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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XXXVII Nr. 7704 Joi 16 mai 1968

Miercuri dimineața, la Palatul Gonsiliului de Stat au început convorbirile între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, și președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle.La convorbiri din partea română au participat președintele Consiliului de Maurer, adjunct externe, basadorul României la Paris.Din partea franceză participă Maurice Couve de Murville, ministrul afacerilor externe, și Jean

Miniștri, Ion Gheorghe George Macovescu, primai ministrului afacerilor și Constantin Flitan, am-

Louis Pons, ambasadorul Franței la București.în cursul convorbirilor, care au decurs într-o atmosferă caldă, cordială, a fost făcut un schimb de păreri cu privire la stadiul și evoluția relațiilor multilaterale dintre România și Franța, cu privire la perspectivele extinderii acestora în domenii diferite — economic, științific, cultural etc. De asemenea s-a convenit să se creeze o Comisie economică mixtă în vederea examinării posibilităților dezvoltării cooperării economice între cele două țări. (Agerpres)
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La invitația președintelui Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, a luat parte la ședința plenară de miercuri dimineața a celei de-a X-a sesiuni a Marii Adunări Naționale.Distinsul oaspete sosește la Palatul Marii Adunări Naționale împreună cu ministrul afacerilor externe, Maurice Couve de Murville, ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, și cu persoanele oficiale din suita sa.în întîmpinarea oaspeților, la intrarea în holul Palatului M.A.N. se află președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, Ilie Mur- gulescu, Gheorghe Necula, Gyorgy Kovâcs și Mia Groza, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale.Oaspetele francez a fost con- s apoi în salonul de onoa- unde a fost salutat de conducătorii de partid și de stat ai Republicii Socialiste România : Nicolae Ceaușeseu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica Paul Niculescu-Mizil,- Virgil. Trofin,, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Dră-

gan, Janos Fazekas, Leonte Rautu, Vasile Vîlcu, de membrii supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretarii C.C. al P.C.R., vicepreședinții Consiliului de Miniștriîn sala de ședințe, alături de deputați se află numeroși invitați — șefii misiunilor diplomatice, condu cători de instituții centrale, ziariști români și străini.Intrarea în sală a celor doi con- duqători de state este salutată cu căldură de întreaga asistență.Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, adresîndu-se eminentului oaspete, a spus :Domnule Președinte al Republicii Franceze, onorată Mare Adunare Națională,îmi revine înalta cinste și, totodată, plăcuta misiune de a aduce salutul cordial și omagiile Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România eminentului oaspete al țării noastre, Domnului Președinte al Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle.Doresc; să subliniez, Domnule Președinte,. că prezența d.umnea-
(Continuare în pag. a V-a)

i
oPreședintele Republicii Franceze, Charles de Gaulle, și soția au oferit miercuri. în saloanele Ambasadei Franței, un dejun oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușeseu, și a soției sale.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, miniștri, conducătorii unor trale.Au participat, Maurice Couve de soane oficiale din

instituții cen-de asemenea, Murville și per- suita franceză.

în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, cei doi președinți au toastat pentru tradiționala prietenie pentru dezvoltarea multilaterale dintre Franța mânia, în spiritul păcii și gerii internaționale.Președintele Republicii ceze, generalul Charles de a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, împreună cu soția să facă o vizită oficială în Franța. Președintele Consiliului de Stat a exprimat mulțumiri pentru această invitație pe care a acceptat-o cu plăcere.(Agerpres)

româno-franceză, colaborării și Ro- înțele-Fran-Gaulle,

Domnule președinte,Doamnelor și domnilor deputați, Primirea solemnă cu care mă onorează Marea Adunare Națională a dumneavoastră pune puternic în lumină elementele fundamentale ale relațiilor dintre cele două țări ale noastre, în situația în plină mișcare în care se află astăzi, pe de o parte Europa noastră, și pe de altă parte întreaga lumeLa drept vorbind, la baza relațiilor franco-române, oricare a fost mersul istoriei, a stat totdeauna sentimentul unei comunități profunde de interese și o prietenie legată o dată pentru totdeauna. A- ceasta, pentru că pe un continent populat în special de latini, germanici și slavi, noi, francezii, sîn- tem, de la izvoare, apărătorii Occidentului, iar voi sînteți „România* !Deci, nimic mai firesc decît legăturile spiritului inimii și acțiunii statornicite de mult între cele două popoare ale noastre, legături în virtutea cărora vechile dv. principate au căutat și au obținut odinioară ajutorul Franței regale, pentru a-și apăra ființa materială și spirituală, apoi s-au pătruns de ideile de libertate, egalitate și fraternitate care au inspirat marea revoluție, și în sfîrșit pentru a se elibera și a se uni în timpul lui Alexandru Cuza, au găsit sprijin la guvernul lui Napoleon al IlI-lea. Aceleași legături au determinat țara dv ca în primul război mondial să lupte alături de Republica Franceză, și cu prețul unor grele încercări, să ia parte la victoria comună ; apoi, ea și-a văzut oamenii de stat, mai ales pe Titulescu, ju- cînd în viața Europei de atunci un rol de prim plan cu sprijinul Parisului. Astăzi, aceleași legături determină România și Franța să se regăsească alături pentru a remedia consecințele perturbărilor suferite de continentul nostru din cauza războiului dezlănțuit de

Reich, pentru a remedia divizarea Europei. înfăptuită pentru a pune capăt sistemului celor două blocuri.Desigur, condițiile două țări se află plasate în interiorul și în afara lor sînt cît se poate de diferite De aici existența, la dv și la noi, a unor orînduiri politice și economice care, în momentul de față, nu se aseamănă. Dar, în pofida acestei diversități, aceleași obiective însuflețesc cele două popoare ale noastre și, îmbi- nîndu-se cu o simpatie firească și multiseculară, le determină să acționeze în comunîn primul rînd, noi, români și francezi, dorim să fim noi înșine, adică, potrivit cuvintelor lui Emi- nescu 1 „Statul național, și nu statul cosmopolit" Aceasta nu înseamnă că noi refuzăm să stabilim cu alții relațiile privilegiate pe care ni le pot recomanda vecinătatea geografică, evenimentele istorice și datele economice, sau să subscriem la anumite angajamente internaționale care privesc progresul sau securitatea lumii, sau să sperăm că într-o bună zi, în virtutea unui consimțămînt general, omenirea va ajunge să se organizeze astfel îneît tuturor să le

la Yalta, și
în care cele

fie asigurate dreptatea și pacea Aceasta, însă, cu condiția ca destinul nostru, calea noastră, politica noastră să ne aparțină. Aceasta, nu numai din motivul elementar că ne place să fim stăpîni în casa noastră, dar, de asemenea, pentru că credem că națiunile sînt acelea, care, fiecare cu sufletul și trupul său propriu, constituie, la urma urmei, elementele ireductibile și resorturile indispensabile ale vieții universale.Credem aceasta în primul rînd în ce privește Europa noastră Care a fost, de fapt, cauza inițială a cumplitelor sfîșieri suferite de ea, dacă nu pasivitatea de care prea multe state, pentru că se în- doiau de ele însele, au dat dovadă mult timp și fiecare în parte, față de cel care pretindea să o domine? Cum s-ar putea întîmpla ca ea să fie mîine aruncată într-o nouă catastrofă altminteri decît printr-un conflict care, datorită unei rușinoase dispariții a suveranităților naționale, ar izbucni între două mari puteri ce se înfruntă de-a lungul unei linii situată, totuși, în afara propriilor lor frontiere și care despică continentul nostru ?

9 9 9

Miercun sesiunii a legislaturi ționale.în ședința de după-amiază a continuat dezbaterea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești.La discuția generală au mai luat cuvîntul deputății Vasile Daju, prim-vlcepreședinte al Consiliului popular județean Timiș, și Dumitru Simulescu, vicepreședinte al Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus în întregi-

au continuat lucrările X-a a celei de-a V-a a Marii Adunări Na me votului deputaților. Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești.Ședința plenară a luat apoi sfîr- șit. Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a anunțat că, în conformitate principiul sesiunilor deschise, crările sesiunii vor continua în misiile permanente, urmînd ca luarea să fie presă.
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în întreaga țară, ca urmare a ho- țărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri privind combaterea efectelor secetei, au fost luate măsuri pentru a se asigura irigarea și udarea culturilor agricole pe suprafețe cît mai mari. De la tun început trebuie remarcat faptul că oamenii muncii din agricultură, organele de partid și de stat au răspuns cu promptitudine chemării cuprinse în hotărîre, parti- cipînd activ la extinderea irigațiilor și combaterea efectelor dăunătoare ale secetei. Din datele comunicate la Comandamentul central constituit pe baza hotărîrii in scopul coordonării acțiunii de combatere a secetei, rezultă că diferite organe centrale de stat și economice au pus la dispoziția agriculturii pînă la data de 15 mai agregate de pompare, precum și alte utilaje și materiale necesare irigațiilor. Numeroși mecanici din S.M.T. și alte întreprinderi asigură funcționarea neîntreruptă a stațiilor de pompare. Pînă la data de 10 mai s-au aplicat udări pe 362 600 ha, din care 312 300 ha în sisteme amenajate, iar 50 300 ha prin aplicarea unor soluții provizorii.Se constată însă că deși solul, în cele mai multe locuri, este lipsit de umiditate nu se întreprind măsuri e- pergice în forțelor la nicate de rezultă că unde nu s-a aplicat prima udare pe suprafețe importante în sisteme de irigație amenajate: Arad, Argeș, Bihor, Brăila, Constanța, Dîmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Teleorman, Vrancea și altele. Principala cauză o constituie nefolosirea a- gregatelor de pompare și aspersiune în 3 schimburi și neirigarea cu toată capacitatea. Este adevărat că, în ultimele zile, a plouat în multe județe, exceptînd Bărăganul, Dobrogea și sudul Moldovei. Se impune însă continuarea lucrărilor de irigare și uda-

re, deoarece solul are încă deficit de apă. Mai ales în județele din sud-eș- tul țării, unde seceta persistă, această acțiune trebuie continuată cu cea mai mare intensitate. Raidul anchetă întreprins de redacția noastră în județele Ilfov, Prahova, Constanța, Arad, Timiș și Alba a scos la iveală unele din cauzele care determină, în unele locuri, rămînerea în urmă la irigatul și udatul culturilor.

vederea folosirii tuturor irigat. Din datele comu- comandamentele județene există încă multe județe

Miercuri, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușeseu, și soția au oferit, la Palatul Consiliului de Miniștri, o recepție în onoarea președintelui de Gaulle și a soției sale.Au luat parte președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, ceilalți conducători de partid și de stat, vicepreședinți și membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membrii .misiunii permanente atașate pe lîngă președintele Franței, conducători de instituții centrale, generali, acade
micieni și alți oameni de știință și

cultură, șefii cultelor din România, numeroși ziariști români și străini.Au participat ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville, cu soția, precum și membrii suitei președintelui de Gaulle.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.La intrarea în sălile de recepție au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția a avut loc într-o atmosferă de o deosebită cordialitate.(Agerpres)
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Peste tot, în județele în care s-a organizat raidul de față, au putut fi văzuți mii de oameni care lucrau la irigat, la transportul apei și udatul culturilor.In cooperativele agricole din județul Ilfov, de exemplu, s-au irigat circa 30 000 hectare, iar pe 18 299 ha s-a făcut și udarea a doua și a treia. Cum s-a ajuns la aceste rezultate? Organizațiile de partid și consiliile de conducere au antrenat la această acțiune mii de oameni. în comunele Călugăreni, Epurești și Mi- hăilești, pe lîngă echipele de cooperatori, care lucrează zi și noapte la irigat, pot fi văzuți, în cursul zilei și elevi ce udă îndeosebi legumele. O mobilizare asemănătoare de forțe am constatat și în alte cooperative agricole din județul Ilfov. Chiar și în locurile unde în zilele trecute a plouat, specialiștii au indicat să continue irigatul deoarece pămîntul continuă să aibă deficit de apă.Bune rezultate au fost obținute în multe unități agricole din județul Constanța. La cooperativa din Moșneni, situată în bazinul legumicol Constanța, era udată toată grădina de 80 hectare. Unele culturi, cum este varza, au fost udate a treia oară. La căratul apei în grădină erau antrenați circa 150 de oameni, întreaga brigadă legumicolă și o brigadă de cîmp. La Limanu, lucrau la udat vreo 200 de cooperatori. La cele 8 agregate de irigat prin aspersiune, munca este organizată în două schimburi.In județul Arad s-a planificat irigarea a peste 9 200 ha. Față de anii trecuți, suprafața destinată irigării este mult mai mare — precizează Mircea Hagiescu, inginer principal la direcția agricolă județeană. La rea- menajarea terenurilor apreciem ca bune rezultatele obținute de cooperativele agricole din Nădlac, Horia, Si- cula, Sîntana, iar la amenajările noi — unitățile din Seitin, Semlac, Iratoș și altele, care nu au precupețit fonduri și eforturi fizice pentru a duce la bun sfîrșit această importantă acțiune.In județul Timiș, dacă în ceilalți ani se dădea o adevărată bătălie pentru înlăturarea surplusului de apă, acum se desfășoară o amplă acțiune pentru a se asigura irigarea culturilor. La I.A.S. Banloc, de exemplu, pînă în ziua de 7 mai s-a făcut prima udare pe cele 1 480 ha amenajate pentru irigații și a doua udare pe 90 ha.La ora actuală, în multe cooperative agricole din județul Prahova se lucrează, cu sprijinul specialiștilor din unitățile și de la organele agricole județene, la punerea în valoare a noi rezerve de apă, astfel ca să se poată uda suprafețe mai mari. După cum ne informează ing. Liviu Ior- dăchescu, directorul adjunct al direcției agricole județene, pînă în prezent s-au depistat surse de apă și mijloace necesare pentru irigarea imediată a unui plus de 1 000 ha, iar ulterior a încă 1 000.
Const. CAPRARU, Gh. RAD EL, 
I. PITICU, I. CIUCHI, Al. BRAD. 
St. DINICA

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 16 mai 1968
IIIHIIIIU  ............ i

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

cu privire la exercitarea meseriilor 
de către meșteșugari in ateliere proprii 

prezentată de tovarășul Petre BlajoviciExercitînd o influență binefăcătoare asupra progresului multilateral al întregii noastre societăți — a spus vorbitorul — procesul de industrializare socialistă a determinat și atragerea unui număr important de cadre cu calificare profesională, inclusiv a micilor meseriași, spre sectorul socialist de stat, precum și spre cooperativele meșteșugărești, aceste sectoare oferin- du-le posibilitatea perfecționării calificării și realizării unor venituri cu caracter permanent.O atracție în plus pentru micii meșteșugari spre sectorul socialist au constituit-o și drepturile materiale de care beneficiază cei care au calitatea de angajați sau cooperatori : asigurarea materială în cazul pierderii capacității de muncă sau la atingerea vîrstei de pensionare, alocații familiale, concedii de odihnă plătite, trimiterea la odihnă și tratament precum și alte avantaje materiale pe care le asigură organizațiile socialiste.Fără îndoială că orientarea unui număr însemnat de meșteșugari cu ateliere proprii spre unitățile industriei de stat, sau asocierea în cooperative meșteșugărești, a constituit un fapt pozitiv, contribuind la creșterea productivității muncii sociale.Trebuie arătat, totodată, că în decursul anilor s-a manifestat o subapreciere a aportului micilor meșteșugari la satisfacerea cerințelor de deservire a populației cu o gamă variată de mărfuri și servicii și la diversificarea lor.Datorită cauzelor arătate mai sus, numărul micilor meseriași cu ateliere proprii a scăzut simțitorCreșterea continuă a veniturilor oamenilor muncii și a gradului lor de cultură, apariția de noi localități urbane și centre muncitorești, punerea în aplicare a recentelor măsuri de îmbunătățire a organizării administrativ-teritoriale a țării determină sporirea cererilor populației pentru prestări de servicii și pentru producerea de bunuri într-un sortiment din ce în ce mai variat și la un nivel calitativ .superiorFață de cerințele mereu crescînde ale populației, se constată că unitățile industriei locale, cît și cele ale cooperației meșteșugărești nu pot să acopere întregul volum de prestări de servicii, ca de exemplu : cele de croitorie, cismărie, cojo- cărie, dulgherie, spălătorie, reparații la construcții, instalații sanitare, reparații de mobilă, aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat și diverse alte servicii la domiciliu. Ele nu pot produce în cantitățile solicitate întreaga gamă de produse de uz casnic și gospodăresc. îndeosebi cele de serie mică, obiecte de artizanat și anumite produse tradiționale ce se confecționează manual Există încă serioase lipsuri în organizarea și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE PALOȘCa urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei noastre naționale, au avut și au loc profunde transformări economice .• i sociale în viața localităților urbane și rurale ; se înregistrează o continuă creștere a nivelului de viață al populației. Se manifestă dorința de a poseda lucruri folositoare, de bună calitate. Această dorință își găsește posibilități largi de realizare nu numai prin cumpărarea de lucruri gata confecționate, ci și prin executarea lor la comandă, corespunzător gustului fiecăruia și prin întreținerea, repararea sau recon- diționarea bunurilor pe care le posedă fiecare. Aceste lucrări și servicii sînt executate în prezent mai mult în mediu] urban, iar în cel rural în foarte mică măsură și a- proape numai de unitățile cooperatiste și de industrie localăConsider că, în unele cazuri, și la noi s-a înțeles îngust și dogmatic teza leninistă privind natura economică și politică a micului producător, a meșteșugarilor cu ateliere proprii, aceștia fiind tratați aproape ca și capitaliștii. înțelegerea greșită a rolului micilor meseriași în condițiile socialismului este, cred eu, principala explicație că exercitarea meseriilor de către meșteșugarii cu ateliere proprii nu a fost pînă în prezent reglementată prin-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIRCEA CĂLINDatorită unei greșite înțelegeri a rolului pe care meșteșugarii îl au în viața orașelor și în special a satelor noastre, uri număr însemnat de meșteșugari cu ateliere proprii 
nu au mai manifestat interes pentru exercitarea profesiei lor, îmbrăți- șînd alte ocupații. în acest fel populația a fost lipsită de o serie întreagă de servicii utile. în comu
na Ripiceni, județul Botoșani, în 

repartizarea pe teritoriu a rețelei de deservire a populației ; aceasta implică fie deplasarea cetățenilor pe distanțe mari pînă la unitatea de prestări de servicii, fie așteptarea — deseori în cadrul unui termen lung — a efectuării lucrării la domiciliu.Din cele arătate, se desprinde necesitatea dezvoltării și îmbunătățirii în continuare a producției bunurilor de consum și a activității de prestări de, servicii atît în cadrul industriei locale, cît și în rețeaua cooperației. în același timp, apar necesare măsuri care să reglementeze și să încurajeze exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii, pentru' efectuarea serviciilor sau producerea de bunuri solicitate de populația orașelor și satelor, completîndu-se astfel activitatea desfășurată de unitățile cooperației meșteșugărești și ale industriei localefinind seama de cele arătate mai sus, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, vorbitorul a supus spre dezbatere și adoptare proiectul de lege eu privire la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere propriiProiectul de lege reglementează condițiile cerute pentru obținerea calificării în vederea exercitării linei meserii, modul de eliberare a autorizațiilor de exercitare a meseriilor. modalitățile de aprovizio-
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prezentat de deputatul Ion CristoloveanuComisiile reunite, întrunite în ședință comună la 25 martie și 13 mai 1988, au constatat că reglementarea proiectului se înscrie în contextul general al măsurilor luate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, pentru îmbunătățirea condițiilor materiale și de trai ale oamenilor muncii.Caracteristic pentru economia proiectului este faptul că pe lingă această preocupare — care constituie scopul suprem al activității politice și organizatorice desfășurate de partidul și statul nostru — urmărește totodată să valorifice capacitatea productivă a meșteșugarilor și să contribuie în mod eficient la formarea și creșterea noilor generații de meșteșugari pentru diferite lucrăriPentru realizarea acestor obiective, proiectul de lege reglementează principalele probleme privind exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii în 

tr-un act normativ care să rezolve problemele de bază legate de a- ceasta. Toate acestea au avut ca e- fect existența, îndeosebi în mediul rural, a unei slabe și restrînse rețele de ateliere meșteșugărești, pentru lucrări și servicii către populație.Legat de acest lucru, vorbitorul s-a ocupat apoi de situația existentă în județul Gorj, arătînd că deși activitatea de deservire a populației s-a îmbunătățit, mai ales prin extinderea rețelei de unități ale cooperației, mai sînt comune unde nu există nici o unitate de acest gen.în continuare, vorbitorul a spus : Noile reglementări privind activitatea meșteșugarilor cu ateliere proprii, cuprinse în proiectul de lege ce ne-a fost prezentat, sînt deosebit de importante, ele creînd cadrul legal necesar sporirii aportului acestora la eforturile generale ce se fac pentru satisfacerea tot mai deplină a nevoilor și exigențelor crescînde ale populației.Voi vota cu toată încrederea legea pe care o dezbatem, deoarece sînt convins că aplicarea ei va crea condiții pentru dezvoltarea și diversificarea activităților de deservire a populației, iar meșteșugarii vor contribui la lărgirea sortimentului de mărfuri și prestații destinat fondului pieței.

