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nivelul dotării tehnice. DE CE?
Planul de stat pe 1969 prevede ca 

productivitatea muncii să sporeas
că în ramura construcții-montaj cu 
7,2 la sută. Din datele de care dis
punem reiese că, în primul trimes
tru, sarcina de creștere a produc
tivității muncii în sectorul de con
strucții-montaj al Ministerului In
dustriei Construcțiilor nu a fost în
deplinită integral. Căror factori se 
datorează această rămînere în urmă 
și, mai ales, ce măsuri preconizează 
conducerea ministerului pentru asi
gurarea unui ritm susținut de creș
tere a productivității muncii ? Pe a- 
ceastă temă am avut o convorbire cu 
ing. Apostol Chiriță, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor.

— Intr-adevăr, în primele trei 
luni ale acestui an realizările la a- 
cest indicator nu s-au ridicat la ni
velul prevederilor — ne-a spus la 
început interlocutorul. Sarcina de 
creștere a productivității muncii în 
activitatea de constructii-montaj a 
ministerului a fost îndeplinită, în a- 
ceastă perioadă, doar în proporție de 
33,5 la sută. Este un rezultat care nu

* mulțumește, un rezultat sub posi- 
—litățile de care dispunem.

Factorii care au influențat în mod 
nefavorabil ritmul de creștere a 
productivității muncii sînt numeroși. 
Ei au determinat realizarea planului 
trimestrial de producție la construc
ții-montaj în proporție de numai 
79,20 la sută. Rămînerea în

Convorbire cu 
ing. Apostol CHIRIȚÂ 

adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor

pectarea programului de lucru, în- 
tîrzierilor, plecărilor înainte de sfîr- 
șitul zilei de muncă, stagnărilor ge
nerate de aprovizionarea neritmică a 
punctelor de lucru.

0 viață

m slujba

«fi

urmă se datorează, în mare 
măsură, timpului neprielnic pentru 
obținerea unui ritm susținut de exe
cuție, faptului că nu toate șantierele 
au fost suficient pregătite pentru lu
crul în sezonul friguros, precum și 
deficientelor intervenite în folosirea 
forței de muncă. Dacă pe unele șan
tiere — ca Institutul politehnic Bucu
rești, Fabrica de osii și boghiuri 
Balș, Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Drăgășani — închiderea 
la timp a spațiilor a permis desfă
șurarea corespunzătoare a lucrului 
în interior, pe altele, printre care, 
Tăbăcăria minerală Corabia, fabrica 
„Argeșana" Pitești, Combinatul de 
industrializare a lemnului Focșani, 
constructorii nu s-au îngrijit să. asi
gure condițiile ce se impuneau în a- 
cest sens. Cît privește alte numeroa
se șantiere deschise în toamnă, tîrziu, 
nu s-au mai putut atinge stadiile fi
zice minime necesare pentru desfă
șurarea judicioasă a producției pe 
timpul iernii. Este cazul șantierelor 
Fabricii de prefabricate și accesorii 
Alexandria, Complexului pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor Ve- 
rești, Complexului de creștere a va
cilor Mihăilești, combinatelor de 
preparate din carne Galați și Bucu
rești.

în asemenea condiții, dacă forța 
de muncă ar fi fost folosită mai 
bine, în mod rațional, restanțele în 
realizarea planului de producție la 
construcții-montaj și în creșterea 
productivității muncii ar fi putut fi 
mult diminuate.- în primul trimestru 
al anului însă, mai mult ca în alte 
perioade, fondul, de timp de lucru nu 
s-a utilizat în întregime ; în parte 
din cauza vremii nefavorabile, dar, 
mai ales, datorită indisciplinei în res-

— Ce pirghii trebuie acționate, 
ce resurse are în vedere condu
cerea ministerului pentru ca. prin 
valorificarea lor neîntîrziată. indi
catorul productivității muncii să 
atingă nivelul planificat — re- 
cuperîndu-se grabnic restantele 
la constructii-montaj ?
— Ne preocupăm de elaborarea u- 

nor măsuri energice care să contraca
reze tocmai influenta factorilor amin
tiți anterior. Adică, concentrarea e- 
forturilor spre creșterea substanțială 
a volumului de producție la construc
tii-montaj. prin urmărirea la toate 
nivelurile a programelor recent întoc
mite de recuperare a rămînerilor în 
urmă din trimestrul I. Asemenea pro
grame au fost elaborate pentru fie
care trust de construcții și șantier 
în parte. în luna aprilie. în întreg 
trimestrul II. trebuie să realizăm o 
mai strînsă legătură cu beneficiarii 
de investiții, pentru a se crea condi
țiile necesare accelerării ritmul or 
lucrărilor pe șantierele restante, pre
cum și deschiderii șantierelor prevă
zute să înceapă lucrările în această 
perioadă.

Potrivit programelor de măsuri 
stabilite, șantierele vor primi utila
jele de care au nevoie, iar în ve
derea evitării dereglărilor în ritmi
citatea lucrărilor se vor redistribui 
materialele deficitare : intervențiile 
respective vizează cu prioritate șan
tierele unde se construiesc obiective 
cu termen de punere în funcțiune în 
trimestrul II. Avînd create asemenea 
premise, constructorii vor pune ac
centul, în primul rînd. pe aplicarea 
unui complex de măsuri îndreptate, 
în exclusivitate, spre creșterea pro
ductivității, muncii. Dintre do. 
desprind, înainte de toate, măsurile’ 
privind organizarea mai bună a acti
vității punctelor de lucru, cît și fo-

Prima condiție a u- , 
doctor de circă sună 

să . aibă încălțări
nui
așa: ___ ______
bune. în rest, se descurcă 
el 1 Gluma doctoriței Clau
dia Ștefănescu se pulveri
zează în umezeala care 
asaltează de peste tot. 
Urcăm, și dealul din fața 
noastră pare mai înalt 
decît îl credeam. „Vara e ' 
foarte frumos aici. Și toam
na. Cînd am o clipă de ră
gaz îmi place să urc. Pa- 
cientii mei au aflat de plă
cerea asta și dacă au ne
voie de ajutorul meu, știu 
să mă găsească și aici.

Jos. pe direcțiile a pa
tru văi, pînă unde poate 
bate privirea, case 
perișuri roșii, cu 
albi.

— Aceasta-i. ca 
nem așa. circumscripția 
medicală nr. 3 Ocna De
jului. Să-i stabilim coor
donatele : pînă la Dej, în 
partea asta. 3 kilometri. 
Pe firul văii acesteia, după 4 kilometri, ajungem la un 
sat cu nume frumos : 
Nima. Ăsta-i drumul Pin- 
tecului: 7 km. în partea 
asta — 6 kilometri.

Satul Pintec se bănuie 
dincolo de zarea mohorîtă. 
pe vreme însorită albăstrie 
sau limpede, acum întune
cată. Acestea sînt, deci, co
ordonatele geografice ale 
unei circumscripții medi
cale. în spațiul acesta cîte- 
va mii de oameni, ducîn- 
du-și viața lor obișnuită, 
au între alte garanții și 
garanția că dacă se întîm- 
plă ceva cu sănătatea U- 
nuia dintre ei, există aici 
un om priceput și inimos 
care le vine în ajutor. Ei 
— aceste mii de oameni — 
au învestit așadar, în doc
torița alături de care mă 
aflu, o mare încredere și 
răspundere. Multe, foarte 
multe fapte au confirmat 
această răspundere. Docto
rița Claudia Ștefănescu re
memorează și ai sentimen
tul că o face nu atît din 
dorința de a comunica, cît 
mai ales pentru a se con
vinge că fapte, întîmplări, 
imagini trăite se află a- 
colo, în depozitele memo
riei, ca o zestre personală 
de bucurii și îndoieli la 
care tine deopotrivă pen
tru că bucuriile și îndoie
lile formează și viata aces
tui om. Este ca un bilanț, 
un bilanț al felului în care 
șl-a onorat învestitura, 
răspunderea ei umană, so
cială.

Rememorarea de care 
vorbeam începe cu o scurtă 
mărturisire :

cu aco- 
peretii

să spu-

llie TĂNĂSACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

Ambasadorul Regatului Nepal
Președintele Consiliului de Stal 

al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri, 16 aprilie a.c., pe amba
sadorul extraordinar și plenipo-

Miercuri, 16 aprilie 1969, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

tențiar al Regatului Nepal în Re
publica Socialistă România, Bal 
Chandra Sharma, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. (în 
pagina a V-a cuvîntările rostite).

al Republicii Kenya în Republica 
Socialistă România. David Mathew 
Kayanda, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare (în pagina a 
V-a cuvîntările rostite).

, La Palatul Marii Adunări Na
ționale s-au deschis miercuri dimi
neața lucrările celei de-a Vll-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România.

Conferința reunește peste
de delegați aleși de tineretul stu
dios, reprezentînd cei peste 145 000 
de studenți din întreaga țară. Ală
turi de ei se află numeroși invi
tați — membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, rectori ai in
stituțiilor de învățămint superior, 
profesori universitari și alte ca
dre didactice, activiști de partid, 
ai U.T.C. și U.A.S.R., tineri munci
tori din întreprinderile Capitalei, 
elevi din ultimele clase de liceu.

Moment remarcabil în viața stu
dențească din țara noastră, actua
la conferință se desfășoară după 
ce plenara C.C. al P.C.R. a adop
tat măsuri pentru 1 îmbunătățirea 
învățămîntului superior, a învăță- 
mîntului de toate gradele, cînd în 
toate centrele universitare se apli
că noua Lege a învățămîntului.

Conferința va analiza pe larg 
(activitatea desfășurată de U.A.S.R. 
și va dezbate cele mai importante

probleme decurgînd din 
sporirii contribuției 
studențești la perfecționarea școlii 
superioare românești, la formarea 
și educarea temeinică pentru mun
că și viață a viitorilor intelectuali, 
ca slujitori devotați ai României 
socialiste.

După cuvînt.ul de deschidere ros
tit de Mircea Angelescu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., secretar 
al C.C. al. U.T.C., conferința a ales 
organele sale de lucru.

Delegații au aprobat apoi. în 
unanimitate, următoarea ordine da 
zi : Raportul de activitate al Con
siliului U.A.S.R. ; Raportul comi
siei de cenzori; adoptarea noului 
Statut al Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România; alegerea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România și a Co
misiei de cenzori.

Raportul de activitate al consi
liului a fost prezentat de tovarășul 
Mircea Angelescu, iar raportul 
Comisiei de cenzori de tovarășul 
Iiie Gavrilă, președintele comisiei.

Pe marginea acestor rapoarte au 
avut loc dezbateri.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Ti

Aspect din timpul Conferinței U.A.S.R. Foto : M. AndreeScu
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neîntîrziată a tuturor acestor lucrări 
mai mult decît oricînd, o temeinică 
a muncii, folosirea intensă a trac- 
a altor mijloace de lucru.

Co- 
tov. 

cum 
cul- 
zile.

In campania agricolă de primăvară

CI DE LUCRAT CU TOATE FORȚELE
Datorită condițiilor climatice specifice din a- 

ceastă primăvară, semănatul culturilor, în cele 
mai multe zone, s-a suprapus. De aceea, în a- 
ceste zile trebuie efectuat un mare volum de 
lucrări. Pentru județele situate în sud, princi
pala problemă aflată la ordinea zilei o consti
tuie grăbirea însămînțării porumbului, iar în 
județele din Moldova și în unele din Transil
vania trebuie încheiate semănatul sfeclei de 
zahăr și florii-soarelui și plantatul cartofilor. 
Executarea 
presupune, 
organizare 
toarelor și

Este adevărat, în aceste zile, cînd timpul a- 
fectat campaniei agricole de primăvară s-a re
dus atît de mult, în cele mai multe locuri se 
acționează cu hotărîre pentru a se folosi din 
plin fiecare oră bună de lucru la cîmp. în multe 
cooperative agricole din județul Bacău, de 
exemplu, utilajele au fost in așa fel repartizate 
încît să poată fi executate, într-un timp cît mai 
scurt, toate lucrările de sezon. Secretarul 
mitetului de partid din comuna Hargești, 
Nicolae Diaconu, aprecia că, după felul 
a demarat în acest an campania, semănatul 
turilor timpurii va fi gata în cel mult 7—8 
La Hargești, Traian, Răcătău și în alte comune 
din zona de deal, unde există mari suprafețe 
nemecanizabile, zeci de atelaje sînt . folosite la

arat. In acest fel, cooperatorii din comuna 
Traian au și însămînțat însemnate suprafețe cu 
mazăre, fl_________1..1 ,1 .2.
Bine este organizată munca și în 
agricole de stat. Pe tarlalele 
bunăoară, în ziua cînd am fost 
semănători și un mare număr de 
Alexandru Dănilă, directorul 
ne-a informat că numai în două zile au fost 
grăpate aproape 1 000 de ha și însămînțate peste 
200 ha din cele 780 planificate pentru prima 
epocă.

Și în județul Vrancea se lucrează din plin la 
cîmp. Pînă marți se însămînțaseră 13 000 ha, adică 
mai mult de 18 la sută din suprafața prevăzută. 
Se putea remarca buna organizare a muncii în 
cooperativa agricolă din Mihălceni, unde, în 4 
zile, s-au semănat 600 ha cu mazăre, borpeag, 
ovăz, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și s-a pre
gătit terenul pe 700 ha pentru porumb. Mecani
zatorii au lucrat la semănat în schimburi pre
lungite, iar la pregătirea terenului — și noap
tea. Acum se însămînțează porumbul. Au început 
să semene porumbul și cooperativele agricole din 
Ciorăști, Sihlea și Voetin. După cum aprecia 
ing. Vasile Măluțan, directorul direcției agricole 
județene, sînt condiții ca în toată zona de șes a 
județului Vrancea să se însămînțeze porumbul, 
iar această lucrare să fie terminată în 9—10 zile. 
Pentru urgentarea lucrărilor, în cooperativele

floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, 
întreprinderile 
I.A.S. Traian, 
aici lucrau 10 
tractoare. Ing. 
întreprinderii,

agricole din zona de deal, cum sînt acelea din 
Dumitrești, Tîmboești, Cotești și altele, se folo
sesc pluguri și semănători cu tracțiune animală.

Timpul frumos a permis ca și în județul Har
ghita, județ situat în cea mai mare parte într-o 
zonă de deal și munte, să se intensifice lucrările 
agricole de primăvară. Astfel, pe valea Tîrnave- 
lor și Homorodului, în majoritatea unităților 
agricole am găsit o vie activitate în cîmp. în 
aceste părți, unde pămîntul s-a zvîntat, au fost 
începute și lucrările de plantare a cartofului, 
în restul județului, mai ales în bazinele Ciu- 
cului și Gheorghienilor, unde datorită umezelii 
nu s-a putut lucra cu mașinile, se execută trans
portul îngrășămintelor, se fac arături pe por
țiunile mai zvîntate ; o parte din cooperatori 
se ocupă cu scoaterea cartofilor din silozuri și 
cu sortarea lor. în părțile Ciucului de Jos, plan
tatul cartofilor se îmbină cu o altă lucrare, 
transportul cartofului contractat cu Agrosemul 
la bazele de recepție. Consiliul de conducere al 
cooperativei agricole Tușnad trimite zilnic o 
mare parte a atelajelor cu cartofi la gara

Radu APOSTOL 
Lorand DEAKI 
Gheorghe BALTA

(Continuare în pag. a llI-a)

româno

In ultima vreme, critica 
s-a preocupat mai ales să 
mediteze asupra sa însăși, 
ceea ce nu e deloc nefolo
sitor, dar e insuficient. A 
se înțelege pe sine, a se cu
noaște este util, cu condiția 
însă, neapărată, de a nu 
uita că menirea criticii 
constă în a se exercita în 
primul rînd asupra opere
lor, constituind un act in 
esență științific, realizat 
din perspectiva unei ideo
logii care, în cazul nostru, 
nu poate fi decît cea ma- 
terialist-dialectică și a unor 
criterii estetice care, pentru 
noi, nu pot fi altele decît 
cele izvorîte din această 
ideologie, din fondul spiri
tual al poporului nostru, 
în al doilea rînd, că ea 
constituie confruntarea exe
getică a publicului cu opera. 
Evident, scriitorul se adre
sează cititorului, chiar fără 
a o spune. Altfel, de ce și 
cui ș-ar adresa ? Rolul 
criticului este și acela de 
a explica temeinic, cititoru
lui textul mai dificil al 
unor opere. Așa s-au pe
trecut lucrurile — pe a- 
locuri — cu Dante și

Rațiunea de a fi 
a criticii literare

Shakespeare, Eminescu .și, 
mai ales, cu Ion Barbu, 
tn realitate, o parte din 
critică a complicat și fal
sificat proza și poezia noas
tră, formalizînd-o, introdu- 
cînd noțiuni străine de con
ținutul cărții și, ca atare, 
și de literatura noastră în 
ansamblu, complicînd anali
za în produs prețios și inu
til. Asemenea explicație 
„din afară", prin concepte 
inadecvate, hipertrofiază și 
întunecă opera în loc de a 
o clarifica. Dimpotrivă, ro
lul principal al criticului 
este acela de a favoriza re
lația dintre scriitor, cititor 
și operă

In exercițiul acțiunii sale,

Paul GEORGESCU

criticul nu trebuie să su
fere — și nici nu poate — 
o tricotomie, să devină a- 
dică poet pur. cititor sau

puncte de vedere

critic pur ; are nevoie de 
cultură, dar și de sensibili
tate, el înțelege opera din 
interior, dar o judecă și din 
exterior; el este și citi

tor, adică pur și simplu un 
om ce reacționează în vre
me ce citește. Exponent al 
cititorilor, deci ! Datoria lui 
esențială e de a selecționa, 
indepărtînd opera fără va
loare și Impunind exegetic 
pe cea valoroasă. Activita
tea criticului poate ;ine 
seama de variațiunile unui 
public educat diferit, aci 
luptînd să impună o valoa
re necunoscută, aci să re
ducă — fără durități extra- 
literare, mai ales — cărți 
ce solicită cu vehemență un 
loc superior, care nu li 
se cuvine. Dualitatea cri
ticii a produs și înfruntări 
inutile, fiindcă în exercițiul 
critic nu ajung nici erudi-

ția care este necesară, spi
ritul metodic ce e folositor, 
dar nici gustul și sensibili
tatea lipsite de erudiție și 
spirit metodic. Astfel 
dispute fără finalitate, 
accentuează cînd asupra 
nora, cînd asupra altora 
dintre elemente, reîncep 
mereu, prezentîndu-se su
biectivitatea criticului drept 
o viziune obiectivă, totali
zatoare ! Ceea ce nu tre
buie să îngăduim este în
locuirea limbajului estetic, 
a criteriilor științifice, cu 
atacul la persoană Avem 
nevoie, cred, de opere în 
care scriitorul realmente 
talentat să se poată expri
ma în modalitatea iorită 
de el, dar axate pe Idei 
consonante cu cele ale par
tidului nostru. Este dăună
tor să redescoperim noutăți 
vechi prezentîndu-le drept' 
unicul Nou, să redeschidem 
atacul unor experiențe lite
rare din tranșeele de dina
intea primului război mon
dial. Pledăm pentru varie
tatea stilurilor literare, dar 
nu pentru exclusivismul

ie
:e
u-

(Continuare în pag. a V-a)

Vizita pe care a întreprins-o în 
țara noastră primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, prima vi
zită a unui șef de guvern suedez 
în România, s-a desfășurat sub 
auspiciile favorabile ale prieteniei 
și stimei reciproce pe care și le 
nutresc popoarele român și suedez. 
„Vin într-o țară nouă, ceea ce este 
emoționant. Vin la vechi prieteni, 
ceea ce creează încredere" — de
clara în prima zi a vizitei sale pre
mierul suedez.

Timpul petrecut în țara noastră 
a oferit înalților oaspeți posibili
tatea să cunoască nemijlocit sec
vențe din peisajul românesc, viața 
și preocupările poporului român, 
ale cărui strădanii și aspirații 
converg spre ridicarea patriei sale 
pe noi trepte ale progresului eco
nomic și cultural, spre prietenie și 
colaborare cu toate popoarele lumii. 
Pe itinerarul vizitei, primul mi
nistru al Suediei și persoanele ca- 
re-1 însoțesc au fost salutate cu 
căldură și cordialitate, expresie a 
simțămintelor pe care le păstrea
ză poporul nostru harnicului si 
talentatului popor suedez.

După cum este cunoscut din 
presă, primul ministru Tage Er 
lander a fost primit de președin • 
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri ofi
ciale cu președintele Consiliului 
de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer.

și alți membri ai guvernului. Des
fășurate într-o ambianță cordială, 
de înțelegere reciprocă, convorbi
rile au prilejuit o trecere în revis
tă a relațiilor dintre România și 
Suedia — a perspectivelor de dez
voltare a acestora — precum și a 
unor probleme privind situația in
ternațională actuală.

Evoluția ascendentă pe care au 
înregistrat-o relațiile româno-sue- 
deze pe multiple planuri în ultimii 
ani oferă temeiuri de satisfacție 
ambelor părți, aceasta răspunzînd 
atît intereselor directe ale țărilor 
noastre, cît. și destinderii, păcii și 
cooperării internaționale. „Este un 
fapt demn de remarcat — a decla
rat președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer — 
că, deși situate în puncte cardi
nale diferite pe continentul euro
pean, țările noastre au izbutit să 
găsească limbajul necesar unor 
bune și trainice relații, pe care 
le-aș caracteriza ca reprezentînd o 
ilustrare elocventă a largilor mo
dalități de înțelegere între state, 
indiferent de regim politic și orîn- 
duire, de zonă geografică".

Fără îndoială, un rol important 
în dezvoltarea colaborării multila
terale dintre România și Suedia, 
în mai buna cunoaștere și apro-

Dumitru ȚINU ,

(Continuare în pag. a Vl-a)

I e I e g r a m ă
Excelentei Sale

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Exprimăm Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România și guvernului român călduroasele noastre mulțumiri 
pentru mesajul de felicitare și urări pe care ați binevoit să ni-1 adresați 
cu prilejul sărbătorii noastre naționale.

Ne este plăcut să vă transmitem, la rîndul nostru, urările noastre 
sincere pentru fericirea Excelenței Voastre și prosperitatea poporului 
român.

HASSAN AL II-LEA 
regele Marocului
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!APTUL JURISCONSULTUL
DIVERS
Al 6-lea, 
la Oradea

o-Biblioteca municipală din 
radea a devenit posesoarea unei 
cărți rarisime. Cu ajutorul unor 
specialiști din țară și din străi
nătate s-a stabilit că volumul în
registrat la nr. 285 765 este in
cunabulul „Defensorium curato- 
rum“, tipărit la Paris în jurul 
anului 1490. Autor este englezul 
Fitzralph Ricardus de Radulphis, 
Iar tipograf Antoine Caillaut. 
Pînă acum, din această tipări
tură valoroasă erau cunoscute 
doar cinci exemplare : două în 
Franța și alte trei în Anglia. Ia- 
tă-ne în posesia celui de-al șa
selea — cel de la Oradea.

de apărător al legii

Depozit gol
La Timiș (Brașov) există un 

depozit de ulei. Aparține Fabri
cii de ulei „13 Decembrie" din 
Capitală. Necazul nu se referă 
însă la depărtarea dintre depo
zit și producător, ci la cu totul 
altceva. Deși capacitatea depo
zitului este de 1880 tone, în trei 
ani de zile, pe ușile sale n-au 
intrat decît vreo 8 tone de ulei. 
Totodată, un calcul sumar arată 
că întreținerea depozitului, a- 
mortizarea instalațiilor, chiria, 
precum și plata personalului pă
gubesc întreprinderea în fie
care lună cu aproape 40 000 lei ! 
Mult, exagerat de mult. Ce-i 
de făcut ? Răspunsul, deocam
dată, ne „alunecă". Poate că fo
rurile în drept...

Îl cunoaș
teii?»

Se numește Pavel Ciutan și își 
are domiciliul (stabil) în Petri- 
la, strada Tudor Vladimirescu 
nr. 1 (buletin de identitate nr. 
35442511961). Simulînd și (în felul 
acesta) speculînd sentimente u- 
manitare, se internează din spi
tal îri spital, cu ajutorul unor 
bilete de internare false, obți
nute, chipurile, direct de la mi
nister. O dată internat, cotrobă- 
iește în noptierele și buzunarele 
bolnavilor, luîndu-le bani sau 
obiecte de valoare, după care 
dispare. Cine îl cunoaște este 
rugat să sesizeze miliția. Este. 
căutat. Pentru... o consultație.

