
Lucrările Plenarei 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român

In ziua de 17 martie a.c. s-au deschis lucrările 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. Plenara are la ordinea de zi următoarele:

1. Programul național privind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producției animaliere în Republica 
Socialistă România în anii 1970—1980-

2. Programul național privind gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de iri
gații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii 
solului în Republica Socialistă România în anii 
1971—1975 și prevederile generale de perspectivă 
pînă în 1985.

3. Proiectul legii 
calității produselor.

4. Proiectul legii 
în unitățile socialiste

5. Informare cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului,

6. Informare referitoare la compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatura organelor de partid și 
de stat.

7. Informare cu privire la activitatea internațio
nală a Partidului Comunist Român in anul 1969 și 
planul de relații în anul 1970.

La lucrările plenarei participă ca invitați membri 
ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

privind asigurarea și controlul

organizării și disciplinei muncii 
de stat.

președinți ai comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, șefi și adjuncți ai secțiilor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, membrii Co
legiului Central de Partid, miniștri și conducători ai 
unor instituții centrale de stat, ai Frontului Unității 
Socialiste, ai Consiliilor oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană, secretari ai Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, ai Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Național al Femeilor, secretari cu proble
mele agricole ai comitetelor județene de partid, spe
cialiști din domeniul creșterii animalelor și îmbunătă
țirilor funciare, redactori șefi ai presei centrale.

Problemele aflate la ordinea de zi au fost exami
nate, în prealabil, în cursul zilei de 16 martie, în co
misiile Comitetului Central.

La dezbaterile în plenara Comitetului Central asu
pra primelor două puncte la ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii: Virgil Trofin, Iosif Banc, Nicolae 
Mihai, Gheorghe Necula, Vasile Marin, Iosif Uglar, 
Miu Dobrescu, Mihai Telescu, Constantin Sandu, Vic
tor Bolojan, Petre Ionescu, Nicolae Vereș, Dumitru 
Dinișor, Domokoș Szasz, Petre Baniță, Gheorghe Ghi- 
nea, Vasile Temișan, Ion Sîrbu, Tiberiu Mureșan, Ion 
Teșu, Teodor Haș, Nicolae Giosan, Alexandru Galoș, 
Angelo Miculescu, Gheorghe Moldovan, Ion Avram.

Lucrările plenarei continuă.
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O valoroasă inițiativă vizind ampli-5
ficarea mișcării de inovații,

f.

, pe care 
o supunem atenției organizațiilor U.T.C., 

tinerilor din întreaga țară
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(Text prescurtat)

concur- 
ancora-

AUREL URDEA, 
maistru

IN ACȚIUNE

tive pe diagrama productivitățiî, 
organizatorii au stabilit cu pre-

N. UDROIU

VREM CA UN NUMĂR CÎT 
MAI MARE DE TINERI SĂ POA

TĂ ROSTI: „EVRIKA I"

4
ALEXANDRU COSMAN

BALOTĂde NICOLAE

Apuseni, o cabană
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filozofi ai culturii, decît 
sau albumele de artă,

Secvenfă de la Uzina textilă 
Arad : tînăra muncitoare Ana 

Borte} la mașina de legat 
urzeli

O invitație sosita pe adresa redacției ne-a adus zilele trecute 
la Sibiu. Am devenit astfel martori la actul de naștere al unei 
inițiative destinată să determine în rîndurile tinerilor o largă 
participare la mișcarea de inovații și raționalizări. Autor al 
acestei valoroase idei — Comitetul municipal Sibiu al Uniunii 
Tineretului Comunist. Rîndurile de față își propun să prezinte 
cititorilor mobilurile, conținutul, felul cum ea va fi aplicată și 
urmărită.
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Programul național privind dezvoltarea

zootehniei și creșterea producției

animaliere in Republica Socialistă

România in anii 1970—1980

(Text prescurtat)
MARCEL HAȘU, 

lăcătuș

SEMĂNATUL

CULTURILOR

VAȘTEAPTĂ ZVÎN

TAREA ÎNTREGULUI

TEREN
Ca punct de plecare al raidu

lui de campanie în județul Olt 
nu am mai folosit obișnuitele ru
brici ale operativei Direcției agri
cole. Condițiile de sol și climă 
fiind dintre cele mai diferite pe 
raza județului, nu se putea încă 
vorbi despre o declanșare gene
rală a campaniei și, deci, cifrele 
operativei nu ne-ar fi putut spune 
prea multe. Așa încît, am prefe
rat drumul direct, în sudul ju
dețului, unde primăvara a în
ceput să intre mai devreme în 
drepturile ei depline. Aria inves
tigației ne-am plasat-o în raza 
întreprinderii pentru mecanizarea 
agriculturii Vișina.

Solicitat să aprecieze felul în 
care a început campania, ingi
nerul șef, Constantin Mateescu 
preferă confruntările la fața lo
cului, direct în unitățile pe care 
le deservește întreprinderea. Pri
ma unitate vizitată este, firesc, 
cooperativa agricolă din vecină
tate — Vișina Veche. Pentru 
realizările bune (culturile din pri
ma urgență au fost însămînțate 
pe 120 de hectare ; lucrarea cu 
grapa s-a aplicat pe 260 de hec
tare și cu discul pe alte 140 hec
tare) am cerut tovarășului 
Constantin Tiugan să ne răspun
dă la întrebarea : le-ați obținut

cu eforturi deosebite ? „Da și nu 
— ne-a răspuns președintele coo
perativei agricole. NU, pentru că 
aceste lucrări sînt executate nu
mai de către mecanizatori. DA,
pentru că ochiul nostru a fost 
permanent conectat cu scara ter- 
mometrului și cu condițiile de 
umiditate din sol. Da, pentru că 
activitatea specialiștilor noștri, a 
brigadierilor, șefilor de echipă, a 
foarte mulți dintre membrii coo
peratori a fost în această perioadă 
subordonată unui singur scop : 
prinderea timpului optim în efec
tuarea fiecărei lucrări. Dacă la 
semănatul mazărei, de pildă, nu 
ai prins primele cinci zile bune, 
pierderile nu le mai poți recu
pera".

Dar lucrurile n-au decurs la 
toate unitățile ca aici. Zeci și 
zeci de... cauze au împiedicat ca 
prima zi de campanie, așa cum se 
prevăzuse, să fi însemnat și pri
ma zi plină de lucru. Dar să 
continuăm investigația.

— Pe d-voastră ce v-a împie
dicat pentru ca pînă în prezent 
să nu ieșiți la semănatul culturi
lor din urgența întîi ? — i-am în-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

E sîmbătă seara, către orele 
20. Sosesc invitații tînărului de 16 
ani, care, profitînd de aniversa
rea zilei sale de naștere, a „con
vocat" un ceai. Băieții și fetele 
care sună la ușa apartamentului, 
au avut „cuvînt de ordine" să 
nu abordeze costumul și cravata, 
rochia și pantofii de lac. Ținuta 
obligatorie — cît mai... neconfor- 
mistă : „blugi", cămăși colorate 
— băieții; pijamaua ori fusta cît 
mai „mini" (dacă statura fetei e 
prea mică ji nu-i stă bine pija
maua), și cisme — fetele. Trei 
mag-uri (corect magnetofoane) se 
concurează. Și ca mărci și ca mu
zică și ca intensitate sonoră. Pe 
masa bucătăriei se aliniază ca
dourile : sticle de băutură de di
mensiuni, ambalaje și conținut 
diferite : coniac, whisky, rom, 
vodcă, lichioruri, etc., etc. — ne
apărat mărci străine. Și pentru 
că totul trebuia să fie cît mai 
deosebit, părinții — după ce 
și-au terminat treburile pen
tru pregătirea tratației — au ple
cat, în vizită obligatorie, la prie
teni. Ora de întoarcere ? Cît mai

CEAIUL DANSANT
CU ESENȚĂ

DE... CONIAC
cu putință, nu înaintetîrziu 

de 24.
O lampă cu gaz adusă de la 

bunici și cîteva luminări răspîn- 
dite prin încăperi au asigurat o 
iluminare cit mai puțin luminoa
să. Și, petrecerea a început. Se 
dansează, se consumă cu poză 
„cadourile" (vinul, lăsat de pă
rinți și potrivit lîngă gustări, ră- 
mîne neconsumat fiindcă face

paite din băuturile... demodate), 
se scot țigările — tot străine și, 
cel mai abitir fumează... fetele. 
Intr-un tîrziu, cînd potrivit con
semnului, părinții se înapoiază, 
găsesc urmele ceaiului: un fum 
gros, care a răzbătut prin ușa 
apartamentului, pahare pe jumă
tate consumate, țigări pe jumă
tate arse, sticlele goale, ca și pla
tourile cu gustări. Nu îndrăznesc

Ideea s-a născut pornind de 
la o comparație deloc satisfă
cătoare. In majoritatea între
prinderilor ponderea tineretului 
în totalul salariaților se află în- 
tr-o continuă creștere. Nivelul 
de pregătire profesională cu
noaște de asemenea continue 
îmbunătățiri./Și totuși contribu
ția lor, a tinerilor, la îmbogă
țirea patrimoniului tehnic al 
uzinelor și fabricilor nu se su
pune unei reguli corespunzător 
ascendente. E drept, putem greși 
extrapolînd aci „bastonul de 
mareșal", părerea că fiecare tî- 
năr poate deveni peste noapte 
inventator. Dar experiența de
monstrează. fără echivoc, re
sorturi latente. resurse mari 
prin a căror punere în valoare 
ei pot participa direct, în mod 
susținut la raspfndirea- progre
sului tehnic.

— Acest lucru ne-am propus și 
noi, ne spune tovarășul Ilaric 
Munteanu, prim secretar al Co
mitetului municipal Sibiu al 
U.T.C. Vrem ca printr-un an
samblu dc măsuri, in colaborare 
cu organele sindicale și condu
cerea tehnico-administrativă a 
întreprinderilor, să stimulăm la 
tineri preocupările față de acti
vitatea dc cercetare științifică, 
să-i mobilizăm la soluționarea 
diversității de probleme tehnice 
iscate în activitatea productivă 
a unităților economice. In mod 
concret vom fi satisfăcuți doar 
în măsura în care cit mai mulți 
tineri muncitori, tehnicieni sau 
ingineri vor deveni permanenți 
participanți la mișcarea 
vații și raționalizări.

Urmărind să asigure 
sului o cit mai deplină 
re în tematica aplicativă curen
tă a uzinelor, pentru a orienta 
preocupările tinerilor către ace
le chestiuni a căror soluționare 
'poate determina impulsuri pozi-

STILUL CULTURII
NECESITATEA UNEI EPOCI

Trebuie să mărturisesc, din 
capul locului, că o anumită ex
periență mi-a oferit, mai preg
nant decît lucrările de estetică 
și de psihologia artei pe care 
le-am consultat, decît operele 
unor 
istoria __  ___ __
prilejul intuirii directe a acelui 
fenomen pe care-1 numim al sti
lului. Iată care a fost acea ex
periență, deloc excepțională și, 
totuși, constituind pentru mine 
una din acele trăiri revelatoare 
pe care le ai arareori.

Sînt ani de-atunci. Intr-o 
vară, una din verile studenției, 
am urcat la o cabană în munții

Apuseni, o cabană situată la o 
înălțime nu prea mare dar fa
vorizată de o deschidere largă a 
perspectivei îngăduind privirilor 
să străbată întreg ținutul Tran
silvaniei. pînă departe la Carpa- 
ții răsăriteni, pînă la întorsura 
Buzăului care se vedea în anu
mite ore ca o dungă violentă și, 
mai aproape, urmînd lanțul su
dic al Carpaților, prin munții 
Făgărașului care se zăreau în 
ore de bună vizibilitate cu toate 
vîrfurile lor, pînă la masivul 
Detunatei. O vale largă se des-

să întrebe prea multe, se mulțu
mesc cu informația laconică: 
„Ceaiul a fost colosal!“ și se 
apucă de... făcut ordine prin 
casă.

Nu este o poveste născocită. 
Lipsesc, într-adevăr, numele, 
școala și adresa exactă. Dar asta 
pentru că aveam la dispoziție 
prea multe nume, prea multe 
școli și prea multe adrese.

Nimeni nu va avea rigiditatea 
să susțină că petrecerea denumi
tă ceai este o calamitate socială, 
că elevii au voie să danseze nu
mai în cadrul școlii, organizat și 
sub supravegherea adulților. E- 
xistă o vîrstă cînd începi să do
rești o reuniune într-un cerc mai 
intim, în care vrei să te întîlnești 
cu grupul tău de prieteni, să 
marchezi un eveniment — ca 
ziua de naștere, un examen luat 
sau un succes la un concurs. 
La urma urmelor, ceaiul amintit

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

De curînd am citit ca li
nele pietre încep să moară. 
Că un laborator s-a înfiin
țat pentru vindecarea ma
ladiilor pietrelor. Chimiștii 
disperați spală pietrele de 
săruri și de calcar sub pre
siunea binefăcătoare a apei. 
Li se fac pietrelor transfu
zii pentru ca piatra materie 
vie să nu-și piardă coeziu
nea, să nu se dilate sub ac
țiunea acizilor și să se des
compună ca și un organism 
viu atins de o boală 
rabilă.

Aceste maladii ale 
trelor, precum și 
veche că foarte multe bac
terii trăiesc în pietre ca și 
în corpul omenesc ne în-

incu-

pie- 
știrea

(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare in pag. a V-a)

chidea chiar în fața cabanei. 
De jur-împrejur culmi cu pante 
domoale, păduri de brad, pășuni. 
Și, căsuțele mici, de vară ale 
moților care urcă din văi cu 
oile, stîne cu țarcuri. Contem- 
plînd de aproape ori mai de de
parte toate aceste alcătuiri ale 
mîinii omenești, arta moților 
lemnari îți descoperă înainte de 
toate o anumită ordine a ei. O 
succesiune a elementelor unifor
me dispuse conform unor sime
trii riguroase, o ierarhizare a 
formelor -reglementată de anu
mite legi ale geometriei intuite, 
evident, de meșterii lemnari, în 
sfîrșit o ingenioasă echilibrare, 
armonizare a funcționalității cu 
gratuitatea decorativ-estetică, 
toate acestea, și altele încă, de
monstrau — fie că era vorba de 
un acoperiș din șindrile, de 
bîrnele alcătuind pereții casei 
de grinzi ori-de șipci — iscusin
ța artistului care a prezidat la 
construcția tuturor acestor mi
nuscule clădiri. Dar, ceea ce 
m-a fascinat de-a dreptul a fost 
corespondența tuturor acestor 
forme și figuri plastic-arhitec- 
tonice cu elementele firii încon
jurătoare.

Dispunerea șindrilelor e ace
eași cu a solzilor suprapuși de 
pe un con de brad ; bîrnele, 
grinzile unei construcții conti
nuă dispoziția firească, arhitec
tonica unui copac. O lege subtilă 
părea să fi fost însușită de oa
menii care, construind, au rîn- 
duit toate cele făurite de ei în- 
tr-o ordine regizată de acea 
lege. Piatra fusese tăiată și clă
dită după norme similare cu 
acelea Sare determină rostuirea 
straturilor, a rocilor. Am admi
rat atunci, și de atunci încoace, 
geniul acelui meșter necunoscut 
care a dat artei populare, unel
telor ei, obiectelor celor mai ba
nale, de uz casnic, formă, uni
tate, ordine, integrîndu-le in
tr-un microunivers uman. Toate 
acestea aparțin unei viguroase 
unități stilistice. Opera artiști
lor, a meșteșugarilor anonimi a 
avut ceea ce numim stil.

Pornind de la asemenea expe
riențe, sîntem dispuși să înțele
gem fenomenul stilului ca pe 
unul strict estetic. Desigur, uni
tatea stilistică a formelor, struc
turilor este observată, înainte 
de toate. în domeniul artelor și, 
îndeosebi, a artelor plastice. 
Conceptul însuși de stil a avut 
o aplicare mai frecventă în do
meniul artelor decorative. Se 
vorbește, despre diverse stiluri 
în arta decorării interioarelor —• 
despre mobilă Ludovic al XIV- 
lea sau Empire. Dar fenomenul 
este mult mai larg. Am avut

(Continuare în pag. a II-a)
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A LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ CE E NOU PE CER

Luptător de frunte
al proletariatului român, 
revoluționar devotat cauzei

partidului și poporului

Ni se întimplă adesea. în nop
țile cu lună, să ridicăm ochii 
spre stele și să visăm, uitînd 
pentru o clipă preocupările de 
zi cu zi și devenim în acea cli
pă copii. Iată, dar — și, desi
gur nu numai aceasta — ce ne-a 
îndemnat să trecem pragul clă
dirilor deschise spre astre ale 
Observatorului Astronomic al 
Academiei. Tovarășul CON
STANTIN DRlMBA, directorul 
Observatorului ne oferă, în acest 
sens, amănunte :

— Observatorul nostru parti
cipă la alcătuirea unor cataloa
ge stelare moderne, la determi
nări orare de precizie, care sint 
cerute de Biroul Internațional 
al Orei de la Paris, unde se cen-

în cursul aprigelor bătălii de 
clasă purtate de masele munci
toare, sub conducerea Partidului 
Comunist, împotriva exploatării, 
a regimului burghezo-moșieresc, 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății, s-au afirmat 
de-a lungul anilor mii și mii de 
luptători pe care nu i-au îngenun- 
chiat nici teroarea, nici temnițe
le. S-au distins în această luptă 
nenumărați militanți care, slujind 
cu credință partidul, îndeplinind 
cu răspundere și devotament sar- 

' ' ■ adus o
înfăptui-

cinile încredințate, au 
contribuție prețioasă la 
rea politicii partidului, 
greșul societății noastre.

între acești militanți. 
Ioc de frunte s-a situat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
revoluționar și activist de 
seamă al partidului comu
nist, fiu credincios al cla
sei muncitoare și al poporu
lui nostru, de la a cărui 
moarte se împlinesc astăzi 
5 ani.

Participant, în perioada 
mișcărilor muncitorești ce 
au urmat primului război 
mondial, la acțiunile din 
Valea Trotușului, la greva 
generală din 1920, acti- 
vînd în anii următori la 
Galați în rîndurile sindica
telor ceferiste, Gheorghiu- 
Dej a devenit la vîrsta de 
29 de ani, în 1930, mem
bru al Partidului Comu
nist Român.

Anii 1929—1933 — cînd 
sub conducerea Partidului 
Comunist, clasa muncitoa
re din țara noastră s-a ri
dicat cu vigoare deosebită, 
în fruntea întregului po
por, la lupta împotriva ex
ploatării, împotriva burghezo-mo- 
șierimii care încerca 
ce ' povara 
pe

dat o nouă perspectivă destine
lor țării, Partidul Comunist Ro
mân s-a afirmat tot mai strălu
cit ca singura forță capabilă să 
conducă lupta maselor pentru 
transformarea societății. în acea
stă perioadă cînd, Ia 6 Martie 
1945, ca urmare a puternicei o- 
fensive a maselor 
partid, la cîrma țării 
staurat guvernul Dr. 
za — primul guvern 
din istoria României, 
mat strălucit justețea 
tice, a strategiei și tacticii revo
luționare a partidului după care 
au acționat toate forțele intere
sate în progresul țării. Elabo-

conduse de 
a fost in- 

Petru Gro- 
democratic 
s-a confir- 
liniei poli-

VII-lea și al VIII-lea, președinte 
al Consiliului de Miniștri între 
1952—1955 și președinte al Con
siliului de Stat din 1961 pînă la 
încetarea sa din viață, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus o contri
buție de seamă la elaborarea po
liticii economice a statului nos
tru, Ia dezvoltarea culturii, a în- 
vățămîntului, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și a 
statului.

Internaționalist consecvent, Gh. 
Gheorghiu-Dej a adus în fruntea 
Comitetului Central o contribuție 
importantă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a parti
dului

Motonava 
Transilvania 

din nou 
la drum

tralizează rezultatele de pe tot 
globul, pentru a se deduce ulte
rior fluctuațiile axei de rotație, 
precum și proprietățile elastice 
ale pâmintului. Totodată, se fac 
determinări fotografice de pla
nete mici, de comete, de galaxii 
îndepărtate, se observă fenome
nele solare (fotosferă și cromo- 
sferă). fotometria stelelor varia
bile fizice. Bineînțeles, 
nostru de cercetare este 
mai vast. Un serviciu specializat 
de pildă, se ocupă cu observa
rea și cercetarea sateliților des
tinați unor scopuri geodezice, 
precum și cunoașterii structurii 
atmosferei. De curiozitate, vă in
formez că într-o singură noap
te cerul Bucureștiului este tra
versat de cinci pînă la opt sa
teliți.

— Cu 
tretineți

— Cu 
valoare 
Leningrad și

NU AȘTEAPTĂ
->

(Urmare din pag. I)

în

planul 
mult

ce instituții similare in- 
legături ?
multe institute și obser- 
De exemplu, cel din 

alte centre din 
U.R.siS., din S.U.A., Franța, Ja
ponia și altele.

