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Către partid 
— scrisori si 
gânduri bune 
de la cetă
țenii patriei

GOMES
AL POR

SPRIJIN

DEPLIN

POLITICII

PARTIDULUI NOSTRU

UZITA TCWBillULl IIC0L1E CEAUȘESCU
ÎN ZONA COMPLEXULUI DE IRIGAȚII 

DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, însotit de Petre Ionescu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța 

al P.C.R., președintele consiliului popular județean, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, 
a făcut o vizită de lucru pe șantierele complexului de irigații din județul Constanța.

Vizita a prilejuit o analiză a desfășurării lucrărilor pe aceste șantiere, a marilor realizări obținute pînă 
în prezent, a posibilităților și rezervelor de reducere a cheltuielilor de construcție și de scurtare a timpului de 
execuție a lucrărilor. în discuțiile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu proiectanți, constructori și ingi
neri agronomi, cu cadre de conducere din unitățile agricole din cadrul complexului de irigații au fost reliefate 
problemele complexe ale dezvoltării și modernizării agriculturii județului, necesitatea folosirii cu maximum, de 
eficientă a fondurilor alocate de stat pentru lucrările de hidroameliorații, importanța sporirii contribuției proprii a 
unităților agricole în realizarea acestei vaste lucrări menite să determine intensificarea producției agricole.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Scrisoarea plenarei lărgite 
a Comitetului Uniunii Ziariștilor

Plenara lărgită a Comitetului Uniunii Ziariștilor din Republica So
cialistă România, dezbătînd într-o atmosferă de puternic entuziasm Te
zele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, exprimă adeziunea deplină, unanimă a ga
zetarilor din toate instituțiile de presă din țara noastră față de acesta 
documente programatice de excepțională însemnătate teoretică și prac
tică, documente prin care se conturează în linii cutezătoare, ferme, viito
rul socialist al patriei, noile izbînzi constructive pe care le va înscrie 
poporul nostru în cartea de aur a istoriei sale contemporane.

Strălucită sinteză a politicii științifice, marxist-leniniste, promovate 
cu consecvență de partid, a spiritului dinamic, creator, revoluționar, im
primat cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres al partidului, Tezele 
și proiectul de Directive au găsit un larg răsunet în rîndul maselor largi 
de oameni ai muncii de la orașe și sate, care și-au exprimat hotărîrea 
de a-și dedica toate forțele, întreaga energie și pricepere înfăptuirii pro
gramului de înflorire multilaterală a națiunii noastre socialiste.

Alături de toți cei ce muncesc cu brațele și cu mintea, ziariștii 
văd în documentele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresu
lui al X-lea al partidului un program de activitate amplu, mobilizator, 
precis configurat, a cărui înfăptuire va însemna asigurarea progresului con
tinuu al economiei naționale, perfecționarea orînduirii sociale și de stat, 
întărirea rolului conducător al partidului, dezvoltarea activității ideolo
gice, promovarea consecventă a politicii internaționale a partidului, slu
jind cauzei păcii și socialismului.

Cu deosebită bucurie și satisfacție au primit ziariștii din întreaga 
țară înalta apreciere pe care partidul o acordă presei, radioului și te
leviziunii, rolului pe care-1 au în ansamblul activității ideologice, în 
promovarea ideilor înaintate, în informarea și formarea opiniei publice, 
în desfășurarea operei de edificare socialistă a patriei, de mobilizare a 
tuturor energiilor umane, a tuturor conștiințelor, a poporului întreg 
la înfăptuirea politicii partidului, chezășie sigură a dezvoltării multi
laterale a țării, a drumului mereu ascendent către un viitor de pros
peritate și progres. în același timp, au fost întîmpinate cu sentimen-

O lucrare vastă, de importanță 
vitală pentru agricultura Dobrogei

Situat între două uriașe rezerve 
de apă — Dunărea și Marea Nea
gră — pămîntul Dobrogei de
vine tot mai roditor. în decursul 
anilor, agricultorii din satele do
brogene au dus o luptă înverșunată 
împotriva secetei. Abia în anii con
strucției socialiste, datorită coope
rativizării agriculturii și sprijinu
lui multilateral al statului, pe baza 
■mecanizării,'Chimizării și extinderii - 
irigațiilor, a aplicării, metodelor a- 
vansate de muncă, s-au creat po
sibilități pentru sporirea producției 
agricole. în ultimii ani unitățile a- 
gricole din acest județ s-au situat 
la loc de frunte pe țară în ce pri
vește nivelul recoltelor medii obți
nute la hectar. O dată cu intrarea 

producție a complexului de iri— 
ce se află acum în construc

ție, agricultura județului Constanța 
va primi noi si viguroase impulsuri 
ce-i vor ridica la cote și mai înalte 
potențialul productiv. Lucrare de 
mari proporții, unică în țara noas
tră prin amploare și soluții de rea
lizare — complexul de irigații al
cătuit dintr-o vastă rețea de canale, 
puternice stații de pompare și bara
je, va asigura, pînă în 1971, iriga
rea unei suprafețe de 174 000 ha. 
Potrivit calculelor făcute de spe
cialiști, pe suprafețele irigate re
colta de grîu și floarea-soarelui va 
crește cu 50 la sută, cea de porumb 
și legume se va dubla, iar producția 
de plante furajere va crește de trei 
ori.

Rețeaua marelui complex de iri
gații din Dobrogea — parte inte
grantă a vastului program elaborat 
de partid pentru asigurarea cu apă 
a agriculturii noastre, pentru obți
nerea de recolte mari și constante 
— începe la Cernavodă. Aici, Du
nărea va ceda în fiecare secundă 
cîte 200 m c de apă, cantitate egală 
cu cea a Oltului și Jiului laolaltă. 
Debitul este reglat matematic după 
necesitățile complexului de irigații 
prin intermediul unui baraj con
struit la o depărtare de 4 km de 
Dunăre.

De la Mangalia Nord pînă la ba
raj, în apropiere de Cernavodă, 
unde începe vizita, prin toate lo
calitățile străbătute — prin stațiu
nile de odihnă Eforie Sud, Eforie 

Mii și mii de cetățeni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire caldă, entuziastă

Nord, un mare număr de turiști, 
români și străini, salută cu multă 
simpatie pe secretarul general al 
C.C. al P.C.R., apoi prin Constanța, 
Mihail Kogălniceanu, Murfatlar, 
Dorobanțu, Castelu, Medgidia, Mir
cea Vodă și alte localități — mii și 
mii de oameni ai muncii au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
primire caldă, entuziastă.

Se aplaudă și se ovaționează pu
ternic pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al C.C. al P.C.R., mulțimea scandea
ză : „P.C.R.", „P.C.R.", „Ceaușescu, 
Ceaușescu*1. Lucrătorii de pe com
binele care seceră lanurile de 
grîu din apropierea șoselei, cei care 
recoltează fructele din livezile în
treprinderilor agricole de stat și 
cooperativelor agricole opresc pen
tru un moment lucrul și vin cu 
flori de cîmp să salute pe oaspetele 
drag. Tinere fete oferă piersici cu
lese chiar atunci. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește cu căldură 
pentru impresionanta manifestație 
de simpatie și de dragoste cu care 
este întîmpinat de cetățenii județu
lui Constanța.

La baraj, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. este întîmpinat de 
ing. Barbu Popescu, prim vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, de cadre de condu- 
icere de pe șantierele complexului, 
de proiectanți ai acestei lucrări, de 
numeroși muncitori. în fața unor 
hărți și machete, ing. Constantin 
Săraru, directorul Trustului de con
strucții și îmbunătățiri funciare 
Constanța, prezintă stadiul lucră
rilor din etapa actuală, principa
lele noduri hidrotehnice ale com
plexului de irigații. Se arată că 
pînă acum a-fost dat în exploa
tare sistemul Medgidia-Nord, care 
asigură irigarea unei suprafețe de 
24 000 ha, deținute de 4 întreprin
deri agricole de stat și 7 coope
rative agricole de producție. Alte 
23 000 ha urmează a fi irigate prin 
intrarea în funcțiune a celui de-al 
doilea sistem Mircea Vodă. De pe 
baraj sînt admirate lucrările exe
cutate cu măiestrie de construc
tori : barajul, stăvilarele, canalul 
magistral, lat de 86 de metri, care 
conduce apa prin curgerea gravi

tațională pînă la prima stație de 
pompare de la km 18.

Sînt lucrări de mare amploare 
și complexitate, care au necesitat 
un volum de excavații și terasa- 
mente în pămînt și în stîncă ce 
depășesc 42 milioane mc. Din acest 
volum uriaș de lucrări s-a execu
tat pînă acum mai mult de jumă
tate. Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. este informat că pentru 
construcția barajului, canalelor și 
stăvilarelor se vor folosi peste un 
milion tone de ciment. Rețeaua de 
canale și conducte subterane va 
totaliza o lungime de peste 4 500 
km, întregul complex de irigații 
va împînzi cu conducte, canale și 
stații de pompare terenurile a 27 
de întreprinderi agricole de stat 
și 60 de cooperative agricole de 
producție.

In vizită la I.A.S. din comuna Mihail Kogălniceanu

Pentru realizarea acestui com
plex de irigații statul a alocat fon
duri în valoare de 2,173 miliarde 
lei; la acestea se mai adaugă in
vestiții în valoare de 450 milioane 
lei făcute de cooperativele agri
cole de producție din creditele a- 
cordate de stat și din fonduri pro
prii. Subliniind importanța pe care 
o are complexul de irigații pentru 
ridicarea fertilității terenurilor a- 
gricole din această zonă, pentru 
obținerea, în mod constant, a unor 
producții ridicate, chiar și în anii 
cu precipitații reduse, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită călduros 
pe realizatorii acestei impunătoare 
lucrări de hidroameliorații pentru 
hărnicia și priceperea cu care au 
muncit, învingînd numeroase greu
tăți provocate de condițiile natu
rale deosebit de neprielnice. Se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
subliniază apoi necesitatea folosirii 
cu maximum de eficiență a siste
mului de irigații după intrarea în 
exploatare. De asemenea, reco
mandă specialiștilor de pe șantiere 
să mobilizeze toate eforturile ast
fel ca celelalte sisteme ale comple
xului să intre în funcțiune chiar 
înainte de termenele stabilite. To
varășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii Consiliului Superior al 
Agriculturii să studieze posibilita
tea ca exploatarea utilajelor de 
irigații să fie încredințată între
prinderilor de mecanizare a agri
culturii și, o dată cu aceasta, să 
sporească cointeresarea materială a

Semne ale unei
De pe o colină, unde se află ba

zinul de refulare al stației de re- 
pompare nr. 1 și de unde se cuprind 
cu ochii întinderi nesfîrșite de la
nuri, se înfățișează grandios prime
le rezultate ale irigațiilor. Canalele, 
conductele, aspersoarele asigură 
pămîntului apa care sporește rod
nicia. în timp ce se vizitează tere
nurile cultivate în sistemul de iri
gații Medgidia-Nord, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
despre structura culturilor în uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste care au terenurile în zona a- 
cestui sistem, despre măsurile luate 
pentru folosirea eficientă a instala- 

mecanizatorilor în obținerea de re
colte mari de pe terenurile irigate.

Discuția începută la baraj, în 
fața hărților și machetelor, este 
continuată la următorul obiectiv 
— stația de pompare de mare ca
pacitate de la Dorobanțu, stație 
bază a sistemului Medgidia-Nord, 
recent dată în exploatare. Aici, 12 
pompe de mare capacitate ridică 
fiecare cîte 18 m c apă pe secundă 
din canalul magistral la peste 40 m 
înălțime, trimițînd-o în rețeaua de 
canale și conducte a sistemului. 
Sînt înfățișate soluții ingenioase, 
originale, folosite de proiectanți și 
constructori la realizarea stației, în 
condițiile unui sol instabil și foarte 
permeabil, precum și la lucrările 
complexe pe care le-a ridicat mon
tarea agregatului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă con
structorilor să folosească experi
ența cîștigată aici și pe alte șanti
ere de irigații ale viitorului cinci
nal, care prevede amenajarea a 
încă 1,3—1,5 milioane hectare, a- 
jungîndu-se astfel ca în 1975 apro
ximativ o pătrime din suprafața 
arabilă a țării să fie irigată. De 
asemenea, a subliniat necesitatea 
ca, alături de sistemele mari, mo
derne de irigații, să se amenajeze 
și sisteme mici, din resurse locale, 
în legătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Consi
liului Superior al Agriculturii să ia 
măsurile necesare ca pînă în pri
măvara anului viitor fiecare județ 
să-și întocmească planuri speciale 
de extindere a irigațiilor.

recolte bogate
țiilor de irigat și perspectivele pro
ducției agricole. Se apreciază că la 
culturile prășitoare : porumb, floa
rea-soarelui, legume, ca și la plan
te furajere, în vii și livezi, se vor 
obține producții mari. Lanurile de 
porumb și floarea-soarelui, în care 
s-a făcut un scurt popas, întrec de 
pe acum cu mult înălțimea omu
lui. Pe terenurile de pe care a fost

Gh. SECUIU 
Ion HERTEG 
Emil MARINESCU 
Nicolae SIMION

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

Scrisoarea plenarei
Consiliului Uniunii Centrale

a Cooperativelor de Consum
Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, întrunit în ziua 

de 10 iulie 1969 în vederea dezbaterii Tezelor Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului și a proiec
tului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare^ ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, își ex
primă totala sa adeziune față de aceste documente de înaltă valoare teore
tică și practică pentru viitorul patriei noastre socialiste.

împreună cu întregul nostru popor, masele de. membri cooperatori și 
lucratorii din cooperația de consum au primit cu viu interes și mîndrie 
patriotică Tezele și proiectul de Directive — documente programatice de 
o excepțională însemnătate.

. Prin întregul lor conținut, documentele care vor fi supuse aprobării 
celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român exprimă nă
zuințele vitale ale poporului român, stabilind calea prin care se asigură 
°. dezvoltare dinamică,, complexă a economiei, progresul general al so- 
c.1® ..to noastre socialiste și pe această bază ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc.

Marile schimbări înnoitoare realizate în toate domeniile vieții politice, 
sociale, economice în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea patriei, 

d® în fa.urlrea n.oîi orinduiri sociale, confirmă justețea politicii Partidului Comunist Român, concepția sa științifică asuDra construc
ției socialismului, întemeiată pe aplicarea creatoare a marxism-leninismu- 
lui la condițiile și particularitățile concrete ale României.

(Continuare în pag. a IV-a)

la București
5

^Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața pe I. S. Ilin, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim

al Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească.

I eleg ramă
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol .

Pi eședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongols 

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a victoriei revoluției populare 
mongole, vă adresăm dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al-Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui 
Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mon
gole și poporului frate mongol, felicitări cordiale și un cald salut tovă
rășesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român a 
Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
Romania, a poporului român și a noastră personal.

Poporul român urmărește cu simpatie munca poporului mongol, con
sacrată propășirii patriei sale, și îi urează noi succese în opera de con
struire a socialismului în Republica Populară Mongolă.

. N.e ,exPrimăm convingerea că prietenia și colaborarea dintre partidele 
și țările noastre, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică 
în interesul popoarelor român și mongol, al unității țărilor socialiste și 
al tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar General Președintele
al C.C. al P.C.R. Consiliului de Miniștri al

Președintele Consiliului Republicii Socialiste Români»
de Stat al

Republicii Socialiste România
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a

„Conducin'! in continuare, nemijlocit, procesul de de*

voltare a democrației socialiste, partidul nostru na asigura

intensificarea participării tuturor categoriilor de cetățeni la

dezbaterea și elaborarea politica interne și externe, la adopta

rea celor mai importante decizii și măsuri privind evoluția

societății, astfel ca progresul României să fie in tot mai mare 

măsura expresia contribuției colective a mtregn națmm .

(Din: Tezele C.C. alP.C'R. peritruCongre^lăl^^â 
al partidului)

Cu mai bine de un deceniu1 
și jumătate în urmă, colectivul 
noii fabrici de rulmenți din 
Bîrlad raporta partidului și po
porului nașterea 
ment bîrlădean. 
curs de atunci și 
colectivul nostru
zează printr-un permanent efort 
pentru promovarea progresului 
tehnic, pentru fabricarea unor 
rulmenți competitivi, din punct 
de vedere economic și tehnic, 
pe plan mondial.

Rezultatele căutărilor noastre 
novatoare n-au întîrziat să se 
arate. De-a lungul anilor, pro
ducția fabricii și calitatea rul
menților au urcat noi și noi 
trepte. în acest an producția 
globală este de peste 16 ori mal 
mare față de cea a anului 
1953, iar numărul tipurilor de 

s rulmenți fabricați a ajuns la 
242. Avînd caracteristici tehnice 
superioare, rulmenții noștri sînt 
exportați astăzi în 
țări ale lumii.

întreprinderea se 
și în viitor, prin
funcțiune a noi capacități de 
producție, care să-i permită ca 
în anul 1975 să realizeze o pro
ducție cu 158,8 Ia sută mai 
mare decît cea actuală, să ri
dice calitatea rulmenților. Sar
cini pe care, ca muncitor al 
acestei fabrici, sînt pe deplin 
convins că le vom duce la în
deplinire. De bună seamă, a- 
ceasta presupune noi eforturi 
pentru ridicarea calificării 
noastre, pentru promovarea pe 
toate căile a progresului tehnic, 
a metodelor moderne de orga
nizare a producției.

Realizările importante de pînă 
acum, cantitative și calitative, 
obținute într-un timp relativ 
scurt prin munca stăruitoare a 
colectivului nostru, sînt o ga
ranție că sarcinile șporite de 
dezvoltare a producției indus
triale propuse de partid pentru 
viitorii ani vor fi îndeplinite cu 
succes de încercata noastră cla
să muncitoare. Dezvoltarea în 
ritm intens a producției mij
loacelor de producție, asigurarea 
unor raporturi optime Intre 
industria grea și industria bu
nurilor de consum, creșterea 
potențialului economic al tutu
ror județelor țării chezășuiesc 
că România se va putea apro- 

, pia tot mai mult de țările cu 
o industrie dezvoltată.

O dată cu aprobarea docu
mentelor pregătitoare ale Con
gresului partidului, mă angajez 
să nu precupețesc nici un efort, 
să muncesc cu pasiune și dă
ruire pentru realizarea sarci
nilor care-mi revin din mărețul 
program de dezvoltare a scum
pei noastre patrii.

"i

Mihai GENTIMIR
forjor, Fabrica de rulmenți 
Bîrlad

Prezența activă a științei

Studiind Tezele și proiectul de 
tive pentru Congresul al X-lea al 
nu pot să nu-mi exprim deplina adeziune 
la aceste importante documente, care re
flectă cu fidelitate năzuința întregului 
popor de a dezvolta impetuos toate sec
toarele economiei, științei și culturii.

Consider foarte justă indicația din 
proiectul de Directive privind
gurarea unei legături organice între 
activitatea cercetătorilor științifici și cea 
a proiectanțllor tehnologi. O atenție deo
sebită va trebui să se acorde, după pă
rerea mea, dezvoltării laboratoarelor uzi
nale pentru a fi în stare să pregătească 
temeinic introducerea în fabricație a noi
lor procedee tehnologice rezultate din ac
tivitatea de cercetare.

Amploarea dată în ultimii ani activi
tății de cercetare științifică face să 
crească corespunzător cererea de dispo
zitive, instalații și aparatură modernă 
pentru necesitățile de cercetare. In acest 
sens, aș propune să fie mărit sortimen
tul de aparate și materiale de producție 
indigenă, asigurîndu-se astfel o dotare 
sigură și promptă. Pentru aceasta, 
însă, se impune înființarea unei între
prinderi profilate pe astfel de produse, 
sau să fie extinsă capacitatea de concep
ție și producție a Centrului de cercetare 
și producție a aparaturii științifice din 
cadrul Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, astfel îneît să poată satisface ce
rerile interne.

Pentru ca în viitor să se poată face 
alegerea cea mai‘ potrivită a aparaturii 
și utilajelor, aș sugera ideea ca la nive
lul ministerelor, prin direcțiile generale 
tehnice, cu sprijinul C.N.C.S., să fie în-

asi-

tocmite cataloage care să indice, pentru 
o anumită gamă de probleme, aparatura 
cea mai utilă existentă pe piața mon
dială. Aceste cataloage ar trebui să cu
prindă toate elementele necesare comen
zii la furnizor și a pieselor de schimb, 
pentru a asigura aparatului o perioadă 
îndelungată de funcționare. De asemenea, 
pentru lucrările de întreținere și repara
ții ale acestui gen de aparatură, consider 
c-ar fi necesar să se organizeze o rețea 
zonală pe lingă anumite întreprinderi.

Pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a cercetării științifice, propun să 
fie extinsă practica specializării în țară, 
prin cursuri de scurtă durată pe probleme 
de strictă specialitate, cursuri ce s-ar 
putea organiza eventual în cadrul comi
siilor tehnice existente la 
nai al inginerilor și 
(C.N.I.T.), după modelul 
specializare a medicilor.