care locuiesc, deși sînt circa 4 000 de locuitori, sînt numai doi cizmari, doi croitori și doi frizeri, care, desigur, nu pot acoperi nevoile populațieiInteresul scăzut pentru practicarea unor astfel de meșteșuguri este, după părerea mea, o consecință a măsurilor amintite și a necointere- sării materiale a meșteșugarilor. Dacă pînă nu de mult în satele noastre se putea vorbi de mește

nare a meșteșugarilor cu materialele necesare, dreptul acestora de a pregăti ucenici în atelierele proprii, condițiile și numărul celor care vor putea fi menținuți ca angajați după terminarea uceniciei, precum și asigurarea obligatorie în caz de incapacitate de muncă și bă- trînețe.în continuare vorbitorul a prezentat principalele prevederi ale legii.Considerăm că reglementarea care face obiectul proiectului de lege supus dezbaterii și aprobării dv. va crea condiții pentru dezvoltarea activității meșteșugărești, pentru sporirea și diversificarea gamei de servicii și produse de larg consum, va stimula interesul meșteșugarilor în vederea exercitării meseriilor pentru care s-au pregătit și va contribui la formarea de noi cadre de meșteșugari. în scopul satisfacerii mai prompte și în mai bune condiții a cerințelor multiple ale populației Meșteșugarul cu atelier propriu va avea — în condițiile economiei noastre — rolul de a completa activitatea organizațiilor socialiste în producerea unor bunuri specifice și îndeosebi în prestarea anumitor servicii către populație.Pentru considerentele arătate, îmi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va adopta acest proiect de lege.

scopul asigurării deservirii populației, îndeosebi în mediul rural unde lipsa lor se resimte mai mult. Totodată, proiectul stabilește măsuri pentru asigurarea bunei pre- .gătiri și calificări profesionale a u- cenicilorIn continuare, raportul s-a ocupat de principalele prevederi ale legiiComisiile au făcut o serie de propuneri, pe care inițiatorii proiectului și le-au însușit și cuprins m textul proiectului de lege, care este supus dezbateriiComisiile, în unanimitate, consideră că dispozițiile proiectului de lege prevăd măsuri de natură să asigure prestarea unor servicii și exercitarea de lucrări meșteșugărești. astfel îneît să fie îmbunătățită deservirea populațieiCa urmare, comisiile propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului de lege în forma în care este prezentat.
șugari pricepuți din tată în fiu, asemenea tradiții sînt pe cale de dispariție.Subliniind importanța pregătirii de meșteșugari în cadrul cooperativelor, vorbitorul a spus : considei' justificată cerința de a avea în viitor asemenea membri cooperatori care, mînuind cu priceperc- sapa, coasa sau secera, să fie în stare să mînuiască tot atît de bine și mistria, rindeaua, ciocanul, pila șl aparatul de sudură sau să conducă și să repare un tractor ori camion. O astfel de preocupare se va reflecta, fără îndoială, și în creșterea producției cooperativei și a productivității muncii, ducînd în a- celași timp la o sporire a veniturilor membrilor cooperatori.Relevînd că, potrivit noii legi, ucenicii și salariații din atelierele

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
FILIP GELTZEforturile care se fac pentru apropierea treptată a condițiilor de trai de la sate de cele din orașe constituie parte integrantă a politicii generale a partidului și guvernului în desfășurarea acestui proces cerințele populației se schimbă structural, se diversifică continuu; ceea ce cu ani în urmă ar fi fost aproape de neconceput, astăzi devine o nevoie firească.Cu toate progresele realizate pe linia înființării de unități de prestații în comune, a îmbunătățirii calitative a lucrărilor și serviciilor executate populației — a spus vorbitorul — cooperativele de consum și cele meșteșugărești nu au reușit încă să cuprindă tot teritoriul, ceea ce a condus în ultimă instanță la nesatisfacerea cerințelor populației cu lucrări și servicii pe plan local. Din această cauză, sătenii sînt deseori nevoiți să bată drumurile pe distanțe mari în alte localități, sau la oraș, pentru a-și repara și întreține obiectele ce le dețin.Alături de unitățile cooperatiste prestatoare de servicii, în localitățile rurale își desfășoară activitatea și meșteșugari cu ateliere proprii După cum s-a subliniat și în raportul tovarășului ministru

Expunerea la proiectul de lege 
privind organizarea și funcționarea 

cooperației meșteșugărești 
tovarășul Gheorghe Vasilichiprezentată dePe linia hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, Conferința Națională a Partidului din decembrie 1967 a adoptat un vast program de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, în scopul accelerării progresului material și spiritual al întregii noastre societăți.în contextul acestor măsuri se stabilește și cadrul de dezvoltare și îmbunătățire a activității cooperației meșteșugărești, ca parte componentă a economiei noastre socialiste, astfel ca acest sector de producție să se ridice la nivelul celorlalte ramuri ale economiei naționale.In cei aproape 20 de ani de existență în cadrul economiei socialiste, cooperația meșteșugărească din țara noastră a cunoscut o continuă dezvoltare, adueîndu-și contribuția sa la opera de edificare a societății socialiste.Desfășurînd o muncă rodnică, membrii cooperativelor meșteșugărești realizează în acest an un volum de producție de 6 miliarde lei, adică dublul producției obținute jn urmă cu 5 ani.Așa cum se arată și în Directivele Conferinței Naționale a partidului, „cooperația meșteșugărească contribuie prin activitatea sa la satisfacerea într-o măsură tot mai mare a cerințelor populației în domeniul prestărilor de servicii, la producerea, într-o gamă diversificată, de bunuri de consum pentru fondul pieței, la realizarea unor piese, subansamble și alte produse în cadrul colaborării cu întreprinderile de stat, la dezvoltarea producției de artă populară și artizanat, la realizarea unor produse destinate exportului"Dezvoltarea cooperației meșteșugărești — ca sistem cooperatist distinct și prezentînd unele trăsături proprii diferite față de cooperația de consum și de cooperația agricolă de producție — a dus la constatarea că Decretul nr. 133 din 1949 pentru organizarea cooperației nu mai corespunde etapei ac-, tuale și nu rezolvă toate problemele legate de activitatea economică și organizatorică a acestui sistem. Din această cauză, au fost necesare, în multe cazuri, reglementări parțiale. Uneori cooperativele meșteșugărești au fost cuprinse în mod mecanic în reglementările privind întreprinderile de stat.Rolul și sarcinile cooperației meșteșugărești în noua etapă de dezvoltare socialistă a țării fac necesară elaborarea unei noi legi de organizare a cooperației meșteșugărești, ca act normativ de bază care să asigure cadrul juridic co

meșteșugarilor cu ateliere proprii beneficiază de aceleași drepturi, prin sistemul asigurărilor sociale din cooperația meșteșugărească, vorbitorul a spus; Această măsură va contribui, după părerea mea. la creșterea interesului tinerilor noștri, care, învățînd o meserie sub directa supraveghere a meșterilor, vor fi legați mai strîns de viața satelor, conștienți fiind că profesiunea aleasă îi va pune în drepturi egale cu toți oamenii muncii.Sînt încredințat că proiectul de lege privitor la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii, o dată votat, va determina o cotitură însemnată pentru o cît mai bună deservire a populației cu produse, prestări de servicii și alte lucrări necesare.

Petre Blajovici, în ultimul deceniu numărul meșteșugarilor cu a- teliere proprii în mediul rural s-a redus continuu.Apreciez că prezentarea spre examinare și legiferare în Marea Adunare Națională a proiectului de lege privitor la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii va crea cadrul necesar pentru ca aceștia să-și poată aduce o contribuție sporită la satisfacerea cerințelor populației pentru prestări de servicii, completînd în mai mare măsură activitatea de deservire desfășurată în comune de organizațiile cooperației. Totodată, se va crea o atmosferă de emulație între unitățile cooperatiste și meșteșugarii cu ateliere proprii, pe linia executării de lucrări și servicii de calitate mereu îmbunătățită, la prețuri convenabile și în termene de execuție cît mai scurte.Sînt convins că alături de organizațiile cooperatiste, meșteșugarii cu ateliere proprii vor depune toată priceperea și măiestria lor, adueîndu-și aportul la mai buna deservire a populației. De aceea, voi vota cu încredere proiectul de lege prezentat Marii Adunări Naționale. 

respunzător pentru perfecționarea organizării, planificării și conducerii activității sale economice.In continuarea expunerii au fost înfățișate principalele prevederi ale proiectului de lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești, normele generale referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea organizațiilor cooperației meșteșugărești.O problemă deosebit de importantă reglementată prin proiectul de lege, se subliniază în expunere, este aceea referitoare la posibilitatea largă acordată Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești de a reglementa prin acte normative proprii toate problemele economico-financiare, ce intră în sfera de activitate a cooperației meșteșugărești. Această dispoziție legală reflectă politica partidului și statului nostru de a acorda cooperației meșteșugărești o mai mare inițiativă în rezolvarea problemelor proprii de conducere a activității economice și în administrarea avutului cooperatist. Statul sprijină organizațiile cooperației meșteșugărești prin acordarea de credite, repartizarea de materii prime, materiale, utilaje și mijloace de transport din fond central și din procurări directe de la uzine și fabrici, atribuirea de terenuri în folosință pentru investiții, repartizarea de spații cu chirie pentru unitățile de deservire și altele.întrucît cooperația meșteșugărească contribuie la efortul general al statului pentru încadrarea în viața socială a invalizilor ca problemă de operă socială, în proiectul de lege se prevede acordarea de scutiri de impozite la cooperativele și secțiile de nevăzători și reduceri la celelalte unități în care sînt încadrați invalizi.Cei peste 154 000 cooperatori și membrii lor de familie se bucură, în conformitate cu prevederile legii, de aceleași drepturi de asigu-' rare la bătrînețe și în caz de boală ca și cei înscriși la asigurările sociale de stat.Avînd în vedere că tot în această
RAPORTUL COMISIEI ECONOMICO-FINANCIARE 

SI Al COMISIEI JURIDICE
9

prezentat de deputatul Tudor DrăganuProiectul de lege supus spre dezbatere Marii Adunări Naționale — se spune în raport — răspunde nevoii de a se perfecționa metodele de conducere, organizare și planificare a activității economice a sistemului cooperației meșteșugărești.Pornind de la ideea 'te bază că, pentru a se promova dezvoltarea ascendentă a cooperației meșteșugărești, este necesar să i se asigure o tot mai largă inițiativă în rezolvarea problemelor proprii, proiectul de lege atribuie o competență și o răspundere sporită organelor de conducere din sistemul ei atît în privința reglementării prin acte interne a activității economico-financiare, cît și a controlului gospodăririi proprietății cooperatiste. In acest spirit, proiectul de lege prevede că Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești emite norme interne obligatorii pentru toate organizațiile cooperatiste meșteșugărești cu privire la planificarea și organizarea activității economice și social- culturale, constituirea și utilizarea fondurilor proprii pentru producție, investiții, reparații capitale și pentru acțiuni social-culturale, determinarea oportunității și eficienței economice a investițiilor și reparațiilor capitale, controlul asupra documentației și finanțării
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE VEREȘParte componentă a economiei socialiste, cooperația meșteșugărească aduce un aport însemnat la satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor populației în domeniul prestărilor de servicii și al producerii unor bunuri de consum pentru fondul pieței. Numai în județul Mureș numărul lucrătorilor din cooperativele meșteșugărești a crescut de la 3 000 în 1960 la peste 7 800 în anul acesta, iar producția a sporit în aceeași perioadă de a- proape trei ori. 

sesiune se reglementează printr-o altă lege și modul de funcționare a meșteșugarilor cu ateliere proprii, precum și faptul că aceștia vor depune o activitate necesară economiei naționale, UCECOM-ul și organizațiile sale, care timp de 20 de ani au acumulat o mare experiență, sînt gata să-i sprijine sub toate formele, să le împărtășească din experiența lor. Noi privim pe meseriașii cu ateliere proprii ca pe oameni ai muncii a căror activitate nu va înlocui pe a- ceea a cooperației meșteșugărești, ci o va completaVorbitorul a arătat apoi că și meșteșugarii care își desfășoară activitatea în ateliere proprii vor beneficia de sistemul de asigurări al cooperației meșteșugărești, la care urmează să cotizeze cu o cotă calculată la venitul profesional impozabil. Ucenicii lor vor putea să dea examene și vor primi cartea de muncitor calificat în atelierele noastre, la fel ca și ucenicii cooperației meșteșugărești.Proiectul de lege, înainte de a fi supus aprobării organului suprem al puterii de stat — a spus în încheiere vorbitorul — a fost amplu dezbătut și însușit de Congresul al IV-lea al cooperației meșteșugărești. Aceasta reflectă odată mai mult practica încetățenită în orînduirea noastră socialistă, caracterizată printr-un larg democratism. de a supune discuției maselor problemele cele mai importante ale vieții economice și sociale.Participanții la congres, repre- zentînd întreaga masă de cooperatori, și-au exprimat unanim mulțumirea pentru sprijinul pe care statul nostru îl acordă dezvoltării cooperației meșteșugărești, precum și deplina lor adeziune față de măsurile prevăzute în proiectul de lege. Considerăm că prin aplicarea prevederilor noii legi, oamenii muncii din cooperația meșteșugărească, bucurîndu-se în continuare de sprijinul permanent al statului nostru socialist, vor putea să-și a- ducă un aport i sporit, alături de întregul nostru popor, la opera de desăvîrșire a construcției socialiste, la prosperitatea și înflorirea patriei noastre socialiste.

acestora, organizarea muncii și a raporturilor de muncă ale membrilor cooperatori, retribuirea muncii și cointeresarea materială pentru membrii cooperatori și angajați, asigurările sociale ale membrilor cooperatori, precum și la alte probleme economico-financiare in- teresînd funcționarea cooperației meșteșugărești.Urmărind apărarea prin mijloace cît mai eficace a avutului cooperativelor meșteșugărești, stimularea dezvoltării viitoare a acestora și crearea unor condiții de viață superioară membrilor lor, proiectul de lege mai cuprinde dispoziții deosebit de importante cu privire la regimul juridic al bunurilor proprietate a acestor organizații, la sprijinul dat lor de stat și la asigurările sociale din cadrul lor.Comisia economico-financiară și Comisia juridică au făcut o serie de propuneri pe care inițiatorii proiectului și le-au însușit, cuprin- zîndu-le în textul proiectului de lege. Avînd în vedere că, prin conținutul lor, prevederile proiectului de lege vor fi în măsură să contribuie la perfecționarea continuă a metodelor de muncă ale cooperativelor meșteșugărești, Comisia juridică și Comisia economico-financiară propun adoptarea lor sub formă de lege.

Referindu-se la posibilitățile de dezvoltare a producției în cadrul cooperației meșteșugărești, vorbitorul a relevat preocuparea organelor locale pentru construirea de ateliere spațioase, unde se vor comasa o parte din actualele unități, cum este cazul cu grupul de ateliere metalurgice, de artizanat și pentru cooperativa invalizilor în municipiul Tg. Mureș, atelierele pentru producția mobilierului în Tîr- năveni și altele. Pentru realizarea acestor obiective, volumul de in

vestiții din fondurile proprii ale cooperativelor meșteșugărești trece de 12 milioane lei numai în a- cest an.Proiectul de lege pe care îl dezbatem va duce la crearea unor condiții mult îmbunătățite, menite să contribuie la creșterea producției de bunuri de consum, lărgirea sortimentelor și diversificarea serviciilor destinate satisfacerii cerințelor populației.Noua reglementare creează posibilitatea unei activități rodnice în direcția executării unor servicii și lucrări la comandă, producerii de bunuri de consum, de artă populară și artizanat, realizării unor produse în colaborare cu întreprinderile industriale de stat, desfacerii produselor proprii. In acest fel, unitățile cooperatiste vor folosi din plin priceperea, ingeniozitatea și buna calificare a meșteșugarilor, pentru realizarea unor produse șl prestări superioare prin calitatea lor.Prevederea proiectului de lege privind atribuirea unor competențe mai largi pe linia stabilirii prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile executate în cadrul unor criterii generale care să asigure respectarea politicii de prețuri a statului constituie un sprijin prețios în realizarea sarcinilor ce stau în fața cooperației meșteșugărești. Este necesar ca organele de conducere din cooperația meșteșugărească să ia măsuri pentru respectarea strictă de către fiecare unitate a prețurilor și tarifelor stabilite.Consider binevenită acea prevedere a proiectului de lege care reglementează drepturile Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești privind organizarea muncii și retribuției în cooperația meșteșugărească. ,Reglementările actuale, care nu țin seamă de specificul cooperației, urmărind aplicarea mecanică a sistemului de retribuire din sectorul de stat la sectorul cooperatist, au de multe ori consecințe negative asupra stimulării cooperatorilor în dezvoltarea activității și creșterea eficienței economice a unităților.Avînd în vedere necesitatea îmbunătățirii radicale a activității în acest important sector al economiei naționale, îmi exprim deplina adeziune față de proiectul de lege prezentat Marii Adunări Naționale, fiind convins că el va contribui la traducerea în viață a directivelor Congresului al IX-lea și a hotărîrilor Conferinței naționale a Partidului Comunist Român.
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Prevederile din proiectul de lege pe care-1 dezbatem, referitoare la normativele asigurărilor sociale în cooperația meșteșugărească, sînt o dovadă a grijii manifestate de partid pentru ca toți oamenii muncii din țara noastră, indiferent de sectorul din care fac parte, să se bucure, conform Constituției Republicii Socialiste România, de dreptul la muncă și odihnă, asistență medicală gratuită, ajutor material în cazul incapacității temporare de muncă, pensii și alte drepturi.Măsurile prevăzute impun noi sarcini pentru organele cooperației meșteșugărești și de stat. De aceea, consider necesar să ridic o problemă ce ține de competența Ministerului Sănătății. întrucît în județul Bihor, ca de altfel și în celelalte județe, există orașe unde lucrează peste 5 000 de cooperatori, propun înființarea în aceste centre a unor policlinici destinate exclusiv asistenței celor care lucrează în cooperativele meșteșugărești.In ce privește grija manifestată pentru încadrarea invalizilor în viața socială, în municipiul Oradea, ca urmare a hotărîrii conducerii partidului și a statului nostru, a luat ființă, încă în anul 1949, cooperativa meșteșugărească „Munca invalizilor”. De la un început timid, cu aproximativ 60 de cooperatori, s-a ajuns astăzi la 370 de membri. S-au construit ateliere și hale de lucru dotate cu mașini corespunzătoare, care dau posibilitate invalizilor să muncească în condiții bune. Aceștia își însușesc meseria în școli profesionale ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii sau se califică la locurile de muncă.Pentru asigurarea unei remunerări corespunzătoare, s-au întocmit și aplicat norme speciale.Dezvoltarea activității productive a invalizilor impune a se a- corda o mai mare atenție aprovizionării cooperativelor respective cu materii prime și materiale.Apreciind ca deosebit de importantă legea care va fi adoptată de sesiunea noastră, mă declar întru totul de acord cu ea și o voi vota cu încrederea că va contribui la progresul României socialiste.
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CUVINTUL DEPUTATULUI
TEODOR HAȘ

Asemenea celorlalte sectoare de producție, cooperația meșteșugărească s-a dezvoltat permanent, beneficiind de sprijinul multilateral al statului. Cu toate acestea, ea nu a ajuns să satisfacă în totalitate și la un nivel calitativ superior cerințele tot mai mari și mai diverse ale populației.în perioada actuală, cînd structura întregii economii cunoaște serioase îmbunătățiri, viața cere ca și cooperația meșteșugărească să-și sporească contribuția la efortul general de dezvoltare • a economiei, prin creșterea producției bunurilor de consum, prin diversificarea activității de deservire a populației.Proiectul de lege pe care-I dezbatem astăzi corespunde tocmai a- cestui scop. Această lege- va asigura cadrul juridic corespunzător pentru perfecționarea activității economice a cooperației meșteșugărești, pentru creșterea inițiativei cooperativelor.Apoi vorbitorul s-a referit la unele aspecte din activitatea cooperativelor meșteșugărești din județul Arad, arătînd că cele peste 300 unități cooperatiste din această parte a țării și-au dezvoltat și diversificat producția. De asemenea, vorbitorul a scos în evidență și deficiențele care au existat în acest sector, slaba preocupare pentru realizarea unor produse de mică serie, variate și cu caracteristici - superioare, în măsură să satisfacă gusturile tot mai exigente ale oamenilor.