AURELIA MUNTEANU

să arun- 
economice 

umerii maselor populare, 
împotriva aservirii țării 
reselor monopolurilor 
pentru 
ței naționale 
modul cel mai pregnant spiritul 
de abnegație și dăruire al comu
niștilor, încrederea lor în trium
ful ideilor partidului. în această 
perioadă, Gheorghiu-Dej, căruia 
partidul i-a încredințat sarcina 
de secretar al Comitetului Cen
tral de acțiune al ceferiștilor, a 
adus o importantă contribuție 
la intensa activitate desfășurată 
pentru organizarea și conducerea 
luptelor muncitorimii ceferiste, 
dobîndind, asemeni celorlalți mi
litanți împreună cu care a acti
vat, merite de seamă în slujirea 
politicii partidului, a intereselor 
și aspirațiilor poporului.

Pentru activitatea sa revolu
ționară, asemeni multor altor 
activiști al partidului, Gheor
ghe Gheorghiu - Dej a fost 
condamnat la 12 ani de mun
că silnică, fiind deținut în 
înschisorile de la Jilava, Văcă
rești, Craiova, Ocnele Mari, Aiud, 
Doftana, Caransebeș, precum și 
în lagărul de la Tg. Jiu. Temni
țele și lagărele nu au putut frin
ge însă credința comuniștilor în 
izbînda cauzei pentru care 
luptau, hotărîrea lor de a conti
nua lupta pînă la capăt.

în condițiile crîncene ale dicta
turii fasciste și războiului hit- 
lerist. Partidul Comunist Român 
a ridicat sus stindardul luptei 
pentru apărarea ființei naționale, 
a organizat și condus lupta 
maselor populare împotriva dic
taturii și războiului, pentru răs
turnarea regimului antonescian, 
pentru scoaterea țării din război 
și alăturarea ei la coaliția antihit- 
leristă. După victoria insurec
ției de la 23 August, act de 
importanță istorică, care a

crizei

inte- 
străine, 

apărarea independen- 
au relevat în

rareâ ei a fost rodul gîndirii 
colective a partidului, a activu
lui de partid strîns unit în jurul ' 
Comitetului Central în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Așa cum arăta recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „o contribuție 
de seamă la îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid a avut-o în 
toată această perioadă, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — fiu credincios 
al clasei muncitoare, al poporu
lui român, militant revoluționar 
de seamă al partidului și poporu
lui nostru".

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din oc
tombrie 1945 a pus în fața între
gului popor un amplu program 
de luptă pentru redresarea și 
dezvoltarea economiei naționale, 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației, consolidarea uni
tății clasei muncitoare și a alian
ței dintre muncitori, țărani și in
telectuali, întărirea unității tutu
ror forțelor democratice, antiim- 
perialiste.

Acest program de deosebită în
semnătate elaborat de conduce
rea partidului a fost înfățișat în 
raportul politic al C.C. prezen
tat de Gheorghiu-Dej. care a 
fost ales secretar general al 
P.C.R.

In anii ce au urmat preluării 
întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare, partidul a 
orientat cu hotărîre și perseve
rență dezvoltarea României pe 
făgașul socialismului, în 
recția transformării ei într-o 
țară industrială cu o agricultură 
înaintată, spre progres material 
și spiritual continuu. Succesele 
obținute de țara noastră în edi
ficarea socialistă sînt rodul gîn
dirii colective a Comitetului Cen
tral al Partidului, al întregului 
nostru partid care a aplicat crea
tor legile obiective ale revoluți
ei și construcției socialiste, a în
dreptat în direcția necesară efor
turile partidului și ale întregului 
popor. îndeplinind înalte funcții 
în conducerea partidului și a sta
tului, prim secretar al C.C. al 
P.C.R. ales dc Congresele al

di-

și statului nostru, de cola
borare și alianță frățească 
cu toate țările socialiste, 
de întărire a unității sis
temului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, de 
solidaritate și colaborare 
cu toate popoarele, cu toa
te forțele progresiste pen
tru triumful păcii, al pro
gresului și înțelegerii în 
lume.

Subliniind prețuirea de 
care se bucură, activitatea 
pe care el a desfășurat-o 
în întreaga perioadă de 
după eliberarea țării, nu 
poate fi omis faptul că 
lui Gheorghiu-Dej îi revi
ne o mare răspundere pen
tru o serie de greșeli și 
lipsuri, de abuzuri și ilega
lități săvîrșite într-o anu
me perioadă și care au a- 
dus serioase daune parti
dului, politicii sale. Dez
văluind și criticînd cu 
înalta principialitate aces
te greșeli, Plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968 a 

luat măsuri care să nu mai per
mită niciodată repetarea unor a- 
semenea stări de lucruri străine 
orînduirii socialiste, politicii par
tidului. Prin condamnarea nea
junsurilor din activitatea lui Gh. 
Gheorghiu-Dej partidul nu dimi
nuează meritele sale față de 
partid, față de popor cărora par
tidul, poporul le dau o înaltă a- 
preciere.

Anii care au trecut de la în
cetarea din viață a lui Gh. 
Gheorghiu-Dej au însemnat pen
tru poporul nostru ani ai unor 
noi și însemnați pași înainte în 
edificarea socialismului, în dez
voltarea și înflorirea multilaterală 
a țării. în tabloul luminos al ul
timului sfert de veac, anii din 
urmă, marcați puternic de Con
gresele al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R., constituie — prin rea
lizările dobîndite, prin amploarea 
și profunzimea înnoirilor care au 
cuprins întreaga sferă a vieții so
ciale — o perioadă a cărei 
densitate în prefaceri calitative 
ne apare fără precedent. Un su
flu înnoitor, un profund spirit 
creator caracterizează astăzi toa
te domeniile activității politice, 
economice, sociale, spirituale ; o 
atmosferă propice activității crea
toare s-a instaurat și se instau
rează tot mai mult datorită con
secvenței cu care partidul pro
movează la scara întregii socie
tăți un stil de muncă realist și 
științific, receptiv la nou, la ex
periența maselor, de slujire nea
bătută a cauzei poporului. Aces
te trăsături definitorii ale întregii 
noastre vieți politice interne, ca- 
re-și găsesc expresia adecvată și 
în politica externă de pace și în
țelegere cu toate statele lumii, 
apar și mai puternice în lumina 
amplului program elaborat de 
Congresul al X-lea pe care cu en
tuziasm, strîns unită în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central întreaga națiune este ho- 
tărîtă să-l îndeplinească neabătut.

După o perioadă de repaus 
docurile portului Constanța, ne
cesară reviziei, reparațiilor și 
unor lucrări modernizare,
motonava „Transilvania" și-a 
reluat croazierele turistice. Tn 
primul voiaj al anului, moto
nava a plecat cu 40Q de turiști 
din țară. Dentru 6 zile, spre por
turile sovietice Odesa, Ialta și 
Soci. Pînă la deschiderea sezo
nului estival. „Transilvania" va 
efectua și alte călătorii în Ma
rea Neagră, urmînd apoi obiș
nuitele croaziere turistice din 
timpul verii pe ruta Constanța 
— Istanbul. .

AZI,
ÎN LIBRĂRII

EDITURA MINERVA 
SADOVEANU 

voi. 21, lei 20,00.
D. ZAMFIRESCU 

vol. I, lei 40,00.
MARIANA SORA : ,

rea poetică și mit în opera lui 
Lucian Blaga", Iei 8,00.

VIRGIL BRĂDAȚEANU : „Co
media în dramaturgia româ
nească", lei 13,00.

M.
i

„Opere"
„Opere“

„Cunoaște-

EDITURA TINERETULUI
ION POP RETEGANUL : „

mintirile unui școlar de altă
dată", lei 2,50.

JOI, 19 MARTIE 1979
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : IDIOTUL
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICĂ — ora 20 : 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
Studio) : HARFA DE IARBĂ — ora 
20 ; Teatrul Mic : EMIGRANTUL 
DIN BRISBANE — ora 20 ; Tea
trul Ciulești : CURSA DE ȘOA
RECI — ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : CRI
MA ȘI PEDEAPSĂ — premieră — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : CIND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de S’tat : UN ȘI- 
RAG DE PERLE — ora 19.30 ; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
O POVESTE CU CINTEC — ora 
17 ; (Str. Academiei) ; STROP DE 
ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 17 : 
Studioul I.A.T.C. : PIATRA DIN 
CASĂ — ora 20 ; Teatrul C. Tă- 
nase“ (Calea Victoriei) : NICUȚĂ 
LA TĂNASE — ora 19.30 ; Ansam
blul U.G.S. : RITM ’70 — ora 20 ; 
Circul de Stat : CARNAVALUL 
CIRCULUI — orele 16 și 19,30.

JOI, 19 MARTIE 1970 
PROGRAMUL I
• 17.30 Emisiunea in 

maghiară • 18.05 Film s

„SLATINA
ÎN LEAGĂNUL
SECOLELOR"

alComitetul orășenesc Slatina 
U.T.C., in colaborare cu Muzeul 
de istorie din localitate organi
zează î ' 
concursul 
nul 
du-se 
velul w
și apoi la nivelul orașului, con
cursul constituie un prilej pentru 
cunoașterea trecutului acestui o- 
raș multisecular, care a dat isto
riei și culturii noastre numeroase 
personalități de seamă. De aseme
nea, coneurențil vor avea posibi
litatea să se refere la perspecti
vele de dezvoltare ale orașului în 
viitorul plan cincinal.

între 20 și 28 martie a.c., 
;ul „Slatina în leagă- 

secolelor". Desfășurîn- 
în două faze : la ni- 
fieeărel organizații U.T.C.

trebat, pe rînd, pe președinții 
cooperativelor agricole din Vă
dastra și Vișina Nouă.

Timpul 1 A fost primul argu
ment ce l-au adus interlocutorii 
noștri. Discuțiile cu participarea 
mecanizatorilor, confruntate cu 
rezultatele obținute de către ve
cini, cooperatorii din Vișina Ve
che. au dovedit — lucru recunos
cut în final și de către cei doi 
președinți — netemeinicia unui 
astfel de argument.

— Eu. s-a explicat în cele din 
urmă, tovarășul Florea Antonie, 
președintele cooperativei agricole 
din Vișina Nouă, în zilele cînd 
cei de la Vișina Veche semănau, 
prinzînd o fereastră bună de lu
cru, a trebuit să merg la un in
structaj de două zile, convocat la 
Grădinari, de către Direcția agri
colă județeană iar inginerul coo
perativei, în aceleași zile, la o 
consfătuire la Caracal. Așa că nu 
a mai avut cine să se ocupe. 
Două zile acolo, aproape două 
zile pe drum...

— Cu mine a fost si mai în
curcat. ne-a spus ulterior pre
ședintele de la Vădastra. Florea 
Strinu. Sînt și inginer și nu știam 
unde să mă împart. în cele din 
urmă am optat pentru instructaj 
dar am... fugit pentru a veni în 
cooperativă.

Intenția poate i-a fost bună. 
Numai că... Scoate tractoarele din 
secție, le îndrumă la parcela care, 
conform planului de amplasare al 
culturilor, era destinată însămîn- 
țării cu mazăre (80 hectare). 
Acolo însă, tractoriștii se trezesc 
în fața cocenilor netăiați din 
toamna trecută. Și încep plimbă
rile în cîmp. în sfîrșit, se găsesc 
15 hectare arate din toamnă, la 
capătul cărora se adună și se re- 
distribuie tractoarele. Cînd să

pornească însă semănatul, trac
toriștii observă că sămînța avea 
buletinul de control negru. Clar, 
o astfel de sămînță, de o calitate 
necorespunzătoare nu putea fi 
acceptată. După o zi de peregri
nări în cîmp, tractoarele au ajuns 
din nou la secție, fără să tragă 
nici măcar o brazdă.

— Pînă la urmă, cel puțin cu 
sămînța ați rezolvat-o ? — l-am 
întrebat pe președintele coopera
tivei agricole din Vădastra.

— Da, ne-a răspuns dumnea
lui.

Sperînd că, în sfîrșit, aici s-a 
pus punct istoriei, nu ne-am pu
tut ascunde curiozitatea de a 
afla în ce mod. Dar iată ce ne-a 
fost dat să vedem mai departe : 
un buletin negru pentru 20 tone 
de sămînță de mazăre și unul 
roșu pentru... aceleași 20 tone de 
sămînță de mazăre. Cum era to
tuși cu aceste buletine ? Cum se 
explică această condamnabilă lip
să de răspundere față de soarta 
producției ?

în loc să fi acționat în conse
cință după primirea buletinului 
negru, pentru sămînța de mazăre, 
să o selecteze, tovarășul Florea 
Strinu a ales doar cîteva kilogra
me, le prezintă la laborator și ob
ține buletinul roșu. Oare, prin 
magazia de semințe a acestei

cooperative agricole, nu aveau 
obligația să-și facă drum și to
varășii de la Direcția agricolă, de 
la Uniunea județeană a C.A.P. ? 
O iarnă întreagă n-au avut timp 
să-și exercite această elementară 
datorie de serviciu ? Fără îndoia
lă, dacă și acest al 12-lea ceas se 
pierde în ședințe al căror scop 
rămîne numai acela de consem
nare a „măsurilor energice adop
tate în vederea bunei desfășurări 
a campaniei agricole de primă
vară", sigur că se pierde din ve
dere latura practică, intervenția 
imediată 
concret în 
mănunt a 
dică.

Spunem _ .
ranța că organele agricole jude
țene vor înțelege că : 1) dacă în 
zona mai nordică (pe lingă reșe
dința de județ) timpul campaniei 
agricole de primăvară încă nu a 
sosit, în partea de sud, care cu
prinde și cea mai mare suprafață 
arabilă, însămînțările au și în
ceput sau ar fi trebuit să încea
pă ; 2) că își vor reaminti zicala : 
ce pui acum sub brazdă, aceea 
culegi la toamnă. Or, dacă și alții 
vor semăna ce și cum au semă
nat cei de la Vădastra, sîntem 
curioși cine va fi găsit vinovat ?

și energică, sprijinul 
rezolvarea pînă la a- 
problemelor oe se ri-

toate acestea în spe-

CEAIUL DANSANT
(Urmare din pag. I)

{^ne/na PENTRU

ru- 
8,45;

O

MOLL FLANDERS: rulează la 
Patria (orele 9; 12; 15; 13; 21). Fes
tival (orele 9; 12; 15; 18; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR : 
lează la Republica (orele 
11.15; 13,45; 18,15; 18.45; 21,15).

DOI BĂRBAȚI PENTRU
MOARTE : rulează la Victoria (o- 
1-ele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ADIO TEXAS: rulează la Lucea
fărul (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 18,30; 
21), București (orele 9; 11.15; 13.30; 
16,30 ; 18.45 ; 21), Melodia (orele 9,45 ; 
12; 14.15; 16,15. 18,30; 20.45). Aurora 
(orele 9; 11; 13.15; 15.30. 17.45; 20), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45: 14; 16,30; 
18.45- 21).

MIREASA ERA IN NEGRU: ru
lează la Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20.30), Feroviar (orele 9; 11.15; 
12,30; 16. 18,15; 20.30), Gloria (orele 
9; 11.15; 13 30; 16: 18.15' 20.30),

GHICI CINE VINE LA CINA?: 
rulează la Central (orele 8.45: 11; 
13,15, 15,45; 18,15; 20,45)), Floreasca

(orele 10 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).
STA PIN PE SITUAȚIE: rulează 

la Lumina (orele 8.45—16,30 în con
tinuare; 18,45; 21), Bucegi (orele 
9,45, 12;............... ........

TE IUBESC, 
lează la 
16; 18,15;

LEUL
Timpuri 
tinuare).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE (orele 9—21 în conti
nuare).

VISUL 
lează ta 
13,30; 16; 
9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 
20,30)

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la înfrățirea 
(orele 15.15; 17,45; 20).

NOAPTE CU CEAȚA: rulează la 
Buzești (orele 15,30—18).

COLINA : rulează la Buzești 
(ora 20.30).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE: rulează la Dacia

16; 18.15; 20.30).
------- TE IUBESC: ru-
Doina (orele 11,30: 13,45; 
20,30).
AFRICAN: rulează la

Noi (orele 9—15 în con-

DOMNULUI GENTIL ru- 
Excelsior (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,30), Tomis (orele

PENTRU CA ZIMBETUL
SĂ NU DISPARĂ

Sticlele șl paharele cu picior din fotografia alăturată nu vor să 
semnifice, cum s-ar bănui la prima vedere, o petrecere sau ceva 
asemănător. Fotografia reliefează un aspect din timpul unui... 
examen. Da, al unui anume examen. încheiat recent la Sinaia. 
Aici, în incinta hotelului Palas s-au desfășurat, timp de 3 luni, 
cursuri de perfecționare pentru o serie de lucrători din alimenta
ția publică, organizate la nivel central de către Ministerul Comer
țului Interior. Peste 400 de cursanți, recrutați din toate județele 
tării, în covlrșitoarea lor majoritate tineri, s-au instruit aici, teo
retic și practic, in meseriile de hotelieri — recepționeri, bucă
tari, barmani, ospătari etc., au făcut apel la... bunele maniere și 
la un minim, dar obligatoriu, bagaj de cuvinte în limbile străine 
de largă circulație. Aceasta, pentru că toți acești tineri vor luera 
în sezonul estival în unitățile de pe litoral, bănuim, desigur, că 
zîmbetul cald, nedisimulat ce-a însoțit bucuria fiecăruia la tre
cerea cu succes a examenelor, nu-i va părăsi nici in desfășurarea 
activității acolo, sub briza marină.

limba 
_ _______ _ _ serial : 
Oliver Twist (II) • 18,35 Mult e 
dulce și frumoasă... • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Muzică 
populară interpretată la nai de 
Radu Simion • 19,30 „Gospodarii 
din Bodești“ a 20,00 Reflector 
© 20,15 Seară de teatru TV. Două 
piese intr-un act de George Căli- 
nescu : „Napoleon și Fouche“ sau 
„Despre mînie ; „Napoleon și Sf. 
Elena“ • 21,00 „Primăvara pe por
tativ" — emisiune muzical-core- 
grafică © 21.40 Telejurnalul de 
noapte • 21.55 Avanpremieră
© 22,15 Cronica ideilor. Lenin și 
industrializarea socialistă • 22,35 
Arte frumoas^.
PROGRAMUL II
• 20,00 Transmisiunea primei 

părți a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii Româ
ne. Dirijor : Pietro Argento (Ita
lia). Solistă : Maria Fotino © 21.00 
Actualități literare. Medalion Ion 
Barbu o 21,30 Film serial : „Răz
bunătorii". Reluarea episodului 
„Răpirea" • 22,10 Caleidoscop mu
zical.

. PV. LIPEB
(orele 8,30—20,45 în continuare), 
Ciulești (orele 15.30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

CORABIA NEBUNILOR: rulea
ză la Lira (orele 15.30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: 
lează la Cotroceni (orele 15,30; 
20,30).

DON JUAN FARA VOIE: 
lează la Volga (orele 10—12 
continuare; 16; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : _ 
lează la Viitorul (orele 15,30—19 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la 
șilor (orele 15,30; 18).

UNCHIUL MEU: rulează la 
șilor (ora 20,30).

CĂLUGĂRITĂ: rulează la 
căra (orele 15,30; 19).

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Arta (orele 9,30—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

RIO BRAVO: rulează la Vitan 
(orele 15,30; 19).
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Foto-text : SORIN DAN

n-a fost o orgie, iar sărbătoritul 
era un elev strălucit, ca și prie
tenii săi. Chiar băutura, cum spu
neam. a fost o poză. Băiatul a 
povestit, mai tîrziu, că nimeni n-a 
fost în stare să bea pe de-a în
tregul un pahar ; mai mult a în
ghițit chiuveta decît oaspeții. Și 
cu țigările cei mai mulți au bra
vat.

Dar tocmai asta vrem să dis
cutăm : poza, bravarea de acum 
și ce germinează ele.

Poți să ădmiți ca aniversarea 
de la 16 ani să difere de cea de 
la 12. Renunți chiar la prejude
cata bomboanelor oferite drept 
dar. Dar parcă îți amintești cu 
nostalgie de cartea dăruită în a- 
semenea împrejurare. începi să-ți 
faci complexe dacă nu cumva 
ești demodat și, din această pri
cină, nu prea înțelegi cit de nor
mal aște caj ceaiul de la 16 ani 
să‘aibă esența de coniac. Iți a- 
sumi riscul de a fi arătat cu de
getul pentru statornicia la un 
cod în care primează corectitu
dinea, simțul măsurii, bunul gust 
și simțul vîrstei.

