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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL V-LEA
CONGRES AL COOPERAȚIEI DE CONSUM

Joi dimineața, în Sala Palatului Republicii Socialiste România s-au deschis lucrările celui de-al V-lea Congres ăl Cooperației de consum din Republica Socialistă România.La lucrările congresului participă circa 2 000 de delegați, reprezentanți ai celor peste 7 milioane de membri ai cooperativelor de consum din întreaga țară.Sînt prezenți numeroși invitați, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, conducători ai organizațiilor obștești și ai u- nor instituții centrale, cadre de conducere din ministere economice.La lucrări asistă Tadeusz Janczyk, membru al Comitetului Executiv al Alianței Coopera- ’ ttste Internaționale, președintele Uniunii Centrale Agricole a cooperativelor „întrajutorarea țărănească" din R. P. Polonă, oare reprezintă la congres Alianța Cooperatistă Internațională, cit și cooperația din R. P. Polonă, precum și : delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor de consum austriece „Konsumver- band“, condusă de Hans Paurz- ler, directorul cooperativei „Austria Inferioară-Sud“, delegația Cooperației de consum din Republica Arabă Unită, condusă de Abdel Rahman El Shazlî, secretar general al Consiliului Suprem al Cooperației de consum șl subsecretar de stat la Ministerul Comerțului și Aprovizionării ; delegația Uniunii Centrale Cooperatiste din R. P. Bulgaria, condusă de Petko Vasiliev, vicepreședinte al uniunii ; delegația Uniunii Cooperativelor de Consum din R. S. Cehoslovacă, condusă de Frantisek Vychodil, președintele Uniunii Cooperativelor de Consum din Cehia ; delegația Uniunii Generale a Cooperativelor de aprovizionare și consum din R. P. Chineză, reprezentată de Van Țen Iuen, consilier al Ambasadei R. P. Chineze la București ; delegația Federației Centrale a Cooperativelor de consum din R. P. D. Coreeană, condusă de Iun Ben Șik, membru permanent in conducerea Consiliului Federației ; delegația Cooperativei Centrale „Pays Minier" din Franța, condusă de Remi Duhem, director general, membru In Consiliul de administrație al Cooperativei ; delegația Uniunii Cooperativelor de consum germane (V.D.K. din R. D. Germană, condusă de Walter Barthel, membru al Consiliului cooperatist V.D.K. și membru în conducerea organizației oomerciale a V.D.K. ; delegația Federației Cooperativelor de consum germane din R. F. a Germaniei, condusă de Dieter Schdckens, membru al Consiliului directorial ; delegația Organizației cooperatiste din Iordania, cdpdusă de Mohamed Aii Rida, director general al cooperativelor ; delegația Ligii Naționale a Cooperativelor (Legacoop) din Italia, condusă de Romeo Guarnieri, membru în Consiliul prezidențial al Legacoop, vicepreședinte al Asociației cooperativelor de consum ; delegația Uniunii Generale a cooperativelor din R.S.F. Iugoslavia, condusă de ing. Momcilo Konfar, președintele Uniunii ; reprezentantul organizației cooperatiste din Mauritius, condusă de Joseph Roland So- oprayen ; delegația Cooperativelor de consum din Suedia, condusă de Gunnar Etzler, președintele Consiliului directorial al Kooperativa Forbundet ; delegația Federației cooperativelor a ungare „Szovosz", din R. P. Ungară, condusă de dr. Sandor Kovacs, vicepreședinte al federației ; delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor de consum „Centrosoiuz" din U.R.S.S., condusă de Leonid Lubennikov, vicepreședinte al „Centrosoiuz".Ora 9. — Delegații și invitații salută cu îndelungi aplauze, la sosirea în sala congresului pe tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, ION GHEORGHE MAURER, EMIL BODNARAȘ, MANEA SIANESCU, DUMITRU POPESCU și ION PAȚAN.Lucrările congresului au fost deschise de tovarășul Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, care, în numele delegaților și invitaților, a adresat un călduros cuvînt de salut conducătorilor de partid și de stat. Vorbitorul a transmis un salut reprezentanților organizațiilor cooperatiste de peste hotare.
(Continuare in pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

în 
ai 
al

Vă rog să-mi permiteți ca, 
numele Comitetului Central 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri, să transmit un 
călduros salut delegaților și invi
taților la cel de-al V-lea Congres 
al cooperației de consum, milioa
nelor de membri ai cooperației de 
consum din Republica,. Socialistă 
România. (Aplauze pufwtnice).

Congresul dumneavoastră are loc 
în condițiile cînd întregul nostru 
popor își consacră eforturile în
făptuirii obiectivelor actualului' 
cincinal, transpunerii în viață a 
vastului program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Sub con
ducerea partidului comunist, po
porul nostru obține importante 
succese în creșterea producției ma
teriale, în dezvoltarea cantitativă 
și calitativă a întregii activități 
economice. Dinamismul economiei 
noastre naționale se oglindește^. în 
îndeplinirea cu succes, an de an, 
a planurilor economice, în ritmul 
înalt de creștere a tuturor ramu
rilor economice. Pe ansamblul in
dustriei, planul pe primul trimes
tru al anului în curs a fost înde
plinit în proporție de 101,5 la sută, 
obținîndu-se peste plan produse de 
1 miliard lei. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, pro
ducția globală industrială a cres
cut în primul trimestru cu 13,3 la 
sută, iar productivitatea muncii cu 
9,2 la sută. Planul trimestrial de 
investiții a fost realizat în pro
porție de 102,4 la sută.

Paralel cu succesele obținute în 
dezvoltarea continuă a economiei a 
crescut venitul național, au sporit 
acumulările societății noastre so
cialiste și, pe această bază, s-a ri
dicat nivelul de trai al poporului. 
Ca urmare, în principal a majo
rării salariilor tuturor categorii
lor de salariați și generalizării 
experimentării noului sistem de 
salarizare, veniturile bănești ale 
populației de la sectorul socia-
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pentru

list au crescut în trimestrul X 
al acestui an cu 11,6 la sută față 
de, perioada corespunzătoare a a- 

. nului trecut. Creșterea puterii de 
cumpărare și a consumului popu
lației este ilustrată și de faptul că 
vînzările de mărfuri prin comer
țul socialist au fost în primele trei 
luni ale acestui an cu circa 1,8 mi
liarde lei mai mari decît în tri
mestrul I al anului 1969.

Acționînd consecvent 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale țării, pentru ridicarea nivelului 
de civilizație materială și spiri
tuală a poporului, partidul nostru 
acordă o atenție deosebită perfec
ționării continue a relațiilor de 
producție socialiste, a raporturilor 
sociale dintre oameni, a organizării 
întregii noastre societăți. Au fost 
aplicate o serie de măsuri care au 
dus la adîncirea democrației în 
viața economică și socială, la pro
movarea tot mai fermă a princi
piilor echității socialiste, la inten
sificarea participării maselor de 
oameni ai muncii la conducerea 
treburilor de stat, la întreaga via
ță socială din patria noastră.

