino, director științific al 
A.D.I.R.I., prof. George Ivașcu, re- 
dactor-șef al revistei „Contempo
ranul", membru al Consiliului exe
cutiv al A.D.I.R.I., Mircea Malița.

De o bună apreciere se bucură 
basculele semiautomate, care 
sînt exportate anul acesta într-un 
volum sporit. De asemenea, sînt 
solicitate balanța semiautomată 
de însăcuit și bascula transpor
tabilă pentru vite, asimilată de 
curînd. Planul de livrări la ex
port al uzinei sibiene, pe primele 
cinci luni, a fost depășit cu circa 
5 milioane lei.

Pînă'•nu de mult, programul 
de producție al Uzinei „Balanța" 
era consacrat, în întregime, reali
zării unor aparate de cîntărit de 
diferite tipuri. Acest sector s-a 
dezvoltat mai ales în direcția 
producerii de aparate de precizie. 
In paralel, a început și asimila
rea de utilaje pentru industria 
textilă, avînd o mare complexi
tate Și finețe — utilaje specifice 

nizații și reuniuni internaționale, 
prin inițiativele și propunerile sale, 
România înțelege să contribuie la 
dezvoltarea colaborării între state, 
la promovarea normelor de lega
litate și justiție internațională, la 
menținerea și consolidarea păcii.

Dezbaterile colocviului intervin 
într-un moment în care interesul 
pentru securitatea europeană și 
largul dialog pe această temă do
vedesc necesitatea de a se aborda 
mult mai concret această problemă.

Securitatea pe continentul euro
pean ar putea fi privită ca o sar
cină dificil de realizat. Din această 
cauză se poate ca ea să necesite o 
lungă și minuțioasă pregătire. De
sigur, fiind vorba de o problemă 
complexă, sîntem pe deplin con- 
știenți că pentru rezolvarea ei tre-. 
buie depășite o serie de greutăți, 
trebuie eliminate unele bariere 
care există în calea noastră, tre
buie realizată o pregătire minuțioa
să, care ar putea fi de lungă du
rată.

Esențial ni se pare însă faptul 
că sînt întrunite condiții favora
bile pentru întreprinderea, încă de 
pe acum, a unor acțiuni concrete, 
căutîndu-se să se identifice pune-» 
tele asupra cărora s-ar putea reali
za un acord.

în acest sens, preocuparea pen
tru Securitatea continentului eu
ropean nu reprezintă o sarcină 
îndepărtată, ea constituie un obiec
tiv apropiat și permanent, pentru 
atingerea căruia sînt necesare efor
turi susținute, concrete, imaginația 
creatoare a tuturor părților, a tu
turor factorilor responsabili.

Personalităților politice, oameni
lor de știință și cercetătorilor în 
domeniul relațiilor internaționale 
le revine un rol de seamă în pro
movarea acestui obiectiv.

Dezbaterile dv. vor fi nu numai 
o explicație a edea ce s-ar putea 
întreprinde, ci și, într-un anumit 
sens, o profesiune de credință, 
deoarece, în împletirea dintre aspi
rație și realitate, în lumina știin
ței, nu există eforturi aducătoare 
de consecințe binefăcătoare decît 
în măsura în care ele izvorăsc din 
dorința pasionată de a izbuti.

îmi exprim speranța că dezbate
rile care vor avea loc în cadrul 
acestei importante reuniuni de per
sonalități, care se ocupă de diferi
tele domenii ale relațiilor inter- 
europene își vor dovedi pe deplin 
utilitațea. Nu există îndoială că a- 
ceste dezbateri vor releva sugestii 
și idei de natură să aducă o con-/ 
tribuție prețioasă la eforturile de 
căutare a soluțiilor pentru depă
șirea dificultăților existente în ca
lea spre destindere și pentru evo
luția pozitivă a climatului euro
pean.

Vă urez succes deplin în reali
zarea generosului scop pe care vi 
l-ați propus.

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, secretar general al 
A.D.I.R.I., prof. Costin Murgescu, 
membru corespondent al Acade
miei, membru al ' Consiliului exe
cutiv al A.D.LR.I. ; Spania — prof. 
Jesus Florentino Fueyo Alvarez, 
directorul Institutului de studii po
litice din Madrid, Jose Bugeda 
Sanchis, șeful Departamentului de 
seminarii din Institutul de studii 
politice, ziarist la „Pueblo", 
Madrid, Mannuel Solana Sanz, șe
ful relațiilor publice din Institutul 
de studii politice din Madrid; S.U.A.
— John C. Campbell, cercetător la 
Consiliul pentru relații externe din 
New York, Arthur Schlesinger jr. 
de la City University, New York ; 
Suedia — Harald Hamrin, cercetător 
la Institutul de politică externă din 
Stockholm ; Turcia — prof. Muam- 
mer Aksoy de la Universitatea din 
Ankara, Președintele Asociației 
turce de drept ; U.R.S.S. — dr. I. A. 
Kostko, secretar științific al Insti
tutului de economie mondială și 
relații internaționale din Moscova, 
dr. I. I. Orlik, de la Institutul de 
economie mondială și relații in
ternaționale din Moscova, prof. 
Tomașevski, de la Institutul de e- 
conomie mondială și relații inter
naționale din Moscova ; O.N.U. — 
Janez Stanovnik, secretar executiv 
al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa ; U.N.E.S.C.O. Pio 
Carlo Terenzio, directorul Birou
lui de relații cu statele membre.

Lucrările colocviului vor dura 
trei zile.

(Agerpres)

mecanicii fine. Această producție 
va cunoaște și în viitor o amplă 
dezvoltare : 70 la sută din planul 
de producție al uzinei se va axa 
în anii următori , pe realizarea de 
aparatură și utilaj de mecanică 
fină, de nivel calitativ ridicat.

O largă consultare a specialiș
tilor din uzină a dezvăluit re
cent posibilitatea de a se trece 
la proiectarea și asimilarea de 
noi produse. între ele se înscriu 
noi tipuri de balanțe analitice de 
mare precizie pentru echiparea 
laboratoarelor uzinale, noi tipuri 
de dozatoare gravimetrice și de 
alte dozatoare destinate mecani
zării și automatizării proceselor 
de dozare și cîntărire din indus
tria metalurgică.