Acum, sticlele n-au fost consu
mate în întregime, țigările au 
fost aruncate la jumătate, s-a 
dansat în casă și nu în pod sau 
la subsol, cum e ultima modă, 
a mai pîlpîit o luminiță de la 
lampa de gaz. Nu facem proces 
de intenție, dar aceste, jumătăți 
de măsură s-au datorat lipsei de 
antrenament. Pentru că am aflat 
despre ceaiuri, cu băieți și fete 
de 19 ani, care au degenerat în 
altceva. Stavila trebuie pusă a- 
cum, cînd nu există viciul, ci 
numai poza, cînd blazarea este 
mimată și n-a apucat să ajungă 
o stare de spirit. Altminteri, fa
tal, se ajunge la obiceiul de a 
consuma alcool, la viciul fuma
tului din adolescență, la extra
vaganța ținutei și a comportării. 
Am surprins la o cofetărie din 
vecinătatea unui liceu bucureș- 
,tean următoarea scenă : se. făcea 
o „chetă" pentru cumpărarea u- 
nei sticle de coniac. Era ziua 
unui coleg. Era recreație și sti
cla i-a fost adusă în dar, în cla
să. Intr-un alt liceu, două fete 
dintr-a X-a au fost eliminate pen-

tru că au fost prinse fumînd. 
Dar ele fumează de la 13 ani. 
Sau, un fapt aparent nevinovat ; 
numeroși, elevi pot fi întîlniți con- 
sumînd prin cofetării nu pră
jituri ori înghețată, ci cafea. 
A devenit o practică îritîl- 
nirea la cafea, și nici un lu
crător din comerț nu refuză 
să-i servească. De ce n-ar fi au
torizați legal s-o facă ? (După 
cum, de ce nu se respectă hotă- 
rîrea de a nu se mai vinde ado
lescenților băuturi alcoolice ? De 
ce miliția nu-i amendează pe 
lucrătorii din alimentația publică 
care fac concesii minorilor ?).

Descoperim, astfel, un soi do 
grabă de a „gusta din plăcerile 
vieții" foarte timpuriu, de A cu
noaște de la 16 ani „totul despre 
viață", Gravă nu este poate poza, 
ci metamorfoza ei, încercările de 
acum transformîndu-se în a doua 
natură, cînd blazarea nu mai este 
mimată. , .

Ne întoarcem la" ceaiul de la 
care am plecat. Cadourile, tra
tația, țigările, vestimentația costă 
bani. Ar fi ridicolă întrebarea: 
de unde au acești copii bani ? De 
la părinți, firește. Pentru că nici 
unul dintre copii nu face un se
cret din destinația banilor pe 
care îi cer și îi primesc. Sigur, 
fiecare își gospodărește bugetul 
cum crede de cuviință, și e de 
presupus că puțini părinți dau 
cu plăcere bani pentru cumpă
rături de soiul acesta. Cu strînge- 
re de inimă,‘dar o fac. Și dau 
nu numai bani, dar „supușenia" 
merge pînă acolo îneît pleacă 
„cuminți" de acasă să nu inco
modeze desfășurarea petrecerii. 
Să recunoaștem cinstit : e un fel 
de politică a struțului, care fa
cilitează evoluția înfățișată mai 
sus.

De bună seamă, trebuie să ai 
tărie și demnitate să reziști la 
replica dezarmantă : „ești depă
șit, papa !“, și să-ți faci „mese
ria" de părinte conform convinge
rilor pe care le ai. Dar în situa
ția aceasta nu e mai bine să a- 
pâri desuet decît să-ți însușești 
artificial aerul modern și să pa
tronezi, chiar plecînd de acasă, 
niște practici care pot genera vi
ciile de mai tîrziu ?

STILUL CULTURII
(Urmare din pag. I)

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Rahova (orele 15.30: 19).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Progresul (orele 
15.30; 18: 20.15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : 
lează la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Unirea (orele 15,30: 18: 20,15).

O ȘANSA DINTR-O MIE: ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

PRIETENI FARA GRAI: rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20.15).

VIA MALA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18: 20,15).

PAT ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Union) (orele 10; 
12; 14). Program de filme pentru 
abonați. Ciclurile A și B după a- 
miază.
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altă dată ocazia să discutăm — 
în coloanele acestui ziar — des
pre diversele aspecte ale stilu
lui individual. Ceea ce ne in
teresează, de astă dată, este 
stilul ca fenomen colectiv, uni
tatea stilistică nu a operelor 
unei personalități ci a unei epoci 
în totalitatea manifestărilor ei 
creatoare sau a unei colectivi
tăți creatoare de stil. •

Lucian Blaga a fost acel gîn- 
ditor român care, obsedat din 
anii formației sale de problema 
stilului, a construit edificiul 
Trilogiei culturii pornind de Ia 
o analiză a fenomenului stilis
tic. Dar clasificarea stilurilor, 
explicarea teoretică a succesiu
nii lor, ca și a modalităților 
fundamentale ale spiritului crea
tor, care determină diversitatea 
stilistică, l-au preocupat pe încă 
tînărul gînditor care, în 1924. 
publică Filozofia stilului. O lu
crare mai amplă, încadrînd c 
cercetare a acestui fenomen în 
sistemul filozofiei blagiene a 
culturii, va apare în 1935, sub 
titlul Orizont și stil. Cele două 
opere au apărut în anii noștri, 
prima (într-o 
cată de autor) 
și etape (1968), 
tarea Trilogiei 
Conform 
stilul e un
florește substanța spirituală", e 
un factor „prin care se împli
nește unitatea vie într-o varie
tate complexă de înțelesuri și

în-

versiune modifi- 
în volumul Zări 
a doua în reedi- 
culturii (în 1967).

concepției blagiene, 
„atribut în care în-

forme", este „coeficientul prin 
care un produs al spiritului 
uman își dobîndește demnitatea 
supremă". Lucian Blaga atri
buie, așadar, stilului, o semnifi
cație depășind, pe departe, ac
cepția strict estetică, pe de altă 
parte o accepție tehnicistă res- 
trinsă. După el, stilul este me
diul permanent al creației cul
turale umane. Nu există „lipsă 
de stil", „vid stilistic". Omul, 
manifestîndu-se creator. în ori
care domeniu al culturii — ști
ință, artă, filozofie, etică — nu 
poate să. o facă altfel decît 
tr-un cadru stilistic,

.Stilul nu este, așadar, un fe
nomen caracteristic doar artei, 
nu este numai o unitate a tră
săturilor estetice caracteristice 
ODereior aparținînd unei școli, 
unui curent, unei epoci. Toate 
operele, toate faptele de cultură 
poartă o amprentă stilistică. Sti
lul reprezintă. în acest sens lăr
git, nu numai maniera proprie 
unei colectivități de a trata ma
teria și formele în vederea rea
lizării unei opere de artă, ci an
samblul particularităților care 
dau culturii dintr-un timp spe
cificitatea sa.

Stilul devine astfel simptoma
tic pentru spiritul epocii ; pu
tem delimita mari epoci de cul
tură după stilurile care le defi
nesc. Goticul, clasicitatea, baro
cul sînt asemenea stiluri cuprin- 
zînd toate operele majore ale 
culturii unui timp.

Trăim într-o epocă în care 
strădanii convergente, pornind 
din diferite domenii ale culturii

noastre, au aceeași finalitate: 
crearea unei culturi noi Te
meiurile creațiilor noastre se 
află în tradiția pe care ne-o 
oferă o bogată moștenire cultu
rală. .Nu poți realiza o unitate 
stilistică fără să ai rădăcini in
tr-un sol care, el însuși, în- 
cursul istoriei sale a purtat am
prenta unor stiluri succesive. 
După cum nu există creație per
sonală ex niliilo, din nimic, nu 
există nici uri' stil care să se 
nască dintr-un vid stilistic. Cer
cetători ai domeniului stilurilor 
artistice au demonstrat că suc
cesiunea stilurilor se face con
form unor legi. în constituirea 
unui stil este necesară, înainte 
de toate, o conștiință stilistică. 
Desigur, este absurd să încerci 
a realiza un stil de dragul stilu
lui. Cei care vor să se confor
meze din snobism, dintr-un soi 
de manierism unor formule de 
ultimă oră. nu participă la o 
unitate stilistică, ci la o modă. 
Nimic mai lipsit de esențialita- 
tea stilului decît modele trecă
toare. Stilurile își au istoricita- 
tea lor, ele sint înscrise în timp, 
apar și dispar în timp. Dar nu 
sint simple formațiuni efemere. 
Există, în același timp, o istOri- 
citate după cum există o pere
nitate stilistică. Noi nu trăim 
înțr-o epocă în care dominant 
ar fi stilul baroc. Dar barocul, 
ca și goticul, reprezintă pe lingă 
epoci istorice limitate ale cul
turii, structuri stilistice perene. 
Perenitatea unui stil se dovedeș
te prin fecunditatea creațiilor 
caracterizate prin acel stil, după

moartea sa istorică. E adevărat 
că, a găsi o sursă de inspirație, 
modele exemplare, îndemnuri 
diverse la creație, în stilurile 
trecutului, nu înseamnă a le re
peta. a le imita. Nimic mai con
trai- autenticei creații avînd o 
puternică amprentă stilistică 
decît imitarea unui stil : neogo
ticul. neoclasicul, neobarocul, 
neobizantinul sint căi false pe 
care le apucă doar cei care tră
iesc o derută stilistică. Manie
rismul ca și moda ori afectarea 
stilului țin de o patologie a a- 
cestui fenomen.

Firește, o unitate stilistică a 
unei epoci se poate observa abia 
după trecerea ei. Cit de eviden
te ne par azi corespondențele, 
legăturile — dincolo de persona
litatea creatorilor — care există 
între opera lui Tudor Arghezi și 
cea a Iui Brâncuși, între poezia 
lui Blaga și pictura Iui Țucu- 
lescu. Nu numai faptul că mari 
artiști, scriitori, gînditori. sa- 
vanți au trăit într-o epocă con
feră operelor lor caracterele co
mune proprii unui stil al epocii, 
ci faptul că în creația, în re
flecția lor asupra creației, în 
conștiința lor există o conver
gență, un consens asupra finali
tăților culturii, o comunicare 
între concepțiile asupra lumii și 
omului, toate acestea contribuie 
la apariția unui stil colectiv. La 
o asemenea convergență, o ase
menea comunicare a spiritelor 
trebuie să ajungem pentru ca 
efortul creator al epocii noastre 
să dobîndească o mai reală dem
nitate stilistică.
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PROIECT PROIECT
Programul național privind dezvoltarea 

zootehniei și creșterea producției animaliere 
in Republica Socialistă România 

in anii 1970 - 1980
(TEXT PRESCURTAT)Partidul și statul nostru, preocupîndu-se consecvent de edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, au acordat și acordă o deosebită atenție dezvoltării și modernizării agriculturii, în cadrul căreia creșterea animalelor ocupă un loc din cele mai importante. Această ramură este menită să contribuie la aprovizionarea populației cu produse alimentare și asigurarea industriei cu materii prime.Pentru a crea baza tehnico- materială necesară dezvoltării .. creșterii animalelor, ca urmare a orientărilor date de condu- /cerea partidului, statul nostru a investit, în ultimii 7 ani, în sectorul socialist al agriculturii aproape 13 miliarde lei, dînd astfel posibilitatea să se construiască primele complexe de tip industrial, să se completeze și modernizeze unitățile existente și să se asigure popularea cu un mare număr de animale de producție. Pe lingă aceasta, creșterea animalelor a fost sprijinită și prin acordarea de prețuri convenabile pentru produsele zootehnice și livrarea din fondul de stat a unor importante cantități de furaje concentrate.Datorită sprijinului acordat și a măsurilor tehnico-organi- zatorice întreprinse, s-a îmbunătățit structura și valoarea efectivelor de animale, producția acestora. Astfel, efectivele de animale au crescut în 1970 față de 1962, cu 327 mii bovine, 1 306 mii porcine, 

1 551 mii ovine și 8 748 mii păsări.Sporirea efectivelor și a producțiilor ipedji, pa și creșterea ponderii sectorului socialist, al agriculturii în producția animală totală, au făcut ca livrările de produse zootehnice la fondul de stat să crească în 1969, față de 1962, cu 48 la sută la carne, 62 la sută la lapte de vacă, 155 la sută la ouă și 41 la sută la lină. A- ceasta a asigurat satisfacerea într-o măsură sporită a cerințelor de produse alimentare de origină animala și- satisfacerea într-o măsură sporită a celorlalte nevoi ale economiei naționale.Cu toate rezultatele obținute, în ramura creșterii animalelor continuă să existe neajunsuri și greutăți, din care cauză producțiile ce se obțin nu reprezintă decît în parte potențialul productiv al animalelor. Nu s-a realizat o corelație economică între efective, nivelele de producție și asigurarea furajelor ; industria de nutrețuri combinate hu s-a dezvoltat pe măsura creșterii efectivelor și a realizării marilor combinate de producție zootehnică ; procesul de concentrare și specializare a înregistrat un ritm lent și nu a fost însoțit în toate cazurile de asigurarea condițiilor necesare pentru adăpostire. de aplicare a unor tehnologii avansate de creștere ; a continuat să existe un nivel redus de dotare și mecanizare. De asemenea. în multe unități, a existat o preocupare insuficientă pentru permanentizarea personalului de deservire. cointeresare și folosirea corespunzătoare a forței de muncă.In lumina directivelor celui de al X-lea Congres al partidului nostru, pentru dezvoltarea în continuare, în ritm mai rapid a sectorului zootehnic, bazat pe un program în care să se coreleze sarcinile de producție cu mijloacele necesare, din indicația conducerii' de partid și de stat, s-a elaborat studiul privind dezvoltarea 
creșterii animalelor în Republica Socialistă România, in perioada 1970—1980.Programul cuprinde ample măsuri menite să îmbunătățească simțitor activitatea acestui sector. Acest program de dezvoltare a creșterii animalelor, în perioada 1970—1980 prevede importante creșteri de efective : 43 la sută la bovine, 70 la sută la porcine, 12 la sută la ovine și 63 la sută la păsări. în același timp livrările la fondul de stat vor crește de 2,6 ori la carne, de 2,5 ori la lapte și de 3 ori la ouă, fapt ce va conduce la satisfacerea nevoilor economiei, la ridicarea substanțială a nivelului de trai al populației.Măsurile preconizate vizează dezvoltarea creșterii animalelor cu precădere în sectorul socialist al agriculturii, unde 

există certitudinea fructificării lor. Realizarea acestui obiectiv se va face pe calea intensificării procesului de concentrare, specializare și industrializare a creșterii animalelor, atît în sectorul de ;stat, cît și în cel cooperatist.Pentru utilizarea cu maximum de eficiență economică a condițiilor naturale, economice și sociale, din fiecare zonă a țării, creșterea porcilor se va dezvolta în zonele cu producție mare de cereale furajere, producția de ouă și carne de pasăre, realizîndu-se cu consumuri mai reduse de concentrate, se va dezvolta în zonele cu suprafețe mai mici de cereale cultivate, în timp ce vacile șî oile se vor crește în toate zonele și unitățile cu condiții favorabile de producere a furajelor de volum, prevăzîndu-se o concentrare treptată a activității de producere a cărnii prin îngrășarea tineretului taurin și ovin. Unitatea organizatorică de bază în sectorul socialist al agriculturii va fi ferma zootehnică sau complexul de producție animală.Vor fi promovate și diversificate formele de asociere și cooperare între cooperativele crescătoare de animale, statornicindu-se relații de lungă durată, reciproc avantajoase pentru realizarea unor obiective de producție și prelucrare, în cadrul unităților intercooperatiste de producție animală. în dezvoltarea formelor de asociere se au, de asemenea, în vedere cooperări și asocieri între unitățile cooperatiste și întreprinderile agricole de stat.în sectorul gospodăriilor populației, se prevăd în continuare măsuri pentru stimularea producătorilor și crearea unor posibilități de îmbunătățire a condițiilor de producție, avîndu-se în vedere și organizarea de asociații de creștere.Producția de furaje se va baza pe dezvoltarea unitară a industriei de nutrețuri combinate și pe organizarea de unități de stat, intercooperatiste sau asociate cu statui pentru deshidratarea furajelor verzi, ca pivot principal în creșterea intensivă a animalelor, pentru satisfacerea în întregime a nevoilor producției zootehnice din sectorul socialist al agriculturii. Alături de aceasta, se vor desfășura importante acțiuni de mecanizare, chimizare, irigații, desecări și amenajări, pentru punerea în valoare și sporirea considerabilă a producțiilor de pe pajiștile naturale și suprafețele cultivate cu plante de nutreț.
In creșterea bovinelor în țara noastră, se va pune accentul pe extinderea raselor mixte de carne și lapte, Bălțată Românească, Brună de Maramureș și Holstein. Se vor organiza ferme și complexe de vaci, cu circuit închis de producție, avînd asigurate suprafețe proprii pentru producerea necesarului de furaje de volum, în afară de grosiere. Fiecare unitate se va ocupa de realizarea creșterii efectivelor de vaci, păstrarea întregului tineret bovin femei produs, care va fi menținut pînă la încheierea primei lactații.Pentru stimularea îngrijirii în bune condiții a tineretului bovin femei și creșterii vacilor la gospodăriile populației, se propune acordarea unor premii pentru fiecare iunincă la prima fătare.Va fi organizată îngrășarea întregului efectiv de bovine, preluat pentru sacrificare, ge- neralizindu-se sistemul îngră- șării la greutăți mari de 350—400 kg. în acest sens se prevede construirea de ferme specializate în îngrășarea vițeilor, atît la întreprinderile agricole de stat, cît și la cooperativele agricole de producție. Pentru coordonarea întregii activități de îngrășare a bovinelor se propune înființarea la Departamentul întreprinderilor agricole de stat a unei unități centrale specializate, care va conduce și răspunde in mod unitar de întreaga producție de carne de bovine, de la reproducție și pînă la livrarea de animale grase la abator.O atenție deosebită se va da creșterii taurinelor în întreprinderile agricole de stat. 

care-și vor mări cu 85 la sută efectivul de vaci, atît din pră- silă proprie, cît și prin cumpărări de la gospodăriile populației și din import de ju- ninci gestante din rase de mare productivitate.Cooperativele agricole de producție î.și vor mări, de asemenea, efectivele de vaci cu circa 50 la sută, în cea mai mare parte din prăsilă proprie. Dezvoltarea creșterii taurinelor se va face prin completarea actualelor unități și construirea de ferme și complexe noi, de mărimi diferite, în funcție de posibilitatea de asigurare cu furaje.Pentru creșterea vacilor de lapte la gospodăriile populației și sporirea numărului de viței se prevăd unele măsuri de stimulare, ca reduceri de impozit, acordarea unor cantități de concentrate contrac- tanților de lapte din zonele de deal și munte și asigurarea de material seminal de la reproducători de mare valoare.Pînă acum creșterea por
cilor s-a dezvoltat în special în sectorul socialist, care în 1969 deținea 60 la sută din totalul efectivelor. în continuare, se prevede o importantă creștere a producției de carne de porc, în mod deosebit in unități de tip industrial.în sectorul de stat, paralel cu construirea de noi complexe se vor organiza și unități de selecție, pentru asigurarea reproducătorilor, precum și a scrofițelor de prăsilă pentru cooperativele agricole de producție.în cooperativele agricole se vor urmări concentrarea și specializarea pentru producția de carne a unui anumit număr de unități, în ferme cu o capacitate de 2 000—3 000 și pînă la 30 000 porci grași a- nual, atît prin construirea de complexe de tip industrial, cît . și prin modernizarea adăposturilor existente. Se prevede, de asemenea, un program de cooperare strînsă cu întreprinderile agricole de stat, care vor livra cooperativelor agricole de producție material de prăsilă și vor acorda asistență tehnică necesară organizării producției de carne de porc în mari unități.Pentru coordonarea întregii activități de îngrășare a porcilor în întreprinderile agricole de stat și organizarea acțiunilor de cooperare cu unitățile intercooperatiste și cooperatiste, se are în vedere înființarea la întreprinderile agricole de stat a unei unități centrale specializate.în ce privește producția din gospodăriile populației se vor acorda în continuare furaje concentrate celor care contractează cu statul livrarea de carne de porc.