Mărinimie
Originar din comuna Movila 

Banului (Buzău). Dumitru Vir- 
giliu era de profesie instalator 
de apă si gaz. Dună ce a ispă
șit 
din 
jat 
din 
dat .
bani fără muncă, s-a oferit să 
vină în „ajutorul" unor tineri 
din satul său pentru a-i aduce 
la Brașov, muncitori la uzină. 
A discutat cu părinții acesto
ra. dînd de înțeles că pentru 
fiecare angajare trebuia să i s« 
plătească cîte ceva. Așa a reu
șit să „angajeze" ne Petracha 
Voicu, Stelian Stoica, Constan
tin Cioancă. Nicolae Ungurea- 
nu si pe alții. Pentru „mări
nimia" lui a pretins de la fie
care drept răsplată cîte 1 500— 
2 000 lei. Si cum orice faptă se 
cere răsplătită, și el a fost răs
plătit. A „încasat" doi ani și 
opt luni, fie data aceasta 
cu forme legale.

o condamnare pentru furt 
avutul obștesc, s-a anua

la uzina de autocamioane 
Brasov. Ce credeți că i-a 
prin cap ? Voind să cîștige

Respectarea Constituției, a legilor 
țării, a normelor de conviețuire so
cială stabilite în stat, înfăptuirea 
neștirbită și apărarea legalității so
cialiste reprezintă o condiție de 
seamă a întăririi continue a demo
crației noastre socialiste.

în activitatea destinată apărării și 
întăririi legalității socialiste un rol 
însemnat revine jurisconsultului. 
„Ca specialist cu pregătire supe
rioară, jurisconsultul este apărăto
rul legalității; el trebuie să fie 
prezent în toate problemele care fră- 
mîntă unitatea economică sau insti
tuția în care își desfășoară activita
tea, astfel îneît dispozițiile legale să 
fie bine cunoscute, just interpretate 
și corect aplicate — este de părere 
tovarășa Ionela Cornescu, judecător 
la Tribunalul Suprem. Pentru aceas
ta este necesar ca jurisconsultul să 
apară nu numai ca un simplu sfă
tuitor al organelor de conducere, ci 
ca un specialist indispensabil, de a 
cărui opinie juridică să depindă im
portantele și multiplele hotărîri, ce 
angajează unitatea. Opinia sa trebu
ie să fie exprimată liber, nealterată 
de influențe, presiuni ■ ori temeri și 
numai în strictă conformitate cu le
gea. însăși legea oficiilor juridice sta
bilește, de altfel, că la întocmirea ac
telor juridice sau la luarea oricăror 
măsuri care pot angaja răspunderea 
patrimonială, precum și numeroase 
situații specifice activității u- 
■nei întreprinderi, organele de con
ducere ale unităților, în cadrul că
rora funcționează oficii juridice, sînt 
obligate să ceară acestora avizul con
sultativ prealabil."

Tovarășul Coman Stoia, responsa
bilul colectivului de jurisconsulți din 
Capitală, consilier în Ministerul Jus
tiției, răspunzînd anchetei noastre, 
ne-a informat că „aproximativ cinci 
mii de jurisconsulți își desfășoară 
munca în cadrul oficiilor juridice din 
întreprinderile și instituțiile din țara 
noastră, ei fiind primii judecători ai 
legalității multiplelor acte prin care 
unitățile respective sînt ancorate în 
realitatea relațiilor social-economice. 
Totuși, mai sînt situații în care 
jurisconsulților nu li se creează con
dițiile pentru a-și îndeplini rolul ce 
le revine. Drept rezultat, activitatea 
lor nu are totdeauna eficiența scon
tată".

Ancheta noastră, în Capitală și în 
cîteva județe, ne-a prilejuit cons
tatarea că, de regulă, oficiile juridice 
sînt încadrate cu oameni competenți, 
cu autoritate profesională și morală, 
care s-au impus ca specialiști price- 
puți în domeniul lor de activitate, 
de a căror opinie organele de con
ducere țin seama, apreciind consul
tarea lor nu ca o îndatorire facul
tativă, ci ca o obligație. La instanțe, 
organe arbitrale, oficii juridice, cen
trale ale ministerelor, ni se citează 
activitatea pozitivă a unor consilieri 
juridici, care 
tivitate cu 
orice măsură 
treprinderea 
patrimonial,

însă

con-

Pe paznic 
cine-1 
păzește ?

în grupa de pază civilă
tractuală din Dorohoi se găsește 
angajat și Vasile Miron. Este 
paznic la silozul de cereale din 
localitate. O dată a fost prins pe 
cînd fura porumb de la magazia 
pe care o păzea. De două ori a 
fost găsit consumînd băuturi al
coolice în timpul serviciului. Om 
„ospitalier" primește și găzdu
iește în siloz persoane străine 
de întreprindere. Prima dată a 
fost sancționat cu „mustrare cu 
avertisment". A doua oară la fel. 
în cel de-al treilea caz s-a pro
cedat identic. Dacă va fura tot 
silozul, ce măsuri se vor lua ?

desfășoară o vastă ac- 
caracter preventiv ; 
care angajează în- 

din punct de vedere 
_  , al dreptului muncii, 

orice dispoziție de reținere sau im
putare este luată în aceste unități 
doar după ce se cere avizul consilie
rului juridic. Printr-o bună motivare 
a scrisorilor de conciliere trimise 
unităților care nu și-au onorat obli
gațiile, însoțite de toate anexele do
veditoare, se evită frecvent pornirea 
acțiunilor în fața organelor arbitrale, 
făcîndu-se economie și la taxele de 
timbru respective. De asemenea, jus
ta rezolvare a cererilor privind drep
turile oamenilor muncii, preîntîmpi- 
narea unor litigii evită aglomerarea 
inutilă a organelor de jurisdic
ție. Jurisconsulții au devenit 
soane bine cunoscute în 
tățile lor și prin ampla 
că de popularizare a legilor, 
inițiativele destinate ridicării 
lului general de cunoștințe, cultivării 
respectului față de lege în colective
le de salariați.

Investigațiile noastre ne-au rele
vat însă și abateri de la regula gene
rală, situații în care părerea juris
consultului nu este în suficientă mă
sură cerută și respectată. „Fi
ind legat, în ce privește în-

per- 
uni- 

mun-
prin 

nive-

cheierea și încetarea raporturilor de 
muncă, fixarea salarizării, a prime
lor de producție, de conducerea uni
tății — subliniază tov. Victor Pop, 
președintele Tribunalului județean 
Satu Mare — se ajunge uneori în 
situația în care opiniile jurisconsul
tului devin dependente de manifes
tările de voință ale conducătorului 
respectiv și atunci el se află în pos
tura, puțin invidiabilă, de apărător 
„cu orice preț" al poziției unității".

Să exemplificăm această idee.
— Este foarte frumos ce susțineți 

și cum susțineți cauza, dar socotiți 
că aveți dreptate ? ■— a întrebat-o 
la 5 martie a.c. președinta unui 
complet de judecată din Capitală pe 
jurisconsulta întreprinderii „Tehni
ca confecției", care făcuse un recurs 
la o hotărîre în care întreprinderea 
era obligată să plătească niște chel
tuieli de judecată. întrebarea, cu 
toată politețea în care era îmbră
cată, avea tîlcul ei: jurisconsulta 
știa că n-are dreptate și o știuse 
dinainte, avertizase chiar conducerea 
că recursul e inutil, dar comi
tetul de direcție în frunte cu di
rectorul hotărîse în unanimitate(l) 
ca recursul să fie făcut.

La arbitrajul Ministerului Indus
triei Ușoare ni se citează litigiul 
dintre întreprinderile „Tînăra Gardă" 
și „Tricotajul Roșu" din Capitală. 
Prima comandase Ia atelierul de pro
iectare al celeilalte un proiect pen
tru extindere, comandă avizată de 
forul tutelar și inclusă în programul 
de dezvoltare întocmit de altă direc
ție generală. Proiectul se execută la 
termen, dar conducerea întreprinde
rii „Tînăra Gardă", apreciind 
că nu mai are nevoie de el, 
profită de faptul că nu se încheiase 
un contract și pretinde să i se 
restituie contravaloarea proiectului. 
Am întrebat pe consilierul juridic 
al întreprinderii după ce criterii s-a 
călăuzit și dacă, într-adevăr, crede 
că „Tînăra Gardă" nu trebuie să 
plătească.
, — Eu am arătat conducerii că 
n-avem nici o șansă, dar conducerea 
— adică contabilul șef, precum și 
mecanicul-șef — a insistat să intro
duc acțiunea.

Iată-1 așadar pe jurisconsult și în 
postură de funcționar care „acțio
nează" la comandă, chiar în pofida 
convingerilor sale, care sînt rezul
tate ale reflectării fidele a textelor 
legii, ale datoriei de a respecta lega
litatea.

Pornind de la exemplele de mai 
sus, care ar putea fi înmulțite și care 
atestă un anumit mod de a concepe 
locul și rolul jurisconsultului, sîntem 
în drept să ne punem întrebarea : 
oare un conducător de întreprindere 
și-ar permite să dea indicații con
trare tehnicii sau tehnologiei, care 
ar pune în pericol buna funcțio
nare a instalațiilor, în pofida părerii 
specialiștilor săi ingineri ? Firește 
că nu. S-ar compromite de la prima 
indicație de acest fel. Iată însă că în 
materie de legalitate, se mai întîm- 
plă ca unii conducători de întreprin
deri să aibă „concepțiile" lor proprii, 
care nu numai că aduc daune respec
tivelor întreprinderi, dar aglomerează 
în mod inutil diferite instanțe de ju
decată, organe arbitrale. Este lesne 
de înțeles ce înseamnă aceasta : timp 
pierdut, bani cheltuiți, obstacole în 
activitatea unor unități. Aglomera
rea agendei instanțelor judecătorești 
înseamnă implicit și amînări în 
soluționarea litigiilor. Desigur, toa
te acestea sînt posibile în unele 
cazuri și datorită poziției in
suficient 
suitului, 
propria-i 
ții, a unei „viziuni" minimalizatoare 
asupra propriei profesii și atribu
țiilor ce-i incumbă, direcție în care 
se cere, de asemenea, acționat.

Totuși, în ciuda faptului că ici- 
colo se mai încalcă autoritatea sfătu
itorului juridic, uneori și poziția lui 
ierarhică, trebuie să arătăm că el 
este un specialist căutat 
prezent 
lipsă 
putini.

ceasta influențează șl calitatea mun
cii depuse — ne informează Naghi 
Gavril și Mirza Francisc de la oficiul 
juridic al Consiliului popular jude
țean Maramureș. Există un mare nu
măr de posturi libere de juriscon- 
sulți în județ. Mai bine de 70 la 
sută dintre juriștii noștri sînt trecuți 
de 50 de ani. Nu se pregătește din 
timp numărul de cadre tinere, schim
bul de mîine. Legea prevede stagia- 
tură pe lîngă un jurisconsult format, 
dar schemele de salarizare nu pre
văd posturi de stagiari".

Problemele ridicate, ca și opiniile 
exprimate sînt ele însele argumente 
în favoarea creșterii autorității ju- 
risconsulților. Pornind de la proce
sul continuu de perfecționare a ac
tivității în toate sectoarele vieții 
noastre sociale și economice, apare 
necesară — după cum ne declara 
tovarășa Ionela Comescu — per
fecționarea cadrului legislativ de 
funcționare a jurisconsultului, pentru 
evitarea diferitelor cazuri de mini
malizare și limitare a rolului aces
tuia. Trebuie consacrat mai ferm, 
mai categoric și mai precis ro
lul, locul și răspunderea juriscon
sultului în angrenajul social-econo
mic, în cadrul sistemului de subor
donare ierarhică, cu determinarea 
unor garanții personale eficiente, 
pentru întărirea prestigiului său, 
pentru stabilirea unor relații de în
credere în colaborarea dintre con
ducătorul unității și jurisconsult. 
Perfecționarea cadrului legal de func
ționare a oficiilor juridice, în calitate 
de compartimente distincte de spe
cialitate, subordonate direct condu
cerii organizațiilor socialiste, atît 
pe plan central, cît și local, sancțio
narea omisiunilor în ce privește avi
zarea juridică, de către acești specia
liști, a actelor care ar duce la încăl
carea unor dispoziții legale ar urma 
să atragă răspunderea discipli
nară și materială a celor aflați 
în culpă. Se impune o astfel de 
perfecționare a actualelor reglemen
tări, îneît acestea să asigure cadrul 
corespunzător realizării în întregime 
a rolului jurisconsultului: de la crea
rea condițiilor de calificare și pro
movare, încadrare corespunzătoare 
pregătirii și răspunderii și pînă la 
crearea acelui climat care să garan
teze apărarea convingerilor sale te
meinic ancorate pe respectul față de 
lege.

Al. PLAIEȘU

(Urmare din pag. I)

Fault în
careu

Transferat cu mari eforturi la 
echipa de fotbal din divizia B 
„Industria Sîrm.ei" din Cîmpia 
Turzii. lui Liviu Melian i s-au 
creat aici toate condițiile (ser
viciu. locuință, etc.). Cum a 
răsplătit el aceste eforturi ? In 
echipă joacă mai mult _ pe... 
tușă; la locul de muncă nu 
prea transpiră ; în catalog (este 
și elev la cursurile serale ale 
Grupului școlar profesional), 
notele proaste si absentele a- 
bundă. Ajuns în pragul exma
triculării. Liviu Melian s-a gîn- 
dit să se salveze. Profitând de 
lipsa de atenție a unui profe
sor. a pus mina pe catalog și 
și-a „motivat" absentele. Prins 
„în ofsaid", a fost exmatriculat. 
Dar școala este supusă la grele 
presiuni din afară (simpatizanți, 
membri din conducerea clubu
lui) pentru a reveni asupra de
ciziei. Asta cam aduce a... fault 
în careu. Motiv pentru care aș
teptăm și fluierul arbitrului.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreo
„Scînteii"

— Am venit aici în urmă 
cu 15 ani. M-am „reparti
zat" singură. După ter
minarea facultății am lu
crat o vreme în Capitală, 
într-un post de educație sa
nitară. Nu eram mulțumită. 
Voiam să fac meserie. Nu 
știu dacă sînt suficient de 
iimpede ; la urma urmei eu 
știam mai mult decît mi 
se cerea in funcția aceea. 
Simțeam în mine un capi
tal ce nu era folosit și, de 
ce n-aș spune-o, aveam 
un sentiment de culpabili
tate. Afară de asta mai 
era și chemarea profesiei, 
a medicinii adevărate. Se 
știe că cel mai bun exa
men pentru un medic tînăr 
este circumscripția rurală. 
Și atunci am cerut să vin 
aici, la Ocna Dejului.

— Cum vă zic oamenii ?
— Cum să-mi zică ? 

„Doamna doctor". Copiii 
însă îmi spun „tanti". Știți, 
în primul an nu-mi ziceau 
în nici un fel. Mă duc la 
școală — era epidemie de 
variolă. Cînd mi-au văzut 
halatul alb au zbughit-o pe 
ferestre : „A venit cu in
jecțiile !“...

— Acum ?
— Acum nu mai fug. Și 

nu neapărat pentru că în 
geanta mea se găsesc întot
deauna bomboane pentru ei 
ci pentru că au înțeles me
nirea doctorului, a... injec
ției, dacă vreți. Doctorul 
este cineva care le apără 
sănătatea, viața. Și-1 caută. 

Unii dintre ei vin singuri

„Am o familie nume
roasă : eu, soția și 6 copii, 
ne spunea cooperatorul 
Dumitru Luculese din co
muna Podul Iloaiei — Iași. 
Săptămînal consumăm a- 
proape 25—30 kg de pîine. 
Dacă ar fi să o prepare 
soția, ar însemna ca cel 
puțin 3 din 7 zile să-i fie 
irosite cu frămîntatul și 
coptul. Avînd însă brutărie 
în comună, predau, de 
exemplu, 100 kg de făină, 
și am dreptul la 140 kg 
pîine, pe care o pot ridica 
treptat. în felul acesta, a- 
sigur copiilor mei pîine 
proaspătă în fiecare zi. 
Mulți oameni de la noi pro
cedează la fel și chiar lo
cuitori de prin satele ve
cine vin la ' 
tră".

Cuvinte 
am auzit în 
calități pe unde am trecut 
cu prilejul acestei anchete. 
De altfel, în cele 1162 bru
tării care funcționează 
la ora actuală 
diul rural se 
nic 2 300 000 kg 
Rezultă limpede 
sura inițiată încă din 1966 
de conducerea de partid și 
de stat de a veni în spri
jinul populației din mediul 
rural — țărani coopera
tori, pensionari, salariati 
etc. — prin construirea și 
amenajarea de brutării, se 
bucură de o apreciere una
nimă.

Sînt 
obținute 
telei de 
ra posibilităților si a ce
rințelor ?

înainte de a răspunde la 
această întrebare, trebuie 
făcute unele precizări. In 
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri din anul 1966 pri
vind organizarea și dez
voltarea producției de pîine 
în comune se arată ță 
C.A.P.-urile sînt autorizate 
să înființeze brutării pro
prii, iar în comunele în 
care adunările generale ale 
cooperativelor agricole de 
producție au luat hotărîrea 
de a nu înființa asemenea 
unități, ele pot fi orga
nizate de către cooperati
vele de 
sarcinile 

‘limitate.
consum 
pentru perioada 1966—1970, 
construirea și amenajarea 
a 560 de brutării, iar coope
rativele agricole de pro
ducție — 1 142. Dacă în 
bună parte cooperația de 
consum a respectat progra
mul stabilit, în schimb coo
perativele agricole de pro-' 
ductie au realizat prevede
rile doar în mică măsură. 
Pînă în prezent, alături de 
brutăriile existente în 1966 
au intrat în funcțiune nu
mai 224, iar după aprecie
rile specialiștilor de la 
U.N.C.A.P., pînă la finele 
anului 1970 numărul lor ar 
mai putea crește cu încă 
419, ajungîndu-se la un to
tal de 643 ; cu alte cuvinte, 
la ceva mai mult de jumă
tate din ceea ce s-a stabilit 
initial.

Care este situația con
cretă ? Dintr-un studiu în
tocmit la mijlocul anului

NOUTĂȚI

brutăria noas-
asemănătoare 

numeroase lo-

în me- 
coc zil- 
de pîine. 
că mă-

totuși rezultatele 
în extinderea re- 
brutării pe măsu-

consum. Așadar, 
au fost precis de- 

Cooperația de 
avea prevăzută,

VESTIMENTARE

DE SEZON
$

în 
datorită poziției 

de ferme a juriscon- 
a unor deficiențe din 
activitate, a comodită-

a început să se 
de jurisconsult!, 
cauze sînt multe,

și că în 
resimtă o 

„Sîntem 
uneori a-

Cunoscutul magazin „Eva” atrage cumpără
torii printr-o serie de noutăți vestimentare potri
vite anotimpului în care ne găsim. Și în celelalte 
magazine, numeroase produse ale fabricilor de 
tricotaje, ca și ale unităților cooperației mește
șugărești sînt destinate completării garderobei 
de sezon. Sînt puse în vînzare taioare, rochii și 
bluze din tricot uni cu jabouri sau aplicații de 
dantelă, precum și din tricot dantelat. Alături de 
acestea, cumpărătorii pot găsi o diversitate de 
țesături din acerat uni și imprimat cu finisaje 
deosebite, produse de fabrica „Select", iar pen
tru copii — scampolouri, jachete, două piese, 
veste, costumașe, pantaloni într-un colorit mo
dern.

Și pentru bărbați se găsesc pardesie și sa- 
couri din stofă, costume din teron și din lînă 
semikammgarn sau din lînă în amestec cu fibre 
de polistiren.

$

îi;

la consultații. Așa sînt co
piii lui Iosif Florean. Nu
mai ce-i vezi ținîndu-se de 
mînă și pornind spre cabi
net. într-o zi, o fetiță, a 
lui Ghițan, Mariana, mă 
caută : „Vai, tanti doctor, 
așa mă doare pieptul 1 
(Avea pneumonie. 38 de 
grade temperatură). Dar

își are cerințele ei, și, om 
ești, nu te poți împărți în 
patru ! Unele lucruri îți 
dau mai multă bătaie de 
cap decît te aștepți. Frec
vența bolilor cardio-vas- 
culare, de pildă, într-o anu
me zonă, mă îngrijora. Am 
răscolit, am căutat toate 
cauzele posibile. Și am dat

trecut de Consiliul Econo
mic, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de 
Consum și Ministerul In
dustriei Alimentare reiese 
că în 19 județe ale țării 
cooperativele agricole de 
producție nu au nici o bru
tărie, iar în 9 dintre a- 
cestea nu au fost prevă
zute nici pentru acest an 
asemenea construcții. Prin
tre ele se numără județele 
Gorj, Caraș-Severin, Co- 
vasna, Sălaj, Bistrița-Nă- 
săud ; în multe județe, nu
mărul brutăriilor existen
te, aparținînd cooperației

țînd o brutărie. Dar coope
ratorii n-au luat încă nici o 
hotărîre în acest sens".

Discutînd mai îndea
proape cu conducerile unor 
cooperative agricole asu
pra cauzelor reținerii ori a 
ritmului lent de înființare, 
a reieșit că majoritatea 
s-au orientat spre realiza
rea de construcții noi, 
costisitoare, și mai puțin 
spre amenajarea brutării
lor în clădiri existente. Ar 
fi fost necesar ca forurile 
centrale și locale de resort 
să facă mai bine cunoscute 
rezultatele unor județe — 
între care Olt, Argeș, Vîl- 
cea, Dolj, Brăila, Arad,

BRUTĂRIILE
RURALE

relativ simplă

de dezvoltare 
datorește, în 
insuficientei 
conducerilor

unde marea 
comunelor 

aibă bru- 
că este cu 

ca atunci

și C.A.P.-urilor, este re
dus : Iași — 5, Maramureș 
— 6, Harghita și Vaslui cîte 
7 etc.

Ritmul lent 
a rețelei se 
primul rînd, 
preocupări a
uniunilor județene ale coo
perativelor de producție și 
de consum, ca și a consilii
lor de conducere ale unor 
cooperative agricole de 
producție. La U.J.C.A.P. 
Iași am fost informați că 
C.A.P.-urile din județ nu 
au nici o brutărie în funcție, 
iar în acest an sînt pre
văzute doar vreo 2—3, deși 
județul numără 85 de co
mune și în unele dintre ele, 
cum ar fi Românești, Ierbi- 
ceni, Sipote, cetățenii și-au 
exprimat dorința de a avea 
brutăriile lor. în județul 
Vrancea, deși funcționează 
36 brutării, din care 14 ale 
C.A.P.-urilor, totuși rețeaua 
existentă este insuficientă. 
Conducerile unor coopera
tive agricole de producție, 
cum ar fi cele din Ciușlea, 
Mircești, Biliești, nici mă
car nu au studiat cu aten
ție această problemă. „Coo
peratorilor din Mircești, ne 
spunea Iordan Tabacu, teh
nician în cadrul U.J.C.A.P. 
Vrancea, le-am făcut 
chiar și un mic calcul, din 
care rezultă limpede avan
tajele ce le-ar avea înfiin-

Constanța — 
majoritate a 
au ajuns să 
tărie. Pentru 
totul nefiresc
cînd costul unei amenajări 
este de 2—3 ori mai mic 
decît al unei construcții 
noi, să nu se ia asemenea 
măsuri peste tot unde este 
posibil, profitîndu-se de 
experiența bună care s-a 
cîștigat.

In amintita Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri sînt 
prevăzute clar sarcinile 
cooperativelor agricole și 
ale cooperației. Este deci 
necesar ca aceste organe 
să colaboreze strîns între 
ele. la centru si în fiecare 
comună, ca si cu consiliile 
populare — de la care se 
așteaptă un sprijin mai 
substantial — incit să se 
valorifice toate posibilită
țile de care dispunem. In 
cadrul i 
tente se 
brutării 
investiții 
ci doar 
spirit gospodăresc, proble
ma aprovizionării cu pîi
ne fiind de un interes vi
tal pentru toti salariatii 
din comune, pentru medici, 
învățători, profesori, ingi
neri etc. Or. din cauza u- 
nei insuficiente colaborări, 
în comuna Belcești din ju
dețul Iași, de pildă — co-

prevederilor exis- 
pot realiza astfel 
care nu implică 

' de mari fonduri, 
de inițiativă și

■■
■
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dare profesională... — își 
continuă gîndurile docto
rița...

— Da, — am confirmat 
— am întîlnit asemenea 
păreri.

— Ei bine, este vorba, 
In fond, de o chestiune de 
voință. M-am apucat, de 
la început, de învățătură.

— Un coleg m-a între
bat, nu fără oarecare ne
dumerire : Claudia, cum 
de ți-ai putut pregăti pri- 
mariatul „acolo" ? Ce pu
team să-i răspund ? Că 
circumscripția nu-i locul 
de exil al medicinii, al 
profesiei noastre ? Sper că 
o știa si dînsul măcar din

O viață în slujba vieții
bunica-i și mai bolnavă. 
Nu vrei să vii pînă la 
noi ?“.