In încheiere, m-aș referi 
care, deși nu ține de domeniul cercetării 
științifice, prezintă o maximă importanță, 
după părerea mea. Este vorba de reali
zarea în bune condiții și la timp a in
vestițiilor planificate. Avînd în vedere 
deficientele ce se mai manifestă în pri
vința realizării obiectivelor de investi
ții, aș propune ca darea lor în exploatare 
Ia parametrii nominali să constituie un 
indicator de plan hotărîtor, trebuind 
să existe o cointeresare a constructoru
lui în efectuarea lucrărilor la timp și 
la un nivel tehnic superior.

Consiliul națio- 
tehnicienilor 

cursurilor de

la o problemă

Maximilian BĂLTĂNOIU 
le secție,

uzina „Electropufere"-Craiova

In calitate de lucrător ceferist, apreciez 
ca deosebit de importante obiectivele pre
conizate în proiectul de Directive pentru 
dezvoltarea transportului feroviar. In anii 
regimului nostru căile ferate au cunos
cut o continuă modernizare. Pe drumul 
de oțel al țării aleargă astăzi puternicele 
locomotive Diesel electrice și electrice, 
vagoane dintre cele mai moderne.

Așa cum este însă înfățișat în proiectul 
de Directive, tabloul transportului fero
viar al anilor ce urmează este pur și sim
plu impresionant, Acest transport va asi
gura pînă în 1975 circa trei pătrimi din 
traficul terestru. In 1975 tracțiunea Diesel 
și electrică va reprezenta circa 95 la sută 
din totalul traficului... Nu vrem să redăm 
în întregime toate aspectele acestei ex
traordinare dezvoltări înfățișate de do
cumentele pe care eu și colegii mei le-am 
citit cu mare bucurie. Aș vrea din

toată inima ca noile perspective să fie 
atinse cît mai repede. In ceea ce mă pri
vește sînt hotărît să ■ fac tot ce-i posibil 
pentru ca părticica care-mi revine să o în
deplinesc exemplar. La fel de hotărîțj 
sînt și tovarășii mei de muncă de la 
secția L 1 Iași, împreună cu care în 
focul întrecerii socialiste, în cinstea Con
gresului al X-lea al partidului, am rea
lizat planul producției globale în propor
ție de 100,3 la sută, reușind să sporim pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută și să re
ducem prețul de 
sută. Rezultatele 
vor fi dezvoltate 
să contribuim cu 
cerea în viață a 
telor viitorului Congres al partidului.

cost pe secție cu 0,3 la 
în activitatea noastră 

în viitor și ne angajăm 
toate forțele la tradu- 
prevederilor documen-

Ion BÎRSAN
membru în biroul organizației de bază 
C.F.R. secția L 1 lași

Adeziune deplină

Cu satisfacție, și mîndrie izvorîte din 
calitatea de cetățean al acestei țări în 
plin proces de înflorire și ca locuitor al 
orașului Tîrgu Mureș — oraș care a cu
noscut în anii socialismului un uriaș salt 
calitativ 
exprim 
noastre, 
în Teze 
t'ru Congresul al X-lea al partidului vor 
fi îndeplinite cu succes.

Mă voi referi cu deosebire la sectoarele 
destinate producerii de utilaje pentru 
industria ușoară, cărora proiectul de Di
rective le acordă o mare însemnătate. 
Expresie a grijii permanente manifestate 
de partid pentru ridicarea tuturor regiu
nilor țării, în orașul nostru, în afara nu
meroaselor întreprinderi industriale, au 
fost ridicate două mari 
toare de utilaje pentru 
Aici se produc războaie 
de bobinat și de dublat 
șini de tricotat etc. pentru dotarea in
dustriei ușoare a tării.

pe calea industrializării — îmi 
convingerea că, prin eforturile 
ale tuturor, prevederile cuprinse 
și în proiectul de Directive pen-

fabrici construc- 
industria ușoară, 
de țesut, mașini 
fire textile, ma-

Insuflețit de apropierea Congresului 
partidului, de grandioasele perspective ce 
le deschide industriei acest program mă
reț de dezvoltare, colectivul întreprinde
rii noastre obține zi' de zi noi și impor
tante realizări. Obiectivele intrate în 
funcțiune la începutul acestui an au atins 
parametrii proiectați cu 6 luni înainte de 
termen ; pe aceleași spatii de producție 
și cu aceleași utilaje, întreprinderea va 
realiza în acest an o producție suplimen
tară de peste 32 milioane 
proiect etc.

Aceste realizări cu care 
mari evenimente din viața 
tre — al X-lea Congres și a XXV-a ani
versare a eliberării — constituie adeziunea 
deplină la realizarea politicii înțelepte a 
partidului, hotărîrea noastră de a tra
duce în viață cît mai repede măsurile pre- ‘ 
conizăte pentru progresul și bunăstarea 
poporului.

Arthur VITTNER
întreprinderea de utilaj 
pentru industria ușoară — Tîrgu Mureș

Pregătim succesele viitoare
Alături de toți cetățenii patriei noas

tre, doresc să-mi manifest și eu adeziu
nea deplină față de documentele pentru 
cel de-al X-lea Congres al partidului. 
Problemele ce vor ti dezbătute la înalta 
tribună a Congresului interesează în 
egală măsură pe fiecare om al muncii, 
pe fiecare cetățean care, prin eforturile 
lui, contribuie la înfăptuirea politicii par
tidului de dezvoltare multilaterală a econo
miei noastre socialiste, la ridicarea nive
lului de trai, material și cultural, al po
porului. Faptul că una din direcțiile de 
seamă ale activității viitoare a partidu
lui tn domeniul industriei va fi creșterea 
în continuare a eficienței economice, dez
voltarea în ritm accentuat a ramurilor 
hotărîtoare ale producției îmi întărește 
și mai mult convingerea că progresul 
neîntrerupt al societății noastre socialiste 
va fi asigurat.

Tezele C.C. al P.C.R. si proiectul de 
Directive subliniază o serie de idei deo
sebit de prețioase, cu privire la efortu
rile ce vor trebui depuse pentru sporirea 
productivității muncii, organizarea supe-

rioară a producției și a muncii, reduce
rea cheltuielilor materiale de producție 
— ca una din căile principale de scădere 
a prețului de cost — eliminarea risipei 
de materii prime și materiale etc. Pen
tru realizarea unor asemenea obiective, 
pe care le aprob cu conștiința că în afara 
lor nu poate fi vorba de succese noi, eu 
și tovarășii mei de muncă sîntem hotărîti 
să depunem orice efort ni se va cere. 
De altfel și pînă acum colectivul în 
care lucrez a rezolvat cu pricepere 
problemele importante privind organiza
rea pe baze științifice a producției și a 
muncii, ceea ce a contribuit la realiza
rea sarcinilor sporite de plan și a an
gajamentelor luate.

Exprimîndu-mi încă o dată deplinul 
acord fată de documentele Congresului 
al X-lea al partidului, îmi propun să fac 
tot ce depinde de mine. pentru traduce
rea lor în viată.
Ion MIREA
tehnician la Uzina mecanicâ de material 
rulant Ploiești

In slujba ocrotirii sănătății

Luînd cunoștință de documentele pen
tru Congresul al X-lea al P.C.R., gîndul 
nostru sincer se îndreaptă, cu înaltă re
cunoștință. către 
torul încercat al 
culmile civilizației ___
lui. In aceste zile premergătoare Congre
sului transmitem partidului mulțumirile 
noastre fierbinți pentru grija deosebită 
manifestată față de ocrotirea sănătății 
oamenilor, laolaltă cu asigurarea că nu 
vom precupeți nici un efort pentru tra
ducerea în viață a prevederilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului în sec
torul sanitar. Folosim acest prilej pentru 
a ne manifesta încă o dată bucuria de a 
munci într-un nou edificiu al sănătății.

partid, conducă- 
poporului spre 

și ale progresu-

dat de curînd în folosință în orașul nos
tru — spitalul cu peste 1400 locuri — una 
dintre cele mai mari și mai moderne 
unități spitalicești din tară.

Și această bucurie, ca și succesele pe 
care le-am înregistrat și le vom obține 
în continuare, le dăruim patriei noas- 

tot- 
fată 
ex-

tre socialiste, manifestîndu-ne 
odată atașamentul nostru deplin 
de politica înțeleaptă — internă și 
ternă — a partidului, expresie a 
gîndiri științifice, animată de ideile 
mai nobile, consecventă principiilor mar- 
xist-leniniste.
Dr. Ion ALUPOAIEI
director al Spitalului de adulfi Constanta

Rolul dezbateriloi

în progresul teoriei

și practicii economice

documente ale partidului 
dovadă a înaltei răspunderi 
Partidul Comunist Român ana-

Recentele 
sînt o 
cu care 
lizează problemele construcției socie
tății noastre socialiste. Ca economist și 
lucrător pe frontul ideologic am reținut 
îndeosebi acele pasaje în care se subli
niază necesitatea intensificării eforturilor 
cadrelor din domeniul științelor sociale 
pentru abordarea mai amplă a proble
melor teoretice și practice ale politicii 
noastre economice, ale dezvoltării for
țelor și relațiilor de producție, ale per
fecționării formelor și metodelor de con
ducere economică, ale fundamentării și 
dezvoltării bazelor științifice ale econo
miei politice a socialismului. In această 
ordine de idei, foarte importantă pentru, 
dezvoltarea gîndirii creatoare este preve
derea de a se extinde și intensifica dezba
terile ideologice, schimbul de idei, con
fruntarea de opinii. Cum foarte bine se 
subliniază în documente, rigoarea teoreti
că, exigența ideologică nu exclud, ci, dim
potrivă, presupun dialogul, confruntarea 
liberă a opiniilor în spirit științific, con
stituind singura cale de clarificare a pro
blemelor, de reliefare a . adevărului, de 
afirmare a pozițiilor și ideilor înaintate. 
Asemenea dezbateri s-au mai organizat, în 
domeniul economiei politice, de către unele 
catedre de specialitate de la Academia de

potențialul real al pregă- 
științifice a cadrelor eco- 

tara noastră. De 
dezbaterile teoretice

a-
ar

Studii Economice București, Academia de 
Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu", 
unele catedre de economie politică din 
centrele universitare Iași, Cluj, Timișoara 
etc. Dar avînd în vedere rezultatele con
crete obținute pînă acum, mi se pare 
că aceste dezbateri nu au reușit să fructi
fice pe deplin 
tirii teoretice 
nomice din 
ceea, cred că
trebui să constituie în mai mare măsură 
un prilej de comunicare a rezultatelor 
cercetării științifice, a unor concluzii ri
guros formulate. în același sens, ar tre
bui organizate mai multe simpozioane 
naționale de dezbatere a diferitelor pro
bleme economice, teoretice și practice, 
la care să participe cadre din toată țara, 
cu preocupări în acest domeniu. îmbună
tățirea conținutului acestor dezbateri ar 
crea condiții favorabile și pentru publi
carea și difuzarea lor, astfel îneît ideile 
valoroase să poată circula cît mai rapid, 
să determine o intensificare a cercetărilor 
în domeniul economic.

Sînt convins că în climatul sănătos, 
favorabil muncii creatoare din țara noas
tră, asemenea gînduri pot căpăta o reali
zare deplină.

Conf. dr. Ion TRA1STARU

de mîine

Tezele pentru Congresul al X-lea 
al partidului tratează pe larg pro
blemele legate de dezvoltarea și 
modernizarea școlii noastre de 
toate gradele în pas cu evoluția 
societății și cuceririle moderne ale 
cunoașterii științifice. în concor
dantă cu cerințele economiei na
ționale, se vor lua măsuri, pe baza 
unui program de perspectivă, pen
tru pregătirea unui număr sporit 
de cadre de muncitori calificați, 
tehnicieni, ingineri, economiști, 
specialiști în toate domeniile de 
activitate.

O sarcină importantă revine în 
acest context și școlilor profesio
nale. tehnice și tehnice de maiștri. 
Centrul școlar „Metalotehnica" din 
Tg. Mureș, unde și eu sînt profesor, 
pregătește cadre pentru M.I.U., în 
specialități legate de ramura con
strucțiilor de mașini.

Noile cunoștințe care vor fi pre
date elevilor trebuie să fie în pas 
cu progresul tehnic și dezvoltarea 
cercetării științifice. Ba mai mult, 
aș spune că pregătirea viitorilor 
specialiști este necesar să devan
seze cerințele modernizării pro
ducției pentru ca absolvenții să se 
poată descurca ușor la locurile de 
muncă. Nouă, ca profesori, ne re
vine sarcina să punem la curent e- 
levii cu asimilarea unor mașini, 
utilaje, aparate, instalații noi. cu 
procedee tehnologice noi, probleme 
noi de automatizare etc. Ghidul 
nostru este în general manualul 
și bibliografia de specialitate. în- 
trucît, de regulă, manualele se re
înnoiesc, în cel mai fericit 
dupș 4—5 ani. se înțelege că 
mentele noi în tehnică nu pot 
reflectate în aceste manuale. De 
aceea propun să se editeze mici 
suplimente la manualele pentru 
școlile profesionale pe specialități, 
precum si culegeri de probleme la 
unele obiecte : Tehnologia meseriei, 
Organizare și planificare etc. Toate 
acestea pot fi 
lași colectiv de 
tate sub aspect 
zător, pentru a 
ușor de elevi.

De o deosebită atenție trebuie 
să se bucure în viitor, după păre
rea mea, liceele industriale, școlile 
postliceale și școlile de maiștri, mai 
ales dacă avem în vedere faptul 
că se simte lipsa unor tehnicieni 
și maiștri în producție, iar procese
le tehnologice se modernizează 
prin mecanizare și automatizare.

Așa cum prevăd Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R., pentru 
instruirea temeinică a muncitori
lor, se va acorda o mare atentie 
practicii în producție. Legătura 
între teorie și practică este una 
din cerințele esențiale ale pregă
tirii viitorului muncitor. Pentru 
realizarea acestui lucru este nece
sar ca elevii practicanti să fie re
partizați pe lingă cei mai buni 
muncitori din secții, să se afle per
manent sub controlul maiștrilor și 
inginerilor, să li se dea să rezolve 
ei înșiși o serie de probleme teh
nice la locul de muncă.

Cadrele didactice de la centrul 
nostru profesional sînt hotărîte 
să-și ridice continuu nivelul de 
pregătire profesională, ideologică 
și politică, astfel îneît, zi de zi, în 
clasă, în laborator, în practica din 
uzine, să transmită elevilor cu
noștințe temeinice, dînd cadre bine 
pregătite, transpunînd în viată po
litica înțeleaptă a partidului nos-

Prevederi realiste,

Luînd cunoștință de conținutul docu
mentelor pentru Congresul al X-lea al 
partidului, vreau să-mi exprim, încă de 
la început, întreaga adeziune față de 
prevederile, de o covîrșitoare importanță, 
pe care le cuprind. Ca lucrător în indus
tria locală sînt deosebit de bucuros să 
aflu că în viitorul cincinal acesteia i se 
rezervă un loc important în economia 
țării. Apreciez ca deplin realistă și mo
bilizatoare prevederea cuprinsă în pro
iectul de Directive privind. sporirea, pînă 
în anul 1975, cu 52—54 la sută a produc
ției industriei locale de stat, fată de anul 
1970. Această importantă creștere va avea 
loc prin valorificarea mai bună a resur
selor locale de materii prime și mate
riale din toate zonele tării.

De asemenea, socotesc ca foarte judi
cioasă prevederea potrivit căreia va tre
bui să crească aportul acestui sector la 
dezvoltarea producției de bunuri de larg 
consum de serie mică, la acoperirea ne
cesităților economiei cu materiale de con
strucții. De o deosebită însemnătate este 
și îndatorirea ca industria locală de stat 
să dezvolte cooperarea cu întreprinderile 
republicane în vederea realizării unor 
repere, subansamble și piese de schimb. 
Un accent deosebit va trebui pus și pe 
dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor 
pentru populație, care, așa cum se men
ționează în proiectul de Directive, „vor 
trebui să devină un sector tot mai impor
tant al vieții economice, să contribuie în 
mai mare măsură la satisfacerea cerin
țelor populației, la ridicarea standardu
lui de viață“. înțeleg întru totul că aceste 
sarcini nu vor fi ușoare, dar tot atît de 
bine îmi dau seama că ele sînt pe deplin

întocmite de ace- 
autori și prezen- 

didactic corespun- 
putea fi înțelese

realizabile și pentru înfăptuirea lor co
lectivul nostru este hotărît să-și dedice 
întreaga pricepere și experiență.

De altminteri, în aceste direcții colecti
vul nostru a și făcut unii pași, pe care-i 
socotesc de bun augur. întreprinderea 
noastră a creat, anii trecuți, o secție de 
blănărie care folosește în exclusivitate 
ca materie primă, pentru producerea unor 
obiecte de protecție, deșeurile rezultate 
de la fabrica de blănuri „1 Mai“ — Ora
dea. Această secție — în trecut un mic 

• atelier — realizează astăzi o producție 
anuală de peste 6 milioane de lei. Re
zultate însemnate au fost obținute și prin 
înlocuirea unor materii prime din import 
cu altele de fabricație indigenă. De bună 
seamă, în viitor preocuparea noas
tră pentru realizarea obiectivelor pro
puse va trebui să crească simțitor. Sînt 
pe deplin convins însă că toate sarcinile 
ce ne sînt încredințate vor fi îndeplinite 
exemplar.

Aș vrea să mai adaug că, în scopul în
făptuirii prevederii cuprinse în Directive 
privind dezvoltarea serviciilor pentru 
populație în viitorul cincinal, în între
prinderea noastră se prevede construirea 
unui modern complex de deservire.

Mobilizat de sarcinile prevăzute în do
cumentele pentru Congresul partidului, 
colectivul întreprinderii noastre se anga
jează să nu precupețească nici un efort 
pentru deplina realizare a lor, pentru 
înflorirea continuă a patriei noastre 
dragi.

fng. Vasile IERAN
directorul întreprinderii de prestații 
industriale-Oradea

S
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strînsă recolta de orz și mazăre se 
seamănă, în aceste zile, plante de 
nutreț în a doua cultură, asigurîn- 
du-se astfel un spor mare de pro
ducție.

Recoltarea griului este în plină 
desfășurare. Cu prilejul unei scurte 
opriri într-un lan de grîu al între
prinderii agricole de stat Poarta 
Albă, secretarul general al C.C. al 
P.C.R. atrage atenția asupra nece
sității strîngerii cît mai rapide a 
recoltei pentru a se evita pierde
rile, ca și asupra necesității elibe
rării terenului și însămînțării lui 
cu diferite culturi pentru boabe sau 
masă verde.

Referindu-se din nou la faptul 
că, așa cum prevede proiectul de 
Directive pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului, suprafețele 
amenajate în vederea irigării vor fi 
considerabil extinse în viitorul cin
cinal, secretarul general al C.C. al 
P.C.R. subliniază importanța pregă
tirii din timp a cadrelor care să 
mînuiască tehnica nouă, instala
țiile complexe de irigat. Trecerea 
la irigarea completă a unor mari 
suprafețe necesită, de asemenea, 
introducerea unei agrotehnici adec
vate, a spus tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Pentru aceasta este ne
cesar ca cercetătorii să stabilească 
tehnologia culturilor irigate și să 
creeze soiuri și hibrizi care să aibă 
capacitatea de a valorifica din plin 
condițiile create ca urmare a ex
tinderii irigațiilor și a chimi
zării.

In continuare, se vizitează între
prinderea agricolă de stat din co
muna Mihail Kogălniceanu, ale că
rei terenuri au început să fie iri
gate prin sistemul Medgidia Nord. 
Aici, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
este întîmpinat cu entuziasm de 
muncitori și specialiști ai acestei 
unități, care fac oaspetelui drag o 
călduroasă manifestare de simpatie. 
Directorul întreprinderii, inginerul 
Titus Popescu, informează despre 
contribuția acesteia la aprovizio
narea orașului Constanța și a li
toralului. Anual, ea livrează 42 000 
hl de lapte. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu se interesează de pro
ducțiile medii realizate, de prețul 
de cost și subliniază că unitatea va 
avea posibilități sporite de dezvol
tare în continuare a zootehniei, da
torită condițiilor ce se creează 
pentru creșterea producției de nu
trețuri pe terenurile irigate. Direc
torul întreprinderii informează pe 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
că după organizarea activității pe 
baza noilor principii stabilite de 
plenara C.C. al partidului din mar
tie 1967, unitatea a reușit să reali
zeze beneficii de 5,6 milioane Iei în 
ji)68, iar în acest an și-a planifi
cat să realizeze 6,2 milioane lei. Se 
vizitează apoi ferma de păsări a 
întreprinderii „Avicola" din a- 
ceeași localitate. Această unitate li
vrează anual 1130 tone carne de 
pasăre și 27 milioane ouă. Prin 
construirea unor noi hale, ferma

La cea mai
a complexului

Ultimul popas — stația de pom
pare de la Murfatlar. Puterea in
stalată a stației este de 64 000 kW, 
de 2 ori mai mare decît a termo- 

' centralei Ovidiu. Debitul apei pom
pate aici va fi de 74 me pe se
cundă și, ridicată la o cotă de 80 
metri, apa își va continua drumul

Popas la I.A.S. Poarta Albă

La canalul stației de pompare din sistemul de irigații Mircea Vodă

urmează să-și sporească capacita
tea cu încă 26 000 de păsări. To
varășul Nicoiae Ceaușescu cere ca
drelor de conducere ale unității să 
ia, în continuare, măsuri pentru a 
asigura o producție cît mai mare 
de ouă și de carne de pasăre, la 
un preț de cost redus, în vederea 
tot mai bunei aprovizionări a ora
șului și a litoralului.