Întoarcerea din franța
A DELEGAȚIEI U. G. S. R. CONDUSĂ 

DE TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL

Delegația Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele Con
siliului Central, care a făcut o vi
zită în Franța, la invitația Confe
derație^ Generale a Muncii (C.G.T.), 
s-a înapoiat joi seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Con
stantin Drăgan, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., de 
secretari ai Consiliului Central, 
membri ai Comitetului Executiv, 
activiști ai U.G.S.R.

Cu privire la vizita delegației
U. G. S. R. în Franța

PARIS 26. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La încheierea vizitei făcute în Franța 
— la invitația C.G.T. — de ..delega
ția Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele Con
siliului Central, a fost, dat publicității 
un comunicat comun. „Primirea căl
duroasă cu care a fost întîmpinată 
pretutindeni delegația română a 
exprimat prietenia profundă, tradi
țională, care leagă popoarele, oa
menii muncii și sindicatele române 
și franceze", se arată în comuni
cat. Referindu-se la convorbirile 
dintre conducerile celor două cen
trale sindicale, comunicatul arată: 
In timpul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie frățească, a avut loc un schimb 
de păreri asupra activității și preo
cupărilor interne și internaționale 
ale celor două centrale sindicale. 
Delegațiile Consiliului Central al 
U.G.S.R. și C.G.T. au apreciat că re
lațiile dintre cele două centrale sin
dicale s-au dezvoltat în spiritul prin
cipiului solidarității muncitorești in
ternaționale, în interesul oamenilor, 
muncii din cele două țări, al cau

A apărut revista
LUPTA DE CLASĂ

nr. 6/1969
Numărul pe luna iunie a.c. al 

revistei publică, în cadrul dez
baterii proiectelor de documen
te pentru cel de-al X-lea Con
gres al partidului, articolele : 
Creșterea rolului partidului în 
conducerea societății de CON-, 

j STANTIN DASCALESCU, Per-
j feețibnarea democrației și dez

voltarea conștiinței socialiste de 
OVIDIU TRĂSNEA, întărirea 
legalității socialiste de AUGUS
TIN ALEXA, Dinamismul in
dustriei românești de V. ENA- 
CHE, Perspective ale energeti
cii de OCTAVIAN GROZA, 
Cercetarea științifică și efectul 
ei economic de TEODOR BRA- 
TEȘ. Proprietatea obștească în 
agricultura cooperatistă de SA
BIN NICA-SIRBESTI, Securita
te și colaborare în Europa de 
NICOLAE OLTIN POPESCU.

Revista mai publică materia

SPORT
IN „TURUL ROMÂNIEI"

O medie orară excelentă
în cea

DEVA (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Statu quo și după etapa a 
9-a. Liderul se dovedește imbatabil, 
deși nu se poate spune că, în cei 165 
de kilometri ai traseului de ieri, între 
Arad și Hunedoara, a fost cumva me
najat Deosebit de activi, cicliștii 
francezi și cei norvegieni, — intere
sați direct în lupta pentru locurile 
fruntașe — au încercat am zice și im
posibilul, doar voi*’ putea evada fără 
tricoul galben Pe primul plan al 
cursei, s-au aflat și alergătorii noștri, 
în special Tudor, Sofronie, Grigore 
și Ardeleanu, dar nici strădaniile lor 
de a rupe plutonul nu s-au materia
lizat favorabil. La Deva, deci după 
aproape 150 kilometri de la plecare, 
ca și la Hunedoara, capătul etapei, 
plutonul era compact, agitîndu-se 
însă cu cit se apropia de stadionul 
Metalul, locul de sosire. Pe ultimii 25 
de kilometri s-a pedalat într-un ritm 
infernal. Ploaia transformase șoseaua 
într-un veritabil lunecuș, extrem de 
periculos în condițiile cînd, nimic 
încă nefiind lămurit, fiecare alergă
tor — mai ales fruntașii — voiau să 
profite de sosirea în pluton și să se 
angajeze, cu mari speranțe, la sprin
tul final.

In apropiere de stadion, cam 40 de 
cicliști nutreau aceste speranțe. Vi
rajele scurte pe străzile Hunedoarei 
au lungit puțin grupul masiv, cei mai 
abili aflîndu-se însă în fruntea lui. 
Germanul Wanzlik și Tudor sînt, ca 
de obicei, gata să-și dispute sprintul 
decisiv. Sînt în față, se urmăresc 
atent, apăsînd puternic pe pedale. 
Șt. Suciu și francezul Hezard for
mează un alt cuplu gata să atace. Cu 
toate că rataseră o mare șansă de a 
evada, căci se aflau cu numai 10 km 
înainte de stadion, norvegienii An
dresen și Realfsen se aflau, de ase
menea, prezenți la’ jucarea ultimei 
cărți. Sub o ploaie măruntă ce nu 
contenea, se dă în'fine lupta hotărî
toare. Wanzlik conduce. Tudor atacă 
extraordinar și reface centimetru cu 
centimetru handicapul ce-1 avea. Este 
greu de prevăzut cine va cîștiga. 
Și ne aflam pe ultimii zeci de metri!

A fost de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București.

I.a plecare, pe aeroportul Bourget, 
delegația sindicală română a fost sa
lutată de Georges Seguy, secretar 
general al C.G.T., Henri Krasucki 
și Germanie Guille, secretari confe
derați, de alți membri ai biroului 
confederal.

Au. fost de față Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
1

zei păcii și progresului social In 
lume.

Stabilirea unor relații normale în
tre toate statele din Europa, bazate 
pe respectarea suveranității și inde
pendenței; naționale, cooperare și 
neamestec în treburile interne, se 
arată în comunicat, ar avea o in
fluență hotărîtoare asupra menține
rii păcii în Europa.

Cele două delegații și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, condamnînd 
războiul agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnam. Ele și-au exprimat în a- 
celași timp dorința de a se pune 
capăt tensiunii existente în Orien
tul Apropiat, prin soluționarea ne
înțelegerilor pe calea negocierilor 
în conformitate cu Rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. din 
noiembrie 1967.

