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ÎNCHEIEREA lucrărilor conferinței
Sfliffl STUDENȚEȘTE Di 1811®

Vineri au luat sfîrșit lucrările celei de-a Vil-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studențești din România, desfășurate timp de trei zile în sala Palatului Marii Adunări Naționale.La ședința de închidere au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- cu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitra Co- liu, Emil Drăgănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, .hai Dalea, Vasile Patilineț. Sosirea conducătorilor partidului și statului în mijlocul studenților a prilejuit 
o manifestare caldă, înflăcărată, plină de entuziasm tineresc. Studente oferă flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat. Minute în șir se aplaudă puternic, sute de glasuri ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este expresia e- moționantă a atașamentului și dragostei fierbinți a tineretului universitar față de ■'•artid, a recunoștinței pentru c. idițiile de viață și învățătură asigurate studențimii, pentru perspectivele luminoase deschise în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Ca invitați, în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, rectori ai instituțiilor de învățămînt superior, profesori universitari și alte cadre didactice, activiști de partid, ai U.T.C. și U.A.S.R., tineri muncitori din întreprinderile Capitalei, elevi din ultimele clase de liceu.De la tribuna conferinței a fost anunțată componența Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.R., ales în prima ședință a Consiliului.Noul președinte al Consiliului U.A.S.R., tovarășul Traian Ștefănescu, a mulțu-

Cuvîntaraa tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Continuare în pag. a IV-a)

Dragi tovarăși și prieteni,îmi este deosebit de plăcut să mă întîlnesc cu reprezentanții studențimii noastre și să particip, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, la încheierea Conferinței Uniunii A- sociațiiloi' Studențești din România. Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, delegați la conferință, tuturor studenților patriei, un cald salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Vii 
aplauze).Reunind exponenții studenților din toate centrele universitare, activul de bază al organizațiilor- studențești, conferința a devenit forul cel mai autorizat al studențimii românești. Acum, la încheierea conferinței, putem afirma cu deplină satisfacție că lucrările ei au avut un caracter profund pozitiv. în cadrul discuțiilor a luat cuvîntul un mare număr de studenți din toate centrele universitare și din diferitele domenii ale învățămîntului superior — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Dezbaterile largi care au avut loc, au fost pătrunse de spirit de răspundere față de problemele cele mai arzătoare ale procesului de învățămînt, ale vieții universitare, studențești, ale întregii activități de formare a viitorilor intelectuali din patria noastră, constructori ai socialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).Pe drept cuvînt, mulți vorbitori s-au referit în cadrai conferinței la succesele obținute în ridicarea nivelului învățămîntului nostru superior. După cum se știe, pe baza hotărîrilor plenarei Comitetului Central și a Legii învățămîntului — de la adoptarea cărora a trecut un an — au fost luate o serie de măsuri care au dus la îmbunătățirea simțitoare a desfășurării activității în universități și institute de învățămînt superior. Desigur, timpul relativ scurt nu a permis transpunerea în viață a tuturor prevederilor directivelor partidului și ale legii învățămîntului ; sînt încă multe probleme care își așteaptă rezolvarea și care, o dată cu începerea viitorului an școlar, vor trebui neapărat soluționate. Experiența de pînă acum, viața, confirmă justețea hotărîrilor adoptate de Comitetul Central, ne permit să afirmăm că prevederile

legii învățămîntului corespund cerințelor progresului neîntrerupt al școlii noastre superioare.Consider, de asemenea, pe deplin îndreptățite criticile aduse aici de mai mulți reprezentanți ai studențimii unor aspecte ale activității Ministerului învățămîntului, cît și activității unor senate și consilii universitare. încetineala cu care se rezolvă unele probleme ale învățămîntului universitar, desele modificări privind o serie de laturi ale desfășurării procesului de învățămînt au, fără îndoială, efecte negative. La Conferința națională a cadrelor didactice m-am referit pe larg la aceste neajunsuri și nu doresc acum să mai insist asupra lor. Locul important pe care problemele concrete ale învățămîntului l-au ocupat în dezbaterile conferinței dovedește maturitatea studențimii noastre, spiritul de răspundere și dorința de care ea este animată pentru a contribui la desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului instructiv, pentru a se pregăti cît mai temeinic atît pe tărîm științific și profesional, cît și politic-ideologic.Este datoria Ministerului învățămîntului, a senatelor și consiliilor universitare de a acorda toată atenția soluționării la timp a problemelor ridicate în conferință, de a lua toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea în continuare a învățămîntului nostru superior. în acest sens consider că trebuie acordată o atenție mai mare asigurării cursurilor și manualelor necesare studenților, organizării practicii — care continuă să se desfășoare încă nesatisfăcător. Anul viitor nu se va mai putea da vina pe timp în neaplicarea directivelor partidului și prevederilor legii învățămîntului.Este necesar să fie realizate cu mai multă consecvență prevederile directivelor Comitetului Central al partidului privind nivelul științific al învățămîntului, predării cunoștințelor de specialitate pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Revoluția științifică care are loc pe plan mondial impune ca specialiștii de mîine să fie înarmați cu tot ceea ce este mai nou pe planul cunoașterii ; numai astfel ei își vor putea îndeplini rolul de înaltă răspundere ce le revine în procesul dezvoltării societății noastre socialiste. (Aplauze puternice).în cadrul conferinței s-au adus

critici serioase în legătură cu nivelul la care se predau științele sociale, cu calitatea învățămîntului ideologic universitar. Trebuie să subliniez și cu acest prilej că în acest sector mai avem încă mult de realizat pentru a face din catedrele de științe sociale adevărate centre de educare comunistă a noilor generații ale intelectualității patriei noastre. Intelectualul de mîine, constructor al socialismului și comunismului, trebuie să fie stă- pîn atît pe știința cea mai avansată din domeniul său de specialitate, cît și pe cea mai înaintată știință despre viață și lume — materialismul dialectic și istoric. Numai așa el va putea găsi răspuns la multiplele probleme pe care le ridică viața, va putea judeca fenomenele noi ale realității, va deveni un militant activ pentru victoria socialismului și comunismului în România. (Vii aplauze). Preocuparea pentru însușirea filozofiei noastre comuniste trebuie să fie strîns legată de preocuparea pentru înfrîngerea influențelor retrograde, mistice. < pentru« îndepărtarea reziduuriloi’ unor mentalități înapoiate din conștiință, pentru formarea intelectualului de tip nou, conștient de nobila sa misiune în dezvoltarea progresului social, în făurirea idealurilor de bunăstare și fericire ale poporului, în crearea celei mai înaintate civilizații din lume, civilizația comunistă. (Entuziaste și prelungite a- 
plauze).în legătură cu educația comunistă a tineretului, cu cerințele lărgirii continue a orizontului său ideologic și cultural, consider, de asemenea, întrutotul justificate criticile formulate aici la adresa organelor noastre de presă și radio- televiziune, în special a presei studențești, în sensul că ele trebuie să oglindească mai bogat și mai consecvent viața și preocupările tineretului studios, să dezbată mai aprofundat problemele cu caracter filozofic, etic, științific și profesional care frămîntă pe studenți, întregul tineret. Numeroși vorbitori s-au referit, de asemenea, în conferință la lipsurile unora din producțiile noastre literar-artistice, la rolul deosebit de important ce revine artei în îmbogățirea vieții spirituale a tineretului, în formarea conștiinței sale socialiste. Este îmbucurător faptul că viitorii intelectuali ai țării se preocupă cu atîta seriozitate de problemele evoluției culturii noastre. într-adevăr, se scrie, se creează încă puțin pentru

tineret, puține din operele apărute abordează cu temeinicie marile probleme sociale care interesează tînăra generație ce se pregătește să intre în viață pentru a. duce mai departe marea ctitorie socialistă a României. Sperăm că îndemnurile studenților vor găsi ecoul cuvenit în rîndul oamenilor de artă, ele fiind un indiciu concludent asupra preferințelor culturale ale tineretului studios de azi, asupra a ceea ce așteaptă el din partea făuritorilor de frumos. Cred că Uniunea Scriitorilor și celelalte uniuni de creație vor trage învățămintele necesare — nu așa cum s-au o- glindit în cuvîntul reprezentantului Uniunii Scriitorilor la conferință — ci mult mai serios, pentru ca într-adevăr arta, literatura să joace un rol mai important în formarea conștiinței socialiste a tineretului patriei noastre. (Vii 
aplauze).Țin să subliniez încă o dată necesitatea ca toate mijloacele noastre de informare și de propagandă, toate forțele noastre ideologice și culturale să acționeze în mod concertat pentru făurirea concepției materialist-dialectice a tinerei generații, pentru educarea studențimii noastre, ca și a întregului tineret în spiritul ideilor comunismului, al devotamentului nețărmurit față de partid, față de patrie, față de interesele poporului, în spiritul solidarității internaționaliste cu cei ce muncesc din întreaga lume. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.Problemele, învățămîntului superior, ale formării intelectualității preocupă, după cum e știut, studențimea din cele mai multe țări. Cunoașteți că în cursul anului 1968, ca și la începutul acestui an, în numeroase țări studențimea, împreună cu mulți profesori, a ridicat cu hotărîre o serie de probleme cruciale legate de dezvoltarea instrucției publice și a științei, de orientarea educației generale a tineretului studios, de democratizarea învățămîntului superior, de asigurarea condițiilor care să permită tuturor tinerilor, îndeosebi tinerilor din mediul muncitoresc și țărănesc, să pătrundă pe porțile școlilor superioare, de garantarea plasamentului în muncă după absolvire, de certitu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

in timpul lucrărilor conferinței
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în ultimele zile, ritmul lu
crărilor agricole de sezon a 
fost intensificat în majoritatea 
județelor. Din datele centrali
zate, în curstil zilei de vineri, 
la Consiliul Superior al Agri
culturii, rezultă că pînă la 17 
aprilie a fost însămînțată o 
suprafață de 1 422 155 hectare, 
din care 668 245 hectare au 
fost realizate în ultima săptă- 
mînă. (Procentul realizărilor, 
pe județe, la totalul culturilor 
ce se însămînțează în această 
primăvară este înscris pe 
harta pe care o publicăm în 
pag. a Il-a). în coopera
tivele agricole din județele 
Brăila, Dîmbovița, Galați, Hu
nedoara, Mehedinți, Olt, Satu 
Mare și Teleorman s-a înche
iat semănatul sfeclei de za
hăr, iar în cele din județele 
Caraș-Severin și Constanța — 
semănatul florii-soarelui. Din 
această săptămînă se însă
mînțează de zor porumbul.

La începutul acestei 
campanii agricole, tim
pul afectat lucrărilor 
de sezon se măsura în 
luni, ca apoi să fie so
cotit în săptămîni, iar 
acum — în zile. într-a
devăr, pînă Ia 1 mai va 
trebărsă se încheie se
mănatul majorității cul
turilor, inclusiv al po
rumbului, pe cele 3,3 
milioane hectare. întru- 
cît timpul continuă să 
fie instabil, zilele fru
moase, cu cer senin, 
alternînd cu cele plo
ioase, se cere o temei
nică-organizare a mun
cii; astfel îneît să se 
lucreze din plin la pre
gătirea terenului și se
mănat. Datorită fap
tului că, în general, 
ploile sînt slabe, îndată 
ce încetează se poate 
intra pe teren cu trac
toarele și atelajele. în 
cele mai multe coope
rative agricole și în
treprinderi agricole de 
stat, unde s-a tinut 
seama de specificul a- 
cestei primăveri, au 
fost obținute rezultate 
bune la semănat.

Xn județul Timiș, du
pă ce luni și marți au 
căzut ploi mărunte, în
soțite de scăderea tem
peraturii, începînd de 
miercuri s-a lucrat din 
plin la semănat în ma
joritatea unităților a- 
gricole. La cooperativa 
agricolă din Ghilad 
culturile din prima e- 
pocă — sfecla de zahăr, 
borceagul, ovăzul și lu
cerna — semănate din 
vreme, au și răsărit. 
Tov. Petru Bîrsescu, 
inginerul cooperativei, 
ne-a relatat că s-a tre
cut cu toate forțele la 
semănatul porumbului, 
iar modul în care se 
muncește dă garanția 
că lucrarea se va în
cheia în limitele tim

cele mai bune rezultate obți- 
nîndu-se, pînă în prezent, în 
județul Teleorman, unde au 
fost semănate 25 700 hectare, 
Ilfov — 22 530 hectare, Dolj .— 
20 400 hectare. Semănatul a- 
cestor culturi este întîrziat în
deosebi în județele din Mol
dova, unde s-a desprimăvă- 
rat mai tîrziu. în ce privește 
plantatul cartofilor, suprafețe 
mai mari, față de cele prevă
zute în plan, au fost realizate 
în cooperativele agricole din 
județele Arad, Alba, Prahova, 
Satu Mare, Constanța și Ti
miș. Plantatul cartofilor tre
buie intensificat îndeosebi în 
județele mari cultivatoare, 
cum sînt Covasna, Harghita, 
Neamț, Suceava, Brașov etc. 
în legumicultură trebuie gră
bite lucrările de plantare a 
răsadurilor în adăposturi de 
polietilenă, semănatul cepei, 
plantatul arpagicului și semă
natul verdețurilor în cîmp.

pului optim pe toate 
cele 1 000 hectare pla
nificate. O grijă deose
bită se acordă, în a- 
ceastă unitate, calității 
lucrărilor. „Am luat 
toate măsurile — ne 
spune, în continuare, 
inginerul agronom -ț-rsă 
realizăm o densitate de 
50 000—55 000 boabe la 
hectar, astfel ca, la 
recoltat, să fim siguri 
de o densitate minimă 
de 40 000—42 000 plante 
recoltabile“. în acest 
scop, toate semănătorile 
au fost reglate pentru 
a realiza densitatea 
necesară Ia însămînțat. 
Pe inginerul agronom 
și pe președintele coo
perativei agricole din 
Ciacova i-am găsit la 
cîmp. „Timpul este ca
pricios — spune tov. 
ing. Petru Drăgănescu. 
De aceea am ieșit de
vreme în cîmp, pentru 
a lua temperatura so
lului". După ce au în
cheiat semănatul cultu
rilor din prima urgen
tă pe cele 241 hectare 
planificate, în această 
cooperativă s-a început, 
la 9 aprilie, însămînța- 
tul porumbului.

Și în județul Buzău 
se urmărește, în nu
meroase cooperative a- 
gricole, folosirea fiecă
rei zile și ore bune de 
lucru în cîmp. După ce 
miercuri a plouat, joi a 
fost o zi excepțional de 
frumoasă. Cei harnici și 
pricepuți au folosit tim
pul prielnic și au se
mănat suprafețe apre
ciabile. Astfel, coopera
torii din Costești au 
încheiat semănatul tu
turor culturilor din pri
ma epocă, plus 110 
hectare cu porumb din 
cele 940 hectare planifi
cate. Aici, fiecare mem
bru din consiliul de 
conducere avea sarcini

**
****
*

precise și urmărea cum 
se efectuează lucrările 
la cîmp. Aceeași situa
ție am întîlnit-o și la 
cooperativa agricolă 
din Mihăilești, care a 
terminat însămînțatul 
culturilor din prima e- 
pocâ și peste 100 hec
tare cu porumb. în 
ambele unități munca 
a fost astfel organiza
tă îneît să se poată 
lucra la semănatul po
rumbului cu o viteză 
de 120—130 hectare pe 
zi. De altfel, în jude
țul Buzău, deși lucră
rile de sezon au început 
cu întîrziere, prin mă
surile luate s-a ajuns să 
se termine, în cea mai 
mare parte, semănatul 
culturilor din prima e- 
pocă și să se treacă cu 
toate forțele la semă
natul porumbului.

Dacă în unele coope
rative agricole însămîn- 
țările sînt întîrziate, 
aceasta nu se datorește 
atît condițiilor naturale 
nefavorabile, cît mai a- 
les lipsei de preocupare 
pentru a folosi fiecare 
oră bună de lucru în 
cîmp. întotdeauna ță
ranul a arat și semănat 
în condițiile oferite de 
natură, condiții pe care 
nu le stăpînim încă. Se 
pare că acest lucru a 
fost uitat, din moment 
ce întârzierile în efec
tuarea lucrărilor se 
justifică prin starea 
nefavorabilă a timpu
lui. Acest mod greșit 
de a privi lucrurile este 
caracteristic multor 
specialiști și cadre de 
conducere din coopera
tivele agricole. Con
statările făcute pe te
ren, în județele Timiș 
și Buzău, confirmă a- 
ceasta.

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

Telegrame
Tovarășului Kurt BACHMANN

Președintele Partidului Comunist GermanCu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului Comunist German, vă adresez, în numele comuniștilor români și al meu personal, felicitări cordiale, urări de sănătate și succes în munca dumneavoastră plină de răspundere.îmi exprim convingerea că între Partidul Comunist Român si Partidul Comunist German se vor dezvolta relații de colaborare tovărășească, în interesul întăririi prieteniei dintre partidele și popoarele noastre, al coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului Nicolae CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumim sincer pentru condoleanțele exprimate de dumneavoastră în legătură cu încetarea din viață a lui Demian Sergheievici Korotcenko, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Ucraina.

NIKOLAI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialista
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RAPID ®
(Urmare din pag. I)

Pescuitori

I
o noțiune străină pentru organizatorii

FAPTE

Pînă nu faci foc. 
fum. Proverbul este plin 
înțelepciune. Iată însă 
liu Bodar. președintele 
rativei meșteșugărești 
șui" Seini (Maramureș) 
cretia Belbe. contabil 
aceeași unitate. au 
să-l contrazică. Cum ? Mai în- 
tîi (normal) si-au procurat lem
ne. Dar nu un vreasc-două. ci 
șapte tone. toate din fondul 
destinat cooperativei, adică fă
ră să plătească un ban. Avînd 
lemne, nu le mai rămînea de
cît să le aprindă. La sediul 
cooperativei nu se putea. Asa 
stînd lucrurile, le-au transpor
tat — cu camionul unității (și 
tot fără să plătească) la ca
sele lor. Aici, ascunși de ochii 
lumii, au aprins focul, 
s-au păcălit. Un firicel de 
tot a răzbătut în afară. îl 
vedea, oare, si cei de la 
niunea iudeteană a cooperati
velor meșteșugărești ? Dacă 
atunci să vedeți foc I

Atentie,» * 
gripă!

că 
: coope- 
„Some-
Si Lu- 
sef la 

încercat

După cum ne informează 
spectoratul sanitar al Capitalei, 
numărul cazurilor de pripă pro
vocate de virusul A 2 a cres
cut simțitor. mai cu seamă în 
rîndul adultilor. S-au înregis
trat si cazuri de complicații 
grave, cu deznodămînt tragic. 
In lupta pentru combate
rea gripei, forurile sanitare 
au luat măsuri de carantină în 
toate spitalele. De asemenea, s-a 
procedat la efectuarea a 110 000 
vaccinări. întărirea asistentei 
la domiciliu, extinderea spa
țiului de spitalizare etc. Pen
tru limitarea si combaterea e- 
pidemiei. medicii recomandă ce
tățenilor : evitarea aglomerații
lor. izolare la pat în momentul 
constatării primelor simptome, 
vitaminoterapie. antipiretice 
(aspirine. piramidon) si. mai 
Ies. solicitarea imediată a 
sistentei medicale.

clandestini
Primăvara a adus pe malul 

Dunării, la Galati, pasionatii 
pescuitului sportiv. Tineri si 
vîrstnici așteaptă răbdători jo
cul plutei, să cadă în undită 
bibanul. Dar alături de ei vîn- 
tură apa cu ciorpacele (unelte 
de pescuit interzise) tot felul 
de indivizi. Ei produc pagube 
considerabile fondului piscicol. 
După cum sîntem informați, u- 
nor 60 de asemenea indivizi li 
s-au confiscat, pînă acum, cior
pacele. Este o măsură utilă, 
dar... îngăduitoare. Legea pre
vede pedepse mult mai aspre. 
De ce se vor fi mulțumind paz
nicii fondului piscicol doar cu 
confiscarea uneltelor, interzise ? 
Să nu cadă si ei în cioroace !

Chip de om? ]
Era seara tîrziu. Autosalva- 

rea 31—DB—541 transporta spre 
spitalul din Răcari un copil 
bolnav. însoțit de mamă. La 
km 48 (drumul national E 15 
A). doi indivizi făceau semne 
disperate. Ion Dinu, conducăto
rul auto, a oprit. Cei doi s-au 
apropiat de mașină, l-au luat 
de guler pe șofer, l-au dat jos 
de la volan si l-au molestat. 
După ce l-au lăsat în marginea 
șoselei, s-au urcat la volan, 
continuînd drumul. După cîtiva 
kilometri au oprit mașina și, 
sub amenințarea cuțitului, au 
batiocorit-o pe femeie, apoi au 
dispărut. La puțin timp dună 
fapta lor incalificabilă, cei doi 
au fost identificați de miliție. 
Sînt Nicolae Ivascu si Nicolae 
Enache. din Titu. Urmează să 
fie judecați. Procesul va fi pu
blic. Pedeapsa — cît se poate 
de aspră!

Deci,
se poate

întrebam. în urmă cu a- 
proape trei săptămîni. dacă nu 
s-ar nutea ca unele servicii în
deplinite de întreprinderea de 
distribuție a energiei electrice 
București (verificări si mon
tări de contoare, verificarea 
instalațiilor electrice etc.) să 
fie făcute nu numai în cursul 
dimineții, ci si după-amiaza. 
cînd cetățenii sînt acasă. Ur
mare a sesizării noastre, mai 
sus-amintita întreprindere ne 
răspunde că, încă din acest se
zon. asemenea operații vor fi 
efectuate si în cursul după- 
amiezii. Este vorba. în speță, 
de zilele de luni miercuri si 
vineri — zile în care instala
torii vor lucra pînă la ora 18.30 
Consemnăm răspunsul în spe
ranța că si alte instituții si în
treprinderi vor răspunde cetă
țenilor cu aceeași solicitudine.

eu
..Scînteii

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITĂ
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

PRODUCT
9

BIHOR

«Economia națională contează pe 
producția obiectivelor programate 
să intre în funcțiune. în lunile ur
mătoare, la întreprinderile „Electro- 
ceramica“-Turda și „Industria Sîr- 
miei“-Cîmpia Turzii» — ni s-a spus 
recent la Sucursala județeană Cluj 
a Băncii de Investiții. într-adevăr, 
este evidentă însemnătatea economi
că a acestor noi capacități de pro
ducție. La întreprinderea din Turda, 
urmează să fie date în exploatare o 
instalație care va produce 9 000 tone 
de izolatori ceramici anual, iar la 
Cîmpia Turzii — un laminor de sîrmă 
cu o capacitate de 280 000 tone pe 
an, o fabrică de cablu de tracțiune 
cu o capacitate de 13 000 tone pe 
an și etapa a Il-a de la tră
gătoria de otel tare nr. 2, cu 
o producție anuală de 35 000 tone.

...Iată-ne, deci, la „ELECTROCE
RAMICA" din Turda. Aici, termenul 
de punere în funcțiune a noii in
stalații expiră la sfîrsitul acestui tri
mestru ; pentru această capacitate 
s-a si dat un plan de producție. Lu
crările au avansat destul de rapid, 
întrucît constructorul — întreprin
derea de construcții nr. 9 Cluj, șan
tierul 904, ca antreprenor general, și 
întreprinderea nr. 10 instalații Brașov
— a știut să-și concentreze forțele, 
să-și organizeze destul de bine mun
ca, respectînd astfel graficele de exe
cuție. Și furnizorii s-au ținut de cu- 
vînt, livrînd la termen utilajele. în 
prezent, hala de fabricație este 
gata. în tot timpul iernii s-a 
lucrat din plin, întrucît s-au a- 
sigurat condiții bune de muncă, mai 
ales în urma dării în exploatare a 
termocentralei electrice. Sectorul 
izolatori de medie tensiune, cu două 
cuptoare tunel, de 112 m lungime 
fiecare, este si el gata, aflîndu-se în 
prezent în probe tehnologice. De 
asemenea, sectorul izolatori de 
joasă tensiune, cu excepția atomizo- 
rului, a fost pus la dispoziția bene
ficiarului. în cel de pregătire-pre- 
parare a materiilor prime se fac ul
timele finisaje și remedieri la căile 
de rulare si pardoseli. Cît privește 
sectorul izolatori de înaltă tensiu
ne, el va fi predat beneficiarului, 
conform graficului, la sfîrsitul lunii 
mai.

Investiția de la „Electroceramica"
— ne relata tov. ing. Ioan Pop, șeful 
șantierului — este una dintre cele 
mai reușite lucrări. Pe parcursul 
execuției s-a asigurat o permanentă 
colaborare între constructor-proiec- 
tant șî beneficiar si am reușit să re- . . 
zolvăm la timp unele probleme mai 
dificile care s-au ivit. Tov. loan Mo
rarii, directorul fabricii, era .mai gri
juliu. Fără a contesta meritele con
structorilor și montorilor. a fost de 
părere că în aceste zile ar fi bine ca 
instalatorul să concentreze pe șantier 
efective mai mari de oameni, mai 
ales maiștri și tehnicieni, care să 
coordoneze lucrările, să vegheze la 
desfășurarea lor în condiții de calitate 
ireproșabile. „Trebuie știut — ne 
spunea el — că procesul tehnologic 
de fabricație a izolatorilor ceramici 
este de așa natură încît nu permite 
ca, după darea în funcțiune a in
stalației, să se mai facă lucrări in
terioare. întrucît acestea ar periclita 
calitatea izolatorilor". Notîndu-ne a- 
ceste aprecieri, nu ne rămîne decît 
să așteptăm momentul „premierei" 
industriale de la întreprinderea tur- 
deană.

Care este situația pe șantierele de 
la „INDUSTRIA SÎRMEI" DIN CÎM
PIA TURZII ? În primul trimestru 
s-a realizat 18 Ia sută din planul a- 
nual de investiții. „Pe ansamblu, va
loric, situația este mulțumitoare, pe 
obiective mai puțin" — ne spunea un 
constructor. Am căutat să aflăm cum 
au evoluat lucrările și care este sta
diul lor actual. Activitatea la lami
norul de sîrmă a stagnat o 
bună bucată de vreme, mai a- 
les în lunile de iarnă, întru
cît n-au fost asigurate condițiile 
necesare pentru desfășurarea lu
crărilor. La un moment dat, decala
jul între stadiul execuției unor obiec
tive era de 45 pînă la 100 de zile, 
în ultimele săptămîni, constructo
rul — întreprinderea construcții- 
montaje pentru industria chimică și 
rafinării din Cluj — a mobilizat e- 
fective mai mari de muncitori, a or
ganizat lucrul în schimburi și a re
cuperat o parte din rămînerile în 
urmă. S-a ivit. însă un alt neajuns : 
beneficiarul nu poate satisface ce
rințele constructorilor si montatori- 
lor în privința utilajelor tehnologice. 
Nu de mult, a început montajul pe 
zonele de laminare 3—7. Dar nici una 
din ele nu Doate fi terminată din 
cauza lipsei de utilaje. La zona a 
3-a, bunăoară, lipsesc plăcile de la 
caje. la zona a 5-a instalația de ră
cire. iar la a 6-a transportorul cu 
cîrlige.

— Utilajele ni se dau cu tîrîita și, 
astfel, randamentul muncii noastre 
nu este pe deplin satisfăcător — ne 
spunea maistrul Vasile Stan.

Continuăm investigațiile la acest 
obiectiv. Sălile de mașini sînt ter
minate. zugrăvite și iluminate. Apa- 
ratajul din import stă depozitat: cel 
contractat cu ..Electroputere" Cra
iova si întreprinderea de instalații 
București se lasă așteptat. Depozitul 
pentru colacii de sîrmă a fost termi
nat, iar lucrările de canalizări vor 
fi „atacate" luna aceasta. Laminorul 
va trebui predat beneficiarului la 
30 noiembrie a.c. cu probele tehno
logice efectuate, pentru ca. în ultima 
lună a anului, să poată produce cel 
puțin 4 500 tone de produse, cît se 
prevede în plan. Aici, eforturile tre
buie concentrate neîntîrziat. pentru 
că timpul este scurt, iar fată de 
graficul initial nu se stă chiar pe 
roze. Cînd vor fi asigurate toate uti
lajele si aparataiele necesare ? în
trebarea privește pe beneficiar, care 
are îndatorirea de a impulsiona li
vrarea lor grabnică de către furni
zori.