In creșterea oilor, se va pune un accent deosebit pe sporirea producției de carne, paralel cu producția de lînă. In acest scop, se vor organiza în- grășătorii mari de ovine, avînd 25—30 mii berbecuți pe serie. Dat fiind specificul lor, oile se vor crește în toate unitățile care au condiții de asigurare a unui furaj ieftin.
Efectivele de păsări au crescut an de an. rezultate bune obținîndu-se în special în întreprinderile agricole de stat, în continuare, programul prevede măsuri care să asigure sporirea, pînă în 1975. de 4,4 ori a producției de carne de pasăre față de realizările din 1969, latît în întreprinderile agricole de stat, cît și în cooperativele agricole. Producția de ouă din sectorul socialist va crește de circa 3 ori pe aceeași perioadă, prin introducerea de baterii în spațiile existente la întreprinderile agricole de stat, iar la cooperativele agricole, prin construirea de complexe de tip industrial.întreaga producție de carne de pasăre și ouă din întreprinderile agricole de stat și circa 80 la sută din producția cooperativelor agricole de producție se va obține în complexe de tip industrial. Se preconizează înființarea unei unități centrale, specializate, la întreprinderile agricole de stat, care să organizeze producția de carne și ouă de la înmulțirea liniilor pure și pînă la produsul ambalat, ce se livrează consumatorilor și care să asigure cooperarea cu cooperativele agricole de producție, fur- nizîndu-le pui de o zi, furaje 

combinate, asistență tehnică etc.
In asigurarea bazei furajere, deși s-au obținut unele rezultate, totuși balanța furajeră a sectorului socialist a înregistrat în fiecare an deficite de 15—25 la sută.Sarcinile prevăzute pentru perioada 1971—1975 impun schimbări imediate în orientarea producției și în folosirea furajelor. Astfel, în programul preconizat se prevăd o serie de măsuri importante printre care : îmbunătățirea structurii culturilor pentru furajele de volum, 70 la sută din suprafața afectată furajelor cultivate urmînd a fi destinată lucernei și trifoiului ; amenajarea cu prioritate pentru irigare a suprafețelor din unitățile cu efective mari de vaci și a celor destinate culturii lucernei pentru stațiile de deshidratare și granulare ; accelerarea ritmului de îmbunătățire și exploatare rațională a pajiștilor naturale, prin fertilizare intensivă, combaterea eroziunii, amenajări pentru pășunat sistematic etc. Cantități de îngrășăminte chimice ce se vor repartiza producției de furaje vor fi, în 1975, de 8 ori mai mari decît în 1970 ; se vor generaliza metodele de recoltare, conservare, pregătire și administrare a nutrețurilor ; o mai mare atenție se va acorda ridicării valorii nutritive a produselor agricole secundare și a reziduurilor industriale.Pentru echilibrarea rațiilor furajere, alături de cultura porumbului se vor dezvolta, în proporții corespunzătoare, și alte sortimente cu conținut proteic ridicat, ca soia, lucerna sub formă deshidratată și granulată etc. Producția de soia va crește în 1975 de 5 ori față de anul 1970, iar cea de granule de lucernă va ajunge, în aceeași perioadă, la 600 mii tone, în paralel, se va dezvolta producerea de furaje proteice de origină animală și a drojdiilor furajere, folosind posibilitățile actuale de materii prime.Extinderea creșterii animalelor, în sisteme intensive, în special în complexe mari industriale, impune generalizarea furajării cu nutrețuri combinate. Pentru asigurarea necesarului, producția de furaje combinate va crește pînă în 1975 de 3 ori, reprezentind 75 la sută din consumul total de concentrate al întreprinderilor agricole de stat și 66 lâ sută din cel al cooperativelor agricole de producție. Pentru realizarea acestui program, se are în vedere organizarea pe țară a unei rețele unice de producere a nutrețurilor combinate, care să coopereze atît cu unitățile producătoare de furaje concentrate cultivate (pentru asigurarea materiilor prime), cît și cu unitățile crescătoare de animale, beneficiare de furaje combinate.
Ameliorarea animalelor, fiind una din condițiile de bază ale realizării sarcinilor privind creșterea producției, programul prevede continuarea îmbunătățirii structurii raselor șî ridicarea potențialului lor productiv, asigurarea reproducătorilor de valoare proveniți din efective controlate, care să poată transmite la urmași însușiri superioare de producție.
Introducerea unui înalt grad 

de mecanizare a lucrărilor în sectorul creșterii animalelor este una din măsurile importante prevăzute în scopul ridicării producției și productivității muncii. Ținînd seama de complexitatea acestei probleme, se preconizează ca introducerea mecanizării în construcțiile existente să se facă pe baza unui studiu, pentru fiecare fermă în parte, adaptat corespunzător tipului de construcție. In ce privește construcțiile noi care urmează a se executa conform programului, se prevede ca ele să fie dotate de la început cu mijloacele mecanice necesare realizării unor tehnologii-moderne de exploatare. Se vor organiza unele uzine ale Ministerului Agriculturii și Silviculturii pentru utilajele de serie mică și producerea pieselor de schimb necesare, asigurîndu-se în același timp, mijloacele financiare și formele organizatorice necesare introducerii mecanizării în cooperativele agricole de producție.
(Continuare în pag. a TV-a)

Programul national privind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului 

in Republica Socialistă România în perioada 
1971 -1975 și prevederile generale 

de perspectivă pînă in 1985
în înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii în țara noastră, urmărind creșterea continuă a producției a- gricole în vederea satisfacerii tot mai depline a nevoilor de produse agroalimentare pentru aprovizionarea populației, asigurarea industriei cu materii prime și crearea de disponibilități pentru export, o importanță deosebită o are ridicarea capacității productive a pămîntului. Proiectul Programului de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, fundamentat pe baza Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, prevede un complex de lucrări privind extinderea irigațiilor, combaterea eroziunii, apărarea împotriva inundațiilor și excesului de u- mid.itate, alte acțiuni ameliorative, care însumează a- proape 20 la sută din suprafața totală agricolă a țării. Totodată se preconizează măsuri care să asigure gospodărirea Națională a tuturor resurselor de apă atît pentru nevoile agriculturii cît și pentru industrie și alte sectoare ale economiei naționale.în multe zone ale țării cu soiuri dintre cele mai fertile, investițiile mari făcute pentru mecanizare și chimizare complexă, folosirea semințelor cu potențial ridicat de producție, extinderea culturii legumelor și a plantațiilor intensive de vii și pomi, creșterea animalelor etc., vor putea fi puse‘în valoare la întregul potențial numai prin extinderea irigațiilor. în acest cadru se înscrie amenajarea pentru irigații, în actualul cincinal, a suprafeței de circa 740 000 ha (400 000 ha în sisteme mari, folosind soluții moderne și 340 000 ha amenajări gospodărești. din resurse locale). împreună cu suprafețele amenajate anterior, se va ajunge la sfîrșitul anului 1970 la peste 900 000 ha irigate.Combaterea inundațiilor și a excesului de umiditate pe terenurile din luncile rîurilor și cîmpiilor joase, constituie, pentru țara noastră, de asemenea, o importantă sursă de sporire a producției agricole. Pentru ameliorarea acestor terenuri, în cincinalul actual se execută lucrări de îndiguiri și desecări pe aproape 500 000 ha. împreună cu suprafețele ameliorate anterior, se va a- junge la sfîrșitul acestui an la circa 1 500 000 ha îndiguite și desecate.Lucrările de prevenire și combatere a eroziunii pe terenurile in pantă executate pînă în prezent au permis să se amelioreze o suprafață de 1,2 milioane hectare, ceea ce reprezintă însă numai 17 la sută din suprafața afectată de eroziune.Ținînd seama de suprafețele mari care mai necesită lucrări de îmbunătățiri funciare și de importanța acestora pentru creșterea și intensificarea producției agricole, Congresul al X-lea al P.C.R. a stabilit ca, în următorii ani, acestor lucrări să li se acorde o a- tenție deosebită.Proiectul de program prezentat dezbaterilor Plenarei C.C. al P.C.R. tratează în mod complex problemele de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor țării într-o perspectivă mai largă, pînă în 1985, precizînd obiectivele ce urmează să fie realizate în perioada 1971 —1975. Pornind de la necesitatea extinderii pe suprafețe mari, în următorii ani, a irigațiilor și celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a regularizării debitelor cursurilor de apă prin acumulări și derivații, se creează totodată — legat de aceste acțiuni — un cadru pentru dezvoltarea în perspectivă a căilor de navigație interioară.Se prevede ca în perioada 1971—1975 să se amenajeze pentru irigații o suprafață de 1,3—1,5 milioane hectare, cu-

(TEXT PRESCURTAT)prinzînd 1,2 milioane hectare amenajări în sisteme mari și 300 000 ha amenajări din surse locale. Majoritatea suprafeței ce se va amenaja în sisteme mari (95%) este situată în zone cu condiții pedoclimatice foarte favorabile pentru irigarea culturilor agricole și anume în Cîmpia Română și Podișul Dobrogei, unde Dunărea asigură în condiții teh- nico-economice avantajoase sursa de alimentare cu apă. întreprinderile agricole de stat vor deține circa 30 la sută din suprafața ce se va iriga, iar cooperativele agricole de producție 70 la sută.în vederea asigurării unei exploatări eficiente a suprafețelor irigate, prin mecanizarea și automatizarea funcționării sistemelor, reducerea la minimum a suprafețelor ocupate de lucrări și care se scot din cultură, eliminarea pierderilor de apă pe rețeaua de alimentare, ușurarea aplicării udărilor etc., s-au preconizat soluții tehnice perfecționate. Astfel, pe circa 80 la sută din suprafață se prevede a se aplica tipul de amenajare cu conducte subterane și stații de pompare centrale pentru punerea sub presiune a rețelei, soluție care s-a folosit cu bune rezul- , tate și în actualul cincinal. Pentru a se obține o eficiență ■ economică ridicată, în fiecare perimetru irigabil în parte, tipurile de amenajare și metodele de udare vor fi stabilite prin studiul tehnico-economic respectiv, in funcție de condițiile concrete din teren.Amenajările locale pe cele 300 000 ha. vor fi amplasate în afara zonelor cu sisteme mari de irigații, în toate județele țării, la un număr cît mai mare de unități agricole. Se va urmări folosirea cît mai deplină a surselor de apă locale existente și se vor realiza acumulări în regiunea colinară, în vederea a- sigurării apei necesare irigațiilor și altor consumuri gospodărești.Pentru combaterea inunda
țiilor și excesului de umidita
te, proiectul de program cuprinde noi lucrări de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 500 000 ha. La stabilirea obiectivelor s-a ținut seama de importanța economică și socială, precum și de urgența acestor acțiuni, rezultînd următoarea repartiție teritorială : Cîmpia de vest a țării circa 60 la sută din suprafața totală, celelalte rîuri interioare circa 35 la sută și Lunca Dunării circa 5 la sută. La realizarea lucrărilor se au în vedere soluții tehnice care să conducă la rezolvarea integrală a problemei inundațiilor și excesului de umiditate, astfel ca să asigure o eficiență economică ridicată a investițiilor.Concomitent, se vor executa, pe o suprafață de circa 200 000 ha, lucrări de completare și modernizare a unor sisteme vechi de îndiguiri și desecări, multe din secolul trecut, care nu mai răspund în bune con- dițiuni cerințelor actuale ale agriculturii.Pentru protecția și amelio
rarea terenurilor agricole în 
pantă supuse eroziunii solului se prevede executarea de lucrări de combatere a acestui proces pe o suprafață de 430 000 ha. La stabilirea obiectivelor s-a urmărit soluționarea în complex a acestei probleme, pe bazine și unități naturale, precum și ameliorarea în primă urgență a zonelor puternic erodate din unele bazine hidrografice, unde eroziunea aduce mari prejudicii economiei și populației (bazinele Bîrlad, Berheci-Zeletin, Chine- ja, Slănic-Buzău, Jijia, Amara- dia, Motru, Comlod, zona naturală Vrancea și altele). Totodată, pentru protecția unor sisteme de irigații. îndiguiri, desecări și acumulări prevăzute în aceeași perioadă, urmează să se execute lucrări de combaterea eroziunii solului pe încă 200 000 ha.Pentru a cuprinde o suprafață cît mai mare în acțiunea de combatere a eroziunii, se 

preconizează ca organele agricole să desfășoare o largă acțiune pentru ca toate unitățile agricole cu terenuri în pantă să aplice măsurile ce le stau la îndemînă pentru stăvilirea procesului de eroziune, spriji- nindu-le totodată prin întocmirea proiectelor necesare și a- sistență tehnică la execuție, furnizarea de material săditor și semințe, executarea unor lucrări mecanizate de către întreprinderile de mecanizarea agriculturii etc.Proiectul de program prevede ameliorarea și luarea în 
cultură a săraturilor neproductive pe o suprafață de 30 000 ha. din Bărăganul de nord, Lunca Dunării și Cîmpia de vest, prin măsuri complexe de drenaj, irigații și chimizare. Se are totodată în vedere introducerea culturii orezului pe solurile sărăturate din zona cu condiții favorabile acestei culturi, spluție care a dat bune rezultate tehnice și economice.O suprafață de circa 120 000 ha. nisipuri și soluri nisipoase din sudul Olteniei și Dobrogea urmează să fie pusă în valoare prin lucrări de irigare și nivelare, măsuri care au demonstrat o eficiență economică deosebită.Extinderea rapidă a irigațiilor, dezvoltarea accelerată, în ultimul deceniu, a industriei și centrelor populate au făcut ca în numeroase zone să apară deficite de f apă la debite mici pe riuri, de unde a rezultat necesitatea de a se trece la executarea de acumulări pen
tru înmagazinarea apei în perioadele de ape mari și redistribuirea ei, după necesități. Astfel, se prevede ca la sfîrșitul anului 1970 să fie în funcțiune 35 acumulări ce însumează 2 miliarde mc. apă înmagazinată.Ținînd seama de ritmul de dezvoltare în continuă creștere al folosințelor de apă, se prevede ca în perioada 1971— 1975 să se înceapă noi acumulări, cu un volum total de' apă înmagazinat de aproape 3 miliarde mc., din care pînă la finele cincinalului să fie date în funcțiune acumulări cu un volum de 700—800 milioane mc., iar restul eșalonat în perioada 1976—1980.De asemenea, se vor începe 6 canale magistrale de irigație pentru transferul apei din zonele excedentare în zonele cu consumuri mari de apă ce depășesc resursele locale (derivațiile Siret-Bărăgan-Ialomița, Someș-Crișul Negru, Mureș- Crișul Alb, Mureș-Bega, Olt- Vedea și Siret-Bîrlad). Aceste canale de derivare vor permite extinderea irigațiilor în cincinalul 1976—1980 pe încă 1 000 000 ha. și vor asigura cu apă consumurile industriei și centrelor populate din zonele respective.Dezvoltarea industriei și centrelor populate a făcut ca în ultimul deceniu să se manifeste poluarea progresivă a surselor de apă din cauza descărcării de ape uzate, fără o epurare corespunzătoare. De a- ceea, proiectul de program prevede măsurile ce trebuie luate în cincinalul următor pentru remedierea radicală a acestor situații și pentru pre
venirea poluării apelor țării la obiectivele ce se vor realiza în viitor. în acest scop, pe lingă alte măsuri importante care să asigure protecția calității apelor, se prevede necesitatea ca organele care au în subordine unități ce evacuează ape uzate să fie obligate să realizeze instalațiile de epurare o dată cu darea în funcțiune a noilor obiective.Realizarea marilor sisteme de irigație și a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în proiectul de program, precum și a unor amenajări hidroenergetice, creează condi
ții pentru dezvoltarea în per
spectivă a căilor navigabile in
terioare. într-o primă etapă, legat de dezvoltarea irigațiilor, prezintă interes în special canalele magistrale de irigație Dunăre - Mostiștea - București, Siret-Ialomița-Mostiștea și So- meș-Crișuri-Mureș-Bega.Realizarea acțiunilor cuprin

se în proiectul de program reclamă , importante mijloace materiale și financiare, volu
mul investițiilor necesare în perioada 1971—1975 totalizînd circa 39 miliarde lei. Finanțarea acestor investiții se va a- sigura în principal din fondul central al statului, inclusiv credite, precum și aportul în muncă și fonduri proprii ale cooperativelor agricole.

Efectele economice ce se vor realiza după intrarea în funcțiune a ansamblului de lucrări propuse asigură o valorificare eficientă a importantelor mijloace materiale, financiare și umane pe care le angrenează. Sporul anual de producție agricolă ce se prelimină a se realiza va fi, la principalele culturi, de: 1 700 000 tone porumb boabe, 190 000 tone leguminoase, 1 100 000 tone legume și cartofi, 1 800 000 tone sfeclă de zahăr, 90 000 tone floarea-soare- lui, 4 200 000 tone fînuri și altele. S-a avut în vedere că prin lucrările de irigații, inclu- zînd întregul complex de măsuri agrotehnice, științifice, se poate realiza un spor de producție de 3 000 kg./ha. la porumb, 1 000 kg./ha. la floarea- soarelui, 12 000 kg. ha. la sfecla de zahăr, 7 000 kg./ha. la fin de lucernă, 1 600 kg./ha. la grîu, față de culturile neirigate.Sporurile de producție a- rătate creează posibilitatea majorării livrărilor la fondul pieței, pentru industria prelucrătoare și la export a unor importante cantități de produse agricole. Recolta suplimentară a culturilor furajere (porumb, soia, mazăre, fînuri) poate asigura o producție de carne de circa 770 000 tone greutate vie, iar cea de floa- rea-soarelui și, de sfeclă de zahăr, prin prelucrarea industrială, un plus de peste 200 000 tone ulei și circa 230 000 tone zahăr.Pentru executarea volumului mare de lucrări de con- strucții-montaj pe care îl implică acțiunile prevăzute și, în special, pentru a asigura folosirea cu eficiență optimă a amenajărilor ce se vor da în funcțiune, sarcini de deosebită importanță revin organelor și unităților care participă la realizarea lucrărilor și la exploatarea lor.în acest scop, proiectul de program prevede o serie de măsuri. Astfel, se preconizează creșterea potențialului tehnic și organizatoric al unităților de execuție specializate, corespunzător sarcinilor mult sporite de con- strucții-montaj, pentru executarea lucrărilor în termenele planificate și de bună calitate. în vederea asigurării în timp util a documentațiilor de execuție și legarea mai strînsă a proiectării de execuție, activitatea de proiectare va fi descentralizată, înființîndu-se sectoare de proiectare în cadrul trusturilor teritoriale deconstrucții specializate.Proiectul de program prevede extindereazării lucrărilor strucții - montaj, industrialide con- mărindu-seponderea prefabricatelor, a obiectelor tipizate la lucrărilecu frecvență mare, precum și utilizarea unor tehnologii moderne care să reducă volumele de lucrări și să scurteze durata de execuție, în special la be- tonarea canalelor, realizarea rambleelor la baraje și canale de secțiuni mari, consolidarea terenurilor sensibile la înmuiere Ji cu capacitate portantă redusă etc. Se va asigura, totodată, mecanizarea într-un înalt grad a lucrărilor de construcții, în special a terasa-
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI

C C. AL P. C. R. DESENUL ÎN ȘCOLI

Programul național privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea producției animaliere

(Urmare din pag. a lll-a)Pentru obținerea de producții mari și de calitate, este absolut necesar să se asigure păstrarea sănătății animalelor. In acest scop, în următorii ani, se vor întreprinde acțiuni pentru asanarea teritoriului țării de bolile infecto-contagioase cum sînt : pesta porcină, tuberculoza, bruceloza, turbarea etc. Se prevăd de asemenea, măsuri profilactice pentru reducerea pierderilor datorită bolilor parazitare.în vederea utilizării cît mai eficiente a tuturor mijloacelor ce vor fi alocate pentru dezvoltarea creșterii animalelor, a organizării raționale a muncii și producției, aplicarea în condiții tot mai bune a tehnologiilor se vor lua măsuri de asigurare a cadrelor necesare de ingineri zootehniști, medici veterinari și tehnicieni. Se va acorda atenție folosirii mai raționale a forței de muncă, instruirii și pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din unitățile cu profil zootehnie.Pentru a beneficia de toate avantajele specifice condițiilor de creștere a animalelor în țara noastră, prin concentrare, specializare și integrare a producției, cercetarea științifică trebuie să găsească soluții și să dea răspuns la toate problemele pe care le ridică producția. Actuala structură a institutului de cercetări zootehnice, avînd profil mixt, este în ne- concordanță cu dezvoltarea unităților de producție specializate și nu răspunde nevoilor pe care le au marile unități de producție animală din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. .In vederea înlăturării acestui neajuns, se propune să se înființeze, în locul actualului institut de cercetări zootehnice, unități de cercetare specializate, adaptate corespunzător la sistemul nou 
Programul national privind gospodărirea rațională 

a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și combatere a eroziunii solului

de organizare a producției a- nimale. Aceste unități vor fi dotate cu baze de cercetare corespunzătoare, precum și cu sectoare puternice de producție, unde se vor verifica rezultatele cercetării înainte de generalizarea lor.Creșterea producției animale prevăzute în cincinalul următor, necesită construirea unor însemnate capacități de producție, atit în unitățile agricole de stat, cît și în cooperativele agricole de producție. Concepția constructivă & tehnologică a noilor capacități va fi unitară. folosindu-se experiența obținută în realizarea complexelor din întreprinderile agricole de stat,■ diferența con- stînd numai în dimensionarea unităților.Pentru scurtarea perioadei de execuție și reducerea investiției specifice, se va organiza folosirea pe scară largă a prefabricatelor, proiectarea de hale universale tip, de acoperișuri ușoare, cu costuri mai reduse față de materialele clasice.Printre principalele obiective ce se vor construi în anii 1971—1975 se prevăd :La întreprinderile agricole de stat, în afara complexelor de porci și păsări, necesare asigurării producției marfă prevăzută, se vor executa investiții pentru susținerea acțiunilor de cooperare cu sectorul cooperatist, ferme de selecție pentru porci, ferme pentru producerea puilor hibrizi necesari complexelor avicole din cooperativele agricole de producție, întreprinderi pentru producerea materialului seminal necesar însămînțărilor artificiale. dezvoltarea fabricilor de nutrețuri combinate, îngră- șătorii de taurine etc.In cooperativele agricole de producție se vor construi complexe de tip industrial pentru ouă și carne de pasăre, pentru producerea de carne de porc. 