După ce sînt străbătute terenu
rile din sistemul de irigare Med
gidia Nord, se trece prin apropie
rea stației de pompare Poarta 
Albă, care are rolul de a ridica apa 
din canalul magistral, cu un de
bit de 80 mc pe secundă, Ia o 
înălțime de 18 m. De aici apa va 
fi dirijată pe un alt-canal aflat în 

. execuție spre zona renumitei pod
gorii a Murfatlarului. Pe acest șan
tier, constructorii taie drum apelor 
în stînca calcaroasă cu ajutorul ex
cavatoarelor, buldozerelor, perfora
toarelor. Pentru efectuarea lucrări
lor trebuie să se taie 400 000 mc de 
stîncă. Și aici, ca și pe celelalte 
șantiere ale complexului de iriga
ții, constructorii desfășoară o acti
vitate însuflețită, plină de abnega
ție, pentru a întîmpina cel de-al 
X-lea Congres al partidului și cea 
de-a XXV-a aniversare a eliberă
rii patriei cu succese tot mai mari 
pe măsura importanței pe care o 
reprezintă aceste lucrări pentru e- 
conomia națională.

înaltă cotă

spre sud către Mangalia, canalul 
magistral tăind în două podișul Ne
gru Vodă. Din acest canal apa va 
fi distribuită printr-o rețea pe 
100 000 ha în zona cu cel mai fertil 
pămînt din Dobrogea. în acest fel 
apa din Dunăre va ajunge la dis
tanța de 120 km de Cernavodă, va 

alimenta pămîntul ars de soare al 
.Dobrogei, asigurînd obținerea unor 
recolte îmbelșugate.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
cere constructorilor să grăbească 
ritmul de execuție a lucrărilor 
pentru a asigura debitul de apă 
necesar amenajărilor prevăzute în" 
anul 1970, insistînd asupra necesi
tății efectuării unor lucrări de ca
litate care să garanteze funcționa
rea ireproșabilă a instalațiilor după 
ce vor fi puse în funcțiune. Tot
odată, recomandă cooperativelor a- 
gricole de producție să-și sporeas
că, în propriul lor interes, contribu
ția la realizarea acestei grandioase 
lucrări de irigații.

In numele constructorilor de pe 
șantiere, conducerea trustului de 
construcții asigură pe secretarul 
general al C.C. al P.C.R. că va 
lua noi măsuri pentru creșterea 
ritmului de execuție a lucrărilor 
în vederea dării în funcțiune în 
1971 a întregului complex de iri
gații, cu un an mai devreme față 
de prevederile proiectului.

La întoarcerea spre Mangalia- 
Nord, din nou o puternică și.en
tuziastă manifestație de dragoste 
față de partid, față de secretarul 
general al C.C. al P.C.R. Mii și 
mii de cetățeni au ținut să fie 
prezenți la trecerea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu prin localitățile 
lor. Mulțimea strigă cu entuziasm : 
„Trăiască P.C.R. !“, „Trăiască Co
mitetul Central al P.C.R. !“, „Tră
iască secretarul general al C.C. al
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Sîntem într-o perioadă cînd în a- 

gricultură trebuie executat un mare 
volum de muncă. Alături de recol
tatul cerealelor și strînsul furajelor 
aceeași atenție trebuie acordată lu
crărilor de întreținere la cultura 
cartofului. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii re
zultă că pînă spre sfîrșitul săptămînii 
trecute a doua prașilă la cartofi s-a 
făcut pe numai 71 la sută din supra
fețe. cele mai mari rămîneri în ur
mă în ce privește executarea aces
tei lucrări se constată tocmai în u- 
nele județe mari cultivatoare de car
tofi : Suceavă, Harghita, Mureș, Si
biu. Raidul de față a scos în eviden
ță unele cauze care determină rămî
neri în urmă în ce privește executa
rea lucrărilor de întreținere la cul
tura cartofului.

Este adevărat că ploile abundente 
căzute în ultimul timp au îngreunat 
executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Dar în multe cooperative 
agricole nu se ține seama de expe
riența anilor trecuți, cînd a reieșit cu 
claritate faptul că efectuarea la timp 
a prașilelor are o însemnătate ho- 
tărîtoare pentru sporirea recoltei la 
hectar. în condițiile climatice speci
fice acestui an este nevoie mai mult 
decît oricînd de organizarea temei
nică a lucrărilor, de folosirea intensă 
a mijloacelor mecanizate și a forței 
de muncă, în fiecare oră cu timp 
prielnic. întîrzierile la efectuarea 
prașilelor și în combaterea dăunăto
rilor pot provoca pagube foarte mari. 
Că aceste pierderi pot fi prevenite 
o dovedește experiența unor coope
rative agricole care, în aceleași con
diții climatice cu cele rămase în 
urmă, reușesc să aibă culturi bine 
întreținute, care promit o recoltă 
îmbelșugată.

In județul Suceava, deși primăvara 
a venit cu întîrziere, plantatul car
tofilor s-a făcut pe întreaga suprafa
ță, iar acum plantele se dezvoltă 
bine. în multe cooperative agricole, 
ca cele din Costîna, Reuseni, Bunești, 
Fîntîna Mare, Udești și altele, se 
fac a doua și a treia prașilă, ope
rațiune unde sînt folosite atît mij
loacele mecanice, cît și cele cu trac
țiune animală și bineînțeles forța de 
muncă manuală. Pe baza buletinelor 
întocmite de centrul județean de a- 
vertizare, care a depistat prezența 
în lanurile de cartofi a dăunătorilor 
și a manei, au fost luate măsuri de 
combatere. Cu ajutorul a trei avioane 
utilitare și al echipelor fitosanitare, 
s-au administrat insectofungicide pe 
3 761 ha ocupate cu cartofi.

Ținînd seama de faptul că ploile 
abundente au favorizat înmulțirea 
buruienilor, Direcția agricolă a jude

P.C.R. !“, „Să ne trăiți, tovarășe 
Ceaușescu !“

întreaga vizită a prilejuit impre
sionante manifestări spontane ale 
devotamentului maselor populare 
față de partidul nostru, ale unității 
celor ce muncesc în jurul condu
cerii partidului și statului.★

Vizita tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu pe șantiere ale comple
xului de irigații, discuțiile purtate 
cu muncitori constructori, cu spe
cialiști, cu cadre de conducere din 
agricultură, cu activiști de partid, 
indicațiile date cu acest prilej ilus
trează preocuparea permanentă a 
conducerii partidului pentru dez- 
voltarea și modernizarea agricul
turii socialiste, pentru obținerea 
unor recolte sporite, care să asi
gure aprovizionarea tot mai bună 
a populației cu produs,e agro-ali- 
mentare, satisfacerea tuturor ce
rințelor economiei naționale.

Vizita tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a constituit un nou pri
lej pentru constructori și specia
liști, pentru lucrătorii din între
prinderile agricole de stat și mem
brii cooperativelor de producție de 
a-și manifesta deplina lor adeziune 
la politica partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a-și aduce 
contribuția la efortul întregului 
popor pentru edificarea societății 
noastre socialiste, pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, ce va fi 
adoptat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

B O B B B
țului Harghita a recomandat coope
rativelor agricole să facă plivitul 
cartofilor acolo unde terenul este 
moale, iar unde prășitul nu se poate 
executa mecanizat să se lucreze ma
nual. In acele cooperative agricole 
în care munca a fost temeinic orga
nizată lucrările sînt avansate. Coo
peratorii din Tușnad au executat 3 
prașile pe întreaga suprafață de 420 
ha cultivată cu cartofi. Și în alte 
cooperative agricole din județul Har
ghita se lucrează intens la prășit, 
deoarece cultura cartofilor constituie 
una din principalele surse de venit 
ale acestor unități.

Buruienile și dăunătorii dijnuiiesc recolta de cartofi

ce intirzie aplicarea măsurilor

In județul Covasna părerea unani
mă este aceea că, la ora actuală, cul
tura cartofilor este mult mai fru
moasă decît în ultimii ani și că există 
toate premisele ca recolta să depă
șească prevederile planului. Cu to
tul alta este părerea unor cadre din 
conducerea Direcției agricole jude
țene Brașov. Cu excepția Țării Bîr- 
sei, unde cultura cartofilor este în- 
tr-adevăr foarte frumoasă, spun to
varășii din cadrul direcției, în restul 
județului, și mai ales în zona Făgă
rașului și a Rupei, starea acestei 
culturi este proastă. Această situație 
se datorește atît lipsurilor care există 
în organizarea muncii în unele coope
rative agricole, cît și slabei asisten
țe tehnice și organizatorice acordată 
de direcțiile agricole și uniunile coo
peratiste. Cele întîlnite cu prilejul 
raidului organizat cu cîteva zile în 
urmă sînt semnificative în această 
privință.

în județul Suceava, pe cele 20 400 
ha cultivate cu cartofi, prima prașilă

Imperative ale 
îmbunătățim activității
in domeniul investițiilor

în aceste zile premergătoare 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român — al cărui proiect 
de Directive prevede importante fon
duri de investiții productive — este 
momentul să ne gîndim și să anali
zăm cu responsabilitate sporită 
ceea ce s-a realizat pînă în prezent 
din planul anual de investiții, să 
descifrăm laturile pozitive și nega
tive, precum și măsurile necesare 
îmbunătățirii generale a activității 
în acest domeniu deosebit de impor
tant pentru asigurarea dinamismului 
economic al țării.

Din capul locului țin să mențio
nez că în prezent, față de alți ani, 
realizarea investițiilor din județ 
este mult îmbunătățită. Se realizea
ză în ritm mulțumitor — din cele 
1,1 miliarde lei fonduri de investiții 
alocate în 1969 industriei — dezvol
tările și construcțiile noi de 
la întreprinderea „Electroceramica"- 
Turda, I.R.E.-Cluj, Fabrica de piele 
și încălțăminte Cluj, I.L.L.-Cluj, de 
la uzina „Industria S.îrmei" din 
Cîmpia Turzii. Trebuie . însă să 
apreciem realist rezultatele de pînă 
acum și, din acest punct de ve
dere, se poate spune că situația rea
lizării investițiilor ar fi putut fi la 
ora actuală mai bună. Cu toate că no
ile capacități planificate să fie puse 
în funcțiune au intrat în circuitul e- 
conomic la termen, totuși la cele 12 
obiective restante din anul trecut nici 
pînă în prezent nu au fost terminate 
unele lucrări, e drept, de mai mică 
importanță. La anumite obiective de 
investiții s-a realizat o cotă mult mai 
mică de lucrări decît s-a prevăzut. Aș 
încadra în această categorie uzina 
„Armătura” din Cluj. Uzina chimică 
din Turda, Fabrica de cărămizi din 
Cîmpia Turzii, Fabrica, de produse 
refractare din Dej. într-o situație 
inadmisibilă se află investiția de la 
uzina „Triumf" din Cluj.

„Radiografia" cauzelor care au 
generat restanțele în îndeplinirea 
planului de investiții arată că 
acestea constau, mai întîi, în 
lipsa unor documentații, în stabi
lirea cu întîrziere a diferitelor 
amplasamente. în cazul Fabricii de 
ciment Turda, de pildă, a lipsit timp 
îndelungat documentația pentru lu
crarea privind sistematizarea carie
rei de argilă — al cărei proiectant 
aparține Ministerului Industriei Con
strucțiilor — deși prin planul de stat 
termenul de deschidere a finanțării 
a expirat la 1 mai a.c. Asemănătoare 
este și situația Exploatării miniere 
Aghireș, unde abia în iunie s-a pri
mit de la cei în drept aprobarea 
amplasamentelor pentru centrala 
termică, atelierul mecanic și a de
vierii drumului Aghireș-Băg'ara. La 
acestea se adaugă cazurile cînd do
cumentațiile primite sînt de o calitate 
necorespunzătoare, cu unele devize 
pe obiect lipsă, incomplete. Se țin 
ședințe comune și se pierd multe 
ore în discuții cu proiectanții inves
tițiilor (cum s-a întîmplat, nu de 
mult, cu reprezentanții proiectantu
lui unor lucrări la Fabrica de pro
duse refractare Dej), în care se dau 
asigurări că totul este clarificat, 
pentru ca „peste noapte" să apară 
modificări structurale la proiecte.

Permanența unor asemenea ne
ajunsuri legate de activitatea pro- 
iectanților, care nu întotdeauna asi
gură la timp și în condiții ireproșa
bile documentațiile necesare, relevă 
ce însemnătate are prevederea din 
proiectul de Directive referitoare la 
pregătirea temeinică a lucrărilor de 
investiții. Ceea ce trebuie să se facă 
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s-a făcut în proporție de 87 la sută, 
a doua — 33 la sută, iar a treia — 
numai. 0,3 la sută. La cooperativa 
agricolă din Baineț au fost prășite 
pentru prima dată abia 35 ha din 
cele 230 ha ocupate cu cartofi, iar la 
cele din Dărmănești și Volovăț încă 
nu se intrase cu sapa pe 100 și res
pectiv pe aproape 200 ha cartofi. De 
altfel, pînă zilele trecute, prașila I 
manuală nu era terminată într-un 
număr de 61 cooperative agricole din 
județ. „Ferestrele" dintre ploi nu au 
fost folosite pentru impulsionarea 
acestei lucrări, iar acum cînd timpul 
e frumos se înregistrează o. slabă

participare la muncă. Această situație 
se datorește și faptului că unele con
silii de conducere, cum sînt cele din 
cooperativele agricole Volovăț, Caș- 
vana, Iaslovăț și Costișa, în loc să ia 
măsuri pentru grăbirea prășitului, își 
însușesc părerea destul de păgubi
toare a unor cooperatori, potrivit că
reia „o ploaie bună face cît 10 pra
șile". E adevărat că ploaia favori
zează dezvoltarea plantelor. Dar 
nu trebuie uitat că în aceeași 
măsură ea stimulează și creș
terea buruienilor, pe care fără a le 
distruge la timp vor ajunge să dij- 
muiască în mod serios recolta. în alte 
părți, așa cum e cazul la cooperative
le agricole din Todirești, Mitoc, Mi- 
lișăuți, se flutură speranța că „avem 
teren fertil" și acest lucru e hotărî
tor pentru soarta producției de car
tofi. Dar oricît de „argumentate" ar 
fi aceste păreri, ele rămîn totuși niș
te iluzii, pentru că practica unităților 
agricole fruntașe a demonstrat că 
prășitul la timp și de calitate rămî-

Carol SOOS MANEA 
secretar al Comitetului judefean 

Cluj al P.C.R.

pentru a preveni aceste deficiențe 
se știe, întrunit ele nu sînt de ieri, 
de azi. Și totuși, după cum am vă
zut, pînă acum nu s-au luat mă
suri eficiente în vederea elaborării 
din vreme a proiectelor, înlăturării 
provizoratelor. De aceea consider că 
sînt necesare reglementări clare, ri
guroase, care să pună capăt ne
ajunsurilor de genul celor amintite. 
Mă gîndesc la întărirea răspunderii 
materiale personale a proiectanților. 
(chiar pînă la atingerea parametri
lor proiectați ai investiției), la 
soluția ca pierderile respective să 
fie suportate atît de proiectanții care 
dovedesc superficialitate în elabora
rea documentațiilor, cît și de acei 
beneficiari creduli, insuficient de 
exigenți care recepționează formal 
proiectele.

în ce privește lucrările ■ de proiec
tare a investițiilor, trebuie relevată 
încă o deficiență, frecventă, din pă
cate, în județul nostru. Este vorba 
de ponderea cheltuielilor de con- 
strucții-montaj în totalul investiții
lor. La ora actuală, ea a scăzut de la 
60,3 la sută în 1967 la 51,3 la sută; 
totuși, nivelul acestor cheltuieli este 
încă ridicat și depășește media reali
zată pe economia națională. S-a ajuns 
la această situație, deoarece adese
ori unele institute de proiectare 
prevăd în documentații lucrări fără 
funcționalitate, excese arhitectonice, 
soluții constructive nejustificate, care 
scumpesc costul investiției. De pildă, 
filiala Cluj a Institutului de proiec
tări pentru chimia anorganică a sta
bilit în documentația pentru hala 
de subansambluri sudate de la „Teh- 
nofrig" asemenea lucrări : tencuirea 
prefabricatelor tde beton, înfrumu
sețarea fațadelor cu placaj ceramic, 
suprafețe duble de pardoseli. Se 
menține încă ridicată ponderea 
costului lucrărilor de construcții- 
montaj care, în cazul dezvoltării fa
bricii IPROFIL „Libertatea“-Cluj, se 
ridică la 63,8 la sută, iar în crește
rea capacității de blocuri refractare 
la Fabrica de ciment din Turda a- 
tinge cifra de 81,3 la sută.

Este clar că proiectanții respectivi 
nu au noțiunea economicității lucră
rilor de investiții și confundă, une
ori, construcțiile industriale cu cele 
social-culturale. în noile fabrici și 
uzine, în unitățile productive, oa
menii muncii produc bunuri mate
riale și prea puțin crește randamen
tul muncii lor dacă lucrează în în
căperi placate. Nu clădirile și exce
sele constructive trebuie să prime
ze, nu acestea au rolul hotărîtor în 
creșterea producției și productivită
ții muncii, ci mașinile și utilajele ! 
Iată un imperativ neînțeles încă de 
unii proiectanți, de cei care aprobă 
și avizează asemenea lucrări de in
vestiții.

Acută este și problema asigurării 
utilajelor tehnologice necesare noi
lor investiții. La unele obiective in
dustriale din județ lipsesc utilaj s 
tehnologice din tară în valoare de 
pește 16 milioane lei și din import 
— în sumă de 4 milioane lei. Terme
nele de livrare a unor utilaje teh- 

, nologice fabricate .de uzina „Vulcan" 
București, de pildă, nu sînt încă 
corelate cu necesitățile investiției de 
la Uzina chimică Turda. La uzina

ne, în continuare, un element esențial 
al creșterii producției la hectar.

Și în județul Harghita rămînerea 
în urmă în ce privește executarea 
lucrărilor de întreținere la cartofi se 
datorește slabei organizări a muncii. 
Din cele 315 ha cultivate în coopera
tiva agricolă din comuna Frumoasa, 
prașila a doua nu s-a făcut decît pe 
suprafețe mici, deoarece în unele 
brigăzi cum sînt I și a Il-a numai 
un număr mic de cooperatori parti
cipă la muncă.

în această perioadă, cînd s-au aglo
merat multe lucrări, este imperios 
necesar să fie bine folosite brațele de

H

muncă. Este în interesul fiecărei 
cooperative agricole, al fiecărui coo
perator, ca printr-un plus de efort 
în aceste zile să recupereze întîr
zierile în efectuarea prășitului, pen
tru că de aceasta depinde realizarea 
unui spor de producție de mii de 
kilograme de cartofi la hectar.

Multe hectare din cele cultivate cu 
cartofi din județul Covasna sînt în 
mod practic înăbușite de buruieni. 
Din datele existente la Direcția ju
dețeană reiese că pe mai bine de 
2000 de hectare nici nu s-a executat 
prașila a Il-a. în județul Covasna, 
principala problemă care se ridică la 
ora actuală o constituie combaterea 
dăunătorilor la cartofi. „Dat fiind 
faptul că atacul dăunătorilor afectea
ză întreaga suprafață cu cartofi a ju
dețului — ne spune inginerul Fran- 
cisc Kovăcs, șeful serviciului agricol, 
mijloacele actuale de combatere sînt 
insuficiente și ne-ar mai trebui 
încă un avion pe lîngă cel pe care 
l-am primit abia la 30 iunie". Care

„Armătura” Cluj, termenele de li
vrare a utilajului, comunicate de 
întreprinderile de stat de comerț ex
terior, au un decalaj de la 180 zile 
la 360 zile față de graficele de exe
cuție a lucrărilor.