Delegațiile Consiliului Central al 
U.G.S.R. și C.G.T. și-au reafirmat 
voința de a acționa în permanență 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a legăturilor lor, a schimburilor de 
delegații, informații și publicații, în 
interesul consolidării prieteniei din
tre oamenii muncii din România și 
din Franța.

lele : Nicolae Bălcescu. 150 de 
ani de la naștere de MIRON 
CONSTANTINESCU, Documen
te inedite referitoare la anii 
emigrației lui Nicolae Bălcescu 
de I. CĂLIN, Planificarea în 
contextul capitalismului mono
polist de stat de ARMAND 
POPPER. .

La rubrica „Opinii", PETRU 
BERAR semnează Note Ia „Dic
ționarul de etică pentru tine
ret", iar TEODOR GHEOR
GHIU și LUIGI VĂLEANU, ar
ticolul Știința educației adul- 
ților.

Rubrica „Critică și bibliogra
fie" cuprinde articolul Proză 
(„Ce mult te-am iubit", „Șatra" 
de Zaharia Stancu ; „Intrusul" 
de Marin Preda ; „îngerul a stri
gat" de Fănuș Neagu ; „Ani
male bolnave" de Nicolae Bre- 
ban) de DUMITRU MICU.

de-a IX-a
Wanzlik are însă o zvîcnire extrem 
de puternică și obține locul întîi cu 
un avans de numai un sfert de metru.

Așa s-au petrecut lucrurile în frun
tea plutonului ! In coada lui liniștea 
a fost însă aproape desăvîrșită pe

Clasamentul etapei : 1. Wan
zlik (R.D.G.) 3h40’55” ; 2. Tudor 
Vasile (România B); 3. Șt. Suciu 
(Dezrpbirea) ; 4. Hezard (Franța); 
5. Patzig (R.D.G.) ; 6. Andresen 
(Norvegia) ; 7. Burlacu (Steaua) ; 
8 Prinsen (Olanda) ; 9. Donk
(Olanda) ; 10. Realfsen (Norve
gia) și alți 30 de alergători în 
același timp cu învingătorul.

Clasamentul general : 1. Wan
zlik (R.D.G.) 261124’13” ; 2. Tudor 
Vasile (România) la 2’08” ; 3. So
fronie (România) la 2’08” ; 4. An
dresen (Norvegia) la 2’25” ; 5. Ar
deleanu (Steaua) la 3’09” ; 6. Gri
gore (România) la 3’10”. Astăzi 
are loc etapa a 10-a Deva-Sibiu 
(118 km).

absolut tot parcursul etapei. Pare să 
fi avut grijă de aceasta un mic grup, 
al cărui „staroste" a fost — să nu 
considerați o greșeală de tipar! — 
dinamovistul Emil Rusu, în această 
cursă component al- primei noastre 
reprezentative. N-am fi consemnat în

TURNEUL DE LA WIMBLEDON

Năstase învingător, Tiriac învins
Joi In turneul internațional de te

nis de la Wimbledon campionul Ro
mâniei, Ilie Năstase, l-a învins cu

Joi dupăramiază, tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R., a primit delegația 
Partidului de stînga-comuniștil din. 
Suedia, formată din tovarășii Folke 
Liljesson, membru al Comitetului 
Central al partidului, Bertil Mablink 
și Henry Jacobssen, membri ai con

Telegramă

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a adresat o te
legramă de felicitare lui Achille Pe- 
retti, cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte ah Adunării Na
ționale france'ze.

„îmi exprim convingerea — se

Informații
Joi dimineața, secretarul executiv 

al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, Janez Stanovnik, a 
fost primit de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior. La con
vorbire au participat Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului, și funcționari 
superiori din minister. Cu acest pri
lej au fost abordate probleme refe
ritoare la dezvoltarea comerțului 
intereuropean și la rolul Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
în acest domeniu.

★
In cursul zilei de joi, subsecreta

rul de stat pentru agricultură al Tu
nisiei, L. Ben Osman, împreună cu 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, a vi
zitat stațiunea experimentală pentru 
viticultură și vinificație de lâ Mur- 
fatlar, crescătoria de oi a stațiunii 
experimentale Dobrogea, sistemul de 
irigații Carasu și Combinatul avicol 
al I.A.S. Mihail Kogălniceanu. La 
aceste vizite a participat și Mah
moud Maamouri, ambasadorul Tuni
siei la București.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Otto Gotsche, secretarul 
Consiliului de Stat ai Republicii De-

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Simion Bughici a fost eli
berat, din funcția de ministru a] in
dustriei alimentare, primind alte în
sărcinări.

Prin același Decret, tovarășul 
Gheorghe Moldovan a fost numit în 
funcția de ministru al industriei ali
mentare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 iunie a.c. In țară : Vreme ră
coroasă și instabilă la începutul in
tervalului, apoi în ameliorare. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi lo
cale mai frecvente în estul țării la 
începutul intervalului, apoi devin izo
late. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la început apoi • în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade iar maximele între 17 și 27 
grade. In București : Vreme răcoroasă 
și instabilă la începutul intervalului, 
apoi în ameliorare. Cerul’va fi schim
bător. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vîntul va sufla potrivit. Tempe
ratura în scădere la început apoi în 
creștere.

etapă
mod expres poziția sa, deloc ono
rabilă, ce a avut-o în etapa de ieri. 
Dar comportarea lui Rusu în „Turul 
României" este de-a dreptul revoltă
toare. Ieri, ca și în marea majoritate 
a celorlalte etape, locul de încheietor 
de pluton l-a luat în primire din start 
și l-a păstrat pînă la sosire. Știm că 
federația de specialitate a invitat în 
această cursă pe cei mai bine pregă
tiți alergători, pe cei care doresc cu 
adevărat să se comporte cît de cît 
rezonabil. Cum a ajuns Rusu în a- 
ceastă cursă, și mai ales în echipa 
națională; este greu să se motiveze. 
Merita oare această mare încredere? 
Secretarul general al F.R.C., Traian 
Dinuț, ne-a dat următoarea explica
ție ; „L-am admis pe Rusu în cursă 
la insistențele antrenorului său Voi- 
cu și în baza angajamentelor perso
nale că se va comporta corespunză
tor. Sîntem complet dezamăgiți..." 
Dezamăgirea este unanimă. Judecarea 
situației credem că nu se va opri 
aici, cu atît mai mult cu cît Rusu își 
permite să facă cu această ocazie o 
excursie ciclistă prin țară nu pe chel
tuiala sa, nu ca simplu cetățean, ci 
pe banii federației, pe cheltuiala or
ganizatorilor, sub culorile echipei na
ționale. Ar fi de dorit ca o dată cu 
analiza de ansamblu a desfășurării 
„Turului României" din acest an, fo
rul de specialitate, și chiar clubul 
Dinamo, să ia măsurile care în cazul 
lui Rusu se impun cam de multă 
vreme...