Proiectul de lege supus dezbaterii — a subliniat în continuare vorbitorul — definind cu claritate încadrarea cooperației meșteșugărești în normele generale de planificare și conducere a economiei, este de natură să asigure o colaborare mai strînsă între cooperație și industrie. Socotesc că aceasta din urmă va trebui să sprijine mai eficient cooperația, punîndu-i la dispoziție un sortiment mai variat de materii prime de calitate, precum și mașini și utilaje moderne. Pe de altă parte, consider că este indicat ca și cooperația meșteșugărească să colaboreze în mai mare măsură cu industria la realizarea unor produse.De asemenea, hotărîtor pentru calitatea produselor cooperației meșteșugărești este și nivelul de pregătire al cadrelor. Introducerea uceniciei la locul de muncă este o măsură bună, dar ea singură nu poate satisface cerințele actuale și cele de perspectivă. E necesar să se formeze pentru cooperația meșteșugărească cadre cu pregătire medie, maiștri și tehnicieni care să se ocupe de organizarea mai temeinică a procesului de producție.Am certitudinea că legea pe care o votăm va determina o îmbunătățire radicală în activitatea cooperației meșteșugărești. Tocmai de a- ceea îmi exprim totala mea adeziune față de prevederile prezentei legi.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

VASILE DAJU
Prevederile din proiectul de lege cu privire la organizarea cooperației meșteșugărești au menirea de a crea cadrul necesar pentru valorificarea în mai mare măsură a inițiativei. priceperii și talentului celor ce lucrează în acest sector al vieții noastre economice și sociale. în concordanță eu cerințele impuse de actualul ’stagiu de dezvoltare a societății noastre socialisteîn acest context, apreciez ca deplin justificată prevederea din art. 6 al proiectului de lege, potrivit căruia „cooperativele meșteșugărești se pot asocia în uniuni, organizate teritorial pe județe și în municipiul București sau pe ramuri de producție. Această măsură are o deosebită importanță practică Ea permite organelor județene de partid și de stat să sprijine într-o .măsură și mai mare uniunile, cooperatiste în orientarea activității lor, astfel îneît activitatea acestora să se integreze cît mai organic în viața economică a județului, să răspundă mai operativ și eficient necesităților concrete ale bunei deserviri a populației.
In continuarea cuvîntării sale,

vorbitorul s-a ocupat de activitatea meșteșugarilor cooperatori din județul Timiș, de aportul cooperației meșteșugărești la producția totală a județului. De asemenea, vorbitorul a subliniat lipsurile care mai persistă în acest sector, ele fiind legate de prestarea de servicii către populație, mai ales cea ruralăîn încheiere, vorbitorul a spus. Legile pe care le-am adoptat în aceste zile — pentru dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ — pun sarcini sporite cooperației meșteșugărești care trebuie să examineze amănunțit posibilitățile de care dispune să stabilească măsuri eficiente, astfel îneît aportul ei la construirea și întreținerea locuințelor să crească substanțial, să fie mult mai mare decît pînă în prezentSînt convins că. în condițiile create prin aplicarea noii legi de organizare activitatea cooperației meșteșugărești va fi considerabil îmbunătățită, adueîndu-și și mai eficient contribuția la avîntul întregii economii naționale, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU SIMULESCU
După ce a arătat că Cooperația meșteșugărească a dezvoltat continuu activitatea de deservire, a- jungînd ca în prezent un număr de peste 87 000 cooperatori să lucreze în acest domeniu, vorbitorul s-a oprit asupra unor deficiențe ce se mai manifestă în acest domeniu, remareînd că la o serie de activități, în unele localități și în special în mediul rural, există multe rămîneri în urmă față de cerințele populației.Un sector căruia trebuie să-i a- cordăm toată atenția este și acela privind prestările în construcții, întreținerea și repararea fondului de locuințe folosit de populație. Condițiile create, ca urmare a legii adoptate în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către popula* ie și construirea de case proprietate personală, de odihnă sau turism, vor duce la o și mai mare solicitare din partea cetățenilor pe linia prestărilor în construcții și, deci, la necesitatea dezvoltări; accentuate a acestei activități și în cadrul cooperației meșteșugărești.Pe bună dreptate, unii tovarăși deputați se refereau aici la faptul că mai sînt cazuri cînd unele unități ale cooperației meșteșugărești provoacă nemulțumirea justificată a populației — prin calitatea slabă a lucrărilor și serviciilor efectuate, tergiversarea executării comenzilor, comportarea necorespunză

toare față de cetățeni și altele. Cerințele impuse de civilizația modernă fac necesar ca cetățenii, care se adresează unităților prestatoare de servicii să găsească un climat caracterizat prin solicitudine și a- tenție execuție ireproșabilă, respectarea cu strictețe a termenelor stabilite cu clientul și organizarea funcționării unităților de deservire la ore adecvate timpului liber al cetățeanului. în acest domeniu, ca membru al conducerii UCECOM, consider că trebuie să luăm măsuri eficiente, astfel îneît cooperația meșteșugărească să-și îmbunătățească activitatea pentru a căpăta totala încredere a populației.Dreptul acordat cooperației meșteșugărești prin această lege, de a-și reglementa activitatea potrivit statutelor și altor acte normative proprii, creează condiții să reducem cît mai repede o serie de forme birocratice și să mărim astfel operativitatea în toate sectoarele noastre de activitate.Totodată, mărirea competențelor ce ni se acordă ne impune nouă, celor care conducem acest sector de activitate, o mare răspundere în interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor legii.Am convingerea că aplicarea prevederilor prevăzute în proiectul de lege va asigura condiții din ce în ce mai bune pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității cooperației meșteșugărești, în scopul sporirii contribuției sale la creșterea nivelului de viață al cetățenilor.

Potrivit legii, poate exercita o meserie în atelier propriu, atît în orașe cît și în comune, orice persoană care are calificarea corespunzătoare și a obținut autorizația de exercitare a meseriei.Se consideră că au calificarea corespunzătoare persoanele care au pregătirea profesională necesară, au lucrat un anumit timp în meserie și posedă carte de meșteșugar eliberată după trecerea examenului în fața comisiei.Stabilirea perioadei de lucru în meserie pentru persoanele prevăzute la alineatul precedent se va face de Ministerul Muncii .De asemenea, se consideră că au calificarea corespunzătoare persoanele cu pregătire tehnică de specialitate. medie ori superioară, precum și persoanele care posedă carte de meșteșugar eliberată în baza Legii pentru pregătirea profesională și exercitarea meseriilor, din 30 aprilie 1936Constatarea calificării se face de către comisiile de examinare, care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii în baza rezultatelor obținute în fața acestor comisii, organele teritoriale ale Ministerului Muncii eliberează cartea de meșteșugarTaxele de examen se stabilesc de Ministerul Muncii, cu avizul Ministerului Finanțelor.Autorizația de exercitare a meseriei se eliberează de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și sec- toarelo- municipiului București sau comunelor din unitatea admi- nistrativ-teritorială în care solicitantul urmează să-și stabilească atelierul Pentru anumite categorii de meșteșugari, autorizația se va elibera de comitetele executive ale consiliilor populare județene sau după caz. al municipiului BucureștiMeșteșugarii cu ateliere proprii au dreptul să execute. în limitele obiectului activității prevăzut în autorizația de exercitare a meseriei. produse, prestări de servicii, lucrări pentru deservirea populației precum și dreptul de a desface bunurile produse, în cazul în care acest drept este prevăzut îti autorizație De asemenea, ei vor putea executa, pe bază de contracte încheiate cu organizațiile socialiste de stat și cooperatiste, produse și lucrări cu materialul propriu sau cu materialul beneficiaruluiMeșteșugarii cu ateliere proprii pot fi ajutați de membrii lor de familie prevăzuți nominal în au
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torizația de exercitare a meseriei. Meșteșugarii au dreptul să pregătească ucenici, care se bucură de toate drepturile și au toate obligațiile prevăzute în dispozițiile legale referitoare la ucenicia la locul de muncă — ce li se aplică în mod corespunzător — precum șiîn contractul de ucenicie. în contractul de ucenicie se va prevedea și perioada in care cei care au făcut ucenicia in atelierele meșteșugarilor pot lucra ca angajați după terminarea uceniciei în aceste ateliere ; această perioadă nu va putea depăși 3 ani Numărul ucenicilor ce vor putea fi pregătiți în același timp de meșteșugari în atelierele lor va fi de 1—3, în raport de specificul meserieiDe asemenea, numărul angajați- lor proveniți din rîndul ucenicilor pregătiți de meseriașul respectiv, care vor putea lucra în atelierul acestuia după terminarea uceniciei, va fi 1—3, în funcție de specificul meseriei și mărimea atelierului. Salarizarea acestor angajați se va stabili luînd drept bază elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producție meșteșugărească la lucrări similareȘcolarizarea ucenicilor în atelierele meșteșugarilor se asigură prin formele de învățămînt prevăzute de dispozițiile legale referitoare la ucenicie, iar probele practice necesare obținerii certificatului de muncitor calificat se vor da în fața comisiilor care examinează și pe ucenicii pregătiți în unitățile cooperației meșteșugărești.Indemnizațiile ce se acordă ucenicilor pe timpul pregătirii practice, precum și cheltuielile de întreținere și transport ale acestora pe timpul pregătirii teoretice se suportă de meșteșugarii în ale căror ateliere lucrează.Meșteșugarii cu ateliere proprii se pot aproviziona cu materii prime și materiale din resurse locale și de la magazinele comerțului de stat și cooperatist. Comitetul de Stat al Planificării și ministerele coordonatoare vor tine seama la întocmirea balanțelor materiale a- nuale și de necesarul de materii prime și materiale pentru meșteșugarii cu ateliere proprii.-Meșteșugarii cu ateliere pi oprii sînt asigurați obligatoriu în asigurările sociale din cooperația meșteșugărească. plătind o cotizație de as’gurări sociale calculată la venitul profesional impozabil. Ucenicii ce se pregătesc în atelierele meșteșugarilor beneficiază de pensie de invaliditate din fondurile asi

gurărilor sociale ale cooperației meșteșugărești, dacă au devenit invalizi în timpul și din cauza practicii profesionale. De asemenea, urmașii acestora au dreptul la pensie de urmaș potrivit reglementărilor în vigoare. Persoanele care lucrează ca angajați după terminarea uceniciei în atelierele meșteșugarilor vor fi asigurate în asigurările sociale din cooperația meșteșugărească. Cuantumul cotizații lor la asigurările sociale care vor fi plătite de meșteșugari, atît pentru ei, cît și pentru ucenicii și persoanele care lucrează în atelierele acestora după terminarea u- ceniciei, va fi stabilit de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, cu avizul Ministerului Muncii.Autorizațiile de exercitare a meseriei, eliberate meșteșugarilor de organele în drept pînă la data prezentei legi, rămîn valabile. Titularii lor vor putea exercita meseria fără a fi supuși dispozițiilor prezentei legi referitoare la calificare.Exercitarea meseriei în alte condiții decît cele prevăzute în autorizație și în dispozițiile prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 300 lei.Exercitarea ca îndeletnicire a meseriei fără autorizație constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.Meșteșugarii cu ateliere proprii, membrii lcr de familie și ucenicii meșteșugarilor cu ateliere proprii, precum și persoanele care după terminarea uceniciei lucrează în atelierele acestora pot participa la activitatea cultural-sportivă organizată în cadrul cooperativelor meșteșugărești.Persoanele care exercită o meserie pe cont propriu la domiciliul clientului se asimilează în drepturi și obligații — în sensul prezentei legi — cu meșteșugarii cu ateliere proprii.Măsurile de protecție a muncii, prevăzute în dispozițiile legale, sînt obligatorii și pentru atelierele de meșteșugari.în vederea îndrumării activității meșteșugarilor care lucrează în a- teliere proprii și pentru sprijinirea acestora in exercitarea meseriei, vor funcționa comisii pe lingă U- niunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și uniunile județene ale cooperativelor meșteșugărești.Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării, înăuntrul acestui termen se vor emite instrucțiuni de aplicare.
■ ■

Potrivit legii, cooperativele meșteșugărești sînt organizații socialiste obștești cu caracter economic, care se constituie prin asociere, din inițiativa proprie a meșteșugarilor, a persoanelor care au făcut ucenicia în cooperația meșteșugărească. precum și a celor care vor să se califice pe locul de muncă într-o meserie din cadrul cooperativelor.Cooperativele meșteșugărești desfășoară activitatea de producție și prestări de servicii pentru populație, prin folosirea mijloacelor comune și prin ajutor reciproc. Prin activitatea lor, cooperativele meșteșugărești își aduc contribuția la desăvîrșirea construirii socialismului în Republica Socialistă România.Cooperativele meșteșugărești asigură membrilor lor condiții de muncă și ridicarea nivelului de trai.Activitatea lor are ca obiect: lucrări de comandă și prestări de servicii ; producția de bunuri de consum : producția de obiecte de artă populară și artizanat; activitatea productivă specifică invalizilor ; realizarea de produse prin cooperare cu întreprinderi industriale de stat și executarea de lucrări solicitate de acestea ; desfacerea de mărfuri.Cooperația meșteșugărească se încadrează în sistemul economiei socialiste și în normele generale de planificare și conducere a acestei economii.Activitatea cooperației meșteșugărești este luată în calcul la e- laborarea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale.Organizațiile cooperației meșteșugărești își desfășoară activitatea pe bază de planuri aprobate de organele prevăzute în statute.Pentru îndeplinirea de lucrări care cer cunoștințe de specialitate în activitatea de producție sau teh- nic-administrativă, precum și pentru munci auxiliare, cooperativele meșteșugărești folosesc angajați cu contracte de muncă, potrivit legislației în vigoare La cererea lor. acești angajați pot deveni membri cooperatori în condițiile prevăzute de statutCooperativele meșteșugărești iau ființă, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit statutelor

adoptate în adunări generale. Ele sînt conduse de organe alese potrivit statutelorLegea prevede modul de asociere a cooperativelor în uniuni.Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești îndrumează, coordonează și controlează întreaga activitate a organizațiilor cooperației meșteșugărești.Prin lege sînt stabilite atribuțiile Uniunii Centrale în emiterea de norme obligatorii pentru organizațiile cooperației meșteșugărești.Organizațiile cooperației meșteșugărești și unitățile de producție și de deservire a populației ale acestora stabilesc, potrivit competenței date prin dispoziții legale, prețuri și tarife pentru produsele și serviciile executate de ele, precum și prețuri de achiziție pentru produsele ce le cumpără.Meșteșugarii cu ateliere proprii, membrii lor de familie și ucenicii care se pregătesc în atelierele meșteșugarilor pot participa la activitatea cultural-sportivă organizată în cadrul cooperației meșteșugărești. Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești reprezintă organizațiile cooperației meșteșugărești din Republica Socialistă România în raporturile cu organizațiile cooperatiste din alte țări, precum și în raporturile cu organizațiile cooperatiste cu caracter internaționalUn capitol al legii este consacrat regimului juridic al bunurilor proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugăreștiLegea prevede că proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești este ocrotită de stat.Statul, prin organele sale, sprijină organizațiile cooperației meșteșugărești în realizarea obiectivelor lor prin: acordarea de credite; aprovizionarea cu materii prime, materiale, utilaje și mijloace de transport pe bază de repartiții din fond central și prin autorizarea de a face procurări directe, în scopul îndeplinirii planului de producție ; atribuirea de terenuri în folosință din fondul funciar de stat; repartizarea cu chirie de imobile sau părți de imobile construite din fondul de stat pentru unitățile de deservire a populației; stabilirea unui sistem de impunere care să

stimuleze dezvoltarea producției și a activității de deservire a populației ; reduceri și scutiri de impozite pentru cooperativele și secțiile de invalizi ; asistență tehnică și de specialitate, la cererea organizațiilor cooperației meșteșugărești ; alte măsuri ce se consideră necesare pentru îmbunătățirea continuă a activității cooperației meșteșugărești.Organele de control economic- financiar de stat acordă sprijin la cerere pentru îndeplinirea sarcinilor de control ce revin organelor cooperației meșteșugărești.Cooperația meșteșugărească își organizează sistemul său propriu de asigurări sociale. Dreptul la asigurare materială se realizează în cadrul asigurărilor sociale din cooperația meșteșugărească prin : pensii, ajutoare sociale, ajutoare materiale pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănătății, maternitate și deces, precum și prin trimiterea la tratament balneoclimateric și la odihnă. Membrii de familie ai asi- guraților beneficiază de pensii și ajutoare sociale de urmaș, precum și de ajutoare materiale în caz de deces al susținătorului. Elevii și ucenicii din cooperația meșteșugărească, deveniți invalizi în timpul și din cauza efectuării practicii profesionale, beneficiază de pensii de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională.Drepturile de asigurări sociale în cooperația meșteșugărească se acordă prin organe proprii stabilite de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești. Asi- gurații din asigurările sociale ale cooperației meșteșugărești și membrii lor de familie beneficiază, în condițiile legii, de asistență medicală, întreținere, medicamente și materiale sanitare pe tot timpul internării, precum și de asistență medicală ambulatorie.Meșteșugarii cu ateliere proprii vor fi înscriși în asigurările sociale din cooperația meșteșugărească, plătind o cotizație de asigurări sociale calculată la venitul profesional impozabil.Legea stabilește, de asemenea, modul de formare a fondurilor de asigurări sociale din cooperația meșteșugărească.