De fapt, în domeniul corelării ter
menelor de execuție a unor investiții 
cu cele referitoare la livrarea uti
lajelor tehnologide, al eșalonării în 
timp a punerii în funcțiune a capa
cităților și obiectivelor industriale 
stăruie neajunsuri mai vechi. Refe- 
rindu-mă la ultimul dintre aceste 
aspecte, trebuie să spun că din cele 
99 de capacități și obiective indus
triale, planificate să intre în func
țiune în acest an, 50 (și nu dintre 
cele mai puțin importante) au ca 
termen de dare în exploatare ulti
mele 3 luni ale anului — aproape cîte 
una în fiecare zi. Ceea ce denotă 
că beneficiarii lor, forurile de re
sort, Comitetul de Stat al Planifi
cării au ignorat indicațiile clare și 
precise privind modul de a eșalona 
finalizarea investițiilor. De unde o 
să luăm, deodată, forța de muncă 
necesară acestei aglomerații în ter
minarea obiectivelor respective ? De 
ce este nevoie să „forțăm" ritmul 
de punere în funcțiune — uneori 
formală — a unor obiective indus
triale din cauza unei eșalonări în- 
tîmplătoare și în contradicție cu 
sarcinile trasate de conducerea de 
partid și de stat ?

Unele semne de întrebare privesc 
și modul în care lucrează întreprin
derile de construcții-montaj. Pe total, 
în primul semestru al anului, planul 
de construcții-montaj al întreprin
derilor respective a prevăzut reali
zarea doar a 45 la sută din planul 
anual, iar 5 dintre ele — printre 
care întreprinderea nr. 1 Construcții, 
„Electromontaj", Trustul local de 
construcții, întreprinderea construcții 
căi ferate — au o rămînere în urmă 
care însumează 10 milioane iei. A- 
ceastă stare de lucruri a apărut în 
condițiile în care în activitatea or
ganizațiilor de construcții-montaj 
din județ stăruie pierderea unor în
semnate capacități de producție, da
torită folosirii incomplete a timpului 
de lucru. Dacă luăm în considerare, 
de pildă, înlăturarea pierderilor de 
timp evitabile (stagnări, învoiri, ab
sențe nemotivate) înregistrate numai 
în trimestrul I al anului. Trustul 
local de construcții, întreprinderea 

, construcții-montaj chimie și între
prinderea nr. 9 ar fi putut realiza 
un volum de producție suplimentar 
de circa 10 milioane lei. Rezerve 
importante în acest sens dezvăluie 
și modul de folosire a utilajelor de 
construcții și mijloacelor de ' trans
port ale acestor întreprinderi.

Desigur, aria problemelor activi
tății șantierelor din județul nostru 
este mult mai largă și mai complexă. 
Neajunsurile semnalate pledează 
convingător pentru. îmbunătățirea 
generală a activității de investiții, 
pe toate treptele și la nivelul tuturor 
factorilor cu răspunderi în acest 
domeniu. Eforturile întregului nos
tru popor, ale întregii țări, de a 
investi în viitorul cincinal 420—435 
miliarde lei trebuie să dea rezultate 
maxime în practică. Fiecare factor 

• care concură, la realizarea investi
țiilor trebuie să înțeleagă că aceste 
fonduri aparțin poporului, că ele tre
buie chibzuite și gospodărite cu grijă, 
că noile . obiective și capacități de 
producție trebuie să intre în func
țiune în termene cît mai scurte și să 
dea cît mai repede efectele econo
mice scontate.

este situația pe teren ? Cu prilejul 
raidului întreprins prin circa 15 uni
tăți agricole s-a putut desprinde con
cluzia că, în zona Covasnei și Tîrgului 
Secuiesc ca și a Văii Oltului, atacul 
este mult mai puternic și efectele lui 
sînt deosebit de vizibile. Lup
ta împotriva dăunătorilor se duce 
anemic și neorganizat. Deși dis
pun de mașini de prăfuit, majoritatea 
unităților nu întreprind măsuri de 
combatere cu mijloace proprii și aș
teaptă... avionul. Dintre unitățile vi
zitate numai la cooperativa agricolă 
Reci se utiliza o asemenea mașină 
pentru combaterea dăunătorilor. Cum 
se explică această situație ? In pri
mul rînd. Direcția agricolă județeană 
nu s-a ocupat cu toată răspunderea 
de organizarea acțiunii de combatere. 
Cel mai tipic exemplu l-am întîlnit 
în ziua raidului. Vizitînd cooperative
le agricole am aflat că toți președin
ții din județ se află la un schimb de 
experiență. Oare în cele două-treî 
săptămîni în care a plouat nu s-a 
putut organiza acest schimb de ex
periență, și a trebuit să se aștepte 
zilele frumoase, bune de lucru, pen
tru a fi organizat ?

Mult rămase în urmă sînt lucră
rile de întreținere a cartofilor în 
zona Făgărașului și a Rupei. La 
numeroase unități, cum sînt cele 
din Lisa, Sîmbăta, Șinca Veche, 
Pârău și altele, o bună parte din su
prafețele cultivate cu cartofi sînt in
vadate de buruieni. Principala cauză 
o constituie timpul ploios din aceas
tă vară. Dar nu e mai puțin adevărat 
că nici unitățile nu au făcut totul 
pentru ca lucrările de întreținere, 
combaterea dăunătorilor și a manei 
să se execute la timp.

Pentru obținerea unor recolte mari 
de cartofi — problemă de maximă 
importanță pentru aprovizionarea po
pulației — est.e necesar ca, peste tot, 
să fie grăbite lucrările de întreținere 
a acestor culturi. în acest scop, în 
cooperativele agricole cultivatoare, 
cu sprijinul direcțiilor agricole și al 
uniunilor cooperatiste să se ia mă
suri urgente în vederea folosirii in
tense a tuturor mijloacelor mecani
zate și a atelajelor, organizarea ju
dicioasă a forței de muncă, să se 
ocupe de antrenarea masei largi de 
cooperatori, inclusiv a celor cu pos
turi fixe (contabili, magazineri etc.), 
astfel ca fiecare să contribuie Ia 
efectuarea la timp a lucrărilor de 
întreținere și combatere a dăunători
lor, de care depind cantitatea și ca
litatea recoltei de cartofi.

Nicoiae MOCANU, Ion MANEA, 
Lorand DEAKI
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Plenara lărgită a Comitetului Plenara Consiliului RADU BOUREANU
SEES®

cinema

Uniunii Ziariștilor
7

SOLARA NOAPTE
în cursul dimineții de joi a avut 

Ioc în Capitală plenara lărgită az Co
mitetului Uniunii Ziariștilor, care a 
dezbătut Tezele Comitetului Central 
al P.C.R. pentru .Congresul al X-lea 
al partidului și proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale pe perioada 
1976—1980. '

Tovarășul Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, a făcut o am
plă expunere în legătură cu docu
mentele celui de-al X-lea Congres 
al partidului puse în dezbaterea în
tregului popor, arătînd că aceste do
cumente programatice, de excepțio
nală însemnătate teoretică și practică, 
sînt expresia aplicării de către Parti
dul Comunist Român a politicii mar- 
xist-Ieniniste de construcție a socie
tății socialiste la condițiile concrete 
ale țării noastre. Subliniind înalta 
lor principialitate, caracterul lor pro
fund științific, vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin ziariștilor, în 
calitatea lor de purtători de cuvînt

Cuvintarea
Nestor

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru 
al X-lea Congres al partidului și 
proiectul de Directive pe care le 
dezbatem — a spus vorbitorul — 
nu sînt numai o vastă și docu
mentată previziune în toate dome
niile de activitate : ele alcătuiesc un 
tablou sistematic al cerințelor legice 
de dezvoltare a României socialiste, 
cuprind o analiză aprofundată a for
țelor motrice ale societății noastre, 
înfățișează un multilateral program 
politic și organizatoric în vederea 
înfăptuirii marilor obiective ale de
săvârșirii construcției socialiste, ale 
înălțării patriei.

Dacă dezbaterea acestor documente 
constituie pentru fiecare cetățean al 
țării noastre un prilej de a lua ati
tudine față de marile probleme ale e- 
pocii de la înălțimea poziției omului 
de stat, responsabil de bunul mers 
al treburilor obștești, pentru presă, 
pentru ziariști, ca linii directoare a- 
probate de Congres, ele vor repre
zenta însăși axa întregii lor activi
tăți viitoare, îndreptarul sigur, de 
fiecare zi, o chezășie a îndeplinirii cu 
succes a tuturor sarcinilor. Nu numai 
prin îndrumarea directă dată pre
sei, ci și în ansamblul lor documen
tele puse în dezbatere sînt o lecție 
fără egal pentru ziariști prin gîn- 
direa vie, creatoare, care le animă, 
prin spiritul profund democratic, prin 
voința perseverentă de perfecționare 
a tuturor sectoarelor vieții materiale 
și spirituale, prin simțul noului și 
respingerea sistematică a ceea ce e 
perimat, prin combativitatea revolu
ționară, prin patriotismul lor înflă- 

Scrisoarea plenarei

ai partidului în mase, pentru trans
punerea în viață a importantelor pre
vederi ale documentelor.

Luînd cuvîntul, numeroși partici- 
panți au scos în evidență înalta răs
pundere ce revine lucrătorilor din 
presă, ca prin perfecționarea conti
nuă a calificării lor profesionale să 
aducă o contribuție activă și efici
entă la mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii pentru înfăptuirea 
marilor obiective ale politicii parti
dului nostru. Vorbitorii și-au expri
mat, totodată, adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului, convingerea fermă că aplica
rea hotărîrilor pe care le va adopta 
Congresul al X-lea al P.C.R. va mar
ca o etapă superioară a vastului pro
ces de desăvîrșire a construcției so
cialiste în România. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, plenara a a- 
probat, în unanimitate, scrisoarea a- 
dresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

tovarășului
Ignat

cărat și internaționalismul socialist, 
prin sentimentul de omenie, de res
pect și grijă față de om care le stră
bate.

Referindu-se la sarcinile membri
lor Uniunii și ale presei în general, 
care străbate în ultimii ani un vast 
proces de modernizare, președintele 
Uniunii Ziariștilor a subliniat nece
sitatea întăririi activității multila
terale de perfecționare profesională 
a ziariștilor, de aprofundare a rea
lității, de însușire a științei și artei 
presei, a stăruit asupra lărgirii ga
mei de mijloace gazetărești capabile 
să propage larg, convingător, ideile 
partidului nostru, să promoveze cau
za socialismului. Vorbitorul a re
liefat că documentele se referă în 
mod expres Ia izgonirea din presă 
a diletantismului, a șablonului, mono
toniei, la obligația de a spori com
petența, combativitatea, atractivita- 
tea publicațiilor, a radioului și tele
viziunii, pentru ca ele să devină în 
și mai mare măsură tribună a mase
lor, a celor mai calificați reprezen
tanți ai tuturor sectoarelor de acti
vitate.

Exprimînd gîndurile tuturor ziariș
tilor din țara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, vorbitorul a spus în încheiere : 
Pentru noi chezășia obținerii unui 
salt calitativ în întreaga noastră ac
tivitate, terenul ferm al înfloririi 
muncii ziaristice, al realizării talen
telor publicistice este conducerea de 
către partid, a cărui politică exprimă 
interesele vitale ale întregului nos
tru popor.

Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consum

Joi a avut loc în Capitală plena
ra Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, consacra
tă dezbaterii Tezelor Comitetului 
Central al P.C.R. pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului și pro
iectului de Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971'—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—1980.

La ședință au participat membrii 
consiliului, președinții Uniunilor ju
dețene ale cooperativelor de con
sum, directori din CENTROCOOP.

Tovarășul Constantin Mateescu, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, a prezen
tat o amplă expunere cu privire la 
Tezele C.C. al P.C.R. z și proiectul 
de Directive, relevînd importantele 
sarcini ce revin organizațiilor coope
rației de consum pe linia bunei 
aprovizionări și deserviri a popu
lației, dezvoltării și modernizării 
continue a rețelei unităților de des
facere și prestări, sporirii volumului 
de produse agroalimentare valorifi
cate prin cooperativele de consum.

în cadrul ședinței au luat cuvîntul 
numeroși membri ai Consiliului 
și cadre de conducere din 
CENTROCOOP și uniunile județene

Cuvintarea
Constantin

Milioanele de membri cooperatori și 
lucrătorii organizațiilor și întreprin
derilor cooperației de consum, împre
ună cu întregul nostru popor — a 
spus vorbitorul — au primit cu deo
sebit interes și cu vie satisfacție Te
zele C.C. al P.C.R pentru Congresul 
al X-lea al partidului și proiectul 
de Directive privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei naționale 
pe perioada 1976—1980. Consiliul 
CENTROCOOP, ca organ central de 
conducere a cooperației de consum și 
ca membru al Frontului Unității So
cialiste, exprimă în numele tuturor 
celor ce muncesc în cooperația de 
consum profunda adeziune față de 
conținutul documentelor. Ele consti
tuie o sinteză de remarcabilă ținută 
științifică a politicii marxist-leniniste, 
pătrunsă de spirit novator, a parti
dului, generalizează experiența boga
tă acumulată de poporul român în 
anii care au trecut de la eliberare, 
desprind concluzii esențiale pentru 
procesul multilateral de desăvîrșire 
a socialismului.

Proiectul de Directive pentru vii
torul cincinal și liniile directoare 
pentru 1976—1980 cuprind prevederi 
de o deosebită însemnătate pentru 
toate sectoarele de activitate. Ele au 
o importanță hotărîtoare pentru a- 
propierea țării noastre de nivelul ță
rilor cu o economie avansată, ceea 
ce se va răsfrînge în mod pozitiv a- 
supra nivelului de viață al maselor.

După ce a trecut în revistă preve- 

care au transmis adeziunea totală a 
lucrătorilor organizațiilor coopera
ției de consum și a membrilor coo
peratori la prevederile Tezelor și 
proiectului de Directive.

Vorbitorii au scos în evidență ca
racterul realist și mobilizator al do
cumentelor dezbătute, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a contribui cu 
toată puterea de muncă la traduce
rea lor în viață.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții au adoptat, în una
nimitate, scrisoarea adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, participanții la șe
dință au analizat modul îndeplinirii 
planului pe primul semestru al anu
lui și sarcinile ce revin unităților 
cooperatiste pentru perioada urmă
toare.

S-a prezentat apoi o informare 
privind cea de-a 48-a aniversare a 
Zilei mondiale a cooperației.

Consiliul a ales în unanimitate ca 
membru al Comitetului Executiv și 
în funcția de vicepreședinte al Uni
unii Centrale a Cooperativelor de 
Consum pe tovarășul Ion Bucșe.

(Agerpres)

tovarășului
Mateescu

derile din Directive privitoare la co
operație, vorbitorul a spus : Avînd 
de făcut față unor probleme de mare 
complexitate, izvorînd din rolul și a- 
tribuțiile pe care le are cooperația 
de consum ca organizație economică 
cu caracter obștesc, ca parte inte
grantă a economiei naționale, tre
buie să ne preocupăm cu stăruință 
pentru asigurarea unei conduceri tot 
mai competente a activității econo
mice, sesizarea cu promptitudine a 
cerințelor noi ale populației, găsirea 
soluțiilor corespunzătoare necesită
ților reale în acest context sarcinile 
principale ce revin cooperației de 
consum, în lumina documentelor pre
gătitoare ale celui de-âl X-lea Congres 
al partidului, oferă un vast cîmp de 
afirmare a capacității lucrătorilor 
din organizațiile și întreprinderile 
cooperației de consum.

Consiliul CENTROCOOP — făcîn- 
du-se ecoul gîndurilor și sentimente
lor celor peste 7 milioane de membri 
cooperatori și lucrători din acest 
sector — asigură și pe această cale 
conducerea de partid și de stat, per
sonal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că nu va precupeți nici un efort pen
tru transpunerea . în yiață a măsurilor 
preconizate de partid, pentru îndepli
nirea întocmai a sarcinilor încredin
țate cooperației de consum, adueîn- 
du-și în acest fel contribuția la ridi
carea națiunii noastre socialiste pe 
noi trepte ale civilizației și pro
gresului. . <■:

în

Radu Boureanu face parte dintre acei 
poeți a căror operă s-a împlinit efectiv 
în ultimul pătrar de veac. Armonioasa 
culegere intitulată „Solara noapte" 
poartă emblema unei remarcabile per
sonalități lirice. De altfel, George Că- 
linescu, atît de prudent, atît de re
zervat în privința elogiilor, cita și co
menta poezia lui Radu Boureanu în 
monumentala „Istorie a literaturii ro
mâne". Pînă atunci Radu Boureanu 
publicase numai volumele „Zbor alb" 
și „Golful sîngelui".

Sensibilitatea modernă aparține unei 
structuri romantice — de unde tușa 
delicată a versului său, dar și gestul 
larg, spectaculos. în esența sa, Radu 
Boureanu e un pictor fin al sentimen
telor, cel mai puternic fiind al iubirii. 
Nu întîmplător unul din numeroasele 
poeme remarcabile se numește „Inima 
desenată". Penița 
poetului are dese
ori virtuțile pene- KESsasEaBBBnss 
lului și versul de
vine în chip natu
ral expresia cro
matică a emoției. 
Această însușire o 
întîlnim atît 
transpunerea me
taforică a stărilor intime, cît și a celor 
care exprimă o conștiință civică înaltă.

Prin mijloace proprii, originale, re
gistrul liric al lui Radu Boureanu urcă 
de la pastelul suav, transparent, și can
tilenă pînă la clocotirea fosforescentă a 
imnului închinat patriei. Fantezia, visul 
stau mereu sub semnul lucidității, al 
responsabilității sociale. Există în „So
lara noapte" poeme de tulburătoare 
rezonanță, care nu pot lipsi din nici 
o antologie a poeziei noastre contem
porane („Calul roșu", „Anna Maria de 
Valdelievre", „Amfora", „Totul renaște 
cu memoria", „Sîngele popoarelor", 
„Vioara cosmică").

Radu Boureanu confirmă admirabil 
spusele lui Amiel că peisajul pentru 
sensibili este o stare de suflet. Iată 
de ce o parte din producția sa lirică 
înseamnă contopirea dramatică sau eu
forică între cadrul și mișcarea sufle
tească. Aceste poeme nu au răceala 
decorativă a dioramelor, ele fiind ta
blouri încărcate de tonuri cu nuanțe vii. 
Elementele naturii, în toată splendoa
rea lor, intră în structura imaginilor și 
poemul se transformă brusc într-o 
stare de suflet. Le vedem asociate în 
numeroase pasteluri.

în chip firesc, poetul iubește adînc 
și mistuitor ideea de pace, aspirațiile 
omului contemporan. Toate poemele 
care compun ciclul „Sîngele popoare
lor" constituie în acest sens o dovadă. 
Flagelarea ființei umane, inechitatea 
socială dau naștere unor poeme de 

note de lectură

largă respirație, unor mișcătoare pro
teste lirice, unor apeluri vibrante 
adresate lumii care a trăit apocaliptica 
noapte a războiului. Așa se încheie, 
de pildă, poemul „Sîngele țării mele", 
produs al amintirii și care schițează, 
totodată, ancorarea definitivă în pre
zent : „Veșnic voi auzi bătaia sîngelui 
în artere / Zvîcnind cu stejarii și tarii 
oameni ai muncii din țara mea / Bătaia 
sîngelui meu nu va trăda niciodată / 
Nu voi uita garoafele tragice cu care 
pămîntul înflorea".

De la data elaborării acestui poem 
pînă astăzi au trecut mai mult de două 
decenii, timp în care opera lui Radu 
Boureanu a sporit cu noi volume cum 
sînt „Umbra stelelor", „Moartea mori
lor de vînt", „Inima desenată", „Cocoși 
de vînt" sau „Cheile somnului". Re
citite în ampla culegere „Solara noap

te" ai prilejul încă 
o dată să te con
vingi că autorul 
lor poate fi consi
derat ca un exem
plu de sensibilita
te receptivă la tot 
ceea ce face din 
epoca noastră un 
arc de lumină. El 

își face auzit glasul conștiinței sale, al 
inimii pulsînd în ritmul marilor trans
formări. Delicatețea, suavitatea senti
mentelor nu exclud intensitatea lor 
autentică. Știind că versul trebuie să 
fie mai mult ca oricînd mesager al spi
ritualității poporului nostru, Radu 
Boureanu a scris admirabile poeme de
dicate patriei. Prin natura sa, expresia 
nu îmbracă forme retorice, gestul larg, 
spectaculos fiind săvîrșit cu discreție. 
Alături de acele diafane acuarele, gă
sim tablouri al căror colorit incandes
cent provine din exuberanța partici
pării active la înălțarea unui edificiu 
social și moral nou.

Poezia lui Radu Boureanu are limpe
zimea cerului nostru și a crescut ca 
un copac din pămîntul cald al reali
tăților țării unde milioane de oameni 
s-au consacrat eforturilor creatoare. Nu
mai în această ambianță poetul poate 
trăi certitudinea împlinirii. „Cu ochiul 
nou al dimineții / Urmez spre capăt 
brazda vieții".