în toată această activitate, des
fășurată sub conducerea partidului, 
rolul principal în societatea noas
tră îl joacă clasa muncitoare care 
își îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de clasă conducătoare a 
întregii națiuni socialiste. (Vii a- 
plauze). De asemenea, țărănimea — 
aliat de nădejde al clasei munci
toare — participă activ la întreaga 
viață socială, îndeplinindu-și sar
cinile de răspundere ce-i revin în 
dezvoltarea agriculturii, aducîn- 
du-și contribuția importantă la e- 
dificarea 
aplauze).

Doresc, 
ționez și 
de consum 
care îl joacă în întreaga noastră 
activitate știința, învățămîntul, 
cultura: intelectualitatea, în strînsă 
alianță cu muncitorii și țăranii, de
pune eforturi susținute pentru a 
contribui la ridicarea patriei noas
tre pe culmile civilizației socialiste. 
(Vii aplauze).

societății socialiste. (Vii

de asemenea, să men- 
la Congresul cooperației 

rolul important pe

în cadrul preocupărilor generale 
pentru înflorirea societății noastre 
socialiste, partidul și statul acordă 
în permanență o atenție deosebită 
ridicării economice și sociale a sa
tului, îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai ale întregii ță- 
rănimi. Cele două programe adop
tate de recenta plenară a Comite
tului Central al partidului privind 
gospodărirea apelor și dezvoltarea 
zootehniei vor contribui la spori
rea producției agricole, la moder
nizarea întregii agriculturi, la 
creșterea aportului acestei impor
tante ramuri economice Ia dezvol
tarea generală a societății socia
liste. Totodată, înfăptuirea acestor 
programe va contribui la accele
rarea procesului de ridicare* eco
nomică, socială și culturală a sa
tului rorAânesc, la apropierea trep
tată a condițiilor de viață ale a- 
cestuia de cele ale orașului. A- 
ceasta este o expresie elocventă a 
sprijinului acordat țărănimii de 
clasa muncitoare, a alianței mun- 
citorești-țărănești care reprezintă 
baza de neclintit a noii noastre 
orînduiri sociale.

în înfăptuirea politicii de înflo
rire multilaterală a satului, de sa
tisfacere a cerințelor de viață ale 
țărănimii, partidul nostru a încre
dințat sarcini mari și de o deose
bită răspundere cooperației de 
consum. Cooperația de consum are 
datoria de a contribui la mai buna 
valorificate a produselor agricole, 
la aprovizionarea populației rurale 
cu produse industriale, la intensi
ficarea schimbului economic din
tre sat și oraș.

în anii care au trecut de la pre
cedentul congres al organizației 
dumneavoastră, cooperația de con
sum a înregistrat o serie de pro
grese însemnate în activitatea sa, 
îndeplinindu-și tot mai bine func
ția economică importantă ce-i re
vine în țara noastră. Aceasta 
rezultă și din faptul că volumul 
desfacerilor de mărfuri prin coo
perația de consum a crescut an 
de an, ajungînd să reprezinte astăzi 
o treime din totalul vînzărilor prin
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comerțul socialist. Aceasta, precum 
și creșterea volumului de mărfuri 
achiziționate de oamenii muncii de 

x la sate din comerțul urban oglin
desc sporirea veniturilor țărănimii. 
Totodată, cooperația de consum 
joacă un rol tot mai important în 
formarea fondului central de pro
duse agricole destinat nevoilor de 
consum ale populației, aprovizio
nării industriei cu materii prime 
agricole și satisfacerii altor cerințe 
ale economiei.

Numărînd în rindurile sale pes
te 7 000 000 de membri — adică 
mai mult de o treime dm popu
lația țării — cooperația de consum 
reprezintă o puternică organizație 
de masă a țărănimii. Făcînd parte 
dip Frontul Unității Socialiste, ea 
participă activ la edificarea con
strucției socialiste în patria noas
tră, la dezvoltarea și perfecționa
rea continuă a democrației socia
liste, la mersul înainte al societă
ții noastre. (Aplauze puternice).

Permiteți-mi ca, în numele con
ducerii de partid și de stat, să a- 
dresez calde felicitări tuturor mem
brilor cooperativelor de consum, 
lucrătorilor din cooperație pentru 
contribuția adusă, împreună 
întregul 
care a 
noastră.
lungite ;
P.C.R.).

cu 
popor, la opera de edifi- 
socialismului în patria 
(Aplauze puternice, pre
se scandează P.C.R. —

Stimați tovarăși.

Evidențiind rezultatele la care 
m-am referit, trebuie să arătăm, 
totodată, că în activitatea coope
rației de consum se mai manifestă 
încă neajunsuri în aprovizionarea 
satelor cu produse industriale, în 
efectuarea serviciilor către popu
lație, în valorificarea surplusului 
de produse agricole ale gospodă
riilor țărănești, în activitatea eco- 
nomico-financiară.

După cum se știe, ca urmare a 
dezvoltării industriei, a producției 
bunurilor de consum, statul pune 
la dispoziția țărănimii mărfuri tot 

(Continuare In pag. a ITI-a)

CONSFĂTUIREA CADRELOR 
DE RAZĂ DIN SECURITATE, 

MILIȚIE, PROCURATURĂ
. ȘI JUSTIȚIE

In zilele de 6-9 aprilie s-au des
fășurat în Capitală lucrările con
sfătuirii cadrelor de bază din se
curitate, miliție, procuratură și 
justiție. Cu acest prilej s-a făcut 
bilanțul activității desfășurate de 
aceste organe pentru prevenirea și 
combaterea infracțiunilor și a ma
nifestărilor antisociale.

în dezbaterile care au avut loc 
în cadrul consfătuirii s-a subli
niat hotărîrea unanimă a cadrelor 
de bază, a tuturor lucrătorilor din 
securitate, miliție, justiție și pro
curatură, de a acționa cu consec
vență pentru respectarea legalită
ții socialiste, a normelor de con
viețuire socialistă, pentru preve
nirea și combaterea infracțiunilor 
și a altor manifestări antisociale, 
pentru întărirea ordinii publice, 
dezvoltarea opiniei socialiste a 
maselor, pentru întronarea în 
viața socială a principiilor de eti

Unde treceau, pînă 

ieri, doar stolurile 

migratoare...