— Aveți copii ?
— Da. Un băiat. Are 20 

de ani. Dar, prin natura 
împrejurărilor, m-am ocu
pat mai puțin de el și mai 
mult de copiii satului. Cînd 
băiatul meu era mic știam 
mai puțină pediatrie. Pe
diatria a trebuit să o în
văț aici. Nu am avut înco
tro. (Nu a avut încotro 
pentru că postul de medic 
pediatru al circumscripției 
a fost „ocupat" în două rîn- 
duri de curioasa specie de 
„păsări călătoare". Și cum 
au venit, așa s-au dus...). 
Lipsa unui pediatru bun se 
resimte. O circumscripție ca 
asta „ușoară", cum zic unii,

de fisura unor conducte de 
apă potabilă. Carențe în po
tasiu și exces de sodiu.

Această Intîmplare — ca 
și altele — face parte din 
acel examen complex la 
care este supus medicul u- 
nei circumscripții rurale. 
Aria de întindere a profe
siei, solicitările continui și 
de o extremă diversitate îi 
dau medicului de țară 
competenta și autoritatea 
unei vaste experiențe, im
posibil de realizat în alte 
condiții. în plus, o inega
labilă satisfacție, izvorîtă 
din sentimentul împlinirii 
unei covîrșitoare îndato
riri civice.

— Unii își închipuie că 
pentru un medic, a munci 
la tară înseamnă o degra-

Am absolvit facultatea 
cînd penicilina reprezenta 
încă o raritate. închipui- 
ți-vă : să fi rămas la sta
diul acela I Aș fi fost cel 
puțin ridicolă. M-aș fi au- 
toexclus din profesie.

Revistele și tratatele de 
medicină la care s-a abo
nat, spiritul îndrăzneț, ne
mulțumit de cît a izbutit 
să descifreze din lumea 
vastă a necunoscutelor, 
eîmpul de infinite învăță
minte pe care l-a repre
zentat practica medicală 
în circumscripție, iată cli
matul în care s-a format 
ca medic Claudia Ștefă- 
nescu. (Anul trecut a sus
ținut examenul de medic 
primar. L-a luat fără difi
cultăți).

relatările colegilor săi nu 
mai slab pregătiți profe
sional. La urma urmei poți 
lucra și în cea mai su
perbă clinică și totuși să 
fii devansat de progresele 
științei medicale dacă în 
tine nu arde focul sacru al 
pasiunii pentru meserie. 
Munca în circumscripția 
medicală nu m-a abătut o 
clipă pe drumul deprofe- 
sionalizării : mi-am găsit 
aici suficient! stimuli de a 
continua pregătirea mea, 
de a fi la curent cu nou
tățile, de a încerca, cu mij
loacele desigur modeste pe 
care le am. rezolvarea u- 
nor probleme de cercetare 
științifică medicală.

Mergem tăcuti prin Oc

na Dejului. Un om soli
cită simplu ne Claudia 
Stefănescu :

— Doamna doctor, știți...
— Mama ?
— Da.
Doctorița face în gînd 

inventarul genții. Are oare 
tot ce-i trebuie 1 '

O nouă solicitare căreia 
doctorița îi va da curs, de 
urgentă. Nu. n-a uitat pe 
nimeni, niciodată, n-a re
zolvat în fugă nici un 
caz. nu s-a eschivat, și-a 
luat uneori răspunderi 
prea mari. E și aceasta o 
chestiune de convingere 
si de voință. Doctorița îmi 
explică.

— Am venit aici cu gîn-
dul să opresc orice boală
să se cronicizeze. Am
biție mare, poate imposi
bil de atins. Dar dacă
nu-ti propui o asemenea 
tintă. nu merită să-ti a- 
legi profesia de medic. 
Multe, foarte multe de
pind de zbaterile noastre, 
de credința în misiunea 
noastră. în profesia pentru 
care am optat.

Pasiunea și responsabi
litatea pentru profesie a 
acestei femei au fost ridi
cate — prin muncă, prin 
bucuria satisfacțiilor, prin 
respirația egală si calmă 
după obstacolele învinse 
— la rangul de înaltă e- 
tică umanitară. în înțele
sul cel mai propriu al 
cuvîntului.

mună mare, cu aproape 
12 000 de locuitori — apa
riția brutăriei 
întîrzie. după 
rea problemei 
răgănată timp 
de cooperația 
în această situație, pentru 
aprovizionarea cu pîine a 
celor 300 de salariati de 
la I.M.A.. se merge zilnic 
la Hîrlău. ceea ce este de
parte de a fi o soluție e- 
conomică. S-ar cere deci 
forurilor locale să anali
zeze lucrurile în amănunt 
și. cu sprijinul unităților 
din comună, să decidă a- 
supra formulei celei mai 
convenabile și mai opera
tive. Aceeași lipsă de co
laborare exotică si de ce în 
județele Brăila, Dolj, Argeș 
s-a ajuns la situația ciudată 
ca pe teritoriul unora din
tre comune să ființeze cîte 
2—3 brutării față-n față, 
deși necesitățile nu justifi
că nicidecum acest lucru, 
în comuna Bivolari. tot 
din județul Iași. în calea 
construcției unei brută
rii de către cooperație 
s-a ivit un alt „cui al Iui 
Pepelea" : inspecția sani
tară nu dă avizul deoarece 
apa nu ar fi... STAS. To
tuși, cele cîteva mii de lo
cuitori beau această apă. 
iar în casele lor prepară 
cu ea și pîine. Ca lucrurile 
să avanseze. U.J.C.C. a 
fost de acord să facă o nouă 
forare de adîncime pînă la 
al doilea strat de apă frea
tică. Este deci de sperat că 
din colaborarea acestor 
foruri nu va rezulta o 
nouă aminare, cl brutăria 
însăși.

Sporirea numărului de 
brutării presupune acor
darea unei atenții deosebite 
lucrărilor de construcție, 
îneît timpul scurs - de la 
adoptarea hotărîrii de a 
construi și pînă la trans
punerea ei în fapt să fie 
cît mai scurt. în unele ju
dețe ale tării însă, printre 
care Constanta. Ialomița. 
Galati, lucrările de con
strucție sînt tărăgănate cu 
anii. în județul Vrancea. 
darea în folosință a celor 6 
brutării din cadrul C.A.P. 
Hîngulești, Mihălceni, Su- 
raia, Budești, Clipicești, 
Salcia-Nouă, avînd o ca
pacitate totală de 12 tone 
în 24 de ore, se amînă de 
1—2 ani, deoarece nu au 
fost terminate toate lucră
rile. O supraveghere ahr 
piață a acestora — 
orice alt șantier —n fi 
de natură să ducă la edi
tarea tărăgănărilor atît de 
dăunătoare.

Fără îndoială, extinderea 
rețelei de brutării în me
diul rural implică și rezol
varea altor aspecte de or
din economic și tehnic, la 
care nu ne-am referit în 
rîndurile de față. întreaga 
problemă merită o ana
liză mai largă la nivelul 
județelor, în așa fel îneît 
să se ajungă la realizarea 
tuturor prevederilor în ter
menul stabilit — atît în 
interesul dezvoltării econo
miei locale, cît și al de
servirii locuitorilor.

continuă să 
ce rezolva- 
a fost tă- 
de doi ani 
de consum.

I. MIHAf

CONCURS PENTRU

„Premiu!
munitipiului
București"

în cinstea sărbătoririi a 25 de 
ani de la eliberarea României, 
Consiliul popular al municipiu
lui București organizează prin 
Comitetul pentru cultură și artă 
în colaborare cu Uniunea artiș
tilor plastici un concurs pen
tru : „Premiul municipiului 
București". Concursul este ini
țiat pentru cea mai bună pic
tură și sculptură inspirată din 
lupta Partidului Comunist Ro
mân și de cuceririle oamenilor 
muncii din (ara noastră în 
toate domeniile de activitate 
pentru făurirea socialismului, 
pentru independență națională.

înscrierile se fac în baz.a unei 
cereri ce se depune la sediul 
Comitetului pentru cultură și 
artă al municipiului București 
din str. Visarion nr. 4, pînă la 
data de 10 iulie a.c., cu men
țiunea : „Pentru concurs".

Concurenții pot prezenta nu
mai o singură lucrare de pic
tură și sculptură — în material 
definitiv — dimensiunea fiind 
la libera alegere a creatorului. 
Lucrările se vor depune la se
diul Comitetului pentru cul
tură și artă al municipiului 
București pînă la 10 august a.c., 
orele 18,00. După această dată 
lucrările prezentate nu vor mai 
fi luate în considerare.

Fiecare lucrare va avea un 
motto scris pe spatele pînzei 
într-un patrulater de circa 
6 x 12 cm, așezat pe colț. Patru
laterul va fi acoperit cu o bandă 
de hîrtie neagră bine lipită. A- 
cest motto va fi reprodus și pe 
un plic închis și sigilat, conți- 
nînd numele și adresa partici
pantului. Pentru sculptură se 
va proceda asemănător, avînd 
însă grijă ca plasarea motto- 
ului să nu prejudicieze lucrarea.

Lucrările vor fi examinate și 
apreciate de către un juriu de 
specialitate. Vor fi acordate 
următoarele premii :

Pentru pictură
Premiul I — 15 000 lei 
Premiul II — 10 000 lei 
Premiul III — 5 000 lei

Pentru sculptură
Premiul I — 20 000 lei 
Premiul II — 15 000 lei 
Premiul III — 10 000 lei
Lămuriri suplimentare se pot 

obține de la Comitetul pentru 
cultură și artă al municipiului 
București.
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economică
Fața locului” a fost RAMURILE ANEXĂ (Urmare din pag. I)

s w

examinată, inspectată
K«H

Șl A RAMAS NESCHIMBATĂ
Complexul de industrializare a 

lemnului din Tr. Severin, dat în 
funcțiune de cîțiva ani. nu a reușit 
nici pînă acum să intre în cadența 
normală. Aproape lună de lună, in
dicatorii de plan sînt sub nivelul 
prevăzut, planul financiar al între
prinderii este nerealizat si. ca ur
mare. efectele pe care statul le aș
teaptă de la această tînără unitate a 
Ministerului Economiei Forestiere nu 
se confirmă integral în realitate. S-au 
făcut analize și s-au luat măsuri; 
s-au luat măsuri si s-au făcut ana
lize. Dar neajunsurile persistă. Ni 
s-a argumentat că această stare de 
lucruri s-ar datora. în parte, unoi’ 
utilaje de slab randament. Faptele 
arată, însă, că predominante 
sînt deficiențele organizatorice in
terne, care se manifestă sub 
diverse ipostaze și care — din ne
fericire —■ se tolerează nu de ieri, 
de azi. Așa fiind situația, am urmă
rit în combinat cît de repede se acțio
nează pentru lichidarea dereglărilor 
ce apar în mecanismul activității u- 
nor fabrici din momentul cons
tatării lor — și în ce măsură fac
torii de răspundere de pe treptele 
ierarhice ale acestei întreprinderi 
sînt pregătiți să intervină competent, 
la fața locului.

, O asemenea „față a locului" este 
„^fabrica de mobilă. Aici, în primul 

imestru al anului, planul la produc- 
a fizică nu s-a îndeplinit, iar ritmi

citatea fabricației a fost de 15—18 la 
sută în prima decadă a lunilor și de... 
peste 40 la sută în cea de-a treia. 
„Asalt" în toată regula ! „Ce să fa
cem, apar uneori „goluri" de produc
ție din lipsa materiei prime, ne spu
neau maiștrii cu care am stat de 
vorbă. Cum fabricația se desfășoară 
în flux, orice abatere în aprovizio
nare, mai ales într-o secție primară, 
are consecințe negative pînă la mon
taj".

De curînd, s-a înregistrat o astfel 
de abatere. „în martie s-a între
rupt funcționarea camerei nr. 2 de 
uscare a cherestelei de fag — ne relata 
ing. Ion Dăianu, tehnolog în fabrică, 
— fiind arse două motoare electrice și 
neexistînd altele de rezervă". Ca 
urmare, s-a micșorat potențialul de 
uscare a cherestelei. în secțiile urmă
toare, oamenii spuneau că nu prea 
au de lucru. Același tehnolog jus- 

■ tifica, tot prin lipsa cherestelei 
uscate, faptul că în sectorul croit 
mașini I s-au realizat în aceeași zi, 
în schimbul de după-amiază, doar 
80 la sută din sarcini, iar în cel de 
noapte — 92 la sută. La 14 martie, 
la 8 dimineața, cele 2 motoare proas
păt rebobinate așteptau, lîngă ca
mera de uscare, să fie montate. 
„Negreșit, se montează pînă la prînz, 
cum terminăm cu urgențele" — spu
neau cei de la întreținere. Totuși, la 
orele 14 motoarele nu erau încă mon
tate. Și nici la orele 17.

— Acum vreun ceas le-au adus de 
Ia bobinat, ne-a spus tov. I. Giura, 
șeful uscătoriei. Le montăm imediat, 
nu este o treabă grea, se face 
repede...

Deci, pentru șeful uscătoriei, 9 ore 
(de la 8 la 17) valorează doar una. 
Pînă la urmă, treaba tot nu s-a 
făcut. Biroul tov. Gh. Cameniță, me
canicul șef al fabricii, era încuiat 
la ora 17. Plecase omul acasă ; în 
fond, era dreptul lui- Numai că cei 
de la întreținere, aflați în tura de 
după-amiază, într-o pauză „neofi- ■ 
cială“, fiindcă nu prea aveau de 
lucru, ne-au spus că nu primiseră 
nici o dispoziție pentru montarea 
motoarelor electrice și ridicau ne
știutori din umeri.

Cazul nu este singular. Aceeași 
inerție, aceeași modalitate de tărăgă
nare a intervenției le-am găsit am
plificate, tot la fabrica de mobilă, 
într-un exemplu „macroeconomic", 
să-i spunem. Despre ce este vorba ? 
în ultimele luni ale anului trecut 
s-au consemnat, în scriptele secto
rului de mobilă, mari „goluri" de 
producție datorită lipsei stocului de 
producție neterminată. După cum 
spunea noul inginer șef al fa
bricii, Dumitru Blăgoi, cauza consta 
în faptul că, lună de lună, cu 
regularitate, nu au existat stocuri 
de producție neterminată, care să 
asigure continuitatea procesului de 
producție și livrarea ritmică a măr
furilor. Nimeni nu a intervenit, 
nimeni n-a acționat. Cifrele sînt cea 
mai clară dovadă. Oare economiștii 
fabricii nu au sesizat anomalia și 
nu și-au dat seama de consecințe ? 
De ce și în acest an se tolerează 
astfel de inadvertențe ?

Pe marginea unor asemenea feno
mene, a evoluției diverșilor indica
tori economici, a persistenței diferi
telor anomalii, se fac sistematic con
statări la fabrica de mobilă. De 
ce măsuri sînt ele urmate ? 
în unele cazuri, doar de consta
tările perioadei următoare. Ne refe
rim, de pildă, la rezultatele produc
ției pe schimburi. Chiar dacă un 
schimb realizează jumătate din sar
cinile lui de producție, în afară de 
maistru nimeni „mai mare" nu e 
sesizat. Datele se însumează apoi pe 
zile și, în fața lor, factorii de răs
pundere din fabrică și, după aceea, 
la nivelul combinatului raraîn con
sternați. Nu planul și programarea 
producției au, deci, cuvîntul hotărî- 
tor, ci... ceea ce se obține. De aici și 
lipsa de intervenție în vederea înlă
turării operative a cauzelor neajun
surilor, precum și o anumită doză de 
indiferență față de restanțe 
zarea planului.

Totuși. în diferite unităti 
binatului lucrează ingineri 
cieni Care ar putea sesiza 
neajunsuri și cauzele lor. Dar ei sînt 
repartizați numai în schimbul I. La 
fabrica de P.F.L., de pildă, la utilaje, 
o defecțiune ce apare în schimbul I, 
după cum am constatat, determină, 
de multe ori, ca însuși inginerul șef 
al complexului să se deplaseze 
la fața locului. Dar în celelalte 
schimburi ? Nici un inginer, în întreg

complexul, nu este repartizat. Ni s-a 
spus că sînt aduși de acasă cînd 
este nevoie. Dar cine poate aprecia... 
cînd este nevoie, din moment ce 
defecțiunile unor utilaje sînt dese, 
remedierea lor este pretențioasă, iar 
pentru producția complexului fie
care minut cîștigat are o mare însem
nătate ?

...Ne-am deplasat și Ia serviciul 
aprovizionare și, de aici, la telexul 
fabricii. 'Invariabil, cînd furnizorii 
de materie primă întîrzie cu livră
rile, prin telex se lansează apelul : 
„Luați măsuri, vă rugăm !“ Un ton 
imperativ. Dar ce se întîmplă în 
cazul în care complexul nu livrează 
la termen produsele către benefi
ciari ? Tov. Anghel Bărbuț, șeful 
serviciului desfaceri, ne spunea că

La C.I.L.
Tr. Severin
se urmărește cu aceeași prompti
tudine și această problemă. De la 
depozitul de produse finite, zilnic, 
se raportează serviciului desfaceri 
eventualele restanțe care, la rîndul 
lui, informează conducerea, dacă 
măsurile ce trebuie luate îl depă
șesc. Am verificat și noi acest cir
cuit.

Ne-am aflat, într-o zi din luna 
martie, la depozitul de produse finite 
al fabricii de P.F.L. Discutăm cu șe
ful de depozit, tov. Ion Moț.

— Aveți restanțe de ieri în livrări?
— Un moment, să consult situa

țiile. Da- La Craiova, de pildă, pen
tru I.C.C.F. trebuiau să plece 
P.F.L. și nu au mai plecat, 
avut vagoane.

— Comunicați acest lucru 
cuiva ? Poate se fac intervenții, 
vor lua măsuri...

— Nu, cînd C.F.R.-ul’ ne-o 
vagoane, o să plece și marfa.

Puțin timp, apoi, discutăm și 
șeful serviciului desfacere, căruia îi 
punem aceeași întrebare :

— Aveți vreo restanță de ieri în 
livrări ?

— Nu, am primit informările, nu 
avem nimic.

Este clar deci- Nu se întîmplă me-

15 tone 
Nu am

astăzi 
se

da

cu

reu așa, cum ne spunea tov. Anghel 
Bărbuț. Restanțele în livrări per
sistă. Din consultarea graficelor de 
livrări am desprins și un alt feno
men. Livrările au loc cu totul nerit
mic. Cum reacționează în acest caz 
conducerea complexului ? în aceeași 
zi din luna martie, spre prînz, 
am asistat, în biroul directorului, Ia 
ședința zilnică de' informare asupra 
rezultatelor producției și a nereali- 
zărilor zilei precedente. La un mo
ment dat s-a ivit o dispută între 
contabilul șef al combinatului și in
ginerul șef. Primul susținea că 
pentru a îndeplini planul la produc
ția marfă vîndută și încasată ar 
trebui făcute livrări zilnice în valoa
re dublă față de cele ce se făceau 
pînă atunci. în loc să soluțio
neze prompt aceste probleme, să 
se impulsioneze ritmul livrărilor, in
ginerul șef a cerut să se întocmească 
o situație în care să se arate cauzele 
acestei stări de lucruri. Dar situații 
de acest gen s-au mai elaborat. Și tot 
nu s-a îmbunătățit ritmicitatea livră
rilor și nu s-au evitat consecințele 
nefavorabile pe plan financiar.

Dacă am redat unele momente- 
cheie din domeniul producției unor 
fabrici ale complexului severi
nean, am făcut-o fiindcă, din 
păcate, ele sînt tipice și caracteri
zează în mare măsură atmosfera de 
lucru de aici. Multe dintre dereglă
rile care apar în mecanismul produc
ției nu sînt cunoscute 
către cei în drept și, 
această cauză, se întîrzie 
lor. Iar altele, deși se 
tolerează în continuare.

Ieri, telefonic, am luat legătura 
cu comisia economică a Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R. Ni s-a 
spus că, față de prevederi, la sfir- 
șitul trimestrului I, C.I.L.-Turnu Se
verin a consemnat o nerealizare de 
2,6 milioane lei la planul producției 
marfă vîndută și încasată, iar la sor
timentele cherestea fag și mobilă a 
obținut producții mai scăzute cu 
1091 m.c. și, respectiv, 1,2 milioane 
lei în comparație cu planul. Deci, 
situația dificilă a combinatului me- 
hedințean persistă. Este hotărît. co
mitetul de direcție de la C.I.L. Tr. 
Severin să întreprindă tot ceea ce 
este necesar pentru a redresa opera
tiv întreaga situație economică a 
combinatului, pen.tru a înlătura fac
torii frînă în realizarea exemplară 
a planului și a recupera, în cel mai 
scurt timp, restanțele la producție și 
livrări ?

prompt de 
tocmai din 
remedierea 
cunosc, se

în reali-

ale com- 
și tehni- 
astfel de

Ultimii cinci ani de activitate 
au permis Uzinei metalurgice 
din Iași să atingă și chiar să de
pășească parametrii proiectați ai 
sectorului de țevi, rentabilizarea 
tuturor produselor și asimilarea 
a noi produse. S-au fabricat pînă 
în prezent 550 de tipodimensiuni 
de țevi sudate, într-o gamă 
cuprinsă între 10 mm și 114 mm. 

. cu profile de diferite forme 
geometrice, formate la rece, prin 
îndoire, din benzi de oțel. Din
tre acestea, 240 au fost asimila
te anul trecut. Un calcul ele
mentar atestă că uzina a realizat 
două produse noi la fiecare 3 
zile. Astăzi, pe poarta uzinei 
din șoseaua Țuțora 132 ies zil
nic cîte 500 tone de produse. '•

Din catalogul de produse-ghid 
desprindem cîteva sortimente : 
țevi sudate pentru instalații cu 
diametrul între 3/8 și 4 țoii, țevi 
sudate pentru construcții cu dia
metrul sub 114,5 mm ; țevi suda
te pătrate și dreptunghiulare cu 
suma laturilor mai mică de 
220 mm ; țevi sudate trase la 
rece în precizie obișnuită și 
înaltă, cu diametrul între 12 și 
60 mm ; tuburi de protecție 
etanșe, tip P.E.L., pentru insta
lații electrice ; profile cu pereți 
subțiri, de uz general, speciale 
și pentru tîmplărie metalică, cu 
lungimea desfășurată a laturilor 

. de 500 mm. Anul acesta, în no
menclatorul produselor executa
te aici s-au adăugat poziții noi, 
între care elementele tipizate de 
tîmplărie metalică. Este vorba 
de ferestre metalice sudate, în
tr-o gamă care va depăși 100 de 
forme și dimensiuni, uși meta
lice și alte elemente de con
strucții metalice.

Produsele uzinelor metalurgice 
din Iași sînt solicitate la export. 
Cumpărători din 16 țări — An
glia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
R. D. G„ R. F. G., R. P. Chineză, 
Cuba, Israel, Irak, Iordania, 
Iran, Liban, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. — sînt atrași de calita
tea constant superioară a pro
duselor purtînd inscripția „Made 
in Romania, Uzina metalurgică- 
Iași".

Ce va însemna începutul 
lui cincinal, respectiv anul 
pentru uzina ieșeană ? 
extinderi, spații mai
utilizate, utilaje aduse la numi
torul tehnicii mondiale, produc
ție care pentru început va a- 

. junge la un miliard lei anual si 
care va crește în continuare.

nou- 
1971, 
Noi 

bine

P. DĂNESCU

Combinatul de hîrtie și celuloza Brăila. Mașinile de fabricat hîrtie montate in etapa a ll-a
(Foto ’. Gh. Vințilă)

(Urmare din pag. I)

cu 
de

crează și' la Odobești, 
Răcătău. Răcăciuni și 
in alte comune din ju
deț.

Se constată și alte 
neajunsuri în desfășura
rea campaniei. Nu pes
te tot tractoarele sînt 
pregătite să funcțione
ze din plin. La coope-

a mai vorbi de schim
buri prelungite.

în județul Vrancea, 
lucrările agricole de 
primăvară n-au intrat 
în ritm normal, îndeo
sebi în zonele mai nor
dice, dar pe care cei 
din județul Bacău le 
consideră sudice. Pe

sprijin unităților res
pective nu s-au ocupat 
cu răspundere de a- 
ceastă treabă. In jude- 

' țul Vrancea se ridică 
și alte probleme. Tre
buie să se însămînțeze 
510 ha cu cartofi si 
1 254 ha cu lucerna. Nu 
s-au însămîntat însă

ȘI-AU DESCHIS

LARG ROBINETUL

BENEFICIILOR ?
în cooperativele agricole, pe lîngă 

activitatea de bază — cultura plan
telor și creșterea animalelor — sînt 
organizate și dezvoltate diferite ra
muri anexe, care asigură folosirea 
rațională a resurselor locale de ma
terii prime și contribuie la sporirea 
venituriloi- bănești ale cooperativei 
și membrilor ei. în numeroase uni
tăți se produc diferite materiale de 
construcții (cărămidă, țiglă, var, 
cahle de teracotă), prefabricate din 
beton pentru legumicultura și iri
gații, spalieri necesari susținerii vi
ței de vie. O mare extindere a luat, 
în ultimii ani, confecționarea împle
titurilor din paie, pănuși de porumb 
și papură'.