Ion DUMITRIU

6—2, 6—4. 3—6. 6—3 pe francezul
Barthes. Cox (Anglia) l-a eliminat cu 
2—6, 10—8, 9—7, 12—10 pe Ion Țiriac. 

ducerii partidului In districtele 
Găvle și Norbotten. La întîlnire a 
participat tovarășul Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Discuțiile ce au avut loc cu a- 
ceastă ocazie s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

spune în telegramă — că legăturile 
de prietenie dintre Adunările Națio
nale ale țărilor noastre se vor dez
volta continuu, spre binele popoare
lor român și francez, al păcii în 
lume".

(Agerpres)

mocrate Geimane, care și-a petrecut 
concediul de odihnă în țara noastră. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat, Gheorghe Balteanu și Suzana 
Gâdea, membri ai Consiliului de 
Stat. Erau de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Joi dimineața a sosit în Capitală, 
la. invitația Ministerului Invățămîn- 
tului, prof. univ. Laszlo Kovacs, rec
torul Institutului agronomic din Bu
dapesta.

★

.Joi dimineața și-a început lucră
rile consfătuirea științifică pentru 
probleme de teorie și practică a fi
nanțelor socialiste, organizată de Mi
nisterul Finanțelor. Consfătuirea a 
fost deschisă de Virgil Pîrvu, minis
trul finanțelor, care a relevat rolul 
sistemului financiar și de credit în 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de UNESC,O, joi 
după-amiază a avut loc în sala Dal
les din Capitală un simpozion con
sacrat împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea arhitectului american Frank 
Lloyd Wright. Manifestarea a fost 
organizată de Universitatea populară 
București, Uniunea Arhitecților și 
Comisia națională a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO. 
Despre viața și activitatea remarca
bilei personalități americane a vor
bit arhitectul Radu Patrulius.

(Agerpres)

De la C.E.C.
• Depunerile sau comple

tările de sume pînă la con
stituirea unui sold de mini
mum 5 000 de lei pe libretele 
de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme, ne
cesar participării la tragerea 
la sorti pentru trimestrul 
III/1969, se pot efectua pînă 
la data de 30 Iunie a.c., in
clusiv.

• Libretele de economii 
pentru construirea de locuințe, 
care dau dreptul titularilor să 
participe la tragerea la sorți 
pentru al treilea trimestru al 
acestui an, se emit de unită
țile C.E.C. pînă lq data de 30 
iunie a.c.. Inclusiv.

• Tragerile la sorți pentru 
trimestrul 11/1969 ale librete
lor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme și li
bretelor de economii pentru 
construirea de locuințe vor ti
vea loc Ia data de 30 iulie 
a.c. în Capitală. Cu acest 
prilej, Casa de Economii și 
Cpnsemnațiuni va acorda 311 
AUTOTURISME printre care, 
MERCEDES 190, FIAT 1800, 
VOLGA M-21, FIAT 124, RE
NAULT 10, titularilor libretolor 
de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme ieșite 
cîștigătoare, iar titularilor li
bretelor de economii pentru 
construirea de locuințe, cîști
guri în bani cu valori de 
40 000 iei, 20 000 lei și de 
•15 000 Iei.

„MERCUR": 

o atracție 

permanentă
Fantezia și .spiritul comer

cial se manifestă din plin la 
supermagazinul „Mercur” din 
Tg. Mureș. Aici se desfac pe 
lingă obișnuitele produse ali
mentare — legume, fructe, car
ne la pachet, pîine, cafea ș.a. 
— și articole nealimentare de 
tot felul. Și fiindcă sondajele 
de public au relevat că peste 
70 la 3ută din clienții perma- 
nenți ai supermagazinului 
sînt femei, s-a pus în desfa
cere un volum sporit și di
versificat de articole frecvent 
solicitate de această categorie 
de consumatori. Ca urmare, se 
găsesc oricînd o bogată gamă 
de ciorapi de mătase, papuci 
de casă, șorțuri de bucătărie, 
ață și ace de cusut, produse 
cosmetice — toate în aria 
autoservirii.

Sortimentele complemen
tare ale articolelor nealimen
tare sînt variabile, în concor
danță cu cererile înregistrate 
într-o perioadă sau alta. în 
sezonul turistic etc.

De menționat că unul din 
raioanele cele mai rentabile 
ale acestui supermagazin este 
cel în care se consumă diurn 
peste 1 500 de cafele.



Președintele Tito

Paul ftliculescu-Mizil
BELGRAD 26 — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite ; 
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a sosit joi Ia 
Belgrad într-o vizită de prietenie, 
la invitația Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La gara Dunav, oaspetele român 
a fost întîmpinat de Mika Tripalo, 
membru al Biroului 
Prezidiului U.C.I., și 
viști de partid.

De la frontiera de 
iugoslavă, tovarășul
lescu-Mizil a fost însoțit de amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, Aurel Mălnă
șan.

Joi, 26 iunie, tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, l-a primit la

Executiv al 
de alți acti-

stat româno- 
Paul Nicu-

Brioni pe tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. Cu această ocazie a avut loc 
un schimb larg de păreri în le
gătură cu problemele actuale ale 
situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești, 
precum și în legătură cu dezvol
tarea continuă a relațiilor și co
laborării prietenești româno-iugo- 
slave.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină cordiali
tate, prietenie și înțelegere re
ciprocă.

La primire au fost de față Mika 
Tripalo, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., și Au
rel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Iugo
slavia.

PERU

Interesele companiilor 
nord - americane

V 
U

RIO DE JANEIRO 26. - Corespon
dentul Agerpres Vasile Oros trans
mite : Ziarul oficial din Lima, „El 
Peruano", a publicat textul reformei 
agrare promulgate marți. Legea re
formei agrare stabilește limita maxi
mă a proprietății agrare cultivabile 
la 150 hectare în zona litoralului și 

• de la 15 la 55 hectare în regiunea 
andină.