Există și cîteva poezii minore („Fra
gila geometrie", „Monotonie", „Pădu
rea apocrifă", „Danie"), dar dincolo de 
acestea volumul „Solara noapte" dove
dește cum un talent atinge treapta ma
turității, iar „zborul său alb", cu aripile 
deschise larg deasupra visului devenit 
realitate, plutește în reverberațiile soa
relui nostru.

Liviu CĂLIN

O Dragoste la Las Vegas : PATRIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 21, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,15.
o Omul momentului: LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA DOINA — 20,30.
a Comisarul X și banda „Trei cîinl 
verzi" : REPUBLICA — 8,30 ; 10,30;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
G Ultima tură : VICTORIA — 9 ; 11 j 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
G La dolce vita : CENTRAL — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, TOMIS — 9—12,15 în con
tinuare ; 16 ; 19,30, la grădină — 20,30. 
O In Nord spre Alaska : LUMINA —
8.45 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
o Tarzan, omul Junglei : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, VIITORUL —
15.30 ; 18,30.
O Apele primăverii: VIITORUL — 20,30. 
o Gustul mierii : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O Primăvara ; Retorte și giganți ; Con
vergențe ; Mexico ’68 ; Statornicie ; 
Leul șl șoricelul : TIMPURI NOI —
9.15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
O Noaptea generalilor (ambele serii) : 
FEROVIAR — 8,30—14 în continuare ;
17.15 ; 20,15, EXCELSIOR — 10 ; 13 ; 16 ;
19, MELODIA — 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ;
20, MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 19,30, 
FLAMURA — 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ;
20.15.
o Străin în casă : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Contemporanul tău : BUZEȘTI — 18. 
0 Prințul negru: PROGRESUL — 15,30 ; 
18, BUZEȘTI — 15,30, la grădină —
20.30. GRĂDINA PROGRESUL PARC —
20.30.
O Călugărița șl comisarul: PROGRE
SUL — 20,30.
0 Alexandru cel fericit: DACIA — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30. GRĂDINA VITAN — 20,30.
o Neîmblînzita Angelica : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină
— 20,30, VOLGA — 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
O Comedianții (ambele serii) : UNIREA
— 15 ; 18, la grădină — 20,30.
O Lovitură puternică : LIRA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
G Noaptea e făcută pentru... a visa s 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O In umbra coltului : COTROCENI —
15.30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
0 Căsătorie pripită 7 : COTROCENI —
20.30.
o Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Aruncați banca în aer : FLORFASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GI.O. 
RIA —. 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,' 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 î
20.15, la grădină — 20,30.
O Am două mame și doi tați : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
O Nu vor fi divorțuri: POPULAR —
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Winnetou (seria a IlI-a) : MUNCA
— 10.
0 Ziaristul (ambele serii) : MUNCA — 
16 ; 19.
0 A trăi pentru a trăi : FLACĂRA —
15,30 ; 18 ; 20,30.
G Operațiuna „Belgrad" : ARTA — 9—
15.45 în continuare ; 17,30 ; 19,15, la gră
dină — 20,30.
O Paradisul îndrăgostiților : VITAN —
15,30 ; 18.
G încotro, omule 7 : RAHOVA — 18. 
o Profesioniștii : GRĂDINA RAHOVA
— 20,30.
O Răutăciosul adolescent : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul Sa
turnului : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

(Urmare din pag. I)
tul unor majore răspunderi sarcinile mari ce vor reveni presei în 
anii următori, sublinierea necesității de a face noi progrese în îmbo
gățirea conținutului și eficienței sale, în sporirea competenței și pro
funzimii, puterii de convingere, nivelului publicistic, a combativității 
sale partinice, spre a deveni un instrument activ, puternic, în mobilizarea 
și influențarea opiniei publice, în popularizarea realizărilor noastre, a 
experienței pozitive, dobîndite în diverse domenii, în formarea și edu
carea omului nou, a constructorului de azi al socialismului, a construc
torului de mîine al comunismului.

Considerînd drept principiu fundamental al întregii noastre activități 
principiul conducerii de către partid, noi, ziariștii, toți cei ce activăm 
în domeniul mijloacelor de informare de masă, ne angajăm să depunem 
toate eforturile și priceperea noastră pentru a face larg cunoscute obiec
tivele și sarcinile ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea, pentru a 
stimula bogatele resurse de hărnicie, pricepere și energie creatoare ale 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor în realizarea mărețului, program 
elaborat de partid.

Pătrunși de principialitatea ideologică cu care ne înarmează partidul, 
ne vom strădui să ne aducem întreaga contribuție la promovarea valorilor 
culturii și științei înaintate, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
afirmarea plenară a personalității umane, valorificarea tuturor capacită
ților în procesul amplu al desăvîrșirii construcției socialiste, educarea 
maselor în spiritul ideilor nobile ale patriotismului și internaționalismului 
socialist.

în lumina principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, 
vom milita și în viitor neabătut prin paginile presei, prin emisiunile de 

, radio și televiziune, vom folosi toate posibilitățile ce stau la îndemîna 
ziariștilor ca purtători de cuvînt ai opiniei publice pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste. De asemenea, vom 
acționa în spiritul extinderii relațiilor cu celelalte țări ale lumii, indife
rent de orînduirea lor socială, pentru promovarea cauzei păcii, destinderii 
și securității internaționale.

Convinși de înaltele responsabilități politico-cetățenești ce ne revin, 
călăuziți neabătut de politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Ro
mân, de indicațiile conducerii de partid, ziariștii români și cei din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare asigură Comitetul Central al P.C.R., pe dum
neavoastră personal, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
depune toate eforturile pentru ca presa din România să sprijine activ vasta 
operă de traducere în fapte a istoricelor hotărîri pe care le va adopta Con
gresul al X-lea al partidului, operă la care se va angaja cu entuziasm 
și dăruire cetățenească poporul român, slujind cu abnegație și devotament 
înflorirea și propășirea continuă a patriei socialiste.

(Urmare din pag. I)
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Ministerul învăță- 
mîntului, societățile ști
ințifice ale cadrelor di
dactice, inspectoratele 
școlare județene iniția
ză și în această vară o 
serie de cursuri și ac
țiuni de perfecționare 
științifică și metodică, 
cu o tematică variată, 
destinate diferitelor ca
tegorii de oameni ai 
școlii.

Prin scopul și pro
blematica lor, cursurile 
centrale de informare 
științifică au multe e- 
lemente caracteristice 
sistemului de pregătire 
post-universitară, care 
va deveni în viitor una 
din principalele căi de 
perfecționare a perso
nalului didactic. De 
altfel, activitatea lor 
este condusă și se des
fășoară cu sprijinul ca
tedrelor de resort ale 
universităților din
București, Cluj, Iași, 
Timișoara, Craiova. La 
rîndul lor, societățile 
științifice ale cadrelor 
didactice inițiază reu
niuni de comunicări me- 
todice-științifice, confe
rințe, colocvii, simpo
zioane, cursuri de va
ră, tabere curs, excursii 
de documentare științi
fică în țară și peste 
hotare ș. a.

După cum ne-a rela
tat tov. Eugen Blidea- 
nu, director general în 
Ministerul învățămîntu- 
lui, cursurile . destina
te profesorilor de 
liceu de diferite spe
cialități — limba și 

literatura română, li
teratura universală, 
marxism-leninism, is
toria patriei, geogra
fia României, limbi 
moderne, limba și lite
ratura maghiară și 
germană în școlile cu 
limbi de predare ale na
ționalităților conlocui
toare, matematică, fi
zică, chimie ș.a. vor

CURSURILE
DE VARĂ ALE

PROFESORILOR
reuni peste 3 000 de 
profesori. Pentru profe
sori de fizică, chimie, 
biologie, cursurile s-au 
desfășurat în luna iunie, 
iar pentru cei de mate
matică — în luna iulie. 
De asemenea, între 1— 
20 iulie au ioc la Si
naia cursurile pentru 
perfecționarea profeso
rilor care predau în 
licee limbile franceză, 
rusă, engleză și ger
mană. La aceste 
cursuri alături de lec-

tori români participă și 
lectori din U.R.S.S., 
Franța, Anglia, R.D.G., 
S.U.A. și R. F. a Ger
maniei.

Este demnă de men
ționat continua diver
sificare, de-a lungul a- 
nilor, a acestor cursuri 
de perfecționare. Astfel, 
o dată cu trecerea la 
școlarizarea copiilor de

la vîrsta de 6 ani, a 
apărut necesitatea in
struirii învățătorilor 
încadrați în procesul 
de pregătire și educare 
a elevilor din clasa I, 
unde se aplică o pro
gramă adaptată particu
larităților de vîrstă a a- 
cestor copii. în acest 
scop, în vara anului 
1968 au fost pregătiți 
peste 1 000 de învățători-, 
iar în vara acestui an 
numărul lor s-a ridicat 
la aproape 3 000.

Scrisoarea plenarei

Dezbaterea de către Consiliul Centrocoop a documentelor pentru cel 
de-al X-lea Congres al partidului a reliefat că pentru membrii coope
ratori și lucrătorii din cooperația de consum nu există dorință mai ar
zătoare, interese mai înalte decît acelea de a se ști părtași, împreună 
cu întregul popor, la înfăptuirea grandiosului program conceput de Parti
dul Comunist Român, de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

însuflețiți de luminoasele prevederi ale, documentelor de partid, 
membrii Consiliului Centrocoop sînt hotărîți să folosească toate posibilită
țile pentru accelerarea ritmurilor de realizare a sarcinilor economice de 
descoperire a noi rezerve, de a-și spori contribuția pe care și-o pot aduce' la 
creșterea volumului desfacerilor de mărfuri, dezvoltarea serviciilor prestate 
populației și valorificarea unui volum sporit de produse agro-alimentare.

Ne angajăm față de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
față de dumneavoastră, tovarășe secretar general, să nu precupețim 
nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor' ce ne revin din documentele de 
partid, pentru perfecționarea întregii activități a organizațiilor și între
prinderilor cooperației de consum.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, cooperația de consum, 
membră a Frontului Unității Socialiste, își va îmbunătăți neîncetat stilul 
și metodele de muncă, punînd în valoare în mai mare măsură resursele 
materiale și umane de care dispune pentru exercitarea atribuțiilor ce-i 
revin.

Consiliul Centrocoop, în numele celor peste 7 milioane de membri 
cooperatori, exprimă Comitetului Central al Partidului Comunist Român res
pectul său profund, adeziunea sa totală și deplina satisfacție pentru 
eforturile ce le depune în scopul întăririi și dezvoltării prieteniei cu toate 
țările socialiste, a unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările și po
poarele, pe baza principiilor sacre ale respectării independenței și su
veranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, pentru menținerea și consolidarea păcii în 
lume.

Dînd o înaltă apreciere documentelor Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pentru cel de-al X-lea Congres, Consiliul Centrocoop 
răspunde categoric afirmativ chemării pe care ne-o adresează momentul 
istoric actual și se angajează cu toată hotărîrea să facă din prevederile care 
privesc activitatea cooperației de 
înflorirea României socialiste.

După cum se știe, a- 
nul școlar 1969—1970
va marca un moment 
însemnat în istoria în- 
vățămîntului din patria 
noastră — trecerea la 
școala generală de 10 
ani. Profesorii care vor 
preda pentru prima 
dată la clasa a IX-a 
vor primi îndrumările 
necesare în cadrul unor 

'■'cursuri care se vor or
ganiza în fiecare ju
deț, în perioada 1—15 
septembrie a.c.

S-au mai organizat 
cursuri în vederea ini
țierii psihopedagogilor 
școlari și a inspectori
lor școlari de această 
specialitate în proble
mele privind orientarea 
școlară și profesională 
a elevilor, pentru cu
noașterea de către pro
fesorii de matematici, 
biologie, limba româ
nă, limbi străine a 
problemelor instruirii 
programate.

Organizatorii s-au în
grijit ca între tematica 
și conținutul fiecărui 
curs să existe o mai 
strînsă legătură cu ac
tivitatea de la catedră 
a participanților, cu ce
rințele programelor și 
manualelor, să se îm
bine aspectul teoretic al 
temelor tratate cu mo
dalitățile practice de 
predare la catedră. La 
dispoziția participanți
lor au fost puse diferi
te materiale și lucrări 
documentare, bibliogra
fii etc.
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consum fapte care să contribuie la

2?PERINIȚA
Avem o tradiție folclorică bogată, 

inepuizabilă sursă de inspirație pentru 
toate artele. Din ce în ce mai mult 
sînt observate analogii profunde exis
tente între unele caracteristici ale cîn- 
tului nostru popular și esența melo
sului artistic. Este de-a dreptul recon
fortant să te știi ancorat într-o ase
menea tradiție care-și păstrează au
tenticitatea, în ciuda unei evoluții în
delungate și care a ajuns vie pînă 
în veacul nostru.

Un asemenea sentiment m-a în
cercat vizionînd unul din spectacolele 
stagiunii estivale, stagiune susținută 
de ansamblul folcloric „PERINIȚA" 
al Consiliului popular al municipiului 
București. Acest valoros colectiv, care 
a sărbătorit de curînd două decenii 
de rodnică activitate, în cele peste 32 
de turnee peste hotare, unde a dus 
pretutindeni faima neprețuitului nos
tru tezaur de artă populară, a cucerit 
și laurii unor prestigioase concursuri 
internaționale ale genului (Agrigento, 
Viena, Geneva, Liubliana, Hamemet- 
Tunisia ș.a.).

Intitulat simplu și sugestiv, specta
colul „Perinița mea" va aduce seară 
de seară, pînă la sfîrșitul lunii august, 
pe scena Teatrului „C. I. Nottara" zvon 
de cîntec, joc și port popular româ
nesc, un adevărat iureș de veselie con-

La Liceul „Nicolae Bălces- 
cu“ din București a avut loc 
joi dimineața festivitatea de 
deschidere a celei de-a Xl-a 
Olimpiade internaționale de 
matematică.

Tradiționala întîlnire a ce
lor mai buni matematicieni 
din rîndurile tineretului șco
lar, inițiată acum 11 ani de 
țara noastră, a fost deschisă 
de conf. univ. Traian Pop, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, care, în numele Mi-

Programul de vizitare
a Muzeului Peleș

Muzeul Peleș din Sinaia con
stituie un atrăgător obiectiv 
turistic, de interes istoric și de 
artă. Sălile sale sînt deschise 
publicului vizitator în fiecare 
zi, între orele 8,30—15,30, cu

taminantă, o panoramică petrecere 
populară, înfățișînd privirilor o paletă 
multicoloră, imagini demne de colec
ția celor mai pretențioase albume. (Re
gretăm lipsa unui program de sală).

Spectacolul începe și se sfîrșește 
simplu, firesc, în acordurile înaripate 
ale dansului „Perinița", melodie mult 
îndrăgită, care a circulat pe diferite

s>

Stagiunea de vara
a ansamblului

meridiane ale globului cu prilejul fes
tivalurilor mondiale ale tineretului. 
Conceput — aș zice — ca un spec
tacol „de cameră", „Perinița mea" în
mănunchează, în montarea regizorală 
a lui Bițu Fălticineanu, „pilule" con
densate de cîntec, dans și paradă a 
costumelor, aducînd pe scenă, în nu
mai două ore, alaiul tuturor repre
zentanților de seamă ai folclorului din 
aproape toate plaiurile românești. De 
la ritmatele suite de dansuri bihorene 
și oșenești la grațioasele dansuri do- 

nisterului învățămîntului, 
urat succes concurenților 
lucrărilor juriului internațio
nal al Olimpiadei.

Ediția 1969 a Olimpiadei, care 
s-a desfășurat pînă acum de 
trei ori în capitala României, 
reunește elevi din Anglia, Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, R.P. Mon
golă, Olanda, Polonia, Sue
dia, Ungaria, Uniunea So
vietică și din țara noastră.

a
Și

excepția zilelor de luni și marți 
cînd este închis.

Secția de artă decorativă, 
situată în str. Peleșului nr. 5, 
poate fi vizitată tot între orele 
8,30—15,30, numai luni fiind în
chisă.

brogene, pînă la vijeliosul clinchet 
de clopoței al călușarilor sau șerpui
toarele „brîuri" și îndrăcitele „bătute", 
totul defilează prin fața celor pre- 
zenți, asemeni unei feerii cinemato
grafice în culori. La realizarea coregra
fică a întregului spectacol și-au adus 
o egală contribuție Petre Bodeuț și 
Eugenia Popescu-Județ.

Am admirat deopotrivă cu evoluția 
măiastră a dansatorilor, pe aceea a so
liștilor vocali: Eugenia Ticu, Ștefania 
Rareș, Tudor Heica, Elisabeta Chir- 
culescu, sau a instrumentiștilor: 
Ion Lăceanu (cimpoi, fluier, solz de 
pește), Remus Bistrița — fagot, Ni
colae Pîrvu — nai, Petre Marinescu- 
Ciuciu — țambal, ca și pasagerele 
intervenții corale. Orchestra redusă la 

_ „taraf", cu vădită predominanță a vio- 
linelor, condusă cu mult nerv de Octa
vian Ciutac, este permanent prezentă 
în scenă, asemeni unui decor viu, de- 
plasîndu-se cu repeziciune, după caz. 
Fără îndoială, o asemenea stagiune 
este mai mult decît binevenită într-o 
perioadă de ,,-relache", cînd colecti
vele artistice bucureștene încep a in
vada litoralul sau stațiunile din vîrful 
munților, iar Capitala rămîne văduvită 
de spectacole artistice.

Constantin RASVAN

teatre
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : D-al<? 
carnavalului — 20,30. > '
0 Teatrul satiric muzical „C. Tămise: 
(grădina Boema) : Femei, femei/femei 
— 20.
O Ansamblul folcloric „Perinița" (în 
sala Teatrului „C. I. Nottara") : Perinița 
mea — 19.

t V

10,00 — Limba rusă (reluare). 10,25 _
Limba spaniolă (reluare). 10,50 — „La 
șase pași de o excursie". Emlsiune- 
concurs pentru pionieri și școlari. Par
ticipă echipele reprezentative ale șco
lilor din județele Constanța șl Dolj 
(reluare). 11,50 — închiderea emisiunii 
de -dimineață. 17,30 — Buletin de știri. 
17,35 — Lumea copiilor. Cei trei muș
chetari (episoadele n șl III). 18,05 — 
Premiați la Olimpiada de fizică de la 
Brno. 18,15 — Pe scenele lirice ale 
țării — Iași. 18,45 — Tele-universitatea. 
Ciclul „Om, societate, știință**. Omul șl 
cibernetica (I). 19,15 — Cîntece șl jocuri 
populare. 19,30 — Telejurnalul de seară 
și Buletin meteorologic. 20,00 — Con
gresul al X-lea al P.C.R. Secvențe din 
marea dezbatere. 20,15 — Film artistic : 
Sfîrșitul agentului W. 4. C. O comedie 
polițistă a studiourilor cehoslovace. 
21,40 — Monografii contemporane. Noua 
poartă a Bucureștiului. Film de Dumi
tru Udrescu. 21,55 — Reflector. 22,10 — 
Publicitate. 22,15 — Telejurnalul de 
noapte. Buletin meteorologic. 22,30 — 
Filmele documentare „Ulan Bator“ șl 
„Călătorie prin Mongolia". 22,50 — Mult 
e dulce șl frumoasă. Emisiune de limbă 
română de conf. dr. Sorin Statl. 23,15 
— închiderea emisiunii.

Concurs de artă 
fotografica „România 

pitorească"
In cinstea sărbătoririi a 25 

de ani de la eliberarea Ro
mâniei, Oficiul Național de 
Turism și Asociația Artiștilor 
Fotografi organizează un con
curs național de artă fotogra
fică cu subiecte turistice inti
tulat „România pitorească". 
Participanții la acest concurs 
vor trimite lucrările pe adre
sa : Oficiul Național de T u- 
rism. Direcția de Propagandă 
Turistică, Bd. Magheru nr. 7, 
București, sector 1, cu men
țiunea : pentru concursul na
țional de fotografii turistice. 
Vor intra în concurs fotogra
fiile trimise pînă la data de
14 iulie (data expedierii prin 
poștă). Pentru cele mai valo
roase lucrări se vor acorda 2 
premii speciale ale juriului — 
cite o excursie în străinătate ;
15 premii în bani în valoare 
de 1 500 lei fiecare, 20 de men
țiuni constînd în materiale 
fotografice.
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VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.,
M. A. LESECIKO, A PĂRĂSIT CAPITALA

Joi la amiază a părăsit Capitala 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a participat la lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei inter- 
guverna mentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost salutat de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de

Stat al Planificării, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bârgăoanu și Radu 
Constantin eseu, vicepreședinți ai 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Premiile Uniunii Arhitecților

pe anul 1968
Comitetul de conducere al Uniunii 

Arhitecților a acordat premiile uni
unii pe anul 1968 pentru următoarele 
obiective industriale și social-cultu- 
rale :

Combinatul siderurgic Galați — 
autori, arhitecții : Iulian Deșcu, Ște
fan Damianof, Tudor Stancu, Boris 
Stuparu, George Nicolau, Eugenia 
Damianof, Aurelia Spanili, Aurel 
Crețu, Silviu Togănel, Ana Maria 
Nicolau, Dragoș Morărescu, Gabriel 
Constantinescu ; _

Spitalul cu 900 de paturi din Con
stanța — autor, arhitect Ion Puș- 
chilă, coautori, arhitecții: Rodica 
Dumitrașcu și Doina Chituc ;

Spitalul cu 400 paturi din Hune
doara — autor, arhitect Gheorghe 
Trifu, coautori, arhitecții: Horia 
Hudiță, Lidia Ghelman și Petre Co- 
man ;

Centrul orașului Deva — autori.

arhitecții : Florea Cornel, Traian 
Achim'și Li viu Oros ;

Complexul cultural-comercial nr. 4 
Drumul Taberei din București — 
autori, arhitecții : Gheorghe Colea, 
Silvia Stratu, coautori, arhitecții : 
Florentina Craja, Irina Vereș și Za
ven Djanichian ;

Zona sud 1 plus 2 Berceni — 
autor, arhitect Daniel Farb, coautori, 
arhitecții: Rene Ghelman și Con- 
suela Niculescu ;

Hotelul cu 250 de paturi din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
autor, arhitect Violeta Constanti
nescu, coautori, arhitecții: Ștefania 
Atanasiu și Emilia Popescu.