în aceste zile, în numeroase întreprinderi și instituții continua să se desfășoare adunari deschise ale organizațiilor de partid în care se dezbat documentele Plenarei C.C. al P.C.R., din 22—25 aprilie a.c. Știrile care sosesc la redacție din întreaga țară arată că ecoul hotărîrilor cie importantă istorică adoptate de recenta plenară, ca și al expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea activului de partid din Capitală este foarte puternic.în toate adunările s-a reliefat că documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. se integrează organic în programul de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. constituie un moment deosebit de important în înfăptuirea lui consecventă și creatoare. S-a relevat, de asemenea, faptul că documentele adoptate stabilesc un ansamblu de măsuri care vor asigura dezvoltarea învătămîntului de toate gradele, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale tării, creșterea rîn- durilor partidului și a rolului său conducător în toate domeniile vieții economice și sociale, mai buna rezolvare a scrisorilor și cererilor oamenilor muncii, perfecționarea pregătirii de luptă și a înzestrării forțelor armate, dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste. Ordinea de zi atît de bogată a plenarei Comitetului Central reflectă — au apreciat vorbitorii — preocuparea constantă a conducerii partidului pentru cunoașterea adîncă a realităților și cerințelor dezvoltării tării noastre. încrederea sa nemărginită în popor, cu care se sfătuiește în toate problemele care privesc destinele patriei. Măsurile adoptate de plenară sînt o nouă și elocventă confirmare a înaltei principialități și răspunderi, a democratismului consecvent ce caracterizează întreaga activitate a Comitetului Central, a conducerii partidului nostru.Referindu-se la învățămintele și concluziile practice ce se desprind din lucrările plenarei C.C., numeroși vorbitori au relevat necesitatea întăririi rolului conducător al partidului în toate domeniile, aplicarea strictă a principiului muncii colective în toate organele și organizațiile de partid. întărirea democrației interne de partid, ca și a democrației socialiste, respectarea normelor de relații tovărășești și a demnității umane, crearea unui astfel de climat în care fiecare cetățean să-și poată spune liber părerea, să participe activ la conducerea treburilor obștești.Adunarea comuniștilor de la UZINA „ELECTROMOTOR"-TIMIȘOA- RA a adoptat o hotărîre în care se spune, între altele : „Comuniștii din uzina noastră au constatat cu satisfacție ca. problemele discutate la plenara Comitetului Central al partidului sînt o expresie vie a consecvenței cu care partidul înfăptuiește vastul program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. și măsurile stabilite de Conferința Națională a partidului în vederea perfecționării activității vieții economice și sociale, a formelor și metodelor de conducere, corespunzător cerințelor noii etape a procesului nostru revoluționar. Tră- gînd învățăminte din hotărîrile plenarei C.C.. comuniștii din uzina noastră sînt hotărîți să acționeze cu toată fermitatea pentru continua întărire a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, pentru dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste".„Adunarea activului de partid de Ia UZINELE „1 MAI“-PLOIEȘTI, se arată în hotărîrea acesteia, dă o înaltă apreciere politicii interne și externe a partidului și statului nostru ; ne exprimăm acordul unanim față de măsurile stabilite privind pregătirea de luptă și politică a forțelor armate ale Republicii Socialiste România. Ne afirmăm deplina adeziune față de reabilitarea unor activiști de frunte ai partidului, consi- derînd-o un act al dreptății, al înaltei principialități partinice, expresie a ridicării pe o treaptă superioară a democratismului socialist".Referindu-se la problemele internaționale, care s-au dezbătut în plenara Comitetului Central, adunările deschise ale organizațiilor de partid au dat o înaltă apreciere politicii externe a partidului și statului nostru. poziției ferme și principiale a- doptate de conducerea partidului în vederea întăririi colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, dezvoltării unor raporturi frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești, îmbunătățirii atmosferei din mișcarea comunistă internațională, întăririi unității acesteia și a tuturor forțelor care luptă împotriva impe

rialismului, pentru cauza progresului, socialismului și a păcii.In hotărîrea adoptată de adunarea organizației de partid de la UZINA „SEMĂNĂTOAREA" DIN CAPITALĂ se spune, între altele : „Aprobăm din toată inima grija partidului nostru manifestată în repetate rînduri și subliniată încă o dată în. recenta plenară pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în scopul salvgardării păcii și construirii socialismului. Sîntem pe deplin de acord cu poziția partidului nostru în ce privește problema convocării unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Această poziție constituie o însemnată contribuție Ia întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale".Dezbaterea documentelor plenarei C.C. al partidului în adunările deschise ale organizațiilor de partid se dovedește a fi un minunat prilej de a se trage învățăminte pentru activitatea viitoare a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist. în adunările lor, comuniștii s-au angajat să acționeze cu toată fermitatea pentru continua întărire a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, pentru promovarea și respectarea cu strictețe a principiului muncii și conducerii colective la toate nivelele, pentru dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste.„Apreciem în mod deosebit umanismul politicii partidului nostru, care își găsește o reflectare puternică în măsurile de reabilitare a unor activiști de frunte ai partidului, se arată în hotărîrea organizației de partid de la INSTITUTUL POLITEHNIC-CLUJ. Asigurăm Comitetul Central și pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că din lucrările plenarei din 22—25 aprilie a.c. am tras bogate învățăminte care voi’ sta la baza activității de viitor. Vom lupta neabătut pentru respectarea normelor democratice de partid și de stat, pentru consolidarea legalității populare, pentru dezvoltarea personalității o- mului socialist și a liberei sale a- firmări".„Prin importanța problemelor dezbătute — se arată în hotărîrea adunării generale deschise a organizației de partid de la FABRICA DE ZAHĂR DIN TG. MURES — plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 se înscrie în șirul acțiunilor întreprinse cu neobosită consecventă de conducerea partidului în vederea aplicării hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. Manifestîndu-ne profunda recunoștință pentru prin? cipiâlităteă și fermitatea' revoluționară cu'care Partidul Comunist Român conduce destinele națiunii noastre pe drumul progresului și civilizației, asigurăm Comitetul Central al partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu tot elanul pentru înfăptuirea' neabătută a sarcinilor trasate de plenară privind respectarea strictă a normelor democratice, apărarea legalității socialiste".Exprimînd deplinul acord față de hotărîrea privind reabilitarea unor activiști de partid și de stat și sancționarea, pe linie politică, a Iui A- lexandru Drăghici, vorbitorii au condamnat în unanimitate cu toată e- nergia abuzurile, samavolniciile, încălcările flagrante ale celor mai elementare norme de legalitate și dreptate — acțiuni străine idealurilor si eticii partidului — săvîrsite cu bună știință de unele cadre de partid și de stat în trecutul apropiat ; s-a a- preciat că reabilitarea unor activiști de frunte ai partidului, condamnați pe nedrept, constituie un act de profundă echitate, de înaltă principialitate partinică, un act de înaltă responsabilitate fată de partid și popor. Numeroși vorbitori au exprimat recunoștință Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru înaltul spirit de justiție socială, de afirmare a dreptății și adevărului, de respectare a demnității umane de care a dat dovadă plenara Comitetului Central.Ca un ecou al glasului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, din fiecare hotărîre luată de adunările deschise ale organizațiilor de partid răzbate încrederea nestrămutată în politica partidului, în clarviziunea și înalta principialitate a Comitetului Central, angajamentul solemn de a munci cu devotament și înaltă răspundere pentru înflorirea patriei, pentru ridicarea ei pe culmile civilizației socialiste.

Pe șantierul hidrocentralei de la Porfile de Fier
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ACTIVITATEA CULTURALĂ
- O VASTĂ ZONĂ
A VIEJII SATULUI 
ONORATĂ DE SOCIOLOGI

0 Oscar : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20.
s Obsesia : REPUBLICA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15, CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20, STADIONUL DINAMO — 
19,45, EXPOZIȚIE—20.
• Balul de sîmbătă seara : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA DOINA — 19,30.
• K.O. : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• Sfîrșitul agentului W4C : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20,30.
« Statornicia rațiunii : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
• Climate : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16.
e Un taxi pentru Tobruk : LUMINA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
o Viața în doi : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
O Valetul de pică : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Gioconda fără surîs : UNION — 15,30 ; 20,30.
A Desene animate : UNION — 18.
O Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45; 12;

14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 în continuare ;
18,30 ; 20,45 ; la grădină — 19,45.
• Răpirea fecioarelor : COSMOS — 14,30 ; 16,30 ;
18,30 ; 20,30.
• Pentru cîțiva dolari în plus : DACIA — 8—15,30

cinema
în continuare ; 18,15 ; 20,45, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,45.
• Praștia de aur : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfîntul la pîndă : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zile de vară : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• El Dorado : BUCEGl — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
la grădină — 19,45, AURORA — 8,15 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20, ARTA — 10 ; 12,30 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină — 20.
• Eroii de la Telemark ; CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20,30.

• Noul locatar : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
• Eddie Chapman, agent secret : FLACĂRA —
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
o O lume nebună, nebună, nebună : MUNCA — 16 ;
19,30.
© Angelica și regele : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
la grădină — 19,45.
O Leul african : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ea va rîde : MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
« Topkapi : VOLGA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Sînt și eu numai o femele : FLOREASCA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.
• un idiot la Paris : RAHOVA — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Un bărbat și o femeie : GRĂDINA RAHOVA
— 20,15.
0 Spartacus : GRĂDINA VITAN — 19,30.
O 30 de ani de veselie : GRADINA BUZEȘTI —
19,30.
O unora Ie place jazul : GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• Duminică la New York : PARCUL HERĂSTRĂU
— 20.

Sintem cu toții martorii unui proces pentru care, ani de-a rîndul, cu diverse prilejuri, s-a pledat în modul cel mai convingător : îmbinarea noțiunilor cultură și cercetare științifică. încercările de pînă acum au scos la iveală un fapt care merită reținut: cercetarea sociologică nemijlocită a problemelor contemporane ale societății noastre, spre a fi cît mai amplă și cuprinzătoare, spre a se desfășura conform cerințelor și metodologiei moderne are nevoie de un număr mare de cadre calificate. Or, în prezent, singurii cunoscători ai acestor probleme sînt cercetătorii de la cîteva institute ale Academiei, de la Centrul de cercetări sociologice, precum și de la catedrele de specialitate din învățămîntul superior. Iată de ce, date fiind împrejurările pe care le amintim, se ridică deosebit de acut problema folosirii tuturor forțelor care își pot aduce o contribuție în acest domeniu. Printre acestea, de mari posibilități dispun catedrele de științe sociale din învățămîntul superior.— Ele pot contribui efectiv la organizarea și desfășurarea cercetărilor sociologice pe diferite planuri și în multiple modalități — afirmă prof, univ. Miron Constantincscu, adjunct al ministrului învățămîntului. Mai întîi, membrii lor pot depista problemele specifice județului, care solicită o abordare directă, de rezolvarea cărora depinde mersul înainte într-un domeniu sau altul de activitate. Apoi, catedrele pot stabili un inventar de teme de cercetare și ordinea lor de prioritate, selecționînd pe cele mai caracteristice. Ele dispun de forțe pentru a analiza logic, istoric și sistematic aceste teme și, pe această bază, pot stabili un sistem de indicatori ce ar urma să fie luați în considerare la definitivarea tematicii și a instrumentelor de cercetare. Elaborarea judicioasă a unui plan de cercetare cu o realistă evaluare a dorințelor și a resurselor de care dispun constituie un element de prim ordin. în ansamblu, în colaborare cu alți factori, ele trebuie să contribuie la buna organizare a cercetării și la desfășurarea ei propriu- zisă, pentru a servi apoi acțiunii practice.Este valorificat acest potențial științific la nivelul așteptat ? Răspunsul este negativ căci, cu excepția unor cercetări întreprinse de cîteva catedre de sociologie și materialism istoric (cercetări care intră în programa lor de învățămînt), în cele mai multe părți inițiativele se pot număra pe degete. Deși în numeroase localități există institute de învățămînt superior, catedrele ~ de științe sociale nu au trecut încă la niște acțiuni sociologice concrete privind cultura de masă. Numeroase cadre de specialitate au fost de părere că această reținere este nejustificată deoarece catedrele amintite beneficiază de sprijinul unor cadre didactice competente, care pot dirija, în bune condiții, orice fel de. _ investigație, indiferent de gradul său de dificultate. „Cercetarea — după cum apreciază conf. dr. Andrei Roth de la catedra de filozofie și sociologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj— ar constitui un sprijin substanțial și pentru studenți. Participînd la o acțiune a cadrelor didactice, contribuind prin munca lor la recoltarea unui material care nu servește doar unor scopuri școlare, ci trebuie să aibă utilitate științifică, studenții simt nemijlocit partea lor de răspundere pentru seriozitatea acțiunii', scopul didactic — cîștigarea deprinderilor de cercetare de către studenți— se atinge mai bine în procesul unei acțiuni reale și nu artificial- școlărești".— în plus, completează lector univ. Pompiliu Grigorescu, de la catedra de sociologie a Universității București, în acest fel studenții, viitorii specialiști din diferite domenii, vor fi obișnuiți cu metodele de cercetare, se vor apropia de viață, o vor cunoaște, evitînd închistarea în formulele unui curs numai teoretic. Este tocmai ceea ce facem în zona Slatina-Olt, cercetînd procesul de urbanizare.Un al treilea argument, și poate cel mai important, se referă la avantajele pe care le pot dobîndi organele culturale locale, intrînd în posesia unui material faptic bogat și interpretat științific. Cu toată experiența redusă de pînă acum, se desprind o serie de învățăminte, de mare utilitate.— Un colectiv al catedrei de științe sociale a Institutului politehnic din Brașov a întreprins anul trecut o cercetare sociologică în fostul raion Agnita urmărind unele aspecte ale dezvoltării conștiinței socialiste a țărănimii cooperatiste, ne spune prof. Ioan Ghiran, președintele Comitetului județean de cultură și artă. Din analiza primelor rezultate a reieșit diferența dintre cifrele comunicate de activiștii culturali locali și constatările anchetei sociologice, existența unor aspecte de formalism în cultura de masă, a unor discordanțe create între manifestări și calitatea lor, formele și problemele oglindite de anchete fiind cele mai adecvate pentru înviorarea muncii culturale de masă.— De asemenea, adaugă lectorul universitar Nicolae Madar, conducătorul anchetei, s-a observat că în dările de seamă apăreau cifre enorme de participant!, dar realitatea era alta. De aceea, printre altele, am încercat să stabilim necesitățile spirituale ale cooperatorilor, precum și modul în care pot fi satisfăcute opțiunile lor de formele activității culturale. de natura conferințelor, de literatura beletristică etc (munca cu cartea a făcut obiectul unuia din referatele prezentate de colectiv la sesiunea științifică).Iată cum cercetările la care ne referim pot deveni o veritabilă și utilă oglindă a propriei activități. Privind cu sinceritate în ea și avînd curajul de a interveni operativ și hotărît în direcțiile semnalate, activitatea culturală în ansamblul său poate ieși din sftra arbitrarului. Din acest punct de vedere cercetările catedrelor de științe sociale din județe be

neficiază de un atu în plus. Ele cunosc în bună măsură specificul și problemele vieții locale, sînt aproape de diversele instituții județene, care se pot arăta interesate în abordarea unor teme de cercetare. Acest contact este cu adevărat indispensabil, dar, cu toate acestea, el se menține sporadic. După cum ne spunea șeful catedrei de științe sociale a Institutului politehnic Brașov, conf. univ. 
Constantin Prigoreanu, ei au sarcina profesională de a întreprinde cercetări științifice incluse de altfel în planul de cercetare al catedrei și le stabilesc, neavînd însă întotdeauna posibilitatea de a se consulta cu eventualii „beneficiari". în acest fel, credem noi, ele devin mai mult un experiment didactic, pierzîndu-și caracterul de răspuns activ la o acută necesitate socială. Că este așa ne-o demonstrează experiența anchetei a- mintite a catedrei din Brașov, pornită fără o discuție prealabilă cu reprezentanții comitetului de cultură, dar continuată printr-un contact din ce în ce mai strîns cu ei, consecință a necesității de a valorifica datele obținute. Ascultînd și punctul de vedere al acestora din urmă, a reieșit că această colaborare cu catedrele este utilă nu numai la începutul cercetării ci și pe parcursul ei, deoarece activistul cultural, față de profesor, are avantajul cunoașterii mai amănunțite a terenului.Faptul că pînă în prezent catedrele de științe sociale și-au adus o contribuție redusă la cercetarea fenomenului cultural contemporan se datorește desigur și experienței lor restrînse, a preocupărilor destul de puține chiar pe plan național. Nu este însă mai puțin adevărat că o serie de măsuri la nivel central ar putea Să stimuleze recuperarea în- tîrzierii produse.De pildă s-a subliniat necesitatea unei colaborări pe această linie între Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerul învățămîntului. Lectorul univ. Nicolae Madar arăta astfel că „delimitarea strictă a problemelor și fenomenelor urmărite ar trebui să aparțină C.S.C.A., bineînțeles fără a se exclude inițiativa ce

Poetul
și al tării sale

Adevăratul poet este un om, care 
se caută mereu pe el însuși, plin de 
adevăruri concrete, receptiv la reali
tatea din afară. Sensibil la ritmurile 
cotidiene ale materiei și ființei care-l 
solicită divă de clipă, el se pasionează. vibrează la pulsațiile lumii 
înconjurătoare. Rigiditatea îl inco
modează, îi refuză bucuria de a se entuziasma, de a-și pune probleme și întrebări, de a întreprinde ade
vărate anchete umane și estetice în zonele realităților sociale. Atunci se naște, probabil, evadarea în ireal. în 
absurd. în falsele melancolii. învins 
de incapacitatea de a esentializa, 
cîte un poet alunecă în verbalism 
stufos, în țipete stridente de „supra- 
realism" sau „încetoșări onirice". Toate acestea au rădăcini detecta
bile în lipsa forței spirituale de a 
domina spațiile realității. în actul de 
investigație estetică si creatoare, prin 
cultură si talent. Fără o platformă 
serioasă de gîndire și cultură se 
eșuează în plutirile sterile. Astfel, 
chiar tristețile umane, elanurile a- 
fective, sentimentele nobile, crizele 
sau regăsirile nu-si vot găsi finali
tate artistică. Si atunci, pe diferite căi — cînd sterilitatea e la ea aca
să ! — unele mai subtile, altele mai 
puțin subtile, se aduc acuzații de tot