După aprecierile făcute la ’Lima, 
în afară de latifundiile peruviene le
gea va afecta o serie de firme străine, 
în majoritate, nord-americane, dețină
toare de mari suprafețe de teren. în 
Peru. Departamentul de Stat al S.U.A. 
s-a abținut deocamdată să comenteze 
legea promulgată în Peru, dar surse 
din Washington prevăd agravarea 
relațiilor între cele două țări. Opi
nia dominantă este că .acest act va 
consolida sprijinul popular acordat 
guvernului peruvian în confruntarea 
cu S.U.A. și totodată va influența în
tr-un fel sau altul proiectele de re
formă a structurii agrare existente 
într-o serie de țări latino-americane.

URUGUAY

Majoritatea domeniilor 
activitate 

afectate de greve
MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — 

în ciuda măsurilor excepționale de 
securitate instituite marți în Uru
guay, la Montevideo și îri alte lo
calități din provincie au avut loc 
miercuri și joi greve ale muncito
rilor și funcționarilor care au a- 
fectat majoritatea domeniilor de ac
tivitate. In capitala țării a conti
nuat greva de 48 de ore declarată 
de funcționari publici de stat, iar 
traficul urban a fost perturbat. Con
tinuă, de asemenea, grevele lucră
torilor portuari, ale personalului de 
pe liniile aeriene, de la serviciile 
poștale și de la căile' ferate. Pe de 
altă parte, se anunță că după de
cretarea stării excepționale au fost 
arestați 200 de lideri sindicali.

în legătură cu măsurile instituite 
a fost convocată Adunarea Legisla
tivă a țării, care în baza constitu
ției poate hotărî prelungirea stării 
excepționale sau ridicarea ei dacă 
se apreciază că situația evoluează 
spre normalizare. Va fi discutată tot
odată posibilitatea anulării hotărîrii 
prin care a fost suspendată apai-i- 
ția ziarului „Extra".

Omul și mediul 
înconjurător

UN RAPORT AL SECRETARII-/ 
LUI GENERAL AL O.N.U

într-un raport prezentat țărilor 
membre, scrie ziarul „New York 
Times", secretarul general al O.N.U. 
a atras atenția asupra unei înrăută
țiri generale a mediului înconjurător 
în lume, care împinge planeta spre 
catastrofă dacă nu se iau măsuri ur
gente împotriva poluării, aerului, a 
pămîntului și a apei. Raportul O.N.U. 
se deosebește de multe asemenea a- 
vertismente în două privințe, ambele 
importante. în primul rînd, el leagă 
înrăutățirea primejdioasă a resurse
lor lumii de creșterea simultană a 
populației și, în al doilea ■ rînd, ra
portul pune accentul pe caracterul 
global al problemei. Țările bogate 
și sărace, deopotrivă, sînt implicate 
și afectate vital de modul în care 
tratează mediul înconjurător comun. 
Ele nu au altă alternativă decît să 
colaboreze... scrie ziarul. (U.P.I.).

Declarația — program 
a noului guvern francez

Delegația parlamentară PLENARA C.C.

română la Londra AL P.C.U.S.

★

în cursul dimineții, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a avut con
vorbiri cu Mialko Todorovici și 
Mika Tripalo, membri ai Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. în 
cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă deose
bit de prietenească, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra probleme
lor actuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste și 

' muncitorești, precum și asupra dez- 
' voltării colaborării dintre cele două 
partide.

PARIS 26 (Agerpres). — Primul mi
nistru, Jacques Chaban-Delmas, a 
prezentat joi în Adunarea Națională 
declarația-program a noului guvern 
francez.

Referindu-se la problemele interne, 
Chaban-Delmas a făcut cunoscută ho- 
tărîrea noului guvern francez de a 
sprijini expansiunea economică a ță
rii, de a menține actuala paritate a 
francului și de a institui un control 
sever 
stabili 
vederea stabilirii unui nou tip de 
relații între guvern și sindicate. Pri
mul ministru a anunțat că guvernul 
va lua în curînd în discuție proiec
tul unui nou statut al radio-televi- 
ziunii franceze — O.R.T.F.

în ce privește reforma regională 
care, alături de reforma Senatului, a 
făcut obiectul referendumului de la 
27 aprilie, Chaban-Delmas a arătat 
că aceste probleme vor putea fi din 
nou abordate pe cale parlamentară.

„Orientarea noastră, a declarat Cha
ban-Delmas, se rezumă la două prio
rități esențiale: o dezvoltare econo
mică axată pe expansiune industrială 
și o politică activă de folosire a for
țelor de muncă".

Referindu-se în continuare la pro
blemele de politică externă, primul 
ministru a arătat că „continuitatea și 
deschiderea rămîn cele două linii di
rectoare ale politicii externe france
ze". El a arătat că păstrarea inde
pendenței va fi în continuare unul 
din scopurile esențiale ale diploma
ției Franței. „Regula de aur pe care 
am învățat-o de la generalul de 
Gaulle, a declarat premierul, este că 
independența este un element esen
țial al politicii noastre".

Chaban-Delmas a menționat, 
asemenea, că guvernul francez

asupra prețurilor. Guvernul va 
un dialog cu sindicatele, în

continua cooperarea economică cu ță
rile socialiste, 
tă dimensiuni 
contribuie la 
ropa".

în legătură
Piața comună și cu tendințele de lăr
gire a acestui organism, prin primirea 
de noi membri, Chaban-Delmas a a- 
tras atenția asupra necesității ca „cei 
șase" să se pună de acord asupra tu
turor problemelor litigioase existente 
între ei și asupra consecințelor accep
tării unor noi parteneri cu drepturi e- 
gale. „Franța, a spus primul minis
tru, este gata să participe la o reu
niune a șefilor de state ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune", în 
vederea reglementării problemelor a- 
flăte în suspensie.

în încheierea declarației sale, pre
mierul francez a exprimat fidelitatea 
noului guvern față de alianța nord- 
atlantică.

colaborare care „capâ- 
politice, prin aceea că 
o destindere în Eu-

cu poziția Franței în

LONDRA 26. — Corespondentul A- 
gerpres Liviu Rodescu transmite : 
In continuarea vizitei pe oare o face 
în Marea Britanie, delegația parla
mentară română condusă de preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, s-a întîlnit, joi dimineață, 
cu lordul primar al Londrei, Sir 
Charles Trinder, la reședința oficială 
a acestuia de la Mansion House. 
Membrii delegației au fost însoțiți de 
ambasadorul Vasile Pungan și de 
membri ai Camerei Comunelor și ai 
Camerei Lorzilor.