La fabrica de cabluri, la instalația 
ce urmează să fie pusă în funcțiune 
spre sfîrsitul acestui trimestru, toate 
utilajele sînt montate și pot începe 
probele tehnologice. „Sînt create po
sibilități ca această instalație să in
tre în exploatare cu o lună mai de
vreme" Părerea aparține tov. ing. 
Dumitru Bojan, șeful șantierului. 
Nefiind de acord cu această apre
ciere, tov. ing. Liviu Palade, șeful

serviciului investiții al uzinei, este 
îngrijorat și ne-a spus că la acest 
obiectiv se lucrează încet, o parte 
din efectivele de muncitori a fost 
mutată pentru a se recupera restan
țele de la laminor. „Or, ne relata șe
ful serviciului investiții, la fabrica de 
cabluri mai sînt de terminat multe 
finisaje și unele remedieri la instala
ții". Evident, este bine că constructo
rul se gîndește la necesitatea de a re
cupera rămînerile în urmă de la lami
norul de sîrmă. Dar el are obliga
ția de a doza în așa fel forțele. încît 
execuția ultimelor operații la fabrica 
de cabluri să nu lîncezească. Contăm, 
pe cele spuse de ing. Dumitru Bojan, 
că instalația va fi dată în funcțiune 
cu o lună mai devreme.

Vizităm si trăgătoria de otel tare 
nr. 2. Aici, o parte din instalațiile ei 
au intrat în funcțiune la începutul 
anului. însă, datorită întîrzierilor la 
construcții și montaje, timpul afec
tat probelor tehnologice a fost „în
ghițit" și ca urmare constructorii și 
instalatorii s-au ocupat aproape un 
întreg trimestru cu remedierile unor 
utilaje, cu îndreptarea greșelilor de 
proiectare. Alimentarea cu energie 
electrică s-a dovedit a fi necores
punzătoare, ca și cea cu gaze, deși 
lucrările au fost realizate după mai 
multe modificări ale proiectelor. In
stitutul de proiectări laminoare 
București pare să fi bătut „recor
dul" în materie de schimbare a unor 
soluții. Funcționarea mijloacelor de 
transport, a macaralelor suspendate 
decurge defectuos. Și consecințele ? 
Tov. ing. Iosif Nagy, șeful secției, 
ne declara că au fost nevoiti să re
așeze sarcinile de plan pe trimes
tre, „pasînd" celor viitoare realiza
rea a mai bine de 1 000 tone de 
sîrmă beton precomprimat. Așadar, 
încă o dovadă că „saltul" peste eta
pa probelor tehnologice, nesocotirea 
lor nu poate duce decît la pierderi 
de producție, la cheltuieli supli
mentare. nejustificate economic.

Să vedem, în continuare, cum se 
înfățișează lucrurile la etapa a Il-a 
a acestui obiectiv., cu termen de in
trare în funcțiune în luna noiembrie 
a.c. Unele instalații, printre care li
niile de îmbunătățire, o parte din 
mașinile de trefilat, au fost predate 
beneficiarului. în schimb, alte lu
crări sînt rămase în urmă, întrucît 
lipsesc anumite utilaje si aparataje 
anexe. Constructorii au concentrat 
forțele numai la execuția obiective
lor „cheie". Lucrările la stația de 
pompare a apelor pluviale stagnează 
de. mai multă vreme, 
la statia de neutralizare. Marea ma
joritate a lucrărilor exterioare au 
fost încheiate. De ce constructorul 
nu pune la punct căile de acces în 
noile hale, 
nr. 2? 
produc, 
prime și 
voios.

Ce mai trebuie făcut pentru 
noile obiective de investiții de 
„Industria sîrmei" să fie predate 
termen ? Ne răspunde tov. Ion OI- 
teanu, inginer șef cu investițiile: 
„Unele neajunsuri le rezolvăm cu 
forțele noastre, ale constructorului 
și proiectantului. Am primit sprijin 
și din partea forului de resort. Exis-

tă însă șl probleme care ne depă
șesc. Așa, bunăoară, uzina „Vulcan" 
din București trebuia să ne livreze 
luna aceasta niște filtre. Recent am 
aflat cu uimire că ele nu fac parte 
din programul de fabricație pe luna 
aprilie, deși această hotărîre de a ni 
se livra neîntîrziat filtrele a fost 
luată de Ministerul Industriei Meta
lurgice și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Inginerul Ene 
Lache. directorul tehnic al între
prinderii bucureștene, ne-a promis 
onorarea comenzii pînă la sfîrsitul 
lunii mai. Or, aceasta înseamnă că nu 
vom putea pune în funcțiune gospo
dăria de ape și, ca urmare, vor întîr- 
zia probele tehnologice la laminor. 
Tot această întreprindere tergiver
sează livrarea a 3 autoclave pentru 
impregnare, a două omogenizatoare 
și a unui condensator. întreprinderile 
„Electromagnetica" și „Electroapara- 
taj“ din Capitală, de asemenea, sînt 
în restanță cu expedierea unor uti
laje și aparataje de cea mai mare 
importanță. Se spune că încă nu au 
fost contractate din import strungul 
pentru rectificat cilindri, necesar la
minorului nr. 3, și întrerupătorul de 
110 kW pentru stația de racord a- 
dînc, care va alimenta cu energie 
electrică noile obiective. Pentru re
zolvarea acestor probleme solicităm 
neîntîrziat sprijinul substanțial al 
direcției de investiții din ministerul 
nostru".

Iar tov. Neculae Preda, secretarul 
comitetului de partid din uzină, ne-a 
relatat : „Realizarea riguroasă a 
planului de investiții și punerea în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție reprezintă domeniul cel mai 
important al activității noastre. Re
cent, aceste probleme au fost dezbă
tute într-o plenară a organizației de 
partid. S-a exprimat părerea că 
există toate posibilitățile ca obiec
tivele să fie date în exploatare la ter
menul stabilit, cu condiția unei. mai 
active conlucrări și a unei exigente 
reciproce între proiectanti, con
structori și beneficiar, ca și a unui 
sprijin mai substanțial din partea Mi
nisterului Industriei Metalurgice".

Dacă am relevat pe larg și în a- 
mănunt situația execuției lucrărilor 
de la „Industria Sîrmei“-Cîmpia 
Turzii, am făcut-o cu scopul de a a- 
trage atenția asupra cîtorva proble
me. Mai întîi, este stringent nece
sar ca toate restanțele să fie recu
perate neîntîrziat, mai ales cele re
feritoare la stadiul fizic al unor 
Ipcrarj. Apoi, .se cere o maximă a- 
tenție’ acordată desfășurării monta- 

.. ca Si cele de-’J- utilajelor și a probelor; tehno
logice, evitîndu-se lucrul de . mîntu- 
ială. Totul trebuie să fie ireproșa
bil, pentru ca, după punerea în func
țiune a instalațiilor, producția să 
meargă ca ceasul. Cît privește res
tantele la livrarea unor utilaje si 
aparataje tehnologice, credem că 
cele două,ministere amintite au mij
loace să impună accelerarea expe
dierii comenzilor de către uzinele 
furnizoare, spre a nu se impieta cu 
nimic valorificarea posibilităților de 
a se da în exploatare la termen, sau 
chiar mai devreme, noile capacități 
de producție.

Cifrele înscrise pe harta de mai sus reprezintă 
procentul realizării planului la semănat, pe 
total culturi, în cooperativele agricole din ju
dețele respective.

mai ales la trăgătoria 
Aici, o parte din capacități 
dar transportul materiei 

al celei finite se face ane-

Diferite scrisori sosite la 
subredacția din Bacău a 
ziarului ne fac cunos
cute o seamă de neca
zuri pe care le întîmpină 
unii pensionari în primirea 
drepturilor bănești. Maria 
Tigănescu din comuna So- 
lont, bunăoară, ne sesizea
ză că deși a întocmit si 
depus dosarul de pensio
nare de aproape o jumă
tate de an, pînă acum nu 
a primit nici un ban ; An
drei Lazăr din comuna 
Balcani reclamă faptul că 
oficiul de pensii tărăgă
nează de mai multe luni 
rezolvarea dosarului pe 
care l-a depus încă din oc
tombrie 1968 ; Constantin 
Gh. Popa din Bacău, fost 

. pînă nu de mult muncitor 
la întreprinderea de mo
rărit și panificație din lo
calitate, este pus într-o si
tuație dificilă deoarece de 
la 1 septembrie 1968 între
prinderea la care a lucrat 
și oficiul de pensii își pa
sează unul altuia răspun
derea pentru punerea lui 
în drepturi.

Am pornit pe .urmele a- 
cestor scrisori pentru a 
afla cauzele necazurilor 
întîmoinate de semnatarii 
lor. Firește, primul drum 
l-am făcut la oficiul de 
pensii. Situația care ni s-a 
prezentat 
nepermis : 
20 martie existau aproa
pe 10 000 de decizii de 
pensii neverificate (ve
rificarea. echivalentă unui 
control preventiv, 
făcută în ' 
zile de la 
Si 900 de 
din care 
Tov. Marin Nedelcu, șeful 
oficiului, ne informează că 
această situație se datoreș- 
te în 
nirii" 
sat-o 
parte 
cestei 
în fiecare lună cîte aproa
pe 2 000 de scrisori. primi
te de la diferiți cetâteni. 
Cauzele acestei aglomerări 
sînt multiple, totuși prin
cipala și cea mai impor
tantă tine de slaba organi
zare a acestor oficii, de în
cadrarea lor necorespun
zătoare. Urmărind, paralel 
cu operațiunile propriu- 
zise de pensionare, și în
deplinirea obligațiilor fată 
de stat, de către pensionari 
fplata contribuției volun
tare. a impozitelor etc.), 
precum și reținerea rate-

aici este de
la data de

trebuie 
termen de 60 de 
emiterea deciziei) 
lucrări restante. 
230 dosare noi.

primul rînd „moște- 
grele pe care au lă- 
fostele raioane. De- 
de a fi lichidată, a- 
arhive i se adaugă

ca 
la 
în

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

lor pentru diferitele măr
furi cumpărate și datorate 
O.C.L.-urilor. oficiile de 
pensii sînt supraaglomera
te. Practic, atît întocmirea 
dosarelor, cît și efectuarea 
acestor lucrări este lăsată 
în sarcina celor patru in
spectori ai oficiului, dintre 
care doi nici nu au măcar 
pregătirea profesională ne
cesară. Tot ei sînt aceia 
care trebuie să se ocupe

Uzina de prelucrare a mase
lor plastice din Iași produce 
o diversitate de sortimente, 
avînd largi întrebuințări în 
toate ramurile economiei. în
tre acestea se numără și FO
LIILE din polietilenă de înaltă 
presiune. Principala lor calita
te : prezintă o bună rezistență 
față de majoritatea agenților 
chimici, precum și la tracțiu
ne. Dimensiunile produsului : 
folia desfăcută are lățimea de 
540—2 000 mm, iar grosimea 
de 0,04—0,25 mm. Datorită 
caracteristicilor lor superioa
re, aceste folii pot fi utilizate 
ca ambalaje (sub formă de 
folie, pungi, saci) în industria 
alimentară, textilă, chimică. 
Tn agricultură, foliile din poli
etilenă își găsesc o largă a- 
plicație în protejarea răsadu
rilor. asigurînd condiții pentru 
obținerea legumelor timpurii 
în solarii. Prețul de vîn- 
zare cu ridicata al întreprin
derii : 18,75 lei kilogramul.

POLIGRAFVINILUL — un alt 
produs prelucrat de către uzi- 
na ieșeană — are caracteris
tici care-1 fac utilizabil în in
dustria poligrafică, de papetă- 
rie și marochinărie. Foliile cu 
această denumire se fabrică 
într-o gamă variată de șagre- 
ne și culori. Se livrează în 
role de cîte 30 kg, ambalate 
în hîrtie 
ridicata 
de 11,80

Pentru
safi se pot adresa, direct, ser
viciilor de desfacere și tehnic 
al Uzinei de prelucrare a ma
selor plastice din Iași, șoseaua 
Țuțora 95, telefon 57 20. Telex- 
022941.

cașeratâ. Prețul cu 
de întreprindere este 
lei metrul.
amănunte, cei intere-

zolvarea dosarelor, inspec
torii 
voia 
vâri.

Cu 
sînt . _
în care se zbat cei de la 
oficiile de pensii, ajutorul 
acestuia se face prea puțin 
simtit. E adevărat că la 
Bacău au fost trimiși cîti- 
va delegați pentru organi
zarea unor acțiuni, dar a-

s-au transformat, fără 
lor, în simpli arhi-

toate că la minister 
cunoscute greutățile

La cooperativa agricolă din Jebel, 
județul Timiș, se însămînțaseră nu
mai 37 hectare cu porumb, din 730 
hectare planificate. Și acestea au fost 
realizate în săptămînă trecută. Deși 
era o zi favorabilă pentru semănat, 
atît inginerul agronom, tov. Nicolae 
Pop, cît și cele 6 semănători se aflau 
la sediu în așteptarea timpului priel
nic. Părerea exprimată „cu jumătate 

' de gură" de către inginerul agronom, 
că nu se poate lucra în cîmp, era 

. infirmată de faptul că, în aceeași zi, , 
pe terenurile fermei Jebel din ca
drul I.A.S. Voiteni și care fac hotar 
cu cele ale cooperativei, 6 tractoare 
lucrau de zor la pregătirea terenului 
și semănatul porumbului. Iată cum 
se irosesc zilele și orele bune de 
lucru din cauza unor concepții gre
șite ! Și nu este unicul caz. La coope
rativa agricolă din Petroman, semă
natul porumbului nu începuse. Pă- 
mîntul era destul de zvîntat, tempe
ratura solului în creștere. Ingi
nerul agronom al cooperativei sus
ținea că nu poate începe lucrarea 
deoarece nu dispune de un termo
metru cu care să afle temperatura 
solului. „întotdeauna am început se
mănatul orientîndu-mă după ce fă
ceau vecinii" — ne-a spus tov. ing. 
Eugen Cotta. Numai că vecinii —

te și la discuții intermina
bile — ne-a spus șeful o- 
ficiului de pensii — din 
care cauză și rezolvarea 
lucrărilor este tărăgănată 
vreme îndelungată. Iar 
toate la un loc atrag după 
sine reclamatii și nemul
țumiri din partea pensio
narilor".

O altă consecință ime
diată a stărilor de lucruri 
semnalate este solicitarea

DESCONGESTIONARE

la oficiile de pensii
de înregistrarea și rezol
varea celor circa 2 000 de 
scrisori, de expedierea al
tor aproximativ 3 500 de 
corespondente, în aseme
nea condiții, firesc ar fi 
fost ca Ministerul Muncii 
să intervină cu o seamă de 
măsuri care să ducă la o 
raționalizare a muncii, la 
reducerea formularisticii. la 
mecanizarea unor lucrări. 
Din păcate, lucrurile nu 
se petrec întocmai. Dim
potrivă. La începutul a- 
cestui an. direcția gene
rală a pensiilor a dispus 
inventarierea tuturor do
sarelor aflate în arhiva o- 
ficiilor. Această lucrare, 
presupunînd completarea 
a zeci de rubrici pe ade
vărate cearceafuri de h'îr- 
tie, a mobilizat întreg per
sonalul oficiului timp de 
3 luni de zile. Ca urmare, 
în loc să se ocupe de re-

ceste vizite aproape că 
n-au avut nici un efect.

O serie de dosare, care 
nu pot fi rezolvate la ofi
ciul județean, sînt trimise 
pentru clarificare direcției 
generale. De multe ori 
însă, după ce își fac aici 
un stagiu destul de înde
lungat, sînt pasate din nou 
oficiului, fără ca solutio
narea să fi avansat cu 
ceva. Si în timp ce pensio
narul așteaptă să i se re
zolve situația, dosarul se 
plimbă de la minister !a 
oficiu și invers. De aici o 
întreagă corespondentă, 
drumuri inutile, timp pier
dut. Aceste neajunsuri sînt 
generate si de lipsa unor 
instrucțiuni clare si preci
se cu privire la aplicarea 
legii pensiilor. ..Păienjeni
șul dispozitiunilor. lipsa de 
unitate a instrucțiunilor 
duc la interpretări diferi-

unui mare număr de au
diente la oficiile de pensii. 
La Bacău însă, acestea nu 
se bucură de atenția cuve
nită. în cele două zile pe 
săptămînă stabilite pentru 
audiente, cetățenii sînt ne- 
voiți să aștepte ore întregi, 
pentru a pleca în cele din 
urmă la fel de nelămuriti. 
Tot venind si revenind, ei 
îngroașă mereu șirul celor 
care așteaptă obținerea u- 
nei informații competente.

Nu este 
vărat că 
rezolvării 
au partea lor de contribu
ție atît unele întreprinderi 
și instituții, cît si comisiile 
de expertiză a capacității 
de muncă, 
glijenței, 
oamenilor 
întocmirea 
pensionare, ___
ajung la oficiile de pensii 
incomplete și după terme-

mai puțin ade
la tărăgănarea 

unor dosare își

Din cauza ne- 
a nepregătirii 
însărcinați cu 

formelor de 
unele dosare

nul legal. Iar consecințele 
le suportă pensionarii, care 
nu-și pot căpăta la vreme 
drepturile ce Ii se cuvin. 
Acestui fapt îi plătește tri
but astăzi și Constantin 
Popa, căruia întreprinde
rea de morărit și panifica
ție din Bacău nu i-a întoc
mit dosarul 
prevăzut de 
drei Lazăr 
încă pensia 
misia de expertiză a capa
cității de muncă din Moi- 
nești nu s-a învrednicit să 
trimită actul solicitat nici 
după patru luni de zile.

Despre starea de lucruri 
existentă la oficiile de 
pensii s-a vorbit mult. Au 
fost făcute propuneri, s-au 
dat sugestii cu privire la 
mai buna organizare a a- 
cestei importante activități 
cu caracter social. Se pare 
însă că acestea au rămas 
fără ecou.

Totuși, este limpede că 
lucrurile nu pot continua 
astfel. Ministerul Muncii, 
în calitate de for coordo
nator. este dator să ia mă
suri hotărîte — formulînd. 
dacă este cazul, propuneri 
în acest sens către unele 
organisme centrale — pen
tru o organizare firească a 
oficiilor de pensii jude
țene. în raport cu sarcinile 
reale ce le revin si. tot
odată, pentru raționaliza
rea evidentelor. în același 
timp, ar fi mai mult decît 
binevenită editarea unei 
broșuri în care să fie con
centrate — într-o formă 
clară, accesibilă lucrători
lor oficiilor — toate in
strucțiunile si modificările 
survenite în aplicarea legii 
pensiilor. Aceasta nu în
seamnă însă că comitetele 
executive ale consiliilor 
populare județene pot ne
glija acest sector. Dimpo
trivă. prin instrumentele 
de control existente la ni
velul județului. ele sînt 
datoare să sesizeze neîn
târziat neajunsurile si să 
ia măsurile organizatorice 
ce se imDun.

Prin eforturile 
trate ale forurilor 
și locale de resort, 
cesar să se asigure un ase
menea stil de lucru, încît 
toti pensionarii să benefi
cieze în timp util si în 
condiții civilizate de drep
turile ce li se cuvin si ne 
care statul li le acordă.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

în termenul 
lege, iar An- 
nu primește 

deoarece co

concen- 
centrale 
este ne-

cooperativele agricole din jur — în- 
sămînțau de zor porumbul, pe cînd 
aici, pînă la orele 14, nici o semănă
toare nu se afla în cîmp. Iată un mod 
original de a lucra, care va provoca 
neajunsuri cooperativei prin întîr- 
zierea însămînțărilor. Un asemenea 
mod de a privi lucrurile a făcut ca, 
în județul Timiș, să se însămînțeze 
cu porumb numai 7 197 hectare, ceea 
ce este puțin față de timpul înaintat 

, în care ne aflăm.
Cum anume se pierd zilele și orele 

bune de lucru la cîmp s-a putut ve
dea, în cursul zilei de joi, și în jude
țul Buzău. Așa cum am arătat, a fost 
o zi cu soare, pămîntul se zvîntase. 
în timp ce unii lucrau din plin, alții 
așteptau zile mai frumoase. La (Coo
perativa agricolă Movila Banv ii a 
început semănatul porumbuh To
tuși, aici lucrau doar 5 semănători 
din cele 9 existente. Ceilalți mecani
zatori reglau mașinile, remediau 
unele defecțiuni. La cîmp, pînă la 
ora 11 nu venise nimeni din condu
cerea cooperativei agricole. Ce fă
ceau ? Fiecare își găsise cîte o ocu
pație. Ioan Vlad, președintele coope
rativei, era la grădina de legume și 
urmărea, după cum susținea el, să 
nu se sustragă din semințe. Ion Dan, 
inginerul agronom, a fost imobilizat 
la sediu pînă la ora 12 pentru a 
preda situația operativă Ia direcția 
agricolă. Iată cum doi oameni de 
bază din conducerea cooperativei 
erau în afara preocupărilor curente 
necesitate de însămînțarea porumbu
lui pe cele 740 ha. în legătură cu 
activitatea inginerului agronom se 
ridică o problemă. De ce el, ca spe
cialist, trebuie să stea imobilizat la 
sediu pentru a comunica cîteva cifre ? 
Se spune că ar trebui să primească, 
prin telefon, eventuale indicații teh
nice. Dar la direcția agricolă situația 
era luată de un salariat care n-are 
nici în clin, nici în mînecă cu tehnica 
agricolă. De ce nu ar putea comunica 
aceste cifre contabilul cooperativei, 
iar inginerul agronom să-și facă da
toria în cîmp ?

în ziua de 17 aprilie, pe la ora 10, 
la sediul cooperativei agricole Lim- 
peziș erau prezenti președintele, șe
ful secției I.M.A., secretarul comi
tetului comunal de partid, instruc
torul de partid județean și cîtiva 
inspectori de la uniunea județeană. 
Nu era ședință. Fiecare avea de fă
cut cîte ceva, dar nimic precis. In
structorul județean de partid, de 
exemplu, întocmea o situație cu 
privire la materialele pentru agita
ția vizuală. De ce n-a făcut lucrul 
acesta în timpul iernii ? Răspunsul 
a fost că trebuie să le facă cineva 
calificat și, în afară de dînsul, nu se 
pricepe nimeni. La semănat urma 
să meargă președintele. Dar, ghinion, 
n-avea vizitiu la șaretă. Ce se în- 
tîmpla în acest timp în cîmp ? Se 
hotărîse să înceapă semănatul po
rumbului. Dar din cele 7 semănă
tori au fost trimise la cîmp doar 
trei. Deci, în primele ore ale aces
tei zile toată lumea se învîrtea pe 
la sediu. Tovarășii din conducerea 
cooperativei, cei veniți „în ajutor" 
de la județ au început cu binecu
noscutul argument: terenul e umed. 
Pe seară am trecut din nou pe la 
Limpeziș. Am aflat de la brigadierul 
Vasile Moise că, pînă în jurul orei 
11, abia s-au reglat semănătorile. 
S-a semănat ceva, dar cît anume, 
nimeni nu știa precis. S-a stabilit 
însă că, în ziua următoare, să se lu
creze mai intens. Si poftim, a doua 
zi a plouat. Faptul că asemenea 
lucruri se petrec și în alte părți ex
plică de ce în unele cooperative agri
cole continuă să se lucreze în ritm 
lent.

Datoria specialiștilor, a cadrelor de 
conducere din cooperativele agricole 
este de a lua măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru ca orice oră bună 
de lucru în cîmp să fie folosită din 
plin. Acum nu mai putem aștepta 
un timp special pentru a efectua lu
crările agricole de sezon. Trebuie 
ca semănatul să se facă în condi
țiile oferite de natură, respectîndu-se 
întocmai cerințele agrotehnice ale 
culturilor. Pentru aceasta este ne
voie ca întreaga activitate să se des
fășoare la cîmp. acolo unde se pun 
bazele recoltei.

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC
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NCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)dinea încadrării în viata socială a tinerei intelectualități.
O caracteristică generală a acestor mișcări studențești este că ele pornesc de la constatarea necesității ca învățămîntul universitar să fie mai strîns legat de năzuințele generale ale oamenilor muncii, privitoare la democratizarea vieții publice, la realizarea unor transformări cu caracter- progresist în structura societății. în aceste preocupări se vădește dorința tineretului de a lua parte activă la soluționarea celor mai complicate probleme pe care le ridică dezvoltarea societății umane. Noi apreciem a- ceasta ca un fenomen pozitiv și avem convingerea că mișcările sociale ale tineretului, ale studenților, inspirate din dorința schimbării rînduielilor burgheze, perfecționării organizării sociale în pas cu cerințele progresului — indiferent că în cadrul lor sînt diverse orientări — reprezintă un factor de seamă în lupta forțelor revoluționare, antiimperialiste mondiale, în transformarea socialistă a lumii. (Aplauze îndelungate).în contrast cu situația din lumea capitalistă, socialismul a determinat în țara noastră o profundă democratizare a învățămîntului de toate gradele, inclusiv a celui universitar, care a mers paralel cu procesul de îmbunătățire a concordanței dintre studiile superioare și cerințele dezvoltării societății noastre, ale producției materiale și ale activității social-culturale. Caracterul democratic, cu adevărat popular, al școlii noastre superioare se oglindește cu pregnanță în structura pe categorii sociale a studenților, în faptul că din totalul studenților înscriși la cursurile cu frecvență regulată, peste 53 la sută sînt fii de muncitori și țărani. A- ceasta este dovada cea mai grăitoare că studențimea noastră se recrutează astăzi din rîndul celor două mari clase muncitoare ale societății, din rîndul maselor care odinioară numai cu mari greutăți și sacrificii își puteau trimite fiii în școli superioare. Ceea ce a facilitat pătrunderea în școli a tineretului din mediul muncitoresc și țărănesc a fost faptul, că, paralel cu ridicarea nivelului de trai al acestor categorii ale populației, statul a asigurat condiții materiale propice frecventării institutelor superioare de către toate categoriile sociale. Crearea de cămine și cantine, alocarea de burse, realizarea în fapt a gratuității învățămîntului — iată ce a făcut accesibilă școala superioară fiilor tuturor celor ce muncesc din țara noastră, indiferent de starea socială, de sex și naționalitate. A- ceasta este una din marile cuceriri ale poporului nostru, o expresie a triumfului deplin al socialismului în România. (Vii și îndelungi 

aplauze).După cum este cunoscut, pe baza hotărîrilor Comitetului Central al partidului au fost adoptate o serie de măsuri privind perfecționarea organizării activității universitare, dezvoltarea autonomiei, a democrației universitare. Crearea senatelor și consiliilor universitare exercită de pe acum un rol pozitiv în dezvoltarea învățămîntului nostru. Participarea reprezentanților studenților la aceste organisme creează posibilitatea ca tineretul studios să-și aducă contribuția efectivă la desfășurarea în cele mai bune condiții a vieții universitare. Un rol important au în această direcție a- sociațiile studențești, care trebuie să dezbată mai viu problemele care frămîntă tineretul universitar, să stimuleze pasiunea și răspunderea studenților pentru buna pregătire științifică și să organizeze participarea studenților atît la îmbunătățirea procesului de învățămînt, cît și la întreaga viață socială și cul- tural-artistică din universități. 
O atenție importantă trebuie să acorde asociațiile studențești condițiilor de viață ale studenților, folosirii cît mai eficace a mijloacelor materiale puse de statul nostru la dispoziția acestora. Organizațiile de tineret din universități mai au mult de făcut pentru a-și îndeplini cum trebuie acest rol ce le revine în viața studențimii. Cred că se poate spune că dezbaterile și ho- tărîrile adoptate în conferința de astăzi vor exercita o influență pozitivă în îmbunătățirea activității organizațiilor studențești. (Vii aplauze). Asociațiile studențești au datoria de a organiza totodată participarea mai activă a tineretului studios la munca și viața generală a societății noastre, la înfăptuirea mărețelor obiective ale construcției socialiste. Prezența Uniunii Asociațiilor Studențești în cadrul Frontului U- nității Socialiste constituie o expresie elocventă a rolului activ ce revine tineretului universitar în societatea noastră. în această ordine de idei este meritorie participarea maselor studențești la o serie de acțiuni cu caracter obștesc, la acțiuni de muncă voluntară. Consider că asociațiile studențești au încă largi posibilități de a se manifesta în această direcție, de a antrena tineretul nostru universitar, alături de tinerii muncitori, țărani și elevi, la munca practică închinată propășirii patriei, la acțiuni patriotice care să reprezinte un aport la lupta întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialiste în România. 
(Vii aplauze).