pentru îngrășarea mieilor și a tineretului taurin și pentru vaci de lapte; se vor face completări și modernizări la adăposturile existente.Volumul total de construcții zootehnice al unităților socialiste va fi de circa 4 ori mai mare decît cel din perioada 1966—1970. Realizarea obiectivelor preconizate privind dezvoltarea creșterii animalelor necesită un volum de investiții pentru construcții noi productive de circa 20 miliarde lei.Sporul beneficiilor ce se vor realiza în întreprinderile agricole de stat din producția animală în anul 1975, față de 1969. asigură recuperarea investițiilor din anii 1971—1975 în circa 7 ani. Cooperativele agricole de producție voi- realiza și ele importante beneficii, care asigură recuperarea investițiilor în circa 12—15 ani.Producția globală animală cc se va obține în sectorul socialist în 1975 va fi de 2,2 ori mai mare decît realizările din 1969. ceea ce echivalează cu întreaga producție animală obținută între anii 1961—1966 în sectorul socialist al agriculturii.Ținînd seama de aportul deosebit pe care îl solicită înfăptuirea acestui program, este necesar ca Ministerul A- griculturii si Silviculturii, organele agricole județene să a- corde un sprijin concret și sistematic unităților de producție pentru punerea în valoare. în primul rînd, a resurselor proprii, folosirea cu chibzuință a mijloacelor materiale și financiare acordate de stat, precum și pentru promovarea și generalizarea tehnologiilor noi de creștere a animalelor.Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și uniunile județene să sprijine cooperativele agricole pentru utilizarea eficientă a fondurilor destinate creșterii animalelor, pentru o cît mai 

bună organizare a muncii în ferme și legarea mai strînsă a retribuirii muncii de rezultatele ce se obțin în producție. Totodată, ele trebuie să desfășoare o intensă muncă în vederea organizării asociațiilor in- tercooperatiste, precum și între cooperative și întreprinderile agricole de stat. Consiliile de administrație ale întreprinderilor agricole de stat și Consiliile' de conducere din cooperativele agricole de producție au sarcina să întocmească planuri concrete pe baza cărora să se asigure îndeplinirea sarcinilor ce revin unităților respective din programul național de creștere a animalelor, să urmărească zi de zi aplicarea măsurilor stabilite, astfel ca în fiecare unitate să fie folosit întregul potențial de producție a animalelor, să se asigure o gospodărire exemplară a furajelor, pentru a obține producții sporite cu cheltuieli minime.Organizațiile de partid județene și comunale trebuie să desfășoare o temeinică muncă politică de explicarea prevederilor și importanței deosebite a programului național de creștere a animalelor, de mobilizare a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură la înfăptuirea acestui program. Ele trebuie să asigure un control sistematic asupra îndeplinirii sarcinilor ce revin fiecărei unități.Transpunerea în viață a măsurilor prevăzute în programul propus pentru dezvoltarea creșterii animalelor în perioada 1970—1980, va determina o creștere însemnată a ponderii acestei ramuri în ansamblul producției agricole, va contribui la progresul general • al agriculturii, asigurînd satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor multiple ale societății noastre, creșterea nivelului de trai al poporului.

Poate că puține dintre disci
plinele predate astăzi în școli au 
un destin mai ingrat decît de
senul. Nimeni nu i se opune în 
fond, dar nimeni nu reflectează 
mai serios asupra utilității sale. 
Se predă un număr oarecare de 
ore, dar nu se urmăresc și con
secințele modului cum se pre
dă. Pare un soi de ornament 
inutil pe care pensioanele sfîrși- 
tului de veac (mai ales cele de 
fete) îl cultivau alături de muzi
că și broderie ca pe ceva de „bon
ton". Un ornament pe care l-am 
preluat cu prea puține și neesen
țiale retușuri, deși orice specialist 
se va grăbi să ne asigure ca în- 
tr-o cunoscută fabulă cu părțile 
componente ale corpului, că de
senul are o importanță egală cu 
toate celelalte discipline, că nu 
e o „dexteritate" etc., etc. De alt
fel nici părinții nu sînt prea 
convinși de acest lucru, decît în 
momentul în care trebuie, în 
vederea unor examene de admi
tere, să plătească meditatori, fapt 
subliniat de altfel în cursul an
chetei noastre.

Există în acest domeniu o se
rie de carențe ; unele de ordin 
strict administrativ, evident, nu 
mai puțin importante, mai lipsi
te de consecințe neplăcute (ca de 
pildă, penuria de cadre didactice 
specializate pentru desen și mu
zică, fenomen semnalat într-un 
material anterior), ca și unele de 
conținut, pe care uneori le putem 
trata ca pe niște cazuri particula
re. Un profesor de desen își pu
nea elevii, un trimestru întreg, să 
deseneze servieta și bicicleta cu 
care venea la școală. Evident, 
profesorii de desen informați nu 
sînt puțini. Cu pasiune pentru 
meseria îmbrățișată, ei au realizat 
lucruri extrem de utile în școlile 
și liceele unde își desfășoară ac
tivitatea (cercuri de artă plastică 
în cadrul cărora încearcă supli
nirea deficiențelor programei, 
muzee școlare înființate chiar de 
ei, etc.).

Carențele care ar trebui să 
formeze însă obiectul dezbaterii 
în continuare, evident nu numai 
în presă, ci și în cadrul ministe
rului de resort, sînt cele privitoa
re la repartizarea numărului de 
ore, a conținutului lor, a progra
melor, a manualelor care vădesc 
deocamdată o înțelegere anacro
nică a desenului. Abia in cursul 
anchetei ne-am dat seama cît de 
rigidă -e nu numai titulatura dis
ciplinei, ci și ceea ce desemnează

,,PRIETENII
STIINTEI“

...Așa se numește noul cerc în
ființat în comuna Vîrful Cîmpului 
din județul Botoșani, condus de 
profesorul Mihai Toma. Cercul re
unește pe tinerii cooperatori și 
elevi dornici de a pătrunde în 
tainele marilor descoperiri științi
fice. Tematica, hotărită în urma 
unor largi consultări cu tinerii 
cuprinde numeroase teme privind 
raportul dintre știință și religie, 
despre concepții și sisteme filozo
fice. Totodată, sînt prevăzute ex
periențe efectuate de către pro
fesorii de științe naturale, fizică

O „nuntă împărătească" — desen de DOBRE GEORGETA, clasa 
a lll-a de la Școala generală de 8 ani din satul Fundeni

ea în fond (Istoria artelor, desen 
artistic, desen tehnic, activități 
practice etc.). Se poate studia și 
posibilitatea divizării pe anumite 
subdiscipline, predate evident, 
de cadrele cele mai în măsură s-o 
facă. Cineva vorbea, tot în cursul 
anchetei, de o libertate mai mare 
ce ar trebui acordată profesorilor 
de desen și implicit elevilor, de o 
aderare afectivă a acestora la dis
ciplina respectivă, dar cred că a- 
ceastă doleanță nu se poate rea
liza prin simple dispoziții. Fiecare 
profesor o poate concretiza con
form capacității sale de înțelege
re și de dăruire.

Ceea ce nu se poate admite, 
însă, este tendința ca acest o- 
biect să nu se supună unei rigori 
științifice ; obiect situat parcă în- 
tr-un veșnic contratimp cu tot 
ceea ce se realizează și se preco
nizează în viață, cu toate cele
lalte discipline de învățămînt (un 
exemplu ar putea fi matematica 
și fizica care numai pe parcursul 
a 10 ani, de pildă, s-au dovedit 
mai suple, mai capabile să cu
prindă spiritul contemporan și să 
răspundă exigențelor societății). 
Din opiniile exprimate a reieșit 
foarte clar că școala generală nu 
pregătește artiști, dar deoc. mdată 
nu pregătește nici masa mare a 
absolvenților pentru activitățile 
ulterioare, „neartistice". Publicul 
pe care îl avem se datorește în 
bună parte și acestui mod de a 
înțelege predarea desenului (a 
Istoriei artelor, mai exact) care

șl chimie din comună, care vor 
demonstra astfel falsitatea concep
țiilor mistice. La deschiderea 
cercului s-a făcut o demonstrație 
cu microrachete, construite de 
profesorul Mihai Toma, urmînd 
apoi o discuție asupra istoricului 
rachetelor șl al cuceririi spațiului 
cosmic. Tema următoare a consti
tuit-o ..Lumea peste trei decenii" 
analizîndu-se posibilitățile pe care 
le oferă omenirii dezvoltarea im
petuoasă a științei și tehnicii.

M. GHEORGHIU

atît cît se face, se oprește în ge
neral ca informație și ca spirit 
la perioadele „clasice". Lipsa de 
repere în arta contemporană de 
care elevul să ia cunoștință în 
mod adecvat nu constituie un 
defect lipsit de consecințe. Cre
dem că este indicată luarea în 
considerație a posibilităților, for
melor prin care profesorii de de
sen pot fi la curent cu evoluția 
artei plastice, a viziunilor diverse 
din mișcarea atît de spectacu
loasă a acestei arte. în facultățile 
umanistice (în cele unde se stu
diază teoria artei, estetica, isto
ria civilizației și a culturii), 
studenții sînt lipsiți, din cău
tă unei informări insuficiente 
în domeniul istoriei artelor, de 
prețioase instrumente de lucru. 

er «

Am mai descoperit cu ocazia a- 
cestei anchete, că multe alte do
menii suferă din acest punct de 
vedere deși aparent chestiunea nu 
le-ar atinge decît tangențial (se 
pot cita de pildă, facul
tăți ca cele de medicină, geogra- 
fie-geologie etc., unde planșele 
de studiu sînt absolut obligatorii). 
Decalajul evident între școlile 
generale, licee și învățămîntul 
superior, pune destul de serios, 
sub semnul întrebării chiar rațiu
nea de existență a disciplinei res
pective. Orice încercare de îmbu
nătățire ar trebui să pornească 
de la testarea necesităților con
crete ale instituțiilor de învăță
mînt superior, ale vieții în general. 
Definirea clară a scopului va gă
si, sîntem convinși, în timp și so
luțiile adecvate.

C. R. CONSTANTINESCU

Deși i-a fost „explicată" I 
Gioconda, și i-au fost arătate I 
reproduceri, elevul Munteanu ' 
Dumitru de la școala gene- , 
raia nr. 61 din comuna Do- - 
broești, „a văzut-o" ca pe cea 
mai frumoasă fată din sat. Re
levăm că ne-a surprins plăcut 
activitatea acestei școli în a- 
cest domeniu la care a contri
buit în bună măsură și profe
sorul S. Bîscă, școală unde am 
întîlnit un cerc de desen, de 
modelaj, un muzeu de artă 
populară, expoziții școlare 
etc.

(tUrmare din pag. a IlI-a)mentelor, betoanelor, rețelelor de conducte și construcțiilor hidrotehnice de masă, comple- tîndu-se și diversificîndu-se dotarea cu utilaje și mașini de mare productivitate a parcului existent.Pentru a evita preluarea în exploatare a unor amenajări cu lucrări incomplete și a mări răspunderea reciprocă în aprecierea calității lucrărilor și respectării termenelor de dare în funcțiune, se prevede constituirea unei comisii guvernamentale de recepție a marilor sisteme de irigație prevăzute a se realiza. De asemenea, în scopul coordonării și îndrumării operative a activității de exploatare, a amenajărilor, precum și pentru o mai strînsă legătură cu unitățile agricole beneficiare se preconizează ca în cadrul Ministerului Agriculturii și Silviculturii să se separe sectorul de exploatare hidroame- liorativă de sectorul care are în sarcină realizarea lucrărilor. întreprinderile teritoriale de întreținere și exploatare hidroameliorativă vor conlucra cu unitățile agricole beneficiare, pentru a asigura exploatarea agricolă cu eficiență sporită a amenajărilor și realizarea parametrilor tehnico- economici proiectați.Proiectul programului prevede ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să ia măsuri pentru organizarea exploatării agricole și hidroame- liorative în unitățile de producție care dețin terenuri a- menajate și, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asi- .gurs treptat, dotarea lor cu 

toate mijloacele de producție agricole și cu utilajele necesare întreținerii și exploatării amenajărilor.în asigurarea cu utilaje a- gricole, îngrășăminte chimice, ierbicide și insectofungicide. precum și cu utilajele necesare întreținerii amenajărilor, se va acorda prioritate unităților agricole beneficiare de terenuri amenajate.Proiectul de Program prevede măsuri pentru asigurarea cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori necesare atît executării cît și exploatării amenajărilor. O atenție deosebită se acordă pregătirii cadrelor de muncitori prin participarea efectivă a acestora la lucrările de construcții și îa montajul echipamentelor tehnologice, precum și prin practica în producție la unitățile cu terenuri amenajate.Se vor intensifica cercetările științifice în domeniul exploatării sistemelor și agrotehnicii culturilor irigate pentru a stabili tehnologiile cele mai corespunzătoare condițiilor intensive de producție ce se creează și a asigura necesarul de sămînță din soiurile care să valorifice din plin posibilitățile de producție ale terenurilor amenajate. De asemenea, se vor efectua cercetări pentru stabilirea tehnologiilor de execuție cele mai indicate în diverse condiții de lucru, precum și a soluțiilor de epurare specifice diverselor surse de impurificare.Pentru urmărirea și analiza rezultatelor activității economice din unitățile cu terenuri amenajate și a îndeplinirii parametrilor proiectați, se prevede îmbunătățirea sistemului de evidență și informațional.Sarcini deosebit de impor

tante revin ministerelor și altor organe care, alături de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, trebuie să participe la execuția lucrărilor, să livreze materialele de construcții, prefabricatele, utilajele tehnologice, echipamentele de irigație și utilajele de construcții. Se prevede, totodată, ca ministerele producătoare să ia măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și pentru livrarea lor în termenele necesare.Ministerul Agriculturii și Silviculturii, precum și celelalte ministere vor trebui să iă măsuri de pe acum ca, pe lingă îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1970, să pregătească condițiile pentru asigurarea îndeplinirii integrale și la timp a prevederilor Programului.Amploarea și complexitatea acestui program pun în fața organelor agricole județene, a conducerilor unităților agricole de stat și consiliilor de conducere ale cooperativelor a- gricole, sarcini de o deosebită însemnătate și răspundere. Ele trebuie să organizeze și să conducă aceste acțiuni în județele și unitățile respective, asigurînd utilizarea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale puse la dispoziție de către stat și a resurselor locale, în vederea realizării la timp și integral a importantelor obiective preconizate. Totodată, ele au datoria de a lua toate măsurile ca printr-o exploatare rațională, științifică, a suprafețelor întinse de teren ameliorate, investițiile mari ce se propun să fructifice cit mai rapid, asigurindu-se realizarea și depășirea producțiilor estimate, cu cheltuieli cît mai mici.

Ținînd seama de faptul că suprafața cea mai mare pe care se execută lucrări de irigații, îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului etc., aparține cooperativelor agricole, este necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole și Uniunile județene să acorde un sprijin susținut cooperativelor agricole pentru sporirea alocărilor din fondurile proprii în scopul realizării acestor lucrări, pentru organizarea de asociații intercoo- peratiste și concentrarea tuturor mijloacelor de care dispun în vederea extinderii și folosirii eficiente a amenajărilor de îmbunătățiri funciare.Organele și organizațiile de partid trebuie să considere înfăptuirea acestui program ca una din sarcinile de maximă importanță în agricultură și să desfășoare o largă muncă politică de mobilizare a țărănimii. a tineretului, a tuturor oamenilor muncii pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor. Totodată, ele trebuie să urmărească permanent modul cum își îndeplinesc sarcinile ce le revin în realizarea importantelor obiective prevăzute, organele agricole, unitățile de construcții și de exploatare.înfăptuirea acestui program de interes național, care necesită participarea -largă a maselor de oameni ai muncii din agricultură și din alte sectoare ale economiei, va aduce o contribuție hotărîtoare la creșterea producției agricole, va reprezenta o pîrghie de mare eficacitate în realizarea sarcinilor ce revin agriculturii pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.

Se știe că opera lui Gioacchi
no Rossini (1792—1868), conside
rată astăzi de toată lumea drept 
capodoperă, creație desăvîrșită 
în domeniul operei bufe, a fost 
așternută pe partitură în nu 
mai mult — timpul e totuși de 
domeniul incredibilului ! — de 
20 de zile, după un libret și el 
ireproșabil, adaptat de Cesare 
Sterbini după celebra comedie 
a lui Beaumarchais, în două 
săptămîni. Astfel a prins viață, 
la începutul anului 1816, capodo
pera care avea să fnfrunte tim
purile cu veșnică tinerețe, o 
glumă, frumoasă ca o zi de pri
măvară însorită, jucăușă ca un 
cîntec de bucurie, plină de miș
care ca ’o neobosită „tarantella", 
dominată de verva inepuizabilă 
a cuceritorului bărbier și de bu
curia dragostei biruitoare. Dar 
certitudinile de-acum, calitățile 
care încîntă fără deosebire pe 
simplii iubitori ai muzicii ca și 
pe cei care o cunosc, au fost tre
cute cu vederea la 20 februarie 
cînd la premieră, opera, mai bine 
zis autorul ei. au fost fluierați. 
Se spune că în mijlocul vacar
mului răuvoitor, imperturbabil, 
întrucâtva amuzat, aplauda 
Rossini. Nu se aplauda — bi
neînțeles — pe sine, ci pe in- 
terpreții care dăduseră compo
zitorului și dirijorului deplină 
satisfacție și lansaseră în nemu
rire — o capodoperă. Fapt este 
că, în mijlocul fluierăturilor, 
zîmbitor, Rossini aplauda, con
știent de valoarea operei sale, 
încrezător în soarta ei.

O capodoperă care s-a născut 
printre fluierături, n-a fost sin
gura, de altfel, mai ales că at
mosfera de la premiera, din sa
la teatrului „Di Torre Argen
tina" fusese artificial încărcată 
de partizanii compozitorului 
Paisiello, neplăcut suprinși că 
un tînăr — Rossini avea atunci 
24 de ani — îndrăznise să reia 
o temă căreia — socoteau ei — 
„maestrul" îi dăduse maxima 
posibilă strălucire. Totodată, se 
pare că fuseseră aduși special 
pentru huiduieli, angajați ai

clerului avizat asupra modului 
în care era prezentat Don Ba
silio, om al tagmei, teoreticianul 
calomniei, închinător la pungile 
cu galbeni. Dar. oricum, repre
zentația n-a trecut neobservată 
și ceea ce n-a plăcut ocupanți- 
lor de la premieră, a fost consa
crat chiar de la al doilea spec
tacol de către publicul obișnuit, 
cel care prin aplauzele sale 
a anunțat succesul care avea să 
treacă peste decenii, secole, să 
fie același pe toate meridianele 
și paralelele. Iar faptul, cu atî- 
tea semnificații, că printre cei 
dinții „mari" care au admirat-o 
a fost genialul Beethoven, a 

BĂRBIERUL
DIN SEVILLA

de VIRGIL BRĂDĂȚEANU

avut un efect deloc greu de ima
ginat pentru Rossini, compozi
torul prodigios care trezise ne
numărate invidii și adversități.

In genul operei bufe se părea 
la începutul secolului trecut că 
italienii își spuseseră ultimul 
cuvînt. Pergolesi, Cimarosa, 
Paisiello, dăduseră opere impor
tante ale genului comio muzi
cal, se bucuraseră de succes atît 
de mare, încît devenise la modă 
să se scrie astfel de opere și 
începuseră să o facă oameni 
care n-aveau harul, ci doar do
rința de a compune. In mîna 
lor valorile critice, de extracție 
populară, se cam pierduseră, la 
fel și melodia, genul părînd să 
fi eșuat în șablon și facilitate, 
cînd a apărut sclipitorul Rossi
ni și strălucitoarele sale opere 

comice : Italianca în Alger, 
Bărbierul din Sevilla, Cenușă
reasa, dar mai ales Bărbierul... 
Cu forța talentului său ieșit clin 
comun el readucea opera către 
succesele care-i dăduseră vi
goare și erau menite să-i asi
gure rezistența în timp, către 
adevăr și haz. către spirit cri
tic și vervă, către dragoste se
nină și biruitoare, către poe- 
zie. dinamism și melodie mai 
ales melodie, colorată, străluci
toare, și totdeauna generoasă. 
Generos cu fiecare personaj, 
chiar cu cele care au o sin
gură apariție, ca Berta, de 
exemplu, sau cu personajele 

mai puțin simpatice. Rossini le 
dă tuturor prilej să străluceas
că. așa cum o face cu Basilio în 
perfida, dar amuzanta arie a 
calomniei și chiar cu apucăto
rul Bartolo — care-și cîntă vi
gilența în aria „Unui doctor cum 
sînt eu“. Veșnic tînăra operă 
are arii pentru fiecare, inte
grate în acțiune, pe care în ge
neral n-o țin în loc, ci o punc
tează, inspirat și viu, discret 
susținute de orchestră, cu rară 
finețe și culoare are, de aseme
nea, formidabile scene de an
samblu, etalare de măiestrie 
compozițională, de vervă ex
traordinară, cu dinamică inter
nă, debordante de haz, cum este, 
de altfel. întreaga operă. In a- 
ceastă ordine de idei se cuvine 
subliniat spiritul creatorului 

care domină amuzat situațiile, 
simțul organic al umorului pe 
care-1 are Rossini ca puțini al
ții, condiție inițială a existen
țelor superioare. Acest simț, 
ajuns la o mare ascuțime este 
totuși al unui om bun care 
fără să se lase nicăieri pradă 
sentimentalismului știe pînă 
unde să glumească cu „cele 
sfinte", cu dragostea, cu poe
zia, cărora le face cu încîntarș 
onorurile în Bărbierul din Se
villa. De asemenea, este remar- î 
cabil modul în care opera comi
că a lui Rossini impune per
sonajul de factură nouă care es
te Figaro, om simplu, isteț, cu
ceritor prin nenumăratele sale 
calități și printr-un optimism 
activ, contagios.