Despre eficiența economică a ra
murilor anexe vorbesc, în mod eloc
vent, cîteva cifre. Dacă în 1966 coope
rativele agricole au realizat din a- 
ceste activități 200 de milioane, în 
1968 s-a ajuns Ia circa un mi
liard de lei. Este rezultatul ^spriji
nului acordat unităților de către u- 
niunile județene 
și Uniunea Națio
nală, pentru ex
tinderea activită
ților menite să 
valorifice cu efi
ciență economică 
ridicată materiile 
prime 
să utilizeze 
de muncă 
nibilă.

Această 
roasă sursă 
energie umană și 
materială a adus o 
contribuție de seamă la dezvoltarea e- 
conomică a multor cooperative agrico
le, și la sporirea veniturilor țărănimii 
cooperatiste. O parte din aceste veni
turi este acordată cooperatorilor pen
tru zilele muncă efectuate, iar alta — 
pentru dezvoltarea sectoarelor de 
producție. Astfel, cooperativa agri
colă DudeȘti, județul Ilfov, a reali
zat în 1968, din activități anexe, 7,5 
milioane lei. Pe lîngă faptul că s-a 
ridicat simțitor valoarea zilei muncă, 
cu o parte din veniturile obținute 
cooperatorii au construit 4 ha de sere 
legumicole și au cumpărat 3 auto
camioane. Anul trecut, cooperativa 
agricolă Chiajna, din același județ, 
a obținut din activități anexe 9 mi
lioane lei.

Cooperatorii din județul Ilfov au 
realizat anul trecut, din aceste acti
vități, un venit de 142 milioane Iei, 
iar cei din județul Harghita — a- 
proape 58 milioane lei. Venituri 
bune din activitățile anexe au obți
nut ,și 
dețele 
Mureș

Sînt 
departe de a fi epuizat posibilitățile 
mari de care dispun cooperativele 
agricole de a dezvolta, pe lîngă pro
ducția agricolă — care rămîne acti
vitatea de bază — și unele . ramuri 
care să pună în valoare sursele lo
cale de materii prime, să utilizeze 
forța de muncă de la sate. Pînă în 
prezent, o mare extindere, în cadrul 
activităților anexe, a luat-o produc
ția de materiale de construcție atît 
pentru nevoile proprii ale coopera
tivelor agricole, cît și pentru cele 
ale 
de 
circa 
tone 
de țigle și olane, cahle 
racotă, spalieri din beton, tuburi și 
dale din beton pentru irigații și alte 
materiale. Cu ajutorul lor au fost 
realizate numeroase construcții agri
cole și gospodărești, locuințe și al

existente, 
forța 

dispo-
valo- 
i de

întîl-

Tușnad. O bună or
ganizare a muncii am 
constatat și în alte coo
perative agricole. Pro- 
cedînd în acest fel, coo
peratorii din județul 
Harghita, paralel 
grăbirea lucrărilor
sezon pe terenurile uni
tăților din care fac 
parte, contribuie ca și 
alte cooperative agri
cole să beneficieze de 
cartofi de sămînță pe 
care să-i poată planta 
în timpul cel mai 
scurt.

In județele în care 
am organizat raidul de 
fată, deși există un 
mare volum de lucrări 
de executat, se
nesc cazuri cînd trac
toarele și utilajele a- 
gricole nu se folosesc 
cu randamentul cuvenit. 
Din cauza unor defecți
uni de ordin organizato
ric și tehnic se pierde 
mult timp prețios. La 
cooperativa ’ agricolă 
din comuna Nicolae 
Bălcescu, județul Ba
cău, a început să se 
lucreze la cîmp cu cîte
va zile mai tîrziu față 
de unitățile vecine. 
Tractoarele stăteau a- 
liniate la sediul secției 
deoarece președintele 
unității, tov. Mihai Mi- 
titelu. împreună cu cei 
doi ingineri, nu indica
seră tractoriștilor unde 
să înceapă semănatul, 
într-un ritm lent se lu-

tele. în afară de faptul că unitățile 
respective obțin venituri importante, 
ele contribuie pe această cale la asi
gurarea unor materiale de construcții 
atît de necesare economiei.

Deși o serie de cooperative agri
cole și-au stabilit inițial să realizeze 
materiale de construcții, nu s-au 
mai îngrijit apoi să îndeplinească 
prevederile planului. Cooperativele 
agricole din județul Dolj nu au rea
lizat decît în mică măsură planul 
stabilit inițial privind producerea 
de țigle și olane. Același lucru se 
poate spune și despre cele din jude
țele Covasna, Vîlcea și Bistrița-Nă- 
săud, în cazul varului și cărămizii, 
a cahlelor de teracotă etc. în felul 
acesta, cooperativele agricole respec
tive și-au creat singure greutăți în 
asigurarea cu unele materiale de con
strucții și, în același timp, s-au lipsit 
de o sursă de venituri.

în ultimii ani, s-a dezvoltat mult 
confecționarea unei game largi de o- 
biecte de uz

losirea rațională a forței de muncă 
existente, căi sigure de sporire « 
productivității muncii.

— Din datele pa care le deținem 
reiese că. pe unele șantiere, măsu
rilor de organizare superioară a pro
ducției și a muncii nu li se acordă 
importanta cuvenită. Aceste insufi
ciente se răsfring în mod direct a- 
supra productivității muncii. Ce se 
preconizează pentru ca ele să fie e- 
vitate ?

— Lichidarea neajunsurilor se va 
face pe mai multe căi. Acum, în timp 
ce pe multe șantiere s-a trecut la pro
gramarea și urmărirea lucrărilor 
după sistemul „drumului critic", pe 
majoritatea șantierelor sînt în curs 
de elaborare fișe de organizare a 
punctelor de lucru. La acest nucleu 
orgapizatoric. care este punctul da 
lucru, există mari rezerve de creș
tere a productivității muncii, ce vor 
trebui neîntîrziat valorificate. Con
siderăm că este necesar ca flecare 
brigadă și echipă să lucreze pe baza 
unui program judicios, iar operați
ile ce le execută să corespundă în
tocmai schiței de organizare a execu
ției obiectivului de investiție.

Apreciem că. în acest fel. vom face 
pași repezi pentru atingerea și în 
ramura de constructii-montaj a rit
mului constant de lucru din indus
trie, vom putea instaura o disciplină 
a muncii mai severă, vom crea pre
misele efectuării unui control mai 
eficient. Concomitent, o atenție deo
sebită acordăm, în continuare, cali
ficării și ridicării nivelului de pre
gătire profesională a muncitorilor. In 
acest sens, țin să precizez că, în lunile 
următoare, circa 5 000 de muncitori 
vor fi calificați pe șantierele noastre.

Randamentul 
muncii este 
sub nivelul 

dotării 
tehnice

prin școli de scurtă durată. Ne vom 
concentra eforturile asupra comple
tării necesarului de muncitori la 
meseriile deficitare, ca : instalatori* 
montori. zidari și dulgheri.

— Dacă vreți să vă referiți si la 
măsurile îndreptate spre îmbunătă
țirea normelor de muncă, acestea 
fiind hotărîtoara pentru creșterea 
productivității.
— Vom introduce, pe scară largă, 

sistemul normelor globale statistice. 
Ele au fost aplicate. în ultimele luni, 
în cadrul întreprinderii 4 construc- 
ții-montaj Iași, unitate care a obținut 
rezultate dintre cele mai bune r 
între „altele, sporirea productivi
tății muncii cu 16 la sută și 
reducerea substanțială a persona
lului tehnic-administrativ. în cazul 
cînd normele de muncă se dovedesc 
necorespunzătoare condițiilor tehni
ce și organizatorice concrete, reașe
zarea lor pe baze mai realiste se va 
înfăptui cu maximum de operativi
tate.

Ne Preocupă, totodată, menținerea ’ 
stabilității muncitorilor pe fiecare 
șantier. în acest scop, începînd 
cu acest trimestru se va u- 
tiliza mai bine pîrghia acordării di
ferențiate a unor sporuri și indem
nizații. Vreau să subliniez că aceste 
masuri se vor realiza pe fondul unei 
riguroase discipline de lucru.

După cum am amintit, la fiecare 
șantier și trust de construcții, s-au 
întocmit programe de măsuri în ve
derea recuperării grabnice a rămî- 
nerilor în urmă înregistrate în tri
mestrul I. îndeplinirea lor va fi 
controlată îndeaproape de conducerea 
ministerului și direcțiile de Produc
ție ; de asemenea, pe șantierele obiec
tivelor de investiții principale au fost 
repartizate, pentru a fi îndrumate și 
controlate, cadre eu munci de răs
pundere din ministerul nostru.

Sînțem convinși că. prin aplica
rea. riguroasă a tuturor acestor mă
suri, restantele consemnate în pri
mul trimestru vor fi integral și cît 
mai repede recuperate, iar sarcinile 
ce ne revin din planul pe acest an 
în domeniul activității de construcții- 
montaj vor fi îndeplinite.★

Firește, trebuie apreciate eforturile 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de a elabora progra
me de măsuri menite să asigure re
dresarea activității șantierelor răma
se în urmă și intensificarea ritmu
lui de lucru. Semnalăm. însă, că pe 
unele din aceste șantiere, stadiul e- 
xecuției lucrărilor este încă departe 
de a reflecta posibilitățile reale. La 
șantierele de dezvoltare a combi
natelor de industrializare a lemnului 
din Focșani și Caransebeș, pe șantie
rul Combinatului de articole tehnice 
din cauciuc Pitești, în primul trimes
tru s-a realizat circa 10 la sută din 
planul anual de construcții-montaj. 
Iar pe șantierele fabricii de geamuri 
din Tîrnăveni, fabricii de ciment 
Aleșd — circa 15 la sută. Pe șan
tierele amintite și pe altele stăruie 
o slabă organizare a muncii, timpul 
de lucru, forța de muncă și 
utilajele nu sînt folosite judicios. 
Așa stînd lucrurile, este de așteptat 
că factorii de răspundere din minis
ter nu vor admite nici o întîrziera 
în aplicarea măsurilor preconizate, 
nici o justificare ce ar putea amîna 
intrarea în ritm normal de lucru a 
fiecărui șantier în parte. Toate for
țele, întreaga energie și toate mij
loacele trebuie canalizate spre acce
lerarea ritmului lucrărilor, pentru 
ca pînă la sfîrșitul lunii aprilie să 
se recupereze restanțele din trimes
trul I, pentru ea planul pe primul 
semestru să fie realizat atît la vo
lumul de construcții-montaj, cît și la 
capitolul punere în funcțiune a noi
lor obiective de investiții.

Convorbire consemnată de
Dan MATEESCU

gospodăresc, cum 
sînt coșurile îm
pletite din pă- 
nuși de porumb, 
din răchită, nu
iele de alun sau 
din papură. In 
prezent, în coo
perativele agri
cole se produc 60 
de sortimente de 
împletituri și o- 
biecte artizanat, 
multe din ele 
fiind solicitate la 
export. Anul tre
cut, cooperative

le agricole au livrat pentru ex
port produse din ramurile anexe în 
valoare de peste 5 500 000 lei. Intrucît 
împletiturile, precum și alte produse 
realizate în activitățile anexe sînt 
solicitate mult peste hotare, coope
rativele agricole și-au propus să 
dezvolte aceste activități și să livre
ze în acest an la export cantități 
mai mari de produse obținute în ra
murile anexe. Expoziția care a avut 
loc, în toamna anului trecut, la ha
lele Obor din Capitală, cu prilejul 
„Zilei recoltei", a constituit un nime
rit prilej de etalare a împletiturilor 
realizate de cooperatori, a numeroa
selor obiecte din ceramică lucrate 
cu deosebită măiestrie. Așa au fost 
coșurile de nuiele produse de coo
perativa agricolă din Topologu-Tul- 
cea ; coșulețele din pănuși de po
rumb împletite cu artă de coopera
torii din Chendu-Mare, județul Mu
reș, pălăriile din paie ale celor din 
Hodoșa, același județ. Arta olăritu
lui era reflectată prin vestitele vase 
de Oboga (Olt), de la Vama Satu 
Mare și Gorgota (Prahova). In a- 
ceastă direcție s-ar putea face mai 
mult în sensul ca, în fiecare coope
rativă agricolă, să fie produse un o- 
biect sau o gamă de obiecte din cele 
specifice locului.

în toate județele sînt condiții bune 
de organizare a unor activități a- 
nexe privind confecționarea de îm
pletituri din pănuși de porumb, din 
nuiele de răchită și de alun. Totuși, 
în județele Arad, Alba, Argeș. Boto
șani, Brăila, Caraș-Severin, Dîmbo
vița, Gorj, Iași, Olt, Suceava nu 
a existat o preocupare susținută din 
partea uniunilor județene de a ex
tinde aceste acțiuni valoroase. Simi
lar stau lucrurile și în cazul confec
ționării măturilor din sorg, care a 
fost extinsă doar în 19 județe din 
cele 39 existente în țară.

Am ridicat această problemă toc
mai în aceste zile de primăvară 
cînd, pe lîngă lucrările agricole de 
sezon, trebuie să se asigure și baza 
materială necesară producției unor 
obiecte de uz casnic. Este vorba de 
însămînțarea unor suprafețe cores
punzătoare cu sorg pentru a se asi
gura materia primă necesară con
fecționării măturilor. Tot în această 
perioadă se poate planta răchită pe 
terenurile mlăștinoase. O dată cu în
călzirea timpului poate fi intensifi
cată, de asemenea, producerea ma
terialelor de construcții, fără a se 
stînjeni însă lucrările de sezon.

Pentru a se impulsiona dezvolta
rea ramurilor anexe în cooperativele 
agricole se cere ca activitatea de 
valorificare să fie organizată cît mai 
bine. Spre a veni în sprijinul coo
perativelor agricole, Uniunea Națio
nală a întreprins o seamă de acțiuni, 
în cadrul Direcției generale de apro
vizionare tehnico-materială s-a în
ființat un serviciu de desfacere a 
produselor’ din activitățile anexe 
care, în 1968, a asigurat valorifica
rea de mărfuri în valoare de 65 mi
lioane lei. De asemenea, au fost în
ființate magazine intercooperatiste de 
desfacere în București, Brașov, Tîrgu 
Neamț, Mamaia, Odorhei și Bacău, a- 
sigurînd o mai bună valorificare a 
produselor respective.

Este adevărat, există unele greu
tăți în ce privește valorificarea pro
duselor confecționate în secțiile a- 
nexe. Cooperativa agricolă Tihău, 
județul Sălaj, are în stoc circa 6 000 
coșuri de nuiele pentru care nu are 
asigurată desfacerea. Asemenea si
tuații-se pot întîlni și -la alte unităti. 
Acest lucru se întîmplă fie că nu 
există o preocupare din partea celor 
care au menirea să asigure valorifi
carea, fie din cauză că unele uni
tăți produc anumite mărfuri fără să 
aibă, în prealabil, asigurată desfa
cerea lor prin contracte.

Ținînd seama de importanța ce o 
au ramurile anexe pentru dezvolta
rea economică a cooperativelor a- 
gricole și mai ales în sporirea veni
turilor membrilor cooperatori, se im
pune ca uniunile județene ale coo
perativelor agricole să se preocupe 
mai mult de extinderea acestor ac
tivități în toate unitățile în care 
există condiții.

ÎNSEMNĂRI DIN UNELE
COOPERATIVE AGRICOLE

DE PRODUCȚIE

cooperativele agricole din ju- 
Prahova, Vîlcea, Maramureș, 
și altele.
realizări incontestabile, dar

altor unități, 
exemplu, au

185 milioane cărămizi, 20 000 
var și însemnate cantități 

de te-

mai înainte, 
serie 

asupra
consemnat 
se constată și o 
de neajunsuri 
cărora insistăm în mod 
deosebit pentru a fi în
lăturate operativ. Pri
mul aspect: cartofi 
există, dar nu se pre
zintă unitățile pentru 

■ a-i prelua. Șeful uni-

de primăvară
rativa agricolă din co
muna Traian, 
tractoare sosite 
rînd de la Uzina 
parații din 
n-au intrat deloc în 
brazdă deoarece nu le 
funcționează sistemul 
hidraulic de ridicare. 
La I.M.A. Răcăciuni nu 
s-au asigurat tracto
riști pentru toate trac
toarele. La secțiile de 
la Horgești și Răcătău 
lipsesc bateriile, iar la 
Fărăoani nu s-a asi
gurat nici măcar un 
schimb complet, fără

două 
de cu- 
de re- 
Tecuci

considerentul că aici 
solul ar fi mai umed, 
nici nu s-a încercat să 
se identifice și să se 
lucreze porțiunile us
cate. Așa se face că, în 
ultimele zile, cînd 
timpul a fosț_ bun de

• lucru, la 
Păunești, 
Corbița nu s-a ieșit la 
cimp ; tractoarele stă
teau aliniate la sediul 
brigăzilor, iar mecani
zatorii în așteptare. 
Specialiștii direcției a- 
gricoie județene,' acti
viștii de partid și de 
stat trimiși să acorde

Ruginești. 
Prisăcani,

decît 18 și, respectiv. 
350 ha, deoarece coo
perativele agricole nu 
au sămînță. Trustul 
„Agrosem" și I.L.F. Su
ceava, în ciuda apelu
rilor repetate și a dru
murilor bătute de de
legați, face doar promi
siuni.

Și în alte județe a 
fost sesizat faptul că 
se întîrzie primirea 
cartofilor’ 
mînță. De 
urmărit 
blemă în 
ghita. Pe 
tele bune 1

întîrzie
Dentru 

: aceea 
această 
județul 
lingă aspec- 

pe care le-am

să- 
am 

pro- 
Har-

Anul trecut, 
fost produse

din 
ne-a 
cele

tății „Agrosem" 
Miercurea Ciuc 
informat că din
3 000 de tone cartofi de
sămînță care s-au în- 
silozat, au fost ridicate 
pînă în prezent numai 
500 tone. Cele mai mari 
cantități le au de 
cat cooperativele 
cole 
reș, 
hor. 
tele, 
care 
ca 
de sămînță, nu a trans-- 
portat decît cantități 
neglijabile. Unele coo-

ridi- 
agri- 
Mu- 

Bi-
din județele 
Maramureș, 
Constanța și al- 
Județul Mureș, 
are aici cir- 

1 600 tone cartofi

perative agricole, pro
gramate pentru a 
transporta cartofi de 
sămînță la această bază, 
nu au respectat sarci
nile contractuale. în a- 
ceastă situație se gă
sesc cele din Sînmar- 
tin, Sîntimbru, Cetă- 
țuia. Există și unele 
deficiențe de ordin or
ganizatoric care în
greunează transportul 
cartofilor. Dacă în u- 
nele zile au lipsit va
goanele, acum cînd ele 
există stau neîricărca- 

. te. „Agrosem" a solicitat 
pentru gara Tușnad 12 
vagoane. însă, din lip
sa încărcătorilor, 8 va
goane au fost refuzate 
și dirijate în alte părți. 
Bineînțeles, pentru a- 
cestea solicitantul este 
obligat să plătească 
penalizări. Iată cîteva 
probleme care trebuie 
rezolvate în legătură 
cu transportul cartofi
lor de sămînță. Coope
rativele agricole din 
județul Harghita tre
buie să treacă la amba
larea cartofilor pentru 
a putea fi expediați la 
locul de destinație.

In toate 
problemele 
care 
tură 
colă 
buie 
mai i 
către 
de partid și de 
pentru ca semănatul si 
alte lucrări de sezon 
să se execute fără în- 
tîrziere.

județele, 
complexe 

se ridică în legă- 
cu campania agri- 
de primăvară tre- 
rezolvate cu cea 

mare urgență de 
organele locale 

stat,

Florea CEAUȘESCU
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CONFERINȚA UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI II. A. S. R.
prezentat de tovarășul Mircea Angelescu

Din cuvîntul
participantilor la discuții

Raportul Consiliului U.A.S.R., pre
zentat de Mircea Angelescu, pre
ședintele consiliului, menționează 
că a Vil-a Conferință a Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România își 
desfășoară lucrările în atmosfera de 
entuziasm creator cu care întregul 
popor întîmpină cea de-a 25-a ani
versare a eliberării României, în
făptuind vastul program al desăvîr- 
șirii construcției socialiste elaborat 
de cel de-al IX-lea Congres și 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român.

însuflețit de amploarea și dinamis
mul dezvoltării patriei, tineretul nos
tru este pe deplin conștient că rea
lizările obținute în anii construcției 
socialiste sînt rodul muncii eroice a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, expresia devotamentului 
maselor largi de cetățeni, fără deo
sebire de naționalitate, pentru cauza 
socialismului, a înfloririi materiale 
și spirituale a României.

Izvorul acestor înfăptuiri îl con
stituie politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, a Co
mitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
ceastă politică izvorăște din studiul 
realităților și cerințelor societății 
noastre în plin proces de dezvoltare 
socialistă, întruchipînd cele mai 
înalte aspirații, interesele vitale ale 
poporului român. îndeplinindu-și cu 
cinste rolul de detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre, urmat cu devotament și în
credere nețărmurită de întregul po
por — Partidul Comunist Român con
duce oamenii muncii pe drumul în
făptuirii idealului de bunăstare și fe
ricire, pe drumul socialismului și co
munismului. Tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește în patria noas
tră este închinat ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor; principalul beneficiar al a- 
cestor înfăptuiri este tineretul, care 
se bucură din plin de binefacerile 
socialismului și comunismului pentru 
care au militat și și-au închinat 
munca și viața atîtea generații. Ani
mat de dragoste profundă față de pa
tria socialistă, întregul tineret al țării
— muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți, fără deosebire de 
naționalitate — participă activ la 
viața politică, economică și socială a 
tării, își consacră puterea de muncă 
înfăptuirii politicii partidului de ri
dicare a patriei pe culmile progre
sului și civilizației socialiste.

Tineretul nostru dă o înaltă pre
țuire atenției acordate de partid dez
voltării și perfecționării învățămîn- 
tului de toate gradele, factor esen
țial în ridicarea nivelului de cultură 
și instruire a poporului, în pregăti
rea pentru muncă și viață a tinere
lor generații. Una din cuceririle de 
seamă ale socialismului o constituie 
dreptul și posibilitatea reală asigu
rată tuturor tinerilor patriei, dornici 
să studieze și să se instruiască, de a 
urma gratuit orice formă de învăță- 
mînt, potrivit înclinațiilor și aptitu
dinilor lor.

în cadrul sistemului de tnvățămînt 
din tara noastră, școala superioară 
cunoaște o largă dezvoltare. Româ
nia se situează alături de țările a- 
vansate ale lumii prin numărul de 
studenți raportat la populație. Pe 
băncile celor 189 facultăți din 16 cen
tre universitare învață în prezent 
circa 145 000 de studenți, ceea ce în
seamnă că la 10 000 de locuitori re
vin 75 de studenți față de numai 17 
în 1938. Tineretul universitar al tă
rii se bucură de condiții optime de 
viată și studiu ; 65 la sută din nu
mărul studenților de la cursurile 
de zi beneficiază de burse de stat, 
substantial mărite în cursul anului 
trecut, peste 60 000 de studenti lo
cuiesc în cămine si iau masa la 
cantine.

încadrîndu-se în suita de măsuri 
adoptate în ultimii ani de condu
cerea partidului și statului pentru 
perfectionarea diferitelor domenii ale 
activității sociale din tara noastră. 
Directivele Comitetului Central și 
noua Lege a învățămîntului marchea
ză o etapă importantă în continua 
dezvoltare si perfecționare a scolii 
în raport cu cerințele actuale si 
de perspectivă ale economiei și 
culturii noastre socialiste, cu dez
voltarea impetuoasă a științei' și teh
nicii contemporane.

Referindu-se la îmbunătățirile a- 
duse învățămîntului, la condițiile 
create tinerei generații — rapor
tul a subliniat în continuare că ac
tuala conferință constituie cel mai 
bun prilej pentru a transmite Par
tidului Comunist Român, conducerii 
sale, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
recunoștința fierbinte a studenților 
din patria noastră pentru grija deo
sebită pe care o acordă învățămîn
tului, pentru dragostea și solicitudi
nea cu care înconjoară tineretul ță
rii, pentru perspectivele luminoase 
deschise studențimii în acești minu
nați ani ai uceniciei universitare.

Ceea ce exprimă în cel mai înalt 
grad trăsăturile studențimii noastre
— parte integrantă a tineretului ță
rii — este devotamentul nemărginit 
față de patria socialistă, fidelitatea 
dgplină față de politica internă și ex
ternă a partidului comuniștilor, în 
care vede întruchiparea idealurilor 
celor mai înalte ale națiunii noastre, 
hotărîrea de a-și închina întreaga 
viață triumfului socialismului și co
munismului, făuririi viitorului fericit 
al poporului nostru.