• NORDUL DOBROGEI - ÎNSCRIS ÎN CIRCUITUL INDUS* 
TRIALIZĂRII • UN MODUL LUNAR ÎN MUNȚII MACINULUI I
• MAHMUDIA, CEL MAI TÎNĂR PORT LA DUNĂRE, DA RE

PLICA UNOR STIHURI AMARE

Pe sub siluetele gigantului de oțel de la Galați, pe sub fruntea munților Măcinului, pe sub ferestrele blocurilor și ale stațiilor industriale de la Mahmudia, trece calmă, puternică Dunărea : „Voi stră- duiți-vă — eu voi căra și calcarul și dolomitul, și minereul de fier, eu voi fi mereu spinarea uriașă sau banda transportoare, artera puternică a acestui gigant, legîndu-I cu toată țara, cu toată lumea".Ascultînd aceste cuvinte, ajungem împreună cu geologul Vasile Bacalu la Tulcea și de acolo, pe o grațioasă și sprintenă șosea, recent asfaltată, la Mahmudia — tînăra întreprindere minieră care mai trăiește încă febra unei recente premiere industriale, în- cepînd să furnizeze combinatului de la Galați importante cantități de calcar siderurgic și dolomit. Vasile Bacalu este autorul explorărilor și prospecțiunilor de la Mahmudia, după ce, cu ani în urmă, descoperise zăcămintele de barită de la Somova. Născut și crescut pe dealurile Dobrogei, comunist înzestrat cu o rară pasiune și tenacitate, susținute de o pregătire profesională solidă, Bacalu merge a- cum la Mahmudia cu emoția omului 

reportaj de 
Traian COȘOVEI

că și echitate ale partidului șf 
statului nostru.

La ședința de închidere, care a 
avut loc joi la amiază, au luat pa*- 
te tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Leonte Răutu, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Securității Statului, Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor inter
ne, Alexa Augustin, procurorul 
general al Republicii Socialiste Ro
mânia, Emilian Nucescu, președin
tele Tribunalului Suprem, Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii, primit Cu puternice ova
ții, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat. Cuvîntarea va fi publicată 
în presa de mîihe.

care, alături de atiția alți „deschizători de drumuri", s-a luptat pentru punerea în evidență a acestor bogății, pentru a demonstra eficiența a- cestor exploatări și pentru introducerea acestei zone izolate în circuitul fertil al industrializării socialiste. E greu, prin urmare, de redat tulburarea, bucuria geologilor : pe unde au bătut ei stăruitor cu ciocanul, pe unde au întreprins complicate călătorii subterane și analize științifice — impetuos răsare astăzi viața, stînca se deschide, se înalță peisajul industrial, fața locurilor se schimbă și uriașe e- nergii omenești și tehnice se pun într-o amplă și înțeleaptă acțiune. Prin zăcămintele de la Mahmudia, Dobrogea este antrenată în epopeea oțelului. Și acesta este abia începutul.„Pe șoseaua asta am umblat de suta de ori, pe jos. Erau numai hîrtoape ; aici erau grămezile de rocă, pentru probele industriale, aici am stat noi și ne-am adăpostit dei vînt..."Geologul scoate fotografii din buzunarul de la piept, imagini de acum trei ani : dealuri golașe, numai stîncă, și săpăturile și grămezile de calcar și Traian, feciorul, martorul nostru ceL mai bun, stînd toți trei la a- dăpost, iar mai departe Dunărea singuratică și geologul arătînd cu brațele amîndouă în văzduh locul viitoarelor construcții, întregul flux tehnologic, de pe cele trei dealuri pînă la Dunăre. Acum totul este în mișcare, în plină activitate. Este greu de exprimat acest sentiment, sentimentul cel mai puternic care plutește acum peste întregul ținut : cum prind viață ideile, cum prin eforturi, prin importante investiții ale statului socialist se schimbă, se umanizează priveliștea lumii. Mahmudia ! încă o zonă a țării este cucerită pentru civilizație, își aduce contribuția la construcția socialistă.
Privim de departe, din șosea, blocurile înalte ale stației de concasare, brațul masiv al excavatorului, banda transpqrtoare ; și, pe deasupra localității, blocurile de locuit, stația de sortare-spălare, trepidația portului inaugurat zilele a- cestea. Urcăm pe șoseaua betonată, pe lingă mașini „Tatra", grăbite. Urcăm pe virful dealurilor, luăm fluxul tehnologic de la capăt, din carieră. Pe această creastă domină vintul — teribil — și excavatorul, forezele cu ciocurile înfipte în stîncă, într-un scrișnet continuu, perforatoarele e- lectrice. Aici furtunile mari, vintul nemilos zgîlțiie și verifică într-una și instalațiile și oamenii. Forezele cu sfredelele lor de oțel, perforatoarele electrice, explozibilul sînt elemente hotărî toare.înfipt în peisajul stîncos, excavatorul seamănă cu un modul lunar pe fața teribilă a Lunii. A fost adus demontat, piesă cu piesă — fiecare cîntărind tone — și montat aici, ca o adevărată uzină. Așa cum arată — îți furișează în inimă că a fost Instalat aici pentru un veac ! A luat muntele de la creștet, și, felie cu felie, îl va mușca, îl va încărca în mașini, pînă va ajunge jos, în mijlocul văii roditoare. De altfel și oa- rnenii care se văd în interiorul acestui „modul lunar" impresionează prin tenacitate — și ei seamănă cu trei cosmonauți lucrînd atenți, feriți da vintul cumplit. Doi dintre el

in sala Palatului Republicii Socialiste România (Continuare în pag. a IV-a)
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mută -

ANCHETA SOCIALA
instrument eficient al
AUTORITĂȚII TUTELARE

Vrei să afli ora exactă 7 Nimic mai simplu. Ridici receptorul, formezi 24 44 48 sau 24 48 48 și vocea plăcută a unei crainice îți comunică : „la semnalul următor va fi..." Dar se impune o precizare : așa a fost pînă nu de mult. Pentru că uzîndu-se, banda sonoră nu mai transmite acum decît niște șoapte, N-ar trebui schimbată oare înainte de a deveni bandă... mută 7 Este o doleanță care sperăm să se audă 1
Din autobuz,
la tribunal

Orele zece seara. Obosiți, după 
o zi de muncă, mai mulți cetă
țeni s-au urcat in autobuzul 47, 
care circulă spre Cemica. Fie
care voia să ajungă mai repede | 
acasă. Unul singur — Petre Mi- 
halache — avea chef de ceartă. I 
Fiind in stare de ebrietate, el a . 
început să profereze tot felul 
de expresii, care de care mai | 
puțin cuviincioase, la adresa 
taxatoarei și a șoferului. Indig- I 
nați, călătorii din mașină au încercat să-l liniștească. Văzlnd 1 
insă că nu se potolește, toți că- i 
lătorii au cerut întoarcerea ma- | 
șinii din drum, pentru a-l da pe 
huligan pe mina organelor de | 
miliție. Era aproape miezul 
nopții cînd autobuzul plin cu 1 
călători poposea în fața sectoru- . 
lui 3 de miliție. N-au trecut de
cît cîteva zile după aceea și hu- | 
liganul a apărut in fața in
stanței de judecată, care l-a con
damnat la trei ani închisoare.