Uniunea Arhitecților a acordat, de 
asemenea, nouă mențiuni pentru lu
crări remarcabile realizate în cursul 
anului 1968.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații
a Adunării Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
La invitația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kang Riang Uk, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme.

Din delegație fac parte Iang 
Hiăng Săp, ministrul învățămîntu- 
lui superior, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, depu
tat în Adunarea Populară Supremă, 
Riu Ciăng Ak, adjunct de șef de 
secție la C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Ko Săng Sun, consilier 
în Ministerul Afacerilor Externe.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Mia Groza, Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, vicepreșe
dinți ai M.A.N., Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru 
Balalia, Traian Ionașcu, Gheorghe 
Roșu, Alexandru Sencovici. Gheor
ghe Vasilichi, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N., 
Stanciu Stoian, secretar general al

Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, depu- 
tați, funcționari superiori din M.A.N.. 
și M.A.E. și alte persoane oficiale.

Au fost de față Kim The Hi, am
basadorul R.P.D, Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La sosire, un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, și conducăto
rul delegației parlamentare a R.P.D. 
Coreene, Kang Riang Uk, au rostit 
alocuțiuni, exprimîndu-și convinge
rea că vizita delegației Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene 
va contribui la adîncirea legături
lor dintre cele două adunări repre
zentative, la dezvoltarea priete- k 
niei dintre popoarele român și co
reean.

★
In dupâ-amiaza aceleiași zile, de

legația parlamentară coreeană a vi
zitat cartiere de locuințe ale Bucu- 
reștiului, edificii social-culturale și 
monumente de artă și cultură.

In timpul vizitei, arhitectul șef 
adjunct al Capitalei, Traian Stă- 
nescu, a dat oaspeților explicații în 
legătură cu diferite aspecte ale ur
banisticii orașului. (Agerpres)

Vizitele delegației de specialiști 
in agricultură din R. P. Ungară

Ministrul agriculturii și industriei 
alimentare al R. P. Ungare, dr. Di- 
meny Imre, împreună cu specialiștii 
care îl însoțesc în vizita pe care o 
face în țara noastră,, și-a continuat, 
în cursul zilei de joi, călătoria în 
județele Sibiu și Brașov. Oaspeții au 
vizitat întreprinderea de panifica
ție, antrepozitele frigorifice și între

prinderea de mezeluri și conserve 
din carne din Sibiu, Institutul de 
cercetări pentru cultura cartofului 
și a sfeclei de la Brașov, Stația de 
curățire și tratare a semințelor de 
la Ghimbav și alte unități agricole și 
industriale din această parte a tării.

(Agerpres)

La a 48-a aniversare a victoriei revoluției populare mongole

MINORII ALE POPORULUI

MONGOL

La C.I.L. Blaj

Se produce 
un nou sortiment 

de placaj
Valorificarea superioară și com

plexă a masei lemnoase, diversi
ficarea continuă a producției sînt 
obiective spre care se orientează 
permanent eforturile și capacitatea 
creatoare a specialiștilor de la 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Blaj. Prin utilizarea 
superioară a materiei prime, în 
viitorul plan cincinal producția 
complexului va crește mult și se 
va pune la dispoziția beneficia
rilor un sortiment tot mai bogat 
de produse. Pornind de la necesi
tatea stringentă a asigurării unor 
materiale superioare pentru indus- 

■; tria producătoare de mijloace de 
; tiănsport, colectivul întreprinderii 

a asimilat și introdus de curînd 
în producția de serie un nou sorti
ment de placaj. Este vorba de 
placajul solicitat la construcția va
goanelor C.F.R. și a navelor mari
time. Noul tip de placaj, cu ca
racteristici superioare, răspunde 
cerințelor pentru care e destinat.

ȘTIRI SPORTIVE
9

Deservire 
la domiciliu
Posesorii de aparate de ra

dio, televizoare, picup-uri și 
magnetoioane își pot procura 
piese de schimb fără să se mai 
deplaseze la magazinele de 
specialitate. Pe baza unei co
menzi adresate printr-o simplă 
carte poștală, magazinul „DIO
DA", din Bd. 1 Mai, nr. 126, sec
torul 8 (Oficiul poștal 41) vă 
trimite la domiciliu piesele do
rite, contra plată cu ramburs.

Orice solicitant din țară poa
te obține pe această cale pie
sele de schimb necesare.

HANDBAL. Echipa României a cîști
gat turneul de la Madrid

Selecționata masculină de hand
bal a României a obținut o nouă 
victorie în turneul internațional de 
la Madrid. De data aceasta hand- 
baliștii noștri au întrecut cu 25—19 
(11—11) reprezentativa Spaniei. Cei 
mai buni jucători ai formației ro
mâne au fost Gruia (autorul a 8 
puncte), Popescu, Gațu și Oțelea. 
Intr-un alt rheci, echipa Norvegiei 
a învins cu 14—13 (7—9) reprezenta
tiva Franței.

In urma acestor rezultate, echipa 
României s-a clasat pe primul loc 
al turneului, terminînd competiția 
neînvinsă.
• NATAȚIE. Victorie românească

la concursul de la Praqa
Proba de 200 m fluture din cadrul 

concursului internațional de înot de 
la Praga a fost cîștigată de Agneta 
Sterner (România) cu timpul de 
2’38’T/IO. Alte rezultate : 100 m liber 
bărbați — Fortuni (Spania) 55" 8/10 ; 
100 m liber femei — Gruhert (R.D.G.) 
l’03”5/10 ; 200 m bras femei — Brăge 
(Suedia) 2’50"7/10.
• HALTERE. Două noi recorduri

mondiale
Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Kiev, sportivul 
sovietic Arnold Golubovici a stabi
lit două noi recorduri mondiale la 
categoria mijlocie : 170 kg. la stilul 
împins (vechiul record era de 168,500 
kg) și 490 kg la totalul celor trei 
stiluri (vechiul record mondial era 
de 487,500 kg).

• TIR. La Balcaniadă, sportivii noștri
conduc în proba de skeet

Campionatele balcanice de tir au 
început la Istanbul cu proba de 
„skeet" (talere aruncate din turn), 
în care, după prima manșă, conduc

Florescu (România), Sencovici (Româ
nia), Manolov (Bulgaria) cu cîte 97 
puncte.

o
TENIS. Țiriac și Năstase în Suedia

A început turneul internațional de 
tenis de la Baastad (Suedia). In sfer
turile de finală, Ion Țiriac l-a în
vins pe spaniolul Manuel Orantes 
cu 4—6, 6—1, 6—1, 1—6, 7—5, iar Ilie 
Năstase a cîștigat cu 6—3, 1—6, 6—4, 
6—2 în fața suedezului Holmstroem. 
La turneu participă și cunoscutul 
jucător spaniol Manuel Santana, 
care l-a eliminat cu 6—3, 6—1, 6—4 
pe suedezul Andersson.

CICLISM. Un nou duel Gimondi — 
Merckx ?

Turul ciclist al Franței a continuat 
ieri cu desfășurarea etapei a 12-a 
pe distanța Digne — Aubagne (165,500 
km). A cîștigat italianul Gimondi în 
4h 23’15’’. urmat în ’ordine de spa- 

notă înotători care
Una din numeroasele tabere spor

tive pionierești, cea de la Moneasa 
(județul Arad) reunește in această 
vacanță peste 200 de școlari din toată 
țara. Specialitatea lor sportivă este 
înotul. Din păcate însă, tabăra (ini
țiată de Consiliul Național al Orga
nizațiilor de Pionieri) este departe 
de a-și realiza scopul, pentru că — 
ne spunea surprins antrenorul fede
ral de natație, prof. Aurel Urmu- 
zescu — peste 100 de copii nu știu 
să facă decît „pluta"... Unii dintre 
„înotătorii" de la Moneasa, pur și 
simplu, nu știu să înoate. Din cei 11 
instructori, doar 4 au o calificare co
respunzătoare.

Au existat desigur o serie de cri
terii la selecționarea copiilor pentru 
Moneasa, dar a lipsit tocmai ceea ce 
era mai important : să știe să înoate.

niolul Gandarias și belgianul Merckx, 
cronometrați cu același timp. In cla
samentul general individual continuă 
să conducă detașat Merckx.

FOTBAL. Câștigătoarea „Cupei Gre
ciei" desemnată prin tragere la sorți

Finala „Cupei Greciei" la fotbal, 
disputată între echipele Panathinaikos 
și Olympiakos. s-a terminat la ega
litate (1—1) după prelungiri. Prin tra
gere la sorți a fost desemnată cîști- 
gătoare echipa . Panathinaikos, dar 
cum această formație este și cam
pioana țării, la „Cupa cupelor" va 
participa Olympiakos.

• Celebrul portar sovietic .Lev 
fașin a disputat la 9'iulie cel de-al 
300-lea. meci al său pentrb echipa 
Dinamo Moscova, în campionatul 
unional de fotbal. lașin nu a primit 
nici un gol în acest meci jubiliar, 
echipa sa învingînd cu l—0 pe Ara
rat Erevan.

.. nu știu să înoate
In schimb, aflăm — tot de la fede
rația de specialitate .— că la această 
tabără n-a fost trimis nici unul din
tre micii sportivi care frecventează 
centrul de înot de la Palatul pio
nierilor din Capitală, centru ce-și 
desfășoară activitatea de ani de zile 
la numai cîțiva pași de sediul 
C.N.O.P.

Se știe prea bine, taberele sporti
ve pionierești se adresează acelor 
copii care dovedesc minime aptitu
dini într-un sport sau altul. Scopul 
este de a-i perfecționa pe micii 
sportivi în vederea selecționării și 
lansării lor ulterioare în rîndul per
formerilor. Or, după cum se vede, 
tabăra de la Moneasa face „excep
ție".

Prima cunoștință cu pei
sajul mongol o facem prin 
fereastra avionului care ne 
înfățișează — pe lingă 
munți, dealuri și coline îm
pădurite — stepa nesfîrșltă 
smălțuită cu flori multi
colore, punctată din loc în 
loc de nenumărate cirezi 
de vite, turme de oi și că
mile, herghelii de cai. Stră- 
bătînd mii de kilometri prin 
această țară de un pito
resc inedit, avem prilejul 
să cunoaștem multiplele 
transformări ce au avut și 
au loc în cuprinsul ei. noi 
orașe și sate, noi construc
ții de fabrici și uzine, de 
locuințe, așezăminte social- 
culturale etc. Sînt tot atî- 
tea motive de mîndrie pen
tru poporul mongol prieten, 
care aniversează astăzi, în 
plin efort constructiv, îm
plinirea a 48 de ani de la 
victoria revoluției populare 
din 1921.

Adesea in discuțiile cu 
specialiștii mongoli, care 
ne-au înfățișat rezultate ale 
construcției socialiste în 
țara lor, au revenit ca un 
leit-motiv cuvintele : „aici 
nu a fost nimic". Pe unul 
dintre asemenea locuri un
de, într-adevăr, cu ani în 
urmă nu se zăreau decît 
cîteva iurte în stepa goaiă, 
în apropierea unui nod de 
cale ferată, s-a înălțat un 
important oraș : Daihan. 
„Orașul născut din stepă", 
cum obișnuiesc să-i spună 
mongolii, constituie astazi 
al doilea centru industrial 
al tării. Aici s-a construit 
un șir de întreprinderi in
dustriale. între care un 
important obiectiv ener
getic, pe baza cărbunelui 
brun adus din bazinul car
bonifer Șarîn-gol, unde 
sînt mari exploatări la su
prafață. Liniile de înaltă 
tensiune care pornesc de 
la Darhan străbat sute de 
kilometri pînă la Ulan Ba
tor, Suhe Bator și alte lo
calități. Și oferă o prive
liște deosebită aceste ora
șe. mai ales în zilele Naa- 
dom-ului — serbările popu
lare care au loc cu ocazia 
aniversării victoriei revo
luției din 1921.

Vocația constructivă a 
poporului mongol își afir
mă prezența pretutindeni. 
O plimbare pe panglicile de 
asfalt ale străzilor din Dar

han ne oferă pe una ain 
laturile lor imaginea noi
lor blocuri de locuințe, 
școli, spitale și magazine, 
iar pe cealaltă latură ta
bloul stepei, punctată ici 
și colo de șantierele viitoa
relor construcții Adesea, 
înălțimea pe verticală a vi- 

: itoarelor construcții este 
marcată de turnurile ma
caralelor, prezentă obiș
nuită pentru arații deveniți
— o dată cu progresul e- 
conomic și social al țării
— zidari, dulgheri, meca
nici, șoferi. Vizităm, între 
altele, centrala electrică, fa
brica de cărămizi și cea de 
ciment, noul combinat ali-

cesta o creștere de 1,9 ori 
față de 1965.

O activitate intensă des
fășoară geologii mongoli, 
care au descoperit în sub
solul țării o gamă largă 
de minereuri utile, noi ză
căminte de cărbune ce ur
mează să fie date în ex
ploatare. Ei au prospectat 
aproximativ trei sferturi 
din teritoriul țării, dînd la 
iyeală peste 160 de ză
căminte de cărbune, noi 
surse de minereuri de fluo- 
rită, wolfram, molibden 
etc. Pe urmele geologilor 
vin constructorii obiective
lor industriale. în partea 
răsăriteană a deșertului

însemnări de călătorie

mentar care cuprinde fa
brici pentru produse de 
patiserie, fabrica de pani
ficație, cea de produse lac
tate. Prezenta industriei 
ușoare este marcată și ea 
de unități moderne, între 
care se remarcă fabrica ae 
prelucrare a pieilor și de 
haine de piele, care își spo
rește continuu producția 
anuală. întreprinderile in
dustriale ale orașului dau 
anul acesta o producție cu 
peste 28 la sută mai mare 
decît anul trecut. In pre
zent, în numai două luni 
se realizează un volum de 
produse industriale egal cu 
cel din întreg anul 1965.

In cursul discuțiilor pe 
care le-am purtat la redac
ția ziarului „Unen", organ 
al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, mi s-a 
explicat că Mongolia cu
noaște un ritm de dezvol
tare de neconceput în tre
cut. în decursul a numai 
șapte ani producția indus
trială a țării s-a dublat, 
cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare fiind înregistrate 
în industria energiei elec
trice și a cărbunelui. In 
ultimii ani au fost con
struite noi centrale termo
electrice, iar capacitatea 
celor vechi a fost lărgită. 
Producția de energie elec
trică înregistrează anul a-

Gobi, la Dzun-Bain se înal
ță turlele sondelor, vestind 
prezența unei noi așezări 
a petroliștilor. Locuri unde, 
în trecut, puteau fi văzute 
doar caravane de cămile, 
sînt străbătute astăzi de 
mijloacele mecanizate de 
transport ale caravanelor 
geologilor, ca și ale celor 
sanitare sau cinematogra
fice. Numai în cursul anu
lui trecut s-au organizat 
30 de expediții ale geolo
gilor în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării.

Aproape fără excepție, 
în discuțiile cu specialiștii 
și oamenii muncii mongoli 
ni s-a vorbit despre creș
terea șeptelului — cea mai 
mare bogăție a țării, des
pre numărul tot mai mare 
de animale care, în timpul 
iernilor, cînd temperatura 
coboară sub minus 40 de 
grade, _ iar viscolele sînt 
deosebit de puternice, stau 
în adăposturile nou con
struite, în aimacuri și so- 
monuri. în primele 5 luni 
din acest an arații au cres
cut 7 000 000 de animale 
tinere, cu 1 000 000 mai 
mult decît în perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. Cele mai pitorești ele
mente ale acestei străvechi 
ocupații le-am fntîlnit în ai-

macul Arhangai. Aici, a- 
raț'ii din cooperativele a- 
gricole, cu o suprafa
ță medie de circa 300 000 
ha fiecare, au reușit să 
îmbine ingenios modul de 
viață tradițional — în 
iurte (care pot fi cu 
ușurință mutate din loc, în 
căutarea pășunilor și a 
apei) — cu elemente ale 
traiului modern. La Ihta- 
mir, una din numeroasele 
localități noi, s-au înălțat 
clădiri administrative, școli, 
un dispensar, locuințe trai
nice din cărămidă și pia
tră, deasupra cărora se 
înalță aproape fără excep
ție antenele aparatelor de 
radio.

Pentru evoluția continuă 
a poporului pe calea pro
gresului, Partidul Popular 
Revoluționar și statul mon
gol acordă o deosebită a- 
tenție creșterii cadrelor de 
specialiști și tehnicieni, în 
marea lor majoritate ti
neri. Numai în acest an 
agricultura va primi peste 
o mie de absolvenți ai 
școlilor tehnice agricole și 
specialiști ai Institutului 
agricol din Ulan Bator. 
Dezvoltarea puternică a 
învățămîntului se concre
tizează în numărul tot mai 
apreciabil al celor ce în
vață în școlile de cultură 
generală, în institute și fa
cultăți sau la cursurile pen
tru pregătirea de muncitori 
calificați destinați diferite
lor sectoare ale economiei 
naționale.

în cursul călătoriei prin 
Mongolia populară am avut 
adeseori prilejul să aud 
cuvinte de caldă simpatie 
și prețuire la adresa țării 
noastre, a poporului ro
mân. E și firesc să fie așa 
între două popoare fră
țești, constructoare ale 
vieții noi, unite prin trai
nice relații de prietenie și 
colaborare, sub semnul 
luptei comune pentru idea
lurile socialismului și păcii.

Am evocat doar cîteva 
din elementele desprinse 
din noile realități ale Mon
goliei populare, țară în care 
prefacerile înnoitoare con
stituie nota dominantă, 
mareînd înaintarea conti
nuu ascendentă pe calea 
construcției socialiste.

C. BORDEIANU

TELEGRAMA

Cu prilejul celei de-a 48-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
mongole, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Luvsantorjiin 
Toiv, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

(Agerpres)

Ședința festivă

de la Ulan Bator
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 48-a aniversări a

Spectacol de gală 
cu filmul mongol „Dimineața"
Joi seara, la cinematograful „Re

publica" din Capitală a avut loo 
spectacolul de gală cu filmul mon
gol „Dimineața", organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă ț 
cu prilejul celei de-a 48-a aniversări ' 
a revoluției populare mongole.

Au asistat Dinu Vasile, vicepreșe
dinte al C.S.C.A., Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Alecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din

Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R.P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul Geo 
Saizescu a vorbit despre cinemato
grafia mongolă și a prezentat filmul 
galei, (Agerpres)

revoluției populare din Mongolia — 
sărbătoare națională a poporului 
mongol — la Ulan Bator a avut loc o 
ședință festivă. Au participat Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, și 
alți conducători de partid și de stat, 
veterani ai revoluției, oameni ai 
muncii din capitala mongolă, șefii 
misiunilor diplomatice.

D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, a prezentat raportul „A 48-a a- 
niversare a revoluției populare mon
gole".

vremea
Timpul probabil pentru 12—13—14 

iulie : vremea se va menține în ge
neral instabilă și răcoroasă la înce
putul intervalului, apoi se va ame
liora. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse, mai ales în cursul după-a-

miezelor. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura în 
creștere la sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, iar maximele între 20 și 30 
de grade. In București, vremea se 
menține în general instabilă și răco
roasă la începutul intervalului, apoi 
în ameliorare. Cerul va fi temporar 
noros. Averse în cursul după-amieze- 
lor. Vînt potrivit. Temperatura _ în 
creștere la începutul .intervalului.