Participînd cu entuziasm la marile 
evenimente politice care au polari
zat voința și capacitatea de muncă a 
întregului popor — tineretul nostru 
universitar se manifestă ca un fac
tor activ în viața politică și socială, 
aduce mărturia unei înalte conștiințe 
patriotice și cetățenești. O dovadă 
elocventă în acest sens este prezența 
uniunii noastre în Frontul Unității 
Socialiste — organism social-politic 
ce unește, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, principalele orga
nizații de masă și obștești, toate cla
sele și forțele sociale ale națiunii 
socialiste și dă expresie organizato
rică unității moral-politice a între
gului popor în jurul partidului șl 
guvernului.

Făcînd apoi un bilanț al celor doi 
ani de activitate de la ultima confe
rință, raportul subliniază munca har
nică a imensei majorități a studen
ților, stăruința și pasiunea cu care 
aceștia își însușesc cuceririle științei 
și tehnicii, seriozitatea cu care se pre
gătesc să devină specialiști cu 
o temeinică formație profesională și 
politică. în ultimii doi ani, aproape 
40 000 de tineri absolvenți au sporit 
rîndurile intelectualității noastre, in- 

tegrîndu-se activ în munca plină de 
abnegație a oamenilor muncii pen
tru dezvoltarea economiei naționale, 
pentru înflorirea științei și culturii 
românești.

Principala preocupare a organiza
țiilor noastre — se arată în raport — 
a constituit-o și în această perioadă 
dezvoltarea răspunderii studenților 
față de însușirea temeinică a profe
siunii, stimularea pasiunii pentru 
știință, întărirea disciplinei universi
tare, sprijinirea procesului instructiv- 
educativ. Activitatea organizațiilor 
U.T.C. și A.S. a răspuns în mai mare 
măsură preocupărilor studenților 
pentru cunoașterea și însușirea po
liticii partidului, pentru înțelegerea 
fenomenelor vieții social-politice in
terne și internaționale. în același 
timp au fost asigurate o mai mare 
varietate și un conținut mai bogat 
manifestărilor cultural-artistice, spor
tive, distractive, s-a trecut la orga
nizarea activității de pregătire a 
studenților pentru apărarea patriei.

După ce a fost relevat ansamblul 
măsurilor adoptate de partid pentru 
perfecționarea învățămîntului supe
rior, în raport se subliniază : Crite
riul de apreciere a eforturilor fă
cute de către studenti îl constituie, 
fără îndoială, rezultatele obținute la 
învățătură, nivelul pregătirii dobîn- 
dite de-a lungul anilor de studii și 
în ultimă instanță capacitatea de a 
răspunde cerințelor și exigentelor 
mereu sporite ale viitoarelor locuri 
de muncă.

Analizînd — în continuare — cau
zele care generează unele rezultate 
nesatîsfăcătoare în pregătirea stu
denților, raportul subliniază : Asocia
țiile trebuie să desfășoare o susținută 
muncă politică pentru dezvoltarea 
răspunderii tuturor studenților față 
de îndeplinirea îndatoririlor profe
sionale. să contribuie sistematic la 
îmbunătățirea disciplinei universitare, 
la ridicarea nivelului de pregătire 
al studenților.

în . preocupările organizațiilor 
noastre un loc mult mai important 
trebuie să revină muncii politice în 
rîndul studenților din anul I, edu
cării lor în spiritul răspunderii uni
versitare față de propria pregătire, 
integrării lor în viața și activitatea 
facultății, deprinderii cu metodolo
gia de studiu adecvată scolii supe
rioare.

Una din sarcinile importante ce 
revine în viitor asociațiilor este îm
bunătățirea substanțială a activității 
cercurilor științifice studențești, la 
baza căreia trebuie să stea legătura 
strînsă cu problemele concrete ale 
economiei, științei și culturii noastre.

în legătură cu întreaga activitate 
care se desfășoară pentru îmbună
tățirea învățămîntului superior, a- 
sociatiile studențești trebuie să co
laboreze strîns cu conducerile in
stitutelor si facultăților.

Peste putină vreme o nouă Pro
moție de tineri formați si educați 
de școala noastră superioară va 
soori rîndurile intelectualității. în- 
drept.îndu-se sure toate domeniile de 
activitate. Datoria patriotică a ab
solvenților institutelor de învătămînt 
superior, care timp de peste un de
ceniu si jumătate, prin grija și e- 
forturile poporului nostru, au stră
bătut toate treptele învățămîntului, 
este de a merge acolo unde tara 
are mai multă nevoie de ei. de a 
se încadra cu tot elanul la locul de 
muncă repartizat, de a-si valorifica 
întreaga pregătire dobîndită în 
școală. în slujba progresului neîn
cetat al economiei si culturii pa
triei socialiste.

Referindu-se Ia problemele legate 
de educația comunistă a tineretului 
studios, în raport se arată : Forma
rea și educarea viitorilor specialiști 
în spiritul comunismului implică atît 
însușirea temeinică a științelor mo
derne, cît și asimilarea unei vaste 
culturi umaniste, a concepției ma- 
terialist-dialectice. care contribuie 
la înțelegerea perspectivelor și sen
sului dezvoltării istorice, a impera
tivelor majore ale vremurilor noas
tre. Specialistul pe care îl pregătesc 
institutele de învătămînt superior 
trebuie să fie un om cu o temeinică 
formație de profil, care să stăpî- 
nească în profunzime bazele științei 
respective și, totodată, un om multi
lateral dezvoltat, cu un larg orizont 
cultural și profunde convingeri mar
xiste, militant revoluționar pentru 
cauza socialismului, pentru năzuin
țele de libertate și dreptate socială 
ale poporului nostru. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la Conferința 
Națională a cadrelor didactice, 
în predarea disciplinelor umanis
te își mai fac loc confuzii, se 
propagă uneori concepții sau men
talități înapoiate, unele cursuri și 
seminarii de științe sociale se des
fășoară în mod schematic si sim
plist. se reduc la memorarea meca
nică a unor formule generale rup
te de problematica vieții, de preocu
pările ideologice multilaterale ale 
partidului nostru. Aceste discipline 
trebuie să ajute studenții să dobîn- 
dească criterii științifice. în lumina 
principiilor filozofiei materialist- 
dihlectice. de interpretare justă a 
vastului tezaur de valori spiritua
le ale poporului nostru si ale u- 
manității, să-și însușească învățătu
ra marxist-leninistă ca știință vie, 
creatoare, ca metodă de cercetare a 
dezvoltării societății, de înțelegere 
a sensului luptei revoluționare în 
lume.

Organizațiile noastre resimt nece
sitatea ca aceste probleme puse de 
conducerea partidului să-și găsească 
o rezolvare mai grabnică din par
tea Ministerului învățămîntului, a 
conducerilor institutelor, a catedre
lor, răspunzînd astfel dorinței stu
denților de a-și forma o concepție 
înaintată despre lume și viață, aspi
rației legitime a tineretului de a în
țelege procesele lumii contempo
rane.

îndeplinirea acestui obiectiv im
pune totodată intensificarea substan
țială a muncii politice a organizației 
noastre, îmbunătățirea conținutului 
și formelor de acțiune, cuprinderea 
masei largi a tineretului universitar 
în sfera acestei activități.

Contribuind activ la formarea gîn- 
dirii creatoare a studenților, la sti
mularea pasiunii pentru adevăr, la 
cunoașterea noilor cuceriri științi
fice, a fenomenelor lumii contempo
rane — asociațiile vor trebui să ini
țieze dezbateri de înaltă ținută ideo
logică, să manifeste mai multă ini
țiativă în munca de propagandă, să 
ofere răspunsuri argumentate la toate 
problemele care preocupă pe stu
denți, de pe pozițiile partidului nos

tru, ale concepției marxist-leniniste 
despre lume și societate. în mod 
deosebit asociațiile vor trebui
să ajute studenții să cunoască
temeinic, sub toate aspectele, politica 
științifică a partidului, obiectivele, 
principiile și modalitățile practice de . 
rezolvare a problemelor complexe ale 
dezvoltării economice. Dovedind re
ceptivitatea față de nou, față de 
ideile și tendințele înaintate în filo
zofie, știință, artă și cultură — tre
buie să manifestăm o atitudine com
bativă față de tot ceea ce repre
zintă concepții înapoiate, retrograde 
față de orice încercare de reabilitare 
și reactualizare a unor teorii idea
liste, mistice, iraționaliste din trecut, 
sau de preluare necritică a unor idei 
neștiințifice de largă circulație în 
alte țări.

Organizațiile noastre trebuie să 
contribuie nemijlocit la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a studenților, să 
militeze activ pentru educarea tine
retului universitar în spiritul patrio
tismului socialist, al devotamentului 
față de partid — forța politică con
ducătoare a întregii noastre națiuni
— al dragostei și respectului față de 
clasa muncitoare, față de făuritorii 
bunurilor materiale și spirituale. Prin 
întreaga lor activitate politico-edu- 
cativă, asociațiile sînt datoare să 
aducă o contribuție continuă la edu
carea tineretului universitar în spi
ritul frăției dintre tinerii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, al devotamentului față de 
patria comună — România socialistă.

Asociațiile sînt chemate să desfă
șoare o bogată activitate politico-edu- 
cativă în sprijinul formării etice și 
civice a studenților, pentru a cultiva 
dragostea de muncă, demnitatea, cins
tea, principialitatea, o atitudine îna
intată și o comportare exemplară în 
viață și societate, pentru a crește 
intelectuali de tip nou, comuniști, 
devotați cauzei socialismului și co
munismului.

Un loc important în activitatea 
politico-educativă a asociațiilor tre
buie să-l constituie preocuparea față 
de revistele studențești din institute, 
pentru orientarea și conținutul 
acestoi publicații, pentru îndruma
rea colectivelor redacționale. Apre
ciind faptul că revista „Viața stu
dențească'' și-a îmbunătățit simțitoi 
conținutul, s-a ancorat mai adînc în 
preocupările tineretului studios, ale 
școlii superioare, și-a sporit comba
tivitatea și abordează o tematică va
riată, subliniem necesitatea ridicării 
nivelului de tratare a problemelor 
corespunzător creșterii exigențelor 
studențimii, a reflectării mai largi 
a activității din toate centrele uni
versitare, Revista „Amfiteatru* tre
buie să promoveze creațit do va
loare, ancorată puternic îr. realitățile 
societăți: noastre, să exprime atitu
dinea militantă, spiritul optimist al 
tineretului nostru ; ea trebuie să ma
nifeste mai multă preocupare pentru 
îndrumarea artistică și ideologică a 
studenților creatori, să se situeze 
ferm pe pozițiile filozofiei materia
liste în abordarea fenomenelor și cu-, 
rentelor literar-artistice,

Subliniind în continuare elemen
tele pozitive care ilustrează faptul 
că'activitatea cultural-educativă ocu
pă un loc important în viața orga
nizațiilor U.T.C. și răspunde unei arii 
mai largi de cerințe și preocupări 
ale studenților, raportul menționează 
că în acest domeniu se resimt încă 
multe deficiențe. Rămîne ca o sar
cină de mare importanță pentru or
ganizațiile noastre și îndeosebi pen
tru organizațiile de an și facultăți să 
manifeste mai multă solicitudine față 
de cerințele studenților, să se pre
ocupe mai îndeaproape de organiza
rea sistematică a unor manifestări 
culturale și distractive. Este necesar, 
de asemenea, ca și conducerile insti
tutelor și facultăților să dea dovadă 
de mai multă înțelegere și să spri
jine acțiunile cultural-artistice ale 
organizațiilor noastre.

Arta și literatura, presa și critica 
literară și artistică, teatrul și cine
matografia, radioul și televiziunea au 
un rol social deosebit de important 
în cultivarea gustului pentru frumos, 
în influențarea formării conștiințelor 
și caracterelor, în special a celor ti
nere. Studențimea manifestă un mare 
interes pentru fenomenul literar și 
artistic. Dorim să ne exprimăm con
vingerea cu acest prilej că în spiri
tul dezbaterilor de la ultima adu
nare generală a scriitorilor, proza
torii, poeții și dramaturgii noștri vor 
crea tot mai multe opere de valoare, 
pătrunse de un puternic mesaj uma
nist. de ideile generoase ale comunis
mului, care să exprime aspirațiile 
poporului și tineretului nostru, în 
care să-și găsească o mai largă re
flectare realitățile contemporane ale 
țării noastre, perspectivele ei lumi
noase.

Am dori ca editurile și presa lite
rară să manifeste mai multă exigență 
estetică și ideologică față de lucră
rile și articolele publicate combătînd 
promovarea unor puncte de vedere 
confuze, tendințe greșite, poziții ira
ționaliste, de natură să provoace de
zorientare sau să îndepărteze citito
rul de literatură.

Tineretul studențesc, care dove
dește o deosebită receptivitate față 
de creația cinematografică, așteaptă 
filme de calitate, pe teme actuale, 
inspirate din munca și viața poporu
lui, a tineretului, care să corespundă 
și efortului material, sprijinului pe 
care statul îl acordă cinematografiei 
noastre.

Raportul s-a ocupat de relațiile ex
terne ale U.A.S.R. Exprimînd năzu
ințele de pace și progres ale po
porului român — se arată în raport
— partidul și statul nostru promo
vează 6 politică externă îndreptată 
spre dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și coiaborare frățească cu toate 
țările socialiste, de întărire a coeziu
nii mișcării comuniste si muncito
rești internaționale, a unității forțe
lor revoluționare și democratice, de 
intensificare a colaborării cu toate 
statele, indiferent de orînduirea loi 
social-politică, a legăturilor de soli
daritate cu popoarele care luptă 
pentru libertate și independență na
țională, pentru progres social și eco
nomic. împotriva imperialismului și 
reacțiunii. Activitatea susținută des
fășurată în ultima vreme de țara 
noastră pe plan international, con
tactele multiple pe linie de partid 
și de stat, participarea la Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ a! 
țărilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, aprobarea de către orga
nele noastre constitutionale a Apelu
lui și a celorlalte documente de la 
Budapesta — exprimă hotărîrea par
tidului și guvernului nostru de a mi

lita neabătut pentru însănătoșirea 
atmosferei politice și dezvoltarea co
laborării internaționale, pentru eli
minarea focarelor de neliniște și con
flict, pentru înlocuirea politicii de 
intimidare și zăngănit de arme cu o 
politică rațională, constructivă, o- 
rientată spre consolidarea păcii și 
securității în lume. Tineretul nostru 
universitar își exprimă alături de toii 
oamenii muncii adeziunea unanimă 
față de întreaga politică externă a 
partidului și statului nostru, față de 
activitatea intensă desfășurată de 
Comitetul Central al Partidului in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — activitate plină de fer
mitate principială, consecventă, în
chinată promovării în relațiile in
ternaționale a unor principii care 
corespund în întregime nu numai 
intereselor poporului român ci și ale 
tuturor țărilor socialiste, ale tuturor 
popoarelor.

Aplicînd cu consecvență în relațiile 
sale externe aceste principii, Con
siliul U.A.S.R. a pus în centrul ac
tivității sale internaționale dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare cu organizațiile studen
țești din toate țările socialiste, 
în același timp, uniunea a dezvoltat 
și diversificat relațiile cu organiza
țiile studențești de pe toate conti
nentele, indiferent de convingerile 
lor politice, filozofice sau religioase, 
pe platforma luptei comune pentru 
realizarea aspirațiilor legitime ale 
studențimii pentru pace, democrație 
și progres social.

U.A.S.R. acordă o atenție deose
bită dezvoltării relațiilor dintre or
ganizațiile studențești din Europa, 
eliminării neîncrederii și promovării 
sentimentelor de stimă și respect re
ciproc.

însuflețiți de convingerea fermă că 
o cerință majoră a vieții contempo
rane o constituie asigurarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
în mod liber și suveran destinele 
sale, studenții români au acordat și 
sînt hotărîți să acorde și în viitor 
studenților și poporului vietnamez 
întregul loi sprijin moral, material 
și politic. Ei își manifestă solidarita
tea cu studenții și popoarele din ță
rile coloniale sau recent eliberate, 
sprijinind activ lupta acestora pentru 
independență națională împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului pentru drepturi 
și libertăți democratice.

Activitatea U.A.S.R în cadrul U- 
niunii Internationale a Studenților a 
fost orientată cu perseverentă spre 
întărirea continui a unității și lărgi
rea rînduriloi acestei organizații in
ternaționale, pentru dezvoltarea co
operări! studențești, pentru stabili- 
res între organizațiile membre a 
unoi relații bazate pe deplină egali
tate în drepturi, pe încredere, stimă 
și respect reciproc, pentru aplicarea 
și respectarea strictă în U.I.S. a 
principiilor democratice. U.Â.S.R. 
consideră câ Uniunea Internațională 
a Studenților trebuie să exprime 
preocupările. năzuințele și aspira
țiile tuturor organizațiilor progre
siste studențești, să fie o organizație 
larg democratică, care să tină seama 
de diversitatea condițiilor în care-și 
desfășoară activitatea uniunile 
membre, pentru a putea constitui eu 
adevărat o bază reală și constructivă 
de dezvoltare a colaborării multila
terale, de promovare a rnitătii-de 
acțiune a mișcării studențești inter
naționale, pe platforma luptei pentru 
drepturi și libertăți democratice. îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
pace și progres. Nutrim încrederea 
că în ciuda deosebirilor de vederi 
există largi posibilități de colaborare 
cu organizații din cele mai diferite, 
interesate în lupta împotriva impe
rialismului și reacțiunii. pentru pro
movarea înțelegerii, apărarea păcii 
și securității internaționale.

Conferința noastră a înscris pe 
ordinea sa de zi dezbaterea și adop
tarea noului Statut al U.A.S.R. — a 
subliniat în continuare raportorul. 
După cum se știe, în decursul anilor 
formele de organizare a studențimii 
au cunoscut un proces de perfecțio
nare continuă. Cu toate acestea, prac
tica a dovedit că existenta în facul
tăți a două organizații de tineret, cu- 
prinzînd aceiași membri și avînd a- 
celeași preocupări, cu organe de 
conducere proprii a dus la menține
rea unor paralelisme în munca e- 
ducativă, la dispersarea forțelor și 
la supraîncărcarea studenților. Ți- 
nînd seama de această situație, de 
opiniile a numeroși studenti și ca
dre ale U.T.C. și A.S.. considerăm 
necesar ca, în spiritul Hotărîrii ple
narei Comitetului Central al P.C.R. 
cu privire la munca educativă în 
rîndul tineretului. în viitor, întreaga 
muncă obștească a tineretului uni
versitar să se desfășoare in cadrul 
asociațiilor studențești. ca formă 
specifică de organizare a activității 
Uniunii Tineretului Comunist în în
vățământul superior. în acest fel 
Uniunea Asociațiilor Studențești din 
România va fi organizația unică re
prezentativă, politică și profesională 
a tineretului universitar ca parte in
tegrantă a Uniunii Tineretului Co
munist — organizația revoluționară 
a întregului tineret din oatria 
noastră.

Principiul fundamental al întregii 
activități a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România este conducerea 
de către partid, asociațiile și uniunile 
studențești lucrînd sub conducerea și 
îndrumarea nemijlocită a arganiza- 
țiilor de partid respective. în con
formitate cu faptul că U.A.S.R. este 
parte integrantă a Uniunii Tineretu
lui Comunist, uniunile asociațiilor 
studențești din centrele universitare 
reprezintă părți componente ale or
ganizațiilor municipale și orășenești 
ale U.T.C. și își vor desfășura acti
vitatea sub îndrumarea nemijlocită 
a organelor de conducere ale aces
tora. Consiliul U.A.S.R își va des
fășura activitatea sub îndrumarea 
C.C. al U.T.C., organul unic de con
ducere a organizației revoluționare 
a tineretului din patria noastră

Măsurile pe care Ie preconizăm 
pentru realizarea unui cadru unitar 
de desfășurare a activități: obștești a 
studențimii vor trebui să ducă la 
îmbunătățirea generală a activității 
în rîndul tineretului universitar, la 
ridicarea nivelului muncii politice, 
ideologice, educative.

Tînăra noastră generație uni
versitară încredințează partidul și 
poporul că va munci neobosit pentru 
a dobîndi o înaltă pregătire științi
fică și ideologică, că își va închina 
întreaga viață construirii viitoru
lui luminos al patriei, triumfu
lui socialismului și comunismului.

In prima zi a lucrărilor celei de-a VII-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România au luat cuvîntul pe marginea Raportului de activi; 
tate al consiliului un mare număr de delegați și invitați, cadre didactice și 
reprezentanți ai studenților din diferite centre universitare.

Studențimea noastră, a spus la în
ceputul cuvîntului său tovarășul 
Nicolae Niculescu, din centrul uni
versitar Iași — se afirmă ca o pre
zență tot mai activă în viața socială 
și politică a țării, dînd noi și con
vingătoare expresii atașamentului 
iău la politica înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român, făcînd constant 
dovada unei înalte înțelegeri a res
ponsabilității sociale, a dorinței sale 
sincere de a lua parte activă, directă 
la traducerea în viață a directivelor 
partidului nostru. Ne-am bucurat în
totdeauna de căldura și solicitudinea 
conducerii partidului. Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vechea și puternica ce
tate universitară a lașului este una 
din dovezile elocvente ale atenției ce 
ni se acordă.

Văd în interesul constant și me
reu viu pe care studenții îl mani
festă față de problemele polițicii in
terne și externe a partidului, față de 
cunoașterea profundă și detaliată a 
fenomenelor din lumea contemporană
— a spus în continuare vorbitorul — 
o expresie fermă a angajării tine
retului studios în aria atotcuprinză
toare a activităților politice și sociale 
din țara noastră. Acest interes este 
atestat, între altele, de larga parti
cipare a studenților la dezbaterea 
unor probleme de interes social ma
jor. Aș aminti, astfel, discuțiile care 
au precedat adoptarea de către con
ducerea de partid și de stat a re
marcabilelor măsuri privind dezvol
tarea și modernizarea învățămîntului. 
Angajarea studențimii în viața țării 
este ilustrată și de faptul că dintre 
colegii noștri au fost aleși deputați, 
reprezentanți în Senatele universi
tare sau în consiliile de facultăți și 
institute.

Dezvoltarea bazei materiale a în
vățămîntului superior în orașul nos
tru, a spus tovarășul Ion Deleanu, 
secretar al Comitetului U.T.C. din 
Centrul universitar Cluj, a deschis 
perspectiva unor condiții calitativ 
superioare față de anii precedent! 
pentru realizarea tuturor obiective
lor profesional-științifice și politico- 
educative.

Studențimea clujeană a înțeles că 
prestigiul presupune eforturi deose
bite, cinste, energie, afirmare profe
sională, consecventă pe plan ideolo
gic. Dovada cea mai concludentă o 
constituie creșterea numărului de 
studenti care au obținut note bune 
și foarte bune ; 80,4 la sută din nu
mărul de examene promovate fiind 
notate cu calificative cuprinse între 
7—10

Referindu-se la unele neajunsuri 
ale muncii profesionale, vorbitorul a 
arătat că la acestea au contribuit și 
unele imperfecțiuni organizatorice 
ale procesului de învătămînt. Astfel, 
inconsecventa Ministerului învătă- 
mîntului în luarea unor măsuri, 
frecventele fluctuații regulamentare, 
așezarea încă necorespunzătoare a 
planurilor, de învătămînt, lipsa de 
acoperire cu manuale și cursuri a 
unor discipline, conținutul deficitar 
al unor prelegeri și seminarii, lipsa 
de_ echilibru între sesiuni, sînt tot 
atîtea probleme asupra cărora avem 
certitudinea că își vor găsi o mai 
rapidă rezolvare. ■

Prevenirea unor paralelisme, a dis
persării forțelor, reunirea diverselor 
colective de lucru în organisme mai 
trainice și mai viabile, evitarea unor 
indicații și îndrumări nesincronizate 
îndeajuns — a spus vorbitorul în 
încheiere — impune cu necesitate un 
singur cadru organizatoric unitar, o 
singură organizație, care să înmă- 
nuncheze, în obiectivele și acțiunile 
ei, întreaga problematică a muncii și 
vieții studențești, să se afirme ca 
organizație politică și profesională, 
parte integrantă a Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Studențimea clujeană — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, uniți prin cuget și voință — 
picături ale marelui fluviu uman pe 
care partidul îl poartă înainte, în 
lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste, va fi mereu în pri
mele rînduri ale acesteia.

După ce a subliniat că în munca 
de formare a cadrelor de specialiști, 
învățămîntului superior îi revin sar
cini complexe, pentru a căror înde
plinire Legea învățămîntului asigură 
un cadru adecvat, tovarășul Ștefan 
Necula, din centrul universitar Pe
troșani, a spus :

Aflat în al 21-lea an de activitate, 
centrul universitar Petroșani asigură 
cadrele necesare industriei miniere, 
domeniu de mare însemnătate al 
economiei naționale. Asociația stu
dențească își aduce o contribuție ac
tivă la mobilizarea studenților la 
învățătură, la asigurarea în rîndul 
acestora a unui climat de muncă 
rodnică, perseverentă, la cultivarea 
hotărîrii fiecărui viitor specialist de 
a se afla la înălțimea sarcinilor puse 
de partid în fata economiei noastre 
socialiste.