Cine pune
diagnos
ticul?Un an are exact 365 de zile. Tudorache Cătinaru, tehnician la Direcția de îmbunătățiri funciare și organizare a teritoriului Ilfov, s-a decis să-și facă însă un an propriu, în care să albă loc cîte zile îi veneau mai bine la socoteală. Fiind în concediu de boală, a început să falsifice certificatele medicale. Iși trecea pe ele zeci de zile in plus, iar casieria i le onora. Văzlnd că nimeni nu se sesizează de o asemenea ilegalitate, și-a pus în gind să joace o carte și mai tare : și-a adunat mai multe a- deverințe și certificate, le-a falsificat și a cerut ca, pe baza lor, să i se calculeze vechimea în cimpul muncii pentru a ieși la pensie. I s-au consemnat în cartea de muncă 18 ani și o lună, deși în realitate el nu lucrase decît doi ani șl șase luni. Suferea omul de o boală cronică — necinstea — care nu se tratează ia spital, ci după „rețeta" instanței de judecată. Rămîne însă de stabilit și diagnosticul ce li se cuvine funcționarilor care l-au ^pensionat. Pentru că maniera în care „au verificat" certificatele medicale aduce curată. și ea a boală
Mare spec-
tacol, mare

Acum o lună de zile, orchestra 
de stat din Caransebeș și-a a- 
nunțat sosirea in satul Lugoiel 
(comuna Găvojdia, județul Ti
miș). Spectacolul trebuia să aibă 
loc pe 11 martie. Dar în ziua 
anunțată, în locul orchestrei, a 
sosit o cerere de aminare a 
spectacolului pentru 14 martie. 
Pe 14 martie, orchestra iși anun
ța sosirea la o dată.,, nestabilită 
incă. Și iată că. în ziua de 20 
martie, mult așteptata orchestră 
sosește incognito. După ce s-au 
vindut însă mai bine de 150 de 
bilete, membrii formației artis
tice au anunțat că renunță la 
spectacol. $i astfel 
părut pe scenă, dar 
schimb... să se dea 
Nu este unicul caz 
Tocmai de aceea 
prea... cu cintec.

întuneric

n-au mai a- 
au reușit, in 
în spectacol, 
de acest fel.
sesizăm. E

O persoană necunoscută sună la ușă. Se recomandă > este de la Autoritatea tutelară a consiliului popular. O oficialitate. O inviți în casă, îndatoritor — și astfel începe, la domiciliu, ancheta socială a Autorității tutelare, fără de care instanța de judecată și alte organe de stat n-ar putea să se pronunțe în probleme de o maximă delicatețe și răspundere, cum sînt cele privind încredințarea minorilor, înfierile, instituirea tutelei și cîte altele.Doi soți se despart dintr-o pricină oarecare. Fiecare cere insistent să i se încredințeze, spre creștere și educare, copilul rezultat din căsătorie. Care dintre ei prezintă cele mai bune garanții, morale și materiale, pentru a-și putea duce pînă la capăt sarcina de părinte 7 Ancheta socială a Autorității tutelare trebuie să aducă, in instanță sau în fața altor organe de stat, punctul de vedere obiectiv, starea de fapt nealterată de un sentimentalism declarat din cine știe ce considerente : ancheta socială trebuie să aducă in instanță sinteza opiniilor obiective ale unor persoane responsabile, care cunosc situația reală din familia respectivă, pentru ca instanța să poată lua o hotărire in interesul minorului. De aici șl marea răspundere a Autorității tutelare pentru activitatea sa cu un pronunțat caracter social.Investigațiile întreprinse la cîteva judecătorii de sector din Capitală reconfirmă aprecierea că, în cele mai multe cazuri, birourile Autorității tutelare ale consiliilor populare lucrează cu deplină răspundere. Se acreditează, în continuare, ideea că Autoritatea tutelară feste mîna dreaptă a instanței în soluționarea problemelor ce intră în sfera lor de acțiune, aju- tînd completele de judecată să pronunțe hotărîri. conforme cu principiile politicii și eticii societății noastre. E părerea mai multor președinți de tribunale și judecători și este plăcut s-o aflăm. Ne vom ocupa însă de unele aspecte mai puțin lăudabile din activitatea Autorității tutelare, urmărind, prin aceasta, stimularea anchetelor sociale pe care le întreprinde, sporirea eficienței acestora.Iată cum a decurs o recentă anchetă socială Ia domiciliu. Minorul Mihail Nicolae a participat, cu alți copii, Ia cîteva furturi. Acum se află în ancheta organelor de miliție. Autoritatea tutelară, care a Întreprins ancheta socială la domiciliul minorului, trebuie să-și precizeze punctul de vedere. Discutăm cu unul din inspectori.— La ce concluzie ați ajuns 7— Opinăm pentru trimiterea lui la un institut de reeducare.— Cu cine ați stat de vorbă, pe cine ați consultat 7— Pe președintele asociației de locatari și incă o persoană din cadrul acesteia. Ne-au declarat că minorul le dă multă bătaie de cap. Are o comportare scandaloasă. Fumează. bea acasă cu alți copii, joacă adeseori cărți...Așteptăm și alte explicații. Cînd consulți numai două persoane nu se cheamă că ai întreprins o anchetă socială. Mai sînt, în cazul de față, mulți alți factori a căror părere este indispensabilă : școala, organizația U.T.C. din școală sau de cartier, rudele părinților...Nimic de obiectat, s-ar putea ca minorul în cauză să fie trimis, neapărat, la un institut de reeducare. Va hotărî instanța sau comisia pentru ocrotirea minorilor alcătuită conform dispozițiilor legale în vigoare. Dar pe noi, Autoritate tutelară, exponent al organului local al puterii de stat și. prin aceasta, al colectivității deopotrivă, ne interesează cîteva lucruri fundamentale,: cum a apărut infracțiunea în familia cetățeanului Nicolae ; raporturile morale (și materiale) dintre soți | modul de viață — și alte asemenea chestiuni care pot concura la dezmembrarea unei familii sau la clătinarea ' ei de pe poziția unei morale solide șl sănătoase. Ne Interesează, în special, pentru că Autoritatea tutelară are, în atribuțiile sale, nu numai constatări ulterioare infracțiunii (și oarecum tardive), cît mai ales obligații de racordare, de sincronizare a acțiunilor sale cu activitatea celorlalți factori pentru prevenirea abaterilor săvîrșite de minori de la normele etico-sociale. Și cum poți lua măsuri