Noua premieră de balet de pe scena Operei Române, „Chopiniana", pe opt piese pentru pian de Frederic Chopin, în orchestrație Keller-GIazunov, reînvie prin intermediul lui Oleg Danovschi și al asistenților săi Ia acest spectacol — Rodica Simion și Sergiu Ștefanski — una din creațiile coregrafice ale renumitului maestru de balet Fokin.Cel care dă, se pare, tonul înttegului spectacol e Sergiu Ștefanski, artist de o remarcabilă finețe. Este un interpret ideal pentru rolurile de acest gen, tocmai prin faptul că le atenuează rezonanțele excesiv feline sau sentimentale. Principala sa parteneră, A- lexa Mezincescu, cu prețul 
linei exemplare tenacități, reușește să sugereze publicului miracolul uitării de sine. în progres, Leni Dacian, apariție „florală11, creează impresia de delicatețe și suavitate; dimpotrivă, Cristina Hamei, mai tranșantă, rămîne o interpretă lucidă, deși foarte maleabilă. în privința ansamblului, nu putem decît să-i elogiem omogenitatea, suplețea și mai cu seamă clasa profesională. Calități pe care nici pe departe nu le putem recunoaște ansamblului orchestral al Operei, Cele cîteva piese de Chopin sînt interpretate fără stil, fără contur, superbele „jeturi melodice" sau acele centre magnetice de reverie ale

lor angrenați în cercetarea sociologică. Pe această bază poate fi elaborat un chestionar cu detalii largi, ușor de adaptat condițiilor de pe teren. De asemenea, n-ar fi rău ca chestionarul să fie experimentat de cercetători cu experiență, iar aceștia să instruiască apoi colectivele care vor „pleca pe teren, să le îndrume pe parcurs11.Pentru a spori interesul cadrelor didactice din învățămîntul superior pentru acest gen de activitate, Ministerul învățămîntului ar trebui să găsească și o modalitate de cointeresare profesională a lor. Astfel majoritatea interlocutorilor au propus ca anchetele sociologice să fie considerate drept activitate de cercetare științifică.De asemenea, coordonarea tuturor eforturilor, care în prezent se fac oarecum izolat, ar presupune — după cum consideră lectorul universitar Pompiliu Grigorescu — înființarea unui centru de cercetări în fiecare centru universitar. El ar puțea îngloba cadre didactice și studenți de la toate facultățile, avînd desigur un scop didactic, dar concomitent putînd strînge și toate cererile oficiale de anchete sociologice, propuse de diferite instituții.Desigur, toate aceste măsuri trebuie premerse de activitatea susținută, neîntreruptă a forțelor științifice universitare. Căci, după cum spunea prof. univ. Miron Constanti- nescu, „colectivele catedrelor de științe sociale de la institutele pedagogice cuprind o seamă de elemente valoroase care, bine îndrumate și sprijinite, vor putea să desfășoare în viitor o susținută activitate științifică. Roadele ei se vor reflecta fără întîrziere în activitatea din unitățile administrativ-teritoriale unde se află aceste institute de învățămînt superior. încă de pe acum se pot cita exemple concrete în această privință (la Bacău, Arad, Timișoara)11.Rămîne ca pe viitor consemnările să devină din ce în ce mai bogate.
Radu CONSTANTINESCU 
Dumitru CONSTANTIN

felul poeziei omenești, poeziei de 
sentimente, de ardere autentică, poeziei învățate și smulse în lungul 
miilor de ani de civilizație de la 
izvor și petală, de la lacrimă și bucurie, de la durere și entuziasm. 
Eroismele și cuceririle revelatorii, 
viata umanității cu toate luminile ei, cred că nu-i pot lipsi poetului, nu 
le poate ocoli, și numai în acest imens cadru se poate petrece spectacolul său dramatic și vital de crea
tor. Poetul neînarmat de viată ca
pitulează într-o gesticulație proprie 
dansatorilor pe sfoară și provoacă 
cititorului plictiseală și — pînă la 
urmă — refuz. Proslăvirea unor ma
niere depășite vine tot din necu
noaștere. Timpul imperfectului sau 
al perfectului simplu aplicat prezen
tului vital devine un nonsens. In
vestigația în trecut este arheologie 
si valorificare; preluarea laturilor 
valoroase nu se confundă cu actul în 
sine de construcție sau creație. A 
mima stîngaci anumite experiențe 
artistice dintre cele două războaie 
este o glumă tristă. Noutatea, orice 
s-ar face si s-ar spune, se află în 
prezentul activ, unde se petrece în
săși ființa artistului căruia îi trebuie 
intuiție și putere de esentializare ca

degradîndu-se în orchestră în imagini anodine.Curios dar semnificativ că la un alt nivel, date fiind diferențele de stil, nici baletul „Nastasia" de Cornel Trăilescu după cunoscuta comedie tragică a lui George Mihail-Zamfi- rescu cu însuși autorul la pupitru nu s-a bucurat de o asistență orchestrală mult superioară. Aceeași manie-

ameliorate. Principalele calități ale spectacolului, așa cum se prezintă acum, ne par a fi dinamismul și o inventivă paletă coregrafică adecuată stilului. De asemenea, spectacolul este excelent ajutat de decoruri și costume, ambele semnate de Ofelia Tutoveanu.în afară de unele amănunte relativ ușor de re-

nanță între rîs și plîns" menționată de critică. în cazul de față lipsește. Maestrul de balet face desigur tot posibilul să pună această scenă într-o lumină cît mai favorabilă, dar în general nu reușește să transpară decît simpatia autorului pentru societatea interlopă a Bucureștilor din anii ’20.De la un capăt al altuia
t z\ OPFRĂ —————

„CHOPINIANA" - „NASTASIA"
ră trenantă, spălăcită, cu excepția pasajelor mai dinamice; în afara acestor momente, muzica — deși foarte colorat orchestrată — are un pronunțat caracter ilustrativ, iar pasajele lirice sînt fade, neconvingătoare.Baletul „Nastasia11, prezentat spectatorilor alături de o premieră autentică, este mai degrabă o reluare, o versiune îmbunătățită a aceluiași spectacol. Din versiunea inițială s-au redus unele scene, rolurile au

mediat, cum ar fi specularea aparițiilor trenului, sau renunțarea la vechea proiecție din final, sau — dovezile suplimentare și melodramatice de disperare ale Nastasiei lingă sicriu, semnul de întrebare al spectacolului plutește mai ales asupra scenei cîrciumii. Dincolo de culoarea locală, de altfel realizată, sau de truvaiul, poate mai îndoielnic, al transformării balerinilor în pseudo-interpreti ai unor cuplete de inimă-albastră.

al spectacolului, Ileana Iliescu, perfect mulată pe rolul atît de dificil al Paraschivei, are tensiuni de biciușcă spintecînd aerul sau savoarea îndepărtată a pînzelor lui Lautrec. îndemînatic și mai puțin șarjat decît în varianta veche. Victor Marcu, în rolul lui Ionel frizerul, creează un personaj uneori savuros, în ciuda sluțeniei de caracter impusă de autor. De altfel, actuala sa interpretare vădește în aceeașiacea

t V

PROGRAMUL I
10,00 Curs de limba germană (lecțiile 3 și 4 — reluare) ; 11,00 Curs de 

limba spaniolă (lecțiile 3 și 4 — reluare) ; 12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

în jurul orei 16,50 Vizita președintelui Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle. Transmisiune de la adunarea populară de Ia Craiova. 
18,00 T.V. pentru specialiști (medicină) — lecția a Il-a. Tema : Sarcina 
patologică ; 18,30 Curs de limba rusă (lecția a 15-a) ; 19,00 Studioul pio
nierilor ; 19,30 Telejurnalul de seară ; 19,50 Buletin meteorologic — Pu
blicitate ; 20,00 Film serial : Vikingii ; 20,30 Emisiune de știință ; 21,00 
Parada vedetelor : Zizi Jeanmaire ; 21,45 Artă plastică ; 22,05 Studioul 
mic : „Vanina Vanini11 de Stendhal ; 22,50 Telejurnalul de noapte ; 23,00 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II
20,00 O samă de cuvinte : Doinele — Prezentare de Ovidlu Papadima ; 

20,30 Momente coregrafice ; 20,45 Telejurnal ; 21,00 Muzeele lumii : Galeria 
Tretlakov ; 21,15 Concert simfonic — In program : Suită din baletul „A- 
morul vrăjitor11 de Manuel de Falia. Interpretează orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor : Emanuel Elenescu. Solistă : Viorica Cortez- 
Guguianu. 21,45 Telecinemateca umorului ; 22,30 Invitație la dans ; 23,00 
închiderea emisiunii.

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala Studio a Ateneului) s Con
cert de sonate — 20.
• Opera română : Liliacul — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale11 (sala Comedia) : Heidelbergul de 
altădată — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra11 (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Macbeth — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara11 (sala Magheru) : O casă onorabilă — 19,30, (sala 
Studio) : Cafeneaua cameleonilor — 20.
• Teatrul Glulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea11 : Kathleen (premieră) — 20.
• Teatrul Mic : Cinci schițe și Cîntăreațâ cheală — 20.
O Teatrul „Ion Creangă’ ; Adresanții necunoscuți — 9,30, Toate pînzele 
sus — 18,30.
a Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Caragiale": 
Război cu Troia nu se face — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani 
— 10 ; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala ti
nereții — 20.
® Circul de stat : Fantezii de primăvară — 20.

să o poată încorpora. A scrie ca Ion 
Barbu sau ca Urmuz, sau ca Rilke, 
sau ca Brecht, sau ca oricare altul 
din lume. înseamnă să pierzi timpul.

E o datorie nobilă a poetului să fămînă credincios vămîntului și 
timpului său, căutînd să se identi
fice mereu cu lumina si vitalitatea 
oamenilor, care poartă în ei, și cu ei 
destinul unei epoci întregi — epoca 
societății noastre socialiste, de mari 
prefaceri si avînturi înnoitoare, în 
care s-au petrecut și se petrec feno
mene de un profund dinamism, asi
milabile numai în măsura în care le 
apartii cu toată ființa și crezul tău 
artistic uman. Nu putem rămîne in
diferenți la efervescenta și monu
mentalitatea timpului nostru. Nu pu
tem trece sub tăcere eroismul sau 
valabilitatea legilor și efortului po
porului nostru, condus cu înțelep
ciune si clarviziune de partid, spre 
mai bine care devin — trebuie să 
devină în chip necesar — spațiul vi
tal al meditațiilor estetice și crea
toare. Forța poeziei constă în a răscoli conștiința oamenilor prin sugerarea unor semnificații profunde 
asupra vieții lor, a-i face să creadă 
în frumusețe cu si mai multă ar
doare. De dragul poeziei se fac 
multe versuri, dar se uită cîteodată 

tocmai rostul lor uman. Interesează, 
desigur, și forma sau modalitatea ar
tistică, prin care este exprimată a- 
ceastă energie a sensibilității omu
lui. Dar important e ca poezia să ne 
amintească mereu că trăim și sim
țim. că luptăm și credem în timpul 
nostru și-n oamenii acestui timp.

Să simt ca om că sînt asociat vieții 
poetului, că-mi aparține prin tot ce 
gîndește el, că lupta și viața noastră 
sînt centrul focarului său de ardere 
creatoare. Forța emotivă, forța este
tică dar și morală a poeziei constă în 
aceea că pune sufletul uman în mișcare, îl dinamizează și nu-l colorează 
numai; și-n același timp aceeași forță 
vizează — cînd e poezie cu adevărat 
— și abstractul fără de care ea 
înseamnă foarte puțin.

Toate acestea comportă talent și responsabilitate ; numai un artist ce 
stăpînește cu toată forța lui de esentializare a faptelor, numai capacita
tea lui intuitivă și sensibilitatea acută 
îl pot face învingător în actul de 
creație atît de încordat și sacru.

In afara vieții și a adevărurilor se 
petrece falsitatea, demagogia lipsită 
de sensuri a celui care poate fi cu 
totul altceva, dar numai poet nu.

Ion CRÎNGULEANU

vacitate fizică. Deși mai puțin spectaculoasă, partenera sa, Cristina Hamei, în rolul Niculinei. acordă însă personajului nota exactă, reușind să-i stabilească explicit relațiile. In real progres — mult simplificat, mai aproape de esențial — Petre Ciortea, apariție remarcabilă, foarte plastică în rolul lui Vulpașin, nu poate depăși totdeauna treapta instinctuală a personajului. E păcat că interpretul lasă să treacă pe lîngă el ocazia unei completări a resurselor sale. Valentina Mașini, bună actriță și temperament capabil de interiorizări, pare uneori fie covîr- șită încă înainte de uciderea logodnicului de presimțiri inexplicabile, fie prea ostentativ apăsată de ambianța pe care visează s-o părăsească ; Dan Moise, foarte bun tehnician clasic, împrumută adesea personajului lui Luca neașteptate poze de „parada modei11. Ambii interpret} Și în special Valentina Mașini manifestă însă calități evidente, care ridică valoarea acestui remarcabil balet.Baletul „Nastasia", caracterizat prin vervă și dinamism, ne-a convins o dată mai mult de necesitatea permanentă a inspi- rării din repertoriul bogatei noastre literaturi în montările destinate scenelor lirice.

l/nilustru reprezentant 
al școlii științifice 
românești

DIN CORESPONDENȚĂ — RECONSTITUIREA VIEȚII
UNUI MARE SAVANT

Acad. Ștefan MILCU

Publicarea corespondenței unui savant constituie astăzi, mai mult ca oricînd, un adevărat eveniment. O- bișnuiți cu editarea însemnărilor, memoriilor, scrisorilor unor artiști, literați, oameni politici — a căror viață și activitate prezintă de cele mai multe ori înfățișări de natură să trezească interesul publicului larg — multora li se părea în trecut că domeniul activității științifice, deși abundînd în personalități prestigioase și originale, este totuși prea specializat. Creșterea rolului științei în viața socială contemporană, cu implicațiile sale firești — ridicarea nivelului de cultură al maselor, adîncirea interesului unor cercuri tot mai largi de cititori față de problemele cercetării — determină și în acest sector depășirea simplelor „biografii romanțate11, tipărirea și a altor surse documentare inedite, solicitate, așteptate cu nerăbdare de tot mai mulți pasionați ai lecturii.Apariția de curînd a corespondentei marelui neurolog Gh. Marinescu— volumul a văzut lumina tiparului la Editura științifică, sub îngrijirea Măriei Marinescu, fiica savantului, și a lui Gheorghe Brătescu — trebuie apreciată de aceea ca un moment de o deosebită însemnătate. Om de știință de înalt prestigiu, creator al u- neia dintre cele mai puternice și mai valoroase școli științifice în medicina noastră, larg cunoscută și apreciată pe plan mondial, Gh. Marinescu trezește prin viața și activitatea sa un interes deosebit. Astfel, deși selecția efectuată de îngrijitorii ediției reduce ponderea ei strict informativă, se poate aprecia totuși, fără exagerare, că punerea la dispoziția publicului larg a acestei bogate corespondente— numeroase scrisori trimise sau primite de Gh. Marinescu de la sa- vanți reprezentativi ai epocii, români sau străini— reprezintă o contribuție culturală și științifică de seamă.Fără îndoială, publicarea unor asemenea documente permite, mai ales în cazul creației și vieții unui savant, o cunoaștere adîncită în primul rînd a propriei sale opere, o pătrundere mai completă și mai exactă a rațiunilor și sensului diferitelor sale descoperiri. în cazul de față, valoarea documentară este însă cu mult mai largă și de un real interes pentru întreaga istorie a științei. Căci, cu toate preferințele diferite ce le putem avea în legătură cu formele literare capabile să evoce o epocă, evenimente și personaje, lectura acestui volum se impune de la primele pagini prin autenticitate și prin contactul direct cu mari personalități ale științei din prima jumătate a secolului nostru. Nivelul înalt al informației, al observației, se păstrează cu pregnanță, fie în cazul referirilor la atmosfera epocii în general, a climatului ei științific sau la condițiile de viață, mai ales de lucru ale oamenilor de știință din țara noastră, fie la preocupările, ce apar într-o ordine firească, ale marelui savant, la poziția lui morală în viața socială și familială, la multe alte trăsături și gesturi pe care viața cu solicitările ei zilnice le generează în cele mai neprevăzute împrejurări.Se poate afirma că volumul are o reală însemnătate internațională. în măsura în care datele cuprinse în el interesează istoria medicinei și îndeosebi a neurologiei europene în primele patru decenii ale acestui secol. Astfel, scrisorile de la savanții străini sînt deosebit de interesante pentru strînsa lor legătură cu situația și problemele neurologiei din acea epocă. în toate se vădesc legăturile multiple intelectuale ale lui Gh. Marinescu, pasiunea pentru problemele de actualitate ale neurologiei. Sînt sesizate astfel trecerea de accent în citologia sistemului nervos de la descripție și sistematică la citochimie și citofiziologie, apariția preocupărilor de genetică, de constituție, de activitate nervoasă condiționată, de medicină socială ș.a.Apare surprinzător de larg și schimbul de opinii prin corespondență cu neurologi consacrați și cu savanți reprezentativi ai medicinei contemporane — Gustave Roussy, E. Kretschmer. C. Heymans, K. Lhermit- te, Pierre Marie, G. Maranon ș.a. — din scrisorile acestora reieșind respectul și admirația față de Gh. Marinescu, în numeroase cazuri la superlativ. în acest capitol al corespondenței, lectorul va găsi formulate și alte puncte de vedere deosebit de interesante : despre egalitatea femeii cu bărbatul (Sombart, Leon Binet, H. Pierron), despre conținutul noțiunii de rasă (Al. Donici), despre problemele complexe ale educației sexuale a tineretului (W. Weygandt), despre dementa senilă (S. Ramon y Cajal) ș.a. Mișcătoare sînt aspectele dramatice ale vieții personale. Ramon y Cajal se plînga de „slabele lui pi