Tn continuare, relevînd unele ini
tiative ale asociațiilor studențești
— organizarea de întîlniri între 
studenții din anii mari și mici, dez
voltarea activității în cercurile 
științifice, antrenarea unui număr 
tot mai mare de studenti în munca 
de cercetare — arătînd că îi revine 
conferinței menirea de a sintetiza 
realizările dobîndite. de a jalona 
direcțiile muncii viitoare, vorbito
rul a subliniat. în încheierea cuvîn
tului, necesitatea ca noul consiliu 
ce va fi ales să colaboreze mai ac
tiv cu Ministerul învățămîntului, să 
studieze si să adopte cele mai e- 
ficiente măsuri pentru traducerea 
în viată a prevederilor cuprinse în 
Directivele C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea și perfecționa
rea învățămîntului. în Legea învă- 
tămîntului.

Studentul Kristo Băla din Tg. Mu
reș a spus printre altele : în centrul 
universitar Tg. Mureș, creat în anii 
■socialismului, învață alături înfrățit' 
de idealul comun al slujirii patriei, 
student: români maghiar' germani 
și de alte naționalități Avem create 
toate condițiile pentru a învăța și a 
ne afirma capacitățile creatoare. Stu
dențimea din Tg. Mureș, alături de 
tinerii și studenții din întreaga țară, 
își manifestă dragostea și atașamen
tul fată de politica P.C.R., fată de 
conducerea sa în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. recunoștința fier
binte pentru grija și atenția cu care 
sîntem înconjurați, pentru condițiile 
de studiu și viată de care benefi
ciem

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la interesul cu care studiază tinerii 
documentele de partid și de stat, 
interesul cu care participă la ex
cursiile și vizitele la locuri istorice, 
muzee memoriale și mari , obiective 
industriale, care le prilejuiesc cu
noașterea trecutului de luptă al po
porului și partidului nostru, a rea
lizărilor obținute în, anii construc
ției socialismului.

Considerăm și noi că propunerea 
formulată în raportul prezentat azi 
conferinței în vederea înlăturării pa
ralelismelor din munca de organiza
ție va contribui la mobilizarea tutu
ror forțelor noastre pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin în pregătirea 
și educarea tineretului universitar.

Grija cu care este înconjurat în- 
vățămîntul în tara noastră oglin
dește caracterul profund popular, 
profund democratic al politicii par
tidului și statului, a spus prof. dr. 
docent George Bărănescu, membru 
corespondent al Academiei, rectorul 
Institutului politehnic din Bucu
rești. după ce a prezentat un amplu 
tablou al dezvoltării învățămîntului.

învățămîntul superior — a spus 
vorbitorul — trebuie să-și concen
treze activitatea către ceea ce este 
general, trainic în fiecare speciali
tate, către ceea ce formează baza 
pe care se pot clădi mai tîrziu deta
liile profesiei. Cu această optică se 
elaborează noile planuri de învătă
mînt în toate instituțiile de învătă
mînt superior. Este o acțiune de 
largă amploare și mare răspundere 
la care și studențimea a participat 
prin reprezentanții săi în organele 
de conducere ale facultăților si in
stitutelor. Faptul evidențiază cu 
prisosință adîncul democratism al 
vieții școlii românești și, în general, 
al vieții noastre sociale.

In continuare vorbitorul s-a refe
rit la unele aspecte ale pregătirii 
practice a studenților, relevînd în
semnătatea ce trebuie acordată stu
diului în laboratoare, stagiilor de 
practică, necesitatea atragerii unui 
număr cît mai mare de studenti la 
munca de cercetare științifică.

Rectorul Institutului politehnic 
din București a spus în încheiere : 
Acest forum studențesc constituie 
pentru noi. dascălii voștri, prilej de 
a ne înfățișa opinii, dar și prilej de 
mărturisiri. Vă spunem, dragi stu
denti. că sîntem mîndri de voi. de 
priceperea si seriozitatea cu care 
munciți.

în numele tineretului din uzina 
noastră — a spus tov. Dumitru 
Burda, muncitor Ia uzinele 23 Au
gust. student în anul III la cursurile 
serale ale Institutului politehnic din 
București — vreau să exprim simță
mintele noastre de totală adeziune și 
atașamentul profund față de politica 
internă și externă a partidului nos
tru — politică izvorîtă dint.r-un înalt 
simț de responsabilitate fată de des
tinele tării noastre.

Noi, studenții seraliștî, simțim la 
tot pasul, atenția și grija care ne 
sînt acordate, pentru ca parale’ cu 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin pe 
linie de producție, să studiem.

în continuare vorbitorul a spus : 
Folosind prilejul ce mi s-a oferit de 
a lua parte la lucrările conferinței 
U.A.S.R., îmi îngădui de a face și 
unele propuneri legate de îmbunătă
țirea activității practice a studenților. 
Unele teme de cercetare mai simple, 
incluse în cadrul cabinetelor tehnice 
din marile uzine, să fie încredințate 
spre rezolvare colectivelor cercurilor 
științifice studențești. Tn acest fel. 
studenții de la cursurile de zi ar 
veni mai des în contact cu uzina, ar 
cunoaște mai mult disciplina munci
torească, efervescenta caracteristică 
fabricilor și atitudinea față de mun
că. Pentru a stimula ambițiile crea
toare, propun ca în timpul practicii 
de vară uzinele să antreneze la re
zolvarea unor probleme tehnice 
atît studenții de la zi, cît șl pe cei 
de la seral, organizînd chiar con
cursuri între aceste colective.

întîmpinată cu mare entuziasm în 
toate cetățile universitare ale patriei, 
cu noi succese în activitatea profe
sională și obștească — a spus tova
rășul Traian Stefănescu, secretar al 
Comitetului U.T.C. din centrul uni
versitar București — conferința 
noastră se înscrie ca eveniment plin 
de semnificații politice și patriotice 
în viața studențimii române, înca
drîndu-se în atmosfera generală de 
entuziasm creator care a cuprins în
treaga najiune, angajată în realiza
rea obiectivelor stabilite de Congre
sul al IX-lea și de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân.

Mi se pare demn de subliniat că 
multe din posibilitățile de care dis
punem, intrate în obișnuința coti
diană, -’au în realitate valoare de 
principiu, evidențiind rolul tineretu
lui universitar în viata social-poli- 
tică a patriei, încrederea deosebită 
pe care partidul o acordă studențimii 
si organizațiilor sale. Prezența stu
denților din România în Frontul Uni
tății Socialiste, organism social-poli
tic care dă expresie unității moral- 
politice a întregului popor în jurul 
partidului și guvernului, reprezenta
rea studențimii în diverse organisme 
de stat și obștești, în organismele 
universitare, constituie mărturii 
elocvente pentru rolul încredințat de 
partid studențimii din patria noastră.

Este un titlu de cinste mandatul 
încredințat de studențimea din Bucu
rești, de a reafirma și cu acest pri
lej adeziunea deplină și unanimă la 
Dolitica științifică, marxist-leninistă 
a partidului și statului nostru, de a 
exprima gîndurile de profundă re
cunoștință Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită pe care o acordă în
vățămîntului. pentru perspectivele 
largi deschise afirmării personalită
ții și capacității creatoare a tinere
tului universitar.

în continuare vorbitorul a prezen
tat dinamice rezultatelor la învăță
tură. contribuția organizațiilor de 
tineret la perfecționarea procesului 
de învătămînt. munca oolitico-edu- 
cat.ivă desfășurată de acestea.

Nivelul general de instruire a stu
denților, interesul lor oentru pro
blemele politice și, mai ales, scopul 
firesc și unanim recunoscut, al pre
dării științelor sociale, impun ca 
premisă pentru activitatea noastră 
— a spus vorbitorul — cunoașterea 
de către studenti a principiilor de 
bază ale filozofiei marxist-leniniste. 
a sensului general al politicii Par

tidului Comunist Român și a con
tribuțiilor sale teoretice.

Organizațiile noastre și-au făcut o 
sarcină de onoare din a milita pen
tru cunoașterea de către studenti a 
rezolvărilor practice date de partid 
problemelor desăvîrsirii construcției 
socialismului, a rațiunilor pentru 
care România socialistă adoptă o 
anumită atitudine înțr-o problemă 
sau alta a vieții internaționale. 
Cercurile politice, economice, filo
zofice, în care studenții sînt antre
nați direct în dezbaterea probleme
lor de importantă majoră, eviden
țiază, în general, cunoașterea aces
tor probleme, interesul studenților 
pentru aprofundarea lor.

După ce a propus ca îndrumarea 
organizațiilor studențești să se facă 
diferențiat, în funcție de specificul 
instituțiilor de învătămînt superior, 
respectiv învătămînt universitar, teh
nic, economic și artistic, opinînd ca 
viitoarea organizare a Consiliului 
U.A.S.R. să fie structurată pe speci
ficul compartimentelor de bază ale 
școlii noastre superioare, vorbitorul 
și-a exprimat acordul cu propune
rea — consacrată în proiectul de Sta
tut prezentat conferinței — de a sta
bili un cadru unitar pentru organi
zarea activității obștești a studenți- 
mii, propunere care se înscrie ca o 
continuare firească a măsurilor ini
țiate după Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din noiembrie-decembrie 1967 _ pri
vind activitatea educativă în rîndul 
tineretului, răspunzînd nemijlocit ce
rințelor activității din institute și 
facultăți.

Sînt convins că statuarea Uniunii 
Asociațiilor Studențești din România, 
ca organizație unică, reprezentativă, 
politică șl profesională a tineretului 
universitar, ca parte integrantă re
voluționară a tinerei generații _ din 
patria noastră, va întruni adeziunea 
largă a întregii studențimi.

în cuvîntul său. tovarășul Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitewiț' 
lui pentru Cultură și Artă, du;,*< 
a adresat conferinței salutul corb 
al Comitetului de Stat pentru Cb_ 
tură si Artă, a spus: Epoca modernă, 
de vertiginoasă dezvoltare a științei 
și tehnicii, a tuturor virtualităților și 
virtuților minții omenești, cere, de
sigur. o maximă specializare, o per
fecționare continuă a instrumentelor 
de lucru în fiecare domeniu. Ade
vărata modernitate însă are un sens 
mult mai cuprinzător, care obligă la 
o lărgire a .capacității de gîndire și 
de simțire a omului, la asimilarea 
celor mai noi și mai diverse rezul
tate ale creației umane, pe toate pla
nurile. Si. bineînțeles, nu în ultimul 
rînd, pe planul culturii, al artelor.

Tineretul studențesc din tara noas
tră are posibilități de a participa 
în mod nemijlocit și fără dificultăți 
materiale la viața culturală și artis
tică. Teatrele, sălile de concert, ex 
pozițiile, cinematografele, muzeele 
sînt deschise.

Avem. în această direcție, mari, di--' 
torii de împlinit, de o parte și dl 
cealaltă, conștienti fiind că sînt încă 
multe posibilități insuficient folosite. 
Există oare în repertoriile teatrelor 
noastre, în repertoriile instituțiilor 
muzicale, în programele cinematogra
felor, suficiente opere care pot inte
resa tineretul studios, lucrări pă
trunse de fiorul contemporaneității, 
tratînd teme izvorîte din problemati
ca omului din acest timp și din a- 
ceastă epocă, care să încerce să 
răspundă multitudinii de întrebări pe 
care si le pun cu febrilitate tinerii 
aflați în pragul maturității depli
ne ? Există oare destule lucrări li
terare și artistice care să cheme ti
neretul la o atitudine profund con
știentă față de răspunderile sale so
ciale, morale, umane, politice ? Sînt 
întrebări pe care ni le punem cu 
toată sinceritatea și cărora le putem 
da, noi, cei care ne ocupăm de a- 
ceastă activitate, numai în parte un 
răspuns pozitiv. Socotim că pe acest 
tărîm mai este mult, enorm de mult 
de făcut.

Sînt de acord cu criticile și dezi
deratele formulate în raportul pre
zentat conferinței privind activitatea 
editurilor și revistelor noastre, a tea
trelor, a cinematografiei. Izvorul unor 
confuzii poate fi și în activitatea ins
tituțiilor cultural-artistice, dar tre
buie căutat și în slăbiciunile învăță- 
mîntului superior, mai ales cel ar
tistic, care pregătește cadrele pentru 
aceste instituții. Socotim că este o 
datorie a noastră, a celor care ne 
ocupăm de aceste probleme, să creăm 
un climat de mai mare exigență 
ideologică și artistică, să dăm mai 
multă noblețe si putere de convingere 
concepțiilor noastre marxiste, princi
piilor partidului nostru în domeniul 
culturii și artelor. Ca întotdeauna, 
tineretul este și trebuie să fie de par
tea acestor idei cu adevărat noi. 
revoluționare.

în ședințele din cursul zilei de ieri 
au mai luat cuvîntul tovarășii Dan 
Bîrliba (București), Lăcrămioara Po- 
povici (Timișoara), Stefan Stănescu 
(București), Constantin Boștină 
(București), Viorica Bordeianu (Iași), 
Petre Cruceat (Brașov), Aurel Măr- 
toiu (Timișoara). Aurelia Sălăjan 
(Cluj), Zamfir Dumitrescu (Bucu
rești). Radu Popa (Iași), Romulus 
Mocanu (Craiova), Mihai Stoica, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.R., 
Ileana Pîrvan (Galați), Petre Varadi, 
elev din București, Constantin Cor
niță (Baia Mare), Ion Amăriuță 
(București) , prof. dr. Ion Sandru, 
prorector al Universității „Al. I. 
Cuza". Bradl Waltraut (Timișoara), 
Petre Brînzaș (Cluj), Florentina Siman 
(Pitești), prof. univ. Răzvan Prișcu.

Vorbitorii au exprimat deplina lor 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului, hotărîrea lor do 
a participa activ la înfăptuirea ei. 
în cadrul dezbaterilor s-au abordat 
variate aspecte ale însușirii de către 
studenti a cunoștințelor prevăzute în 
planurile și programele de învăță- 
mînt. ale inițierii de către organi
zațiile studențești a unor bogate ac
tivități politico-ideologice, cultural- 
educative. sportive, turistice, de pre
gătire a tineretului studențesc pen
tru apărarea patriei. De asemenea, 
au fost făcute numeroase propuneri 
si sugestii pentru îmbunătățirea ac
tivității organizațiilor studențești, 
oentru dezvoltarea colaborării aces
tora cu conducerile institutelor da 
învătămînt. precum și cu organiza
țiile obștești, instituțiile . cultural- 
artistice. Toți vorbitorii și-au expri
mat încrederea că în urma adoptării 
unei structuri organizatorice specifice 
vieții studențești vor spori ecoul si 
influenta organizației în rîndul stu
denților. capacitatea lor de a aborda 
probleme majore ale vieții universi
tare.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

de către ambasadorul Regatului Hepal 
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul Regatului Nepal, 
Bal Chandra Sharma, a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului României 
sentimente de prietenie și sinceri
tate, precum și urări pentru feri
cirea și prosperitatea poporului ro
mân din partea Maiestății Sale Re
gele, a guvernului Maiestății Sale 
și a poporului nepalez. Subliniind 
bunele relații care există între cele 
două țări, ambasadorul nepalez și-a 
exprimat convingerea că aceste re
lații se vor întări continuu și a 
asigurat pe președintele Consiliului 
de Stat că se va strădui în perma
nență să contribuie la dezvoltarea 
și întărirea prieteniei și bunei în
țelegeri dintre țările noastre, în 
avantajul lor reciproc.

„Poporul Nepalului — a arătat 
ambasadorul Bal Chandra Sharma 
— a urmărit cu deosebit interes 
dezvoltarea economică rapidă a țării 
dumneavoastră în ultimii douăzeci 
de ani și se bucură de progresele 
și prosperitatea poporului dum
neavoastră". El a subliniat, de ase
menea, că „în domeniul relațiilor 
internaționale, Regatul Nepal și 
Republica Socialistă România au 
exprimat la O.N.U. și în alte orga
nisme puncte de vedere comune 
în multe probleme vitale și im
portante ale zilei. Ambele noastre 
țări consideră că coexistența paș
nică este posibilă și trebuie să 
existe. între toate țările, indiferent 
de «>'' emul lor social, economic și 
poli

îr. .richeiere, ambasadorul Bal 
Chandra Sharma a exprimat ură
rile sale sincere pentru sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat.

Exprimînd mulțumiri pentru a- 
precierile calde făcute la adresa 
poporului român și a României 
Socialiste, cît și pentru urările pri
mite, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a adre
sat, la rîndul său, Maiestății Sale 
Regele, guvernului și poporului 
nepalez urări de fericire, prospe
ritate și progres din partea Con
siliului de Stat al Republicii So- 
ciebste România, guvernului, și 
p. țiului român. Totodată, preșe- 
din\ e Consiliului de Stat a ex
primat încrederea că stabilirea re
lațiilor diplomatice între cele două 
țări va înlesni și favoriza dezvol
tarea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-nepaleză.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a subliniat: „Po
porul nostru, angajat în ampla o- 
peră de edificare a unei societăți 
noi, superioare, este profund inte

resat în asigurarea unui climat de 
pace, securitate și cooperare în în
treaga lume. Pornind de la acest 
considerent, Republica Socialistă 
România promovează o politică de 
colaborare multilaterală cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, aducîndu-și în acest fel 
contribuția la consolidarea păcii 
și apropierea între popoare. Țara 
noastră militează activ pentru res
pectarea neabătută a dreptului 
inalienabil al popoarelor de a ho
tărî singure,' de sine stătător, asu
pra propriilor destine. Poporul 
român își manifestă solidaritatea 
deplină cu popoarele .care luptă 
împotriva imperialismului și neo- 
colonialismului, pentru eliberarea 
națională și dezvoltarea lor inde
pendentă, pe „drumul civilizației, 
al progresului economic și social.

Poporul nostru a urmărit și ur
mărește îndeaproape eforturile 
susținute ale guvernului Maiestății 
Sale și ale poporului nepalez pen
tru prosperitatea și dezvoltarea 
generală a țării, bucurîndu-se din 
inimă de realizările și succesele 
pe care Ie dobîndiți în această 
vastă activitate. într-adevăr, dom
nule ambasador, deși aflate la 
mare depărtare una de alta, ță
rile noastre au multe puncte de 
contact și în primul rînd dorința 
comună de a extinde legăturile de 
prietenie și colaborare. Ne expri
măm satisfacția că în multe pro
bleme internaționale contempora
ne care preocupă întreaga omenire 
părerile, și pozițiile noastre coincid 
sau sînt asemănătoare".

în încheiere, exprimînd încre
derea că bunele relații statornicite 
între România și Nepal se vor dez
volta și întări în interesul ambelor 
popoare și țări, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului nepalez succes în îndeplini
rea misiunii sale și l-a asigurat 
de tot sprijinul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului român și al său 
personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a- avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Regatului Nepal, Bal Chan
dra Sharma.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
rea avută au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Ambasadorul 
Regatului Nepal a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

cinema
• Vîrstele omului : REPUBLICA
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Comedianțli : PATRIA — 11 ; 
14 ; 17 ; 20.
e Pipele : MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
a Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Răutăciosul adolescent : FERO
VIAR — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
« Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
O Casa Riccordi: CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
O Recompensa: LUMINA —
9—16,30 în continuare ; 18,45;9—16,30 în 
20,45.
© Becket: 
19,30.
© Program 
— 9 ; 10.

DOINA — 11,30 ; 16 ;

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

de către ambasadorul Republicii Kenya 
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Kenyei a 
adresat președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, guvernu
lui și poporului Republicii Socia
liste România salutări călduroase 
de prietenie din partea Excelenței 
Sale Domnul Jomo Kenyatta, pre
ședintele Republicii Kenya.

„Personal sînt satisfăcut de a- 
ceastă numire și doresc să asigur 
pe Excelența Voastră că voi face 
tot ce-mi stă în putință pentru 
a întări și extinde relațiile priete
nești existente între țările noastre.

Țările noastre sînt legate de a- 
celeași idealuri în relațiile inter
naționale, a spus David Mathew 
Kayanda. Credem în principiile 
autodeterminării pentru toate po
poarele, ale cooperării pașnice din
tre toate națiunile, ale respectului 
pentru independență națională și 
integritatea teritorială a tuturor 
statelor.

Acestea sînt idealurile pe baza 
cărora relațiile dintre România și 
Kenya trebuie să se clădească și 
întărească cu adevărat".

Ambasadorul Republicii Kenya 
și-a exprimat convingerea că în 
exercitarea atribuțiilor misiunii 
sale se va bucura de bunăvoința 
și sprijinul Consiliului de Stat si 
al guvernului Republicii Socialiste 
România.

Salutînd pe ambasadorul Repu
blicii Kenya, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
declarat:

„România promovează relații de 
bună înțelegere, în spiritul stimei 
mutuale, cu toate țările, indiferent 
de orînduirea socială și zona geo
grafică, fiind convinsă că numai 
astfel poate fi asigurată o pace

trainică, se pot dezvolta fructuoase 
relații de colaborare între state și 
națiuni.

Ne exprimăm încrederea că există 
condiții prielnice pentru realizarea 
unei cooperări multilaterale și 
rodnice între Republica Socialistă 
România și Republica Kenya, pe 
baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Mulțumind călduros pentru me
sajul adresat mie, guvernului și 
poporului român, vă rog să trans
miteți, în numele poporului român 
și al meu personal, președintelui 
Republicii Kenya, domnul Jomo 
Kenyatta, un salut prietenesc, iar 
poporului țării dumneavoastră cele 
mai bune urări de prosperitate și 
progres".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a urat ambasadorului 
Republicii Kenya succes deplin în 
realizarea înaltei sale misiuni și 
l-a asigurat de sprijinul Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, al guvernului român și 
al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Republicii Kenya, David 
Mathew Kayanda.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
rea avută au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. Ambasadorul 
Republicii Kenya a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

Telegrame

Cu ocazia Zilei naționale a Re
gatului Maroc, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
trimis ministrului marocan al afa
cerilor externe, dr. Ahmed Laraki, 
o telegramă de felicitare.

Dr. Ahmed Laraki a mulțumit 
pentru felicitările adresate, trans- 
mițînd, totodată, cele mai bune 
urări ministrului afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu.

Cronica zilei

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 18, 19 și 20 aprilie a.c. în țară: 
Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi lo

cale, mai frecvente în jumătatea 
de est a țării. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade, izolat mai 
ridicate. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Ploaie slabă. Vînt potri
vit. Temperatura în creștere u- 
șoară.

întoarcerea tovarășului Mihai Dalea 
de la Essen

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Essen, tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucră

rile primului Congres al Partidu
lui Comunist German.

■ (Agerpres)

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 16 

din 16 aprilie 1969
Extragerea I: 43 20 32 39 9 1.
Fond de premii: 401 923 lei.
Extragerea a Il-a : 38 4 11 26 3 

40 14.
Fond de premii: 327 166 lei.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la 

tragerea din 11 aprilie 1969
EXTRAGEREA I:
Categoria 1: 1 variantă întreagă

a 63 050 lei; a Il-a : 4 a 22 252 lei 
și 1 a 5 563 lei; a IÎI-a : 119 a 886 
lei și 93 a 221 lei; a IV-a : 343 a 
392 lei și 234 a 98 lei ; a V-a : 777 
a 209 Iei și 511 a 52 lei.

Premiul de categoria I a fost 
obținut de participantul Chișco- 
man Ioan din Pitești.

EXTRAGEREA A II-A :
Categoria B : 2 variante sfert a 

43 831 lei; categoria C : 5 variante 
întregi a 11311 lei și 11 variante 
sfert a 2 827 lei; categoria D : 532 
a 100 lei și 1 413 a 25 Iei.

Report categoria A : 87 663 lei.

SPORT
PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL'Miercuri la amiază a plecat în 

R. D. Germană George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, care, la invitația condu
cerii Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Germane, 
va face o scurtă vizită în această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
și funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, și membri ai am
basadei.

★

Delegația condusă de Jan Kostr- 
zewski, ministrul sănătății din R.P. 
Polonă, a făcut miercuri dimineața o 
vizită la Ministerul Sănătății, unde 
a fost primită de Eugen Mareș, loan 
Moraru și Marin Voiculescu, adjuncți 
ai ministrului sănătății, și de alți 
membri ai conducerii ministerului. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind orga
nizarea asistentei medicale în cele 
două țări. •

★

Miercuri au început în Capitală 
lucrările celei de-a Il-a consfătuiri 
a directorilor serviciilor de meteoro
logie și hidrometeorologie din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Republi
ca Cuba, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și Republica Socialistă Ro
mânia.

Timp de zece zile, participanții vor 
dezbate probleme privind colabora
rea serviciilor meteorologice în ca
drul Organizației Mondiale de Me
teorologie, vor face schimburi de 
păreri în legătură cu punerea în a- 
plicare a planului de veghe meteo
rologică mondială, precum și cu ac
tivitatea și structura de viitor a 
O.M.M. O altă serie de probleme se 
referă la colaborarea în domeniul 
meteorologiei sinoptice, aerometeoro- 
logiei, climatologiei și agrometeorolo- 
giei, transmisiilor meteorologice, a- 
paraturii și instalațiilor.