Un rol important în viața uni

versităților, în activitatea organizațiilor studențești revine organizațiilor de partid. Este necesar ca a- cestea să desfășoare o muncă mai activă în institute și facultăți, să primească un număr mai mare de studenți în rîndurile lor, să asigure o îndrumare mai operativă a organizațiilor studențești, ajutîn- du-le în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere pe care le au, o- rientîndu-le în întreaga activitate profesională și de educare comunistă a tineretului. (Aplauze pu
ternice).Doresc să subliniez că hotărîrea pe care ați adoptat-o pentru unificarea organizațiilor de tineret din învățămîntul superior, pentru crearea unei singure organizații a tineretului universitar este justă ; ea va duce la înlăturarea u- nor serii de paralelisme și va da mai multă eficacitate activității organizațiilor studențești. în noile condiții, asociațiile studențești — organizații ale Uniunii Tineretului Comunist din învățămîntul superior — vor trebui să se ocupe de toate problemele care privesc viața studențească, atît de cele cu caracter profesional, economic și cultural, cît și de cele legate de educația comunistă a tineretului universitar. (Aplauze prelungite).Doresc să menționez și în cadrul acestei conferințe că partidul și guvernul dau o înaltă apreciere muncii pe care o desfășoară valorosul nostru corp universitar și să-mi exprim convingerea că și în viitor, în spiritul directivelor Comitetului Central, al hotărîrilor Conferinței Naționale, cadrele didactice din învățămîntul superior vor acționa cu toată hotărîrea pentru a ridica nivelul învățămîntului corespunzător dezvoltării științei mondiale, cerințelor construcției societății socialiste în România. (Aplauze puternice). De asemenea, doresc să menționez, încă o dată, aprecierea deosebită pe care partidul și guvernul o dau studențimii patriei noastre, care prin întreaga sa activitate se dovedește a fi un factor activ în înfăptuirea politicii generale de edificare a orînduirii socialiste pe pămîntul României, de înfăptuire a politicii interne și externe a partidului. (Aplauze puternice, în

delung repetate).
Dragi tovarăși,Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist. întregul popor întîmpină acest eveniment istoric cu mari înfăptuiri în toate domeniile de activitate. Programul elaborat de Congresul al IX-lea privind dezvoltarea în acest cincinal a industriei și agriculturii, a producției de bunuri materiale se realizează cu succes.Ca urmare a muncii avîntate a clasei noastre muncitoare, a tehnicienilor și specialiștilor, prevederile planului industrial pe primele trei Juni ale acestui an s-au îndeplinit și avem toate posibilitățile ca el să fie realizat în bune condiții ; aceasta va marca un pas hotărîtor înainte în realizarea planului nostru cincinal.De asemenea, deși datorită condițiilor climatice din acest an lucrările agricole sînt puțin întîr- ziate, ele se desfășoară acum în- tr-un ritm rapid și avem convingerea că țărănimea cooperatistă, ceilalți lucrători și specialiști din agricultură vor face totul pentru a recupera întîrzierea și a asigura, prin munca lor harnică, condiții prielnice pentru o recoltă bună.Se înfăptuiesc cu succes, de asemenea, prevederile Congresului al IX-lea privind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. în legătură cu aceasta, se știe că pînă acum a fost deja introdus noul sistem de salarizare și s-a efectuat majorarea salariilor în învățămînt, industria ușoară și industria alimentară. Conducerea de partid și de stat a hotărît, de asemenea, ca începînd de la 1 mai să se aplice noul sistem de salarizare și majorarea salariilor în industria locală, industria poligrafică, industria petrolieră, întreprinderile geologice, precum și în industria materialelor de construcții. Pînă la sfîrșitul acestui an urmează să se generalizeze noul sistem de salarizare și majorarea salariilor în toate ramurile de activitate. Prin aceasta se creează condiții ca prevederile planului cincinal privind mărirea salariului real să se realizeze cu succes. Se realizează, de asemenea, prevederile în domeniul dezvoltării științei, învățămîntului, ocrotirii sănătății publice, în domeniul intensificării activității artistice și culturale. Partidul și guvernul fac totul pentru a asigura condițiile necesare ca poporul nostru să înfăptuiască cu succes programul de dezvoltare multilaterală a României, ridicînd prin aceasta patria pe culmi și mai înalte de progres și civilizație. (Aplauze). Punem în centrul activității noastre grija pentru om, pornind de la principiul socialist după care tot ceea ce se construiește, în noua orînduire, este destinat fericirii omului, bunăstării tuturor. (Aplauze puternice, 

îndelung repetate).Desigur, tovarăși, activitatea tumultuoasă ce se desfășoară în toate sectoarele de activitate cere în continuare eforturi susținute din partea tuturor oamenilor muncii. Mai sînt încă în munca noastră 

neajunsuri, greutăți. Dar ceea ce caracterizează realitatea noastră socială este mersul înainte în toate domeniile de activitate. înfăptuirea unui program așa de grandios ca cel pe care și l-au propus partidul și poporul nostru cere însă în continuare măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor, pentru organizarea cît mai bună a muncii. Fiecare cetățean, la locul său de muncă, în fabrică, pe ogoare, în institute de cercetări, în învățămînt, în aparatul de stat, ca muncitor, țăran, intelectual sau activist cu muncă de răspundere, trebuie să-și îndeplinească în mod e- xemplar sarcinile încredințate. Numai acționînd cu cel mai înalt spirit de răspundere împotriva delăsării, rutinei, incompetenței, ridicînd continuu nivelul activității noastre generale vom asigura mersul tot mai hotărît înainte al construcției socialiste, înfăptuirea programului de ridicare a bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).Una din preocupările continue ale partidului și statului după Congresul al IX-lea este perfecționarea întregii activități de conducere a societății. Au fost luate, după cum știți, în această direcție, un șir de măsuri — altele sînt în curs de elaborare și aplicare. Esența acestor măsuri este crearea condițiilor organizatorice pentru participarea tot mai activă și mai largă a maselor populare la conducerea treburilor țării, la elaborarea și aplicarea politicii interne și externe a partidului și statului.Pornind de la faptul că socialismul și democrația sînt de nedespărțit, că făurirea socialismului presupune crearea celor mai largi condiții pentru participarea tuturor membrilor societății la rezolvarea problemelor multiple pe care le ridică viața, partidul și guvernul nostru se preocupă de dezvoltarea continuă a democrației socialiste, de asigurarea condițiilor pentru manifestarea plenară a aptitudinilor fiecărui cetățean.în perfecționarea activității sociale un loc important îl ocupă combaterea diferitelor tendințe nesănătoase — rezultat al vechiului, al influențelor străine socialismului — care se mai manifestă încă în societatea noastră. Partidul nostru se preocupă constant de promovarea eticii comuniste în întreaga viață socială, de realizarea echității socialiste în toate domeniile de activitate, de dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, mi- litînd activ împotriva a tot ceea ce este vechi, perimat, pentru triumful noului în toate domeniile de activitate, pentru formarea omului nou al societății de mîine, pentru victoria comunismului. (Aplauze 
puternice, entuziaste, îndelung re
petate).

Dragi tovarăși și prieteni,Făurirea societății socialiste este o înaltă îndatorire națională și totodată o înaltă îndatorire internațională.Noi vedem misiunea partidului comunist, a comuniștilor, a tinerilor comuniști, a clasei noastre muncitoare, în primul rînd în aceea de a asigura triumful definitiv al socialismului și comunismului pe pămîntul României. Realizînd aceste obiective, noi răspundem unei înalte îndatoriri față de poporul nostru, dar, în același timp, ne îndeplinim și o îndatorire față de clasa muncitoare internațională, față de oamenii muncii de pretutindeni, contribuim la întărirea solidarității internaționale a tuturor celor ce muncesc, la victoria socialismului pe plan mondial. 
(Aplauze puternice). între îndatorirea internațională și națională noi vedem o strînsă unitate și considerăm că neglijarea sau subaprecierea sarcinilor construcției socialiste ar aduce grave prejudicii nu 

Conducătorii do partid și de stat în mijlocul studenților

numai poporului nostru, ci și sistemului mondial socialist, clasei muncitoare internaționale, cauzei socialismului.Partidul Comunist Român — detașament activ al mișcării comuniste internaționale, al marelui front antiimperialist — dezvoltă legături active cu partidele comuniste din toate țările socialiste și din toată lumea, militează cu consecvență și hotărîre pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, văzînd în aceasta una din căile principale pentru întărirea sistemului mondial socialistAcționăm cu hotărîre pentru a găsi căile de depășire a divergențelor care există astăzi între țările sistemului mondial socialist și în mișcarea comunistă internațională. Desigur că depășirea greutăților nu poate fi realizată prin ignorarea acestora, ci prin abordarea lor deschisă, principială, prin discuții sincere, tovărășești, care să ducă la găsirea căilor pentru realizarea unității.Noi pornim de la faptul că principiile mărxist-leniniste și internaționalismul socialist, pe care se bazează relațiile dintre țările socialiste. asigură condiții pentru realizarea egalității depline în drepturi, a respectului suveranității, a neamestecului în treburile interne, a întrajutorării tovărășești. Considerăm că respectarea acestor principii poate asigura restabilirea unității și colaborării între toate țările sistemului mondial socialist. 
(Vii aplauze). Organizațiile de tineret — Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România — au datoria de a acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea colaborării cu organizațiile de tineret din țările socialiste și din toată lumea, pentru realizarea unității de luptă a tineretului mondial, care reprezintă o forță importantă a luptei antiimperialiste.Este știut că România acționează pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările fără deosebire de orînduire socială. In acest spirit, tineretul comunist, Uniunea Asociațiilor Studențești au datoria de a-și extinde colaborarea cu toate organizațiile de tineret, fără deosebire de apartenență politică sau religie, contribuind astfel la înfăptuirea unirii tuturor forțelor tineretului în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și progres social. (Aplauze prelungite).Așa după cum am subliniat și la recenta ședință comună a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, România consideră că înfăptuirea securității europene constituie una din sarcinile cele mai importante în momentul de față, fiind hotărîtă să acționeze cu toată forța pentru a se ajunge la realizarea unei consfătuiri a popoarelor europene, care să pună bazele securității și păcii pe continent. Uniunea Asociațiilor Studențești trebuie să acționeze, împreună cu alte organizații studențești europene, pentru unirea tuturor e- forturilor studențești din țările continentului în lupta pentru securitate, pentru pace.Știu că așteptați de la mine să vă spun ceva în legătură cu Consfătuirea țărilor membre ale C.A.E.R., care va avea loc la 23 aprilie la Moscova. Mă voi referi pe scurt la aceasta. Consfătuirea își propune un schimb de păreri asupra activității C.A.E.R.-ului, a- supra perfecționării activității sale. După cum știți, se poartă multe discuții în legătură cu activitatea viitoare a C.A.E.R.-ului. în unele țări membre ale acestei organizații se vorbește despre nece

sitatea integrării, a creării unor organisme supranaționale.Cunoașteți că România dorește să-și aducă contribuția la găsirea căilor pentru perfecționarea activității C.A.E.R., pentru dezvoltarea colaborării și cooperării între țările membre, dar nu este partizana integrării și nu dorește să participe la organisme comune supranaționale. (Ovații și aplauze 
îndelung repetate). Noi considerăm că formele de activitate ale C.A.E.R.-ului, cooperarea și colaborarea între țările membre trebuie să fie de așa natură încît să favorizeze dezvoltarea în ritm susținut a fiecărei țări membre. în același timp, C.A.E.R. trebuie să devină nu o organizație închisă, ci deschisă, atît colaborării cu celelalte țări socialiste, cît și cu alte țări care doresc acest lucru. Noi pornim de la faptul că în condițiile existenței a 14 țări socialiste, a perspectivei ca alte țări să pășească pe calea socialismului, colaborarea economică, ca și de altă natură, dintre țările socialiste trebuie să asigure dezvoltarea și întărirea economico- socială independentă a fiecărui stat socialist. (Puternice aplauze). Pe această bază se pot asigura întărirea unității țărilor sistemului mondial socialist, sporirea influenței socialismului în lume.Delegația partidului și guvernului țării noastre merge la consfătuirea de la Moscova animată de dorința sinceră de a contribui la buna desfășurare a consfătuirii, la dezvoltarea colaborării cu țările membre ale C.A.E.R., cît și cu toate țările socialiste. (Aplauze în
delungate). Este de înțeles, tovarăși. că în același timp noi considerăm că trebuie și în continuare să dezvoltăm relațiile multilaterale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială.Nu doresc să mă mai refer aici Ia alte aspecte ale vieții internaționale ; este bine cunoscută poziția partidului și statului român cu privire Ia principalele probleme care frămîntă azi omenirea dornică de pace și progres. Partidul Comunist Român, guvernul țării sînt hotărîte să-și aducă și în viitor contribuția activă la lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale popoarelor, la triumful cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze puter
nice).în încheiere, dragi studenți, doresc să exprim deplina convingere a conducerii partidului și statului că studențimea patriei noastre va constitui și în viitor un detașament activ al tineretului în munca și lupta întregului nostru popor pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului. 
(Ovații și aplauze îndelung repe
tate). Vă urez din toată inima, tuturor celor prezenți în această sală, întregului tineret studios al patriei, succese tot mai mari în nobila voastră muncă pentru însușirea științei și culturii, în pregătirea pentru viață, pentru îndeplinirea mărețelor sarcini ce vă așteaptă în societatea noastră, în opera grandioasă pe care o întreprinde întregul popor, sub conducerea partidului, de edificare deplină a societății socialiste pe pămîntul României, de făurire a comunismului. (Aplauze entuziaste, înde
lung repetate, urale. întreaga 
asistență se ridică in picioa
re și ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al Comi
tetului Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru România Socia
listă).Vă doresc din toată inima multă sănătate și multă fericire în viață. (Urale și ovații îndelung re
petate).

Comitetuiui Central
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae CeausescuDesfășurîndu-și lucrările în atmosfera de entuziasm creator cu care întregul popor participă la vastul proces de desăvîrșire a construcției socialiste, la îndeplinirea mărețelor obiective consacrate dezvoltării multilaterale a națiunii noastre socialiste aflate în pragul memorabilului jubileu — împlinirea unui sfert de veac de la eliberarea patriei de sub jugul fascist — și al celui de-al X-lea Congres al partidului, forumul tineretului universitar din România vă transmite, cu profundă emoție, sentimentele de dragoste fierbinte și profundă devoțiune pe care studențimea patriei le nutrește pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa înțeleaptă și clarvăzătoare, pentru dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Dezbaterile conferinței au reliefat adeziunea cu care studențimea a primit. în unanimitate, directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Legea învățămîntului, a căror aplicare, integrată armonios și necesar în vastul ansamblu de măsuri adoptate pentru perfecționarea continuă a economiei naționale, a vieții de stat și obștești, a declanșat noi energii și avînturi, stimu- lînd potențialul nostru creator.Făcînd, sub imperativele deplinei maturități și responsabilități sociale, o amplă analiză a activității desfășurate în amfiteatre și laboratoare, în domeniul pregătirii politico-ideologice și culturale, re- Îevînd succesele obținute de organizațiile noastre, am stabilit în același timp, în spiritul hotărîrii ferme de a ne contopi energiile tinerești cu fluxul creator al întregului popor, noi măsuri de perfecționare a muncii profesionale și obștești, menite să ridice pe o treaptă superioară activitatea noastră de viitor.Animați de înalte simțăminte patriotice, exprimăm cu acest prilej nețărmurita noastră recunoștință clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor, conducerii partidului și statului nostru pentru grija și solicitudinea cu care sîntem înconjurați, pentru condițiile optime de studiu și viață ce ne sînt create în orînduirea noastră socialistă, pentru posibilitățile tot mai largi oferite studențimii de a se pregăti temeinic pentru muncă, de a se manifesta ca factor activ al vieții universitare și sociale.Răspunzînd cu elan tineresc încrederii pe care ne-o acordă Partidul Comunist Român, întregul nostru popor, sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru a deveni specialiști capabili să răspundă cu competență cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei, științei și culturii naționale, ale edificării socialismului și comunismului în patria noastră. Conștienți de necesitatea de a ne clădi cunoștințele profesionale pe fundamentul învățăturii marxist- leniniste despre lume și viață, vom milita neobosiți pentru dobîndirea unei solide culturi marxiste, care ne înarmează cu criterii științifice de abordare a fenomenelor politice și sociale, cu convingeri po-

Dejun oferit de
Comitetul Central al P.C.R. 

și Consiliul de Miniștri
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri au oferit vineri un dejun cu prilejul celei de-a Vil-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studențești.Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. Janos Fazekas, Petre Lupu, Leont.e Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Emil Drăgănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Mihai Dalea, Vasile Patilineț. Au participat, de asemenea, miniștri, conducători ai unor instituții de învățămînt superior din București și din centrele universitare ale țării.într-o scurtă alocuțiune a- dresată participanților, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 
Noi apreciem felul în care institu
tele noastre de învățămînt supe
rior, corpul didactic, studenții ac
ționează pentru a obține rezultate 
bune în predarea și însușirea ști
inței celei mai înaintate. Conside
răm însă că se pot obține rezul
tate și mai bune. De altfel, dv. 
știți că în știință nu se poate spune 
niciodată că s-a ajuns la un nivel 
maxim de dezvoltare, la un nivel 
maxim al cunoașterii. Posibilitățile 
de cunoaștere sînt nelimitate, deci 
și posibilitățile științei și ale per
fecționării învățămîntului sînt ne
limitate ; avem convingerea că 
conducerea Ministerului învăță
mîntului, rectoratele vor înțelege 
aceasta, făcînd ca învățămîntul 
nostru să fie tot mai bun. Avem, 
de asemenea, convingerea că stu

denții patriei noastre vor înțelege 

litice ferme, cu înțelegerea clară a perspectivelor dezvoltării societății contemporane.Uniunea Asociațiilor Studențești din România se angajează să devină o prezență tot mai activă în viața universitară, un sprijin de nădejde al partidului pentru aplicarea directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a prevederilor Legii învățămîntului, aducîndu-și în acest spirit contribuția la valorificarea plenară a inițiativelor și propunerilor tineretului universitar, la perfecționarea și modernizarea procesului instructiv-educativ, la propășirea pe toate planurile a școlii noastre superioare. înțelegem astfel să traducem în fapte devotamentul nostru față de cauza Partidului Comunist Român, dăruirea cu care milităm pentru înfăptuirea politicii sale științifice și creatoare— chezășia tuturor izbînzilor și aspirațiilor noastre în făurirea unei vieți înfloritoare a întregului popor.Exprimîndu-ne adeziunea deplină și unanimă față de principiile politicii externe a partidului și statului nostru, aprobăm și susținem eforturile neobosite pentru întărirea legăturilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, pentru coeziunea mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist, pentru dezvoltarea cooperării multilaterale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-poli- tică, pentru respectarea cu strictețe în viața politică internațională a relațiilor bazate pe independență și suveranitate națională, e- galiiate în drepturi, neamestec în treburile interne, stimă și avantaj reciproc. în promovarea susținută a acestor principii sănătoase, organizația noastră se angajează să acționeze consecvent, militînd pentru cooperarea internațională studențească în spiritul idealurilor păcii și progresului social, al respectului și înțelegerii între popoare.învățînd cu ardoare, însușin- du-ne nobilele trăsături de intelectuali militanți, de luptători înflăcărați pentru triumful ideilor socialismului și comunismului, făgăduim solemn poporului român, partidului comuniștilor, Comitetului său Central, dumneavoastră, personal, mult iubite tovarășe Ceaușescu, că nu vom pregeta nici o clipă în a ne îndeplini cu cinste și neistovit entuziasm angajamentele pe care ni le-am asumat în conferința noastră. Apropiata sărbătorire a celei de-a 25-a aniversări de la istorica victorie cucerită de poporul nostru condus de partid în august 1944, Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român vor constitui pentru noi imbolduri ho- tărîtoare în obținerea acelor înalte rezultate pe care patria, partidul le așteaptă de la noi.Vom face totul — vă asigurăm— să îndreptățim, prin strădaniile noastre de azi și de mîine, nădejdile pe care și le pune în noi scumpa noastră patrie — leagănul luptei și năzuințelor celor mai îndrăznețe ale poporului și partidului nostru — Republica Socialistă România.

că posibilitățile de însușire a tot 
ceea ce este nou sînt, de asemenea, 
nelimitate și că nota zece însăși nu 
înseamnă maximum, ci o bază su
perioară de plecare pentru însuși
rea a noi și noi cunoștințe. în a- 
cest spirit apreciem noi și ceea ce 
s-a realizat, și sarcinile care revin 
corpului didactic și studențimii. 
Sîntem convinși că pe această cale 
învățămîntul românesc va obține 
noi progrese, apropiindu-se de ni
velul mondial.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a toastat pentru clasa noastră muncitoare, căreia îi datorăm tot ceea ce s-a înfăptuit în România ; pentru poporul nostru, constructor al socialismului; pentru intelectualitatea patriei noastre ; pentru studențimea și tineretul patriei; pentru Partidul Comunist Român. Secretarul general al C.C. al P.C.R. a toastat, de asemenea, pentru Consiliul Asociațiilor Studențești, nou ales, pentru Comitetul Executiv, pentru președintele U.A.S.R., urîndu-le succes în activitatea de răspundere ce le-a fost încredințată.Traian Ștefănescu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din România, a mulțumit pentru cuvintele calde adresate tineretului studios și a exprimat dragostea nețărmurită pe care studențimea o poartă conducătorilor partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a făcut cunoscut angajamentul ferm al tineretului studios ca, în facultăți și ulterior la locul de muncă, să lupte pentru cauza partidului, pentru înflorirea României socialiste. (Agerpres)
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CHEMARE 
adresată întregii studențimi de Conferința 
a VII-a a Uniunii Asociațiilor Studențești

încheierea

lucrărilor

Conferinfei

U. A. S. R.

din Republica Socialistă Români
Siudenți și studente.
Noi, delegații la cea de-a VII-a 

Conferință a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, aleșii voștri 
din toate centrele universitare ale 
țării, întruniți pentru a ne îndeplini 
mandatul ce ni l-ați încredințat, dînd 
glas sentimentelor de înaltă respon
sabilitate care au animat dezbate
rile conferinței, ne folosim de acest 
prilej pentru a exprima, în numele 
întregii studențimi, nețărmurita dra
goste, respectul profund și statorni
ca recunoștință ce le purtăm munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, 
făuritorilor neobosiți ai nunurilor 
materiale și spirituale de care bene
ficiem din plin, întregului nostru po
por, Partidului Comunist Român, 
conducătorul învestit de istorie al 
națiunii române, călăuzitorul iubit al 
tinereții noastre.

Prezența conducătorilor de partid 
și de stat la lucrările conferinței 
noastre constituie o nouă expresie a 
atenției și dragostei cu care sîntem 
înconjurați de partidul și poporul 
nostru. Cuvîntarea rostită în cadrul 
conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, aprecierile înalte 
și îndemnurile adresate studențimii 
și organizației sale au multiple sem
nificații pentru formarea noastră ca 
intelectuali comuniști, devotați po
porului, ne obligă să ne sporim efor
turile, să ne îmbunătățim activitatea 
de pregătire multilaterală pentru a 
putea contribui din plin la înfăptui
rea politicii partidului, la triumful 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

Conferința noastră, în deplin con- 
seps cu voința întregii studențimi, a 
afirmat încă o dată adeziunea totală 
la politica marxist-leninistă. consec
ventă și creatoare, promovată de 
partidul și statul nostru, politică în 
care vedem întruchipate interesele 
și aspirațiile vitale ale întregii na
țiuni, nădejdile sale cele mai scum
pe, încrederea în prezentul și viito
rul patriei — socialismul și comunis
mul.

Cu o vie satisfacție, noi, studenții 
întregii țări, am primit programul 
amplu și clar pe care partidul și sta
tul nostru, prin directivele Comite
tului Central și legea învățămîn- 
tului, le-au pus la temelia dez
voltării pe mai departe a perfecțio
nării și modernizării școlii noastre 
de toate gradele, a învățămîntului 
superior, ca o condiție importantă 
a progresului pe care tara noastră 
năzuiește să-l realizeze în făurirea 
noii sale civilizații materiale și spi
rituale, în înaintarea cu pași siguri 
spre comunism.

Ca tineri aflați pe băncile facul
tăților, sîntem recunoscători condu
cerii partidului și statului nostru 
pentru grija și preocuparea stărui
toare de a da pregătirii noastre o 
bază teoretică și practică tot mai 
solidă, de a ne oferi nu numai nouă, 
ci și celor ce vor veni după noi la 
izvoarele mereu întineritei Alma

Mater o perspectivă și mai cuprin
zătoare a științei și culturii.

Expresia cea mai grăitoare a dă
ruirii noastre patriotice să fie re
zultatele tot mai bune obținute în 
pregătirea profesională și politică, 
înțelegerea tot mai profundă de 
către noi toți a responsabilităților 
sociale pe care le implică viitoarea 
noastră muncă în specialitate, ho- 
tărîrea de a fi mereu la înălțimea 
marilor îndatoriri și exigente pe 
care construcția socialismului le 
impune. Măsura deplină a recunoș
tinței pentru condițiile de viață și 
studiu propice formării noastre ca 
specialiști cu o înaltă competență 
s-o dea îndeplinirea responsabilă a 
obligației noastre primordiale — în
vățătura, izvorul unic al cunoștin
țelor vaste pe care viitoarea profe
sie ni le solicită.

Sîntem conștienți că o pregătire 
completă, multilaterală pentru mun
că și viață nu e posibilă decît dez- 
voltînd cele două laturi ale perso
nalității noastre — competenta ști
ințifică și concepția înaintată, mili
tantă, de intelectuali comuniști.

Răspunzînd îndemnurilor partidu
lui nostru, să stăpînim în toată com
plexitatea ei metoda sigură de cer
cetare a dezvoltării societății, de în
țelegere a sensurilor în care evoluea
ză lumea contemporană, de cucerire 
a universului vast al cunoașterii u- 
mane — materialismul dialectic și 
istoric ; să ne formăm o solidă cul
tură filozofică marxistă, să ne însu
șim neîncetat și în adîncime prin
cipiile politicii științifice a partidu
lui. linia pe care o urmează ferm 
în întreaga sa activitate pusă în 
slujba înfloririi patriei, a fericirii 
poporului. Să ne formăm ca militanți 
comuniști, capabili să contribuim la 
afirmarea și promovarea pozițiilor 
ideologice înaintate ale partidului 
nostru, în marile confruntări de idei 
ce se desfășoară în prezent în știintă 
și cultură.

Nu există crez care să facă mai 
mare cinste unui intelectual comu
nist — viitorul inginer, profesor, 
medic, cercetător, creator de cultură 
— decît năzuința fierbinte de a-și 
închina patriei în plină ascensiune 
spre culmile civilizației și culturii 
toate forțele, priceperea și talentul, 
energia și îndrăzneala tinereții, de a 
fi mereu prezent la datorie acolo 
u'hde țara are nevoie de mintea și 
brațele sale.

Studenți și studente, uteciști și ute- 
ciste.

Conferința noastră a marcat un 
moment important în viața organiza
țiilor de tineret din facultăți, în 
activitatea obștească a studenților. 
Statutul Uniunii Asociațiilor Studen
țești — organizație unică, politică și 
profesională a studențimii. parte 
integrantă a Uniunii Tineretului Co
munist — creează cadrul favorabil 
pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
pe toate planurile a activității noas
tre, pentru o prezentă mai activă în 
viața universitară, în întreaga viată 
social-politică a țării.

Să facem ca aceste măsuri de per
fecționare a vieții noastre de orga
nizație să ducă la valorificarea în
tregii experiențe a mișcării noastre 
studențești, a mișcării comuniste de 
tineret în genere, să constituie un 
nou imbold pentru afirmarea iniția
tivelor tuturor organizațiilor și stu
denților în înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor pe care partidul le pune 
în fața organizației noastre studen
țești. în fața studențimii României 
socialiste.

Colegi și colege.

Dînd expresie deplină, și cu acest 
prilej, convingerilor patriotice și in
ternaționaliste ale întregii studen
țimi, la conferința noastră am afir
mat încă o dată, cu putere, sprijinul 
unanim și susținut pentru activitatea 
internațională a partidului și statu
lui, îndreptată spre întărirea legătu
rilor frățești cu toate țările socia
liste, spre consolidarea unității de 
acțiune a mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor revolu
ționare și antiimperialiste, spre afir
marea solidarității efective cu po
poarele care luptă pentru cucerirea 
și apărarea libertății naționale și so
ciale. Aprobăm și susținem efortu
rile depuse de partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea socială pe baza princioiilor 
respectării independentei și suvera
nității naționale, a egalității în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. stimei și avantajului reci
proc. convinși fiind că numai o ase
menea politică slujește cauzei păcii 
și securității popoarelor, progresului 
social, eliberării omului și omenirii 
de toate vicisitudinile și ororile răz
boiului și oprimării.

Conferința s-a angajat în numele 
organizației noastre, al întregii stu
dențimi. să transforme adeziunea 
totală la politica externă a partidului 
și statului nostru într-o activitate 
susținută pentru afirmarea princi
piilor care stau la baza acestei po
litici, pentru întărirea legăturilor 
cu studențimea din toate țările so
cialiste, pentru cooperare largă cu 
organizațiile studențești și tineretul 
universitar din întreaga lume, în ve
derea sporirii aportului tinerei noas
tre generații la statornicirea unui 
climat de pace și înțelegere între po
poare, la promovarea progresului 
social

Studenți și studente.

Conferința noastră și-a desfășurat 
lucrările în ambianta avîntului crea
tor fără precedent cu care întregul 
popor întîmpină cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Să întîmpinăm marile evenimente 
care fac să strălucească acest an cu 
elanul în muncă specific tinereții, 
dînd viață idealului suprem spre care 
ne conduce cu înțelepciune și fermi
tate Partidul Comunist Român !