Noi hanuri 
și complexe 

turistice
Recent au fost date în folo

sință noi unități reprezentative ale 
cooperației de consum. Amplasate 
pe magistralele turistice ale țării, 
în locuri pitorești, ele au primit 
primii oaspeți, intrînd astfel în 
ritmul alert al sezonului estival. 
Pe șoseaua ce urcă în serpentine 
spre rezervația de zimbri din ju
dețul Harghita s-a inaugurat ha
nul turistic BUCURA, agreabil loc 
de popas. întreaga construcție a 
hanului poartă amprenta arhitec
turii românești, fiind o adaptare 
adecvată și modernizată a stiluri
lor și motivelor din partea locului, 
în braserie, ca și pe terasele — 
acoperite și neacoperite — gazdele 
ospitaliere oferă oaspeților prepa
rate renumite de bucătărie.

Se pregătește darea în exploa
tare și a altor unități care dispun 
de amenajările și dotările cores
punzătoare pentru ca cei aflați pe 
drumurile țării să simtă din plin 
plăcerea relaxării. în seria aces
tora se înscriu complexele turis
tice COVASNA, HOREZU și MI- 
CLĂUȘENI.

VATA MINERALĂ - UN MATERIAL
PREȚIOS PENTRU

I. D.

Demonstrație festivă la Rostock organizată cu prilejul deschiderii 
„Săptâmînii păcii în zona Mării Baltice"

rostock, „Sâptămma păcii 
în zona Mării Baltice"

Criza politică din Italia

Faza consultărilor

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA DE LA N. PUICEA

O preocupare recentă a co
lectivului întreprinderii de ma
teriale izolatoare din Berceni — 
Ploiești, care a și dat rezultate 
demne de consemnat, o consti
tuie lărgirea sortimentelor de 
produse din vată minerală cu 
caracteristici superioare. Dotată 
cu utilaje noi și moderne, I.M.I.- 
Berceni produce, pe lingă VATA 
MINERALA IN VRAC, și o 
gamă variată de PRODUSE 
NOI din vată minerală, capabi
le să satisfacă exigențele tehni
cii în construcții.

Vata minerală este un exce
lent material izolator, obținut 
prin prelucrarea unor roci na
turale ce se pulverizează prin 
topire. Datorită caracteristicilor 
tehnice pe care le are, ea se 
utilizează la izolații termice și 
fonice. Produsul ajunge la be
neficiari sub diverse forme. 
Printre noile sortimente se nu
mără SALTELELE din vată mi
nerală. Realizate pe diverse su
porturi — de-carton ondulat sau 
rabiț de stuf, pe plasă de sîr- 
mă, pe hîrtie bituminată — sal
telele sînt materiale termo- 
izolatoare sub formă de covoare, 
ce se folosesc la instalații de 
încălzire, rezervoare, aparate și 
instalații de înmagazinare a 
căldurii, la conducte de toate ti
purile pentru aburi, apă caldă 
sau rece, gaze.

La I.M.I.-Berceni se fabrică 
trei sortimente de PLACI DIN 
VATA MINERALA. In primul 
rînd, PLACI FONOABSOR-

BANTE — cu modele, cu supra
fața netedă sau perforată ; apoi, 
PLACI UTILIZATE LA AMOR
TIZAREA ZGOMOTELOR și 
PLACI TERMOIZOLANTE pen
tru temperaturi de 250° C.

Prin presarea și. tratarea plă
cilor de vată minerală se obțin 
PLACI AUTOPORTANTE, utili
zate ca izolant termic și J'onic 
pentru învelitorile din plăci on
dulate de azbociment la halele 
industriale, la izolarea termică 
a pereților exteriori.

Alte produse noi ale I.M.I.- 
Berceni sînt IMPÎSLITURILE 
DIN VATA MINERALA — ce 
se realizează în două sortimen
te : pentru construcții navale, 
termo și fonoizolații în con
strucții și pentru instalații fri
gorifice, ca izolații de diferite 
tipuri pentru temperaturi joase 
Se produc, de asemenea, CO
CHILII și ȘNURURI din vată 
minerală. Cochiliile sînt elemen
te prefabricate obținute prin 
tratarea vatei minerale cu ră
șini sintetice și prin înfășurarea 
acesteia cu un „bandaj" de îm- 
pîslitură din fibre de sticlă. Ele 
se folosesc la izolarea termică 
a conductelor de apă, de abur 
și de produse petroliere, precum 
și la conductele de termoficare 
cu o temperatură de pînă la 
400° C.

Un bun izolator termic pen
tru diverse conducte și rezer
voare cu conducte de apă cal
dă ș.a. este șnurul de vată mi
nerală.

CORESPONDENȚA DE LA ȘT. DEJU

Regiunea Rostock din nordul R. D. 
Germane găzduiește în aceste zile o 
manifestare devenită tradițională — 
„Săptămîna păcii în zona Mării Bal
tice" Cea de a 12-a ediție a acestei 
manifestări ihtrunește, ca și in alți 
ani, mii de oaspeți din țările limitrofe 
cu Marea Baltică, precum și din Nor
vegia și Islanda

Centrul regiunii, bătrînul port han
seatic Rostock, care a sărbătorit a- 
nul trecut 750 de ani de existență, 
pare întinerit. Caracterul larg a) 
manifestărilor din cursul acestei 
săptămîni este oglindit de faptul că 
s-au programat forumuri de discu
ții pentru parlamentari, juriști, tineri, 
femei, un seminar pedagogic, o con
ferință în problemele muncii, expo
ziții, diferite manifestări culturale și 
sportive.

Vorbind la forumul tineretului la 
care participă reprezentanți a 40 de 
organizații de tineret și studențești 
din U.R.S.S., Polonia, R.D.G., din ță

rile scandinave și din R F. a Ger
maniei, Albert Norden, membru al 
B.roului Politic al C.C. al P.S.U.G.,’ 
a sintetizat părerile participanților, 
în următoarele cuvinte : „Știm că 
asigurarea unei păci durabile este un 
țel care poate fi atins. Forțele progre
siste din Europa și din întreaga lume, 
care urmăresc acest țel, sînt azi pu
ternice"

Sub o formă sau alta, aceste cuvinte 
revin ca un leit-motiv în toate dis
cuțiile celor prezenți la manifestările 
de la Rostock, care își exprimă în a- 
cest fel dorința și voința de a trans
forma Marea Baltică într-o mare a 
păcii.

Oaspeții care vizitează în aceste zile 
regiunea Rostock au totodată posibi
litatea de a cunoaște realizările lo
cale, realizări reprezentative pentru 
dezvoltarea de ansamblu a R. D. 
Germane în cei 20 de ani de exis
tență.
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începînd de ieri, atenția ob
servatorilor politici din capitala 
Italiei este concentrată spre 
Palazzo del Quirinale, unde 
președintele Saragat a început 
în cursul dimineții consultările 
în vederea rezolvării crizei de 
guvern. Se așteaptă ca 
după trei zile șeful statului să 
anunțe numele persoanei pe 
care o însărcinează cu alcătuirea 
noii formații guvernamentale.

Consultările de la Quirinale 
— unde la fiecare 30 de minute 
se succed în biroul președin
telui Republicii importante per
sonalități politice — au mai mult 
un caracter de rutină și nu se aș
teaptă să aducă elemente spec
taculoase față de pozițiile deja 
anunțate. O primă remarcă 
formulată aici este că ele se des
fășoară cu rapiditate, ceea ce 
confirmă intenția de a se ieși 
cit mai rapid din criză. Spre 
această concluzie converg și ul
timele luări de poziție ale parti
delor democrat-creștin și socia
list, care se pronunță pentru 
reconstituirea cit mai grabnică 
a unui nou guvern de centru- 
stînga. Cu numai cîteva ore 
înainte de începerea consultă
rilor, consiliul național al de- 
mocrat-creștinilor, printr-un 
efort evident de a păstra unita
tea rîndurilor sale, a ales fără 
dificultate noua direcțiune, pe 
președintele și secretarul său 
național, respectiv pe Zaccagnini

și Piccoli. Socialiștii au ales, 
rîndul lor, pe Francesco de 
Martino, ca secretar, și pe Man
cini, în funcția de vicesecretar 
al P.S.I.

După intensa activitate des
fășurată în ultimele zile de către 
toate partidele, se presupune că 
șefului statului îi 
prezentată ca o 
a soluționării crizei 
vern reconstituirea 
ției de centru-sting a, 
să facă parte democrat-creștinii, 
partidul socialist, partidul so
cialist 
P.D.C. 
soluție 
„unica 
criză", 
cum se 
cument 
central 
derea în capacitatea politicii de 
centrurstînga de a da un răs
puns democratic așteptărilor 
țării".

Partidul comunist și Partidul 
socialist al unității proletare, 

■ Mișcarea socialiștilor autonomi 
și reprezentanții în parlament 
ai independenților de stingă 
sînt de părere că o ieșire pozi
tivă din actuala criză de guvern 
se poate realiza doar prin pro
movarea unei politici interne și 
externe în interesul democra
ției și progresului social, al sa
tisfacerii cerințelor de reînnoi
re, avansate cu insistență de 
masele populare.

va fi 
variantă 
de gu- 

coali- 
din care

unitar și republicanii, 
optează pentru această 
pentru că o consideră 
ieșire constructivă din 
iar socialiștii — după 
menționează într-un do- 
adoptat de comitetul lor 
— „își reafirmă încre-

*

*
*
*
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viața internațională
GENEVA

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare 

Proiect britanic privind interzicerea armelor 
bacteriologice

GENEVA 10. — Corespondentul 
'Agerpres, Horia Liman, transmi
te : în ședința de joi a Comitetu
lui pentru dezarmare, șeful dele
gației britanice, Fred Mulley, mi
nistru de stat la Foreign Office, a 
prezentat un proiect de convenție 
privind interzicerea armelor bacte
riologice. în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, reprezentantul brita
nic și-a exprimat speranța că ac
tuala sesiune a Comitetului va lua 
în discuție, de asemenea, proble-

PARIS

Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

PARIS 10 (Agerpres). — La Pa
ris s-a desfășurat joi cea de-a 25-a 
ședință a Conferinței cvadripartite 
asupra Vietnamului. Deschizînd 
dezbaterile, șefa delegației guver
nului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh, a arătat că gu
vernul pe care îl reprezintă este 
gata să discute retragerea fără 
condiții a tuturor trupelor america
ne și ale altor țări aliate cu S.U.A. 
din Vietnamul de sud. Ea a reafir
mat hotărîrea guvernului revoluțio
nar de a angaja consultări cu di
feritele grupări politice din Vietna
mul de sud, pentru a forma un gu
vern provizoriu de coaliție.

Referindu-se la interesul pe care 
R. D. Vietnam îl arată față de 
Conferința cvadripartită, șeful de
legației acestei țări, Xuan Thuy, a 
arătat că guvernul său „a proce
dat la o analiză exhaustivă a do
cumentelor ședințelor precedente, 
constatînd că inițiativele america
ne formulate cu prilejul celor 24 de 
ședințe anterioare nu sînt convin
gătoare". El a reafirmat poziția

Semnarea tratatului
de prietenie bulgaro-ungar

SOFIA 10 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : La 
Sofia a fost semnat joi Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară 
Ungară. Din partea bulgară, tra
tatul a fost semnat de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, iar din 
partea ungară de Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Jeno Fock, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc ță
rănesc ungar. Acest document, care 
înlocuiește tratatul din 1948, preve
de întărirea relațiilor interstatale, 
economice și culturale dintre cele 
două țări în conformitate cu 
schimbările intervenite ca rezultat 
al construirii socialismului și al 
situației internaționale.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Todor Jivkov a' arătat că 
colaborarea bulgaro—ungară se

Statele neangajate 

șl problemele âwi contemporane
La Belgrad au continuat 

joi lucrările întîlnirii con
sultative a țărilor neanga
jate. la care participă re
prezentant! din 51 de țări 
ale Europei, Asiei, Africii 
și Americii Latine.

Participantii la întîlnire 
examinează locul și rolul 
politicii de neangajare în 
lumea contemporană, pre
cum și posibilitățile de 
intensificare a activității ță
rilor neangajate în viața 
internațională, în scopul 
sporirii contribuției lor la 
lupta pentru pace, inde
pendentă și progres social.

în cuvîntul de salut a- 
dresat participanților la în
tîlnire, Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive 
Federale a Iugoslaviei, a 
relevat că „politica de 
neangajare și-a demonstrat 
vitalitatea și s-a afirmat ca 
o forță constructivă în re
lațiile internaționale, și-a 
adus o contribuție im
portantă la progresul ge
neral în lume". Președin
tele guvernului iugoslav a 
subliniat apoi că astăzi 
principiile acestei politici 
sînt tot mai prezente pe 
toate meridianele, că e- 
xistă condiții favorabile 

mele interzicerii experiențelor nu
cleare subterane și ale demilitari
zării teritoriilor submarine, astfel 
încît să poată fi înaintate Adunării 
Generale proiecte de acord asupra 
acestor probleme. Referindu-se la 
interzicerea armelor bacteriologice 
și chimice, vorbitorul a subliniat 
necesitatea ca toate țările să ade
re la Protocolul de la Geneva 
din 1925, care, însă, va trebui în
tărit prin ratificarea unor noi in
strumente internaționale.

R. D. Vietnam că o condiție fun
damentală pentru instaurarea păcii 
în Vietnam o constituie retragerea 
necondiționată a trupelor ameri
cane.

în intervenția sa, șeful delegației 
americane, Henry Cabot Lodge, și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
eliberarea de către guvernul R. D. 
Vietnam a încă trei prizonieri a- 
mericani, arătînd că acest fapt ar 
putea constitui un nou pas spre 
un schimb mai larg de prizonieri.

CONSTITUIREA 
DE NOI COMITETE 

POPULARE REVOLUȚIONARE 
ÎN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 10 (Agerpres). — In alte 
cinci orașe sud-vietnameze — Tay 
Ninh și capitalele provinciilor Vinh 
Long, Rach Gia, Vi Thanh și Can 
Tho — au fost constituite comitete 
populare revoluționare — anunță 
agenția de presă Eliberarea. La con
gresele constitutive au participat re
prezentanți ai diverselor organizații 
de masă, ai comunităților religioase, 
și ai forțelor armate de eliberare.

dezvoltă și cuprinde diferite do
menii ale vieții social-politice, e- 
conomice și culturale a celor două 
țări. Noul tratat întărește prietenia 
de nezdruncinat dintre cele două 
popoare. Bazat pe principiile in
ternaționalismului socialist, acest 
tratat deschide o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor frățești și 
a colaborării reciproce — a sub
liniat Todor Jivkov.

în cuvîntarea sa, Jeno Fock a re
levat satisfacția pentru rezultatele 
colaborării din ultimii douăzeci de 
ani, arătînd că relațiile în dome
niul politic, economic și tehnico- 
științific se dezvoltă pe o linie 
ascendentă. El a arătat că există 
toate condițiile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor reciproce. Un
garia și Bulgaria, a spus el, con
struiesc sistemul social socialist, 
dezvoltă în mod dinamic economia 
națională, iar partidele și guver
nele celor două țări au poziții iden
tice.

pentru dezvoltarea colabo
rării între statele neanga
jate. El a adresat un apel 
participanților de a exami
na în comun posibilitățile 
și căile pe care țările 
neangajate pot să acționeze 
în scopul îmbunătățirii cli
matului internațional, al 
rezolvării problemelor ma
jore care preocupă lumea 
contemporană. Toți sîntem

promovarea colaborării in
tre toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, de a- 
partenență la grupări poli
tice și militare, pentru con
lucrarea în vederea conso
lidării păcii. Numeroși vor
bitori s-au pronunțat îm
potriva politicii de bloc, au 
relevat primejdia pe care 
o prezintă cursa înarmări
lor, care absoarbe resurse
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interesați — a spus M. Ri
bicici — în reafirmarea 
principiilor pozitive ale 
neangajării, în dezvoltarea 
economică accelerată a re
giunilor mai slab dezvolta
te ale lumii, într-un rol mai 
activ al acestor țări în ca
drul O.N.U. și în general 
într-o participare mai ac
tivă a lumii neangajate la 
viata comunității interna
ționale.

In cadrul dezbaterilor ge
nerale, pînă în prezent au 
luat cuvîntul delegați din 
35 de țări. Din cuvîntul 
participanților la discuții 
se desprind ca idei princi
pale preocuparea pentru

uriașe, în timp ce o mare 
parte a lumii este victima 
subdezvoltării. Ei au con
damnat toate formele de 
colonialism și neocolonia
lism, au înfierat politica de 
apartheid a Republicii Sud- 
Africane și a regimului ra
sist din Rhodesia. Totoda
tă, participanții și-au ex
primat calda simpatie și so
lidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, cu 
lupta de eliber.are a po
poarelor care se mai află 
sub dominația colonială.

în ansamblul lor, dezba
terile au relevat existența 
unor puncte de vedere care 
întrunesc adeziunea majo

PREȘEDINTELE
5

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Președintele Pompidou a ținut joi 
după-amiază la palatul Elysee, în 
prezența primului ministru, Chaban 
Delmas, prima sa conferință de 
presă de la instalarea în funcția 
de Șef al statului.

Referindu-se la situația internă, 
el a chemat toate formațiunile po
litice să colaboreze, într-un cadru 
constituțional, cu guvernul, pentru 
realizarea sarcinilor acestuia. Pre
ședintele Franței a arătat că vor 
trebui făcute eforturi pentru - redu
cerea cheltuielilor militare și că 
„majorarea cheltuielilor publice 
preocupă în mod profund guver
nul, care este hotărît să le limite
ze". „Menținerea unui control a- 
supra creditelor este esențială, dacă 
se dorește evitarea inflației". Pom
pidou a anunțat că guvernul pre
gătește pentru perioada reluării ac
tivității parlamentare din toamna 
acestui an „un plan de acțiune" în 
toate domeniile, care va necesita 
„eforturi și sacrificii".

Referindu-se la problemele ex
terne, Pompidou a declarat că 
Franța nu se opune, în principiu, 
lărgirii Pieței comune prin adera
rea Marii Britanii sau a oricărei 
alte țări, dar că „cei șase" vor 
trebui, înainte de aceasta, să se pu
nă de acord asupra problemelor co
munitare. Abordînd pe larg situa
ția din Orientul Apropiat, preșe
dintele francez a reafirmat hotărî
rea de a nu ridica embargoul li
vrărilor de arme pentru țările din 
această regiune, declarînd că orice 
modificare în acest sens va fi de
terminată de evoluția situației mi
litare și politice. El s-a declarat 
partizan al eforturilor depuse de 
reprezentanții celor patru mari pu
teri la O.N.U. pentru găsirea unei 
soluții a conflictului arabo-israe- 
lian.

„O soluționare a problemei ger
mane, a spus apoi președintele, nu 
va putea fi realizată decît prin 
destinderea relațiilor Est-Vest. 
Acesta este unul din motivele esen
țiale pentru care sîntem partizani 
ai acestei destinderi cu toate țările 
socialiste și în special cu Uniunea 
Sovietică".

„Franța este ostilă politicii de 
bloc și tot ceea ce duce la slăbirea 
acestei politici, la apropierea sta
telor cu regimuri politice, economi
ce și sociale diferite, ne pare o ac
țiune bună și de dorit" — a spus 
Pompidou.

El a arătat că Franța rămîne 
prietena și aliata Statelor Unite și 
că fiecare din cele două țări își 
păstrează libertatea de acțiune și 
de apreciere a evenimentelor, în 
cadrul angajamentelor reciproce pe 
care și le asumă.

Stabilirea de relații 
diplomatice între 

R. A. U. și R. D. G.
CAIRO 10 (Agerpres). — Agen

țiile M.E.N. și A.D.N. au anunțat 
că Republica Arabă Unită și Re
publica Democrată Germană au 
hotărît să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

rității participanților. A- 
cest fapt scoate în relief 
posibilitățile pe care le au 
statele neangajate de a in
fluența pozitiv cursul vieții 
internaționale, aducîndu-și 
o contribuție prețioasă la 
statornicirea unor relații 
de colaborare și înțelegere 
în lume, la cauza păcii și 
progresului.

Actuala întîlnire este re
zultatul unor convorbiri și 
consultări intense între gu
vernele țărilor neangajate 
desfășurate în ultima 
vreme, pornindu-se de la 
propunerea iugoslavă de a 
intensifica activitatea aces
tor țări, inclusiv convoca
rea unei conferințe la nivel 
înalt. De altfel, din inter
vențiile mai multor dele
gați s-a desprins necesitatea 
de a se reactualiza formula 
convorbirilor dintre repre
zentanții țărilor partici
pante la conferințele de la 
Belgrad și Cairo, de a se 
stabili noi criterii privind 
desfășurarea întîlnirilor vi
itoare ale statelor neanga
jate.

Joi după-amiază s-a în
trunit comitetul desemnat 
să redacteze documentul fi
nal, care urmează să fie a- 
doptat în cursul zilei de 
vineri.