La palatul Westminster, Comitetul 
Executiv al grupului britanic al Uni
unii interparlamentare a oferit un 
prînz în cinstea oaspeților români.

în cursul după-amiezii, delegația 
parlamentară română a asistat la des
fășurarea lucrărilor Camerei Comu
nelor în cadrul căreia primul minis
tru Harold Wilson a răspuns la inter
pelări ale deputaților britanici în pro
bleme interne actuale. După aceea.

delegația M.A.N. a vizitat Camera 
Lorzilor, unde a asistat la dezbaterea 
unor probleme aflate pe ordinea 
de zi.

★
Seara, ambasadorul Republicii So

cialiste România în Marea Britanie, 
Vasile Pungan, a oferit o recepție în 
cinstea delegației Marii Adunări Na
ționale. Au participat Anthony Wed
gwood Benn, ministrul tehnologiei, 
George Thqms6n,_, ministru fără por
tofoliu, Judith Hart, ministrul plă
ților publice, Goronwy Roberts, mi
nistru de.stat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe și Commonwealth-ului, Al
bert Roberts, ' președintele grupului 
britanic al Uniunii interparlamentare, 
membri ai Camerei Comunelor și ai 
Camerei Lorzilor, conducători ai unor 
mari firme industriale și comerciale, 
precum și șefi ai misiunilor diplo
matice.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că la 26 
iunie a avut loc la Moscova ple
nara Comitetului Central al 
P.C.U.S. Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat raportul „Cu privire la re
zultatele Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste șt 
muncitorești". Plenafa a adoptat o 
hotărîre prin care aprobă în una
nimitate raportul prezentat.

Ziua eliberării Africii,

Conferința cvadripartită
în problema vietnameză

PARIS 26 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc joi cea de-a 23-a ședință 
plenară a Conferinței cvadripartite 
asupra Vietnamului.

Referindu-se la planul președintelui 
Nixon de înlocuire a trupelor ameri
cane cu cele ale administrației de la 
Saigon, adjunctul șefului delegației 
®..,D. Vietnam, ambasadorul Ha Van 
JjEaU. a arătat ca încercările de '„în
tărire" a armatei sud-vietnameze au 
constituit un eșec total, dovedit de 
rezultatele înfruntărilor militare re- 
'ce’nțe dintre forțele F.N.E. și cele ale 
■'administrației saigoneze din zorța pla- 
tourilor înalțe. El a adăugat că con
dițiile puse de partea americană 
pentru retragerea trupelor din Viet
namul de sud. sînt irealizabile în 
practică și servesc doar pentru a 
c.r.ea un pretext pentru continuarea 
prezenței militare americane în 
Vietnamul de sud.

Șeful delegației americane, Henry 
Cabot Lodge, a cerut analizarea pa
ralelă a planului în 10 puncte, pre- 
Zentat de Frontul Național de Elibe- 
irare din Vietnamul de sud, și a celui 
în 8 puncte al președintelui Nixon 
El a reluat, de asemenea, vechea pro
punere americană privind „res
taurarea zonei demilitarizate". A- 

■ ‘i '

NURNBERG 26 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc la Nurnberg 
Congresul Partidului Liber-Democrat 
din R. F. a Germaniei, aflat în o- 

• poziție. Congresul, la care au parti
cipat 400 de delegați, a adoptat plat- 

- fotma electorală pentru alegerile ge
nerale, care vor avea loc la 28 sep- 
tețibrie. Partidul Liber-Democrat se 
pronunță pentru stabilirea unor re
lații între cele două state germăne, 
pentru semnarea Tratatului de ne- 
proliferare a armei nucleare, dez
voltarea multilaterală a relațiilor cu 
R. D Germană și cu celelalte state

Congresul Partidului De- 
mocrat-Creștin (P.D.C.), ale 
cărui lucrări încep astăzi în 
modernul „Palazzo dei Con
gressi" din Roma, domină, 
incontestabil, scena politică 
italiană la acest sfîrșit de 
săptămînă. Interesul cercu
rilor politice și al opiniei 
publice este evident și ex- 

,î plicabil. Democrat-creștinii 
■; dețin o pondere însemnată 

în viața politică a țării. Ei 
sînt forța principală în 
coaliția guvernamentală 

, de centru-stînga, benefi
ciind de peste 35 la sută din 
sufragiile corpului electo- 

■ ral. «Totodată, congresul 
. P.D.C coincide cu o perioa

dă de intense frăm'ntâri 
ce au cuprins aproape toate 
sectoarele vieții politice, so
ciale și economice ale. țării, 
ca urmare a unor puternice 
acțiuni de masă. De aceea 
se consideră că hotărîrile 
ce vor fi adoptate la con
gres pot influența in mă
sură însemnată evoluția po
liticii italiene pentru peri
oada imediat următoare.

Congresul își propune să 
definească liniile de bază 
ale orientării viitoarei de
mocrații creștine, pentru a 
corespunde „exigențelor noi 
ale perioadei pe care o stră- 

: bate în prezent Italia" Cu 
alte cuvinte, să-și spună 

j cuvîntul în probleme de 
acută actualitate : direcțiile 
dezvoltării economiei țării 
și situația maselor munci
toare, depășirea structu- 

- rilor vechi și inadec-

i

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10.