(Urmare din pag. I)mit pentru încrederea acordată și a exprimat angajamentul studențimii noastre de a înfăptui sarcinile încredințate de partid.Aplauze puternice, prelungite au răsunat în sala Parlamentului atunci cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre tribuna conferinței pentru a se adresa studențimii.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R., îndemnul mobilizator al partidului au fost primite cu însuflețire, cu ovații clocotitoare. întreaga asistență, în picioare, aplaudă furtunos, îndelung. în continuare, într-o deplină și însuflețită unanimitate, delegații au a- doptat Chemarea conferinței adresată întregii studențimi din Republica Socialistă România.în încheierea conferinței, studenții intonează imnul „Trei culori", imnul studențesc „Gaudeamus Igitur" și „Internaționala". Acordurile acestor cîntece răsună e- moționant. Studenții scandează puternic, șir, „P.C.R.". „Ceaușescu Entuziasmulla conferință exprimă voința celor peste 145 000 de studenți de pe întreg cuprinsul țării de a răspunde grijii și atenției cu care sînt înconjurați de orînduirea socialistă printr-o înaltă pregătire profesională și politică, printr-o muncă plină de devotament închinată poporului, cauzei partidului, pășirii patriei noastre cialiste.
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Timp de trei zile. în sala 
Palatului Marii Adunări 
Naționale s-au desfășurat 
lucrările Conferinței Aso
ciației Studențești din Ro
mânia. Sub cupola acestei 
săli, unde — de-a lungul ce
lor 25 de ani care au tre
cut de la eliberare — s-au 
hotărît măsuri de excepțio
nală însemnătate pentru 
destinele patriei, reprezen
tanții celor peste 145 000 stu
denți ai țării au apreciat îm
plinirile obținute prin mun
că perseverentă, prin studiu 
pasionat, au jalonat direc
ții rodnice pentru munca 
și activitatea viitoare. In a- 
cest forum al tinereții res
ponsabile și entuziaste, stu
denți din toate cele 16 cen
tre universitare — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, uniți prin as
pirații nobile, prin flacăra 
sacră a dragostoi de patrie, 
a devotamentului pentru 
cauza partidului — au vor
bit emoționant despre pre
zent, au anticipat lucid și 
optimist viitorul, s-au an
gajat să străbată noi trepte 
ale perfecționării profesio
nale și maturității civice, 
să-și îmbogățească univer
sul cunoștințelor, să se de
dice integral desăvîrșirii 
lor umane, desăvârșirii ca 
specialiști.

Ca o torță a conștiințelor, 
cuvintele de adeziune ple
nară la politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru au fost purtate 
de-a lungul acestor zile fe
brile, de la inimă_ la ini
mă, de la gînd la gînd.

S-a vorbit, deci, despre 
prezent, și cuvintele care 
împlineau contururile fer
me ale acestui timp au 
descris „cetățile de învăță- 
mînt“ — numeroase, înăl
țate în anii socialismului 
— au descris „orașele uni
versitare". din orașele tă
rii în care studenții bene
ficiază de condiții optime 
de studiu și viață. S-a vor
bit, deci, despre prezent și 
despre realizările remar
cabile obținute în perfec
ționarea și modernizarea 
învățămîntului — prelu
diu și garanție a saltului 
calitativ pe care învăță- 
mîntul superior și-l dato
rează încă sieși. Și, vor

bind despre prezent, s-a 
vorbit despre viitor, despre 
comuniunea intimă între 
aceste două timpuri ale 
patriei. S-a vorbit în con
ferință, tradueîndu-se prin 
cuvinte o stare de spirit, 
atmosfera de muncă și se
riozitate care dă distincție 
profilului tineretului uni
versitar, despre certitudi
nile tinerelor generații 
care vor să fie și — avem 
temeiuri majore să afir
măm — vor fi demne con
tinuatoare ale demnilor 
noștri înaintași.

presivitate și gravitate 
profilul studențimii noas
tre : puterea sa de decizie 
matură asupra propriilor 
îndatoriri ; conștiința că se 
află angajată nu numai 
față de sine, ci și față de 
întregul popor ; sentimen
tul vocației sale fundamen
tale — slujirea operei de 
edificare socialistă a țării, 
a cauzei păcii și socialis
mului.

Cei care am fost, ieri, 
martori ai emoționantelor 
momente prilejuite de pre
zența conducătorilor de

ENTUZIASMUL
ADEZIUNII

TINEREȘTI
o     . . i ■ ... I  

Nu un bilanț concret al 
mulțimii de gînduri și idei 
prețioase ce s-au rostit, nu 
o prezentare, fie și numai 
succintă, a direcțiilor ma
jore pe care și le-au pro
pus studenții să le dezvol
te prin activitatea lor vii
toare vizează aceste rîn- 
duri; ele vor doar să sub
linieze că, desfășurată sub 
semnul încrederii în viito
rul socialist al patriei, al 
certitudinilor — condiție 
esențială și stimulatoare a 
creației, a progresului — 
conferința studenților, a- 
cest forum responsabil al 
romanticei vîrste a amfi- 
teatrelor, a ilustrat cu ex-

partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cei care am a- 
plaudat — integrîndu-ne cu 
toată ființa acelui trup so
lidar pe care îl alcătuiau 
delegații și invitații la 
conferința studenților — 
cuvintele rostite, în nume
le conducerii partidului, de 
către secretarul general al 
C.C. al P.C.R., am adăugat 
experienței noastre sociale 
încă un exemplu pe deplin 
edificator, Izvorîte din mat
ca vie a realității, liniile de 
forță ale existenței noastre 
individuale și colective con
verg către un țel unic : 
slujirea cu abnegație a pa

triei și partidului comu
nist.

Despre aceasta s-a vor
bit ieri, prin ovațiile și 
aplauzele care au subliniat 
cuvîntul conducătorului 
partidului și statului nos
tru, prin aplauzele care se 
uneau, care izvorau din cu
vintele înseși rostite acolo, 
in acel moment de neuitat, 
prin aplauzele care mate
rializau, dădeau expresie 
entuziasmului unei adeziuni 
indestructibile. Despre a- 
ceasta a vorbit ieri, cu o 
vibrație de mare autentici
tate, acel fluviu de cîntec 
— cum devenise la un mo
ment dat sala Palatului 
M.A.N. Despre aceasta au 
vorbit minutele numeroase 
în care sala întreagă a o- 
vaționat puternic, entuziast 
scandînd: „P.C.R.“, „Româ
nia socialistă", „Ceaușescu", 
„Ceaușescu și studenții".

Fiii oamenilor muncii 
de la orașe și sate, porniți 
să cucerească cetățile paș
nice și nelimitate ale cu
noașterii, conștienți că tre
buie să confere rațiuni su
perioare menirii lor, prin 
calitatea pregătirii și matu
ritate față de problemele 
sociale și politice, au făcut 
legămînt în fata partidului, 
a poporului întreg să fie la 
înălțimea încrederii și mi
siunii ce le revine.

Cuvintele de îndemn, 
pline de căldură, încărcate 
de sensuri înălțătoare, a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vor găsi ecou 
larg în inima și conștiința 
întregii studențimi, a în
tregului tineret. Cei care 
am fost martori acelor mo
mente, cei care le-am ur
mărit pe ecranele televi
zoarelor ni le-am însemnat 
în inimă și în conștiințe cu 
bucuria că aparținem aces
tor ani ai afirmării voin
ței unanime a ooporului, 
unității sale în jurul par
tidului, ai drumului ferm 
către viitorul socialist al 
patriei.

Timpul va adăuga în a- 
genda bogată a acestui an 
istoric clipele solemne și 
entuziaste de ieri. E mult 
și e bine să fii martor și 
parte a acestui timp.

Nicolae DRAGOȘ

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab. Solist : Helmuth Planner.
o Opera Română : Tosca — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Lăsați-mă să 
cînt — 19,30.
<5 Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19.30.
O Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Melodie varșoviană — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Enigmatica doamnă ,,M“ — 20. 
o Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ka
thleen — 20.
o Teatrul Giulești : Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Dibuie — 
20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
Garderobierele ; Vin soldații ; Există 
nervi — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : papuciada — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : Tigrlșorul Petre — 
17.
o Teatrul satiric muzical „C. Tănase' 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19.30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.
<5 Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Selecțiuni 
’68 — 20.
• Circul de stat : Selecțiuni de pri
măvară — 19.30.

Prezența Teatrului de stat din 
Baia Mare pe scenele Capitalei nu 
a trecut neobservată, deși contactul 
între actorii din nordul tării și spec
tatorii bucureșteni s-a produs în 
cadrul unui „turneu-fulger". în de
cursul a numai două zile, utilizate 
însă din plin, colectivul a prezentat 
patru spectacole din repertoriul ac
tualei stagiuni : D-ale carnavalului 
de I. L. Caragiale, montare recentă 
în viziunea regizoarei Geta Vlad, 
Maria Stuart, clasică dramă a lui 
Schiller, pusă în scenă de Ion De- 
loreanu (decoruri Mircea Matcabogi), 
Pete în soare, lucrare apartinînd 
dramaturgului ceh Leopold Lahola, 
în regia lui Dan Alexandrescu (sce
nografia Traian Nițescu), și un spec
tacol pregătit în studioul experi
mental al teatrului, alcătuit din trei 
piese în cîte un act: Curierul de 
seară de Romulus Vulpescu, Rîpa 
albastră de Leonida Teodorescu. 
Banda de magnetofon de Charles 
Fraikin (regia Ion Deloreanu, sce
nografia Theodor Ciupe).

Simpla parcurgere a afișului aces
tui turneu ne permite să constatăm 
că în selecția spectacolelor s-a adop
tat principiul varietății tematice 
conjugate cu criteriul valoric, fapt 
care a dat posibilitatea echipei să-și 
verifice stadiul de profesionalizate 
atins pînă acum, să ne convingă de 
capacitatea sa de a transpune scenic 
simultan — în măsura în care o 
stagiune oferă cadrul simultaneității 
(și, după părerea mea. îl oferă) - 
piese din dramaturgii diferite, 
facturi diferite, creații 
tori atît de depărtați 
concepții, în stiluri, în 
metafore.

Recunoscînd ca utilă, atît pentru 
„școala actorului", cît și pentru for
marea mai diferențiată, mai suplă 
a gustului public, abordarea unor 
clasici ai teatrului universal, precum 
și a unor autori străini mai puțin 
cunoscuți. mi-aș îngădui. în rîndu- 
rile ce urmează, să mă i 
consemnarea cîtorva păreri __ . _
modul cum este valorificată scenic 
la Baia Mare dramaturgia 
nească din trecut și de astăzi. D-ale 
carnavalului vine după o... pauză 
de zece ani, în care nu s-a mai ju
cat nimic din Caragiale pe ____
scenă. Unii dintre actori au plecat, 
alții, noi, au venit. Publicul, la rîn- 
dul lui, s-a primenit si a 
considerabil : copiii de acum zece 
ani sînt astăzi tineri muncitori, stu
denți. au trecut adică pragul matu
rității. Pentru acest public, aflat în
tr-o permanentă dinamică, si pentru 
actorii nou veniți readucerea lui 
Caragiale în repertoriul teatrului 
apare ca un act de cultură.

Regizoarea bucureșteană Geta 
Vlad. invitată să realizeze acest 
spectacol, nu a pornit cu idei „îm
prumutate". nici cu preconcepții — 
decît,_ poate, cu una singură (dar 
nobilă) : aceea de a nu imita pe ni
meni, de a fi. și ea și actorii, ei în
șiși și toți laolaltă credincioși fideli 
lui Caragiale. Am reținut limpezimea 
indicațiilor regizorale date fiecărui 
interpret, contribuția la asamblarea, 
la unificarea momentelor si la gra
darea comicului precum 
puncte 
gătură 
Pentru 
tul de 
tor înalt, voinic, un munte de băr
bat (Cornel Mititelul, contrastînd cu 
înfățișarea, cu fizicul altor interpreti 
de pînă acum. Cred că tot pentru 
prima dată văd o Mită Baston (Eca- 
terina Sandu) jucată tragi-comic, și 
nu în registrul comicului burlesc, 
cel mai adesea uzitat anterior. Si

cred că tot pentru prima dată deco
rul (Sanda Mușatescu și Eugenia 
Bassa-Crîșmaru) plasează faimoasa 
„Frizărie Model" a lui Dom’ Nae 
Girimea într-un demi-sol. Ideea a- 
ceasta mi se pare că are nu numai 
meritul ineditului; ea ascunde și o 
semnificație, o optică, un mod de a 
trata de pe o anumită platformă de 
urbanitate lumea suburbană a co
mediei. Un Iordache mucalit, mobil, 
cu un aer de Spiridon imberb 
(Gheorghe Lazarovici), un Ipistat 
modelat în pastă groasă, dar expre
siv (Vasile Grădinarul. o Didină 
nervoasă și autoritară (Larisa Stase- 
Mureșan). un Crăcănel firav și ridi
col (Ion Uță), un Nae Girimea pol
tron și trivial (Mircea Graur), un 
Pampon impozant ca statură dar nu 
prea suculent (Teofil Turturică), la 
care se adaugă cei doi actori amin
tiți mai sus, au făcut efortul de a 
imprima profiluri distincte persona
jelor și de a da cît mai mult brio 
reprezentației. Dună un demarai 
cam timid, cam greoi, spectacolul a 
început să-și găsească ritmul carna
valesc al partiturii și să „treacă 
rampa". Mai reușite, avînd un plus 
de ritm și de vervă comică mi s-au 
părut momentele de aglomerare, în 
care întretăierea replicilor, a gestu
rilor, vioiciunea mișcărilor au um
plut — cu haz — scena. Duetele au 
fost mai sărăcăcios servite, mai 
fade, fără prea mult umor, și aceas
ta datorită lipsei de virtuozitate a 
actorilor, care au arătat că se 
descurcă mai anevoios în pasaje so
listice, în secvențe de prim-plan

Ca pe o adevărată revelație am 
receptat decorul la spectacolul com
pus, unde Theodor Ciupe și-a pliat 
perfect concepția scenografică inten
țiilor experimentale ale textelor și 
viziunii regizorului. Banda de mag
netofon a ocazionat tinerei actrițe 
Manuela Marinescu un quasi-recital. 
în care interpreta a dezvăluit talent, 
sensibilitate și capacitatea de a e- 
motiona prin sinceritatea trăirii.

Curierul de seară și Rîpa albastră 
oferă, alături de Banda de magne
tofon, dramaturgia de calitate, aptă 
să genereze un spectacol de studio 
experimental cu bună acoperire ar
tistică și de idei. Vreau să spun prin 
aceasta că nu ne aflăm în fața unor 
pseudo-experimente. ci a unor cău
tări reale, sincere, a unor încercări 
de a expune concepții si modalități 
dramatice în forme inedite. Este 
vorba de o formulă de teatru care-1 
obligă pe spectator să cugete, să-și 
aprofundeze impresiile și nu să se 
mulțumească numai 
trăită.

Regizoral, scenografic 
tativ Curierul de seară 
tat curat. închegat, actorii Romeo 
Mușețeanu, Constantin Tănase și 
Rodica Mușețeanu practicînd un joc 
despovărat de încărcături inutile ; 
personajele piesei au fost expuse li
near, ca exemplare pregătite pentru 
disecție. Decorul, pe cît de simplu 
pe atît de expresiv, a operat su
gestii mergînd de Ia concretețea 
unui peron de gară pînă la bizarul 
si necunoscutul tărîm de dincolo de 
apa Styxului. Piesa Rîpa albastră a 
fost compusă scenic ca un film de
rulat imagine cu imagine, de unde 
impresia înlocuirii mișcării 
prea apăsătoare rigiditate și 
nu numai în jocul de scenă, 
tirea replicilor, ci chiar în 
sufletesc al personajelor.
Vasile Constantinescu, Z_____
Dragan. Romeo Mușețeanu și Rodica 
Mușețeanu urmînd indicațiile regi
zorului Ion Deloreanu (care aici ni 
s-au părut mai puțin inspirate, ne
concordante cu tensiunea și drama
tismul lăuntric al piesei), au oferit 
o imagine diluată a lucrării lui Leo
nida Teodorescu.

Prestîndu-și în continuare misiu
nea de soli ai Thaliei pe plaiurile 
băimărene. este de așteptat ca ac
torii. de aici să-și impună singuri 
ambiția de a trece dincolo de peri
metrul — fertil și foarte necesar — 
al pasiunii, al abnegației, pentru a 
se angaja cu toate forțele pe drumul 
anevoios al urcușului spre calitate, 
spre desăvîrșire profesională, 
un teatru de înalte semnificații.

8,30 : ii ;

româ-

UNION —
această

crescut

★ con-
15.30 : 19. VI-

Comisiei de

PROGRAMUL II

și interpre- 
s-a prezen-

; 16 ; 19.30. 
DOINA —

si unele 
de vedere personale în le- 
cu distribuția și cu decorul, 
crima dată văd în Catinda- 

la percepție distribuit un ac-

rezum la 
i despre

de
ale unor au- 
în timp, în 
simboluri. în

pro- so-

minute în „Ceaușescu", studenții".

cu emoția

șiparticipanților

Consiliului ales Traian vicepreședinți

cinema

PROGRAMUL I

La muzeul județean din Arad
Foto : S. Cristian

în cursul dimineții, în tinuarea ordinii de zi, Conferința U.A.S.R. a trecut la alegerea Consiliului U.A.S.R. și a Comisiei de cenzori. Prin vot secret, delegații la conferință au ales pe cei 97 membri și 28 membri supleanți ai Consiliului U.A.S.R., precum și pe membrii cenzori.Președinte al U.A.S.R. a fost Ștefănescu ;— Zoe Elena Ceaușescu, Gheorghe Doca, Radu Ena- che. Lia Pop Păcuraru, Kalman Pusztai, Mihai Stoica ; secretar general — Sorin Ionescu.Președinte al Comisiei de cenzori a fost ales Gheorghe Milea.A fost aprobată în unanimitate Rezoluția celei de-a VII-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studențești din România.Participanții la conferință au adoptat, într-o atmosferă de entuziasm, o scrisoare a- dresată Comitetului Centra) al Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, Tovarășul Traian Ștefănescu, președintele Consiliului U.A.S.R., a rostit cuvîntul de închidere a lucrărilor celei de-a VII-a Conferințe a U.A.S.R.(Agerpres)

Muzica reprezentativă a armatei, cu concursul soliștilor și corurilor bărbătești reunite ale ansamblurilor ARMATEI, CIOCÎRLIA, PERINIȚA și U.G.S.R. prezintă duminică. 20 aprilie, ora 19,30, în studioul de concerte al Radio- televiziunii, un concert simfonic dirijat de general maior DUMITRU EREMIA,Programul cuprinde lucrări de Enescu, Bach, Stokowski. Musorgski, Blajevici, Liszt. Ion Dumitrescu, Weber, Puccini, Berlioz, Paul Constanti- nescu.

17,30 — Telex TV. 17,35 - Medicul 
vă sfătuiește. Regimul de viață și 
dietetic al bolnavului de ulcer. 
Prezintă prof. dr. Tlberiu Spîr- 
chez. 17,50 .— Pentru copii și 
școlari. Lanterna magică vă pre
zintă filmele : e Povestiri pe ma
lul apei, o Aventurile lui Joe 
• Clovnul Kirl. o Vaca năzdră
vană. © Zece căței. 18,30 — Aven- 

negre. 19,00 — Telejurnalul de seară.turtle echipajului Val Vîrtej : Perlele
— Buletin meteorologic. « Publicitate. 19,30 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională. 20,00 — Tele-enclclopedia o Drog « Chardin — pre
zintă Dan Grigorescu. * Marea (XXVII) — prezintă Ing. Mihai Lef- 
terescu. 21,00 — Film serial : Bonanza. 21,.15 — Seară de romanțe cu Mia 
Barbu, Victor Predescu și Stela Olteanu la harpă. 22,10 — Spectacol de 
varietăți. Vreți să ne-ntîlnim sîmbătă seara ? (I) Emisiune de Petre Băr- 
bulescu cu : Ștefan Bănică, Vasilica Tastaman, Gabriela Teodorescu, D. 
Furdui, O. Cotescu, Toma Caragiu, Colea Răutu și invitata noastră : Laura 
(Franța). Prezintă : Nicu Constantin și Al. Lulescu 22,45 — Telejurnalul de 
noapte. 23.00 — închiderea emisiunii.

20,00 — Telex TV. 20,05 — Desene animate. 20,25 — Revista revistelor. 
20,45 — Recitalul de sîmbătă seara, o Mezzo-soprana Viorica Cortez-Gu- 
guianu • Pianistul Dan Grigore. 21,25 — Agenda artistică. 21,50 — Roman 
foileton : Aventurile căpitanului Kloss (III) 22.40 - închiderea emisiunii

cu o 
aceasta 
în ros- 
planul 

Actorii 
Dumitru

Mihai FLOREA

• Vîrstele omului : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Comedianții : PATRIA — 11 ; 14 ;
17 ; 20, SALA PALATULUI — 15,30 
(seria de bilete — 2827) ; 19 (seria de 
bilete — 2856).
O Pipele : MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,45 : 11 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 
21.
© 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.
O Eclipsa : CENTRAL —
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
0 Recompensa : LUMINA — 9—16,30 
în continuare ; 18,45 : 20,45.
o Tosca : CINEMATECA — 10 ; 12.30 ;
14.30 ; 16,30.
o Becket : DOINA — 11.30 
o Program pentru copii : 
9 ; 10.
o Un bărbat și o femeie :
15.30 ; 18.
s Tata : UNION — 20,30.
c Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Pe plajele lumii : EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. FLA
MURA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
o La Est de Eden : GRIVIȚA - 10 ;
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, MTORITA —
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30 ; 19.
<9 Pianele mecanice : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
e Fidelitate : BUZEȘTI — 20.30.
0 Pașa : DACIA — 8,45—16,45 în con
tinuare ; 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 ; 20.3G 
GIULEȘTI — 15,30 : 18 ; 20.30. RA
HOVA - 15,30 ; 18.
9 Mesteacănul : RAHOVA — 20.30.
• Prințesa : UNIREA — 18 ; 20,30.
© Păgînii din Kummerow : UNIREA
- 15,30.
e Rio Bravo : LIRA
TAN — 15,30 ; 19.
© Casa mamei noastre : DRUMUL 
SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
© Pe teren propriu : COTROCENI — 

.30.
Montparnasse 19 : COTROCENI — 
; 20,30.
Feldmareșala : CRÎNGAȘI — 15.30 ; 
; 20,30, PROGRESUL — 15.30 ; 18.
Drama ciocîrliei : PROGRESUL — 

,30.
e Riscurile meseriei : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30,
GLORIA — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;

.30.
Rolls Royce-ul galben : VIITORUL 
15,30 ; 18, POPULAR — 15.30 ; 18.

Tar 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 : MOȘI
LOR — 15,30 : 18 ; 20.30.
© Expresul colonelului von Ryan : 
MUNCA — 16 : 18.
O Autorizație de căsătorie : MUNCA
- 20.
O Vera Cruz : COSMOS — 15.30 : 18 ; 
20.15.

Crimă în stil personal : TOMIS — 
9—13 în continuare : 16 : 18.15 : 20.30.
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D
esigur, Marea șl Constanța sînt, 
în conștiința celor mai mulți oa
meni, vis, romantism. Un va
por intrînd în port arată roman
tic : dar acel vapor este foarte 
lucid, atent, încordat, condus 

matematic, de o minte foarte 
precisă, de eforturi colective foarte bine 
organizate.

Romantice par navele ancorate în larg, 
sunînd din cînd în cînd, împrejmuind 
Constanța cu o uriașă orgă, așteptînd in
trarea în port. Romantice luminile lor, 
sugerînd Pe întinderea mării, insule în
florite, cetăți îndepărtate, pescari poves
tind pe lîngă focuri. Iar dacă bate și luna 
și le umple cu aur !... Dar cîtă ascuțime, 
cîtă precizie și trezie în aceste lumini; 
cîtă putere sfredelitoare, cîtă luciditate 
în aceste lumini, cîtă rațiune în sufletele 
treze ancorate în larg, privind de acolo, 
din ancoră, uriașele desfășurări de fe
restre luminate pe zece etaje, pe faleza 
cu arbori a orașului.

Romantismul Constanței este această 
uriașă luciditate. Romantică este năvala 
de lume, de oaspeți, din țară și din toată 
lumea — din primăvară pînă tîrziu în oc
tombrie — dar cîtă atenție și cîtă grijă, 
cîtă luciditate și efort să primești toată 
această lume venită să se bucure din plin 
de odihnă, de îngrijire. Cît efort de lucidi
tate să rezolvi toate problemele acestei 
lumi, pe măsura visului ei, pe măsura 
vitalității și a tinereții ei !

Constanța întinde brațe uriașe spre 
lume. De cînd ? Cum ?

Se poate spune că vechea Constanță nu 
avea marea, era zidită cu spatele la mare; 
deși așezată pe țărmul. Pontului Euxin, 
nu avea marea în spiritul ei, în viața ei. 
Constanta veche trăia pitită, închircită, 
copleșită de priveliștea uriașă a mării. 
Aceasta era Constanța, aceasta era Ma
maia, cu 10—15 vile ridicate la întîm- 
plare. Paradoxală imagine a unui o- 
raș care-și întorcea fața de la gran
dioasa splendoare ce i se zbătea la 
picioare; paradoxală imagine a unui 
țărm întreg rămas trist și orb de-a lun-

observator astronomic popular — un pla
netarium — de unde oamenii să poată 
privi cerul înstelat. Dar Constanța con
struiește multe observatoare — puncte 
înalte, culmi de beton și oțel de la înăl
țimea căror să poată fi văzută, cuprinsă 

• Constanta însăși.
în 1965 stațiunile de pe țărmul con- 

stănțean aveau 45 200 locuri — capacitate 
de cazare ; în 1969 se apropie de 70 000 
locuri capacitate într-o serie. De-a lungul 
țărmului sînt cinci sute de hectare de 
spatii verzi, grădini, arbori 
primăvara izbucnesc de-a 
vardelor cîteva sute de mii 
Aceasta este prima linie a 
din coordonatele lui mari 
imens de blocuri, de așezăminte sociale, 
în fata mării. în fata răsăritului generos, 
cu o plajă foarte prielnică. întinsă, bo
gată în nisipuri mătăsoase. Autostrăzi, 
bulevarde, sosele moderne, luminate, 
străjuite de arbori și flori, dau unitate, 
leagă între ele toate zonele litoralului. 
Aceasta este o coordonată a Constantei, 
jalonată. 
Constanta 
care vin_ __ ___________  __  __
amploare, forță, strălucire. în sezonul 
1968, Constanta — cu aripile litoralului 
ei — a găzduit peste sase sute de mii 
de sezonisti. străini si români.

Am greșit oare, începînd reportajul 
Constantei cu descrierea aripilor fastuoa
se ale litoralului său ? Nicidecum. Pentru 
că acest superb balcon ridicat deasupra 
mării reprezintă începutul unei noi 
ramuri industriale : industria turistică. E o 
ramură de prestigiu international, o in
dustrie care duce faima României pe tot 
mai îndepărtate meridiane ale globului, 
industrie care aduce României nu numai 
aprecieri si binemeritate cuvinte de lau
dă. ci si cîstiguri palpabile, aidoma trac
toarelor si uneltelor zămislite de mîna și 
mintea pricepută a meșterilor noștri. Ca 
si în marea industrie a tării, s-a mate
rializat aici politica partidului comunist 
de valorificare a resurselor naturii ro
mânești. a căpătat formă si culoare inte-

ornamentali ; 
lungul bule- 
de trandafiri, 
orașului, una 
— un front

construită în mare parte — 
înaripată — cu noi proiecte 
să o desăvîrsească. să-i dea

mă brută — în fașă — ori mari utilaje 
si opere desăvîrsite.

Totul aici se grăbește — e un loc al 
febrei plecărilor, al nerăbdării, un loc 
în care nici una din mărfurile aduse nu 
este încă la ea acasă, la locul ei. Si
renele vapoarelor, chiote de locomotive, 
clopote de macarale, strigăte și îndem
nuri ; neîntrerupta alergare a tractoare
lor, lunecarea șalupelor, deplasarea în
ceată a macaralelor, pulsațiile neîntre
rupte ale farurilor și ale aparatelor de 
sudură în șantierul naval — toate sînt 
s<5mne permanente ale febrei, ale grabei. 
Portul este punctul în care nimic nu vrea 
să se oprească, să-și întrerupă drumul ; 
totul strigă, cere plecarea, bate fiecare 
secundă — iar uriașa pădure de lumini 
pline de vrajă este acest strigăt al fre
neziei de a ajunge aici și de a pleca de 
aici mai departe. Aici legea legilor este 
plecarea fără întîrziere, fără așteptare, 
puls al țării și al lumii, punct al grabei 
permanente pentru devenire. Punct sen
sibil, prin care zvîcnesc în diferite ipos
taze marile obiective în construcție, ca și 
marile realizări. Poate tocmai asta dă 
strălucire și farmec portului: cutie de re
zonanță a țării, portul cu oamenii lui, 
cu mașinile lui taebuie să facă față a- 

este un cronome- 
secundele, ceasu-

cestei frenezii. Portul 
tru — o inimă bătînd 
rile țării și ale lumii.