note de lector

cioare11 care nu-i mai permit să a- jungă ușor pînă la „Institutul magnific11 ce-1 are acum, iar Bielschowski îl informează pe Gh. Marinescu că după 30 de ani de muncă este concediat și nu mai are unde lucra (1933, în Germania nazistă !). Vaschide își face planuri (1898) să lucreze împreună cu Gh. Marinescu „pe îndelete și nepripiți11 într-un institut, vis ce nu se va împlini niciodată ș.a.Dar volumul are o deosebită însemnătate mai ales pentru istoria științei noastre, pentru precizarea locului pe care îl ocupă creația și activitatea lui Gh. Marinescu în evoluția unuia dintre cele mai pasionante și complexe sectoare ale ei. Retrăim, citindu-1, dificultățile unui student în permanentă lipsă de bani, cu bursa neplătită la timp, amenințat cu suspendarea ei înainte de termen pentru diferite motive: „sînt redus la ultimul ban11 îi scrie el la un moment dat lui V. Babeș. Savantul s-a privat de multe lucruri, cum o și mărturisește, pentru a învăța mai temeinic, cu o pasiune pentru știință care nu-l va părăsi niciodată. După întoarcerea de la studiile făcute în străinătate, este preocupat să învingă alte dificultăți, aspirînd lâ un .institut corespunzător important-'' tei neurologiei și posibilităților sale intelectuale. Cît de impresionant se reliefează izolarea în care s-a situat voluntar, rezistînd la tentațiile oportunismului și carierismului politic. Cu cît dispreț vorbește de fauna profitoare care a parazitat poporul nostru în perioada dificilă de organizare și construcție a statului român burghez.Caracteristice pentru poziția lui morală și încrederea în valorile permanent umane sînt patriotismul, devotamentul pentru știință și atitudinea corectă în orice împrejurare — pe care le-a adoptat ca re-r?- guli de viață și' le-a propus tuturor. Volumul dezvăluie astfel o altă coordonată a importanței sale, cea formativă, pentru tinerii oameni de știință, valoarea de model a vieții și operei lui Gh. Marinescu și a altora. în acest sens sînt caracteristice declarațiile lui D. Danielopolu, N. Hortolomei, Fr. Rainer, prin care aceștia se angajează, dacă vor fi aleși profesori, să respecte un adevărat cod de înaltă responsabilitate socială și conștiință umană : „Voi încerca să merit distincția muncind ; este singurul mijloc de care dispun11 îi scrie Const. Levaditi.Corespondența abundă în cele mai emoționante gesturi și gînduri înalte. Ce adîncă prețuire în gestul lui Artur Enășescu care rupe recepta dată de Gh. Marinescu și cu banii economisiți cumpără celebra lui carte „La cellule nerveuse11, pe care „o citește cu pietate și admirație pentru autor11. Cît de instructive sînt reflecțiile din scrisorile lui Jules Soury, unele acide și nemiloase, altele inspirate și mobilizatoare. în fiecare scrisoare, mari savanți care au marcat prezența lor creatoare în științele medicale din prima jumătate a secolului se adresează lui Gh. Marinescu ca unui coleg respectat, cu deferentă și în unele cazuri cu evidentă admirație și afecțiune. Emoționante sînt scrisorile lui Ion Athanasiu, adevărate documente acuzatoare privind suferințele lui morale, izvorîte din neînțelegerea administrației de stat față de activitatea lui științifică și didactică. Ele consemnează momente din culisele politice care au avut consecințe nefaste în numeroase domenii ale vieții sociale. în ultimele scrisori, care preced apariția unei boli ce nu iartă, Ion Athanasiu îi scrie lui Gh. Marinescu, cu amărăciune : „Tot răul provine din puținul preț care s-a pus pe știință în dezvoltarea României moderne. Improvizațiile au fost și sînt în floare, de la modestul funcționar și pînă la ministru11 ; în altă scrisoare, îi mărturisește că nu-i rămîne altceva de făcut decît să demisioneze din în- vățămînt, dacă boala nu va pune capăt „acestor suferințe fizice și morale11.Citind corespondența lui Gh. Marinescu. am retrăit momente din propria mea viată în știință. Am avut lacrima amintirii și a regretului pentru cei dispăruți, uneori prea de timpuriu, colegi cunoscuți în clinica neurologică de la Colentina, trecuți rînd pe rînd în lumea umbrelor. L-am revăzut aevea pe Gh. Marinescu. așa cum l-am cunoscut în anii 1926—1927, așa cum se conturează pentru posteritate prin opera lui nemuritoare și viața lui exemplară.Corespondenta lui Gh. Marinescu n-ar trebui să lipsească din inventarul de lectură al nici unui tînăr, care poate găsi în ea numeroase e- xemple modelante, un răspuns la o îndoială, contactul spiritual cu minți luminate și vieți închinate științei și umanității.
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La Marea
Adunare Națională
(Urmare din pag. I)voastră în această incintă în care au fost consacrate, prin acte de stat, principalele înfăptuiri din istoria României moderne și contemporane, constituie un moment de a- dîncă semnificație pentru dezvoltarea relațiilor de îndelungată și strînsă prietenie dintre poporul român și poporul francez, dintre cele douăFor stat, care, rea ei, întruchipează voința întregului popor român, îndeplinește un rol important în ampla operă de înflorire multilaterală a patriei, căreia națiunea română îi consacră întreaga sa energie și capacitate creatoare.în virtutea atributelor cu care este investită, Marea Adunare Națională a consfințit politica externă a României orientată spre dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, cu toate statele indiferent de regimul lor social-politic, spre crearea unui climat de comprehensiune și încredere între popoare, de respectarea independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a decide el însuși asupra propriului destin.Ne exprimăm convingerea că vizita dumneavoastră. Domnule Președinte, va duce la dezvoltarea colaborării și cooperării pe multiple planuri dintre România și Franța, sore binele destinderii ționale, al europene și Cu aceste sentimente pe care împărtășește întregul popor cuvîntul Domnului Președinte generalul

țări ale noastre.suprem al puterii noastre de Marea Adunare Națională prin componența și chema-

popoarelor noastre, al și înțelegerii interna- consolidării securității apărării păcii în lume le dau al’.apublicii Franceze, Charles de Gaulle.Invitat la tribună, în deputaților și invitaților, tul generalul Charles deDupă cuvîntareaCharles de Gaulle, care a fost îndelung aplaudată, președintele Marii Adunări Naționale a exprimat mulțumiri președintelui Republicii Franceze pentru participarea la lucrările sesiunii M.A.N.

aplauzele ia cuvîn- Gaulle. generalului

★Cuvîhtarea președintelui ,,, de Gaulle la sesiunea Marii Adunări Naționale a fost transmisă de stațiile de radio și televiziune, române și franceze. (Agerpres)
®SH

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — Miercuri după-amiază, la Teatrul Național din Cluj, a avut loc o adunare festivă închinată împlinirii a 120 de ani de la Revoluția din 1848 din Moldova, Tara Românească și Transilvania. Au participat oameni de știință, cultură și artă, cadre didactice din învățămîntul superior și de cultură generală, numeroși muncii din întreprinderi, elevi și studenti. Despre tea acestui eveniment în porului nostru a vorbit Ioan Beu, vicepreședintele Consiliului popular provizoriu al județului Cluj.
oameni ni instituții, însemnăta- istoria po- tovarășul

(Urmare din pag. I)Ce se poate face ca să dispară situația amenințătoare și stearpă în care sistemul blocurilor opuse menține astăzi Europa, dacă națiunile Apusului, Centrului și Răsăritului său nu sînt dispuse să practice între ele destinderea. înțelegerea și cooperarea care, numai ele, îi vor permite să-și soluționeze propriile probleme, îndeosebi problema germană, să-și organizeze securitatea, să-și dezvolte în mod complet resursele și capacitățile sale ? Este de la sine înțeles că o schimbare atît de amplă a condițiilor actuale exclude orice dominație străină asupra popoarelor continentului nostru, implicînd ea fiecare dintre ele să se exprime numai prin propriul său glas și să acționeze numai pe seama sa.La noi se știe că aceasta este direcția pe care România a ales-o și că, fără a inceta să mențină contactul strîns cu vecinii săi, îndeosebi cu Moscova, relațiile sale cu Occidentul, și, în primul rind cu Parisul. îmbracă un caracter nou. La dumneavoastră se știe că Franța procedează exact la fel Intr-adevăr, ea se desprinde, firește, nu de prieteniile ei occidentale, ci de ea politică militară sau monetară Ea restabilește cu națiunile Estul și Centrul Europei, și în primul rind cu Rusia, relațiile cordiale pe care le-a întreținut atîta vreme și cu atît folos. Prin persoana mea, la amabila invitație a domnului președinte Ceaușescu după rodnica vizită făcută Paris. în urmă cu patru ani,

orice subordonare atlantică, fiedin
Și la de

domnul președinte Maurer, ea vine să salute România la ea acasă și să marcheze faptul că cele două popoare ale noastre înnoadă din nou, frățește și liber, firul timpului.Da ! Pentru unitatea continentului nostru să dăm împreună exemplul. Să facem aceasta din motive care sînt, desigur, naționale și europene, dar care, tocmai prin a- ceasta, interesează întreaga omenire. Deși civilizația mașinilor aduce lumii noastre de astăzi foarte largi posibilități de descătușare și de bunăstare, ea conține, de asemenea, toate mijloacele de asuprire și distrugere. In plus, pe măsură ce ritmul său se accelerează, ea creează deosebiri crescînde între popoarele deja transformate și cele care nu s-au transformat încă. Dacă primele nu vor aduce celorlalte un ajutor masiv și organizat — ceea ce nostru, de fi perfect riscuri de lupte din mai distrugătoare. Ieri, Europa fost aceea '-are, sfîșiindu-se, a împins universul în nenorocire. Astăzi. ea este aceea care, unindu-se, poate și trebuie să restabilească, de la un capăt la altul, un bru rațional, să-i asigure tindeni pacea, să-1 conducă samblul său spre progres.Intr-adevăr, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. înțelegerea activă și hotărîtă dintre România și Franța, în timp ce întărește independența uneia și celeilalte, este pentru Europa un element al salvării sale și un serviciu adus tuturor oamenilor.

statele continentului îndată ce s-ar reuni, ar capabile — s-ar naște nedreptate, de ură, de ce în ce mai odioase și a
echili- pretu- în an-

Doamna Yvonne de Gaulle a vizitat
maternitatea PolizuDoamna Yvonne de Gaulle împreună cu doamnele Couve de Murvllle, Bernard Tricot, Jean Louis Pons, a făcut miercuri dimineața o vizită la maternitatea Polizu din Capitală.Oaspetele au fost însoțite de Mia Groza, Adriana Stătescu, Georgeta Fiitan și de general-maior Nicolae NeguleseuLa'sosirea la maternitate aâ fost întîmpinate de Eugen Măreș. adjunct al ministrului sănătății, conf. dr. Dan Alessandrescu, directorul maternității, și de un grup de medici.

Au fost, vizitate diferite secții ale maternității, săli de operații, saloane, laboratoare, biblioteca.La plecare, doamna de Gaulle a notat următoarele în cartea de o- noare : „Nimic nu este mai emoționant decît vizitarea unei maternități, mai ales cînd ea este un modei 
.1 - |al genului".Cu..acest prilej, soția președinte* lui statului francez a dăruit 20 de trusouri pentru copii născuți în ultimele 24 de ore. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)Sînt doar cîteva aspecte din miile care pot fi întîlnite in aceste zile pe întreg cuprinsul tării. Este o dovadă că măsurile întreprinse de conducerea partidului și statului nostru privind combaterea efectelor negative ale secetei prind viată, că lucrătorii de pe ogoare, toți cei care pot să-și aducă contribuția în această privință muncesc cu entuziasm pentru asigurarea recoltei din acest an. Cu toate acestea, pe teren au putut fi semnalate și aspecte care demonstrează că, în unele locuri, problema asigurării apei necesare culturilor nu este privită cu suficientă răspundere.
Trebuie acționat cu mai 

multă hotărîre și energieAm amintit de realizările care au fost obținute în județul Ilfov. însă față de suprafața amenajată ele sînt încă necorespunzătoare. Pe 19 590 ha nu s-a aplicat nici prima udare. A- ceasta se explică prin nefolosirea din plin a tuturor utilajelor. Cooperativa agricolă din Hotarele dispune de 3 aspersoare, o stație electrică cu trei pompe și două motopompe. Cu toate acestea, pînă la 9 mai au fost irigate doar 168 ha din cele 445 planificate. Explicația ? „Nu au fost săpați 400 m liniari de canal pentru că pămîntul e prea spunea ing. Gh. Pereverze. cu putință să fie invocate motive?Sînt și situații care pun nul întrebării competența specialiștilor de la D.I.F.O.T. București, care au proiectat, executat dar mai ales amplasat stația de pompare de la sistemul Radovanu, Crivăț, Căscioarele. Această lucrare de mari proporții, trebuie să pompeze apă pentru 1 390 ha, din care anul acesta pentru 1 053 ha. Pentru suprafața planificată pe 1968 sînt executate toate digurile și canalele. Totuși, cantitatea de apă este insuficientă. De ce ? Respectivii specialiști au trecut cu ușurință nes- te părerile localnicilor și au amplasat greșit stația de pompare.Din constatările făcute rezultă că șl în unele cooperative agricole din județul Arad lucrurile nu merg prea bine. La Macea, din cele 360 ha pre
văzute nu s-a amenajat pînă în pre-

tare“, ne Cum este asemeneasub sem-

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIALIST DIN CHILEContinuîndu-și călătoria prin țară, delegația Partidului Socialist din Chile, condusă de tovarășul Luis Jerez, secretar general adjunct. membru al Comisiei Politice a C.C al P.S.C. a vizitat în zilele de 14 și 15 mai uzinele de tractoare și uzinele de camioane din Brașov, IA S Prejmer, ora-

șui Brașov și complexul turistic Poiana Brașov.De asemenea, oaspeții chilieni au avut o întîlnire la Comitetul județean Brașov al P.C.R. în cadrul căreia gazdele au vorbit despre preocupările actuale ale organelor locale de partid și de stat în vederea dezvoltării economice și sociale a județului Brașov.

Miercuri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, l-a primit pe W. Ja- gusztyri, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării din R. P. Polonă, aflat convorbiri comun in țara noastră pentru economice de interes
★dimineața, a plecat în invitația Asociației deMiercuriU.R.S.S., la prietenie sovieto-române, o delega-

în încheiere, artiștii teatrelor și operelor din localitate au prezentat un program de cîntece patriotice și fragmente din piesa „Avram Iancu” de Lucian Blaga.
*La casele de cultură din Buzău și Rm. Sărat, precum și în peste 40 de cămine culturale din județul Buzău au avut loc simpozioane și expuneri pe tema „Revoluția de la 1843 — în județul Buzău", la care au vorbit cadre didactice și oameni de cultură.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
17, 18 și 19 mai. în tară : Vreme general frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 grade, 
în București : Vreme în general frumoasă cu cerul variabil. Vînt slab. Temperatura va crește treptat.

deîn
t 
ț

zent nici un hectar, iar la Curtici și Dorobanți s-a realizat doar jumătate din suprafața stabilită. Se motivează aceasta prin lipsa sursei de apă, iar în cazul cooperativei din Macea prin inexistenta executant Am reținut o serie de într-un fel în această acțiune. Asistența tehnică la irigații este asigurată în județul Arad de două D.I.F.O.T.-uri (Timișoara și Oradea), dar de nici unul

proiectului de irigații —D.I.F.O.T. Timișoara, pe parcursul anchetei și alte lipsuri care explică neajunsurile înregistrate

din lipsa de interes a conducerilor u- nor cooperative agricole.în județul Alba sint suprafețe mici amenajate în vederea irigațiilor : 2 730 ha în cooperativele agricole și 498 ha în întreprinderile agricole de stat. Dar nici acestea nu sint bine folosite. La începutul lunii aprilie, la I.A.S. Lunca Mureș a fost terminată, pe platoul din Calea Grindului, amenajarea unui complex modern de irigații pentru 700 ha culturi furajere. în aceste lucrări au fost investite 11 milioane lei. Deși execuția a

așa cum trebuie. Se vine rar și se pleacă repede din județ.In partea opusă a țării, în județul Constanța se constată defecțiuni asemănătoare : instalațiile pentru irigare nu sint folosite din plin. La Ciobanu, de exemplu, ar fi trebuit ca la ora actuală să fie terminată a doua irigare și începută a treia, dar oamenii n-au încheiat-o nici măcar pe prima. Suprafața irigată la Li- manu se reduce la 200 hectare pentru că nu există suficientă conductă. In alte locuri lipsesc piesele de schimb. Patru motopompe stau în baza uniunii județene, iar alte două, care aparțin cooperativei agricole Palazu Mare, zac de trei luni la S.M.T. Valu Traian pentru că nu au fost procurate piesele de schimb.Organele locale au stabilit o măsură bună : cisternele I.C.I.L., care transportă lapte, să vină în comune încărcate cu apă. La Limanu a mers cisterna cu apă doar o singură dată — sîmbătă. Șoferul a întrebat pe un țăran unde să ducă apa. Și pînă la urmă a vărsat-o la întîmplare. La 
„2 Mai" șoferul care a venit cu cisterna n-a intrat cu mașina unde era nevoie de apă, ci i-a dat drumul unde i-a fost mai comod. Acum deși cisternele merg de două ori pe zi atît la Limanu cît și la „2 Mai" nu mai aduc nici un pic de apă. Așadar, o inițiativă bună pierdută pe drum

fost terminată la acum complexul nu torită numeroaselor principal, aparțin Institutul de proiectări pentru îmbunătățiri funciare București. Apa ridicată din Mureș la o înălțime de 60 m a distrus, datorită presiunii, dalele de pe canale. Nici constructorul — Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare Banat — nu și-a făcut datoria. în timpul predării instalației de irigare s-au rupt jgheaburile de canale pe o distantă de 600 metri. Tot cu acest prilej s-a constatat că pe o lungime de 300 metri canalul de trecere a apei este subdimensionat cu 10—30 cm, fapt care a determinat scurgerea apei pe de lături și deci neasigurarea debitului normal. Aceste greșeli de proiectare și construcție sînt agravate și mai mult acum. în condițiile lipsei de apă, punînd în pericol asigurarea furajelor pentru cele peste 2 000 bovine cît va avea I.A.S. Lunca Mureș la sfîrșitul anului. Este o situație care trebuie să fie analizată de către Consiliul Superior al Agriculturii; iar cei vinovati să fie trași la răspundere.în hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri se trasează ca sarcină organelor județene și altor organe să rezolve cu cea mai mare operativitate toate problemele pe care le

10 aprilie, nici funcționează da- greșeli care, in proiectantului :

ție de activiști ai A.R.L.U.S. condusă de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, secretar al Consiliului General A.R.L.U.S.Printre persoanele oficiale prezente la aeroportul Băneasa, la plecarea delegației se aflau Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S. și I. S. Ilin, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★S-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la lucrările celui de-al 7-lea Congres al Federației Sindicatelor Libere mane.

★

AU APĂRUT

★Cu prilejul împlinirii a 50 de la moartea scriitorului

IN BROȘURĂ :

"DJti»
„Cupa campionilor europeni
@ In primul joc : Dinamo
Spartak Brno 3-1Voleibaliștii de la Dinamo și-au început aseară adevăratul „tur de forță" în „Cupa campionilor europeni"; după ce au cîștigat, precum bine se știe, prețiosul trofeu în ultimii doi ani, ei se consecutiv competiții formațiilor ceri iarăși derabil. In campioana Brno, desfășurat aseară în sala „Dinamo" din Capitală, voleibaliștii bucureșteni au învins cu scorul de 3—1 (15—8, 15—11, 15—17, 15—8).Setul întîl, ca și ultimul au fost relativ calme ; echipa noastră a punctat decis de fiecare dată, neper- mițînd adversarilor să-și valorifice forța de atac. Am admirat în jocul dinamoviștilor siguranța în organizarea și finalizarea acțiunilor la fileu, o anume varietate, o alternare a loviturilor în forță cu mingile bine plasate, care au surprins pe adversar. Oarecum asemănător au decurs ostilitățile și în setul al doilea. Momentul dificil al acestuia a fost situat în final ; dinamoviștii s-au desprins cu foarte mare greutate la scorul de 11—11.atacuri bune ale lui Corbeanu și Derzei au lămurit lucrurile...Setul cel mai pasionant al întîlnirii de aseară rămîne fără îndoială cel cîștigat finalmente de sportivii oaspeți. Și aceasta, datorită dramatismului fazelor de joc, evoluției scorului. Oboseala manifestată de dinamoviști în finalul setului doi se accentuase serios. Trec doar cîteva minute Spartak Brno condus cu 4- Unele reușite și Cozonici, rea fiecăruia făcut ca dinamoviștii complet fața lucrurilor. Pe de la 3 deci meci-bal cu 15—14, dar oboseala fizică și nervoasă s-a manifestat totuși la ultimele dispute pentru minge, astfel că Spartak și-a adjudecat acest singurset cu 17—15. Am remarcat — de la Dihamo, pe Corbeanu, Cozonici, Derzei. Tîrlici ; — de la Spartak, pe Petlak. D. Koudelka, Schenk. Prima manșă a finalei „Cupei campionilor europeni" revine deci formației Dinamo București. Returul va avea loc la Brno.

află acum a treia oară în finala celei maicontinentalede club. Șansele de a cu- „Cupa“, au sporit consi- primul meci al finalei cuCehoslovaciei, Spartak
mari rezervate

în sfîrșit, cîteva

ia conducerea.-1, 7—3ale lui galeria, dintre jucătoriși 12-Corbeanu concentra- au să schimbe scurt, 12 au ajuns să aibă set și
mai multadoptarea dezvoltarea act de

Ger.