★

In cadrul aniversărilor culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO, miercuri seara 
a avut loc, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o ședință consacrată co
memorării a 1100 de ani de la 
moartea lui Chirii, creatorul alfabe
tului chirilic. Ședința a fost organi
zată de Comitetul național pentru 
apărarea păcii, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Comisia na
țională română pentru UNESCO 
și Asociația ,'slaviștilor din România. 
Au luat parte oameni de știință, artă 
și cultură, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști, precum și membri ai amba
sadei R. P. Bulgaria la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof, univ. Boris Cazacu. 
Personalitatea valorosului om de 
cultură a fost evocată de conf. dr. 
G. Mihăilă, decan al Facilității de 
limbi și literaturi slave, și de 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program artistic.

(Agerpres)

Un merituos rezultat 
de egalitate:

Grecia — România 2-2
ATENA 16; — Peste patruzeci de 

mii de spectatori erau prezenți în 
tribunele stadionului Karaiskakis 
cînd echipele Greciei și României 
au pășit spre centrul terenului pen
tru a-si disputa această atît de im
portantă partidă. Fiecare dintre 
cele două formații înregistra cîte 
o absentă de marcă. Radu Nun- 
weiller. marele star de pe Wem
bley, se afla acasă, la București, 
bolnav încă, iar Domazos — jucă
torul grec în jurul căruia s-au 
purtat atîtea discuții în ultimele 
zile în piața Omonia din Atena — 
privea cele două echipe de undeva 
jdin tribuna oficialilor.

Jocul a început în nota de nervo
zitate a ambelor echipe, copleșite 
poate de miza mare a partidei. De 
aici o serie de pase greșite, de ac
țiuni întîmplător . concepute. Pri
mii care au reușit să-și impună 
calmul au fost jucătorii români, care, 
treptat, treptat și-au pus în valoare 
tehnica individuală superioară par
tenerilor de întrecere și ideea tac
tică dinainte stabilită. Apărătorii 
deposedau prompt (excelau Boc si 
Dan), mijlocașii acopereau un spațiu 
mare, ajutînd apărarea imediată, 
temporizînd jocul și oferind baloane 
utile înaintării. Erau dublați în per
manență de Lucesc u, foarte activ în 
prima repriză, și Dembrovski. în 
fată, în prima linie, Dumitrache aș
tepta golul, iar Ionescu — calul 
nostru troian — se deplasa necon
tenit pentru a scoate din dispozitiv 
apărătorii greci care-1 supravegheau 
cu o deosebită atenție.

Și astfel, apărîndu-ne ferm, pa- 
sînd mult, am reușit să rupem te
mutul ritm de joc al gazdelor și să 
ne impunem tactica. Au apărut și 
ocaziile, rezultat al unor acțiuni bine 
construite. Le-am ratat însă. Mai 
întîi .prin. Lup.escp a tras alături, 
Dembrovski —' a luftat de la zece 
metri. .-Dinu : a. șutat alături, si 
apoi Dumitrache, acea magnifică ac
țiune personală la capătul căreia și 
portarul grec era driblat, dar pe 
care numărul nostru 9 a irosit-o fă- 
cînd o fentă în plus. Erau ultimele 
secunde ale primei reprize.

După reluare tot noi ratăm prin 
Dinu. care, de la citi va metri, tri
mite balonul cu capul pe lîngă 
poartă, și apoi a urmat sarabanda 
golurilor.

1—0 pentru Grecia în minutul 51 
prin Sideris, care înscrie cu capul 
după ce Sătmăreanu se complicase 
la o degajare în marginea careului 
și pierduse balonul în favoarea lui 
Botinos.

1— 1 prin Dumitrache în minutul 54, 
șut din voie la o centrare de pe 
dreapta a lui Sătmăreanu dirijată 
apoi cu capul de către Lucescu.

2— 1 pentru gazde în minutul 60 
prin Dedes. după ce Răducanu res
pinsese un șut deviind mingea în 
bară.

2—2 în minutul 66. același Dumi
trache tot la o centrare de pe partea 
dreaptă a lui Ghergheli.

în finalul partidei, echipa noastră a 
ținut mingea neîndrăznind să riște 
pentru a forța victoria. Păcat !

La fluierul final al arbitrului ita
lian Antonio Sbardella, care în 
general a condus bine. autoritar, 
publicul atenian, foarte sportiv, a- 
plaudă sincer echipa României.

Am asistat așadar pe stadionul 
Karaiskakis, împreună cu 40 de mii 
de atenieni și alți iubitori ai fotbalu
lui veniti din întreaga Grecie, laun

joc care ne-a făcut să trecem de la 
o senzație la alta, de la bucurie la 
dezamăgire, care ne-a făcut să parti
cipăm efectiv la fiecare clipă a par
tidei. Și dacă noi, românii, am trăit 
în finalul ei sentimentele unei bucu
rii reținute (pentru că nu am învins) 
cred că nici gazdele noastre n-au 
fost departe de aceeași senzație. Așa 
cum au stat lucrurile, totuși, socot 
că noi meritam să cîștigăm întîlni- 
rea. Aceasta fiindcă am dominat teh
nic jocul, am avut mai mult timp 
inițiativa, am creat mai multe si
tuații de gol. Am obținut însă un 
prețios punct în deplasare, în aceste 
preliminarii ale mondialelor — fap
tul ne dă speranțe. Un mare îndră
gostit de gol și-a reconfirmat clasa — 
Dumitrache — șî aceasta ne mulțu
mește.

înainte de a încheia iată cîteva 
declarații solicitate la cinci minute 
după meci:

ANGELO NICULESCU: „Sînt mul
țumit de felul în care echipa noastră 
a abordat jocul și s-a orientat pe te
ren. Consider rezultatul satisfăcător, 
deși puteam obține mai mult. Toată 
echipa a muncit enorm. Mi-e greu să 
remarc pe cineva. Subliniez totuși 
eficacitatea lui Dumitrache și subti
litatea sa tehnică la înscrierea celor 
două goluri. Mi-a amintit, în acele 
momente, de Baratki. Rezultatul de 
la Atena ne dă speranțe pentru me
ciul de la Lausanne".

DAN GHEORGHIADIS: „Sînt mul
țumit — nu este un paradox — de 
rezultat. Felicit echipa României, 
care putea cîștiga această întîlnire".

Căpitanii de echipă :
DAN COE : „Am prevăzut meciul 

egal. Și aceasta datorită tempera
mentului apropiat al celor două e- 
chipe. Totuși, cred că meritam vic
toria, cel puțin prin plusul de teh-

• nicitate de care am dat dovadă". ■Ț. Ț, 
SIDERIS. .„Am condus de două orii, : 

deci puteam cîștiga — dar și ro
mânii au ratat din poziții clare de 
cinci ori. Deci puteau învinge. în 
concluzie rezultatul este echitabil".

Arbitrul ANTONIO SBARDELLA: 
„Am condus un joc interesant, viu 
disputat. Ambele echipe au contribuit 
la realizarea unui bun spectacol fot
balistic. Românii s-au impus prin 
tehnica lor superioară și buna orga
nizare a jocului. Au primit însă go
luri copilărești și de aceea rezulta
tul este echitabil".

DUMITRACHE — omul cu goluri. 
„Am primit pase excelente, cînd am 
marcat cele două goluri. La cel 
de-al doilea gol, am fost indirect a- 
jutat de Ion Ionescu care, fentînd, 
a obligat pe doi dintre apărătorii 
greci să se lovească cap în cap și 
astfel balonul să ajungă la mine. 
De ce am șutat din voie ? Pentru că 
altă soluție nu aveam și nici jucă
torii greci- nu-mi dădeau timp pen
tru a-mi potrivi balonul. A fost mai 
bine așa. Pentru că atunci cînd 
mi-au dat răgaz am făcut un 
dribling în plus și am ratat deschi
derea scorului". •

ROMANIA : RĂDUCANU, SĂT- 
MAREANU, BOC, C. DAN, DELEA- 
NU, GHERGHELI, DINU. DEM- 
BROVSCHI, I. IONESCU, DUMI
TRACHE, LUCESCU.

GRECIA: IKONOMOPOULOS, KA- 
MARAS. BALLOPOULOS. ZANBE- 
ROGLU, GAITAZIS, HAITAS, KA- 
RAFESKOS (YOUSTOS), DEDES, SI
DERIS, PAPAIOANU, BOTINOS.

Programul I

© Pianele mecanice : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.
© Fidelitate : BUZEȘTI — 20,30.
© Pașa : DACIA — 8,45—16,45 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45, VOLGA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18 ;
20.30.
© Pentru încă puțini dolari : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18. 
© Mesteacănul : RAHOVA — 20,30. 
© Prințesa : UNIREA — 18 ; 20,30. 
© Păgînii din Kummerow : UNI
REA — 15,30.
© Rio Bravo : LIRA — 16,S0 ; 19, 
VITAN — 15,30 ; 19.
© Casa mamei noastre : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Pe țeren propriu : COTROCENI
— 15,30.
© Montparnasse 19 : COTROCENI
— 18 ; 20,30.
O Feldmareșala : CRÎNGAȘI —
15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18.
© Drama ciocîrliel : PROGRESUL
— 20,30.
© Riscurile meseriei : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Rolls Royce-ul galben : VIITO
RUL — 15,30 ; 18, POPULAR — 
15,30 ; 18.
© Țar și general : VIITORUL —
20.30.
© Drumuri : POPULAR — 20,30.
© Tată de familie : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9,30—15.45 în continuare ; 
18 ; 20,15.
O Un om pentru eternitate j MO
ȘILOR — 15.30 ; 18 ; 20,30.
© Expresul colonelului von Ryan : 
MUNCA — 16 ; 18.
© Autorizație de căsătorie : MUN- 

_ 20.
« Vera Cruz : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
o Crimă în stil personal : TOMIS
— 9—13 în continuare : 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Bună ziua, contesă : FLACĂRA
— 15,30 ; 18.

o Nu uita... gara Lugovaia : FLA
CĂRA — 20,30.
o ...„Apoi s-a născut legenda": 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Primăvara pe Oder : PACEA — 
ÎS ; 18 ; 20.

m>tMuca»iauwc

20,30. t tr
Portugalia - Elveția 

0-2!
Aseară, Ia Lisabona, tot în cadrul 

grupei I din preliminariile campio
natului mondial de fotbal, s-a dispu
tat meciul Portugalia—Elveția. Echi
pa Elveției a obținut o senzațională 
victorie cu 2—0, prin golurile mar
cate de către Vuilleumier .în min. 18 
și 36. Cel mai bun om de pe teren 
a fost portarul elvețian Prosperi. 
Portughezii, cu Eusebio în formație, 
au avut 19 cornere, dar n-au reușit 
să înscrie.

• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Topaze — 
19,30 ; (sala Studio) : Castiliana — 
19,30. .
© Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Tandrețe și abjecție — 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil — 
19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica 
doamnă „M“ — 20.
© Teatrul 
— 20.
© Teatrul 
Muștele —
© Teatrul ____,____ _____
tului) : Pălăria florentină — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Dibuk 
— 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Ciocîrlia — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19,30. 
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Balada 
omului (premieră) — 20.
© Circul de stat : Selecțiunf de 
primăvară — 19,30.

L.

Mic : Ofițerul recrutor

„Barbu Delavrancea" : 
20.
Giuleștl (la sala Pala-pentru copil : DOINA

■ * i , IU»
• Un bărbat șî o femeie : UNION
— 15,30 ; 18.
e Tata : UNION — 20,30..
© Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Pe plajele lumii : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© La est de Eden : GRIVIȚA — 
10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20. 
© Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 
19.

Rațiunea de a fi a criticii literare

11,00 — Limba germană. Lecția 
51 (reluare).

11.30 — Pentru elevi.
Consultații de limba ro
mână (clasa a VIII-a). 
Tema : In lumea balade
lor, doinelor șl basmelor 
românești. Prezintă : prof. 
Grațiela Ștefan.

12,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 — Telex TV. 
17,35 — Pentru elevi.

Consultații la fizică (clasa 
a VIII-a).
Tema : Noțiuni despre 
fenomenul fotoelectric.

18,05 — Limba rusă. Lecția 53.
18.30 — „Alma-mater" „Salonul

tinerilor inventatori".
19,00 — Telejurnalul de seară.

• Buletinul meteorologic.
• Publicitate.

19.30 — Tele-unlversitatea : „Cu
noașterea universului". „Ce 
știm despre sistemul nos
tru planetar 7“ Alături de 
cîteva cunoștințe despre 
existența șl mișcarea plane
telor, sateliților, comete
lor, meteoriților, emisiu
nea va. încerca să răspun
dă și la două întrebări : 
— Ce au adus astronautica 
șl radloastronautica în cu
noașterea sistemului solar ; 
— Ce spun oamenii de 
știință despre viitorul sis
temului nostru planetar. 
Participă prof. dr. docent 
Constantin Drîmbă, direc
torul Observatorului as
tronomic.

20,00 — Tinere talente, emisiune 
muzical-coregrafică.

20.30 — Seară de teatru : „Foto
grafii mișcate" (I) de Iile 
Păunescu: Sîmburi de ci
reșe. Distribuția : Dan 
Nasta, Al. Repan.

21.15 — Muzică ușoară : Selecțlunl
din spectacolul secției de 
estradă a ansamblului 
„Ciprlan Porumbescu” din 
Suceava.

22.15 — Lira. Mlhu Dragomlr —
evocare.

22.30 — Telejurnalul de noapte. 
22,45 — închiderea emisiunii.

Ion GHIȚULESCU

Noutăți in peisajul economic a! Siriei

(Urmare din pag. I)

formelor : aici spiritul cri
tic își are cuvîntul. Fără 
a nega importanța expre
siei, arta este întotdeauna 
expresia unui conținut, 
a unei substanțe, a unei 
idei. Cerem scriitorului 
— în numele cititoru
lui — o viziune co
munistă, proprie, a realită
ții în ansamblu sau în par
te. Iar cînd cartea e bună, 
ce sens are să introducem 
în comentariul ei un exce
siv de metafizic, abisal, 
transabisal, transcendent 
etc, termeni ce nu se potri
vesc deloc operelor în 
chestiune. Avem nevoie de 
opere pentru mase, stră

bătute de înaltele idealuri 
ale partidului. Acest dezi
derat trebuie să ne călă
uzească.

Este necesar ca opera ar
tistică să nu constituie o 
zugrăvire simplistă ci, ră- 
mînînd o expresie a 
realului, să constituie o a- 
profundare a acestuia. A 
respinge aprofundarea rea
lului complex în numele 
înfățișării lui simpliste nu 
e o cale de urmat. Nu ne 
întoarcem la greșelile tre
cutului, dar în numele a- 
celui trecut nu are rost să 
săvîrșim erori noi. Una 
dintre ele constă în forma
lizarea operei, ruptă com
plet de realitate, și în a se 
discuta doar „formele ope

rei". Fie că își zic „trăi- 
riști" sau „estetiști", cei 
ce procedează astfel nea
gă rădăcina operei: rea
litatea. Ce trăire poate 
genera arta, dacă nu rea
litatea, experiența de via
ță și, în cazul nostru, reali
tatea socialistă ? Arta 
dincolo de istorie e, pur și 
simplu, o imposibilitate : 
istoria invadează biogra
fia, opera. Evident, noi fa
cem eforturi de a fi obiec
tivi față de istorie, de bio
grafii și opere, ne apropiem 
de viziunea reală. Re
constituirea clasicilor e vie, 
e concretă și îndepărtează 
subiectivismele. Viziunea 
față de istorie este istorică 
și vie: nimeni n-o poate

împietri. Diversele forme 
de erori se pot denumi cu 
un cuvînt : ' formalism. 
Trăirismul de dreapta cau
tă să tîrască opera sco- 
țînd-o din istorie, ceea ce, 
evident, nu este posibil. 
Subiectivismele formale în
cearcă să iasă din istorie 
și se ciocnesc cu ea. Fie 
dorință, fie voință, orice 
încercare de a părăsi isto
ria eșuează lamentabil ; fie 
dorință, fie voință, orice 
încercare de a părăsi rea
litatea și socialul sfîrșește 
lamentabil : fiindcă nu 
poate exista nimic, nici o- 
pera de artă, care să eva
deze din istorie, din reali
tate, din social ; nici chiar 
istoria literară.

simfonic. Inter- 
orchestra simfo- 
Radiotelevlziunli. 
Iosif Conta. In 

Simfonia de

20,00 — Telex TV
20,05 — Concert I 

pretează 
nică a 
Dirijor : 
program : 
Nicolae Beloiu.

20,35 — Film artistic. „Premiere 
strict secrete" cu Jiri So
vak, Jirina Behdalova și 
Cestimlranda.

22,00 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

Avînd o economie pre
ponderent agricolă, Siria 
își descoperă vocația indus
trială pe măsură ce investi
gațiile specialiștilor confir
mă existența în.subsolul ei 
a unor bogate resurse de 
minereuri.

Cucerindu-și Indepen
dența (la 17 aprilie 1946 ul
timii soldați străini au pă
răsit teritoriul țării), po
porul sirian și-a concen
trat eforturile în vederea 
lichidării grelei moșteniri 
a trecutului, creării unei 
industrii proprii.

Noutatea în peisajul in
dustrial o aflăm din obiec
tivele celui de-al doilea 
plan cincinal de dezvoltare, 
în curs de aplicare, spriji
nit pe trei suporți : petrol, 
energie electrică, petrochi
mie.

Se cuvine menționată is
toria petrolului sirian ce 
consemnează episoade pline 
de dramatism, de încercări 
din partea societății „Irak 
Petroleum Company", că
reia i se solicitase con
cursul explorării, de a a- 
credita părerea că subsolul 
Siriei, deși în imediata ve
cinătate a pînzelor de țiței 
irakian, nu ar conține aur 
negru. Siria a perseverat 
în prospectarea subsolului. 
Rezultatele au fost pozitive 
și, astfel, a început exploa
tarea cu mijloace proprii 
și în interesul național a

petrolului. Au fost forate 
aproximativ 30 de puțuri 
în cîmpurile de Ia Sueidiă 
și mai sînt în proiect alte 
50. în etapa următoare, 
chiar din acest an, vor in
tra în exploatare zonele 
Rmeilane și Karaciuk, și 
producția va atinge 3 mi
lioane de tone.

în mai, anul trecut, a 
fost terminată conducta ce

tiv al cincinalului, sistemul 
hidroenergetic de pe Eufrat, 
a intrat în a doua fază de 
construcție. Lucrările vor 
lua sfîrșit în 1973. Amploa
rea proiectului și impor
tanța sa economică vor fi 
exprimate în două coor
donate : producția de ener
gie electrică va fi de 1,5 mi
liarde kWh pe an, iar su
prafețele irigate pe baza a-

CORESPONDENȚA DIN DAMASC 
DE LA N. POPOVICI

lega Karaciuk de Tartus, 
noul port petrolier dat în 
funcțiune tot anul trecut. 
Prin tuburile de oțel, pe
trolul din Karaciuk, Rmei
lane și Sueidie pornește în- 
tr-o călătorie de 650 km. 
spre portul mediteranean. 
Rafinăria Homs are o capa
citate de prelucrare de 
cinci milioane de tone a- 
nual.

O întreagă constelație de 
uzine și fabrici — unele în 
fază de șantier, altele încă 
sub formă de proiect — va 
gravita în jurul zonelor in
dustriei petrolului. Nu de
parte de Homs, pe malul 
lacului Kattive, va fi inau
gurată curînd uzina de în
grășăminte azotoase cu o 
capacitate finală de 150 de 
mii de tone.

Cel mai important obiec

cestui sistem vor însuma 
2 milioane de hectare.

Sînt cîteva sublinieri re
velatoare pentru dinamica 
economică a Siriei de azi și 
de mîine, ce va fi însoțită 
de schimbări în viața po
porului, în domeniul ridi
cării nivelului său de trai. 
Deocamdată, în venitul na
țional agricultura are o 
pondere de 3 ori mai mare 
decît industria ; 70 la sută 
din populație — 4 milioane 
de locuitori — trăiește în 
mediul rural.

Situația este temporară — 
mi-a spus Ahmad El-Zoubi, 
adjunct al ministrului agri
culturii și reformei agrare — 
întrucît suprafața exploata
bilă va crește an de an în 
raport cu cantitatea îngră
șămintelor chimice utilizate 
la fertilizarea solului și cu

extinderea sistemului da 
irigații. Adjunctul minis
trului mi-a descris preocu
pările autorităților în di
recția corectării unor defi
ciențe din trecut în proce- 
.dura aplicării legii reformei 
agrare din 1958, defici
ențe care slăbeau interesul 
țăranului față de conținu
tul reformei și față da 
muncă. Au fost necesare 
modificări, spunea domnia 
sa (ultima introdusă chiar 
în timpul prezenței mele 
la Damasc) tinzînd să sim
plifice operațiunile de dis
tribuire a pămînturilor și 
să asigure criterii de echi
tate în această acțiune. în 
Siria nu mai există mari 
proprietari funciari, în via
ța satului au avut loc mu
tații sensibile — menționa 
El-Zoubi. S-a inițiat o miș
care cooperatistă, care s-a 
extins relativ repede, asi- 
gurînd 40 la sută din pro
ducția agricolă a țării. încă 
de la crearea lor, cooperati
vele sătești au fost orien
tate către o producție spe
cializată — de cereale, lac
tate, legume, animalieră 
etc.

— Proiecte de viitor — a 
încheiat discuția adjunctul 
ministrului — avem multe 
și valoroase. Sperăm că 
mișcarea cooperatistă va 
cuprinde toată tara, iar a- 
gricultura siriană va con
tribui în mal mare măsură 
la prosperitatea poporului.



viața internațională
....... ...............................    n....... *”

Cercuri tot mai largi ale opiniei publice din Canada văd în participarea 
tării la blocul nord-atlantic un factor de insecuritate, care contravine 
adevăratelor interese ale poporului canadian. în fotografie : aspect de 

la o demonstrație anti-N.A.T.O., desfășurată recent la Ottawa

IN PROBLEMELE

N. A. T. O.

„S.U.A. ar trebui 
să urmeze

■ exemplul 
Canadei"

— declară senatorul Mansfield
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senatul 
S.U.A., a declarat că exemplul ofe
rit de Canada prin hotărîrea de re
ducere a efectivelor militare stațio
nate în Europa occidentală in cadrul 
N.A.T.O. trebuie să fie urmat și de 
Statele Unite. Mansfield a salutat 
poziția adoptată în această problemă 
de primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, subliniind că 
prin aceasta „el a creat noi posibili
tăți" în vederea unei reajustări a 
responsabilităților în cadrul N.A.T.O. 
Senatorul american a declarat că gu
vernul canadian a făcut în felul a- 
cesta „primul pas spre o revizuire a 
N.A.T.O.", apreciind că prin aceasta 
el „a adus o schimbare mult dorită".

Un apelai P.C. 
din Portugalia

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite: 
Partidul Comunist din Portugalia a 
adresat un apel oamenilor muncii în 
care le cere să declare greve și să 
manifesteze cu prilejul zilei de 1 Mai 
„pentru pîine, libertate, pace, pentru 
amnistie și alegeri libere". în apel se 
arată că, în ultimele luni, mișcarea 
grevistă a luat amploare. P. C. 
din Portugalia atrage atenția că 
așa-numita „campanie de libera
lizare" a actualului guvern por
tughez nu reprezintă decît „o perdea 
de fum", care tinde să mascheze 
realitatea vieții politice și economice 
portugheze : „drepturile sindicale, in
clusiv dreptul la grevă — se arată în 
apel — sînt interzise și reprimate ; 
dreptul de asociere, libertatea de ex
primare și de întrunire nu sînt re
cunoscute". Partidul comunist cere 
dizolvarea poliției politice (P.I.D.E.), 
eliberarea democraților arestați și de
cretarea amnistiei.

El cheamă pe oamenii muncii să-și 
intensifice campania împotriva războ
iului colonial, care este contrar inte
reselor fundamentale ale națiunii por
tugheze și încrederii internaționale, să 
intensifice lupta pentru revendicările 
economice și libertăți democratice.

TlRGUL DE MĂRFURI 
PENTRU EXPORT 
DE LA CANTON

CANTON 16 (Agerpres). — La 
Canton s-a deschis tradiționalul Tîrg 
de mărfuri pentru export, ediția 1969. 
Agenția China Nouă relatează că la 
ceremonia de deschidere au participat 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri 
din întreaga lume, precum și nu
meroși cetățeni de origine chineză sta
biliți peste hotare. în cuvîntarea inau
gurală, Yuan Teh-lia, vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar din provincia 
Canton, a declarat: „Vom promova 
relații comerciale cu prietenii din toate 
țările în conformitate cu principiile 
egalității, avantajului și interesului 
reciproc care stau la baza politicii noas
tre în domeniul comerțului exterior".