Făcînd să fie dominante mu
zica, poezia și spiritul. Ros
sini a folosit moduri tradiționa
le. dar nu s-a sfiit să folosească 
modalități noi sau puțin obiș • 
nuite, tot ceea ce era menit să-i 
slujească intențiile si să-i sus
țină doritele efecte. Rar aseme 
nea inventivitate în alternanțe 
sau contrapunctare. rar atîta 
muzicalitate reieșind din cioo- 
niri sau întretăieri, atîta uni - 
tate în ansambluri, atîta sudură 
a individualităților.

Beneficiar al capodoperei 
Nunta 'ui Figaro creată de 
Mozart în 1786, model de mu
zicalitate. de grație și vervă, 
Rossini a izbîndit prin calități 
asemănătoare valorificate cu 
deplină originalitate să creeze 
o altă capodoperă muzicală 
avînd ca erou personajul Iui 
Beaumarchais. Pentru Mozart 
care o crease la 30 de ani, ca- 
podonera fusese operă de ma
turitate — se știe că a murit 
la 35 de ani — pentru Rossini 
care o scrisese la 24 de ani fu
sese operă de tinerețe. Oricum, 
erau opere create de oameni ti
neri. ca dovadă că pentru în
făptuirea capodoperelor, ca și 
pentru altele, e greu să se sta
bilească limite de vîrstă și de 
timp.
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SPORT •
Zilei internaționale de solidaritate

cu Vietnamul
t

iim V ■

• In turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad s-au 
disputat partidele întrerupte 
din rundele anterioare. Elisabe- 
ta Polihroniade a remizat toate 
cele trei partide întrerupte cu i 
Vujanovici, Radzikowska și Ga- 
prindașvili. Alexandra Nicolau 
(cu piesele negre) a pierdut la 
Kușnir.

In clasament, după opt run
de, conduce Kușnir (U.R.S.S.) 
cu 6,5 puncte.

• După cum transmite cores
pondentul din Rio de Janeiro 
al agenției „Franoe Presse", 
fotbalul brazilian trese printr-o 
criză destul de serioasă, oriză 
care a culminat cu demiterea 
din funcțiile sale a antrenoru
lui Joao Saldanha. Se crede că 
rezultatele nesatisfăcătoare ob
ținute de selecționata braziliană 
în meciurile de verificare pen
tru campionatul mondial au dus 
la această situație „explozivă". 
Unii comentatori apreciază aă 
Saldanha este „țapul ispășitor* 
pentru defecțiunile ivite în con
ducerea federației braziliene, 
care pentru a da satisfacție su
porterilor și presei a recurs l» 
aceste hotărîri importante.

Confederația braziliană a 
sporturilor a suspendat totodată 
din funcțiile lor pe toți membrii 
comisiei tehnice a echipei na
ționale, cu excepția președinte
lui Antonio do Passo, care a în
ceput convorbiri cu alți tehni
cieni și speoialiști ce ar putea 
face parte din noua conducere 
a echipei braziliene.

• Aseară, la Londra, în meci 
retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei europene a tîrguri- 
lor“ la fotbal, echipa Arsenal 
Londra a învins cu scorul de 
7—1 (4—1) formația Dinamo 
Bacău.

Tn prima partidă, jucătorii en
glezi cîștigaseră cu 2—0.

Constituirea asociației
sportive „Cetatea 

Sucevei"
La Suceava, a fost constituită 

asociația sportivă „Cetatea Suce
vei", denumire sub care au acti
vat în urmă cu decenii formații
le sportive ale orașului și care 
reunește astăzi cinci asociații 
sportive ale municipiului. In ca
drul asociației vor funcționa sec
ții de performanță la fotbal, atle
tism, hochei pe gheață, navomo- 
delism, precum și alte discipline, 
intre care tenis de masă, volei, 
ciclisrp, patinaj etc.

Noua asociație oferă cadrul or
ganizatoric pentru atragerea tine
retului la participarea sportului 
de masă și creează condiții favo
rabile îmbunătățirii sportului de 
performanță.

1970

EXCURSII
IN STRĂINĂTATE

do 
care 
asi-

Turismul extern s-a înscris în 
activitatea B.T.T. drept un o- 
biectiv de similară importanță 
cu celelalte acțiuni desfășurate. 
După o primă luare de con
tact, în 1968, cu diferite organi
zații, conferințe și structuri in
ternaționale care activează în 
acest domeniu, anul trecut B.T.T. 
s-a afiliat la Biroul Internațional 
de Turism și Schimburi pentru 
Tineret din cadrul F.M.T.D. și 
Ia Conferința Internațională a 
Biroului de Turism Studențesc. 
In prezent B.T.T realizează 
schimburi turistice sau întreține 
corespondență cu peste 100 de 
birouri sau organizații- din 34 de 
țări. Astfel, lansarea unor pro
grame de excursii în străinătate 
a constituit, de la început, una 
din activitățile cu largă rezo
nanță în rîndul tineretului. .A- 
ceasta se explică și prin faptul că 
turismul extern organizat 
B.T.T. este un turism social 
— atît prin conținutul ce-1 
gură excursiilor, cît și prin pre
turile practicate — este la înde- 
mîna unor categorii din ce în ce 
mai largi de tineri, răspunde 
unor nevoi de informare, cu
noaștere și petrecere plăcută a 
vacanței și concediilor.

Programele oferite tinerilor 
din alte țări care vizitează Ro
mânia sînt alcătuite 
cepție echilibrată, 
permită cunoașterea frumuseților 
peisajului românesc, a realizărilor 
României socialiste, o informare 
largă, cuprinzătoare asupra vieții 
și preocupărilor tineretului din 
țara noastră. în aceeași optică 
sînt alese și itinerariile peste ho
tare pentru tinerii români, ți
nînd seama de dorința lor ca ex
cursia să le prilejuîască o cu
noaștere multilaterală a țării vi
zitate.

Ca răspuns a acestui deziderat 
se înscriu și excursiile pe care 
B.T.T. le organizează în acest 
an. Experiența anilor trecuți de
monstrează că tinerii noștri do-

într-o con- 
menite să

La construcția
stadionului - DA!

La folosirea
lui - NU?

Treptat gropile, „văgăunile* de tristă amintire ale Bucureș- tiului de altă dată s-au metamorfozat în perimetre ale noului ! cartiere de blocuri, parcuri, complexe sportive. Pînă în primăvara trecută o suprafață destul de însemnată, situată în sectorul 2, în partea de est a Capitalei, în apropierea Fabricii de cărămidă „7 Noiembrie" se mai numea încă groapa Fundeni.în aprilie 1969 la inițiativa C. E. F. S. al sectorului 2, cu aprobarea Consiliului Popular Municipal (în al cărui plan de sistematizare, spațiul amintit era rezervat unui complex sportiv) cu sprijinul Comitetului de partid și al Comitetului U.T.C. al sectorului 2. s-a trecut — exclusiv prin munca voluntar-patrioti- că a tineretului — la „înnobilarea" zonei amintite, prin a- menajarea unui complex sportiv modern. Disponibilitățile a- cestuia (2 terenuri de fotbal, 3 de volei, 3 de tenis — dintre care unul cu gazon, celălalt cu bitum, 2 de baschet, o pistă de carting), destul de însemnate, urmînd să asigure tineretului din sector o bază sportivă corespunzătoare. (Fie spus, în momentul de față nu există în sectorul 2 nici una pe măsura necesităților și exigențelor actuale.).Pînă acum, cu entuziasm și forțe reunite tineri, aparținînd organizațiilor U. T. C-, asociațiilor sportive din întreprinderi, Consiliului popular al sectorului 2, au prestat circa un milion de ore muncă patriotică, evaluate la cîteva milioane lei și concretizate în realizarea celei mai mari părți

iese să cunoască mai profund 
realitățile din țările socialiste fră
țești, viața și activitatea tineretu
lui din aceste țări, să schimbe 
impresii, să lege prietenii. Ast
fel, programele excursiilor pre
văzute a se realiza în aceste tari 
cunosc pentru actualul sezon o 
mai largă diversificare, o îmbu
nătățire substanțială a conținutu
lui lor, itinerariile presupunînd 
mai multe puncte de vizitat. Tn 
Uniunea Sovietică sînt prevăzu
te, de pildă, 19 excursii pe șase 
trasee, variind între una și 15 
zile, în R.P. Polonă peste 10 ex
cursii diferite, în R.S. Ceho
slovacă 8; de asemenea, în R.P. 
Bulgaria, R.P. Ungară, R.S.F. Iu
goslavia. Tn multe din aceste țări, 
numărul excursiilor este neli
mitat, perioadele rămînînd a fi 
stabilite la cererea colectivelor 
de tineri.

O noutate pentru acest an o 
constituie lansarea de către 
B.T.T. a unor itinerarii turistice 
combinate în țări socialiste, cum 
ar fi Praga — Karlovy-Vary
— Budapesta ; Praga — Bratisla
va — Budapesta ; Budapesta — 
Varșovia — Cracovia; Kiev — 
Moscova — Varșovia — Craco
via — Budapesta ; Budapesta — 
Belgrad ; Budapesta — Belgrad
— Sofia, încadrate într-un timp 
de 6—14 zile.

Ca și pînă acum, o parte din 
tineri va avea prilejul să viziteze 
și alte țări, dintre care amintim 
Franța, Italia, Belgia, Anglia, 
Finlanda, Danemarca etc.

In ceea ce privește problemele 
legate de toate aceste excursii — 
condiții, date, itinerarii, preț 
etc. — tinerii se pot adresa sec
toarelor de turism din cadrul co
mitetelor județene, municipale, 
orășenești și pe centre universi
tare ale U.T.C., în măsură la ora 
actuală să ofere orice amănunt 
legat de turismul extern organi
zat de B.T.T 
sezon.

pentru actualul

I. ANDREIjA

dea complexului i terenul fotbal olimpic, terenurile de handbal și volei, nivelarea întregii suprafețe, plantarea de pomi. Complexul, plasat de altfel într-o zonă de mare frumusețe naturală, în apropierea salbei de lacuri formate de rîul Colentina și parcul Fundeni, a căpătat deja, în numai cîteva luni contur, speranțele apropiindu-se cu pași siguri de „ceasul împlinirii" Tinerii așteaptă primele zile
• Tn numele a 1 milion de ore 

muncă volunfar-patriotică pres
tate de tineri — reclamăm !

• Lucrările de amenajare a 
noului complex sportiv „Fun- 
deni" în așteptarea unei... sem
nături

• Doar lipsa de cuvînt?

frumoase pentru a se angaja pe „ultima turnantă" a lucrărilor. Și totuși...Să ne întoarcem din nou în primăvara anului trecut: suprafața pe care se construiește complexul aparținea Fabricii de cărămidă „7 Noiembrie,* dar nu era folosită de aceasta. Ca atare, la cererea entuziaștilor constructori, conduce- cerea fabricii s-a arătat dispusă să o cedeze pentru amenajarea unui complex sportiv. Lucrările, îndeosebi cele de hivelare și terasare (care, ținînd seama de factura inițială a locului — o groapă tocmai bună să servească de decor pentru un... film cu facerea lumii), necesită un volum enorm de muncă. Totuși prin strădanii de zi cu zi, cochetul complex se înfiripă-.. sub privirile — care începeau să nu mai fie tocmai
(Agerpres)

in mijlocul tinerilor

Cuza laI.

cultură, 
școlile

alte localități din 
a tării

de
și

9,31), in sala de festivități a Casei de cultură 
strada Turturele, proaspeții campioni mondiali 

mult așteptați ai tinerilor elevi. pentru unitate națio-

Campionii lumii la handbal

Astăzi la orele 
a tineretului din 
la handbal sînt oaspeții 
muncitori, funcționari din școlile, întreprinderile și instituțiile 
sectorului IV al Capitalei

Handbaliștii Gruia. Otelea, Gațu, Guneș, antrenorul Nicolae 
N’edef, au răspuns cu amabilitate invitației adresate de organi
zatori : Comitetul de educație fizică și sport și Comitetul U.T.C. 
al sectorului IV.

(Urmare din pag. I) 
cădere reperele investigației în 
direcția mecanizării proceselor 
de muncă, perfecționării utila
jelor, îmbunătățirii tehnologiilor 
de fabricație, a condițiilor de 
muncă. Tinerii inovatori sînt in
vitați. de asemenea, să studie
ze cu deosebită atenție, să ofere 
soluții pentru economisirea de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie, să contribuie 
la creșterea continuă a calității 
produselor îndeosebi prin îm
bunătățirea caracteristicilor con
structive și funcționale, la ra
ționalizarea continuă a organi
zării producției și a muncii.

Iată, prin urmare perimetrul 
problematic de ample dimensi
uni care ademenește inventivi
tatea tinerilor, pregătirea, po
tențialul lor creator. In fabri
că, în atelier, la locul de mun
că aceste teme largi capătă uri 
profil anume, o delimitare pre
cisă, se regăsesc sub denumirea 
exactă a unei anumite soluții. 
Tocmai această soluție se cere 
căutată, identificată. O aseme
nea întreprindere, menționează 
regulamentul concursului, ur
mează criteriile riguroase ale 
economiilor rezultate în urma a- 
plicăriî inovației, avînd ca bază 
de calcul un trimestru sau o pe
rioadă mai lungă caracterul 
său de noutate, posibilitățile de 
generalizare a inovației sau ra
ționalizării respective.
CUM SA NETEZIM DRUMUL 
SPRE TITLUL DE INOVATOR

Ne-am bucurat să observăm 
imediat, să surprindem instan
taneu aproape, ecoul favorabil 
pe care l-a declanșat inițiativa 
Comitetului municipal Sibiu al 
U.T.C. Masa rotundă organ’zată 
în intenția de a cunoaște opi
nia unui larg cerc de specia
liști asupra formelor concrete, 
a pîrghiilor ce pot fi puse în 
mișcare pentru activizarea ener
giei potențiale de creație a ti
nerilor ne-a demonstrat credi
tul ce i se acordă. Erau pre- 

dezinteresate — ale celor de la fabrica de cărămidă, dar mai ales ale conducerii Direcției Generale de Construcții Montaj București. Așa că, de unde își declinaseră drepturile asupra terenului cu pricina, forurile menționate — care nu au luat parte în nici un fel la amenajarea complexului — își iau cuvîntul îndărăt, susținînd că viitoarea bază le... aparține, revendicînd dreptul s-o folosească parțial, ba cerînd înapoi jumătate din suprafață...Tinerii, care înțeleg să beneficieze de rodul propriei lor munci, de sacrificiul timpului liber, au aflat despre aceste „noutăți" și sînt, evident, a- mărîți și consternați. în plus, faza de închidere a lucrărilor este astfel expusă unor nedorite tergiversări și... scăderi de entuziasm. în fond este nu numai o problemă de angajament, de cuvînt, ci și una de onestitate, de bun simț elementar : oare pentru conducerea D. G. C. M. București, munca de o vară și o toamnă a tinerilor — simbol al dorinței de a face sport în condiții civilizate, de a realiza un edificiu modern — nu înseamnă nimic ? !Deci, în loc să fie măgulită de faptul că are posibilitatea să-și adauge semnătura (alături de altele, care o așteaptă de aproape 6 luni) spre a consfinți un act de proprietate lăudabil — fiind vorba de un bun care revine ctitorilor săi de drept și de fapt, tinerii voluntari — conducerea acestei instituții preferă „mica tocmeală" sau, pur și simplu, refuzul fără explicații...O „inadvertență" (care incontestabil nu onorează) și pe care o dorim — în numele u- nui milion de ore de entuziasm — soluționată.
ANDREI B/1RSAN

zenți aici ingineri mai tineri și 
mai vîrstnici din întreprinderile 
sibiene, cadre de conducere, ti
neri inovatori. Și toți cei care 
au luat cuvîntul — nu puțini la 
număr—nu s-au rezumat doar la 
a rosti cuvinte de complezență 
S-au dat exemple încurajatoare 
privind posibilitățile de lărgire 
a cercului celor ce se ocupă să 
aducă la lumină grăunții recu- 
noscuți ai noutății tehnice. Cei 
mai mulți dintre ei s-au ostenit 
să indice, cu puterea experien
ței, cu autoritatea lor ce antim- 
se cere pentru a pregăti drumul 
spre titlul de inovator al tine
rilor pregătiți pentru o aseme
nea prețioasă învestitură.

— In uzina noastră, precizea
ză ing. luliu Păstrăv de la „Ba
lanța". au fost propuse anul tre
cut 28 de inovații, dintre care 
16 s-au aplicat. Anul acesta 
avem deja 8 propuneri. Sîntem 
convinși că un bun serviciu l-ar 
aduce lărgirii mișcării de inova

CREAȚIA TEHNICA
ții crearea unor colective, con
duse eventual de inginerul șef 
de concepție, care să acorde a- 
sistența tehnică impusă de difi
cultatea temei aflată în studiu.

Susținînd ideea că instituirea 
concursului va influența în bi
ne numărul Inovatorilor, rit- 
mu] de realizare a propunerilor, 
tovarășul Victor Cupșa — șeful 
cabinetului tehnic de Ia „Fla
mura roșie" — sublinia necesi
tatea de a menține pe întreaga 
durată a întrecerii un cadru or
ganizatoric adecvat, de a nu 
scăpa nici un moment din aten
ție diferitele aspecte pe care 1» 
îmbracă inovația din faza de 
concepere pînă la aplicare. Toc
mai pentru a nu descuraja pe

și a Comitetului de solidaritate cu poporului vietnamez, participat Tamara Do- vicepreședinteNațional al al Consi- Frontului C. Paras- vicepre-

Aniversarea Zilei internaționale de solidaritate cu Vietnamul a fost marcată miercuri după-amiază, în Capitală, printr-o adunare organizată la clubul întreprinderii „Ades- go“, sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste național luptaAu brin, liului Unității Socialiste, chivescu-Bălăceanu, ședințe al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni ai muncii.Deschizînd adunarea, C. Pa- raschivescu-Bălăceanu a salutat prezența la această manifestare a ambasadorului Republicii Democrate Vietnam, Nguyen Dang Hanh, a însărcinatului cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud, Tran Kien, și a membrilor celor două ambasade.A luat apoi cuvîntul Ion Doboșescu, directorul întreprinderii „Adesgo". Referin- du-se la războiul de agresiune dezlănțuit de imperialismul american în Vietnamul de Sud, la extinderea agresiunii împotriva R. D. Vietnam — stat socialist, independent și suveran — vorbitorul a spus : Animat de un fierbinte patriotism, poporul vietnamez, atît din nord cît și din sudul țării — sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud — a dat lovituri
Cu prilejul aniversării

nașterii lui < /. Cuza
Tn județul Olt s-au desfășurat 

numeroase manifestări prile 
juite de împlinirea a 150 de ani 
de la nașterea lui Al. I. Cuza. 
La Uzina de aluminiu din Sla
tina și la Teatrul popular din 
Caracal, de exemplu, au fost 
Organizate simpozioane cu tema 
„Alexandru loan Cuza și actul 
Unirii" Pionierii din Slatina 
s-au întîlnit cu profesorul Mi
hai Butoi, directorul Muzeului 
orășenesc, care le-a vorbit des
pre personalitatea lui AI.I.Cuza 
și rolul acestuia în formarea 
statului național român. Sim
pozioane evocatoare ale vieții 
și activității domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza s-au des
fășurat. de asemenea. în diferi
te întreprinderi din Caracal, la 
căminele culturale din Osica. 
Fărcasele. Gostavățu. DrăghL 
ceni. Crîmpoaia. Movileni. pre
cum și în 
această parte

*
Mihail Eminescu 

deschisă o 
nume-

lucrări care ilustrează

La librăria 
din Oradea a fost 
expoziție Snmănunchind 
roase
lupta de veacuri a poporului 
român 
nală, precum și contribuția adu 
să de domnitorul Al 
înfăptuirea Unirii.