Lucrurile aduse aici 
constituie încă o dată 
vin. Se năzăresc pe i 
coame de păduri — și văzduhul miroase a 
brazi; miroase a grîu și a porumb ; șe 
profilează sonde în prelungirea macara
lelor și catargelor ; iar lumina lunii și 
constelațiile portului trag pe luciul mării 
uriașe lingouri, lungi șerpi incandescenți 
de laminate. Tara întreagă, trimițîndu-și 
produsele aici, plutește matern deasupra 
portului. Ca o oglindă uriașă portul ab
soarbe și răsfrînge în el imagini ale pa
triei, vitalitatea și robustețea ei, bogă
țiile ei create de om. Este tabloul amplu, 
palpitant, al unei țări întregi aflate în

au puterea să re- 
lumea din care 

deasupra portului

cializată în piese de schimb și în repa
rarea utilajelor din agricultură. Pe malul 
Siutghiolului, Termocentrala Ovidiu — a 
cărei producție de energie electrică în
trece de șase ori întreaga forță motrică 
din Constanța anului 1935.

Mai aproape de Constanța — pe 
platou de unde, peste lacul Siutghiol. se 
vede Mamaia — se află o industrie ' 
niștită, curată. îmbietoare : Fabrica de 
conserve de legume si fructe-Ovidiu, Fa
brica de biscuiți si pepsi-cola „Munca". 
Urmează. în continuare pe acest inel care 
consolidează * orașul — zona industrială 
Palas : Fabrica de celuloză si hîrtie din 
oaie, întreprinderea integrată de lînă- 
Constanța. IPROFIL-Constanța. Stațiunea 
experimentală agricolă Valul lui Traian, 
Stațiunea experimentală viticolă Mur- 
fatlar, stația de prefabricate din beton. 
Combinatul de morărit și panificație-Do- 
brogea. Atelierele C.F.R.-Palas. Am enu
merat doar o parte din cele 45 de între
prinderi constănțene, majoritatea lor con
stituind avanposturi moderne ale indus
triei noastre ușoare, precum si avanpos
turi ale cercetării si experimentării în 
domeniul agriculturii, zootehniei și viti
culturii. bogății ale Dobrogei pe care 
acest ultim sfert de veac le-a pus din 
plin în valoare.

Folosind acele „pachete de aur", imense 
stive de paie presate adunate de pe în
tinsurile mănoase ale Dobrogei de azi. 
fabrica de celuloză si hîrtie produce 
anual 12 000 tone celuloză si 18 500 tone 
de hîrtie. Dar adevăratul aur al stepei 
este lîna. legendara lînă căutată de argo
nauți si aflată acum. cînd. dună îndelungi 
studii si experiențe biologice, dună mo
dificări structurale în laboratorul intim 
al vieții, s-a ajuns la superbe exemplare 
de berbeci merinos. Din acest rod de 
aur al Dobrogei. întreprinderea integrată 
de lînă va produce anul acesta 3.6 mi
lioane metri pătrati de țesături și stofe
— cu 40 la sută mai mult decît în 1968
— iar în 1970 va ajunge la 4,16 milioane 
mp țesături din lînă.

Constanta se afirmă astfel ca un im-

un
li-

O NS AN A
O imagine „la înălțime' — Șantierul naval

gul mileniilor, deși zeii îl așezaseră spre 
răsăritul soarelui, spre superbele mira
cole ale zorilor.

Constanta întinde uriașe brațe spre 
lume, am spus. De cînd și cum ? De cînd 
statul socialist a creat pe acest țărm o 
vastă și complexă industrie turistică, de 
cînd, de la Mamaia și pînă la Mangalia, 
de-a lungul a peste 60 km de nisip și 
soare, s-au înălțat sute de hoteluri și 
vile. Pentru ca valurile omenești să întîl- 
nească, într-o superbă îmbrățișare, valu
rile mării.

Este un vis mare să cuprinzi marea, 
stepa, zarea nesfîrșită, furtunile, răsări
tul de la etajele înălțate în Midia-Năvo- 
dari, de la ferestrele Mamaiei, de la eta
jele magistralei Constanța-centru, de pe 
terasele Eforiei, ale Mangaliei. Un vis 
superb a fost și pe planșeta arhitecților. 
Și mai departe — un vis și o luciditate 
uriașă au înăltat în furtună și arșiță, pe 
locuri severe, aspre, imense edificii de 
oțel, beton, sticlă — culoarea, forma su
plă, strălucirea. Ce este întregul țărm, de 
la Midia la Mangalia ? Un fantastic cris
tal menit să răsfrîngă în el universul, 
menit să ocrotească .în el lumea și visele 
ei, un cristal cu milioane de oglinzi — 
și care s-a structurat, s-a închegat și s-_a 
desăvîrșit prin uriașe eforturi omenești, 
prin uriașe investiții materiale și spiri
tuale, printr-o uriașă luciditate care de
vine structura metalică a visului.

Orașul a crescut vertiginos și acum se 
conturează ca un oraș continuu, de la 
Midia — Năvodari — Mamaia — Con
stanța — Eforie — Mangalia, devenind 
ceea ce se numește azi, cu justificată 
mîndrie, litoralul românesc. De la o popu
lație de 78 000 locuitori în 1948 — a ajuns 
astăzi la o populație de 240 000 de locui
tori. Și astfel, în al 25-lea an de con
strucție socialistă. Municipiul Constanța 
se prezintă ca unul dintre cele mai în
floritoare orașe ale României, avînd sar
cini dintre cele mai complexe, diverse și 
grele, pline de răspundere, pe care le 
îndeplinește din ce în ce mai bine.

N
oua viață a Constanței, în acești 
25 de ani, are caracterul unei 
„explozii" sociale și spirituale 
care a înălțat în lumină oamenii 
și orașul. Constanța nouă, pro- 
filîndu-se tot mai puternic de-a 
luhgul acestui țărm 

își cucerește acum și marea și ste- 
Constanța 

creînd 
vast front urbanistic, 
prin arhitectură, prin

fermecătoare.
marea

generos,

își 
spații,

asi- 
pu-pa 

milează 
nînd în acțiune’un 
Marea se cucerește . 
construcții înalte, creînd înălțimi, spații, 
zone elevate, prin soluții arhitecturale 
ingenioase, îndrăznețe, care să desfiin
țeze orice bariere, locuri moarte între 
oraș și mare, între oraș și zarea lui ne
cuprinsă. Nici o fereastră fără marea în
treagă, fără răsăritul soarelui. Iar dacă 
nu are valurile mării — fiecare fereastră 
să aibă înaintea ei uriașa grădină a stepei 
dobrogene, valurile de grîu și de podgorii, 
livezile de piersici, valurile de lumini ale 
pămîntului dobrogean, splendidul asfințit 
al soarelui peste lacuri. Răsăritul și asfin
țitul soarelui, răsăritul și apusul lunii peste 
mare, peste lacuri, la Siutghiol, la Te- 
chirghiol, la Neptun ; peste grădinile Do
brogei ; ploile și furtunile mării și ale 
Dobrogei, privite de la etajele înalte ale 
Midiei, ale Mamaiei, ale Constantei, ale 
Eforiei si Mangaliei — pe o distantă de 
peste șaizeci de kilometri. întreaga Con
stantă se construiește avînd în vedere să 
capteze cît mai bine răsăritul, soarele, 
luna, cerul, vastitatea mării. Constanța 
construiește în zona lacului Siutghiol un

Întreprinderea integrată de lînă, IPROFIL, Combinatul de morărit „Dobrogea" — cîteva din unitățile economice care formează inelul industrial al Constanței de azi

ligența creatoare a poporului, seculara 
lui aspirație către frumusețe și lumină.

Dar nu numai aceasta este Constanța !
★

De pe faleza înaltă sau de la etajele 
magistralelor privim în port ca într-o 
imensă arenă sau ca într-o noapte val- 
purgică a legendarului Faust — sau ca 
în complicata mașinărie a unui ceasornic 
cu mii de rubine. Sînt ore la care Con
stanta trăiește din plin cu fataspre port. 
descoperindu-1 în fiecare seară, sînt ore 
cînd Constanta trăiește din plin cu fata 
spre mare. Pe măsură ce din larg vine 
noaptea, totul se îmbracă în lumini, pînă 
în văzduh. Portul a devenit un oraș 
imens, o vale înflorită, plină de mistere, 
iar dincolo de această vale — marile 
vapoare, frînturi din porturile lumii adu
nate aici, 
de corali 
adîncimea 
orașului.

Portul seamănă cu o pădure 
pe care 
mării și

seara a smuls-o din 
a împins-o în brațele

terasa abruptă a Do-acă de pe 
brogei și de la etajele magistra
lelor portul și-a pierdut aspra 
lui materialitate, devenind joc 
de lumini, subiect de visare — 
acolo în adînc, sub horbota de 
lumini, portul înseamnă 

sfîrșite garnituri de tren, 
cargouri, mineraliere, petroliere ; ham
bare uriașe, munți 
și de ciment, de cherestea ; portul 
înseamnă acolo munți de cereale, munți 
de saci, stive de lingouri de oțel, stive de 
aluminiu, de mașini, munți de bumbac, 
lăzi uriașe închizînd utilaje, instalații. 
Sute de tractoare și remorci, sute de 
electrostivuitoare si macarale. O simfo
nie grea. în 
șaptezeci de 
cu „bagheta 
macarale. O 
trată, străbătută, la intervale, de fluie
ratul înalt al locomotivelor, de vuietul 
de orgă al sirenelor.

Farul înalt și puternic, ca o coloană 
a infinitului pe promontoriul Dobrogei. 
îsi plimbă necontenit evantaiul de măta
se pe fruntea portului.

Mecanizat într-o mare proporție — a- 
proape 80 la sută — portul este un an
grenai de cabluri și roti, brațe de otel, 
linii feroviare, benzi rulante, rampe si 
elevatoare, cu sute și mii de mecanisme 
și dispozitive. Lumina este aici acțiune 
de protecție si condiție a muncii de ca
litate. Ceea ce de deasupra apare fante
zistă risipă de constelații — este elec
tricitatea cu multiple roluri pe această 
complicată si vastă platformă industrială 
a tării.

Magazii, depozite, hale, acoperișuri, si
lozuri — luminate si învăluite de liniște 
si de depărtare — seamănă ciudat cu 
niște temple : produsele muncii, ca și 
materia primă, sînt păstrate sau trecute 
parcă prin temple sub acoperișurile că
rora răsună încă îndelung corurile mării. 
Din silozuri — ca dintr-un veritabil Ba- 
bilon învăluit în pulberi, se înaltă zvo
nul griului si al porumbului prin eleva
toare — precum murmurul semințiilor, 
al popoarelor cernute Prin uriașa clepsi
dră a istoriei. Portul întreg este el însuși 
o strălucitoare clepsidră prin care timpul 
trece dobîndind înfățișarea unor produse 
ale muncii si inteligentei românești, mă- 
surînd astfel măreția oamenilor si a vre
mii noastre. Portul se aude — respiră ca 
un plămîn uriaș; tara întreagă respiră 
robust prin acest plămîn uriaș. Ca în
tr-un leagăn provizoriu, portul găzduiește 
aici noi si uriași copii ai industriei, ai 
construcției : mari obiective încă în for-

ne-
vapoare —

de minereuri

culori, dirijată la cele vreo 
pupitre ale macaralelor si 
magică" de oțel a acestor 

simfonie liniștită și concen-

(Foto : Gh. Vințilâ)

luciditate
continuă dezvoltare industrială, sub ori
zontul larg, prosper, al socialismului.

Portul sugerează această dezvoltare prin 
cifrele și graficele sale, ca o veritabilă 
uzină modernă. Nave românești, cargouri, 
mineraliere, petroliere între 4 500, 10 000 
tone, 25 000 și 36 000 tone construite în 
șantierele proprii sau în străinătate, au 
sporit capacitatea de transport-marfă. La 
sfîrșitul anului 1968 flota maritimă dis
punea de 52 nave cu un tonaj de 483 39G 
t.d.w. Volumul mărfurilor transportate de 
navele românești a crescut de la 1,365 mi
lioane tone în 1965 la peste 3,5 milioane 
tone în 1968. Prin brațele portului Con
stanța a trecut în 1968 un volum de 5,539 
milioane tone mărfuri generale. De ase
menea, capacitatea de reparații echiva
lente a Șantierului naval a crescut în 
1968 la 600 000 t.d.w. Dotat cu docuri de 
mare capacitate, cu hale și utilaje mo
derne, cu oameni de înaltă calificare, a- 
cest șantier va ajunge în 1970 la un vo
lum de 1 700 000 t.d.w. reparații de nave.

oortant bastion al industriei. în care chi
mia. metalurgia, energetica sînt comple
tate armonios de producția bunurilor de 
larg consum. Volumul acestor ramuri in
dustriale e concludent — numai în 1968 
produsele Constantei au atins valoarea de 
4 miliarde lei. o valoare aproape dublă 
fată de 1965. Cum s-a realizat acest salt 
spectaculos ? în aceeași perioadă produc
tivitatea muncii a crescut cu 54,7 la sută, 
ceea ce atestă eforturile de ridicare a 
calificării, de fructificare superioară a 
competentei și inteligentei tehnice, 
explicația esențială a acestui salt 
dată de marele volum de investiții 
mai în anul trecut, 1,5 miliarde lei)
cate de statul socialist pentru dezvoltarea 
si modernizarea întreprinderilor constăn- 
tene. în spiritul 
partidului nostru 
cialistă a tării.

în anul 1969,
Constanta primesc

Dar 
este 
(nu- 
alo-

politicii consecvente a 
de industrializare so-

municipiul și județul 
din partea statului in-

reportaj de TRAIAN COȘOVEI

Statornic și neistovit, noul far continuă 
să vegheze, și la intervale scurte adună 
de pe fruntea portului, cu o eșarfă de 
mătase, ceața de oboseală și sudoare ; 
mîngîie cele două brațe de piatră — cele 
două diguri care cresc necontenit, adu- 
nînd în ele marea multă, marea largă. 
Pentru că, pe măsura dezvoltării econo
miei naționale, crește și portul Constanței
— fereastră a țării deschisă spre lume. 
Și astfel, digurile noi — 5 234 metri liniari
— vor cuprinde în brațele lor extinderea 
portului maritim, de trei ori mai mare 
decît portul actual. La construcția aces
tor diguri au fost cărate din cariera Ovi- 
diu șapte milioane tone de piatră brută
— stînci — și s-au folosit 25 000 stabilo- 
pozi, colțari de beton, de 5 și 20 de tone 
fiecare.

între romantism și luciditate, aceasta 
este Constanța : imagine vie a legături
lor noastre cu lumea, a colaborării paș
nice, creatoare, demne — uriașele maca
rale cu brațele întinse spre cer slăvind 
prietenia, hărnicia, strădaniile închinate 
păcii și progresului.

Imens 
spre mare, 

străluceș- 
cu mii de 
în partea 
spre stepaC

onstanța și-a ridicat un 
și mirific balcon 
în mijlocul căruia 
te, ca un diamant 
fațete, portul. Dar 
vestică a orașului, 
dobrogeană, se afirmă a doua 

coordonată a orașului — ca un brîu 
de cetate și ca o coloană de oțel ; 
zona industrială. Cetatea modernă-Con- 
stanța ni se înfățișează, așadar, încinsă 
cu o puternică centură industrială care 
pulsează întregului Municipiu sîngele său 
vitalizant.

La Năvodari se află 
acid sulfuric și îngrășăminte 
Printre retorte și instalații, 
vastă broderie metalică, ‘ 
cu pupitre 
de oameni 
sulfuric și 
grășăminte 
intră în funcțiune a treia linie de acid 
sulfuric prin care uzina își va mări ca
pacitatea de producție cu 100 000 tone acid 
sulfuric, și 55 000 tone îngrășăminte fos- 
fatice. Ca o prelungire a acestei cetăți se 
înalță Uzina de reparații-Năvodari, spe-

Uzina de 
chimice, 

în această 
. în sălile calme 

de comandă, lucrează 1500 
producînd 171 000 tone acid 
peste cinci sute mii tone în- 
chimice anual. în acest an

vestiții în valoare de 2,8 miliarde lei, 
sumă care va contribui la dezvoltarea 
oraselor-satelit. la noua strălucire a lito
ralului românesc, dar. în același timp, 
vor însemna edificarea unor noi fabrici 
si capacități industriale. Astfel. în acest 
an va intra în producție fabrica de ulei 
cu o capacitate de prelucrare de 400 tone 
(în 24 de ore) semințe de floarea-soarelui, 
1 500 tone (în 24 ore) semințe soia și 
22 000 tone pe an îmbuteliere. Centrala 
electrică de termoficare a orașului — cu 
o putere instalată de 100 MW — va intra 
în acest an în funcțiune cu 50 MW. 
Mangalia se va construi o fabrică 
pîine cu o capacitate de 20 de tone 
24 ore. Va intra în funcțiune fabrica 
bere cu o capacitate anuală de 400 mii 
hectolitri si zece mii tone malt, precum 
si fabrica de confecții-Constanta cu o 
valoare a producției globale de 130 mi
lioane lei.

Demn de remarcat este faptul că. prin- 
tr-un fenomen de contagiune, sau. mai 
exact, printr-un înalt grad de exigentă, 
arta si măiestria constructorilor în edifi
carea litoralului s-au dăruit din 
în construcția marilor obiective 
triale. Prin arhitectura lor suplă, 
orin colorit si elegantă cît si arin _____
lor tehnică, prin mașinile moderne, noile 
spatii industriale sînt ele însele autentice 
opere de artă arhitecturală care împodo
besc această zonă a orașului si creează 
o ambiantă prielnică si stimulatoare pen
tru miile de oameni care muncesc aici. 
Noaptea, constelațiile de lumini ale aces
tei zone concurează si completează con
stelațiile litoralului, creînd o nouă ga
laxie multicoloră, revărsîndu-se mult în 
stepa Dobrogei. pînă la întîlnirea cu 
constelațiile Murfatlarului si ale Medgi
diei.

La sfîrșitul anului 1968. în unitățile 
industriale ale Constanței lucrau aproxi
mativ 25 de mii de muncitori — repre
zentând un sfert din totalul de salariati 
ai orașului. Adăugați la aceștia 20 000 de 
constructori care, organizați în zece în
treprinderi specializate, construiesc în di
ferite zone ale orașului noi edificii și 
ansambluri arhitecturale, noi obiective 
industriale si sociale.

★
Am încercat să redau strălucirea acelor 

aripi fastuoase ale Constantei — litora-

La 
de 
în 
de

plin si 
indus- 

ușoară. 
dotarea

lul ; am privit în acea vale largă, plină 
de lumini — miscătoarea si febrila ga
laxie a portului ; am zugrăvit. în cifre 
și imagini, energicul puls al industriei 
care străjuiește orașul către cîmpie ca 
un brîu de cetate. Dar Constanta. Con
stanta propriu-zisă. orașul așezat pe rui
nele Tomisului. orașul în care trăiesc și 
constructorii si arhitectii litoralului, ora
șul de unde pornesc si unde revin teme
rarii navigatori, orașul chimistilor. țesă
toarelor. energeticienilor. cercetătorilor, 
nroiectantilor. studenților ! Ce s-a întîm- 
olat cu Constanta tradițională, străvechi 
si primordial nucleu de civilizație greacă 
si romană peste care s-au așternut, pînă 
nu de mult, secole de uitare, valuri de 
viscole — dinspre mare, valuri de lut 
— dinspre stepă ?

Constanta veche, care lîncezea. dormita 
ne malul mării ca un hamal fără lucru. 
Constanta pitorească, cu pescari, cafegii 
si tarapangii. cu maghernițe negustorești 
si periferii nărăginite. nu mai poate fi 
regăsită. în mod paradoxal — în Con
stanta descoperi mai ușor vestigiile fostei 
cetăti de acum 2 000 de ani. păstrate cu 
venerație si mîndrie cetățenească, decît 
urmele întristătoare ale orașului de acum 
cîteva decenii.

La Constanta arborii sînt aduși mari și 
plantați mari, pentru că nimeni nu are 
timp să-i aștepte. E o metaforă care o- 
glindește graba, frenezia, ritmul cu care 
a crescut și continuă să crească orașul, 
în acești 25 de ani de construcție socia
listă, străvechea cetate Tomis izbucnește 
într-o lumină îmbietoare, prielnică, des- 
coperindu-și noi funcții și aptitudini, 
dezvoltîndu-se pe noi dimensiuni. Un pa
lat de sticlă — gara nouă — e vastul clo
pot sub care turistul poposit la Constanța 
aude primele rezonanțe ale tării. Pe o 
fostă zonă foarte întinsă de cocioabe și 
locuri virane s-a înăltat în ultimii ani o 
adevărată Constantă modernă, — cartie
rele Tomis I, II, III, Tomis-Nord ; șiruri 
de blocuri străjuiesc șoseaua Mangaliei, 
bulevardul Republicii, bulevardul Tomis. 
Numai între anii 1965—1968 s-au construit 
din fondurile statului 6 355 apartamente ; 
cîteva sute de apartamente cu credite de 
la stat și 2 321 apartamente ridicate din 
fondurile proprii ale populației. Impor
tante lucrări edilitare au înnoit fata ora
șului. au ridicat gradul de confort al lo
calnicilor. care, cu un puternic simtămînt 
cetățenesc, sprijină eforturile gospodărești 
ale părinților urbei. Astfel, numai în 1968 
munca patriotică depusă de constănțeni 
pentru înfrumusețarea și modernizarea 
orașului lor se traduce prin suma 
24 milioane de lei.

de 
de 
de

de

dezvoltare 
noscut în 
vățămîntul. 
nicipiului Constanța există 63 

de cultură generală, 9 
teoretice, 7 licee teh- 
și industriale, 12 școli 
tehnice — în care învață

considerabilă a 
ultimele decenii

Pe teritoriul mu-
cu- 
în-

școli 
licee 
nice 

profesionale și 
41 mii de elevi și predau 1 628 cadre di
dactice. O realizare importantă este crea
rea Institutului pedagogic de trei ani în 
care studiază 1 540 studenți — viitori pro
fesori ai școlilor de cultură generală.

Pe locul unor șoproane și bălării s-a 
înălțat acea capodoperă arhitecturală și 
capodoperă de dotație tehnico-sanitară — 
spitalul cu o mie de locuri, amintind par
că forma unei elice sau o uriașă stea de 
mare, poate cel mai îndrăzneț și modern 
exemplar în arta monumentală a Con
stantei moderne — adevărat monument 
închinat sănătății. Construcția și dotarea

spitalului au costat o sută douăzeci de 
milioane lei.

Avînd frumoase tradiții, Constanța își 
afirmă astăzi din ce în ce mai puternic 
vocația sa culturală și artistică. Orașul 
are un teatru cu patru secții, patru case 
de cultură — și acea frumoasă Casă de 
cultură de la Mangalia decorată de Pe- 
rahim — 13 cămine culturale, 21 cine
matografe. 3 muzee, un acvariu. Mu
zeele de arheologie și de artă, acvariul 
au fost vizitate în 1968 de 7 45 mii 
oameni, ceea ce reprezintă o cifră 
aproape patru ori mai mare fată 
populația actuală a municipiului.

Atenția pe care Constanța o acordă 
trecutului său este un semn de vitalitate 
a prezentului, un semn al civilizației și 
culturii sale contemporane. Tocmai de 
aceea vestigiile străvechiului Tomis le 
scoatem astăzi cu mijloace moderne și le 
păstrăm într-un muzeu capitonat cu pluș 
de culoarea mierii, ca într-un chihlimbar. 
Coloane, capiteluri, amfore, frînturi din 
străvechiul Tomis împodobesc zidurile, 
bulevardele orașului. Un edificiu cu mo
zaic a cărui frumusețe este ca o fereastră 
prin care putem privi puțin în frumuse
țile acelui Tomis legendar — a fost aco
perit cu un ingenios palat de sticlă, care 
vorbește de la 
care Constanța 
tului său.

De ce insist, 
portaj. asupra _______  __ . . .......„_v„
de mult apuse ? Pentru că se află aici, 
sub însoritele magistrale ale orașului con
temporan, nu numai o comoară de artă, 
ci și un tezaur de simboluri generoase. 
Iată ! Arheologii Constanței au descope
rit cu cîțiva ani în urmă, așezate cu grijă 
unele lîngă altele, în același adăpost — 
douăzeci și patru de statui, statuiete, baso
reliefuri. Probabil vor fi fost bine acope
rite, ascunse. Zeița norocului — Fortuna — 
în mărime naturală ; Diana, Dionisos, Se
lene, Nemesis — zeița răzbunării; Isis, 
Pontos, Șarpele fantastic, Hecate — pro
tectoarea subpămînteană a nopții și a 
răscrucilor ; Esculap, Dioscurus, — semi
zeul navigatorilor ; cavalerul Trac... Zei, 
zeițe, semizei — toate podoabele unui 
templu.^ Probabil — în timp ce vuiau prin 
preajmă hoardele năvălitorilor — condu
cerea cetății a adunat în grabă odoarele 
templului și le-a depozitat adînc : „După 
primejdie le vom scoate. Sau le vor găsi 
urmașii". Și le-am găsit noi. urmașii. Me
sajul lor a fost găsit — și înălțat de-a 
lungul întregului țărm. în mii de forme 
strălucitoare, moderne. în superbul cris
tal cu o mie de fațete al Constantei con
temporane, al litoralului românesc.

Nu zeița Fortuna a hotărît acest des
tin, ci voința, efortul, inteligența oame
nilor ; nu Șarpele fantastic a meditat la 
această fantastică imagine a prezentu
lui, ci gîndirea lucidă a harnicului nos
tru popor a zămislit-o. proiectînd-o în be
ton și sticlă la țărmul Pontului Euxin. Dar 
aceste relicve îndepărtate, montate ca 
niște pietre prețioase în imensa bijuterie 
a orașului de azi, stabilesc acea punte de 
legătură între romantismul și luciditatea 
acestui colț de țară.

Tomisul romantic și Constanța lucidă ! 
Sublimă logodnă a trecutului cu prezen
tul, fermecătoare imagine, profund sem
nificativă a istoriei în mers, a istoriei 
modificată structural printr-un sfert de 
veac plin de energie și de dinamism clo
cotitor.

între romantism și luciditate, aceasta- e 
Constanta de azi, Constanta înfloritoare, 
socialistă.

sine despre prețuirea pe 
modernă o acordă trecu-

în încheierea acestui re- 
vestigiilor unei civilizații
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New York-ul nu înseamnă
S9

„Din toate mediile ostile care au pus la încercare curajul 
omului, nici unul nu l-a sfidat cu atîta încăpăținare ca acela 
creat de om pentru el însuși — cele douăzeci și trei de mile 
pătrate numite Manhattan". (Revista americană ,,Time“)

New York este un iceberg 
imens, dăltuit în oțel și sti
clă, eșuat pe o banchiză de 
asfalt situată între două 
rîuri ; este un buchet de 
zgîrie-nori care scuipă atîta 
otravă în aer îneît, așa cum 
a observat un pilot de linie 
— „nu ai nevoie de o hartă 
de zbor, căci apropierea o- 
rașului o simți în nări".

Zburînd de curînd deasu
pra insulei, la bordul unui 
elicopter-libelulă de două 
locuri a cărui carlingă trepida 
toată, am rămas încă o dată 
consternat în fața panoramei 
spectaculos de neverosimilă 
ce se desfășura în fața ochi
lor mei. Turnuri Babei de 
culoarea fildeșului cum nici 
Babilonul nu a îndrăznit să 
și le imagineze, de pe ale 
căror acoperișuri plate se 
înalță coloane paralele de 
vapori, albăstrii și negri, ase
menea fumurilor rituale ce 
se ridicau de pe altarele de 
sacrificiu. Dale imense, cu 
pereți netezi și lucioși ca de 
cavouri, adăpostesc birouri. 
Blocuri de locuințe enorme 
răsar haotic cu miile lor de 
ferestre care clipesc într-una. 
Hoteluri renumite, cu fațade 
bogat ornamentate, par tot 
mai încărcate cu încrustații 
baroce pe măsură ce se în
depărtează de raza de per
cepție a privirii umane. Par
cul Central seamănă cu un 
mare cîmp de bătălie pără
sit, și e presărat cu cetățeni 
care par fără viață, ațipind 
sub adierea molcomă a unei 
după-amiezi tîrzii într-o zi 
de primăvară timpurie...

Este o expoziție monu
mentală de arhitectură, în 
care clădirile decadei ante
rioare sînt extrase ca dinții 
bolnavi și înlocuite cu al
tele. Manhattanul are 300 de 
ani dar nici o construcție din 
secolul 17 nu mai este în 
picioare, iar de la sfîrșitul

secolului 18 nu mai supra
viețuiesc decît opt.