Sute de mii de locuitori ai capitalei japoneze au participat de curînd la o demonstrație împotriva tratatului 
de securitate japono-american, pentru retrocedarea Okinawei

simbol al luptei împotriva
politicii de apartheid I

DAR-ES-SALAAM 26 (Agerpres). 
— Cu prilejul „Zilei eliberării A- 
fricii", dare se sărbătorește la 26 
iunie, reprezentanți din Dar-es-Sa- 

- laam ai Partidului Congresul Națio
nal African din R.S.A. au dat publi
cității o declarație în care se a- 
rată că începînd din 1950 această zi 
a devenit simbolul rezistenței națio
nale împotriva regimurilor rasiste 
din Africa de sud. în ultimii ani, 
se arată în declarație, patrioții sud- 
africani au trecut la lupta armată 
deschisă împotriva regimului rasist. 
Popoarele Africii de 
în declarație, cheamă 
fricane independente, 
progresiste 'din lume
campanii de protest împotriva jsolj- 
ticii de apartheid, să acorde sprijin 
moral și material luptătorilor pen
tru eliberare națională și socială din 
această parte a continentului ne-

sud, se arată 
popoarele a- 
toate forțele 

să organizeze

ceasta cerere a fost ' din nou. 
respinsă de Nguyen Thi Binh, 
șefa delegației guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care a arătat că 
singura bază corectă și rezonabilă 
pentru rezolvarea conflictului din 
Vietnamul de sud o constituie pla
nul în 10 puncte prezentat de F.N.E,

■Faptul că această ședință nu a pri
lejuit afirmarea unor noi puncte de 
vedere i-a determinat pe observa
torii politici să arate că „principalul 
ei merit îl constituie acela de a fi 
asigurat ritmicitatea lucrărilor con
ferinței".

★

SAIGON 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția „Eliberarea", 
cu ocazia formării guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Comitetul 
Frontului Național de Eliberare 
din provincia Kontum a hotărît să 
elibereze trei prizonieri, aparținînd 
forțelor saigoneze. Agenția citată 
menționează că totodată au fost e- 
liberați cei doi francezi, care, în 
luna aprilie 1969, pătrunseseră în 
mod ilegal în zonele controlate de 
F.N.E. din provincia Tuyen Duc.

Sub egida UNESCO și a Institutului internațional de 
planificare a educației, 'a ^ar's au început lucrările Seminarului inter
național cu privire la aspectele administrative și funcționale ale planificării 
învățămîntului. La reuniune participă experți neguvernamentali din țările eu
ropene și din celelalte continente, printre care se numără și conf. univ. Petru 
Burloiu, de la Academia de Studii Economice din București. Reprezentantul 
român a prezentat joi un studiu despre „Aspectele administrative și funcțio
nale ale planificării învățămîntului în România". La ședință a asistat, de ase
menea, ambasadorul Valentin Lipatti, delegat permanent al Republicii Socia
liste România la UNESCO. Salutînd prezența în sală a reprezentantului guver
nului român, directorul Institutului internațional de planificare al educației, 
Raymond Poignant, a subliniat rolul activ pe care România îl deține în 
domeniul educației în cadrul UNESCO. Numeroși alți participanți s-au referit, 
de asemenea, în cuvîntul lor la însemnătatea realizărilor României în domeniul 
planificării învățămîntului, ca parte integrantă a dezvoltării social-economice.

La Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Mongole 
a avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. a declarat că Mongolia a ac
ceptat invitația de a deveni membră 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare și a hotărît să participe la 
lucrările acestuia începînd de la vii
toarea sesiune.

vizită oficială la invitația lui Willy 
Spiihler, șeful Departamentului politic 
al Elveției.

ție. Se precizează 
clin execuțiile cap.1.: 
lumea capitalistă a 
de Sud.

Trupele americane, brita
nice ȘÎ franceze staționate. în 
Berlinul occidental au început miercuri 
o serie de manevre militare, la care 
participă și forțele polițienești vest- 
berlineze.

membre ale Tratatului de la Varșo
via. Partidul Liber-Democrat res
pinge, totodată, „doctrina Hallstein", 
potrivit căreia R. F. a Germaniei tre
buie să rupă relațiile diplomatice cu 
țările care recunosc R D. Germa
nă. In încheierea lucrărilor congre
sului, președintele Partidului Liber- 
Democrat, Walter Scheel, a decla
rat că acest partid „nu poate reven
dica o victorie totală sau portofolii 
ministeriale, dar poate prezenta o 
platformă care oferă soluții noi în 
locul unor formule vechi".

Lucrările conferinței de 
constituire a unui organism 
de supraveghere a acordu
lui privind interzicerea ar
melor nucleare în America 
Latină s"au deschis în capitala 
Mexicului. într-un mesaj adresat con
ferinței, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a subliniat că Organizația 
Națiunilor Unite sprijină eforturile 
latino-americanilor de a elibera con
tinentul lor de arme nucleare.

Iară a Yemenului de Sud au 
cerut autorităților permisiunea de a 
părăsi țara — anunță corespondentul 
ziarului egiptean „Al Ahram". Acești 
ofițeri — precizează ziarul — au par
ticipat, într-o formă sau alta, la tenta
tiva de lovitură de stat militară de la 
20 martie 1968. Trimisul ziarului re
latează că la Aden, ca și în restul 
țării, situația este calmă în urma de
misiei fostului președinte Al Shaabi, 
care rămîne în continuare membru al 
direcției Frontului Național de Elibe
rare.

Bimdestagul vest-ger- 
îîîail a adoptat vineri, în ultima 
lectură, proiectul de lege guvernamen
tal referitor la modificarea Codului 
penal și la imprescriptibilitatea ge
nocidului. în baza acestei legi, va con
tinua tragerea la răspundere a crimi
nalilor de război naziști.

Ministerul francez al a- 
părărli 3 anunțat miercuri lansarea 
unei rachete balistice. In comunicatul 
dat publicității se precizează că este 
vorba de experimentarea unei rachete 
operative din toate punctele de vedere, 
cu excepția faptului că nu a fost pre
văzută cu un focos nuclear.

r

Un grup de 16 ofițeri su 
period din Republica Popu

Mirko Tepavaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit joi la Ziirich într-o

înmulțirea condamnărilor 
la moarte în Ulrica de Sud 
a fost, proporțional, în ultimii ani de 
trei-patru ori mai mare decît creșterea 
populației, informează revista „Codi- 
cillus", publicată de Facultatea de 
drept a Universității sud-africane. La 
fiecare trei zile, în închisoarea cen
trală din Pretoria a avut loc o execu-

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, care' se află într-o vi
zită oficială în Japonia, a avut o în
trevedere cu premierul japonez, Eisaku 
Sato. Partea indiană a exprimat do
rința de a coopera cu Japonia pentru 
construirea instalațiilor de încărcare a 
minereurilor în portul Visakhapatnam, 
iar premierul japonez a manifestat in
teres pentru explorările petroliere co
mune din Golful Cambay.

vate ale organizării statului, 
poziția față de forțele de 
stingă, îndeosebi față de 
partidul comunist, relații de 
colaborare cu 
etc.