Casele orășenești 
căminele culturale 

autor, de a nu demonetiza idei
le, indiferent de gabaritul lor.

- Intrucit noi nu urmărim 
doar să obținem cît mai mult 
de la inovatorii atestați ci să 
atragem totodată alți tineri în 
mișcarea de inovații și raționali
zări, de o importanță deosebită 
mi se pare să acționăm pentru 
a depista pe acei creatori care 
nu s-au descoperit spune tova
rășul Iosif Gruian de la Uzina 
mecanică

Sugestia s-a dovedit înteme
iată „Sini mulți tineri care 
pot inova dar nu încearcă. Do
vedesc o timorare nejustificată" 
ting. Ionel Galea, 
„Alții încearcă 
ncdispunînd fie 
montară fie de 
necesară pentru 
pentru a se convinge că ceea ce 
sînt pe cale să realizeze se do
vedește util, viabil", (ing. Cor
nel Popescu, Uzina Independen
ța)

I.R.U.M.) 
dar se opresc 

de baza docu- 
baza materială 
experimentare,

Ur- 
con-

insu-

— Există încă un foarte ma
re număr de tineri care în 
prezent sînt mulțumiți că își 
fac datoria — este de părere 
tovarășul maistru Aurel 
dea, de la U.P.A.S. Am 
vingerea că acționind cu insis
tență, vom reuși să le 
flăm dorința de a deveni ino
vatori. Cu doi ani în urmă a- 
veam cîțiva absolvenți ai șco
lii profesionale. Treceau neob
servați. l-am ajutat să reali
zeze cîteva dispozitive intere
sante. Din ziua 
ceput să caute 
in vis..

L-am ascultat 
tînărul Marcel Hașu, lăcătuș 
„Balanța". In intervenția sa, 

aceea au 
soluții noi

in
și

vorbind pe 
la 
el

necruțătoare agresorilor, de- monstrînd că nici o forță din lume nu poate Infringe un popor hotărît să-și apere, cu abnegație și curaj, libertatea, independența și ființa sa națională. cuceririle sale revoluționare. Condamnînd cu fermitate agresiunea americană în Vietnam — a spus vorbitorul — țara noastră a acordat și acordă sprijin multilateral luptei poporului vietnamez, susținînd neabătut dreptul său inalienabil de a-și hotărî în mod suveran propriul său destin, conform voinței și aspirațiilor sale naționale, fără nici un amestec din afară.Tn continuare, a vorbit însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud. Tran Kien. El s-a referit la evenimentele petrecute în urmă cu 20 de ani, cînd poporul vietnamez a repurtat prima victorie în confruntarea cu agresiunea imperialismului american și apoi a evidențiat succesele obținute de Forțele Armate Populare de Eliberare în lupta împotriva intervenționiștilor.Vorbitorul a transmis mulțumiri Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru sprijinul prețios și ajutorul multilateral acordate luptei pe care poporul vietnamez o duce împotriva agresiunii imperialiste.In încheierea adunării, a fost prezentat un film documentar despre lupta și succesele Forțelor Armate Populare de Eliberare din Vietnamul de Sud. (Agerpres)

din județul 
simpozioane, 
alte manifestări în cadrul că
rora va fi evocată personalita
tea multilaterală a domnitoru
lui patriot Al. I. Cuza.

★

împlinirea a 150 de ani de la 
nașterea lui Alexandru Toan 
Cuza este evocată, în județul 
Buzău, prin numeroase mani
festări. Astfel, în comuna Cos- 
tești a fost organizată expune
rea — „Personalitatea lui Cuza 
în istorie", iar tn comuna Brea
za simpozionul „Alexandru 
loan Cuza și Unirea" Luminoa
sa figură a domnitorului patriot 
a constituit, de asemenea, obiec
tul unei prelegeri ținută la bi
blioteca comuna Rîmni-
celul.

Bihor pregătesc 
montaje literare și

Ing. CORNEL POPESCU 
Uzina „Independența" Sibiu

a atenționat asupra obstacole
lor subiective care barează une
ori drumul inovatorului către 
aplicarea glodurilor sale.

— Am 20 de inovații — spu
nea Marcel Hașu — și dacă îmi 
amintesc bine nici una din ele 
n-a avut de Ia început un refe
rat pozitiv. Tu te zbați să cauți, 
te bucuri că ai găsit ceva nou și 
dintr-odată auzi alături o voce 
binevoitoare : „Ce te apuci de 
așa ceva, oricum nu va merge".

Dumneavoastră ce ați mai face 
într-o asemenea împrejurare ? 
Mă gîndesc că așa cum sc orga
nizează uneori consfătuiri ale 
celor ce realizează inovații, ar 
fi instructivă și convocarea din 
cînd în cînd a unor întîlniri cu 
antiinovatorii. Pentru că nu sînt 
deloc puțini acești oameni, re- 
zistenți |a nou, adeseori postați 
chiar pe filiera de înaintare a 
inovatorilor.

Ne aflăm fără doar 
în fața unor cazuri 
Firește, ele »u sînt 
Dar existența lor ne 
să fim circumspecți 
țiile cînd ne propunem să fa
cem din acest tînăr un aliat 
pentru rezolvarea problemelor

și poate 
autentice, 
generale 

îndeamnă 
Tn condi-

TELEGRAMECu prilejul zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis regelui FREDERIK AL IX-LEA felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, de pace și progres pentru poporul danez.în telegrama de răspuns, regele FREDERIK AL IX-LEA a exprimat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, mulțumirile sale sincere pentru felicitările și bunele urări care, cu atîta amabilitate, i-au fost adresate cu prilejul zilei naționale a Danemarcei.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de 
Stat, a primit din partea tovarășului IOSIP BROZ TITO, 
următoarea telegramă :Mulțumesc în modul cel mai cordial Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal, pentru cuvintele calde de condoleanțe și compasiune cu prilejul catastrofei grave care s-a întîmplat în mina Breaza.
Prin hotărîre a Consiliului de 

Miniștri a fost înființată Comisia 
republicană de rezerve geologice.

Comisia va activa ca organ al 
Consiliului de Miniștri pentru 
îndrumarea și coordonarea din 
punct de vedere științific și me
todologic a constituirii fondului 
național de rezerve de substanțe 
minerale utile.

Ca președinte al Comisiei re
publicane de rezerve geologice 
a fost numit acad. Alexandru Co- 
darcea.

Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală tovarășul Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările Congresului Partidului Comunist din Irlanda.La sosire, pe aeroportul Bă- ' neasa, erau prezenți tovarășii Ilie Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție ia C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C. C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.
★La plecare, pe aeroportul din Belfast, tovarășul Vasile Vlad a fost condus de Michael O’Riordan, Andrew Barr și James Stewart, membri ai Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Irlanda,

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală prof. Ivan S. Jeludev, 
director general adjunct al Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.), care, la invi
tația președintelui Comitetului de 
stat pentru energia nucleară, prof. 
Ioan Ursu, va face o vizită în 
țara noastră.

Miercuri s-a înapoiat din R. S. Cehoslovacă președintele Comitetului Executiv al Consiliului, popular al orașului Cîmpulung Muscel. Mihai Badea, care a luat parte la festivitățile prilejuite de sărbătorirea celei de-a 25-a aniver-

LUCIAN MARINA

de larg interes (circumscriind 
chiar sarcini aparținînd de au- 
toutilare, luate din planul MTO 
— așa cum sugera pertinent to
varășul Vasile Popescu, inginer 
șef la U.P.A.S.) nu ne dă nimeni 
dreptul să-l lăsăm să se lupte 
de unu] singur cu conservato
rismul, cu birocrația.

Cu totul firesc, orice activi
tate începe prin a cunoaște la 
amănunt cadrul legal în care te 
desfășori. Referindu-se la tema 
în discuție, tovarășul Sabin 
Onețiu, inginer șef de concep
ție al Uzinei Independența, a a- 
tras nu fără justificare atenția 
că legislația cu privire la in
venții și inovații trebuie cunos
cută și asimilată.

★

— Ceea ce v-ați propus este 
o treabă frumoasă, aprecia to
varășul Reschner Karlheintz, 
secretar al Comitetului munici
pal Sibiu al P.C.R, Dar trebuie 
să munciți neobosit pentru a 
antrena cît mai mulți tineri în 
mișcarea de inovații. Pornind 
pe acest drum, trebuie făcut 
totul ca începutul să rămînă 
undeva în urmă.

— Desigur că nu prin reco
mandări generale, prin acțiuni 
de suprafață vom reuși să a- 
jungem acolo unde dorim — 
spune tovarășul Nicolae Găitan, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al U.T.C Să fa
cem din mișcarea inovatorilor o 
mișcare de masă, să antrenăm 
nu doar ingineri și tehnicieni, 
să avem în vedere și pe munci

•sări a eliberării de sub ocupația hitleristă, de către armatele sovietice și române, a orașului Zvolen, oraș cu • care Cîmpulung Muscel are relații de prietenie și colaborare.(Agerpres)
STATUIA
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(Urmare din pag. I) 
dreptățesc metafora pe care 
anticii o socoteau un lucru 
real: pietrele trăiesc ca și 
oamenii, ca și bronzub ca și 
arama.

Mi-am amintit de toate 
acestea trecind prin fața 
statuii lui Constantin Brîn- 
coveanu și o dată cu aceste 
ginduri mi-a sunat pentru 
auz cronica rimată despre 
destinul domnitorului, des
pre „intimplarea descăpă- 
țînării".

Executată de sculptorul 
O. Han statuia a păstrat în 
ea motivul fatalist și oare
cum mistic al soartei (for
tuna labilis). Monumentală, 
ea dă impresia că domnito
rul era și este acum un în
rădăcinat în domnia sa, că 
pricina dintre el și sultanul 
Ahmed al III-Iea, care a ră
mas în popor ca o istorie 
minunată, I-a îngrozit și în
tristat. Ochii măriți de ui
mire păstrează și acum ex
presia de frică la citirea fir
manului de mazilire a 
Iui și a fiicelor și fiilor săi 
la 15 august 1714. încă o dată 
și păstrînd și acum înlăun- 
trul ei spaimele, dar și mîn- 
dria și neputința de a-și în
vinge destinul hotărît, ima
ginea lui Constantin Brin- 
coveanu pare a spune acea 
învățătură, pe care balada 
populară a inventat-o pu- 
nînd-o pe seama lui. despre 
„lumea trecătoare, înșelă
toare și mai mult amăgi
toare" Aceste întîmplări 
tragice ale domnitorului 
și familiei sale au trecut în 
colinde și în vicleim ca do
vadă a puternicului și zgu
duitorului răsunet pe care 
l-a avut în popor intimpla
rea Ia care a asistat cu în
țelepciune trăgind de pe 
urma ei învățături care au 
ajuns pînă la noi.

Monumentul lui Brînco- 
veanu, fixat în memoria 
noastră cu o parte a Bucn- 
reștiului în care vechi clă
diri mai supraviețuiesc, ne 
amintește nouă că istoria 
nu este numai o rece crono
logie de ani și fapte, ci și o 
recuperare dramatică a tim
pului care a fost înainte de 
noi.

torii de înaltă calificare, capa
bili să se înscrie acestor efor
turi. Și să nu uităm că atinge
rea obiectivelor stabilite azi va 
fi posibilă doar onorînd cum se 
cuvine sarcinile ce ne revin pe 
linia pregătirii tineretului, a 
perfecționării sale.

— Apreciem ca deosebit de 
valoroasă inițiativa comitetului 
municipal Sibiu, ne-a spus to
varășul Vlad Galin, șef de sec
tor la C.C. al U.T.C. In multe 
întreprinderi din țară organiza
țiile Uniunii Tineretului Comu
nist întreprind acțiuni specifice 
in acest scop. Vreau să precizez 
că în colaborare eu Consiliul 
General al U.G.S.R. și cu Con
siliul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, Comitetul Cen
tral al U.T.C. a perfectat orga
nizarea pe plan național a unui 
concurs pentru tinerii inovatori, 
care se va desfășura în cadrul 
actualei formule de întrecere 
inițiată pe linie sindicală. Ini
țiativa Comitetului municipal 
Sibiu al U.T.C. vine în spriji
nul acestei idei. Sîntem siguri 
că inițiativa sibiană va cunoaște 
o largă răspîndire.

Ziarul „Scînteia tineretului", 
consemnatar al ideii de genera
lizare la nivelul întregii țări a 
concursului destinat tinerilor 
inovatori, dorind să-și aducă o 
contribuție permanentă la reu
șita. concursului, va publica în 
paginile sale informații, repor
taje, articole. de specialitate, 
portrete de tineri inovatori, va 
relata drumul spre producție al 
celor mai izbutite propuneri de 
inovații și raționalizări.



Solidari 
cu eroicul
popor 
vietnamez

în momentul în care popoarele Europei, unul din principalele 
teatre de luptă ale celui de-al doilea război mondial, se pregătesc 
pentru a sărbători un sfert de veac de Ia terminarea acestui groaz
nic măcel, un popor mic din sud-estul asiatic se află încă într-o 
luptă neîntreruptă de aproape trei decenii pentru apărarea patriei 
și salvgardarea ființei sale naționale. Poporul vietnamez și-a atras 
admirația și stima pentru eroismul cu care își apără țara în fața ce
lei mai puternice forțe militare și economice a lumii capitaliste, 
în cei aproape cinci ani de intervenție directă și masivă în Viet
nam, S.U.A. au dislocat, în sprijinul regimului corupt și antipopu
lar de la Saigon, peste o jumătate de milion de soldați și o parte 
importantă a potențialului lor de tehnică militară. în ciuda acestei 
imense desfășurări umane, tehnice și financiare, agresorul a intrat 
într-un impas militar și politic care s-a accentuat cu fiecare an 
de prelungire a războiului. Poporul vietnamez n-a putut fi înfrînt 
pe calea armelor, intervenționiștii și marionetele lor suferind pe 
cîmpul de luptă eșec după eșec. Istoria războiului sîngeros din 
Vietnam constituie o demonstrație clară a faptului că un popor 
care-și apără cu hotărîre cauza, dreptul său inalienabil de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, poate înfrunta cu succes orice 
atentat Ia libertatea și suveranitatea sa, indiferent de potențialul 
agresorului.

Ziua internațională de solidaritate cu lupta poporului vietnamez 
(cînd se împlinesc 20 de ani de la începerea primelor acțiuni de 
masă ale patrioților sud-vietnamezi împotriva prezenței trupelor 
străine în Vietnamul de sud), constituie pentru poporul și tine
retul român, ca și pentru oamenii iubitori de pace din întreaga 
lume, un prilej în plus de a-și afirma solidaritatea cu cauza 
dreaptă a Vietnamului și convingerea că această luptă eroică va 
triumfa, consfințind victoria dreptății asupra forței, a dreptului 
popoarelor la libertate și independență asupra practicilor nefaste 
ale amestecului din afară în treburile interne ale altora.

Pierderile grele suferite pe cîmpul de luptă, eșecurile acțiuni
lor de represalii, nemulțumirea crescîndă a populației americane 
față de prelungirea războiului, miliardele de dolari înghițite anual 
de continuarea acestei intervenții, presiunea opiniei publice in
ternaționale au silit în cele din urmă guvernul american să în
ceteze necondiționat bombardamentele asupra R. D. Vietnam și 
să accepte participarea la lucrările conferinței cvadripartite de 
la Paris. Cu toate acestea, războiul din Vietnam continuă să facă 
ravagii deoarece S.U.A., refuzînd să tragă concluziile necesare 
și juste în urma a cinci ani de insuccese, se cramponează la 
Conferința de la Paris de cereri nerealiste. Dorința de dezanga
jare din acest conflict sîngeros și costisitor manifestă în rîndul 
unor pături extrem de largi ale opiniei publice americane, este în 
cădită contradicție cu doctrina „vietnamizării" războiului pro
clamată de Administrația S.U.A.

Căci „vietnamizarea“ nu este menită, în ultimă analiză, decît să 
prelungească, sub o nouă formă, conflictul. Singura soluție justă 
și eficientă o constituie în continuare planul în 10 puncte al Fron
tului Național de Eliberare, exprimat în programul Guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, și care 
cere, în esență, retragerea trupelor americane din Vietnam și res
pectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî 
independent drumul dezvoltării sale. Crearea guvernului revolu
ționar provizoriu și proclamarea Republicii Vietnamului de sud, 
în vara anului 1969, constituie un act istoric în viața populației 
sud-vietnameze și o etapă importantă în dezvoltarea luptei sale 
pentru libertate și independență națională.

Profund solidar cu lupta și cauza dreaptă a poporului vietna
mez, poporul român se pronunță cu fermitate pentru încetarea 
neîntîrziată a agresiunii imperialiste, retragerea trupelor Statelor 
Unite ale Americii și curmarea amestecului străin în treburile sale 
interne, pentru crearea condițiilor în vederea formării unui guvern 
de coaliție care să asigure dezvoltarea democratică și indepen
dentă a Vietnamului de sud.

BAZIL ȘTEFAN

Puternice atacuri
ale patrioților sud-vietnameziSAIGON 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al comandamentului S.U.A. de la Saigon a anunțat că noaptea de marți spre miercuri unitățile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au atacat cu rachete și mortiere 15 o- biective militare americano- saigoneze. El a calificat cinci din aceste atacuri drept deosebit de intense în urma lor înregistrîndu-se pierderi în oameni și materiale. Printre acestea se numără cartierul general al primei divizii aeropurtate americane în apropie-
P. C. din Bolivia 
sprijină guvernul 
Ovando Candia

Intr-un interviu acordat zia
rului chilian „El Siglo", primul 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Bolivia, Jorge 
Kol.'e Kueto, a declarat că Par
tidul comunist sprijină guver
nul generalului Ovando Candia. 
El a caracterizat reformele pre
conizate de noul regim drept 
o tendință progresistă care con
tribuie „la schimbarea politicii 
interne și externe a țării". Re- 
fcrindu-se Ia problemele de po
litică externă vorbitorul a su
bliniat că este necesară stabilirea 
dc relații diplomatice și econo
mice cu toate statele socialiste 
arătînd că o hotărîre construc
tivă a actualului guvern ar con- 
stitui-o restabilirea de relații di
plomatice cu Cuba socialistă.

Prințul Albert de Liege, în
soțit de reprezentanți ai vieții 
politice și culturale belgiene, 
a vizitat marți dimineața stan
dul românesc din cadrul Tir- 
gului internațional de carte 
de la Bruxelles.

La sosire, înaltul oaspete și 
persoanele care l-au însoțit au 
fost salutate de I. Olteanu, 
directorul editurii „Mihail E- 
minescu" din București și Șt. 
Niței, șeful agenției economi
ce a României la Bruxelles.

In cursul vizitei, prințul 
Albert s-a interesat despre 
dezvoltarea culturii, artei și 
științei în România, făcînd a- 
precieri elogioase asupra ex
ponatelor românești de la cea 
de-a doua ediție _ a Tîrgului 
internațional de parte, de la 
Bruxelles. 

re de Phuoc Vinh, la 40 km nord de Saigon.în ceea ce privește angajamentele directe între forțele patriotice și subunitățile americane, acestea au fost semnalate mai ales în provinciile Tay Ninh la nord-vest de Saigon și Binh Dinh la 440 km nord-est de capitala Vietnamului de sud. în sprijinul subunităților americane aflate sub presiunea forțelor patriotice a intervenit aviația S.U.A.Același purtător de cuvînt a arătat că în ultimele 24 de ore avioanele „B-52“ nu au efectuat raiduri asupra teritoriului Vietnamului de sud, misiunile lor fiind concentrate asupra unor regiuni din Laos.Pe de altă parte, tot la Saigon a fost dat publicității un comunicat în care se anunță că un avion american de tip „F-105“ s-a prăbușit pe teritoriul Thailandei după ce fusese atins în timp ce efectua o misiune de bombardament în Laos. Este al cincilea avion doborît în Laos de cînd comandamentul S.U.A. a început să anunțe pierderile aviației americane care participă la raiduri de bombardament a- supra regiunilor laoțiene.
• PRIMUL MINISTRU al 

statului Malta, dr. Giorgio Borg 
Olivier, l-a primit marți pe am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Malta, Iacob Io- 
nașcu, cu care a avut o con
vorbire cordială privind relații
le dintre cele două țări.

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL CAMBOD- 
GIEI a adresat Ambasadei S.U.A. 
din Pnom Penh note de protest 
în legătură cu o serie de noi 
atacuri efectuate împotriva te
ritoriului Khmer de avioane și 
forțe terestre americano-saigo- 
neze. Raidurile întreprinse s-au 
soldat cu victime în rîndul 
populației civile și pagube ma
teriale. în notele de protest se 
cere Statelor Unite și admini
strației saigoneze să pună ca
păt imediat actelor de agresiu
ne comise împotriva Cambod- 
giei.