Anul acesta, în cadrul Tîrgului este 
prezentată o mare varietate de produse 
agricole, zootehnice, forestiere, textile, 
precum și noi realizări din domeniul 
industriei petroliere, al energeticii, in
dustriei constructoare de mașini-unelte 
etc.

I ATROCITĂȚI ÎN LAGĂRELE
DE CONCENTRARE

DIN VIETNAMUL DE SUD
DECLARAȚIA C.C. AL ALIANȚEI FORȚELOR NAȚIONALE, 

DEMOCRATICE ȘI PAȘNICE DIN VIETNAM
SAIGON 16 (Agerpres). — Comite

tul Central al Alianței forțelor națio
nale, democratice și pașnice din 
Vietnam a dat publicității o declarație 
în care condamnă crimele comise de 
forțele S.U.A. și ale regimului de la 
Saigon în lagărele de concentrare de 
la Ba Lang An și Kong H’Ring din 
provinciile Quang Ngai și Kontum. 
în această declarație, care a fost trans
misă de Agenția de presă Eliberarea, 
se arată că la 9 mattie trupe ameri- 
cano-saigoneze au silit aproape 1000 
de persoane din lagărul de concen
trare de la Ba Lang An, printre care 
se aflau copii, femei și bătrîni, să se

25DL OBIECTIVE MILITARE AMERICANO-SAIGONEZE 
BOMBARDATE DL FORTRE PATRIOTICE

SAIGON 16 (Agerpres). — Conti- 
nuînd acțiunile ofensive, forțele pa
triotice sud-vietnameze au bombar
dat miercuri 25 de obiective militare 
americano-saigoneze. în regiunea din 
jurul capitalei sud-vietnameze, în 
special în provinciile Tay Ninh și 
Binh Long, artileria F.N.E. a bombar
dat violent pozițiile deținute de tru
pele americane, provocîndu-le pier
deri. Noi lupte au fost semnalate și

B @ @ @ O O

agențiile de presă transmit:
Lu Gciisva n avut i°c miercur* 

o ședință neoficială a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. Au fost 
discutate probleme privind procedura 
și organizarea activității pentru pe
rioada următoare.

înke 16 și 18 aprilie la 
Stockholm se desfășoară Conferința 
internațională pentru Vietnam.

Târgul internațional de la 
Bruxelles s'a deschis miercuri în 
mod oficial în a 42-a ediție. Alături 
de cele 28 participări guvernamentale 
și de cele peste 1 800 firme belgiene 
și străine din 51 de țări, România 
expune produse de artizanat, covoare, 
mobilă, aparate de radio și televiziu
ne, aparate de uz casnic etc.

Congresul extraordinar al 
Partidului social-democrat 
din R. F. a Germaniei a început 
miercuri la Bad Godesberg. Congresul 
este consacrat definirii platformei elec
torale cu care social-democrații se vor 
prezenta în alegerile generale din 
toamnă.

în cursul dezbaterilor din 
Camera Comunelor asuPra 
prevederilor bugetare, Barbara Castle,

„Politica externă a Canadei față de zona Pacificului 
este concentrată în prezent asupra relațiilor cu R. P. Chineză și a vecinilor săi 
din Asia și bazinul Pacificului" — a declarat ministrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp în cadrul unei conferințe de presă ținută la Tokio, unde se află 
în vizită. Referindu-se la problema relațiilor țării sale cu R. P. Chineză, Sharp a 
menționat că „în ultimele luni guvernul canadian a revizuit complet politica sa 
față de această țară" — arătîna că „nici o problemă importantă a Pacificului 
nu poate fi rezolvată fără participarea celei mai mari țări din lume, după nu
mărul locuitorilor ei".

Noi represiuni antidemocratice
în Coreea

SEUL 16 (Agerpres). — Regimul 
sud-coreean al generalului Pak Ci- 
jan Hi a dezlănțuit la 14 aprilie 
o nouă campanie de represiuni îm
potriva populației și a patrioților 
care se pronunță în apărarea drep
turilor lor vitale, pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de

Sesiunea Comisiei
Economice O. N. U.

pentru
GENEVA 16. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
continuarea dezbaterilor celei de-a 
24-a sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, delegatul 
român Radu Negru a luat cuvîn- 
tul în problema aplicării metode
lor moderne de matematică eco
nomică, subliniind necesitatea sta
bilirii unor teme prioritare ca 
planificarea la nivelul economiei 
naționale, proiectarea comerțului 
exterior, cercetarea operațională 
ca instrument de creștere a efi
cienței economice a activității în- 

îmbarce pe șalupe care apoi au fost 
scufundate. Totodată, declarația men
ționează că la 23 februarie, forțele 
americano-saigoneze, folosind aviația, 
artileria și blindate au masacrat 350 
de persoane aflate în lagărul de con
centrare de la Kong H’Ring, din pro
vincia Kontum.

Comitetul Central al Alianței for
țelor naționale, democratice și pașnice 
din Vietnam a adresat un apel tuturor 
organizațiilor progresiste din lume, 
cerîndu-le să ia măsuri în vederea 
încetării crimelor forțelor americano- 
saigoneze în Vietnamul de sud.

în apropiere de localitatea Tay Ninh, 
aceeași regiune unde, guț o zi înainte 
avuseseră loc violente ciocniri între 
detașamentele F.N.E. și unitățile 
S.U.A.

în același timp, avioane strategice 
americane și-au continuat bombarda
mentele asupra unor presupuse con
centrări ale forțelor patriotice în 
mai multe zone din apropiere de 
Saigon.

ministrul forței de muncă și produc
tivității, a prezentat miercuri după- 
amiază în linii mari proiectul de lege 
privitor la restrîngerea drepturilor 
sindicale. După cum se știe, guvernul 
are intenția de a trece prin parlament 
acest proiect de lege, contestat cu vi
rulență de sindicate încă în cursul 
acestei sesiuni.

La Rabat s-a deschis săptă- 
mîna filmului românesc, orga
nizată de Ministerul Afacerilor 
Culturale. Ministerul Informa
țiilor și ambasada Republicii 
Socialiste România în Maroc. în 
cadrul săptămînii filmului ro
mânesc vor fi prezentate : „Zo
dia fecioarei". „Dragoste la 
zero grade". „Gaudeamus igi- 
tur“, „Harap alb". „...Apoi s-a 
născut legenda". „Vîrstele o- 
mului și o serie de filme de 
scurt metraj.

Guvernul Republicii Ara
be Unite, reunit 6ub președinția 
lui Gamal Abdel Nasser, a examinat 
situația militară de-a lungul Canalu
lui de Suez, precum și desfășurarea 
discuțiilor la New York în vederea 
reglementării crizei din Orientul A- 
propiat, anunță agenția M.E.N.

de sud
sud, pentru reunificarea pașnică a 
țării. Agențiile de presă relatează 
că această campanie se desfășoară 
sub firma „luptei împotriva de
zordinii și criminalității". începînd 
din noaptea de 14 aprilie în întrea
ga țară au fost arestate 1 100 de 
persoane.

Europa
treprinderilor, inclusiv difuzarea 
informațiilor în această direcție. 
El și-a exprimat speranța în suc
cesul viitorului colocviu interna
țional consacrat problemei folosi
rii cercetării operaționale în ges
tiunea întreprinderilor, care va 
avea loc la București. Vorbitorul 
a declarat că România este gata 
să-și aducă contribuția lâ înființa
rea unui Centru internațional de 
cercetări operaționale.

Cu prilejul analizei celei de-a 
6-a reuniuni a consilierilor econo
mici principali, delegatul român 
C. Manoliu a relevat utilitatea a-
cestor manifestări pentru intensi
ficarea schimburilor de experien
ță, extinderea și aprofundarea cu
noașterii reciproce a practicilor 
folosite în domenii dintre cele mai 
importante ale activității econo
mice, planificarea și elaborarea 
deciziilor la mai multe nivele. El 
a cerut să se manifeste un interes 
sporit pentru problemele planifi
cării resurselor umane și a forței 
de muncă.

Tratativele 
bulgaro - austriece

VIENA 16 (Agerpres). — La Vie- 
na au avut loc tratative între To
dor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și dr. Josef Klaus, cancelarul fede
ral al Austriei, anunță agenția 
B.T.A.

în declarațiile făcute presei, 
după convorbiri, cei doi conducă
tori de stat și-au exprimat satisfacția 
față de modul cum au decurs con
vorbirile și convingerea că acestea 
vor contribui la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor bulgaro-austriece. 
Todor Jivkov a arătat că în cursul 
tratativelor au fost abordate proble
mele colaborării multilaterale dintre 
cele două țări și probleme ale si
tuației internaționale actuale, în spe
cial ale securității europene. El a 
menționat că în concepțiile celor 
două guverne asupra securității euro
pene există multe elemente comune.

Cancelarul Josef Klaus a declarat 
că este mulțumit de tratativele avute 
cu premierul Todor Jivkovj deoarece 
„în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate problemele actuale care au 
astăzi o deosebită importanță pentru 
politica europeană, pentru Bulgaria 
și Austria". EI a anunțat că în timpul 
vizitei delegației bulgare la Viena 
Va fi semnat un nou acord de colabo
rare culturală și tehnico-științifică.

Agenția TAGS anunță că, în
tre 17 aprilie și 15 iunie 1969 în Uniu
nea Sovietică vor fi lansate rachete 
purtătoare într-o zonă a Oceanului 
Pacific limitată de o circomferință cu 
raza de 55 mile marine, avînd centrul 
cu coordonatele 35 grade 23 minute 
latitudine nordică și 172 grade 24 mi
nute longitudine vestică. în comuni
cat se arată că pentru asigurarea secu
rității, guvernul U.R.S.S. roagă gu
vernele altor țări, care folosesc căi 
maritime și aeriene în Oceanul Pa
cific, să dea indicații organelor de 
resort pentru ca navele și avioanele 
să nu pătrundă în această zonă și în 
spațiul aerian respectiv între orele 
12,00 și 24,00 (ora locală).

„Noi sîntem gata să res
tabilim relațiile diplomatice 
CU S.U.A. acun) c*n^ Statele U- 
nite au acceptat să recunoască fron
tierele noastre actuale — a declarat 
în fața Adunării Naționale prințul 
Sianouk, șeful statului cambodgian, 
în urma acestei declarații, un purtător 
de cuvînt al Departamentului de Stat 
a afirmat că S.U.A. sînt gata să anga
jeze discuții în vederea restabilirii re
lațiilor diplomatice cu Cambodgia pe 
baze mutuale satisfăcătoare. După 
cum se știe, relațiile diplomatice din
tre cele două țări au fost rupte de că
tre Cambodgia, în mai 1965.

Biroul din Londra al O.N.T. 
a organizat o intilnire cu zia
riștii englezi din oresa centrală 
St revistele de specialitate. Cu 
acest prilej. Gheorghe Teodo- 
rescu. vicepreședinte al cole
giului Oficiului Național de 
Turism, a făcut o. expunere 
despre dezvoltarea turismului 
in România si extinderea con
tinuă a relațiilor turistice in
ternaționale ale tării noastre. 
Expunerea a fost urmărită cu 
deosebit interes.

La ambasada română din 
Berlin a avut loc miercuri o 
conferință de presă cu tema 
„Turismul in Republica So
cialistă România". Expunerea 
pe această temă a fost pre
zentată de primul secretar al 
Ambasadei române. Nicolae 
Serbau. Ziariștii au manifestat 
un viu interes pentru proble
mele prezentate, punînd nu
meroase întrebări.

DANEMARCA

PARLAMENTARII 
SOCIAL-DEMOCRAȚI 
SPRIJINĂ IDEEA1IN0 
CONFERINȚE A STATELOR 
EUROPENE

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Fracțiunea parlamentară a Parti
dului Social-Democrat din Dane
marca a supus spre examinare Co
misiei de politică externă a Folke- 
tingului un apel către guvernul 
danez. în apel se cere guvernului 
să manifeste inițiativă prin orga
nizarea unor întîiniri neoficiale în
tre statele europene în vederea 
pregătirii conferinței pentru asigu
rarea securității europene. Apelul 
subliniază că această conferință 
trebuie să se desfășoare ținîndu-se 
seama de doleanțele și propune
rile venite din partea tuturor sta
telor europene.

Convorbiri 
sovieto-americane 
referitoare la folosirea 
exploziilor nucleare 
in scopuri pașnice

VIENA 16 (Agerpres). — Intre 14 
și 16 aprilie, la Viena au avut Ioc 
convorbiri sovieto-americane refe
ritoare la folosirea exploziilor nu
cleare în scopuri pașnice. Delegația 
sovietică la convorbiri a fost con
dusă de acad. E. K. Feodorov, iar cea 
americană de G. F. Tape, membru 
al Comisiei pentru energie atomică 
a S.U.A. în comunicatul dat publi
cității la Viena se arată că cele 
două părți au căzut de acord asupra 
faptului că exploziile nucleare sub
terane pot fi folosite cu succes in
tr-un viitor apropiat pentru intensi
ficarea exploatărilor de țiței și gaze 
naturale și pentru crearea de cavi
tăți subterane. De asemenea,-ele pot 
fi utilizate la lucrările de excavații, 
pentru crearea de rezervoare de 
apă în regiunile secetoase, pentru 
străpungerea de canale și efectuarea 
lucrărilor de deschidere la exploată
rile miniere la zi etc.

Deși indicii economici se vor mo
difica în funcție de proiect, folosi
rea exploziilor nucleare în aceste 
scopuri este promițătoare și permite 
să se efectueze lucrări pentru a că
ror realizare metodele uzuale sînt 
fie imposibil de aplicat, fie imprac
ticabile. Respectîndu-se anumite con
diții, actualul nivel al tehnicii va 
permite să se efectueze explozii nu
cleare subterane care să corespundă 
pe deplin normelor de securitate na
ționale sau unanim acceptate pe plan 
internațional pentru protecția popu
lației împotriva radiațiilor.

Cele două delegații au fost de 
acord că schimbul de păreri cu pri
vire Ia nivelul tehnicii a fost util și 
consideră că este indicat să se con
tinue convorbirile și în viitor. Părțile 
consideră aceste convorbiri ca fiind 
foarte actuale în lumina articolului 5 
al Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare, care prevede ca be
neficiile potențiale rezultate din fo
losirea exploziilor nucleare în sco
puri pașnice să fie accesibile statelor 
nenucleare semnatare ale. tratatului.

Dezvoltarea relațiilor 
româno-suedeze

(Urmare din pag. I) 

piere a popoarelor noastre l-au 
avut și-l vor avea și în viitor con
tactele politice, schimburile de ve
deri între factori de răspundere 
din ambele țări. In cronica rela
țiilor româno-suedeze sînt con
semnate multiple asemenea întâl
niri în ultimii ani, aceasta ilus- 
trînd interesul ce se manifestă de 
o parte și de alta pentru strînge- 
.■ea legăturilor, pentru extinderea 
cooperării. Un moment de seamă 
in această evoluție ascendentă l-a 
constituit vizita in Suedia, in pri
măvara trecută, a primului minis
tru al României. La reluarea dia
logului româno-suedez, acum, la 
București, cele două părți și-au 
reafirmat dorința de a dezvolta și 
diversifica cooperarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, do
menii în care există largi posibili
tăți neexplorate. Pentru valorifi
carea acestor posibilități o mare 
importanță are acordul de coope
rare economică semnat anul tre
cut, acord menit să faciliteze și să 
stimuleze cooperarea economică. 
Industrială și tehnică, in diverse 
forme și pe planuri variate, de Ia 
proiecte industriale comune la 
schimburi de specialiști, de docu
mentații și informații tehnice. în
trunită recent la Stockholm, comi
sia mixtă româno-suedeză, consti
tuită în baza acordului menționat 
mai sus, a luat act cu satisfacție 
de pașii constructivi făcuți în a- 
ceastă scurtă perioadă. S-a con

DIALOGUL INTEREUROPEAN,
PREMISĂ A DESTINDERII 

Șl SECURITĂȚII
PE CONTINENTUL NOSTRU

CONVORBIRE CU MINISTRUL DE EXTERNE 
AL SUEDIEI, TORSTEN NILSSON

Diplomat și om politio cunoscut, Torsten Nilsson conduce din anul 
1962 Ministerul Afacerilor Externe al Suediei. în această calitate, d-sa 
ne-a vizitat pentru prima dată țara în 1967, în cadrul dialogului stabilit 
în ultimii ani între conducătorii celor două țări ale noastre. Aflat pen
tru a doua oară în România, cu prilejul vizitei oficiale pe care primul 
ministru al Suediei, Tage Erlander, a efectuat-o în țara noastră la in
vitația guvernului român, dl. Nilsson a avut amabilitatea să nc pri
mească și să aibă cu noi o convorbire în legătură cu unele aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări ale noastre, ale politicii externe a Sue
diei. precum și cu unele probleme ale situației internaționale actuale.

Dl. Nilsson a început prin a-și 
exprima satisfacția fată de evoluția 
favorabilă din ultimii ani a relații
lor de colaborare dintre România si 
Suedia, evocînd. totodată, perspecti
vele acestei colaborări in lumina 
actualei vizite.

Am avut și avem — a spus d-sa 
— intense contacte pe tărîmul teh- 
nico-știintific și cultural, raporturi
le noastre în aceste domenii înre- 
gistrînd pași importanți înainte. în 
afară de aceasta, sîntem inte
resați în dezvoltarea comerțului re
ciproc. întreținem, de asemenea, o 
strînsă colaborare pe plan politic în 
cadrul diferitelor organizații inter
naționale. Am stabilit contacte la 
Națiunile Unite, în cadrul Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva. 
Aș menționa, în sfîrșit, contactele 
pe care le avem cu țara dumnea
voastră în contextul mai larg al le
găturilor dintre țările coautoare ale 
rezoluției „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între statele euro
pene aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite" în scopul căutării 
celor mai bune căi pentru realizarea 
unui climat al încrederii în Europa.

Dacă acesta este cadrul actual al 
relațiilor dintre țările noastre — a 
continuat interlocutorul nostru — 
trebuie să vă spun că noi sîntem 
gata să facem totul pentru a ex
tinde cooperarea bilaterală în viitor. 
Sperăm că legăturile stabilite între 
noi vor continua să se dezvolte atît 
pe plan politic, cît și pe plan teh- 
nico-'științific și cultural, că dialogul 
direct și contactele cu personalită
țile române vor continua.

Referindu-se la politica externă pe 
care o promovează tara sa. mi
nistrul de externe suedez a evi
dențiat faptul că Suedia duce de 
multi ani o politică de neutralitate.

Aceasta nu implică — a precizat 
însă dl. Nilsson — o neutralitate 
de opinii, indiferentă fată de ceea ce 
se întîmplă în lume. Politica noastră 
este pe deplin compatibilă cu adop
tarea de către noi a unor puncte de 
vedere independente în problemele 
internaționale și cu exprimarea lor 
publică. Mai mult, neutralitatea nu 
ne împiedică' să stabilim relații de 
cooperare cu celelalte țări ale lumii. 
Desigur, cel mai firesc este să se rea
lizeze o cooperare între vecini, între 
statele care sînt apropiate din punct 
de vedere al tradițiilor, instituțiilor 
și intereselor, lucru pe care noi îl 
realizăm cu celelalte țări nordice. 
Cooperarea dobîndește o și mai mare 
importanță dacă este extinsă la 
un cerc mai larg. Nici chiar 
diferențele adînci existente în siste
mele sociale ale diferitelor state eu
ropene nu constituie un obstacol pen
tru acele forme de cooperare, 
care au menirea să promoveze pacea, 

statat, de asemenea, că dezvolta
rea continuă a economiei celor 
două țări oferă o bază largă pen
tru adîncirea și întărirea cooperă
rii în viitor în diverse domenii de 
activitate, în special în industriile 
minieră, metalurgică, chimică și 
de prelucrare a lemnului.

Convorbirile de la București 
permit să se aprecieze că există 
un cadru bun, favorabil extinderii 
unei colaborări avantajoase ambe
lor țări, astfel ca dezideratele ex
primate să fie transpuse în viață, 
să dea rezultate concrete, practi
ce. Schimbul de păreri asupra u- 
nor probleme majore ale vieții in
ternaționale, pe care l-au prilejuit 
convorbirile, a evidențiat din nou 
existența unor poziții apropiate în 
numeroase probleme actuale. A- 
ceste poziții izvorăsc din interesul 
comun al celor două popoare pen
tru instaurarea unui climat de în
credere și colaborare în lume, din 
năzuința lor fermă de a vedea 
asigurată pacea și securitatea in
ternațională. „La baza convorbiri
lor noastre — spunea premierul 
suedez în fața ziariștilor — a stat 
acel numitor comun care se nu
mește dorința de pace". Cele două 
părți și-au exprimat satisfacția 
pentru colaborarea fructuoasă a 
României și Suediei în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale, 
hotărîrea de a-și aduce și în vii
tor contribuția la soluționarea 
problemelor continentului euro- > 
pean și ale lumii contemporane, 

să dezvolte prosperitatea popoare
lor. Pornind de aici, noi căutăm să 
stabilim relații de colaborare cu toate 
statele europene, cu statele de pe 
celelalte continente. Suedia — remar
că interlocutorul — nu este o mare 
putere ; noi sîntem conștienți însă că 
aceasta nu reduce cu nimic obliga
țiile de a acționa pentru pace si în
țelegere între popoare.

Convorbirea cu oaspetele suedez a 
atins apoi unele probleme interna
ționale. oprindu-se îndeosebi la una 
din problemele de maximă actuali
tate : securitatea europeană — care 
preocupă toate popoarele continen
tului nostru. f -

Referindu-se la căile țjț uiril 
securității europene. Tors te.. ,Nils
son a subliniat că exista-^mul
tiple asemenea căi pentru în
făptuirea acelui climat de înțe
legere și colaborare de care țările 
continentului nostru au atîta nevoie. 
M-aș referi, în primul rînd, a con
tinuat interlocutorul nostru, la im
portanța contactelor bilaterale, la 
inițierea unui larg și multiplu dialog 
intereuropean. Nu trebuie ignorată, 
totodată, nici importanța schimburilor 
culturale, științifice, comerciale, de 
care aminteam mai sus, ca factori ce 
se pot dovedi foarte folositori în 
apropierea dintre popoare, în înfăp
tuirea destinderii pe continent. în 
aceeași ordine de idei, a men
ționat ministrul de externe sue
dez, trebuie să vă spun că noi 
sîntem de acord cu ideea'^„in
vocării unei conferințe a S'" ' 
europene menită să discute pro d 
securității pe continent. Cons’ zi-Trn 
însă că o asemenea conferința tre
buie să fie foarte bine pregătită 
înainte de a se întruni. în acest 
sens, ni se pare utilă organizarea 
unei conferințe pregătitoare..

Din perspectiva celei de-a doua 
vizite pe care a efectuat-o în Româ
nia. dl. Nilsson ne-a vorbit. în în
cheierea convorbirii, despre impre
siile acumulate despre torn noastră, 
despre poportil român.

De la început țin să vă spun — 
a afirmat interlocutorul — că 
impresiile inițiale, pe care le-am 
cules în decursul vizitei mele din 
1967, mi-au fost întărite. Sînteți un 
popor foarte muncitor, care promo
vează o politică de dezvoltare in
tensă a economiei naționale în toate 
ramurile sale. Aceste străduințe, fi
rește, nu pot să nu ducă la prosperi
tatea țării și la ridicarea nivelului 
de viață al națiunii dv. Profit de a- 
ceastă ocazie pentru a ura poporului 
român o dezvoltare continuă pe dru
mul muncii pașnice în care este an
gajat, noi succese pe calea prosperi
tății sale.

Radu BOGDAN 
Serban BERINDEI

pentru statornicirea unei atmos
fere de pace și largă colaborare 
între popoare.

Ca state europene, Suedia și Ro
mânia sînt animate de aceeași do
rință de a contribui prin eforturi 
perseverente la însănătoșirea re
lațiilor pe continentul nostru, la 
creșterea încrederii și apropierea 
între popoarele Europei.

în contextul larg al vieții in
ternaționale, una din problemele 
de cea mai mare importanță 
este securitatea europeană. Ideea 
convocării unei conferințe a sta
telor europene, cuprinsă în Ape
lul conferinței statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, a declarat premierul suedez, 
merită a fi luată în considerație 
cu toată atenția și guvernul sue
dez este gata să o studieze în mod 
corespunzător. La rîndul său, pri
mul ministru român a subliniat că 
o asemenea problemă' cere perse
verență, eforturi comune, inițiati
vă, dezvoltare pe planuri multiple 
a relațiilor dintre țările europene, 
care să genereze încredere și să 
conducă la apropierea dintre ele.

în acest cadru, vizita în țara 
noastră a primului ministru al 
Suediei, Tage Erlander, convorbi
rile purtate reprezintă o contribu
ție însemnată la dezvoltarea rela
țiilor multilaterale româno-sue
deze, în interesul ambelor noastre 
popoare, fiind, totodată, în folosul 
cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell «0.360