de prevenire, dacă nu continui investigația, oprind-o la două persoane 7 Ce concluzii poți trage pentru măsuri ample, de prevenire 7Desigur, nu-i vorba aici de superficialitatea unuia sau altuia dintre funcționari. Pentru obiectivitatea o- piniei noastre vom consemna : pe de o parte, în perimetrul Autorității tutelare există un mare volum de muncă ! pe de altă parte, natura acestei activități necesită studii temeinice, implicînd cunoștințe largi, adeseori de domeniul juridic. în aceste condiții (și în scopul declarat anterior) apelul la un larg activ obștesc este singura soluție eficientă. Se știe că, In activitatea lor, consiliile populare se bucură de un larg sprijin cetățenesc. Colective și comisii obștești, alcătuite din oameni de cele mai felurite profesii, contribuie la rezolvarea problemelor de interes general. De aceea surprinde constatarea că tocmai în această sferă deosebit de importantă, cum este Autoritatea tutelară, comitetele executive ale consiliilor populare lucrează, aproape în exclusivitate, cu cei cîțiva inspectori salariați — și nu cu un larg colectiv obștesc, cum ar fi de așteptat. Asupra acestei constatări vom mai reveni.Dar lată consecințele amintitului mod de lucru. Le întîlnim în dosarul 344/1968, soluționat cu cîtva timp în urmă de judecătoria sectorului 5. Mai întîi cauza : Soții se despart. Soția pleacă la Brăila, soțul rămîne în Capitală. Amîndoi cer copilul. Se întreprind două anchete sociale, una la domiciliul soțului, alta la domiciliul soției. Constatări: tatăl are un salariu bun, deține în Capitală un apartament confortabil, are o conduită fără reproșuri, locuiește împreună cu mama sa, cere insistent copilul în vîrstă de 6 ani. Soția : Autoritatea tutelară a Consiliului popular al municipiului Brăila constată că mama a dus copilul, cu cîțiva ani în urmă, la părinții săi în comuna Breazu, lăsîndu-1 tot timpul acolo ! reține că mama trăiește în concubinaj cu un cetățean, relație de pe urma căreia a mai născut un copil și că „întreaga-i afecțiune este îndreptată spre noul născut". Și ce propune 7 Să se încredințeze copilul, mamei I Altfel spus, să rămînă în continuare la bunici (părinții mamei din comuna Breazu), oameni în vîrstă fete. etc. Hotârîrea însă este pe înțelegerea pilul a fost încredințat mentariile nu mai au Cel mult vor scoate în perficialitatea Autorității tutelare de la Brăila.Alt caz i un copil — Horațiu Sorin D. — născut-în aprilie 1966 (azi de aproape 4 ani) se află tn „disputa" părinților în divorț, fiecare cerîndu-1. -Autoritatea tutelară (sectorul V) a- preciază t avînd în vedere că minorul a fost crescut de mamă, unde se află și în prezent j că îi asigură o creștere bună | că băiatul e mic ; că mama este o femeie morală și că are condiții de locuit (și materiale) bune, este indicat ca minbrul să rămînă, în continuare, la mamă. A doua anchetă socială, efectuată de municipiul București, for superior, reține că tatăl părăsește căminul conjugal ; că locuiește ca tolerat sa și — fără să combată argumente plauzibile, reale, prima anchetă socială — recomandă încredințarea copilului, tatălui său. Se înțelege că judecătoria a dat o hotă- rîre în interesul minorului, precum este datoare să facă orice instanță, avînd cel mai larg sprijin cetățenesc. Subiectivismul, în asemenea împrejurări, dăunează enorm, adeseori ireparabil. Și Autoritatea să fie, in interesul pînă la capăt.Așa trebuie să fieReținem din discuția cu judecătorul Alexandru Popescu de la judecătoria sectorului 5 : „In general, Autoritatea tutelară se achită de obligația sa de a înainta instanței propuneri pentru încredințarea minorilor. Rămîne însă serios datoare cu principala ei sarcină : calitatea anchetei sociale".Cum s-ar putea îmbunătăți substanțial activitatea comitetelor executive în domeniul Autorității tutelare 7 Soluția o dă însăși viața. Intru- cît problemele autorității tutelare,

cu vastele ei aspecte, interesează întreaga societate, este norma] să i se asigure o bază obștească de masă. Avem, cum se știe, în toate profesiile oameni cu o verificată înclinație spre munca obștească — medici, juriști, pedagogi, cercetători, activiști ai organizațiilor de masă. Dacă asemenea valoroase cadre ar primi mandat din partea comitetelor executive să întreprindă, într-un timp util și convenabil ambelor părți, investigații într-o problemă sau alta, am reuși să avem anchete sociale în deplinul înțeles al cuvîntului, obiective, temeinic documentate, ușurîndu-se astfel considerabil sarcina comitetelor executive și a instanței în luarea unor hotărîri. De altfel, s-a și poriîit pe acest drum. Ca urmare a sesizărilor și a constatărilor de pe teren, Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală a elaborat instrucțiuni cu privire la exercitarea atribuțiilor de Autoritate tutelară de către comitetele executive ale consiliilor populare. Constituirea unor largi colective de sprijin pe lîngă comitentele executive este în centrul atenției — o dată cu crearea și îndrumarea comisiilor pentru ocrotirea unor categorii de minori, recent instituite, pe baza noilor reglementări legale.Subscriem însă la cerințele îndeobște acceptate de impulsionare a activității Autorității tutelare, de lărgire a ariei sale și, cu deosebire, de adîncire a anchetei sociale pe care o întreprinde, pentru temeinicia documentării și argumentării — ceea ce o va situa printre principalele organisme a!e societății care concură, calificat și eficient, Ia educația cetățenească.