New York-ul pare un me
canism frumos dacă-1 con
templi, dar îneîntarea dispare 
de îndată ce te prinde în 
angrenajul lui. Dacă ești o- 
bligat să lucrezi aici, așa 
cum am fost eu timp de un 
an și jumătate, te convingi 
ușor de această realitate. în 
acest templu cu idoli supra
dimensionați simți imediat 
cum devii din ce în ce mai 
mic ; ai impresia că ești o 
furnică care se furișează 
printre picioarele lor, pe care 
soarele nu o vede niciodată, 
că ești o albină care zboară 
în neștire izbindu-se și rico- 
șînd de pereții unor coridoare 
fără ferestre. Un locuitor al 
New York-ului nu poate să 
nutrească nici o clipă cel 
mai vag sentiment că el ar fi 
stăpînul mediului în care 
trăiește, căci acest mediu nu 
este conceput la scara dimen
siunilor umane. Este un oraș 
creat parcă anume pentru a 
înăbuși personalitatea oame
nilor.

Multe din crizele prin care 
trece New York-ul se dato
rează aglomerării exagerate 
de clădiri, concentrării tot 
mai mari a populației. In fie
care zi de îucru asupra car
tierului de afaceri al orașului 
se năpustesc peste 600 000 de 
mașini. Majoritatea celor ce 
își zic new-yorkezi își pe
trec adesea — din centru 
pînă acasă — peste două ore 
în tramvaie și metrouri su
praîncălzite sau înghețate. 
Anul- trecut, prin capilarele 
metroului new-yorkez s-au 
scurs 1300 milioane de oa
meni, cifră aproape de ne
crezut. în atmosferă simți 
o presiune care se traduce pe 
plan psihic în agresivitate, 
irascibilitate, nesiguranță și 
adesea, pur și simplu, prin 
maladii nervoase și nebunie.

INTRE REALITĂȚI Șl MITUL

IMAGINILOR
HOLLYWOODIENE

în 1966, cînd am studiat 
ultima oară problemele New- 
York-ului, existau o jumătate 
de milion de oameni care 
trăiau din indemnizații de 
sărăcie. Acum cifra a ajuns 
la un milion. 70 la sută din 
new-yorkezi cîștigă mai pu
țin decît consideră presa a- 
mericană că este necesar 
pentru „un nivel de trai mo
dest". în 1947, dintre toate 
centrele industriale din 
S.U.A., New York-ul plătea 
cele mai mari salarii. în 1960, 
ele au ajuns să fie cele mai 
mici. Mitul despre bogăția 
New York-ului, visul munci
torilor că vor găsi aici un 
Eldorado, s-a stins, lăsînd în 
turmă decepții amare.

De curînd, pentru prima 
dată de la al doilea război 
mondial încoace, s-au redus 
alocațiile pentru săraci. Noile 
subvenții prevăd ca fiecare 
persoană ce trăiește din a- 
îocații de stat să primească 
pentru hrană 7 shillingi pe zi. 
închipuiți-vă ce reprezintă a- 
ceastă sumă dacă la cea mai 
modestă cantină cu autoser
vire două ouă costă 10 
shillingi.

Una din marile pro
bleme ale New York-ului 
este creșterea continuă a 
numărului de crime, de acte 
de vandalism și sporirea 
consumului de droguri. S-a 
constatat că peste 70 la sută 
din crime sînt comise de 
tineri sub 21 de ani. Și aici 
crima înseamnă a ucide, dg 
cele mai multe ori fără mo
tiv, un act de violență ade
sea fără intenții de jaf. Sta
tisticile indică un asasinat la 
12 ore. Geamurile trenului în 
care am mers spre New Ha
ven erau găurite de două 
gloanțe. în timpul celor două 
ore de călătorie am văzut 
niște băieți aruncînd pietre 
în conducător și alții care 
încercau să pună un buștean 
pe șine. Cînd am trecut tot 
cu același tren printr-un car
tier, un individ cocoțat pe 
un acoperiș a tras cu pușca

în controlorul din tren care 
tocmai deschisese ușa și lua 
aer.

Un milion de new-yorkezi 
trăiesc în 45 000 de locuințe 
mizere, socotite ca insalubre 
încă acum 70 de ani. Un 
sondaj efectuat recent a ară
tat că în ghetourile negre să
racii devin și mai săraci, de
oarece negustorii albi cer 
pentru alimente de proastă 
calitate un preț mai mare 
decît cel cuvenit. Ouăle, sa
lamul, pîinea costă în această 
parte a orașului mai scump 
decît în rest. Un raid prin
tr-un supermagazin a scos la 
iveală că alimente învechite 
sau alterate sînt reambalate, 
ștampilate cu altă dată și 
revîndute în cartierele să
race. Cetățenii au început să 
afle de aceste matrapazlîcuri 
și nu este de mirare că în 
timpul ultimelor ciocniri de 
stradă au fost atacate numai 
anumite magazine.

New York-ul nu este un 
oraș unitar. El este împărțit 
în comunități sociale care nu 
se reduc doar la populația 
albă și neagră. Aproape un 
milion de cetățeni aparținînd 
claselor de mijloc s-au mutat 
în ultimii zece ani din centru 
la periferie. Majoritatea oa
menilor care au rămas în 
centru nu ies în oraș așa 
cum își închipuie străinii ca- 
re-și făuresc o imagine des
pre New York numai din 
filmele Hollvwoodului, ci 
stau acasă. Nu există o altă 
comunitate urbană în care 
un ghid respectat și sobru 
cum este «New York City 
Handbook» să dedice un ca
pitol întreg modului în care 
trebuie să te păzești de hoți, 
să fereci ușile și ferestrele 
și care să cuprindă un aver
tisment general de genul ce
lui de mai jos : „Pe stradă. 
Mergeți numai pe unde este 
lumină și pe unde vedeți 
oameni — portari, copii în 
magazine de dulciuri, oameni 
la baruri. (Nu vă bazați pe 
faptul că trec mașini)1'.

Alan BRIEN
publicist englez

Seara, pe o arteră new-yorkeză

UN CAZAN SUB PRESIUNE
„Ceea ce se întîmplă la 

New York — arăta profeso
rul Philip Hauser de la Uni
versitatea din Chicago — 
este pur și simplu urmarea

logică a concepției despre 
viață care s-a încetățenit aici 
în ultimul timp. Această con
cepție, împreună cu flagelul 
pe care îl determină, poate

să cuprindă orice oraș ame
rican în orice moment. Ea 
este produsul unei societăți 
haotice în care am pus atît 
de tare accentul pe indivi
dualism, îneît am ' uitat să 
trezim în oameni cel mai in
fim spirit de datorie față de 
societate. Ea reflectă o nor
mă de conduită care a de
venit curentă pentru modul 
de viață american — «mă 
interesează numai ce e al 
meu, să obțin ce vreau eu, 
și în rest să le ia naiba pe 
toate». Pentru a 
lucru dorit se 
forță fără să se 
de urmări. Este 
a te întoarce la 
glei. New-York-ul reprezin
tă doar un prim exemplu în 
acest sens".

Instaurarea legii junglei 
este numai una din maladiile 
New York-ului. Un fenomen 
simptomatic căruia i se a- 
cordă în totdeauna impor
tanță este accentuarea situa
ției grele a finanțelor publice. 
Un alt neajuns este faptul că 
nimeni nu știe cum trebuie 
administrat un asemenea oraș. 
Obișnuitul fler al yankeilor 
a dat greș de data aceasta. 
Este grăitor cazul unui zia
rist care a încercat în repe
tate rînduri să întocmească 
lista primelor zece persoane 
care conduc orașul. De fie
care dată cînd ajungea la 
numărul 10, situația era deja 
schimbată.

New York-ul este proxe
netul civilizației occidentale, 
o forță cu mii de tentacule 
care oferă orice fel de dis
tracție sau viciu, de joc sau 
de artă care se poate ima
gina. Este Bagdadul din „O 
mie și una de nopți" în care 
echivalentul formulei magice 
„Sesam deschide-te” est<- 
banul.

Nu este de mirare că mulți 
new-yorkezi caută uitarea și 
se refugiază în droguri. Nu
mai în școli există 10 000 de 
elevi care iau heroină și o ju
mătate de milion care fu
mează marijuana. Anul tre
cut au murit o mie dintre a- 
ceștia, iar după toate pro
babilitățile anul acesta cifra 
respectivă va fi de 1500. 
New York-ul trebuie să 
lupte împotriva corupției, 
împotriva elementelor natu
rii, (căderile abundente de 
zăpadă din februarie au pa
ralizat jumătate din echipa
mentul de deszăpezire), îm
potriva poluării aerului (zil
nic se ridică în aer 3 200 de 
tone de bioxid de sulf, 280 
tone de praf, 4 200 tone de 
mono-oxid de carbon) împo
triva proprietarilor rapaci, a 
serviciilor publice ineficiente, 
a criminalilor.

Cînd am fost ultima oară _ 
la New York am simțit că a 
este sfîșiat de o mare tensi- a 
une internă, de un fel de | 
teamă apocaliptică că acest I 
cazan sub presiune ar putea “ 
exploda fără să avertizeze pe 3 
nimeni.

obține un 
recurge la 
țină seama 
dreptul de 
legile jun-
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I
I
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I
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Structura societății indiene este 
mult mai complexă de cum apare la 
prima vedere. Populația țării, de 
400 de milioane de oameni, formează 
de fapt o societate eterogenă com
pusă din mii de grupări diferen
țiate între ele prin obiceiuri, limbă, 
concepții sociale și politice, credințe 
religioase, dar mai ales prin caste. 
Se afirmă că tocmai castele au fost 
factorul care a împiedicat unificarea 
Indiei de-a lungul timpurilor.

Se știe că diferite grupuri de 
castă au existat în India încă înain
tea invaziei ariene care a avut loc 
în anul 1 500 î.e.n. Sistemul a obținut 
ulterior binecuvîntarea Vedei *) și 
s-a dezvoltat pe deplin sub patrona
jul preoților vedici. Societatea a fost 
împărțită în patru straturi în ra
port cu ocupațiile membrilor ei : 
brahmanii sau preoții, kshatriya sau 
războinicii, vaishya sau negustorii 
și sudra sau muncitorii. în afară de 
aceasta mai exista un strat al popu
lației format din așa-numiții in
tangibili care efectuau „muncile mur
dare" cum ar 
fi curățarea stră
zilor și ridicarea 
hoiturilor. Se so
cotea că membrii 
primelor patru 
caste deveneau 
impuri dacă erau 
atinși de membrii 
acesteia din ur
mă. La rîndul 
lor, aceste cinci 
grupuri erau sub- 
împărțite 
meroase 
denumite 
tot după 
le ocupației 
menilor. Nu pu
tea fi 
jati-ul 
te-ai 
cum 
să-ți 
seria 
în prezent hindu
șii din India sînt 
împărțiți în trei 
mii de caste, 
proximativ 65 de 
milioane de per
soane aparținînd 
diferitelor gru
puri de intangi
bili.

în timpurile 
străvechi, împăr
țirea socială în 
caste a fost spri
jinită de o doctri
nă religioasă care 
propovăduia re
încarnarea sufle
tului. Potrivit a- 
cesteia. o persoa
nă se năștea într-o 
datorită faptelor 
într-o viață anterioară, iar o alta se 
năștea într-o castă inferioară dato
rită păcatelor comise... înainte de 
naștere, răscumpărarea unor astfel 
de păcate putînd fi obținută numai 
prin slujirea brahmanilor.

în afara supremației religioase, 
brahmanii dețineau poziția domi
nantă și în viața intelectuală, ca și 
pe plan juridic. De pildă, un brah
man putea să omoare un sudra sau 
să-i confiște averea, dar nimeni, nici 
chiar regele, nu avea voie să pe
depsească un brahman. De altfel, cei 
care făceau legile erau tot brahmani.

Ipocrizia spirituală a brahmanilor 
a fost pentru prima dată demascată 
de către Buda în sec. V. î.e.n. El a 
încercat să educe masele și a creat 
chiar învățători din cadrul intangi
bililor. Aceasta- a dat o lovitură 
propagandei brahmane, conform că
reia castele inferioare erau incapa
bile de a fi educate. Din nefericire, 
aceste principii ale budismului nu au 
supraviețuit morții propovăduitoru
lui lor.

O dată cu instaurarea dominației 
coloniale britanice, supremația le
gală a brahmanilor a fost desființată. 
Codul penal britanic nu oferea nici 
un fel de excepții pentru brahmanii 
vinovați de vreun delict. Dar tot 
brahmanii, prin tradiție intelectuali, 
au fost cei care au profitat cel mai 
mult de situație. Ei au asimilat cel

în nu- 
altele, 

„jatis", 
criterii- 

oa-
schimbat 
în care 

născut, după 
nu puteai 

schimbi me- 
ancestrală.

a-

10 - 0 CENTRĂLĂ ELECTRICĂ ?
Astronomul dr. Peter Goldreich de la Insti

tutul tehnologic din California consideră 
că a reușit să dezlege misterioasa sursă de 
semnale radio situată în regiunea planetei 
Jupiter și care preocupă de decenii pe radio- 
astronomi. Savantul presupune că satelitul 
lui Jupiter, Io, care are un diametru apro
ximativ egal cu cel al satelitului terestru și 
care înconjoară planeta sa o dată la 24 de 
ore, ar fi sursa acestor semnale. Ori de cîte 
ori Io trece prin cîmpul magnetic al lui Jupi
ter, aceasta ar avea efectul unui uriaș dinam 
care produce o forță electrică cu o energie 
de circa 7 000 000 Volți.

Pînă acum s-a presupus că puternicele sem
nale radio ar proveni de la uriașele erupții 
vulcanice care s-ar produce pe Jupiter sau 
de la descărcările electrice ce ar avea loc 
în atmosfera lui.

mai bine educația englezească și au 
reușit să ocupe un număr tot mai 
mare de funcții, ceea ce le-a între
ținut situația economică și socială 
dominantă. Ei au găsit că nu este 
deloc dezagreabil să-i servești pe 
străini.

în anii următori școlile au fost 
obligate să admită la învățătură co
pii din toate castele, inclusiv pe cei 
din castele intangibililor. Castele su
perioare au reacționat vehement îm
potriva acestei măsuri luate în ma
joritatea regiunilor, frînînd-o. Regiu
nea Cochin a constituit o excepție, 
în Cursul anilor 1921—1931. numărul 
de copii provenind din casta intangi
bililor a sporit în școlile din Cochin 
de la 1 500 pînă la 14 000. Rezultatul 
a fost că pînă în ziua de astăzi statul 
Kerala are cel mai .ridicat procent 
de știutori de carte.

în decursul deceniilor din urmă a 
fost atenuată întrucîtva și rigiditatea 
restricțiilor care interziceau membri
lor diferitelor caste să mănînce îm
preună, iar legea intangibilității a

FORTIFICAȚIILE
DE CASTĂ
ÎMPOTRIVA

INTANGIBILILOR"

i castă superioară 
sale bune făcute

*) Ansamblu de texte reprezentînd 
religia brahmanică.

Cătunul plutitor de pe fluviile canadiene

O idee ingenioasă a unor plutași canadieni. Oameni care iși petrec cea mai mare parte a vieții colindînd drumurile de apă, ei au 
atașat la plută o platformă pe care și-au construit locu ințe, alcătuind un soi de cătun plutitor, lată-i deplasîndu-se pe întinsul ape

lor cu casele după ei

DE PRETUTINDENI
La Tokio ridează în prezent un film a că

rui reprezentație durează nouă ore și jumă
tate. Turnat încă acum aproximativ 10 ani, 
filmul „Ningen no Joken" („Viața umană1'), 
tratînd despre război și dragoste, a fost pre
zentat pînă acum în trei serii din care 
una a obținut un premiu la un festival de 
la Veneția. Acum filmul este proiectat 
în decursul unei singure reprezentații, in- 
tercalîndu-se două pauze de cîte o jumătate 
de oră. Există și o reprezentație care începe 
la ora 22,30 și durează pînă dimineața.

UN COSTUM RE COMOTĂ 
ÎN... 30 DE SECUNDE

ln orașul Leeds din Anglia se amenajează 
în prezent o croitorie experimentală neo
bișnuită. O stereocameră ia într-o clipă mă
surile clientului, o mașină electronică de 
calculat prelucrează datele, iar un dispozitiv 
cu laser croiește țesătura aleasă. Cînd va 
intra în funcțiune această instalație, o co
mandă pentru confecționarea unui costum 
va fi executată în 30 de secunde.

Amita RAY
scriitoare indiană

început să nu mai acționeze în ma
gazine, spălătorii, tramvaie, autobuze 
și trenuri. Căsătoriile între membrii 
diferitelor caste au fost legalizate și 
în unele orașe mari, ca de exemplu 
Calcutta, s-au și încheiat cîteva.

Important în determinarea acestei 
evoluții este faptul că un număr 
mare de intelectuali indieni și-au dat 
seama de racilele sistemului de castă, 
în Bengal a fost inițiată o mișcare 
pentru abolirea tuturor superstițiilor, 
inclusiv a acelora de castă, conducă
torul ei fiind Ram Mohon Roy, el 
însuși brahman. Această mișcare a 
atras largi cercuri de intelectuali din 
India, printre care o figură marcan
tă a fost Debendranath Tagore (tatăl 
lui Rabindranath Tagore).

în al doilea deceniu al secolului 
nostru. M. K. Gandhi a inițiat și 
condus o mișcare pentru admiterea 
intangibililor în templele hinduse, 
acțiune desfășurată paralel cu miș
carea de eliberare.

După obținerea independentei, în 
1947, guvernul Indiei a luat măsuri 
pentru înlăturarea tuturor formelor 
de discriminare de castă. Proiectul 
constituției indiene proteja toate 
castele inferioare împotriva nedrep
tății, angajîndu-se să promoveze e- 
ducația acestora și să le apere inte
resele economice. Constituția a abolit 
în mod categoric intangibilitatea, iar 
o lege adoptată în acest sens în 
1955 prevedea pedepse pentru cei 
care nu vor permite intangibililor să 
intre în temple, să folosească izvoa
rele și sursele de apă, care ex
comunicau și molestau oamenii din 
această categorie sau refuzau de a 
le vinde bunuri. Totodată, castelor 
inferioare le-au fost rezervate o 
serie de burse guvernamentale, iar 
un înalt comisar a fost numit pentru 
a se ocupa de interesele membrilor 
acestora.

Pe scurt, Constituția și politica gu
vernului vădeau clar voința de a 
asigura și stimula participarea cas
telor inferioare la viața socială. Dar 
sistemul vechi de 3 000 de ani și-a 
implantat rădăcinile atît de adine 
și atît de ramificat în societate, îneît 
este foarte greu să-i eliberezi din- 
tr-o dată pe indieni de influenta sa.

Ce e drept, în zonele urbane activi
tatea pe 
ca un fel 
în fabrici 
sînt puși
chiar într-un asemenea caz, cei ce se 
consideră descendenți ai castelor su
perioare manifestă o preferință față 
de meserii mai „curate". Un sondaj 
întreprins de R. K. Mukherji în Uttar 
Pradesh 
lucrătorii 
de mijloc 
„curate", 
industria
dare", cum 
prelucrarea pieilor în fabrici, sînt 
efectuate de obicei de intangibili. în 
diferite cartiere cei ocupați în indus
trie locuiesc de obicei grupați în 
caste, deși toate castele sînt nevoite 
să folosească aceleași instalații sani
tare.

La sate situația este și mai compli
cată. Aroganta celor ce descind din 
caste superioare se manifestă în

plan industrial acționează 
de nivelator de castă, căci 
membri ai diferitelor caste 
să lucreze cot la cot. însă

arată că 
provenind 
preferă 

cum ar 
textilă.

ar

brahmanii și 
din castele 

slujbele mai 
fi cele din

Muncile „mur- 
fi tăbăcăritul și

PEȘTI CME-ȘI SCHIMBĂ

CULOĂREĂ

Revista britanică „Nature" relatează că sa- 
vanții de pe nava de cercetări științifice „Dis
covery” au descoperit în partea de nord a 
Oceanului Atlantic o specie de pești care-și 
schimbă culoarea. Se presupune că fenome
nul (acești pești au ziua o culoare deschisă, 
iar noaptea — una închisă) se produce 
sub influența luminii. Peștii-cameleon, care

toate felurile și sub cele mai variate 
pretexte. Pentru motive adesea neîn
semnate, oamenii de rînd sînt șica
nați și chiar molestați, li se barează 
irigarea terenurilor, sau li se încalcă 
dreptul dc- a-și duce vitele pe pășu
nea satului. Dacă cei nedreptățiți în
drăznesc să ceară ajutorul autorită
ților polițienești locale, ei voi- fi 
ulterior și mai asupriți.

Pînă și astăzi intangibilii din mul
te sate nu au voie să se folosească 
de izvorul sau fîntîna din partea 
locului nici măcar în zilele arșiței 
de vară. Dacă nu au propria lor sur
să de apă, ei sînt obligați să îm
partă bălțile din împrejurimi cu ani
malele din sat. Legile și reglemen
tările oficiale nu au putut pune cu 
totul capăt acestor vechi stări de 
lucruri, deși eforturi în această di
recție continuă să se facă. De pildă, 
anul trecut guvernul statului Ma
dras a declarat că oferă medalii de 
aur persoanelor din caste superioare 
care se vor căsători cu membri ai 
familiilor de intangibili. Pînă acum 

nu a fost înregis
trată însă vreo 
astfel de căsăto
rie.

Sistemul caste
lor exercită încă 
o înrîurire și în 
viața politică, in- 
fluențînd simțitor 
rezultatele alege
rilor. în general 
se crede că un de
putat ales va face 
mai mult pentru 
membrii propriei 
sale caste și aproa
pe pretutindeni 
propaganda elec
torală și antipro
paganda se desfă
șoară ținînd sea
ma de astfel de 
considerente. Fap
tul e destul de 
vizibil în zonele 
rurale. Analizele 
au arătat că în 
multe cazuri pro
centajul de voturi 
pentru 
candidați 
punde în 
parte 
jului 
lor castei din care 
face parte candi
datul. La Madras, 
succesul guvernu
lui antibrahman 
poate fi atribuit 
în bună măsură 
sentimentelor an- 
tibrahmane din 

acea regiune. Sînt multe cazuri în 
care candidații au fost selecționați pe 
baza numărului oamenilor care/ fac 
parte dintr-o singură castă.

Efectul sistemului de castă asupra 
evoluției societății indiene este mul
tilateral. în primul rînd interdicția 
căsătoriilor în afara castelor a dus 
la formarea a numeroase subîmpăr- 
țiri, iar cercul simbiotic și, o dată cu 
acesta, țelul activității sociale a in
dividului, au devenit tot mai restrîn- 
se.

în al doilea rînd, ignorarea și chiar 
sfidarea muncii fizice a dus la o 
dezvoltare unilaterală a culturii. Timp 
de multe secole intelectualitatea țării 
a depus toate eforturile și talentul 
său numai pentru» dezvoltarea litera
turii și filozofiei, știința și tehnica 
fiind cu totul neglijate. în același 
timp agricultura și meseriile au ră
mas în bună parte în formele lor 
primitive.

Chiar și acum majoritatea indieni
lor considerați „educați" au impresia 
că agricultura și creșterea ' Mor 
sînt treburi pentru anumite dogo
rii de oameni, iar prelucrarea piei
lor de animale este o „muncă mur
dară". Așa se explică faptul că imen
sele posibilități de dezvoltare a indus
triei de pielărie au fost explorate și 
utilizate pe deplin cu decenii în 
urmă de către un industriaș euro
pean, iar firma fondată de el a rămas 
și astăzi principala din această 
branșă.

Din aceeași cauză s-a ajuns în si
tuația cînd. după cucerirea indepen
denței, am fost nevoiți să ne bazăm 
mai mult pe știința și tehnica stră
ină decît pe propriii noștri savanț.i și 
ingineri pentru dezvoltarea unor sec
toare industriale.

Cea mai dăunătoare consecință a 
sistemului de castă este persistența 
mentalității de grup. Această menta
litate a făcut imposibilă unitatea 
politică în trecut. Ca urmare, o țară 
atît de mare ca India a fost adesea 
cucerită de mici grupuri de invada
tori străini. Nu a existat o forță 
unită care să le opună rezistență.

Mentalitatea de grup a fost folo
sită de colonialiști atunci cînd au 
introdus sistemul lor de administra
ție în India. Și astăzi, în orașe, func
ționarii care aparțin aceleiași grupe 
de salarizare sînt cazați în același 
cartier și au apartamente de aceleași 
dimensiuni. Cei cu venituri medii 
sînt aglomerați în apartamente mici, 
indiferent de numărul membrilor de 
familie. Muncitorii necalificați tră
iesc în condiții deosebit de grele, la 
marginea orașelor, la fel cum tră
iesc „intangibilii" la sate.

în general — consideră adepții sis
temului de castă — inegalitatea este 
o poruncă divină, iar destinul omu
lui nu poate fi schimbat. Cu alte 
cuvinte, nu ne putem schimba soar
ta prin eforturi, prin luptă.

Iată de ce sistemul castelor, cu tot 
cortegiul său de dogme, a constituit 
și mai constituie o frînă în evoluția 
societății indiene. Abolirea definiti
vă a acestui sistem ar duce, fără în
doială, la o largă desfășurare de for
te creatoare în toate domeniile vieții 
sociale.

diferiți 
cores- 
mare 

procenta- 
membri-

poartă denumirea științifică Valencinellus Tri- 
punctulatus, trăiesc la o adîncime între 
300—500 metri. în partea exterioară a corpu
lui lor se află un număr de glande care 
secretă o anumită substanță și care, la rîndul 
ei, determină această schimbare a culorii. 
Fiind vorba de pești mici, schimbarea culorii 
le ajută să se apere de atacuri.

SMĂRĂLDUL-GIGflNT

Intr-o mină din regiunea columbiană Boyea 
s-a găsit un smarald uriaș, cel mai mare des
coperit pînă acum, avînd o greutate de apro
ximativ 1,5 kg. Smaraldul, de 7 005 carate, 
are, potrivit primelor aprecieri, o valoare de 
300 000 dolari.
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Sosirea în Capiiaiă
a șefului Departamentului

Willy Spuhler
Vineri seara a sosit în Capitală dr. Willy Spuhler, șeful Departamentului Politic Federal al Elveției, împreună cu soția, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, adresată în numele guvernului român, face o vizită în țara noastră.Ministrul elvețian este însoțit de Hans Miesch, supleant al șefului Diviziei Afacerilor Politice, șeful Direcției Politice Est din Departamentul Politic Federal, Frederic Hummler, președinte al O- ficiului Elvețian de Expansiune Comercială, Franz Blankart, se-

cretarul șefului Departamentului Politic Federal.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost întîmpinați de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Georgescu, ambasadorul României la Berna, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe.Pe aeroport erau prezenți Charles-Albert Dubois, ambasadorul Elveției la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
h preajma deschiderii expoziției

industriale elvețieneLa 21 aprilie se va deschide la București o expoziție industrială elvețiană, organizată sub egida Oficiului elvețian de promovare a comerțului. în cadrul expoziției, circa 130 de firme și companii industriale vor prezenta, în Pavilionul central al Complexului expo- zițional din Capitală, pe o suprafață de circa 10 000 mp, cele mai recente realizări ale industriei elvețiene. Vizitatorii vor întîlni aici, printre altele, mașini-unelte pentru prelucrarea metalului și a lernnului, diverse instalații și mașini ,'Jlectrice, mașini și utilaje pentru industria textilă, aparate optice și de mecanică fină, instrumente de precizie. Industria chimică și farmaceutică elvețiană — sectoare cunoscute pe plan mondial — vor fi, de asemenea, bogat reprezentate în standurile expoziției.în legătură cu apropiata inaugurare, dl. Walter Bossart, directorul expoziției elvețiene, a făcut o declarație reprezentantului Agenției „Agerpres", S. Lucian :Expoziția industrială elvețiană, prima și cea mai măre manifestare. de acest gen. pe care Oficiul elvețian de promovare a comerțului o deschide în România, este tot-

odată și cea mai reprezentativă pe care țara mea a prezentat-o în ultimii ani în străinătate. Ea va oferi publicului larg și specialiștilor români o imagine fidelă a realizărilor obținute de diferite ramuri de bază ale industriei elvețiene și, îndeosebi, din sectoarele care interesează și pe partenerii români.Referindu-se la importanța pe care o prezintă această manifestare și la contribuția ei la dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, dl. Walter Bossart a spus în încheiere : Actuala expoziție este organizată la mai puțin de un an de la inaugurarea pavilionului românesc la Tîrgul de la Lausanne. Astfel de manifestări bilaterale prilejuiesc contacte și întrevederi deosebit de fructuoase. Ele contribuie la cunoașterea reciprocă a posibilităților și nevoilor fiecăruia dintre parteneri. Consider că organizarea unor astfel de manifestări economico-comerciale poate contribui cu mult succes la dezvoltarea și diversificarea relațiilor dintre țările noastre. Sper și doresc c-a expoziția industrială elvețiană să trezească interes în rîndul publicului românesc.
LOTO

vremea

Timpul probabil pentru zilele fle 20, 21 
și 22 aprilie. In țară : Vreme în gene
ral instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero șl 10 
grade, iar maximele între 8 și 18 gra
de, izolat mal ridicate. In București : 
Vreme în general instabilă cu cerul 
temporar noros. Averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

RADU
OLTEAN U

A încetat din viață Radu Ol- teanu, eminent jurist, unul~ din principalii apărători ai luptătorilor antifasciști în procesele din perioada interbelică.Născut la 29 iulie 1901 la Craiova, Radu Olteanu a absolvit liceul militar, după care a urmat facultatea de medicină la București și Paris, apoi facultatea de drept, obținînd titlul de avocat în anul 1925.Personalitate progresistă, cu vederi democratice, Radu Olteanu s-a atașat mișcării muncitorești și antifasciste, dovedindu-se un neobosit militant pentru apărarea^ libertăților omului împotriva cismului.între anii 1932—1937, Radu teanu, apropiat de Partidul munist Român, a contribuit, turi de alți juriști democrați, la apărarea antifasciștilor în procesele de la Craiova, Brașov, București, Cluj. A fost președintele grupării avocaților democrați din Brașov, înființată în 1934, și unul din activiștii de seamă ai Biroului juridic muncitoresc de pe lîngă Ajutorul Roșu. în același timp, s-a afirmat ca publicist antifascist. Pentru activitatea sa democratică a fost arestat și condamnat de autoritățile burghezo- moșierești.După eliberarea țării de sub jugul fascist, Radu Olteanu s-a dedicat profesiei sale de juristToți cei care l-au cunoscut îi vor păstra o amintire neștearsă.
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18numerele extrase la tragerea din 
aprilie 1969

EXTRAGEREA I:
5 58 76 13 51 26 48 67 72 38 25 
Fond de premii : 661 670 lei

Extragerea a Il-a :
75 17 2 61

Fond de premii: 449.435 lei din care 
87.663 lei report categoria A.