!>Etapa a 6-a a „Cursei Păcii", PRA- GA—HRADEK KRALOVE, a fost cîș- tigată de belgianul JOS SCHOETERS, cronometrat, pe distanța de 145 km cu timpul de 3h 27’30’’ (medie orară 42 km). Grosul plutonului, cuprinzînd și pe componenții echipei României, a sosit la interval de 49 secunde. în clasament nu s-au produs modificări importante : tricoul galben este purtat în continuare de sovieticul Cer- kasov, urmat de Mickein (R.D.G.) la 28” și Peschel (R.D.G.) la 1’48’’. Dintre români, primul este N. Ciumeti pe locul 24 la 11’25’’.
ridică extinderea irigațiilor și efectuarea neîntîrziată a udărilor. Or, în unele unități, în loc să se acționeze operativ, cu energie pentru rezolvarea diferitelor probleme ce se ridică, se pierde vreme cu discuțiile, cu „studiile". Acest lucru a fost sesizat îndeosebi în județul Prahova. In ziua de 7 mai, la orele 10 dimineața, la sediul cooperativei agricole din Petroșani se aflau „în păr" toate cadrele cooperativei, împreună cu delegatul Băncii Agricole și inginera Gheorghe Gabriela de la D.I.F.O.T. Prahova. Ce făceau ? „Studiau” îndelung măsurile necesare pentru combaterea secetei. Inginera era înarmată cu o fișă de constatare, cuprinzînd zeci și zeci de rubrici și întrebări la care se caută răspuns.In alte părți nu este înțeles imperativul momentului, de a se folosi la maximum utilajele existente. Nici la Petroșani, nici la Bărcănești, nici la Balta Doamnei aspersoarele nu lucrează mai mult de 18 ore. Președintele de la Petroșani, Ion Stoica, a găsit și explicația: „Noaptea numai oameni experimentați pot lucra cu agregatul și noi nu avem așa ceva..." Nu poate sta în picioare o asemenea motivare. Nu credem că într-o cooperativă agricolă unde pericolul uscării culturilor este mare nu se găsesc oameni de nădejde, care să poată lucra și noaptea. Se simte pregnant aici lipsa muncii politice, a activității organizațiilor de bază.Uneori, lipsește și ajutorul cadrelor tehnice și al lucrătorilor de la unele organe centrale. In ziua de 9 mai, cadre de la direcția agricolă Prahova mai făceau raportări sterile consiliului popular județean. De asemenea, toată conducerea D.I.F.O.T.-u- Iui se afla la sediu. Locul acestor cadre de bază este acum pe teren.

Au trecut luni de privire fizice care la un vități trivit punderi deosebite, în ce privește îmbunătățirea și dezvoltarea educației fizice și sportului, revin C.N.E.F.S.. U.G.S.R. și U.T.C., cărora le-au fost precizate atribuțiile și natura relațiilor, stabilindu-li-se, totodată, obiectivele principale, sarcinii» pe care le au de îndeplinit.O importantă decisivă, pentru aplicarea cu succes a ansamblului de măsuri luate, o are felul în care este înțeleasă și realizată colaborarea dintre cele trei organizații amintite, avîndu-se în vedere faptul că activitatea sportivă trebuie să-și păstreze — în dezvoltarea sa — caracterul unitar, atît sub raportul concepției cît și al desfășurării.Se realizează, în fapt, această colaborare ? Formele ei de manifestare (precizate, de altfel, în cele 26 de articole ale legii) își găsesc o expresie concretă în activitatea sportivă ? Unde începe și unde se termină responsabilitatea fiecăruia dintre cei trei factori în organizarea atît a activității sportive de masă, cit și a celei de performanță ?Ce înțelege C.N.E.F.S. (și cum primesc ceilalți doi factori opinia acestuia) prin atribuția de coordonare și îndrumare unitară a activității de educație fizică și sport ? Iată o serie de întrebări impuse de felul în care decurge procesul transpunerii în viată a literei legii.Deși perioada de .timp, care s-a scurs de la intrarea în vigoare a actului legiuitor, este relativ scurtă, pot fi consemnate încă de pe acum o seamă de acțiuni ce vorbesc despre rolul stimulativ al măsurilor luate, despre preocuparea organizațiilor amintite pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru în acest domeniu. Iată, de pildă. în ceea ce privește impulsionarea activității sportive de masă, colaborarea dintre U.T.C. și U.G.S.R. a dus la organizarea unei competiții de amploare — „Crosul tineretului" — care s-a nanim al start într-un de mare.Un alt aspect pozitiv este adevărata campanie ' .amenajarea și reamenajarea de baze sportive simple, în care colaborarea dintre U.G.S.R.. U.T.C. și C.N.E.F.S. își găsește concretizarea în realizările în materie, atît în orașe (București, Iași etc), cît și la sate (în curțile școlilor, în deosebi).U.G.S.R., în colaborare cu federațiile de specialitate ale C.N.E.F.S au organizat o serie de întreceri („Cupa 30 Decembrie" la box ; „Cupa U.G.S.R." și „Cupa 16 Februarie" la schi etc.) ce au provocat emulație în sporturile respective. Șl altele, și altele...

de patru Legii cu educației normativ ridicarela lași sportului, trasează căile __  _________nivel superior a întregii acti- sportive din țara noastră. Po- prevederilor acestei legi, răs-

bucurat de sufragiul u- tineretului, prezent la număr neașteptatdeclanșată pentru

*Este necesar ca, în aceste zile ho- tărîtoare pentru recoltă organele de partid să controleze îndeaproape felul cum organele agricole rezolvă multiplele probleme legate de extinderea irigațiilor și efectuarea udărilor pe suprafețe cît mai mari. De asemenea, este necesar ca organizațiile de partid și consiliile de conducere din cooperativele agricole să antreneze masa largă a cooperatorilor la aceste lucrări manile să asigure sporirea recoltelor.

la volei
de anî Barbu Ștefănescu Delavrancea, miercuri a avut loc în satul Goești, comuna Lungani. solemnitatea dezvelirii unei plăci memoriale. (Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICA

Lege pentru dezvol
tarea construcției de lo
cuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat 
către populație și con
struirea de case proprie
tate personală de odih
nă sau turism.

Lege privind admi
nistrarea landului loca
tiv și reglementarea ra
porturilor dintre pro
prietari și chiriași.

Se putea face mai mult ? Fără nici-o rezervă, scriem da. De ce nu Cs-a făcut? întrebarea readuce —-ffl!?* plicit — pe cele puse în introducerea rîndurilor de față, obligîndu-ne totodată să semnalăm existența unor fenomene negative care îngreunează aplicarea operativă a măsurilor luate. Aceste fenomene au apărut și persistă tocmai în sfera colaborării celor trei organizații, manifestindu-se poate mai puțin la nivelul organelor centrale și mai mult în a celor locale, această colaborare transfor- mîndu-se intr-o dispută sui generis pentru a decide cine pe cine coordonează, cine pe cine controlează și îndrumă.Drept e că atît timp cît problema colaborării care dintre că totul a de clar, că deri” rămîn fără efecte în mersul treburilor. In momentul în care depășești, însă, limita teoriei abstracte, intrînd pe tărimul activității concrete lucrurile se complică, ivindu-se tendințe de delimitare în ceea ce privește răspunderile, reproșuri de încercare de tutelare (U.T.C. în legătură cu felul cum înțelege C.N.E.F.S. atribuția de îndrumare și coordonare), ignorarea de către unele federații a organelor sindicale din întreprinderi (F. R. Fotbal, de pildă). De fapt, toate aceste fenomene își au cauza în felul în care este interpretată atribuția de îndrumare cu care a fost investit C.N.E.F.S. ; în focul disputei — indiferent de nivelul la care se poartă •— fiind uitat aproape obiectul ei : activitatea sportivă'. De altfel, a- ceastă îndepărtare de obiect a și dus la apariția problemei, dindu-i alte date. Adică, în loc să se vorbească de coordonarea și îndrumarea unitară a activității de educație fizică și sport (cum de altfel și precizează legea, în articolul 2). sînt contestate sau pretinse drepturile de coordonare și îndrumare a organelor respective.Si, de aici reproșurile și obiecțiile, participarea sau atitudinea rezervată (ca să nu-i spunem altfel) a unora dintre organele locale ale celor trei organizații • chemate ■ să își unească eforturile pentru realizarea obiectivelor privind activitatea sportivă din țara noastră. De aici, ciudata neconcordantă între maniera perfectă a colaborării, sub unghiul de vedere al chestiunilor de principiu — slabi* lirea planurilor de perspectivă, a calendarului sportiv pe anul 1968, a normelor generale de funcționare și organizare a cluburilor și asociațiilor, a politicii de investiții etc — si contrarietătile ce se nasc atunci • cînd principiile tind să devină fapte. Iată, de exemplu, la Combinatul chimic de la Tg. Mureș, la alcătuirea calendarului competițional, secretarul U.T.C. nici măcar nu a fost consultat, anreciindu-se că atribuțiile organizației U.T.C. ar exista doar în mobilizarea tineretului pentru realizarea competițiilor de masă.Există, însă, și un alt aspect al lu-

se discută teoretic, fie- părtile interesate declară fost înțeles cit se poate „unele deosebiri de ve

coordonare și

FOTBAL: Lotul reprezentativ
Allemania Aachen 4-0 (2-0)Ieri după-amiază, pe stadionul „23 August", lotul reprezentativ de fotbal a susținut un meci de antrenament în compania echipei Allemania Aachen.

Partida s-a cu scorul (2—0), prin _ marcate de Ghergheli (min. Oblemenco (min. Dobrin (min.
încheiat de 4—0 golurile către39) ,40) , 60) și

Grozea (min. 78). în min. 65, Dobrin a executat slab o lovitură de la 11 m și portarul oaspeților, Knops, a prins balonul.

crurilor. O mare parte dintre activiștii U.T.C., din cadrul organelor locale, n-ău. înțeles exact spiritul mă- . SuriloF luate și aștea'ptă noi indicații, noi măsuri, neaplicînd nici măcar instrucțiunile primite din partea forului de resort al C.C. al U.T.C, Multe din materialele de îndrumare și propagandă — elaborate de C.C. al U.T.C. — stau la sediile comisiilor sportive, pentru rezolvarea curentă a problemelor vieții sportive, fiind așteptată, în continuare, intervenția activiștilor C.J.E.F.S.Consecințele ? întîrzieri nepermise în ce privește alcătuirea bugetelor și calendarelor competiționale ale asociațiilor sportive sătești pe anul în curs (și sîntem la mijlocul lunii mai), lipsa unei activități susținute șj sistematice în rîndul școlarilor. Iată, de pildă, la liceul din Sebeș (cu peste 800 elevi), activitatea sportivă se reduce, în esență, la campionatul de fotbal, iar baza sportivă se află în paragină. De altfel, nu este oare semnificativă slaba participare a U.T.C. la ultimele acțiuni — chiar fotbalistice — organizate în lumea școlarilor? Apreciind inițiativa U.T.C. de a organiza „Crosul tineretului", să arătăm aici că ea reprezintă prea puțin în raport cu sarcinile U.T.C. în domeniul educației fizice și sportului, problemele de bază rămînînd încă nerezolvate.Totodată, trebuie să subliniem că și procesul de preluare de către forul de resort al U.G.S.R. a sarcinilor ce-i revin în sportul de masă și de performanță din întreprinderi și instituții se desfășoară într-un ritm prea lent, nedepășindu-se decît în- . tr-un procent neînsemnat faza administrativă; de control financiar, de stabilire a normelor de funcționare ale asociațiilor și cluburilor sportive, de alcătuire a planurilor — spectaculoase, e drept, dar fără a se trece imediat la aplicarea lor. Operativitatea în transpunerea în practică a propriilor măsuri, coroborarea acestora cu cele ale C.N.E.F.S. se impun ca preocupări de prim ordin. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în unele județe, consiliile locale sindicale nu au activiști desemnați special (și sala- riați) pentru desfășurarea muncii sub raportul educației fizice și sportului și, deci, sprijinul efectiv al C.J.E.F.S. este absolut necesar.Ca urmări directe ale stării de lucruri subliniate mai sus pot fi considerate un anume regres în ce privește activitatea sportivă la sate, menținerea procentului insuficient de tineri care să practice sistematic și organizat exercițiile fizice și sportul, neaplicarea imediată a hotărîrilor luate în comun de către organele centrale ale C.N.E.F.S.. U.G.S.R. și U.T.C. Neluîndu-se acum toate măsurile necesare pentru eliminarea fenomenelor negative semnalate, ele s-ar putea adînci (și ar fi mai greu de rezolvat) impietînd asupra îndeplinirii sarcinilor trasate de către partid pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestor activități de interes național.Considerăm că este imperios necesar ca forurile de resort din C.N.E.F.S., și U.T.C. să acționeze ne- tuturor care generează asemenea lucruri și, în primul rînd,U.G.S.R. întîrziat pentru lichidarea cauzelor stări deîmpotriva „susceptibilităților" diferitelor persoane componente ale organelor locale ale celor trei organizații, susceptibilități ce constituie în mare măsură cauza fenomenelor negative subliniate. Legea cu privire la dezvoltarea educației fizice și sportului trebuie să fie aplicată in spiritul în care a fost concepută, iar activitatea reunită a celor trei organizații să fie un triunghi al colaborării, al convergenței eforturilor, nu al divergențelor. Fie ele chiar........minore".
Valentin PAUNESCU
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Sesiunea ConsiliuluiConvorbirile dintrePRESA fim DESPRE MIA
PREȘEDINTELUI OI GABLLE

PARIS 15. — Trimisul special Agerpres, G. Davidescu, transmite : Vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, continuă să rețină atenția presei franceze. Toate ziarele apărute miercuri la Paris publică reportaje, comentarii și fotografii de la trimișii lor speciali la București, în care descriu căldura deosebită cu care a fost înconjurat președintele Republicii Franceze la sosirea sa în capitala României. Publicînd largi extrase din. cuvîntările rostite de generalul de Gaulle și de tovarășul Nicolae Ceaușescu, presa franceză este unanimă în aprecierea că tradiționalele relații de prietenie franco-române, realizările și pozițiile politice actuale ale celor două țări definesc întregul sens al manifestărilor prilejuite de vizita generalului de Gaulle în România, întreaga presă franceză relevă importanța convorbirilor oficiale dintre oamenii de stat ai celor două țări, scoțînd în evidență satisfacția celor două părți pentru continua dezvoltare a relațiilor economice, politice, tehnico-științifice și culturale româno-franceze, precum și concordanta de vederi în numeroase probleme internaționale.Ziarele care au apărut miercuri la amiază și seara la Paris au publicat relatări despre cuvîntarea rostită de președintele Franței în cadrul lucrărilor sesiunii Marii A-

de tela cu

dunări Naționale a Republicii Socialiste România.Sînt publicate, de asemenea, informații și comentarii despre convorbirile oficiale care au avut iod miercuri dimineața între președintele Franței și președintele Consiliului de Stat al României.în emisiunile din cursul zilei miercuri, posturile de radio și leviziune franceze și-au ținut curent ascultătorii, transmițîndmultă regularitate știri, comentarii și imagini televizate de la manifestările care au avut loc la București în cea de-a doua zi a vizitei generalului de Gaulle în țara noastră.Televiziunea franceză a transmis în jurnalele sale imagini filmate de la convorbirile oficiale dintre Nicolae Ceaușescu și generalul de Gaulle. De asemenea, a fost transmisă, în de către Franceze țională.Cu un mare interes a fost primită știrea prin care se anunță că președintele Franței l-a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, să facă o vizită oficială în Franța.în aceeași seară, sub titlul „Itinerar român", televiziunea franceză a prezentat un înfățișînd imagini viața cotidiană a temporane.

direct, cuvîntarea rostită președintele Republicii la Marea Adunare Na-

film în culori, sugestive din României con-
IERI, IN ANGLIA
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GREVĂ
Atmosfera de nemulțumire, marcată 

de succesive înfrîngeri laburiste în ale
geri parțiale și municipale, capătă ac
cente de tensiune și pe frontul con
flictelor de muncă, unde actuala poli
tică a prețurilor și veniturilor trezește 
profunde frămîntări în mișcarea sin
dicală. La șirul de greve din ultimele 
cîteva săptămîni s-a adăugat acum una
E

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIV IU RODESCU

de mari proporții: trei milioane de 
muncitori, organizați în 30 de sin
dicate din industria construcțiilor de 
mașini și de la șantierele navale, au 
fost chemați să desfășoare miercuri 
o grevă de o zi, ca o primă demonstra
ție puternică în sprijinul revendicării 
lor de a li se mări salariile.

In întreaga țară a fost paralizată 
activitatea la zeci de uzine și fabrici, 
iar la altele producția a fost serios 
afectată. Pierderi substanțiale în pro
ducție au fost înregistrate îndeosebi 
în industria automobilelor, de la care 
se așteaptă o contribuție esențială la 
creșterea exportului. In mai multe 
centre industriale importante din nor
dul Angliei, au avut loc în cursul zilei 
marșuri și demonstrații, încheiate cu 
mari mitinguri de masă; în cadrul a- 
cestora, reprezentanți ai muncitorilor 
au respins ideea înghețării salariilor 
cu scopul de a reduce în mod de
liberat nivelul de trai și s-au pro
nunțat împotriva politicii care ur
mărește să rezolve deficitul comer
cial și celelalte dificultăți eco
nomice prin sacrificii impuse maselor 
largi.

Amploarea acestor demonstrații ale 
greviștilor este interpretată ca reflec
tând de asemenea un proces de gene
ralizare a protestului față de mult 
controversata lege a prețurilor și veni
turilor dată publicității cu o zi înainte 
care prevede o prelungire pe încă 12 
luni a suspendării negocierilor cu 
privire la majorarea salariilor.

R.D. Vietnam și S.U.A
PARIS 15. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite :
Miercuri dimineafa a avut loc la Cen

trul international de conferințe de pe 
strada Kleber din Paris a doua ședință 
a reprezentanților R. D. Vietnam 
S.U.A.

A. Harriman, șeful delegafiei S.U.A., 
care a luat primul cuvîntul, a încercat 
să respingă argumentele cuprinse în 
cuvîntarea de luni a reprezentantului
R. D. Vietnam privind gravele răspunderi 
ce incumbă S.U.A. pentru războiul din 
Vietnam. Reprezentantul S.U.A. a în
cercat să se eschiveze de la abordarea 
punctului esențial al convorbirilor — în
cetarea definitivă și fără condifii a bom
bardamentelor și a tuturor celorlalte acte 
de război împotriva R. D. Vietnam.