• RAYMOND ARTHUR 
CHUNG, judecător Ia Curtea 
supremă din Republica Guyana, 
a fost ales marți in funcția de 
președinte al țării în cadrul 
unei sesiuni speciale a parla
mentului. El a fost propus pen- 

încordare 

in Bengalul 
de vest

După cum s-a mai anunțat, în 
urma demisiei primului ministiu 
al guvernului local din Bengalul 
de vest, Ajoy Muldierjel, deter
minată de divergențele ivite în
tre participanții la coaliția gu
vernamentală în acest stat al In
diei, situația a devenit deosebit 
de încordată.După cum se știe, răspun- zînd apelului sindicatelor care protestează împotriva demisiei primului ministru, muncitorii din Bengalul de vest au declarat o grevă de 24 de ore, care a paralizat întreaga activitate economică a acestei regiuni a țării. în același timp, au avut loc ciocniri între diverse grupuri rivale reprezentate în Parlamentul local și dintre acestea și poliție, soldate, potrivit ultimului bilanț oficial, cu moartea a 28 de persoane și rănirea altor 150. Poliția a arestat peste 50 de persoane.Deși pe străzile Calcuttei, principalul oraș din Bengalul de vest, patrulează unități de poliție și ale armatei, iar în unele regiuni învecinate a fost introdusă starea de urgență, miercuri activitatea economică a fost reluată. Sînt așteptate rezultatele întrevederilor pe care guvernatorul statului, S. S. Dhawan, urmează să le aibă cu o serie de reprezentanți ai fostei coaliții guvernamentale — Frontul unit, la care participă 14 partide. în cazul în care nu se va reuși formarea unui nou guvern, a- tunci administrația acestui stat va fi remisă guvernului central.
ORIENTUL APROPIAT

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai țărilor arabeCAIRO 18 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai țărilor arabe se vor reuni la Djeddah, capitala Arabiei Saudite, în ajunul deschiderii lucrărilor conferinței miniștrilor de externe ai țărilor islamice, programată pentru data de 23 martie, relatează ziarul „Al Ahram". în cadrul acestei reuniuni, a cărei dată precisă nu a fost stabilită, miniștrii de externe arabi vor proceda la un schimb de păreri asupra agendei de lucru a conferinței, care acordă o deosebită importanță crizei din Orientul Apropiat,Pe de altă parte, ziarul citat subliniază că guvernul' R.A.U. depune eforturi pentru a asigura succesul reuniunii islamice de la Djeddah, la care va participa și șeful diplomației R.A.U., Mahmud Riad. în ultimele zile Riad a avut o serie de contacte cu ambasadorii țărilor islamice acreditați la Cairo, în cadrul cărora el a expus poziția Egiptului față de apropiata reuniune și dorința sa ca rezoluțiile adoptate anul trecut la Rabat, la întîlnirea la nivel înalt a țărilor musulmane să fie pusă în aplicare.Tot ia Cairo cotidianul „Al Gumhuria" a anunțat că secretarul general al Ligii Arabe, Abdel Khalek Hassouna, va participa în calitate de observator la conferința miniștrilor afacerilor externe ai țărilor arabe.MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că Khaled Hassan Abbas, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze. ministrul apărării și șeful statului major al forțelor armate ale Republicii Democratice Sudaneze, șeful delegației militare și economice sudaneze, care face o vizită la Moscova, a avut o întrevede-

tru această funcție de către 
partidul de guvernămînt al 
premierului Forbes Burnham la 
23 februarie a.c. cînd Guyana 
s-a proclamat Republică. Agen
țiile de presă relatează că ma
joritatea membrilor parlamen
tului au susținut alegerea lui 
Chung ca președinte al Republi
cii Guyana. In favoarea candi
datului opoziției, Ashton Chase., 
s-au pronunțat numai 18 din cei 
53 de membri ai parlamentu
lui.• LA BAGDAD a fost a- nunțată constituirea unui comitet mixt însărcinat cu punerea în aplicare a acordului intervenit recent între autoritățile irakiene și reprezentanții populației kurde. Noul comitet, care este prezidat de Moadad al Hadssi, membru al Consiliului comandamentului revoluției, este format din trei oficialități irakiene și șase personalități kurde, printre care. Nouri Chaouich și Dara Tewfik, colaboratori a- propiați ai liderului Mustafa al Barzani. Aceștia au făcut

ANGLIA. — Aspect de la o demonstrație a elevilor și profe
sorilor londonezi din timpul grevei cadrelor didactice

Evenimentele
din Cambodgia

înlăturarea prințului Norodom Sianuk 
din funcția de șef al statului

Citind postul de radio din capitala cambodgiană, agen
țiile internaționale de presă anunță că în Cambodgia a avut 
ioc o lovitură de stat. La Pnom Penh a avut Ioc o reuniune 
a Adunării Naționale cambodgiene, in cadrul căreia a fost 
adoptată o moțiune de neîncredere față de șeful statului, 
prințul Sorodom Sianuk.
în urma acestei moțiuni, pre

cizează agențiile de presă, Adu
narea Națională cambodgiană a 
hotărît înlocuirea prințului No
rodom Sianuk din funcția de șef 
al statului cambodgian cu Cheng 
Heng, președintele Adunării Na
ționale, care urmează să dețină 
postul respectiv pînă la organi
zarea unor noi alegeri.

re cu mareșalul Andrei Gre- ciko, ministrul apărării al Uniunii Sovietice. Cu această ocazie au fost discutate, după cum menționează agenția citată, probleme de interes comun pentru cele două părți.
Greve 

in Italia
• ACTIVITATEA mai 

multor sectoare economice 
djn Italia a fost serios a- 
fectată în cursul zilei de 
miercuri, ca urmare a unor 
întreruperi temporare ale 
lucrului. 350 000 de salariați 
din industria textilă au re
început o serie de greve 
turnante (pe regiuni^, de 
cîte 12 ore, pentru sprijini
rea revendicărilor lor pri
vind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Greve similare au declarat 
personalul societăților con
cesionare de transporturi 
auto și membrii Asociației 
șoferilor agricoli.

în sectorul industriei mi
niere, 50 O0O de muncitori au 
întrerupt lucrul pentru 24 
de ore. Acțiunea a fost ho- 
tărîtă de către toate centra
lele sindicale, ca urmare a 
întreruperii negocierilor între 
reprezentanții sindicali și 
cei ai patronatului în ve
derea înnoirii contractului 
colectiv de muncă. O altă 
grevă a minerilor este pre
văzută pentru ziua de 2 a- 
prilie.

In semn de protest față de 
suspendarea publicării coti
dianului din Roma „II Gior- 
nale d’Italia", ca urmare a 
unui diferend între editor și 
personal, tipografii din 
Roma, Bologna, Florența și 
Livorno au declarat miercuri 
o grevă de 24 de ore.

F> e
parte din delegația kurdă la negocierile soldate cu acordul intervenit între cele două părți.
• COMISIA PENTRU ENER

GIA ATOMICA a S.U.A. a a- 
nunțat că va efectua săptămîna 
viitoare în deșertul Nevada, la 
o adîncime de aproape 2 000 de 
metri, una din cele mai puter
nice explozii nucleare subtera
ne. După cum s-a precizat, 
efectele ei se așteaptă să fie re
simțite pe o distanță de 400 ki
lometri. Locuitorii orașului Las 
Vegas au fost preveniți că ex
plozia ar putea provoca un cu
tremur care va zgudui clădiri
le din localitate.

Explozia, care va fi efectuată 
la 25 martie, va fi de 50 de ori 
mai puternică decît cele provo
cate de bombele atomice arun
cate asupra Japoniei în cel de-al 
doilea război mondial.

Comentînd înlăturarea lui No
rodom Sianuk din funcția de șef 
al statului, agențiile de presă 
subliniază că această lovitură de 
stat a fost întreprinsă de forțele 
de dreapta cambodgiene. De alt
fel, într-o scrisoare adresată din 
Moscova națiunii cambodgiene — 
înainte de aflarea veștii despre 
lovitura de stat — prințul Noro
dom Sianuk atrăgea atenția asu
pra primejdiei pe care o repre
zintă acțiunile forțelor de dreap
ta reacționare atît pentru pacea 
și neutralitatea Cambodgiei, cît 
și pentru pacea și securitatea în 
întreaga peninsulă indochineză. 
Prințul Norodom Sianuk a califi
cat acțiunea forțelor de dreapta 
cambodgiene ca o lovitură indi
rectă pe care agresorii imperia
liști americani încearcă să o dea 
luptei pentru independență și 
suveranitate dusă de poporul 
vietnamez.

Miercuri după amiază, prințul 
Norodom Sianuk a părăsit Mos
cova pe calea aerului, plecînd la 
Pekin, în drum spre Cambodgia.

Pentru dezvoltarea relațiilor
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comerciale ale S. U. A. 
cu țările socialiste 

din Europa
în zilele de 16 și 17 martie 

s-a desfășurat la New York o 
reuniune organizată cu spriji
nul organizației cercurilor de 
afaceri din S.U.A., „American 
Management Association", la 
care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului și 
un mare număr de oameni de 
afaceri americani, consacrată e- 
xaminării posibilității dezvoltării 
relațiilor comerciale dintre Sta
tele Unite și țările socialiste din 
Europa.

Participanții la reuniune au 
subliniat necesitatea dezvoltării 
unor relații comerciale norma
le cu statele din Europa răsări
teană, în interesul reciproc al 
partenerilor. în legătură cu 
aceasta directorul Biroului pen
tru comerțul est-vest din ca
drul Ministerului Comerțului al 
S.U.A., Robert Wright, a relie
fat faptul că țările vest-europe- 
ne „au fost mult mai active de
cît Statele Unite în promovarea 
comerțului est-vest*. Wright a 
menționat existența unor preve-

• IN CADRUL UNOR 
MANIFESTĂRI consacrate 
dezvoltării relațiilor cultu
rale dintre România și Ita
lia și unei mai bune cunoaș
teri reciproce, prof. dr. Alex. 
Bălăci, directorul „Accade- 
mia di Romania", din Roma, 
a conferențiat la Universita
tea din Torino despre „Ni- 
colae Bălcescu in Italia" și 
„Dante în România". Un pu
blic numeros — între care 
prof. Mario Allara, rectorul 
universității, prof. Dino Gri- 
baudi și prof. G. Cansacchi 
di Amelia, prorectori ai uni
versității din Torino, profe
sorii de limbă și literatură 
română, Mario Ruffini și O- 
vidiu Drîmbă, precum și stu- 
denți de la diferite facultăți 
— au urmărit cu mult inte
res cele două conferințe.

Dezbaterile Consiliului de Securitate 
asupra problemei rhodesiene
Marți seara, în Consi

liul de Securitate au 
fost puse la vot proiec
tele de rezoluție prezen
tate de Marea Britanie 
și de un grup de țări 
afro-asiatice în legătură 
cu recenta hotărîre a re
gimului minoritar de la 
Salisbury de a declara 
Rhodesia „republică".

Proiectul britanic, criticat încă 
în cursul dezbaterilor de repre
zentanții țărilor afro-asiatice și ai 
altor state pentru slaba eficiență 
a prevederilor sale, nu a fost 
adoptat. Acest proiect, limitîn- 
du-se la condamnarea acțiunii 
regimului minoritar rhodesian și 
la recomandarea de a nu recu
noaște și a nu furniza ajutor „re
publicii", a obținut doar cinci 
voturi, restul delegaților abținîn- 
du-se.

în continuare, Consiliul de 
Securitate a fost împiedicat să 
adopte proiectul de rezoluție al 
unui grup de țări afro-asiatice, 
Marea Britanie și Statele Unite 
uzînd de dreptul lor de veto față 
de acest proiect, care a obținut,

Delegația 
de reprezentanți 
ai vieții politice 

din România 
in Marea Britanie
• 1N CONTINUAREA VIZI

TEI pe care o face în Marea 
Britanie, delegația de repre
zentanți ai vieții politice din 
România formată din prof. univ. 
dr. Mihai Levente, scriitorul 
Titus Popovici și prof. Emeric 
Antal, deputați în Marca Adu
nare Națională, a avut un șir 
de întilniri și convorbiri la Pa
latul Westminster, sediul Par
lamentului britanic. Marți, oas
peții români au fost primiți la 
Camera Comunelor de sir Alec 
Douglas Home, purtătorul de 
cuvînt al Partidului Conservator 
pentru problemele externe și 
ale Commonwealthului. Ei s-au 
întîlnit ulterior, cu Edward 
Heath, liderul Partidului Con
servator.

deri ale legislației americane 
care împiedică dezvoltarea co
merțului Statelor Unite cu ță
rile socialiste europene, pronun- 
țîndu-se în favoarea modificării 
acestora pentru „extinderea a- 
plicării tratamentului egal sau 
a clauzei națiunii celei mai fa
vorizate tuturor țărilor est-eu- 
ropene".

Sintetizînd concluziile dezbate
rilor. președintele societății 
„Power-Gas Corporation of A- 
merica", Raymond lard, a decla
rat că reuniunea a demonstrat 
existența unor perspective pen
tru dezvoltarea într-un ritm di
namic a comerțului S.U.A. cu 
țările socialiste europene. Subli
niind faptul că guvernul S.U.A. 
a revizuit deja unele măsuri 
care reglementau schimburile 
comerciale cu țările socialiste 
lard s-a pronunțat ’ în favoarea 
anulării tuturor barierelor din 
calea dezvoltării relațiilor co
merciale cu țările Europei ră
săritene.

• REFERINDU-SE LA cvasi- 
eșecul reuniunii de două zile 
a miniștrilor agriculturii din ță
rile Pieței comune, desfășurată 
la Bruxelles, vicepreședintele 
Comisiei C.E.E., Sicco Man
sholt, a declarat : „A fost o 
foarte proastă sesiune". La rîn
dul său, Charles Heger (Belgia), 
președintele reuniunii, a afirmai 
că în timpul luorărilor, „a lip
sit spiritul comunitar și înțele
gerea partenerilor". Se relevă că 
indispoziția în rîndul partici- 
panților a fost atît de mare îneît 
obișnuita conferință de presă, 
în care președintele în exercițiu 
al Consiliului ministerial expu
ne rezultatele sesiunii, a fost' 
anulată.

• LA NICOSIA a fost difuza
tă declarația Comitetului Cen
tral al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), în care este con

de altfel, majoritatea necesară de 
nouă voturi. Potrivit agenției 
France Pressfe, aceste două țări 
au considerat „inacceptabile" 
două clauze ale proiectului: ape
lul adresat Marii Britanii de a re
curge la forță pentru eliminarea 
regimului minoritar de la Sa
lisbury și chemarea către toate 
statele de a rupe imediat relațiile 
diplomatice, consulare, economi
ce, militare și orice alte comuni
cații cu regimul din Rhodesia.

Veto-ul anglo-american împo
triva proiectului de rezoluție 
afro-asiatic a anulat și chemarea 
conținută în acesta privind acor
darea de ajutor moral și material 
mișcării de eliberare a poporului 
Zimbabwe.

în continuarea examinării pro
blemei rhodesiene, Consiliul de 
Securitate urmează să dezbată un 
proiect de rezoluție de compro
mis elaborat de Finlanda.

• LA SEDIUL O.N.U. a fost 
difuzată, ca document oficial al 
Consiliului de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
„Declarația guvernului Repu
blicii Socialiste România privind 
actul ilegal al regimului rasist 
din Rhodesia de Sud".

Coordonate
congoleze

Intinzindu-se pe o supra
față de circa 2 345 000 kmp. 
Republica Democrată Congo 
deține un loc de seamă pe 
„continentul negru" nu numai 
din punct de vedere al im
presionantei sale întinderi, 
dar și în ceea ce privește 
concentrarea în limitele fron
tierelor sale a unor impor
tante bogății. In zona Kibali 
Ituri, in nord-estul țării, in 
Katanga, spre sud, sau in 
provincia Kasai, situată mai 
spre centru, se extrag canti
tăți însemnate de cupru, co
sitor, aur, diamante, uraniu 
minereu de fier. Clima caldă, 
solurile roditoare au permis 
dezvoltarea unor întinse zone 
agricole. Plantațiile de pal
mieri, cacao, cafea, manioc, 
paiațe, bumbac s-au extins in

Imagine din Kinshasa

cea mai mare parte a țării, 
întocmai unei ramificații cu 
zeci de brațe, fluviul Congo 
iși adună afluenții din toate 
provinciile țării trecînd, apoi, 
parcă într-o simbolică defi
lare prin fața capitalei. Și 
tot prin fața marelui oraș 
modern navighează spre A- 
tlantic zeci de vapoare pur- 
tînd încărcături de minereuri, 
lemn prețios sau alte materii 
prime, pentru a urca apoi cu 
utilaje și instalații necesare 
valorificării superioare a 
propriilor bogății.

Anii care s-au scurs de la 
dobindirea independenței au 
consemnat eforturile tînăru- 
lui stat pentru menținerea 
unității naționale, pentru 
combaterea tendințelor unor 
monopoluri străine de aca
parare a principalelor resurse 
ale țării. In ultimii ani au 
fost naționalizate importante 
sectoare ale industriei extrac
tive. este în curs de cons
trucție o hidrocentrală elec
trică pe fluviul Inga, se pun

damnată asasinarea fostului mi
nistru cipriot ai afacerilor in
terne și apărării, Polycarpos 
Gheorghadjis.

„A.K.E.L. a considerat în
totdeauna că acțiuni dc acest 
gen aduc daune serioase Cipru
lui și cauzei sale. Ciprul trece 
prin zile critice... Chemăm po
porul cipriot să se unească în 
jurul președintelui Makarios în
tr-un front de nezdruncinat 
pentru a lupta cu hotărîre pen
tru salvarea Ciprului", se men
ționează in declarație.

• ORGANIZAȚIA adversari
lor intrării Marii Britanii în 
Piața comună a cerut inițierea 
unui referendum în ce privește

• COMISIA SENATORIALA
externe continuă audierile asupra proiectului de rezoluție pre
zentat de senatorul republican Edward Brooke, prin care se 
propune instituirea unui moratoriu privind experimentarea și 
construirea bazelor de rachete intercontinentale cu focoase nu
cleare multiple (M.I.R.V.).

Prezentînd proiectul de rezoluție, senatorul Brooke a solicitat 
Comisiei să acționeze în vederea adoptării acesteia de către Se
nat, înainte de reluarea convorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea armelor strategice, programate să se desfășoare, 
cu începere de la 16 aprilie, la Viena, pentru a nu se afecta 
astfel desfășurarea acestora.

In legătură
cu întîlnirea 
de la Erfurt

Ședința 

guvernului 

R. D. G.
BERLIN 18 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane s-a ocupat în ședința 
sa de miercuri de pregătirea con
vorbirii dintre președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane și cancelarul federal al R.F. 
a Germaniei, întîlnire care va a- 
vea loc la Erfurt, în ziua de 19 
martie.

Consiliul de Miniștri și-a ex
primat speranța că întîlnirea de 
la Erfurt va servi stabilirii unor 
relații normale, nediscriminatorii 
și egale în drepturi între Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei.

bazele industriei siderurgice. 
Se desfășoară o importantă 
campanie de depistare a unor 
noi zăcăminte mineraliere. O 
atenție deosebită acordă gu
vernul congolez dezvoltării 
agriculturii. Se prevede spo
rirea producției de orez, 
bumbac, cafea și ulei de pal
mier.

Conștiente de rolul pe ca- 
re-I au cadrele într-o țară 
in plină evoluție, autoritățile 
de la Kinshasa depun efor
turi serioase pentru pregăti
rea unor diverse categorii de 
specialiști, cu diferite grade 
de școlarizare. 16,5 la sută din 
bugetul național sînt alocate 
educației. In cursul anului 
trecut numărul total al ele
vilor și studenților s-a ridi
cat la circa 1800 000 de per

soane. Dacă în cei 80 de ani 
de dominație colonială din 
rindui populației de culoare 
au putut ieși numai 80 de 
cadre cu pregătire superioară, 
în prezent, numai într-un 
singur an, pe porțile Univer
sității Lovanium din Kinshasa 
și ale Universității din Lu- 
mumbashi ies circa 2500 de 
absolvenți, licențiați in ingi
nerie, medicină sau în alte 
domenii necesare economiei 
congoleze.

Toate aceste eforturi și-au 
pus. amprenta asupra stabili
tății economico-financiare a 
țării, înregistrîndu-se succese. 
„Demarajul economic" al a- 
cestei țări, promovarea unei 
politici de investiții au per
mis ameliorarea nivelului de 
trai al populației, obținerea 
unor ritmuri de dezvoltare 
anuale superioare in toate 
domeniile de activitate, asi- 
gurind premizele unor pro
grese viitoare.

I. TIMOFTE

problema aderării. Referindu-se 
la creșterea opoziției opiniei 
publice britanice față de adera
re, fostul ministru al comerțu
lui, Douglas Jay, a declarat că 
guvernul nu poate să nu țină 
seama de părerea populației 
într-o problemă așa de impor
tantă. „El nu are nici dreptul, 
nici mandatul să hotărască a- 
derarea fără consimțămîntul 
poporului", a spus Jay.

• MARȚI SEARA a avut 
loc la Stuttgart, în saloanele 
Hotelului Heppelin — inau
gurarea „Săptămînilor spe
cialităților culinare româ
nești".

A S.U.A. pentru problemele
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