Dat fiind
— complex de

toate statele

acest cadru 
probleme si

ITALIA

grupări și curente din sînul 
partidului un consens ■ mai 
larg privind abordarea și 
sugerarea unei reglemen
tări de comun acord a pro
blemelor menționate 1 Ele
mente de ultimă oră nu vin 
în sprijinul unei astfel de

mentelor în cadrul alianței 
atlantice. Acest curent, po
trivit celor mai recente 
date, poate conta pe ade- 
ziunea'^a .se la sută dintre 
delegații la congres. Una 
dintre problemele funda
mentale care se ridică la

a
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ținînd seama de faptul că 
democrat-creștinii sînt îm- 
părțiți în nu mai puțin de 
opt curente, observatorii 
politici' încearcă să desci
freze mai exact sensul lo
zincii ce domină sala de la 
„ Palazzo dei Congressi" : 
„Idei, structuri, inițiative 
ale democrației creștine 
pentru reînnoirea institu
țiilor și dezvoltarea demo
cratică a societății italiene", 
înseamnă, oare, că s-a rea
lizat în cadrul diferitelor

interpretări. In ajunul con
gresului, primul ministru 
Rumor a reafirmat, intr-un 
interviu acordat săptămî- 
nalului „Panorama", punc
tul de vedere cunoscut al 
curentului majoritar pe 
care., ' îl reprezintă (așa- 
numiții ..dorotei"). pronun- 
țîndu-se pentru un „pro
gres general pe plan in
tern". realizat în cadrul po
liticii coaliției de centru- 
stînga. iar pe plan extern 
pentru menținerea angaja-

ora actuală în fața demo
crației creștine este cea a 
legăturilor cu P.C. Italian, 
care, prin cei opt milioane 
de alegători ai săi; consti
tuie cea de-a doua mare 
forță politică a țării. Presa 
italiană de diferite nuanțe 
consideră că această pro
blemă. sub o formă sau 
altă, nu va putea fi igno
rată de nici unul din cu
rentele P.D.C. în sînul a- 
cestui partid, în special la 
nivelele de la bază, se fac

simțite puternice presiuni ■ 
pentru stabilirea unei for
me de colaborare cu comu
niștii.

în timp ce curentul ma
joritar al P.D.C. nu este fa
vorabil acestei colaborări, 
alte curente se pronunță 
spre o mai accentuată des
chidere spre stingă. Astfel, 
o coaliție alcătuită din gru
pul „amicii lui Moro" (fos
tul prim-ministru) și cele 
trei curente de stingă („for
țe noi", „baza" și „noua 
stingă"), între care s-a în
cheiat zilele trecute un 
„pact de acțiune" dispu- 
nînd de circa 33 la sută 
din voturile delegaților. a 
declarat că „se angajează 
pentru formarea unei noi 
majorități în cadrul P.D.C. 
încercînd să determine un 
curs nou politicii de centru- 
stînga atît pe plan politic 
și programatic, în proble
mele interne și internațio
nale, cit și în modul de a 
concepe relațiile dintre gu
vern și opoziție în înfăp
tuirea prevederilor consti
tuției". în afara acestor 
curente mai există și altele 
de mai mică importanță.

Acestea sînt. în linii ge
nerale, forțele și tendin
țele ce se vor înfrunta în 
cadrul congresului. Prevă- 
zînd dezbateri aprinse, ob
servatorii politici consi
deră. totuși, că nu se vor 
înregistra răsturnări spec
taculoase.

ORIENTUL APROPIAT
® LIDERII R.A.U. Șl ISRAELULUI ÎȘI MENȚIN POZIȚIILE 
ÎN PROBLEMA REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI ® LUPTĂ 
AERIANĂ DEASUPRA GOLFULUI SUEZ

CAIRO 26 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul în cadrul reuniunii Comitetu
lui Central al Uniunii Socialiste Ara
be, președintele R A.U., Gamal Ab
del Nasser, a menționat că retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
ocupate, precum și repatrierea refu- 
giaților palestinieni în conformitate 
cu rezoluțiile Organizației Națiunilor 
Unite rămîn principiile de bază ale 
soluționării conflictului din regiunea 
Orientului Apropiat, relatează agen
ția M.E1N.

Orice propunere de rezolvare a 
conflictului care nu va tine seama 
de aceste principii, a subliniat Ga
mal Abdel Nasser, va fi respinsă de 
Republica Arabă Unită.

★

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Israe
lul nu va renunța la teritoriile do- 
bîndite în urma operațiunilor mili
tare din iunie 196'/ mai înainte de 
angajarea unor negocieri cu statele 
arabe, negocieri care să se concre
tizeze prin încheierea unui tratat de 
pace, a declarat în fata Knessetului 
(parlamentul israelian). primul mi
nistru al tării. Golda Meir.

★

CAIRO 26 (Agerpres). — Un co
municat militar dat publicității la 
Cairo — și retransmis de agenția 
France Presse — anunță că un

grup de avioane de luptă israe- 
liene au încercat joi să violeze 
spațiul aerian al R.A.U., într-o 
zonă situată în partea de nord a 
Golfului Suez. Bombardierele de 
vînătoare egiptene, se arată în co
municatul egiptean, ■ au interceptat 
aparatele israeliene, doborînd două 
dintre ele. Se precizează că avioa
nele egiptene au revenit la bază.

★
TEL AVIV 26 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar — anun
ță agenția France Presse — a in
format că două avioane de vînă
toare egiptene au fost doborîte 
într-o luptă aeriană ce a avut loc 
joi deasupra Golfului Suez. Avioa
nele israeliene se aflau într-un 
zbor de rutină în momentul în care 
aparatele egiptene au încercat să 
pătrundă în spațiul aerian contro
lat de forțele israeliene. Purtătorul 
de cuvînt a arătat că toate avioa
nele israeliene au revenit la bază.

★

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
■ Reprezentantul Iordaniei la O.N.U. 

a cerut joi convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate pentru 
a discuta problema Ierusalimului, 
anunță agenția Reuter.
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