In epoca noastră, feno
menul sport suferă trans
formări structurale. Se spu- . 
ne adesea, și pe deplin în
dreptățit, că asistăm la o 
masivă pătrundere a știin
ței în sport, fiind tot mai 
multe discipline de contact 
ce influențează, impulsio- 
nînd în același timp, acti
vitatea depusă pentru cu
noașterea mai aprofundată 
a posibilităților umane în 
acest domeniu. Sînt cu
prinse în acest proces a- 
proape toate laturile edu
cației fizice și sportului, in
clusiv, și mai ales, 
marii performanțe.

Consecința directă 
cestei situații este 
care se duce împotriva em
pirismului, oriunde ar fi 
întîlnit. Este o acțiune di
rijată, care nu poate avea 
caracterul unei campanii, 
cu atît mai mult cu cît re
zistența celor care-1 prac
tică este îndîrjită.

Dezvoltarea activității de 
cercetare științifică în sport 
este, în egală măsură și 
direct proporțional, impli
cată de lupta pentru depă
șirea actualelor recorduri, 
unele dintre ele de o va
loare deosebit de ridicată. 
Este incontestabil că „fa
bricarea" viitoarelor recor
duri presupune ca o condi
ție sine qua non 
ția laboratorului, 
de știință.

Ca și în alte 
Iunie, și la noi a 
nizat un centru 
țări științifice. Obiectivele 
sale principale : problema 
educației fizice a maselor 
(îndeosebi cea cu caracter 
recreativ), conținutul și me
todica educației fizice șco
lare și pregătirea sportivă 
a juniorilor 
S-a urmărit, totodată, asi
gurarea unui flux continuu 
de informații către toți spe
cialiștii de diferite profi
luri ai mișcării sportive 
(antrenori, metodiști, psiho
logi, fiziologi, medici etc.). 
Practic, anual, specialiștii 
noștri intră în posesia unei 
cantități însemnate de lu
crări in extenso (peste 700), 
selecționate din publicațiile 
apărute în 10 limbi 
mare circulație sau 
unor națiuni fruntașe 
ierarhia sportivă interna
țională.
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SOlEBiiM TEA ImMĂB

UNOR ORDINELa Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc vineri solemnitatea înmînării ordinului „Meritul Științific" unor lucrători în domeniul justiției, Procuraturii și Ministerului Afacerilor Interne.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Emi- lian Nucescu, președintele Tribunalului Suprem, Lefter Buru, adjunct al procurorului general și Ion Vîntu, director adjunct al Institutului de cercetări juridice al Academiei.Pentru merite deosebite în activitatea științifică desfășurată cu prilejul elaborării proiectelor noii legislații penale au fost conferite:

Ordinul „Meritul Științific" clasa I tovarășului Vintilă Dongoroz, consultant științific la Institutul de cercetări juridice al Academiei ; Ordinul „Meritul Științific" clasa a IlI-a, tovarășilor Gheorghe N. Dă- rîngă, procuror șef adjunct în Procuratura Generală; Siegfried A. Kahane, șef de sector la Institutul de cercetări juridice al Academiei ; Dumitru Gh. Lucinescu, director în Ministerul Justiției; Aure] V Nemeș, . judecător la Tribunalul Suprem ; Mihai T. Popovici, judecător la Tribunalul Suprem ; Petre I. Sîrbulescu, consultant juridic principal în Ministerul Justiției ; Vasile I. Stoican, șeful Oficiului juridic al Ministerului Afacerilor Interne.După înmînarea ordinelor, tovarășul Emil Bodnaraș, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Stat, a felicitat călduros pe cei distinși. (Agerpres)
în ziua de 3 mai nu se va lucra

0 Hotârîre a Consiliului de Miniștri și a Consiliului Central
al U.G.S.R,Consiliul de Miniștri și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor au emis o hotă- rîre prin care se stabilește că în afara zilelor de 1 și 2 mai — care sînt zile legale de sărbătoare — să nu se lucreze nici sîmbătă 3 mai 1969. în felul acesta, zilele de 1, 2, 3 și 4 repaus.în compensarea timpului nelucrat în ziua de 3 mai angajații vor lucra pentru recuperare în una din duminicile din luna mai, stabilită de conducerea unității împreună cu comitetul sindicatului.Hotărîrea se aplică tuturor în-

mai vor fi zile de

treprinderilor și instituțiilor din țară, cu excepția unităților productive în care se desfășoară proces continuu de muncă, precum și unităților comerciale, de transporturi publice, altor unități de deservire a populației și celorlalte locuri de muncă unde anga- jații, prin natura serviciului, nu au ziua de duminică stabilită ca zi de repaus.Ministerele, celelalte centrale și Comitetele ale Consiliilor populare bili programul unităților
organe executive vor sta- care vorasigura deservirea populației ziua de 3 mai 1969. în

Cronica zilei
în legătură cu încetarea din viață a dr. Emilio Arenales Catalan, președintele în funcțiune a celei de-a XXIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de condoleanțe Secretarului general al O.N.U., U Thant.De asemenea, Misiunea permanentă a Republicii Socialiste România pe lîngă Națiunile Unite a transmis guvernului Guatemalei și familiei defunctului, prin Misiunea guatemaleză la O.N.U., con- doleanțele guvernului român.

★Cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Ministerului Sănătății din R. P. Polonă, condusă de prof, dr. Jan Kostrzewski, ministrul sănătății, ambasadorul Poloniei la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit vineri după-amiază un cocteil.Au luat parte acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, și adjuncți ai ministrului, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, cadre de conducere ale Uniunii societăților de științe medicale și din institute de cercetări.în zilele de 17—18 aprilie, delegația poloneză a făcut o călătorie pe litoralul Mării Negre, unde a vizitat unități medicale, obiective turistice și diferite instituții.
★Vineri seara a sosit în Capitală o delegație parlamentară iordaniană, care va face o vizită de prietenie în țara noastră. Delegația este alcătuită din Suleiman Nabulsi, senator, Kassem el Rin- naoui, deputat, și Hanni Kheir, deputat, secretar general al Parlamentului.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Mihail Levente, președintele Grupului interparlamentar român, de deputati în M.A.N.
"Ar

viața internațională

PRIMA SESIUNE A COMISIEI MIXTE 
ROMÂNO-BRAZILIENE

RIO DE JANEIRO 18. — Cores
pondentul Agerpres V. Oros trans
mite : La 16 aprilie a sosit la Rio de 
Janeiro Gheorghe Dobra, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, conducătorul dele
gației tării noastre la prima sesiune 
a Comisiei mixte româno-braziliene, 
constituită în baza acordului econo
mic în vigoare.

La 17 aprilie, la Ministerul rela
țiilor externe, au început lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-braziliene. Luînd cuvîntul cu 
acest prilej, șeful delegației brazi
liene, Paulo da Costa Franco, a ex
primat satisfacția pentru prezența 
delegației ^române. afirmînd totoda
tă că. după părerea sa, comisia mix

tă se întrunește într-un moment fa
vorabil intensificării și diversificării 
schimburilor comerciale bilaterale 
și a relațiilor de colaborare econo
mică. La rîndul său, șeful delegației 
române, Gheorghe Dobra, a făcut 
o prezentare a realizărilor obținute 
de tara noastră în ultimii ani în do
meniul economic, subliniind că rit
mul înalt de dezvoltare a economiei 
a permis lărgirea și diversificarea 
constantă a schimburilor comerciale 
cu toate țările, inclusiv Brazilia, 
unde volumul schimburilor noastre 
s-a dublat în cursul anului 1968.

Lucrările Comisiei mixte româno- 
braziliene continuă să se desfășoare 
în subcomisii alcătuite din expert! 
ai celor două părți.

SITUAȚIA DIN NIGERIA ÎN DISCUȚIA
ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRICANE

MONROVIA 18 (Agerpres). — în 
capitala liberiană au început vi
neri lucrările Comitetului consulta
tiv al Organizației Unității Africane 
pentru Nigeria. Sesiunea, care se 
desfășoară sub președinția împăratu
lui Haile Selassie, reunește șefii sta
telor Congo-Kinshasa, Camerunului, 
Nigerului. Liberiei, precum și pe re
prezentantul guvernului Ghanei. La 
deliberări asistă delegațiile Nigeriei 
și Biafrei. Inaugurînd dezbaterile, 
William Tubman, președintele Libe

riei, a subliniat necesitatea ca să se 
pună capăt cu orice preț conflictului 
nigerian. „O soluție obținută în ju
rul mesei conferinței și nu pe cîmpul 
de luptă, va face onoare Nigeriei, 
Africii și Organizației Unității Afri
cane".

După o primă ședință, care a avut 
loc cu ușile închise, purtătorul de 
cuvînt a declarat că membrii comi
tetului au luat cunoștință de punctele 
de vedere ale Nigeriei și Biafrei 
expuse de șefii celor două delegații.încheierea lucrărilor Congresului P.S.D.G.

ȘTIRI SPORTIVE
în sala Floreasca din Capitală a 

început ieri cea de-a 9-a ediție a 
competiției de haltere „Cupa Du
nării" la care participă sportivi din 
șapte țări : Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. F. a Germaniei, Iugo
slavia, Ungaria și România. La cate
goria cocoș, pe primul Ioc s-a clasat 
Kurt Pittner (Austria) cu 332,500 kg, 
la totalul celor_ trei stiluri,_ urmat 
de Zoro Fiat 
Rarei Prohl

(România) 325 kg și> 
(Cehoslovacia) 300 kg.

în sferturile 
lui internațional de tenis de la Pa
lermo, campionul României, Ilie 
Năstase, a dispus cu 6—4, 8—6 de po
lonezul Gasiorek. Ion Tiriac l-a în
trecut cu 6—1, 6—3 pe italianul
Marzano. Pentru semifinale s-au mai 
calificat Gulyăs (Ungaria), care l-a 
eliminat cu 6—1, 6—4 pe Rodriguez 
(Chile) și Jovanovici (Iugoslavia), în
vingător cu 9—7, 6—3 în fata lui 
Stilwell (Anglia).

de finală ale turneu

Comitetul de organizare a celei de-a 
XXII-a ediții a competiției ci
cliste „Cursa Păcii" a primit pînă în 
prezent confirmarea de participare 
din partea a 15 țări : Algeria, Bel
gia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, Iugoslavia,

La acest volum de infor
mație se adaugă cele cîteva 
mii de referate, care con
centrează monografii și lu
crări metodico-științifice, 
apărute în țară și peste ho
tare, în domeniu) profesiu
nii noastre. în sfîrșit, 
demult, centru] nostru 
ținut prima sa sesiune 
comunicări științifice 
care au fost prezentate
crări cu profil sociologic, 
pedagogic, psihologic și me
todic, ca și lucrări cu ca
racter biologic, biomotric și 
biochimic.

Sensul activității noastre

nu 
a 

de 
în 

lu-

Maroc, Mexic, Norvegia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. Echipele 
vor fi alcătuite anul acesta din cîte 
7 alergători. întrecerea se va disputa 
pe traseul Varșovia — Berlin (15 e- 
tape însumînd circa 1 900 km), star
tul urmînd să se dea la 12 mai. 
în urma ultimelor curse de verifi
care, federația poloneză a stabilit 
echipa care va participa la „Cursa 
Păcii" : Magera, Hanusik. Forma, 
Blawdzin, Kzechowski, Szurkowski 
și Kegel. Rezerve sînt Jasinski. Stek 
și Polewiak.

Duminică, în cadrul campionatului 
diviziei naționale A de fotbal, vor 
avea loc în Capitală două întîlniri. 
Dimineața de la ora 11 pe stadionul 
Republicii Rapid va juca în compa
nia echipei Farul Constanta. Jocul 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș se va 
disputa după-amiază pe același sta
dion cu începere de Ia ora 16,30.

Astăzi Ia sala Casei de cultură a 
tineretului sectorul 5 (Calea Șerban 
Vodă 213) va avea loc reuniunea fi
nală a competiției de box pentru 
„CUPA CONSTRUCTORUL". Gala 
care va începe la ora 18 reunește pu- 
giliști de la Dinamo. Rapid, Metalul, 
Progresul, Olimpia și Constructorul.

ridice pe o treaptă supe
rioară.

Din păcate, ne lovim de 
o anume stare de spirit 
refractară 
lor, care 
deul pentru că obiective
le lor de performantă sînt 
permanent apropiate, 
îngăduind procesului 
instruire calmul si durata 
pe care cercetarea științi
fică le reclamă ca indis
pensabile. Ca să nu mai 
vorbim de acei tehnicieni 
refractari la orice elemen
te noi de judecată profesio-

a practicieni- 
refuză proce-

ne- 
de

b sport
constă în lărgirea volumu
lui de cunoștințe privind 
perfecționarea sportivă, în- 
cepînd cu selecția primară 
a juniorului și terminînd 
cu delicata problematică a 
obținerii și menținerii for
mei sportive. Dorim să 
obținem rezultate con
vingătoare care să ducă la 
reajustarea concepțiilor 
despre planificarea și apli
carea parametrilor de bază 
ai procesului de instruire, 
în acele sectoare ale per
formanței marcate încă de 
rutină. Activitatea noastră 
vizează, totodată, și zoneîe 
în care sîntem beneficiarii 
unor victorii (sub unghiul 
experimentului), la caiac- 
canoe. atletism (feminin), 
lupte etc. — în scopul pre
lucrării datelor furnizate 
de practică pentru a ajunge 
la concluzii metodico-știin- 
țifice care, aplicate apoi în 
procesul de pregătire, să-1

de dr. Nicu ALEXE,
directorul Centrului 

de cercetări științifice 
al C.N.E'.F.S.

fapt, oerforman-

domeniu se află 
care duc la o

nală, rămînînd la granița 
cunoștințelor sumare din 
perioada activității lor 
competiționale ca sportivi. 
Refuzînd contactul cu do
cumentarea de ultimă oră, 
refuză, de 
ta înaltă.

în acest 
și cauzele
risipă de timp de nepermis 
între momentul cristaliză
rii concluziilor științifice și 
aplicarea lor în practică. 
Iar această risipă a facto
rului timp explică, în bună 
măsură, diferentele de va
loare pe care sportivii le 
înregistrează apoi în com
petițiile internaționale. 
Toate aceste aspecte sem-

Zilele acestea ne-a vizitat țara o delegație de juriști iugoslavi, din care au făcut parte Slavko Kuhar, președinte adjunct al Consiliului federal al justiției, dr. Miodrag Io- vicici, secretar general al Federației Asociațiilor de juriști din Iugoslavia, și conf. univ. dr. Pavle Nikolici, de la Facultatea de drept din Belgrad. în timpul șederii în România, oaspeții au avut convorbiri la Asociația juriștilor, au făcut vizite la Institutul de Academiei și drept.
Ministerul Justiției, cercetări juridice al la Facultatea de........Vineri delegația goslavi a părăsit de juriști iu- Capitala.

BONN 18 (Agerpres). — La Bad 
Godesberg au luat sfîrșit vineri lu
crările Congresului extraordinar al 
Partidului social-democrat din R. F. 
a Germaniei.

în cursul dezbaterilor, o serie de 
vorbitori au criticat poziția oficială 
a conducerii P.S.D.G., pronunțîn- 
du-se pentru o schimbare de orien
tare. Astfel, delegatul Bengler s-a 
pronunțat pentru ieșirea R.F. a Ger
maniei din N.A.T.O. și înfăptuirea 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa O opinie similară au ex
primat și delegații Meller și Radke, 
din landul Hessen și Ruedeman, din 
landul Schleswig-Hollstein care au 
relevat necesitatea normalizării ra
porturilor între cele două state ger
mane și recunoașterii R. D. Germane.

în încheierea discuțiilor a rostit o 
amplă cuvîntare Willy Brandt, pre
ședintele P.S.D.G. Cu acest prilej, el 
a. confirmat, că acceptă mandatul 
Congresului de a-și prezenta candi
datura pentru postul de cancelar al

viitorului guvern al R. F. a Germa
niei.

Referindu-se la tratatul de nepro- 
liferare a armelor nucleare, Willy 
Brandt a adus o serie de critici can
celarului Kurt Georg Kiessinger, mi
nistrului apărării, Gerhard Schroder 
și ministrului de Finanțe, Franz 
Josef Strauss. El a relevat că în- 
tîrzierea semnării de către R. F. a 
Germaniei a tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare se datorește 
„atitudinii nedecise a cancelarului 
Kiessinger", Brandt a reamintit cu 
acest prilej că semnarea tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare 
de către R.F.G. „nu trebuie să fie 
amînată la infinit".

în legătură cu problema germană, 
Willy Brandt a recunoscut că „nu 
este posibil să fie negată existenta 
ca stat a R. D. Germane", reafir- 
mînd .însă din nou poziția sa, po
trivit căreia „o - recunoaștere de 
drept a R.D.G. de către guvernul de 
la Bonn nu ar fi realistă".

★La Uzina „Tractorul" din Brașov s-a deschis vineri o expoziție de aparate de măsură și control produse de firma „Electrotehnic" din R. D. Germană. Sînt expuse cele mai noi realizări ale industriei electrotehnice din a- ceastă țară, în domeniul respectiv, printre care oscilografe, aparate de măsurat zgomotul și vibrațiile electrice. (Agerpres)

„Le Monde" S.U.A.: CAMPANIE
ÎMPOTRIVA PROIECTULUI 

„SAFEGUARD"

nalate indică necesitatea 
prezentei cercetătorului în 
însuși procesul pregătirii, 
pe care are sarcina să-1 
controleze, să-1 dirijeze, 
să-i pătrundă zonele încă 
neexplorate. Iar înființarea 
Centrului de cercetări ști
ințifice al C.N.E.F.S. a con
firmat tocmai această nece
sitate a creării tandemului 
antrenor-cercetător, 
diție fundamentală 
determinarea 
nițe 
tr-o 
sau

în

con- 
pentru 

noilor gra- 
ale performantei in

disciplină sportivă 
alta.
primul său an de ac-

de laborator, 
în evidentă

tivitate, centrul și-a orien
tat tematica și efortul spre 
sprijinirea activității prac
tice. efectuînd studii și cer
cetări în domenii variate 
ale vieții sportive. S-au 
realizat sinteze ale testelor 
de investigare a adaptabili
tății organismului la efort, 
în condiții 
punîndu-se
valoarea metodică a rezul
tatelor, precum și accesibi
litatea tehnicii lor. Corela
rea acestor 
pedagogice a 
trenorilor să 
bine efectele 
instruire a sportivilor, 
vident, valoarea acestor 
vestigații 
crește 
care 
gădui 
tru a .
portamentul biologic chiar 
în cadrul efortului specific.

Pe plan psihologic s-a 
experimentat, pentru întîia 
oară în tară, aplicarea teh-

date cu cele 
permis an- 

cunoască mai 
Drocesului de 

E- 
in-
va 
în 

în-

psihologice 
în momentul 

dotarea ne va 
teleînregistrări pen- 
putea cunoaște com-

nicii antrenamentului psi- 
ho-tonic al juniorilor, ur
mînd ca seniorii, dacă ne 
vor fi repartizați, să poată 
beneficia de efectele lui 
pentru a putea lupta împo
triva stărilor subiective 
inhibante. A existat, după 
cum se poate vedea chiar 
și numai din aceste exem
ple, o orientare eminamen
te aplicativă a cercetărilor, 
dar, din păcate, din clipa, 
definitivării unei lucrări 
și pînă în aceea a aplică
rii ei. dacă are această 
șansă, același factor timp 
se strecoară printre degete 
și întîrzie obținerea unui 
efect pozitiv. Expunerea 
lucrării în sesiune deschisă, 
editarea, transmiterea di
ferențiată a concluziilor 
federațiilor, organizarea 
meselor rotunde nu con
stituie garanția valorifică
rii lor depline. De aceea, 
încercînd să forțăm mîna 
tehnicienilor, în anul 1969, 
am încheiat colaborări 
directe cu anumite federa
ții sau cluburi (gimnastică, 
haltere, atletism), suporta
te material de către cen
tru, tocmai pentru a crea 
în interiorul acestor uni
tăți specializate o ambi
anță, un interes pentru des
fășurarea experimentărilor 
și cunoașterea efectelor, 
pentru a sparge crusta ac
tivității rutiniere, empirice.

Dar aceste colaborări nu 
înseamnă, încă, cu adevă
rat includerea cercetătoru
lui științific în procesul de 
instruire desfășurat în ca
drul secțiilor federațiilor, 
nici măcar la nivelul lotu
rilor reprezentative. Oare 
nu este elocvent pentru a- 
ceasta că în cadrul progra
mului de pregătire a celei 
de-a XX-a Olimpiade' pen
tru centrul nostru de cer
cetări nu a fost stabilit 
nici un obiectiv concret ? 
Ca să nu mai discutăm 
faptul că majoritatea spor
tivilor puși la dispoziție de 
către federațiile amintite 
sînt din linia a doua ; de 
regulă, elemente plafonate.

Condiția fundamentală a 
viabilității Centrului de 
cercetări științifice constă 
în organizarea activității 
sale pe coordonatele ma
jore ale mișcării sportive, 
pe stabilirea obiectivelor 
si preocupărilor sale îri- 
lăuntrul acestui domeniu. 
Altfel vom trăi în abstract, 
sau în cel mai bun caz, re- 
zolvînd teme cu importan
tă de detaliu.

Hotărîrea președintelui Richard 
Nixon de a continua amplasarea, în- 
tr-o formă modificată, a rețelei de 
rachete anti-rachete (A.B.M.), a cărei 
creare fusese stabilită de fostul 
președinte Johnson, nu a pus capăt 
controversei suscitate de această pro
blemă. Departe de a se înclina în fața 
deciziei șefului Casei Albe, oponenții 
rețelei „Sentinel" — rebotezată „Sa
feguard" de către noua administra
ție — continuă campania pe o scară 
lărgită.

Mișcarea de opoziție s-a constituit 
pe o bază bipartită. Este condusă 
de patru senatori influenți : Edward 
Kennedy și Philip Hart, din partea 
partidului democrat, și Sherman 
Cooper și Charles Percy, din partea 
partidului republican. Primul obiec
tiv al acestor parlamentari este a- 
cela de a constitui un „Comitet națio
nal al bunului simț" (National Co
mmittee for Common Sense), com
pus din personalități cu prestigiu 
din diferite domenii de activitate : 
știință, afaceri, armată și drepturi 
civile Acest comitet ar urma să 
inițieze o campanie împotriva rețe
lei „Safeguard" și să examineze 
toate cererile financiare ale Penta
gonului în lumina necesităților prio
ritare ale națiunii americane. Viito
rul comitet intenționează să pu
blice, în următoarele săptămîni, un 
amplu raport — redactat de un grup 
de oameni de știință, sub îndrumarea 
lui Jerome Wiesner, fost consilier 
științific al președinților Kennedy 
și Johnson — în care este condamnat 
programul „Safeguard".

Paralel cu campania pe plan națio
nal. cei patru senatori intenționea
ză să creeze organizații locale.

Două evenimente recente pun în 
evidență vulnerabilitatea poziției noii 
administrații în această problemă, 
precum și graba cu care a fost luată 
o hotărîre atît de importantă. Pen
tru a justifica realizarea rețelei 
A.B.M., David Packard, secretar 
adjunct al apărării, declara de cu- 
rînd în fața subcomisiei senatoriale 
pentru dezarmare, condusă de 
William Fulbright, că Pentagonul a 
consultat un mare număr de oameni 
de știință din domeniul cercetări
lor civile. Cu toate acestea, Packard 
n-a citat decît un singur nume, 
acela al profesorului Wolfgang Pa- 
nofsky de la universitatea din Stan
ford, precizînd că acesta este favo
rabil proiectului. Interogat de sub
comisia senatorială citată, profeso
rul Panofsky a dat o dezmințire 
categorică poziției ce i-a fost atri
buită, manifestînd foarte puțin en
tuziasm pentru proiectul amintit. El 
a dezmințit pînă și faptul că ar fi 
fost consultat vreodată : „Cu cîtva 
timp în urmă, a declarat el, l-am în
tîlnit pe dl. Packard în holul aero
dromului din San Francisco și am 
schimbat cu el doar cîteva cuvinte 
în legătură cu „Safeguard". Atîta 
tot..."

Pentru a minimaliza depoziția 
altui om de știință, Herbert York, 
cunoscut pentru opoziția sa netă față 
de „Safeguard", Packard a afirmat 
că acest cercetător... nu poate fi luat 
în serios.

Toate acestea pun în evi
dență cu claritate opoziția manifes
tată de cercurile științifice și teh
nice din domeniul construcțiilor ci
vile față de programul „Safeguard".
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O telegramă trans
misă ieri de cores
pondentul nostru la 
Washington. C. Ale- 
xandroaie. informea
ză că fostul ambasa
dor al Statelor Unite 
la • O.N.U.. Arthur 
Goldberg, a anunțat 
formarea „Comitetului 
national al cetățenilor 
îngrijorați de con
struirea sistemului an- 
tibalistic A.B.M.". 
„Propunerea privitoa
re la construirea a- 
cestui sistem, a sub
liniat Goldberg. nu 
va duce la întărirea 
securității Statelor U- 
nite. ci. din contră va 
afecta securitatea tă
rii prin intensificarea 
cursei înarmărilor nu
cleare si irosirea re
surselor noastre, atît 
de necesare rezolvării 
unor probleme inter
ne".

Din acest comitet 
fac parte oameni po
litici si de stiintă iu-

oameni 
indus- 

care 
vice-

risti. medici, 
de afaceri si 
triasi. printre 
Arjall Miller, 
președinte al compa
niei Ford.. Roswell 
Gilpatric. fost minis
tru adjunct al apără
rii în administiatiile 
Kennedy și Johnson, 
Averell Harriman, fost 
șef al delegației a- 
mericane la tratative
le cu privire la. Viet
nam de la Paris, dr. 
Herbert York, fost sef 
al cercetărilor științi
fice din Pentagon. 
Goldberg a subliniat 
că în acest comitet 
sînt reprezentate cele 
mai diverse curente de 
opinii, unite doar prin 
dorința comună de o 
acționa în direcția 
prevenirii unei noi 
reescaladări a cursei 
înarmării nucleare.

în același timp. 
Washington s-a
nuntat formarea „Coa
liției în problema

la 
a-

priorităților naționale 
Si politica militară" 
al cărei scop este mo
bilizarea opiniei 
blice împotriva 
iedelor militare 
Pentagonului, inclusiv 
a sistemului 
Această coaliție 
fost formată din 
prezentanți a 17 
ganizatii politice. . 
cifiste si religioase din 
Statele Unite.