Tn ultimul sfert de veac, pe băncile școlii și în amfiteatrele universitare s-au format, generație după generație, tineri muncitori și intelectuali a căror pregătire științifică și culturală, a căror fizionomie morală și conștiință civică consacră definitiv practica pedagogică, care îmbină organic și constant grija pentru însușirea temeinică a cunoștințelor predate elevilor sau studenților cu formarea și dezvoltarea idealului de viață comunist. Asemenea permanențe definitorii ale procesului instructiv-educativ o- norează slujitorii învățămîn- tului de toate gradele. Dar existența unor tineri care nu vor să se conformeze îndatoririi lor unice de a învăța, care bravează lntr-o postură <je „snobi" Intelectuali, de adepți al diferitelor mode străine eticii socialiste, de bulevardieri certați cu legile bunului simț conduce, vrînd nevrînd, la ideea necesității unei analize lucide a împlinirilor și neîmplinirilor din munca e- ducativă ce se desfășoară în diferite școli.Iată cîteva probleme asupra cărora cred că trebuie să medităm. In ultimii ani— cît se poate de, justificat— au crescut exigențele față de pregătirea școlară, iar profesorul pretențios — în înțelesul cel mai bun al cuvîntului — a redobîndit autoritatea sa binemeritată. Pe alocuri însă aceste exigențe au rămas unilaterale, nevizînd în egală măsură studiul elevilor și conduita lor din școală și în afara ei. Ca urmare, anumiți elevi au scăpat de sub influența cotidiană și sănătoasă a profesorilor. Or, societatea noastră socialistă cere școlii să pregătească deopotrivă oameni cu un bagaj de cunoștințe bogat și cu o e- ducație civică și morală trainică. După părerea mea, anumiți colegi se străduiesc din răsputeri să asigure e- levilor un bagaj de cunoștințe cît mai bogat (și de ce să n-o spunem, aceste

străduințe se irosesc nu o dată in îmbîcsirea capetelor cu date, fapte șl cunoștințe prea puțin utile), dar nu-și mai găsesc timp pentru a contribui la lecții și în afara orelor de curs la educația civică și morală a

sălile de spectacole, în familie, cu nimic mai prejos decit huliganii pe care-i detestăm, se datorește în bună măsură, acestui stil de a munci cu elevii, detașării cu care sint privite abaterile lor. da Poate că ar ca asemenea prilejuiască și dezbateri des- în care tre- influ-

\

la CugirDe un »n și ceva, în orașul Cugir se respectă cu sfințenie o regulă : cine se mută în apartamentele din noile blocuri trebuie să stea cîteva zile fără lumină electrică. In prezent, trec prin acest „stagiu de întuneric" locatarii blocului B-4 de pe Aleea A. care are 50 de apartamente. Nimeni nu știe cît va dura. Nici măcar întreprinderea de electricitate Sibiu, care, prin secția de rețele Alba Iulia, deservește și județul Alba. Se spune că, în fond, ar fi vorba de o lucrare simplă, care ar putea fi gata tn cîteva ore. Ce te faci insă dacă n-a trecut „stagiul" și dacă mină nici cei datori să facă lu- nu știu cit ține 7
de :Rubricd redactata
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anchetă pedagogică

elevilor ce le sînt încredințați. Și mi-aș permite să cred că recrudescența manifestărilor de indisciplină a unor elevi, situațiile semnalate în București și alte orașe, cînd anumiți școlari devin „stîlpi de bar" sau, se comportă pe străzi, în

judecătoriei tuturor i co- tatălul. Conici un rost, evidență su-

la sora cu

tutelară trebuie social, obiectivăși așa o dorim.

Angajări de muncitori
calificați si necalificati

> J J

Combinatul de materiale de 
construcții din Aleșd angajează lăcătuși și electricieni specializați în lucrările de întreținere și reparații, excavatoriști și fochiști pentru cursuri de perfecționare în industria cimentului, cu scoatere din producție. Vor fi angajați, de asemenea, muncitori necalificați în vederea calificării lor în meseriile — lăcătuși, electricieni, excavatoriști și mașiniști — prin cursuri cu scoatere din producție.Noilor angajați Ii se acordă, pe toată durata cursurilor, indemnizație lunară egală cu media salariului realizat în ultimele trei luni premergătoare admiterii lor la cursuri și o indemnizație

* lunară fixă dacă la data admiterii la cursuri solicitantul nu avea calitatea de angajat.Condițiile de angajare pentru muncitorii calificați : vîrsta maximă de 50 ani, stagiul militar satisfăcut și acte care să ateste .calificarea ; pentru cei necalificați, absolvenți a 7 și, respectiv, 8 clase elementare, cu stagiul militar satisfăcut vîrsta maximă va fi de 40 ani.Relații suplimentare pot fi obținute la sediul combinatului, serviciul de salarizare, și în zilelo de marți și sîmbătă la sediul întreprinderii „Azbociment'’ din Oradea, str. Seleușului, nr. 22—24.

unor morala

asemenea trebuie Întregul

Ștefan ZIDARIȚA

Elevi în vizită la Muzeul de istorie a Partidului Cornu nist, a mișcării revoluționare și demo
cratice din România Foto i M. Cioc

Clorofila, Mărgăritar, Primăvara, Menta, Perla, Cristal, Supercristal... Nume — trebuie să recunoaștem — unul mai atrăgător decît altul. Nume care ar trebui să te îmbie — pentru că e vorba de pastă de dinți— să-ți speli de cîte trei-patru ori pe zi dantura. Dar cînd introduci în gură aceste „delicatese" vezi că Mărgăritarul miroase a leșie de săpun, că „Perla", are un „parfum" înrudit, că gustul „Primăverii" aduce mai mult a... cocleală ș.a.m.d. Unde sînt atunci aromele pe care le sugerează denumirile de mai sus 7 în rețete și reclamele comerciale, în prescripțiile de pe tuburi, oriunde, numai în conținutul pro- priu-zis al pastei, nu. Știm, ni se va spune : „gusturile se discută. Ce unuia nu-i place altuia i se pare bun". Pentru a exclude din capul locujui o asemenea ipoteză, am a- pelat la serviciile unei autorități în materie, conf. dr. Petre Firu.— în dubla dv. calitate — de șef al clinicii de stomatologie a institutului de specialitate din București și de... beneficiar — ce părere aveți despre calitatea pastelor noastre de dinți 7— Nu prea bună. Dacă mă satisface faptul că aproape toate pastele noastre conțin calciu — element care contribuie în bună măsură la evitarea cariilor — omogenitatea compoziției și gustul lor lasă mult de dorit. Ați observat : compoziția unor paste are părți ori prea diluate, moi, ori prea tari, dure. Pastele dure rămîn după spălare între dinți și produc iritații și in- flamații ale gingiei. Un alt reproș pe care l-aș face pastelor noastre e legat de faptul că nu au un rol anticariogen activ. Dacă ar conține fior în combinație cu anumiți acizi, ar putea avea și această proprietate, în sfîrșit, ar trebui să avem și paste cu un conținut mai bogat în săruri de amoniu precum și în substanțe care să oxideze mai bine țesuturile gingivitale și — în acest fel— să amelioreze mirosul urît...Am bătut și la ușa celor care produc și comercializează ... „Primăvara".— Cum apreciați calitatea pastelor de dinți pe care le produceți 7— Bună — ne răspunde prompt tovarășul Sandu Stein, din serviciul cosmetic al direcției de specialitate din M.I.A. Nu am primit re- clamații nici de la cumpărători, nici de la comerț. De altfel, produsele noastre, înainte de a fi omologate, sînt supuse unui control din partea Institutului pentru controlul de stat al medicamentelor. Calitățile lor sint, deci, garantate.