In cuvîntarea sa, șeful delegafiei R.D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a vorbit despre 
crimele de război comise de S.U.A. în 
Vietnam. Făcînd bilanțul bombardamen
telor asupra Hanoiului, el a arătat printre 
altele că S.U.A. au aruncat în 64 de zile 
3 865 de bombe, provocînd mari distru
geri, iar la Haifong, în 157 de zile, ame
ricanii au aruncat 8 181 de bombe și 
peste 4 000 de rachete, distrugînd unele 
obiective economice, social-culturale și 
peste 1 000 de case de locuit.

Xuan Thuy a denunțat intensificarea 
bombardamentelor și misiunilor aeriene 
americane, în general, după data cînd 
președintele Johnson a făcut declarația 
prin care a proclamat „limitarea bom
bardamentelor".

„S.U.A. și nimeni altul, a subliniat 
vorbitorul, sînt cele care au încălcat sta
tutul zonei demilitarizate. Deci ele tre
buie să înceteze bombardamentele con
tra acestei zone și să-și retragă toate 
trupele satelite din partea de sud a 
zonei demilitarizate. Primul lucru pe care
S. U.A. trebuie să-l facă pentru a se a- 
junge la o solufie pașnică în Vietnam, a 
continuat el, este încetarea definitivă și 
fără condifii a bombardamentelor și a 
celorlalte acte de război împotriva R. D. 
Vietnam".

Și
Conducătorul delegației R. D. Vietnam 

a declarat în încheiere că o solufie paș
nică a problemei vietnameze nu este 
pos'bilă decît pe baza recunoașterii 
drepturilor naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez și numai dacă se 
face o distincție în ce privește agreso
rul și victima agresiunii. Poziția R. D. 
Vietnam, a spus el, rămîne bazată pe 
cele patru puncte, anunțate în declara
ția premierului Fam Van Dong, și pe 
programul politic al F.N.E.

Xuan Thuy a reamintit scopul acestor 
convorbiri oficiale de la Paris : determi
narea încetării necondiționate a bombar
damentelor și a tuturor celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam. El a 
arătat că numai după aceasta convorbi
rile se vor putea referi la alte chestiuni 
inferesînd cele două părți.

Cele două delegații au hofărît ca să 
se întîlnească din nou sîmbătă dimineața.

dezvoltării industriale
PROIECT DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMANIA ADOPTAT ÎN 

UNANIMITATEVIENA 15. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite: Cea de-a doua sesiune a Consiliului dezvoltării industriale a adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție inițiat de România cu privire la formarea de cadre naționale în domeniul dezvoltării industriale. La această rezoluție au fost coautoare 11 țări din toate regiunile geografice ale lumii.Subliniind importanța punerii în valoare și utilizării raționale a resurselor umane în procesul dezvoltării, rezoluția a aprobat diferitele programe inițiate de Organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.) în colaborare cu guvernele țărilor membre, pentru formarea de personal calificat la diferite

nivele, facilitarea schimbului de experiență și promovarea dezvoltării diferitelor ramuri industriale. Una din principalele idei ale rezoluției constă în elaborarea de către O.N.U.D.I., în colaborare cu alte instituții specializate ale O.N.U., a u- nui program detaliat pe termen lung pentru pregătirea de personal national calificat pentru dezvoltarea industriei.Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor asupra proiectului de rezoluție, delegatul român, Dumitru Țibuleac, a vorbit despre importanța deosebită a pregătirii de cadre naționale calificate pentru accelerarea procesului de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Ambasadorul României în U.R.S.S., Teodor Marinescu, a avut o convorbire, la cererea sa, cu Konstantin Katușev, secretar al G.C. al P.C.U.S.

O.N.U. Proiectul de tratat de

neproliferare in dezbaterile
Comitetului politic

0 delegație
de partid
și guvernamentală

Reprezentanți ai presei în fața Centrului de conferințe internaționale unde 
se desfășoară convorbirile dintre reprezentanții R. D. Vietnam și ai 

S.U.A.

0 MĂSURĂ ÎN INTERESUL
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CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA CONSTANTIN BENGA

Șeful guvernului alge
rian, Houari Boumedienne, 
a anunfat mărfi seara na
ționalizarea futuror socie
tăților străine care pînă 
acum mai operau pe te
ritoriul tării în domeniul 
transportului, ■ stocării și 
distribufiei petrolului. Este 
vorba de zeci de mici 
societăfi, avînd în total 
o pondere însemnată în 
domeniul respectiv al e- 
conomiei nafionale.

In mozaicul de societăți 
naționalizate, două defi
neau pînă acum pozifii 
deosebit de importante. 
Este vorba de cunoscutele 
societăți „Total" și 
„Shell". „Total" își extin
dea activitatea asupra o- 
perafiunilor privind pro
ducția petrolieră și dispu
nea în Algeria de 72 de 
stafii de distribuție.

„Shell" controla o bună 
parte din industria petro
lieră, stoca și comercia
liza o însemnată cantitate 
de petrol și derivate.

Aceste societăți pretind 
guvernului algerian răs
cumpărări în valoare to
tală de peste 250 000 000 
dinari algerieni.

După cum se știe, anul 
trecut guvernul algerian 
a nafionalizat rețeaua de 
distribuție a cunoscutei 
societăfi „British Petro
leum". Prin aceasta, statul 
algerian a făcut un prim- 
pas spre întărirea poziții
lor sale în rețeaua de 
distribuție a petrolului. 
Prin naționalizările ulte
rioare, și îndeosebi prin 
actul anunțat mărfi, în 
Algeria s-a pus capăt 
prezentei monopolurilor

străine într-o ramură im
portantă a economiei. So
cietatea națională de 
transport și comercializare 
a hidrocarburilor — So- 
nafrach — care ocupă un 
loc important și în fazele 
de prospectare, extracție 
și prelucrare a rezerve
lor algeriene de hidrocar
buri, și-a extins controlul 
asupra tuturor bunurilor a 
căror naționalizare a fost 
anunțată de șeful guver
nului. Referindu-se la a- 
ceastă măsură, președin
tele Boumedienne a ară
tat că ea se înscrie pe 
linia politicii guvernului 
său „care urmărește folo
sirea în interesul poporu
lui a bogățiilor țării, în 
vederea asigurării pro
gresului economic și so
cial al Algeriei".

NEW YORK. —Trimisul special A- gerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Luînd cuvîntul în ședința de marți a Comitetului politic al Adunării Generale a O.N.U., reprezentantul permanent al Iugoslaviei, Anton Vra- tușa, a arătat că „în comparație cu proiectele anterioare, textul care se află în prezent în fața noastră marchează un progres substanțial". „Totuși. a subliniat vorbitorul, delegația iugoslavă consideră că există încă prevederi ale tratatului care necesită îmbunătățiri".„Guvernul iugoslav, a spus vorbitorul, este convins că încheierea unui tratat de neproliferare trebuie să aibă la bază un echilibru acceptabil al obligațiilor statelor nucleare și nenucleare, care să ducă la măsuri concrete de dezarmare, și, în primul rînd, de dezarmare nucleară, să. asigure drepturi egale pentru statele care nu dețin arme nucleare în ce privește accesul la beneficiile folosirii energiei atomice și ale exploziilor nucleare în scopuri pașnice".Arătînd că „actualele propuneri de garanții nu sînt satisfăcătoare" și pronunțîndu-se pentru asumarea de către puterile nucleare a „obligației că nu vor folosi sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva statelor semnatare ale tratatului care nu dețin asemenea arme pe teritoriul lor". Anton Vratușa și-a exprimat speranța că „în cursul actualei sesiuni se vor găsi soluții acceptabile pentru marea majoritate a statelor membre".O amplă declarație a făcut în ședința de marți dimineața reprezentantul Indiei, M. A. Husain. „Un tratat de neproliferare, ca să fie eficient, viabil și general acceptabil, trebuie să prevină proliferarea atît în ce privește statele nucleare cît și cele nenucleare, a subliniat delegatul indian. El trebuie să conțină un echilibru acceptabil de obligații și responsabilități. Trebuie să fie un pas real și semnificativ în direcția dezarmării. El nu trebuie să împiedice în nici un chip folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice. Toate aceste principii au fost formulate în rezoluția 2028 (XX) a Adunării Generale. După o examinare foarte serioasă și atentă, guvernul indian a ajuns la concluzia că proiectul de tratat prezentat spre examinare nu este conform cu aceste principii și de aceea nu poate subscrie la el".Ambasadorul Indiei a subliniat că „în timp ce puterile nenucleare se angajează să nu producă arme nucleare, la rîndul lor puterile nucleare trebuie să se angajeze să nu mai producă în viitor asemenea arme".„Garanția privind securitatea statelor nenucleare, a declarat M. A. Husain, este o obligație". Orice condiționare, a arătat vorbitorul, între garanțiile de securitate și semnarea tratatului de neproliferare ar fi contrară Cartei O.N.U.Reprezentantul permanent la O.N.U. al S.U.A., Arthur Goldberg, a declarat, referindu-se la garanțiile de securitate, că „aceasta este o problemă foarte dificilă și complicată". După părerea lui Goldberg „cea mai bună soluție trebuie căutată în contextul Cartei O.N.U. prin care toate statele membre și-au asumat obligația solemnă de a coopera pentru menținerea păcii".Reprezentantul Dahomeyului, Maxime Leopold Zollner, a afirmat că,

după părerea delegației sale, acest tratat trebuie să poarte denumirea de „tratat de neproliferare a statelor care nu dețin arma nucleară", deoarece acesta „nu cuprinde nici un singur articol care să prevină proliferarea armelor nucleare în statele care posedă deja aceste arme".Reprezentantul Dahomeyului a declarat că sprijină includerea în articolul 6 al tratatului a propunerii României, prezentată în „Comitetul celor 18“ de la Geneva, ca statele nucleare să fie obligate să ia „măsuri concrete în vederea încetării producției de arme nucleare, reducerii și distrugerii, la data cea mai curînd posibilă, a armelor nucleare și a mijloacelor de transportare la țintă a acestora".
LR ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN

CEHOSLOVACIA

Conferința 
de presă a lui 
Marko NikeziciPRAGA 15 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei făcute în Cehoslovacia de secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici, se arată că acesta a avut un schimb de păreri cu Jiri Hajek, ministrul de externe al Cehoslovaciei, asupra problemelor internaționale actuale și cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări. Cu acest prilej, părțile au apreciat că există condiții favorabile și posibilități pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor ceho- slovaco-iugoslave în toate domeniile.în cadrul unei conferințe de presă, menționează agenția Taniug, Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, a spus că atît guvernul iugoslav cît și opinia publică din țara sa sînt „încredințați că actuala evoluție din Cehoslovacia va contribui la întărirea poziției interne și internaționale a Cehoslovaciei". Exprimîndu-și convingerea că actualul proces de evoluție din R. S. Cehoslovacă „se află pe o cale bună și în mîini bune", Marko Nikezici s-a referit la dreptul R. S. Cehoslovace, ca și al oricărei alte țări, de a hotărî singură în legătură cu căile dezvoltării sale, pe baza propriilor experiențe, posibilități și interese. „Noi am făcut cunoștință cu punctele de vedere ale guvernului cehoslovac în legătură cu posibilitățile și perspectivele intensificării colaborării cu toate statele europene" — a arătat Marko Nikezici. „Considerăm că există o apropiere considerabilă între aceste puncte de vedere cehoslovace și ceea ce gîndim noi în Iugoslavia despre posibilitatea ca Europa să devină — prin colaborarea tuturor popoarelor sale — un loc în care popoarele să trăiască mai bine".

a R. P. Polone
la Budapesta*

BUDAPESTA 15. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La 15 mai a sosit la Budapesta o delegație de partid și guvernamentală a R.P. Polone în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyrankievicz, președintele Consiliului de Miniștri. Delegația va purta discuții și va semna noul tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R.P. Ungară și R.P. Polonă.La sosire delegația a fost întîmpi- nată de Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Losonczi Pal, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jenei Fock, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc ungar, și de alte persoane oficiale.în aceeași zi au început convorbirile oficiale.Miercuri după-amiază, W. Gomulka, J. Cyrankiewicz și ceilalți membri ai delegației au făcut o vizită lui Jânos Kâdar, Păi Losonczi și Jeno Fock.

Conferință de presă a președintelui guvernului cehoslovacPRAGA 15 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, Oldrich Cer- nik, președintele guvernului cehoslovac, a făcut o prezentare a problemelor care preocupă în prezent guvernul, printre care legile privind presa, noua organizare statală, economia națională a țării etc.în legătură cu politica externă a guvernului, O. Cernik a subliniat că temelia sigură a acesteia continuă să rămînă colaborarea cu țările socialiste. în această colaborare nu se. va schimba nimic — a declarat el. Desigur este necesar să se țină seama de situația reală, creată în Europa după cel de-al doilea război mondial, și să se năzuiască spre înlăturarea treptată a tuturor obstacolelor care stau în calea unei înțelegeri reciproce între Est și Vest. în ce privește relațiile economice, a spus șeful guvernului cehoslovac, noi vom acționa pentru o colaborare mai eficace în cadrul C.A.E.R. și vom dezvolta legăturile bilaterale. în acel s și timp vom milita pentru adîncirea relațiilor economice cu toate celelalte state ale lumii, inclusiv cu cele capitaliste.

Willy Stoph adresată 
cancelarului KiesingerBERLIN 15 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willy Stoph, a adresat la 14 mai o scrisoare cancelarului R. F. a Germaniei, Kurt Georg Kiesinger, în care exprimă poziția guvernului R. D. Germane față de legislația excepțională care se află în dezbaterea Bundestagului vest-ger- man. în scrisoare se cere guvernului R. F. a Germaniei încetarea tuturor pregătirilor ce au drept scop adoptarea acestei legislații. Prin legi antidemocratice se netezește calea spre re- nazificare și spre dictatura militară. Dacă guvernul R.F.G. continuă să pășească pe calea legislației excepționale — se arată în scrisoare — el va purta întreaga răspundere pentru creșterea încordării în inima Europei. în acest caz s-ar ridica noi piedici în calea relațiilor dintre cele două state germane.

agențiile de presă transmit: tomiști. Acordul prevede și schimburi de cercetători în domeniile construcției de reactoare, fizicii nucleare, folosirii radiațiilor nucleare și izotopilor în medicină, biologie, industrie și agricultură.
muncitorilor și stabilirea unui regim special de prețuri și salarii.

„Marșul săracilor" 
spre Washington

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Spre capitala americană continuă 
să se îndrepte noi coloane ale 
participanfilor la „Marșul săraci
lor”. Una din coloane, care a 
străbătut mai multe localități din 
statele din nord-vesful S.U.A., a 
sosit miercuri la Philadelphia, oraș 
situat la aproximativ 220 km de 
Washington. Aproximativ 8 000 de 
persoane au participat, cu acest 
prilej, la o întrunire în cursul că
reia vorbitorii au cerut guvernului 
federal sporirea alocațiilor în ve
derea îmbunătățirii situației lor 
materiale și adoptarea unor măsuri 
legislative împotriva discriminării 
rasiale.

Alte două coloane au pornit 
miercuri din statele Carolina de

nord și Ohio. In localitățile pe 
unde trec participanfii la „Marșul 
săracilor" a început o acfiune 
pentru strîngerea de fonduri bă
nești necesare procurării biletelor 
pentru cei care se deplasează cu 
trenul și cu autobuzele.

Intre timp, prima coloană a 
participanfilor la marș, care a sosit 
duminică la Washington, a instalat 
corturi în parcul central din ca
pitala americană, nu departe de 
Casa Albă și de clădirea Congre
sului. De aici ei vor organiza 
diferite acțiuni pentru a face pre
siuni asupra Congresului și guver
nului american de a lua măsurile 
necesare ameliorării condițiilor lor 
de viafă.

Ambasada Republicii Socia
liste România din Paris a o- 
ferit miercuri după-amlază 
un cocteil cu ocazia apariției în limba franceză a „Antologiei poeziei românești" și a prezenței în Franța, cu acest prilej, a unei delegații de scriitori români.

Aviația venezueieană conti
nuă să bombardeze masiv mai multe regiuni din statele Lara, Yara- cuy, Portuguesa și Falcon, unde trupele de partizani dețin poziții întărite. Potrivit informațiilor din Caracas, unități ale forțelor de partizani au reușit săptămîna trecută să străpungă cercul forțelor armate guvernamentale din regiunile occidentale ale țării și să inițieze ambuscade.

în comunicatul cu privire 
Ia vizita delegației P.C. Fran-

cez, condusă de Raymond 
Guyot, în R.P.D. Coreeană, se menționează că această vizită a adus o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și clasa muncitoare din cele două țări.

testat împotriva apartenenței Turciei la N.A.T.O. în cursul ciocnirilor cu poliția au fost arestați 106 studenți.
Cu prilejul vizitei în Italia a 

unei delegații de ziariști ro
mâni, între Federația națională a presei italiene (F.N.P.I.) și Uniunea Ziariștilor din Republica Socialistă România s-a încheiat un protocol de colaborare profesională, semnat de Adriano Falvo, președintele Comitetului executiv al F.N.P.I., și George Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor din România.

în fața Universității din Is
tanbul a avut loc o demons
trație a studenților, care au pro-

în trei regiuni din estul Re
publicii Populare a Yemenu
lui de sud elemente antiguvernamentale au declanșat o rebeliune. După cum a precizat președintele țării, Al Shaabi, rebelii dețin în prezent controlul în trei centre, și a- nume: Adyam, Chatra și Gaar — unde au dezarmat garda națională și au operat numeroase arestări în rîn- dul funcționarilor administrației. între unitățile armatei guvernamentale și detașamentele rebelilor au loc lupte înverșunate.

între U.R.S.S. și Danemarca 
a fost semnat un acord pe 
termen nelimitat cu privire la schimburi de delegații de savanți a-

întrevedere Johnson—Bur- 
ghiba. Președintele Republicii Tunisia, Habib Burghiba, care se află într-o vizită oficială în Statele Unite, a avut miercuri o întrevedere cu președintele Johnson, la Casa Albă. în cursul convorbirilor au fost abordate probleme legate de situația din O- rientul Apropiat și din alte părți ale lumii, precum și dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

O consfătuire a reprezen
tanților partidelor comunist 
și radical din Chile, în cadrul căreia a fost examinată situația politică din țară, a avut loc la Santiago de Chile.

Cea de-a 4-a conferință la 
nivel înalt a statelor din A- 
frica centrală și răsăriteană, care și-a desfășurat lucrările timp de trei zile în capitala Tanzaniei, Dar- Es-Salaam, și-a încheiat miercuri lucrările.

Regimul militar grec a dat 
publicității o lege cuprinzînd prevederi speciale în legătură cu mobilizarea forțelor armate și a civililor, bărbați și femei, în situații apreciate drept excepționale. Legea prevede, de asemenea, mobilizarea completă, în a- semenea cazuri, a tuturor resurselor particulare și naționale, precum și a- nularea contractelor de muncă ale

Negocierile de pace între 
Nigeria și provincia secesio
nistă Biafra vor începe la 23 mai, în capitala Ugandei, Kampala, se a- nunță în comunicatul oficial dat publicității miercuri la Londra de Secretariatul general al Common- wealthului la încheierea convorbirilor preliminare dintre reprezentanții celor două părți.

La 48 de ore după desfășurarea alegerilor prezidențiale din Panama, nu 
s-a făcut încă nici o menfiune cu privire la rezultatele scrutinului. Luni, la 
Ciudad de Panama, au avut loc ciocniri între sprijinitorii candidatului opo
ziției, Arnulfo Arias, și partizanii candidatului guvernamental, David Samu- 

dio, soldate cu doi morfi și peste 10 răniți
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