Acțiunile de protest 
împotriva sistemului 
A.B.M. cresc în inten
sitate pe măsură ce 
se apropie data cînd 
acest proiect va fi 
supus dezbaterilor 
congresului împreună 
cu cererea de a se a- 
loca alte sute de mi
lioane de dolari pen
tru construirea baze
lor de lansare a ra
chetelor de intercep
tare. Proiectul va in
tra în dezbateri peste 
aproximativ cinci-sase 
săvtămîni

pu- 
pro- 

ale
A.B.M.

a 
re- 
or- 
pa-
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„prin negocieri directe
SPRE 0 CONFERINȚĂ 

ÎN PROBLEMELE

Intervenții românești la 
sesiunea Comisiei Economice

0. N. U. pentru Europa
SECURITĂȚII

DECLARAȚIILE MINISTRULUI 
PIETROROMA 18 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe comune a comisiilor de afaceri externe și apărare ale Camerei Deputaților au avut loc dezbateri privind poziția Italiei în cadrul alianței atlantice. „Este de-acum timpul pentru țările occidentale de a trece la o inteligentă utilizare a tuturor posibilităților de contact cu țările pactului de la Varșovia — a declarat cu acest prilej Pietro Nenni, ministrul afacerilor externe al Italiei. Acțiunile noastre — a spus el în continuare — trebuie îndreptate 

spre negocieri directe, care vor tre
bui să ducă la o conferință Est- 
Vest pentru examinarea probleme
lor securității europene. ...Considerăm că este necesar să se iasă din- tr-o politică statică, chiar dacă a- ceasta este mai simplă și mai ușoară, pentru a ajunge la o politică de mișcare, desigur mai riscantă, dar, fără îndoială, mai fructuoasă".După ce a luat cuvîntul și ministrul apărării, Gui, care a vorbit, în special, despre aspectele militare ale alianței atlantice, au urmat vii dezbateri.în timp ce deputați ai coaliției guvernamentale de centru- stînga s-au pronunțat, în general, pentru sprijinirea, atît în conținut cît și în formă, a o- biectivelor alianței nord-atlantice, o serie de deputați aparținînd curentelor de stînga din partidele democrat-creștin și socialist au susținut necesitatea depășirii p'o-
La începutul anului viitor

Canada va trece 
la reducerea 
trupelor sale
diit Europa

OTTAWA 18 (Agerpres). — Hotă- 
rîrea de reducere treptată a forțelor 
canadiene staționate în Europa occi
dentală, anunțată de primul ministru 
Pierre Elliot Trudeau la 3 aprilie, ur
mează să intre în aplicare la începu
tul anului viitor, anunță agenția 
Associated Press, citind surse bine 
informate. Prima reducere va fi fă
cută în rîndurile diviziei aeriene ca
nadiene, pusă la dispoziția N.A.T.O., 
în proporție de 20 la sută.

Divizia aeriană canadiană numă
ră în rîndurile sale 4 200 de militari 
și 6 escadrile de avioane. Potrivit 
aceleiași agenții. Trudeau și-a expri
mat, într-o cuvîntare ținută la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, „îndoieli 
puternice" în legătură cu roiul divi
ziei aeriene canadiene aflate în Eu
ropa occidentală la dispoziția 
N.Â.T.O. Pe de altă parte, agenția 
Tj.r.I. informează că ministrul apă
rării al Canadei, Leo Cadieux, a de
clarat că hotărîrea finală în legătură 
cu începerea reducerii treptate a 
trupelor canadiene staționate în Eu
ropa occidentală nu ar urma să fie 
luată înainte de luna decembrie a.c.

agențiile de presă transmit:
George Macovescu, Prim- 

adjunct al ministrului afacerilor exter
ne al României, care se află pentru 
cîteva zile în R.D.G., a vizitat noile 
construcții din centrul Berlinului și 
instituții culturale din oraș. în ziua 
de 17 aprilie George Macovescu a 
fost primit de ministrul afacerilor 
externe al R.D.G., Otto Winzer, cu 
care a avut o convorbire priete
nească. La convorbire au asistat Giinter 
Kohrt, secretar de stat, prim-locțiitor 
al ministrului de externe al R.D.G., și 
Oskar Fischer, locțiitor al ministrului 
de externe. George Macovescu a fost 
însoțit de ambasadorul României în 
R.D.G., dr. ing. Nicolae Ghenea.

Aspect de la Pavilionul românesc Io Tîrgul internațional de la Bruxelles

EUROPENE"
DE EXTERNE AL ITALIEI, 
NENNIliticii blocurilor și a unei mai mari independențe a Europei a- pusene față de Statele Unite. Deputății opoziției de stînga s-au declarat din nou împotriva apartenenței Italiei la N.A.T.O., pentru o politică de neutralitate și acțiuni ferme ale Italiei în direcția promovării ample a relațiilor de prietenie și pace cu toate statele, împotriva bazelor străine de pe teritoriul italian.In încheierea dezbaterilor, ministrul de externe a declarat că este necesar să se acționeze pentru „accelerarea mișcării spre un 

nou echilibru european și mondial 
într-un sistem de securitate și co
laborare Est-Vest capabil să im
prime Europei și lumii marele salt 
de calitate de la securitatea ba
zată pe echilibrul instabil al ar
melor, la securitatea bazată pe 
organizarea concretă a păcii".

U THANT
MISIUNEA

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După ultima reuniune a reprezen
tanților la O.N.U. ai Marii Britanii, 
Franței, S.U.A. și U.R.S.S., consa
crată examinării situației din Orien
tul Apropiat, cercurile informate au 
anunțat că viitoarea întîlnire cva- 
dripartită va avea loc în seara zilei 
de luni. Aceasta se va desfășura la 
sediul reprezentantului permanent al 
Franței, Armand Berard. Referin- 
du-se la faptul că reuniunea din 17 
aprilie a avut loc la un interval de 
numai trei zile de la întîlnirea prece
dentă, agenția France Presse relevă 
accelerarea ritmului lucrărilor ca „o 
consecință a recrudescentei dueluri
lor de artilerie din Orientul Apro
piat".

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat joi, în cadrul unei 
conferințe de presă, că ambasadorul

DEZBATERILE DIN CAMERA COMUNELOR
© OPOZIȚIE CRESCÎNDĂ FĂTÂ DE PROIECTUL 
LEGISLAȚIEI ĂNTISINDOLE
© MOȚIUNE DE CENZURĂ ÎN CHESTIUNEA ĂN- 
GUILLEÎ

LONDRA 18 (Agerpres). — Pre
mierul britanic. Harold Wilson, a 
declarat joi, în fața grupului parla
mentar laburist, că guvernul și vii
torul politic al acestuia depind de 
adoptarea proiectului legislației a- 
supra statutului grevelor. Aceasta 
înseamnă că, atunci cînd va fi pre
zentat în Camera Comunelor, pro
iectul va face obiectul unui vot de 
încredere, spun observatorii din 
Londra. O înfrîngere în parlament 
sau un vot negativ masiv al depu- 
tatilor laburiști urmează să atragă 
după sine demisia guvernului. Pro
iectul legislației antisindicale a în- 
tîmpinat de la început opoziția a

După majorarea taxei de 
SCOnt de 1® 3 la 4 la sută și a taxei 
pe acțiuni de la 4 la 5 la sută, pre
ședintele Băncii federale a R. F. a Ger
maniei, Blessing, a precizat că aceste 
acțiuni urmăresc crearea unor condiții 
de „stabilitate și echilibra" și frînarea 
inflației.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care a făcut o vizită oficială 
în Austria, a părăsit vineri Viena, 
plecînd spre patrie. La aeroport el a 
fost condus de cancelarul Austriei, 
Klaus, și de alte persoane oficiale.

GENEVA 18 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : La 
Geneva își continuă lucrările cea 
de-a 24-a sesiune a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa. Luînd 
cuvîntul vineri în cadrul reuniunii 
experților guvernamentali în proble
mele privind mediul de viață, dele
gatul român, Nicolae Dinu, a propus 
ca viitoarea sesiune a grupului pre
gătitor să acorde o atenție sporită 
studierii monografiilor și rapoartelor 
naționale pentru a putea servi drept 
documente de bază dezbaterilor ge
nerale. El a subliniat că o astfel de 
măsură va îngădui reuniunii să iden
tifice soluții și mijloace de natură 
a fi traduse în practică de fiecare 
țară în parte, conform cu condițiile 
specifice și să stabilească totodată 
direcțiile principale în vederea re
zolvării aspectelor economice și so
ciale legate de problema mediului.

în intervenția sa cu privire Ia coo
perarea științifică și tehnologică, 
delegatul român, Radu Negru, a rele
vat importanța acesteia în reducerea 
și eliminarea decalajului existent în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. Vorbitorul a pro
pus crearea unui organism subsidiar 
permanent al Comisiei însărcinate cu 
promovarea cooperării științifice și 
convocarea, în 1970, a celei de-a doua

DESPRE
JARRING

Gunnar Jarring este dispus să-și reia 
misiunea de inițiere a unor convor
biri de pace între părțile beligerante 
din Orientul Apropiat. El a precizat, 
însă, că ambasadorul nu înțelege s-o 
continue în vechile condiții pe care 
le-a caracterizat drept un „exercițiu 
inutil". U Thant a subliniat că, după 
un an și jumătate de la inițierea mi
siunii Jarring, nu s-a înregistrat nici 
un „progres perceptibil". Este indis
pensabil ca reprezentanții celor pa
tru mari puteri, membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, să 
sprijine misiunea Jarring privind ac
ceptarea și aplicarea rezoluției, din 
22 noiembrie 1967, a Consiliului de 
Securitate în problema Orientului 
Apropiat. „îmi pun mari speranțe în 
lucrările întreprinse în acest sens de 
cele patru mari puteri" — a spus el.

numeroși deputați laburiști și a 
sindicatelor, care în mod tradițio
nal sprijină partidul laburist prin 
voturi și fonduri bănești.

Referindu-se la dezbaterile din 
Camera Comunelor, agențiile de pre
să relatează că ioi seara partidul 
conservator a depus o moțiune de 
cenzură cu privire la politica gu
vernului britanic în Anguilla. Mo
țiunea va fi supusă votului miercu
rea viitoare. Pe de altă parte, se a- 
nunță că Ronald Webster, conducă
torul Anguillei. l-a invitat pe pri
mul ministru al Marii Britanii. Ha
rold Wilson, să facă o vizită în 
insulă.

In cadrul schimburilor care au 
loc între orașele înfrățite Con
stanța si Turku. în sălile cas
telului medieval din Turku s-a 
deschis expoziția „Vestigii cla- 
co-romane“. Cu prilejul inau
gurării . acestei expoziții, prima
rul orașului Turku. Vaino Lei
no. și prim-vicepreședintele 
Consiliului popular al munici
piului Constanta, Popa Ion. au 
rostit cuvîntări. A asistat am
basadorul Republicii Socialiste 
România. în Finlanda, dr. Mir
cea Bălănescu.

Ministrul do externe al 
Franței, Michel Debre, care a sosit 
joi la Roma, a fost primit vineri după- 
amiază de președintele Italiei, Saragat. 
în cursul dimineții, Debre a avut o în
delungată . întrevedere cu ministrul de 
externe italian, Pietro Nenni. Obser
vatorii politici relevă că în timpul 
acestei întîlniri au fost abordate o 
serie de aspecte ale actualei situații 
internaționale, precum și unele pro
bleme divergente care există între 
Franța și Italia în ce privește N.A.T.O., 
U.E.O. și Piața comună.

Generalul Jorge Fernan
dez Maldonado, ministrul 
energiei șî minelor Peru
vian, a aratat într-o declarație că 
țara sa a suprimat definitiv sistemul 
concesiunilor pentru exploatarea pe
trolului. Pe viitor, exploatarea bogă
țiilor țării se va face pe bază de 
contracte directe între stat și firmele 
naționale străine. 

reuniuni a consilierilor guvernamen
tali pentru problemele științei și teh
nologiei, în vederea stabilirii unui 
program de lucru amănunțit asupra 
acestui subiect.

Vorbitorul a propus să se organi
zeze, sub egida Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, o reuniune 
cu caracter special sau un colocviu 
consacrat problemelor promovării 
cooperării industriale între țările 
membre.

România a semnat Convenția 
pentru imprescriptibilitatea 

crimelor de război si a 
crimelor contra umanității
NEW YORK 13 (Agerpres). — Am

basadorul Gheorghe Diaconescu. re
prezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România la O.N.U., a 
semnat la 17 aprilie Convenția pen
tru imprescriptibilitatea crimelor de 
război și a crimelor contra umani
tății, elaborată în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite.

Principalele dispoziții ale Conven
ției prevăd că sînt imprescriptibile, 
indiferent de data la care au fost 
comise, crimele de război și crimele 
contra umanității, așa cum sînt de
finite în statutul Tribunalului inter
național de la Niirenberg din 1945 și, 
în special, infracțiunile enumerate 
în Convențiile de la Geneva din 1949 
pentru protecția victimelor de 
război, precum și actele inumane 
decurgînd din politica de apartheid 
și crima de genocid.

Convenția dă expresie, între altele, 
convingerii statelor că pedepsirea 
efectivă a crimelor de război și a 
crimelor contra umanității este un 
element important în prevenirea 
unor astfel de crime, în protecția 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului. Ea este de natură să 
încurajeze încrederea și să stimu
leze cooperarea între popoare, favo
rizează pacea și securitatea interna
țională.

IN PREAJMA KE- 
HERENDUMULUI 
DIN FRANȚA

PARIS 18 (Agerpres). — Joi sea
ra s-a deschis în Franța, la tele
viziune. campania în vederea re
ferendumului asupra reorganizării 
regionale si reformei Senatului, care 
va avea loc la 27 aprilie. Au fă
cut scurte declarații Maurice Couve 
de Murville. președintele Consiliu
lui de Miniștri. Maurice Seveno. 
președintele „Uniunii ziariștilor din 
televiziune", și Alain Poher. preșe
dintele Senatului. Adresînd popu
lației apelul de a-și da votul afir
mativ. primul ministru francez a 
subliniat că două motive impun un 
asemenea vot. si anume „asigurarea 
reînnoirii indispensabile tării într-o 
atmosferă de calm si ordine" si „a- 
sigurarea viitorului politic al Fran
ței. evitîndu-se aventura care ar 
rezulta dintr-un vot negativ". Pre
ședintele Senatului a reafirmat o- 
biectiile sale împotriva proiectelor 
supuse referendumului. în special 
împotriva reformei Senatului, care 
ar urma să fie lipsit de puterile 
legislative.

Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., și-a 
încheiat vizita oficială făcută în Fran
ța. Tratativele comerciale desfășurate 
Ia Paris vor fi continuate în curînd 
la Moscova.

Procesul lui Sirhan în 
laza finală. Juriul> format din 
șapte bărbați și cinci femei, cetățeni 
ai orașului Los Angeles, l-a găsit joi 
„vinovat", după o deliberare de 16 
ore, pe asasinul senatorului Robert 
Kennedy, Sirhan Bishara Sirhan. în 
următoarele zile, membrii juriului vor 
hotărî care dintre cele două pedepse, 
prevăzute de Codul penal californian 
pentru omor de gradul întîi — moarte 
prin gazare sau închisoare pe viață 
— va primi Sirhan.

La Belgrad s-a deschis 
Tîrgul internațional de mo
toare și mașini..la care Partici- 
pă numeroase firme din aproape 20 de 
țări, printre care și Republica Socialis
tă România.

Oito Winzer, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germane, care 
a făcut o vizită neoficială la Moscova, 
s-a înapoiat în patrie. El a avut convor
biri cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al 'U.R.S.S., în cadrai 
cărora au fost examinate o serie de 
probleme privind dezvoltarea relațiilor 
reciproce, întărirea securității în Eu
ropa, precum și alte probleme care 
interesează cele două părți.

Ambasadorul
României primit 
de președintele 

ItalieiROMA 18. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La 18 aprilie, președintele Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, a primit la Quirinal pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Cornel Burtică, în legătură cu plecarea sa definitivă din Italia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.în aceeași zi, ambasadorul român a fost primit la palatul Chigi de către președintele Consiliului de Miniștri, Mariano Rumor.Ambasadorul României a făcut, de asemenea, vizite de rămas bun președintelui Senatului, Amintore Fanfani, și președintelui Camerei Deputaților, Alessandro Pertini.
Vietnamul de sud

15 baze militare' 
atacate de tortele 

patriotice
SAIGON 18 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, în 
noaptea de joi spre vineri forțele pa
triotice, continuînd acțiunile ofensive, 
au lansat atacuri asupra a 15 princi
pale obiective și baze militare ame- 
ricano-saigoneze. Un purtător de cu- 
vînt al trupelor americane a declarat 
că printre aceste obiective se află 
cartierul general al armatei saigo- 
neze de la Long Binh, situat la 
24 de kilometri de capitala sud-viet- 
nameză. De asemenea, au avut loc 
lupte în partea septentrională a Viet
namului de sud, unde patrioții au 
doborît un elicopter american. Ope
rațiunile militare s-au desfășurat în 
apropiere de localitatea Duc Pho, în- 
registrîndu-se pierderi de ambele 
părți.

In același timp, avioane strate
gice americane de tip „B-52" și-au 
continuat raidurile de bombardament 
în cîteva zone din vecinătatea Saigo- 
țiului. Agențiile de presă nu mențio
nează dacă vreunul din obiectivele 
vizate de bombardierele S.U.A. au 
fost atinse.

★în fața tribunalului de la Saigon a început vineri procesul lui Pham Van Nhon, director al cotidianului de limbă franceză „Vietnam Nouveau", acuzat de autoritățile sai- goneze de „trădare". în același timp, instanța militară de la Saigon judecă procesul altor nouă persoane — dintre care cinci femei — învinuite că ar fi avut legături cu Frontul Național de Eliberare. Procesul — după cum a- firmă observatorii politici de la Saigon — face parte din seria de înscenări judiciare avînd drept scop reprimarea oricăror personalități care se opun regimului sai- gonez.
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI I. SVOBODA»
PRAGA 18 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a rostit 
joi seara tîrziu o cuvîntare la postu
rile de radio și televiziune.

După ce s-a referit la evenimentele 
care au avut loc la sfîrșitul lunii 
martie în Cehoslovacia, L. Svo
boda a spus : încă la plenarele sale 
din noiembrie și decembrie, Comi
tetul Central a aprobat programul de 
dezvoltare în continuare a țării noas
tre, potrivit telurilor pentru care 
am depus eforturi după ianuarie 1968. 
Acest program nu este însă îndeplinit 
în mod satisfăcător. Greutățile cresc, 
iar de situație, după cum vedem, 
abuzează adversarii politicii noastre 
și ai regimului nostru socialist.

Sînt încredințat că îmi veți da 
dreptate.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI G. HUSAK
PRAGA 18 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. a transmis textul cuvîntării 
radiotelevizate rostite de tovarășul 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia. Organele superioare ale parti
dului și statului — a spus tovarășul 
Husak — s-au adresat în repetate 
rînduri în ultimul timp opiniei pu
blice, au explicat cauzele situației de 
criză, ca și soluțiile pe care le vede 
pentru ca viața noastră să se liniș
tească, pentru a putea trece la solu
ționarea problemelor celor mai arză
toare ale oamenilor muncii de la noi, 
pentru ca statul nostru să poată duce, 
ca să spunem așa, o viață normală 
atît pe plan intern cît și internațio
nal. Una dintre soluțiile concretizate 
la actuala plenară a C.C. a constat în 
alegerea unei noi conduceri, a unui 
nou Prezidiu al C.C. al P.C.C., în ale
gerea unui nou prim-secretar. 
Toate aceste măsuri au fost adoptate 
ca urmare a propunerii fostului 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., tova
rășul Dubcek, în urma consultării cu 
toți ceilalți tovarăși cu funcții de 
conducere. Veți cunoaște amănunte 
în legătură cu această problemă.

Mi-a fost încredințată o grea răs
pundere —' a spus în continuare 
Gustav Husak — și anume ca în a- 
ceste clipe, nu tocmai ușoare, să scot 
partidul nostru, societatea noastră 
din această situație de criza. 
Una din cauzele, firește nu singura, 
pentru care nu au fost rezolvate pro

TOVARÂSOL GUSTAV HUSAR, 
PRIM-SECRETAR Al C. C.

Al P. C. DIN CEHOSLOVACIA
— Date biografice —

PRAGA 18 (A-
gerpres). — După 
cum s-a mai anun
țat, tovarășul Gus
tav Husak a fost 
ales prim-secretar 
al Comitetului Cen
tral al Partidului 
Comunist din Ce
hoslovacia. In date
le biografice trans
mise de agenția 
C.T.K. se arată că 
tovarășul Gustav 
Husak s-a născut 
la 10 ianuarie 1913, 
la Bratislava. Este 
membru al partidu
lui comunist din 
1933. Intre anii 1933 
și 1937 a studiat 
la Facultatea de 
drept a Univer
sității „Komensky" 
din Bratislava.

în anii 1943—
1944 a fost membru 
al celui de-al V-lea 
Comitet Central 
ilegal al Partidului 
Comunist din Slo
vacia. în 1943—
1945 a fost mem
bru al Prezidiului 
Consiliului Națio
nal Slovac, iar în cursul răscoalei 
din Slovacia a fost comisar pentru 
afacerile interne, membru al C.C. 
și al Prezidiului P.C. din Slovacia 
și vicepreședinte al Partidului Co
munist din Slovacia. în 1945 devine 
membru al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, iar în 1945—1946 îndeplinește 
funcția de comisar pentru transpor
turi și tehnologie.

Intre 1945—1950 dr. Gustav Husak 
a fost membru al C.C. și al Prezi
diului P.C. din Slovacia și membru 
al Consiliului Național Slovac. în 
perioada 1945—1951 este deputat în 
Adunarea Națională, în 1946—1950 — 
președinte al Consiliului comisarilor, 
în 1948 — comisar pentru agricultură, 
iar în 1949 — șeful Departamentului 
pentru alimente și al Oficiului pen
tru problemele bisericii.

în perioada 1949—1950 a fost 
membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Intre 1951 și 1960, în timpul 
perioadei cultului personalității, este 
închis.

Tovarășul Gustav Husak a fost reaPlenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția C.T.K.. ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia a 
dezbătut actuala situație politică 
din partid și din tară și a adoptat 
o hotărîre privind unele măsuri 
organizatorice si de cadre, precum 
Si unele sarcini actuale ale organe
lor si organizațiilor de partid.

La propunerea Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, plenara 
Comitetului Central a hotărît des
ființarea Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al P.C.C.. care a 
existat pînă în prezent. Plenara a 
ales un nou Prezidiu al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, format din 11 per
soane, în următoarea componență : 
Vasil Bilak, Oldrich Cernik, Peter 
Colotka, Alexander Dubcek, Evzen 
Erban, Gustav Husak, Jan Pilier, 
Karel Polacek, Stefan Sadovsky, 
Lubomir Strougal și Ludvik Svoboda.

Plenara Comitetului Central a 
hotărît să recomande Comitetului

Nu se poate admite ca efectele ac
telor lor să se răsfrîngă asupra 
oamenilor cinstiți, inclusiv asupra 
marii majorități a ziariștilor cinstiți, 
lucrătorilor din domeniul cultural și 
științific, intelectualității, sindicaliș
tilor sau a tineretului, care nu au și 
nu vor să aibă nimic comun cu a- 
ceștia.

Plenara C.C. încearcă să găsească 
căile și mijloacele să promoveze în 
mod mai eficient, în situația dată, 
politica aprobată de plenara din no
iembrie a C.C. al P.C.C., politică ce 
și-a cîștigat sprijinul majorității po
porului nostru.

La actuala plenară, tovarășul 
Dubcek a cerut să fie eliberat din 
funcția de prim-secretar. După o 
apreciere temeinică a cererii sale, 
C.C. i-a satisfăcut dorința. Numele 

blemele pînă acum — a continuat 
vorbitorul — a fost și lipsa unității 
în conducere, în organele de condu
cere ale partidului și statului. 
Soluțiile bune au fost explica
te prin mijloacele cele mai di
verse, contradictorii și opuse, și 
în primul rînd ele nu au fost apli
cate cu consecventă în viață, în toa
te organizațiile, în întreaga practică. 
Aceste jumătăți de măsură, această 
inconsecvență, insuficienta lichidare 
a divergențelor interne atît în partid 
cît și în societatea noastră a fost una 
din cauzele măsurilor adoptate.

Relațiile de criză de la noi au influ
ențat și influențează și asupra agra
vării relațiilor noastre internaționale. 
Nici unul dintre state, și cu atît mai 
mult un stat atît de mic cum sîntem 
noi, nu poate trăi în relații interna
ționale încordate. Conducerea parti
dului nostru și a statului nostru a 
spus încă de mult că intenționează să 
obțină consolidarea situației atît în 
țară cît și în relațiile cu statele ve
cine, în relațiile cu statele aliate, în
deosebi în relațiile cu U.R.S.S. Pînă 
acum nu am reușit să obținem acest 
lucru, și aceasta constituie de aseme
nea una din condițiile principale pen
tru soluționarea problemelor noastre 
interne. Unii oameni își exprimă te
merile în legătură cu faptul dacă lu
crările plenarei Comitetului Central 
sau alegerea noii conduceri nu în
seamnă oare vreo cotitură în politica 
P.C.C. și conducerea statului nostru,

bilitat, restabilindu-i-se calitatea d« 
membru de partid. în perioada din
tre 1963—1968 dr. Gustav Husak a 
lucrat într-o secție științifică a In
stitutului de stat și drept al Aca
demiei slovace de științe din Bra
tislava.

Lâ 6 iunie 1968 a fost ales pre
ședinte al Comitetului slovac al Uniu
nii luptătorilor antifasciști. începînd 
de la 29 august 1968 este membru al 
Comitetului Central și al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Slo
vacia, membru al Secretariș/ului 
și prim-secretar al ComitetuluDGen- 
tral al P.C. din Slovacia. La 31 au
gust 1968 a fost ales membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și al Pre
zidiului Comitetului Central. înce
pînd de la 6 septembrie 1968 este 
membru al Consiliului Național 
Slovac, iar la 6 noiembrie 1968 a fost 
ales membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Central al Frontului Național să pre
zinte candidatura tovarășului Ale
xander Dubcek pentru funcția de 
președinte al Adunării Federale. 
Plenara și-a exprimat consimțămîn- 
tul pentru eliberarea tovarășului 
Peter Colotka din funcția de re
ședințe al Adunării Federale și re
comandat președintelui R. S. Ceho
slovace să-1 numească în funcția de 
prim-vicepreședinte al guvernului 
R S. Cehoslovace.

Plenara a hotărît să satisfacă ce
rerea redactorului-șef al ziarului 
„Rude Pravo", Jiri Sekera. de a fi 
eliberat din această funcție și a nu
mit în acest post pe tovarășul Mi
roslav Moc.

De asemenea, plenara a adoptat un 
Apel către organizațiile de partid, 
către întregul popor cehoslovac prin 
care se cere sprijin pentru înfăptui
rea hotărârilor adoptate de plenară, 
pentru realizarea sarcinilor trasate 
de Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

tovarășului Dubcek va rămîne per
manent în conștiința noastră, a tu
turor, legat de politica de după ia
nuarie a Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. în timpul exercitării aces
tei funcții și-a cîștigat o mare popu
laritate și încredere din partea opi
niei noastre publice. Sînt convins că 
se va putea sprijini pe deplin pe a- 
cestea și de acum înainte în activi
tatea sa, în funcțiile de cea mai 
mare răspundere.

Comitetul Central — a spus în 
ccntinuare L. Svoboda — a ales în 
această funcție pe tovarășul Gustav 
Husak. El se va prezenta singur în 
fața dv. în noua lui funcție și vă va 
încunoștința de intențiile sale. îl cu
nosc pe tovarășul Husak ca pe un om 
politic cinstit și clarvăzător, devotat 
partidului și poporului, țării noastre. 
Aș vrea să vă cer să-i acordați în
credere și să-1 sprijiniți în sarcinile 
sale, care nu vor fi ușoare.

dacă nu înseamnă oare aceasta,, așa 
cum șușotește propaganda occiden
tală, revenirea la vechile timpuri 
sau, după cum spun unii, chiar la 
anii ’50.

Vă pot asigura pe toți — a declarat 
Gustav Husak — că nu se întîmplă 
nimic de acest gen. Noua conducere a 
partidului, la fel ca și vechea condu
cere a partidului, nu urmărește și nu 
va urmări așa ceva și nici eu, nici 
altcineva din conducere nu ar con
simți la ceva asemănător. Baza poli
ticii noastre rămîne și pe viitoi’ poli
tica de după ianuarie, procesul de 
democratizare a societății noastre, 
așa cum a fost formulat în rezoluția 
din noiembrie de anul trecut a C.C. 
al P.C.C. Cotitura care este inevita
bilă la noi se va înfăptui numai prin 
metodele aplicării acestei politici, 
prin transpunerea consecventă a a- 
cestei politici, așa cum a stabilit-o 
Comitetul Central în noiembrie și 
la alte plenare.

Noi toți sîntem profund convinși 
că la noi există posibilități largi pen
tru o soluționare prin propriile noas
tre forțe, potrivit planurilor noas
tre, a problemelor noastre interne 
cehe, slovace, cehoslovace — a spus 
primul secretar al C.C. al P.C.C. Sîn
tem ferm convinși că vom soluționa 
și aceste probleme. Sîntem, de ase
menea, profund convinși că în aces
te acțiuni, cînd viața noastră va intra 
pe făgașul liniștit, normal, se poate 
să soluționăm toate problemele și cu 
aliații noștri, cu Uniunea Sovietică, 
toate problemele care ne stau în față, 
toate fără excepție. Aceasta este con
vingerea noastră fermă și vom con
tinua în acest spirit.
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