— în alte țări s-a renunțat la folosirea săpunului — și pentru gust și pentru eficacitatea produsului — ca agent de curățire, noastră continuă să pi______după vechea tehnologie. De ce 7 ?întrebarea — formulată în aceiași termeni și reprezentanților industriei și reprezentanților comerțului — a dat naștere unei adevărate dispute. Primii susțin că s-au creat 7 sortimente de paste la care s-a înlocuit săpunul cu detergenți (ori s-a trecut la o fabricare combinată

. Industria producă tot

Fenomenul acesta nedorit se amplifică în urmări a- tuncl cînd și în familie pretențiile formulate față de tineri sînt unilaterale. Mulți părinți se revoltă pentru orice notă relativ mică adusă acasă de copilul lor, dar îi trec cu vederea abaterile de la disciplina și conduita școlară. Mal mult, uneori părinții se „aliază" cu copiii lor, în- cercînd să justifice coafurile sau părul vopsit ale elevelor sau „ceaiurile" organizate de băieți și transformate tn adevărate chefuri.Desigur, nu așa trebuie să acționeze frontul comun al școlii și familiei. După cît mi-am dat seama din propria-mi experiență, mulți părinți vizitează școala numai atunci cînd sînt invitați, sau chiar în urma unor invitații repetate. Lectoratele pentru părinți au deseori un caracter formal, consumîndu-se fie prin prelegeri generale și, implicit, plicticoase, fie prin discutarea unor întîm- plări, desigur cu semnificație, dar mărunte. Se pare că ar trebui reconsiderat programul general al acestor lectorate — firește în principiu utile — pentru a se situa în centrul preocupărilor educația civică și morală a elevilor. Pentru este cazul ca părinții că Șl profesorii să analizeze deopotrivă, cu egal simț de răspundere cetățenească, mobilurile care conduc la

formarea unor mentalități străine concepției poporului nostru despre viață, la acceptarea traiului ușor ca un ideal de viață, la acceptarea căpătuielii, la fuga răspundere, fi indicat întîlniri să judicioase pre modulbuie contracarate ențele posibile ale unor posturi străine de radio, lectura anumitor reviste sau vizionarea unor anumite filme. Părinți și profesori, deopotrivă, trebuie însușim suficiente tințe pentru a stra adevărateletățl din alte lumi, unde coabitează, legic, luxul unei minorități infime cu realitățile dure pentru cei mulți. Dar trebuie să ne și propunem în educația școlară acest deziderat și, fără a uita să ne preocupăm de modul în care învață tinerii, să acordăm atenția care se cuvine desăvîrșirii lor umane. Intervenția comună a școlii și familiei poate ,re- zolva cu succes toate problemele de conduită, poate înfrîna tendințele de libertinism și imitare a mode străine de noastră.Este o datorie fundamentală a școlii și familiei să cultive responsabilitatea socială, idealul de viață comunist. Reușita deplină a a- cestei îndatoriri implică însă o preocupare cotidiană în care să se conjuge dragostea față de copii, sfaturile înțelepte''pe care le oferim și intoleranța față de orice a- bateri ale lor. O operă educativă însă să angajeze corp profesoral.Și, în sfîrșit, încă un aspect al aceleiași probleme. Menținerea permanentă a tineretului sub influența școlii și a familiei, a comuniștilor presupune și antrenarea mai intensă a organizațiilor U.T.C. la munca de educație. Elevilor, și în general tinerilor, trebuie să le oferim posibilitatea de a organiza manifestări recreative, să asculte muzică, să danseze — într-un cuvînt să se distreze. Să nu uităm însă că — și experiența partidului nostru în munca cu tineretul o dovedește cu prisosință — cluburile, casele de cultură etc., care găzduiesc asemenea manifestări, pot și trebuie să fie lăcașuri care permanentizează influența sănătoasă a școlii, a organizațiilor de tineret asupra celor care le frecventează. Este însă necesar ca ele să devină mai tentante decît restaurantele, barurile sau „ceaiurile", unde anumiți tineri iși „omoară" timpul. Aceasta presupune regîndi- rea activității multora dintre aceste instituții, organizarea unor programe care să îmbine cerințele firești ale tinerilor de a se distra cu cerințele educative.Educația civică și morală a tineretului studios este, pentru toți profesorii, pentru toți comuniștii, o sarcină care trebuie să concentreze pricepere și dăruire.
Prof, emerită Clotilda 
CONSTANTINESCU 
directoarea liceului 
„M. Eminescu" din Buzău

A

trar celor ce ni s-au spus —de către Institutul pentru controlul de stat al medicamentelor. Din 12 paste doar 4 („Mărgăritar",, „Supercris- tal“, „Fosfodent" și „Irinel") au a- cest aviz. Celelalte nu. Faptul că aceste produse sînt desinate întreținerii unor părți foarte sensibile ale organismului ar trebui să constituie un motiv în plus pentru institut de a întreprinde un control imediat a- supra calității acestora.O altă categorie de produse care fac parte din recuzita „cosmetică"

VA PLACE MENTA
CU GUST DE... SĂPUN ?
însemnări despre calitatea produselor cosmetice

— săpun și detergenți). Ultimii a- firmă că nu știu decit de existența a 3 sortimente modernizate : „Su- percristal", „Fosfodent" și „Irinel". Primii susțin că pastele îmbunătățite reprezintă 60 la sută din cantitatea pusă în vinzare. Ceilalți a- preciază că pe rețea s-ar afla doar 25—30 la sută. Industria susține că s-au creat prea mari stocuri în sistemul aprovizionării și — din a- ceastă cauză — pastele îmbunătățite nu au fost puse încă la dispoziția cumpărătorilor. Cine are și cine nu are dreptate, ne-a fost greu să stabilim. Ceea ce am reușit să aflăm cu precizie sînt următoarele: a) substanța pastelor îmbunătățite e mai bine omogenizată și are o emulsionare constantă și persistentă ; b) aromatizarea — in progres față de tehnologiile vechi — nu a atins încă parametrii optimi datorită calității inferioare a uleiurilor eterice ; c) introducerea în fabricație și deci și în vînzare a tuturor pastelor nu este avizată — con

uzuală o constituie cremele pentru ras : „Original", „Favorit", „Palmier", „Călin", „Triumf" etc. Aceleași denumiri îmbietoare dar — spre nemulțumirea noastră — și produse cu aceleași scăderi de calitate. Cremele de ras — indiferent cum se numesc — sînt tot o apă și-un pămînt. N-au putere de înmuiere a părului și trebuie să-i tragi cu pămătuful pînă obosești. N-apuci bine să răsufli și trebuie să iei operația de la capăt : crema s-a uscat și in jurul feței încep să danseze fulgi albi. Aroma 7 Ce să mai vorbim ! Cremele de ras au un miros care te îndeamnă să le folosești la orice numai la bărbierit nu.Am vrut să cercetăm mai în amănunțime cauzele calității necorespunzătoare a acestora dar a trebuit să renunțăm. In linii mari — ni s-a spus — există aceleași explicații ca și în cazul pastelor de dinți. Mai exact, cauzele își au originea în rețetele compozițiilor (neschimbate de ani și ani; cele mai