Ci/ prilejul celei 
de-a XXV-a 
aniversări 

a eliberării 
României

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a României de sub jugul 
fascist, ambasadorii Vasile Mușat 
(Cuba), Neculai loan Vancea (Gui
neea), însărcinatul cu afaceri a.i. 
Alexandru Ilieș (Indonezia) și a- 
tașatul cultural al Ambasadei ro
mâne din Japonia, M. Pavelescu, 
au ținut conferințe în cadrul cărora 
au vorbit despre realizările remar
cabile obținute de România în cei 
25 de ani de la eliberare, precum 
și despre principiile politicii exter
ne a țării noastre.

în cadrul manifestărilor organi
zate în Suedia cu același prilej, la 
Muzeul de artă aplicată din Gotte- 
borg s-a deschis o expoziție de ta
piserii și scoarțe românești. Cu o- 
cazia vernisajului au rostit alocu
țiuni ambasadorul României în Su
edia, Eduard Mezincescu, și direc
torul muzeului, dr. Goran-Axel 
Nielsen.

(Agerpres)

Măsuri
de naționalizare 

preconizate 
de premierul indian

DELHI 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, a 
propus naționalizarea a șase din cele 
mai importante bănci ale țării. Răma
să la Delhi din motive de sănătate, 
ea a adresat un mesaj în acest sens 
către reuniunea Comitetului de lucru 
al Partidului Congresului, care se des
fășoară în prezent la Bangalore. în 
afară de aceasta, primul ministru in
dian a mai cerut în mesajul său lua
rea unor măsuri împotriva monopolu
rilor care acționează în țară.

AGENȚIILE

DE PRE SĂ

TRANSMIT:

Ambasadorul României în 
Iran, Pavel Silard, a făcut o vizită 
ministrului afacerilor externe al Ira
nului, Ardechir Zahedi. în cursul con
vorbirii care a avut loc între ministrul 
de externe iranian și ambasadorul ro
mân au fost abordate unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și alte pro
bleme interesînd ambele părți.

Autoritățile portugheze 
din Mozambic s-au dedat la 
o serie de incursiuni în te
ritoriul zambian au supus 
unui bombardament de artilerie 
o zonă de frontieră. Inciden
tele au fost declanșate din provincia 
mozambicană Tete și s-au soldat cu 
victime în rîndurile populației civile, 
în legătură cu aceasta, un purtător 
de cuvînt al delegației Zambiei la 
O.N.U. a declarat că se așteaptă in
strucțiuni din partea guvernului de 
la Lusaka în vederea unei eventuale 
cereri de convocare a Consiliului de 
Securitate.

Principalele centrale sin
dicale italiene au hotărît să 
declare o grevă generală de 24 
ore azi în Sicilia. Greva este con
cepută ca o acțiune de protest îm
potriva șomajului din insulă.

Aviația federală nige
riana a bombardat aeroportul Uli, 
controlat de forțele biafreze. Nu au 
fost înregistrate pagube sau victime 
omenești. Acest aeroport constituie 
singura legătură a Biafrei cu lumea 
exterioară. Se crede că raidurile avioa
nelor federale au drept scop să îm
piedice continuarea zborurilor cu a- 
jutoare către Biafra.

In localitatea balneară bel
giană Koksijde, situată pe coasta 
Mării Nordului, a avut loc 
miercuri, în prezența unui nu
meros public, un spectacol sus
ținut de ansamblul folcloric ro
mânesc din comuna Stoicănești. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes.

La Oran a început joi pro
cesul intentat celor 182 de 
foste înalte oficialități alge
riene, acuzate de a fi inițiat o lo
vitură de stat în decembrie 1967. Prin
tre principalii acuzați se numără Ta- 
har Zbiri, fost colonel și șef al statu
lui major al Armatei populare națio
nale algeriene (care va fi judecat în 
contumacie) și Laroussi Khelifa, fost 
ministru și director general al asocia
ției naționale aeriene.

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM
AL U.R.S.S.

Cuvîntarea lui A. Gromîko
MOSCOVA. 10. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 10 
iulie, la Kremlin s-a deschis a 6-a 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. La lucrările sesiunii parti
cipă tovarășii L. Brejnev, A. Kosî- 
ghin, N. Podgornîi și alți conducători 

. de partid și de stat sovietici.
Ordinea de zi a sesiunii prevede 

dezbateri în jurul raportului cu pri
vire -la situația internațională și poli
tica externă a Uniunii Sovietice. 
Printre alte puncte înscrise pe ordi
nea de zi figurează discutarea baze
lor legislației cu privire la educarea 
în colonii de muncă a deținuților.

Raportul la primul punct de pe a- 
gerida sesiunii a fost prezentat de A. 
Gromîko, ministrul de externe al 
U.R.S.S..

După ce a arătat că sarcinile care 
se pun în fața politicii externe so
vietice au fost analizate în cuvînta
rea rostită de tovarășul L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești 
de la Moscova, A. Gromîko a relevat 
principalele direcții și sarcini ale po
liticii externe sovietice.

„Politica externă a U.R.S.S. — a 
spus el — își propune ca scop să asi
gure, împreună cu celelalte țări so
cialiste, condiții internaționale favo
rabile pentru construirea socialismu
lui și comunismului. Ea își pune 
ca sarcină să întărească unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, priete
nia lor. Ea urmărește sprijinirea miș
cărilor de eliberare națională și co
laborarea multilaterală cu tinerele 
state în curs de dezvoltare.

Politica externă sovietică apără 
consecvent principiul coexistenței 
pașnice între state, indiferent de 
orînduirea lor socială, depune efor
turi pentru a salva omenirea de un 
nou război mondial.

Prin întreaga lor politică externă 
activă, țările socialiste contracarează 
forțele militarismului și agresiunii. 
Prin acțiunile și propunerile lor con
crete, îndreptate spre destinderea în
cordării internaționale, spre lupta 
împotriva liniei agresive în' politică, 
ele cimentează un larg front inter
național de luptă pentru pace.

Relațiile dintre statele comunită
ții socialiste reprezintă un tip nou 
de relații, care decurge din natura o- 
rînduirii lor sociale. Solidaritatea in
ternationalists, alianța strînsă a ță
rilor socialiste constituie o forță 
uriașă în lupta pentru pace și so- 

. cialism.
în continuare, vorbitorul a spus : 

„Uniunea Sovietică a prevenit de 
nenumărate ori marile state din Oc
cident că scindarea lumii în blocuri 
militare nu întărește securitatea in
ternațională, ci dimpotrivă o submi
nează. Organizația Tratatului de la 
Varșovia a fost răspunsul nostru la 
acțiunile țărilor occidentale și în pri
mul rînd la crearea blocului agresiv 
al Atlanticului de Nord. O etapă im
portantă în întărirea mecanismului 
militar de apărare al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia a 
fost hotărîrea Comitetului Politic 
Consultativ adoptată în luna martie 
a.c. la Budapesta".

Vorbitorul a subliniat că „este ne
cesară respingerea hotărîtă a năs
cocirilor precum că țările socialis
te se pronunță nu pentru o suve
ranitate deplină a statelor, ci pen
tru una limitată". Referindu-se la 
dezvoltarea relațiilor economice între 
țările socialiste, el a subliniat 
„însemnătatea hotărîrilor adoptate 
la recenta sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care ri
dică pe o nouă treaptă colaborarea 
economică a statelor participante la 
C.A.E.R.". .

„Partidul nostru și guvernul — a 
continuat el — vor face totul pen
tru a întări relațiile și colaborarea 
frățească cu Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Cehoslo
vacă, Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Populară Ungară, Republica 
Socialistă România, Republica' Popu
lară Mongolă, Republica Populară 
Democrată Coreeană, Republica De
mocrată Vietnam. Noi acordăm o 
mare însemnătate întăririi în conti
nuare a prieteniei și colaborării cu 
Cuba. Este necesar să subliniem că 
Uniunea Sovietică acordă o mare în
semnătate dezvoltării relațiilor cu 
Iugoslavia socialistă, deși aceste re
lații nu se prezintă întotdeauna lin.

Vorbind despre lupta împotriva 
primejdiei dezlănțuirii unui nou 
război mondial, A. Gromîko a arătat 
că „în această luptă Uniunii Sovietice 
și aliaților săi le revine sarcina de a 
înlătura numeroase obstacole, ridi- 

'cate de cercurile care urmează în 
politică o. linie agresivă".

în continuare, vorbitorul a spus : 
„în decurs de cinci ani S.U.A. duc 
un război împotriva poporului viet
namez, invadînd cu o armată de o 
jumătate de milion Vietnamul de sud. 
încâlcind în mod grosolan acordurile 
internaționale de la Geneva în pro
blema Vietnamului, ele au pțocedat 
ca un agresor.

Republica Democrată Vietnam și 
Frontul Național de Eliberare al 
Vietnamului de sud — iar în prezent 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — au 
demonstrat nu o dată hotățirea lor 
de a sprijini reglementarea politică 
a problemei vietnameze și au făcut 
propuneri concrete în acest scop. 
Propuneri corespunzătoare au fost fă
cute de ele în cursul convorbirilor 
de la Paris.

Uniunea Sovietică își exprimă spe
ranța că aceste propuneri vor fi pri
mite pozitiv de către S.U.A. Șan
sele de victorie ale S.U.A. în Vietnam 
pe cale armată sînt lipsite de pers
pectivă. Poporul vietnamez este 
ferm hotărît să continue lupta pînă la 
victoria cauzei sale drepte. „Uniunea 
Sovietică ar dori să creadă că lua

rea în considerație, în mod con
știent, a tuturor laturilor situației și 
a urmărilor posibile ale politicii și 
acțiunilor S.U.A. va determina gu
vernul american să înceteze războiul 
agresiv din Vietnam. Aceasta este ca
lea sigură spre succesul convorbirilor 
care se poartă în prezent, iar Uniu
nea Sovietică ar dori să vadă acest 
succes".

A. Gromîko s-a referit în conti
nuare la conflictul din Orientul A- 
propiat. După ce a criticat politica 
Israelului în legătură cu acest con
flict, el a declarat: „Singura cale 
sigură ar fi rezolvarea problemei pe 
baza eliberării teritoriilor ocupate de 
trupele israeliene cu recunoașterea, în 
același timp, a dreptului tuturor sta
telor din Orientul Apropiat, inclusiv 
a Israelului, la existență națională 
independentă și instaurarea în aceas
tă regiune importantă a unei păci 
trainice.

In prezent, între guvernele respec
tive, inclusiv ale marilor puteri, 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate — U.R.S.S., S.U.A.,
Franța, Anglia — are loc un schimb 
de păreri cu privire la căile de regle
mentare a situației din Orientul A- 
propiat. ' Deocamdată nu se poate 
spune cu ce se va încheia acest 
schimb de păreri.

Guvernul sovietic a manifestat o 
importantă inițiativă și a elaborat 
propuneri menite să sprijine regle
mentarea politică în Orientul Apro
piat. Am dori ca guvernul S.U.A., pe 
a cărui politică se sprijină Israelul, 
să se situeze în această problemă pe 
o poziție mai realistă, conducîndu-se 
după interese de lungă durată și nu 
după calcule de conjunctură de un 
fel sau altul".

în continuare A. Gromîko s-a o- 
cupat de problemele securității eu
ropene. „Recunoașterea de către toate 
statele a rezultatelor celui de-al doi
lea război mondial, construirea pe a- 
cest fundament a relațiilor atît între 
țările europene, cît și între statele eu
ropene și țările altor regiuni ale lu
mii — iată ce cer, în primul rînd, in
teresele securității europene" — a 
spus el.

„Un eveniment de importanță isto
rică l-a constituit nașterea cu 20 de 
ani în urmă a primului stat al oame
nilor muncii germani — Republica 
Democrată Germană". Vorbitorul a 
subliniat că frontierele stabilite după 
război, „inclusiv frontiera Oder — 
Neisse, și frontiera dintre cele două 
state germane, constituie o garanție 
importantă pentru securitatea Eu
ropei".

A. Gromîko s-a referit apoi pe larg 
la încercările de renaștere a militaris
mului și nazismului german și la pe
ricolul pe care acesta îl reprezintă 
pentru pace.

După ce a adresat o serie de critici 
Republicii Federale a Germaniei, el 
a spus : „Nu o dată Uniunea Sovietică 
a subliniat că Republica Federală a 
Germaniei are nu mai puține posibi
lități decît alte țări pentru dezvolta
rea unor relații normale cu Uniunea 
Sovietică. Dificultățile în relații nu 
sînt generate de noi. O cotitură în 
relațiile noastre poate avea loc, și 
noi am dori acest lucru, dacă R.F.G. 
ar păși pe calea păcii. Pornind de la 
aceste poziții, guvernul sovietic este 
gata să continue schimbul de păreri 
cu.R.F.G. privind renunțarea la fo
losirea forței, inclusiv încheierea u- 
nui acord corespunzător, precum și 
schimbul de păreri asupra altor pro
bleme ale relațiilor sovieto—vest-ger- 
mane și să realizeze contactele co
respunzătoare. Relevînd preocuparea 
U.R.S.S. pentru întărirea securității 
europene, vorbitorul a arătat că „sta
tele participante la Tratatul de 
la Varșovia au prezentat cunoscuta 
Declarație de la București, care con
ține un larg program de măsuri pri
vind asigurarea securității în Europa. 
Țările socialiste au prezentat propu
neri privind măsuri concrete spre 
destinderea militară în Europa.

Vorbitorul a relevat „larga rezo
nanță pe care a avut-o apelul adresat 
de către statele participante la Tra
tatul de la Varșovia tuturor țărilor 
europene privind convocarea unei 
conferințe generale europene în pro
blemele securității, adoptat în martie 
a.c. la Budapesta. De fapt, nici un stat 
european nu a obiectat împotriva 
propunerii privind convocarea con
ferinței".

După ce a arătat că guvernul so
vietic își exprimă satisfacția că gu
vernul Finlandei a manifestat ini
țiativă în legătură cu pregătirea a- 
cestei conferințe, vorbitorul a spus : 
„Guvernele unei serii de țări de
clară că este important ca succesul 
conferinței general europene să fie 
asigurat prin pregătirea ei corespun
zătoare. Acest lucru nu este în con
tradicție cu concepțiile noastre. Este 
important numai- ca pregătirea să nu 
fie transformată într-un obstacol de 
netrecut prin care nu s-ar putea a- 
junge la conferință".

Ministrul de externe al U.R.S.S. a 
vorbit apoi pe larg despre relațiile 
sovieto-chineze. După ce a expus 
punctul de vedere sovietic în legă
tură cu aceste relații, el s-a pro
nunțat pentru „restabilirea și dezvol
tarea în viitor a prieteniei dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză", pentru 
„rezolvarea divergențelor pe cale 
pașnică, pe calea tratativelor" 
și a arătat că „trebuie să se elimi
ne incidentele, că în relațiile dintre 
țările noastre limbajul vrajbei și for
ței este un limbaj nepotrivit".

„In prezent — a spus el, în orașul 
Habarovsk se desfășoară întîlniri 
între reprezentanții celor două părți 
într-o problemă limitată — regle
mentarea navigației fluviale în unele 
regiuni de frontieră. Partea sovietică 
consideră pozitiv însuși faptul acestei 
întîlniri". „Deocamdată — a arătat el 
— este greu să spunem care vor fi re
zultatele acestor convorbiri", referin
du-se la unele declarații din partea 

chineză și la recentele Incidente dts 
frontieră.

în continuare, raportorul s-a ocupat 
de problemele dezarmării. „Uniunea 
Sovietică — a spus el — a pornit și 
pornește de la faptul că pasul cel 
mai radical îndreptat spre diminua
rea primejdiei unui nou război mon
dial ar .fi dezarmarea generală și to
tală a statelor".

Arătînd că una dintre cele mai im
portante probleme în acest domeniu 
este așa-zisa problemă a armei stra
tegice, vorbitorul a spus : „Guvernul 
sovietic a raportat deja Sovietului 
Suprem despre hotărîrea sa de a tre
ce la un schimb de păreri cu S.U.A. 
în ceea ce privește așa-zisul arma
ment strategic. Guvernul S.U.A. a 
declarat că se pregătește pentru un 
schimb de păreri. Și guvernul sovie
tic este gata pentru aceasta. Aș vrea 
să exprim speranța că ambele părți 
vor aborda această problemă ținînd 
seama de marea sa însemnătate".

„Toate problemele — a subliniat 
A. Gromîko — care se referă la de
zarmarea nucleară totală, la lichida
rea armei nucleare, cu alte cuvinte la 
neadmiterea folosirii energiei ato
mice pentru producția armei nuclea
re, pot fi rezolvate într-adevăr nu
mai cu participarea tuturor statelor 
nucleare".

Activitatea politică externă a Uni
unii Sovietice, îndreptată spre înce
tarea cursei înarmării și spre dezar
mare, se înfăptuiește în colaborarea 
cea mai strînsă și cu sprijinul țăr/ 
lor socialiste frățești. Aliații noștr 
prin Tratatul de la Varșovia, Polo
nia, Cehoslovacia, R.D.G., Bulgaria, 
Ungaria, România acordă o însemnă
tate primordială realizării de progre
se în acest domeniu. La rîndul lor, 
ele vin cu propuneri importante pri
vind diversele aspecte ale dezarmă
rii, în special referitoare la țările 
Europei. Recent, printre participanții 
ca membră cu drepturi egale ai Co
mitetului pentru dezarmare de la Ge
neva a fost invitată Republica Popu
lară Mongolă.

în problemele dezarmării, ca și în 
numeroase alte probleme ale vieții 
internaționale, Uniunea Sovietică și 
alte țări socialiste simt întotdeauna 
sprijinul unui mare grup de state 
neangajate, a căror politică consti
tuie un factor pozitiv important în 
lupta comună pentru pace și ele a- 
preciază poziția acestor state.

în continuare, referindu-se la re
lațiile Uniunii Sovietice cu alte țări, 
A. Gromîko a spus : „Guvernul so
vietic a acordat întotdeauna o mare 
însemnătate relațiilor cu Statele U- 
nite ale Americii. Sîntem pentru dez
voltarea unor relații bune cu S.U.A. 
și am vrea ca aceste relații să se 
transforme în relații prietenești, '5> 
oarece sîntem convinși că acei/1,-1- 
cru ar corespunde intereselor atît ale 
popoarelor sovietice cît și ale po
poarelor americane.

Este limpede că cele două țări ale 
noastre sînt despărțite de profunde 
deosebiri de clasă. Uniunea Sovie
tică însă a pornit întotdeauna de 
la faptul că în problemele sprijinirii 
păcii U.R.S.S. și S.U.A. găsesc un 
limbaj comun.

Am acordat atenție declarației pre
ședintelui R. Nixon cu privire la 
faptul că, după părerea sa, după pe
rioada de confruntări vine era con
vorbirilor. Uniunea Sovietică este 
pentru convorbiri. Și dacă guvernul 
S.U.A. va urma în mod concret a- 
ceastă linie, din partea noastră, ca 
și înainte, există hotărîrea de a 
găsi poziții puse de acord atît în 
problemele relațiilor bilaterale cu 
S.U.A., cît și în problemele interna
ționale nereglementate. Firește că U- 
niunea Sovietică, urmînd principiile 
neschimbate ale politicii sale ex
terne, va porni la aceasta, de la res
pectarea drepturilor inalienabile și 
a intereselor legitime ale altor state, 
atît mari cît și mici.

Partea sovietică este gata să stu
dieze posibilitățile dezvoltării rela
țiilor sovieto-americane. Oare de ca 
să nu fie examinată, de exemplu, 
problema cu privire la schimbul de 
delegații competente ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Congresului 
S.U.A. ? în Uniunea Sovietică nu au 
rămas, se înțelege, neobservate nici 
declarațiile președintelui S.U.A. în 
favoarea unei întîlniri sovieto-ameri
cane la cel mai înalt nivel, bine pre
gătite.

Produce satisfacție — a spus el în 
continuare — dezvoltarea relațiilor 
țării noastre cu Franța, a cărei li
nie de politică externă se caracteri
zează prin orientarea spre interesele 
naționale proprii, spre colaborare în
tre statele din Est și Vest.

Uniunea Sovietică este adepta 
ideii ca relațiile sovieto-engleze, nu 
numai în domeniul economic, dar și 
în alte domenii, să capete o dezvol
tare mai deplină.

O atenție serioasă o acordă partea 
noastră îmbunătățirii consecvente a 
relațiilor cu Italia.

Uniunea Spvietică se pronunță pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
cu Japonia pe diferite linii. Unele lu
cruri importante au. și fost făcute în 
această direcție, în special în dome
niul comercial-economic.

Uniunea Sovietică va întreprinde 
tot ceea ce este necesar ca colabora
rea prietenească dintre țara noastră 
și India, una dintre marile puteri ale 
Asiei, să se dezvolte și să se întă
rească.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
dorința guvernului sovietic de a dez
volta relațiile cu Pakistanul, Finlan
da, Norvegia, Turcia, Iranul, Afga
nistanul, țările arabe și alte țări ale 
lumii.
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