„tinere" au aproape un deceniu) și în „parfumarea" cu... zgîrcenie a cremei.. Omologarea substanțelor „aromaihte" se face — am aflat — pe baza unor... degustări ale mirosurilor. Meșteri experți trec de la un nas la altul „aromele" și aleg pe cea care întrunește unanimitatea de... mirosuri. Putem să ne amuzăm sau nu, dar aceasta-i situația !Am vrea, în încheiere, să punem în discuție și o altă problemă. Atît toaleta spălatului pe dinți, cît și cea a bărbieritului, solicită anumite aparate și substanțe complimentare pe care industria noastră ori nu le produce de loc, ori le face de o calitate slabă. Specialiștii de la Institutul de stomatologie ne-au demonstrat că sintem nevoiți să cutăm neigienic, rudimentar, rația de spălare pe dinți. De Periuțele de dinți cu păr sînt struite — ni s-a spus — după
exe- ope- ce 7 con- _______  __________ r__  __ modelul... periilor de ghete. în alte țări s-a trecut de mult la confecționarea unor perii de dinți cu smocurile orientate convergent, pentru a putea îndepărta resturile alimentare. O spălare corectă și eficientă a danturii ar trebui să se încheie cu un duș bucal. Dar cu ce să se facă acest duș dacă industria noastră nu s-a hotărît nici pînă acum să treacă la fabricarea unui minuscul aparat care să execute această operație? Aceeași situație are „toaleta" feței : fie că te bărbierești acasă, fie la frizer trebuie să întinzi sau să ți se întindă cu mina pe față loțiunea. De ce 7 Industria n-a creat nici pînă acum aparate de calitate (spray-url) pentru pulverizarea acesteia după bărbierit. Să nu mai vorbim de faptul că nu toți bărbații (mai ales tinerii și adolescenții) preferă să folosească pastele spumoase. Ar fi normal ca industria și comerțul să ia măsuri pentru fabricarea unei game complete de creme de ras — spumoase, nespurqoase, șl de loțiuni pentru rasul electric.Nu credem că mai e cazul să convingem pe cineva că atît calitativ, cît și cantitativ, amintitul capitol al recuzitei „cosmetice" este departe de a mulțumi. Corectarea acestei situații nu solicită cine știe ce eforturi bănești : materiile prime, în cea mai mare parte, se fabrică în țară, iar fabricile au posibilități reale să diversifice producția. E necesară în schimb — și industria este datoare să facă un efort în acest sens — mai multă fantezie, adaptare mai rapidă la nou, la modernitate.

Constantin PRIESCU

1
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LUCRĂRILE CONGRESULUI COOPERAȚIEI DE CONSUM
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

mai multe și mai bune. Creșterea 
veniturilor bănești ale țărănimii, 
sporirea și diversificarea consumu
lui solicită din partea cooperației 
dezvoltarea și perfecționarea în
tregii sale activități comerciale, a- 
sigurarea aprovizionării în tot mal 
bune condiții a tuturor locali
tăților rurale. Este necesar ca orga
nizațiile cooperației de consum să 
asigure desfacerea cît mai rațio
nală a fondului de mărfuri de care 
dispun, distribuirea produselor pe 
zone și comune, potrivit cerințelor 
populației.

O sarcină principală a coopera
ției este organizarea aprovizionării 
cu mărfuri de bună calitate, în sor
timente variate, care să aibă o 
desfacere sigură și să satisfacă e- 
xigențele crescinde ale consumato
rilor. In acest scop, o dată cu cer
cetarea atentă a cererii de mărfuri 
a populației, este necesar să se lăr
gească legăturile directe ale coo
perativelor cu furnizorii de pro
duse.

Cooperația de consum are dato
ria să exercite o influență activă 
asupra producției de mărfuri pen
tru sate, să vegheze pentru a nu 
pătrunde în rețeaua comercială 
mărfuri de slabă calitate. Trebuie 
făcut totul ca magazinele sătești 
să dispună în fiecare sezon de 
mărfurile cerute de populație.

Organizațiile cooperatiste au da
toria să manifeste mai multă aten
ție față de cumpărători, să asi
gure un serviciu prompt, civili
zat, să dea dovadă de mai multă 
inițiativă în promovarea unor for
me noi, mai mobile și eficiente de 
desfacere a mărfurilor, ținînd sea
ma, totodată, și de o serie de tra
diții existente în țara noastră.

Lucrătorii din cooperația de con
sum să țină seama de faptul că ei 
sînt în serviciul cooperatorilor și 
nu cooperatorii în serviciul lor, că 
stăpînii cooperației sînt membrii 
cooperatori, țăranii, care trebuie 
serviți ca atare. (Aplauze puter
nice).

Una din sarcinile importante ale 
cooperației de consum este organi
zarea prestărilor de servicii, în ra
port cu noile solicitări ale locuito
rilor satelor, determinate de creș
terea nivelului de trai și a gra
dului lor de cultură. Nu trebuie să 
existe comună în care cooperati
vele să nu aibă secții pentru asi
gurarea serviciilor necesare.

în centrul preocupărilor condu
cerilor uniunilor județene și ale 
fiecărei cooperative trebuie să stea 
achiziționarea în cantități sporite 
a produselor agroalimentare ale 
gospodăriilor țărănești, mai bun^ 
valorificare a surplusului de pro
duse ale țăranilor. Cooperația de 
consum trebuie să acorde o atenție 
mai mare punerii în valoare a re
surselor de care dispun gospodă
riile populației din zonele de deal 
și munte. Stimulînd aceste gospo
dării în creșterea animalelor, dez
voltarea pomiculturii și prelucra
rea produselor, cooperația contri
buie la atragerea în circuitul eco

(Urmare din pag. I) După alegerea prezidiului și a celorlalte organe de lucru ale congresului, delegații au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. — Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum asupra activității cooperației de consum de la ultimul congres și sarcinile ce-i revin în perioada următoare.2. — Darea de seamă a Comisiei de cenzori a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum asupra activității desfășurate în perioada 1963— 1969.3. — Propuneri referitoare la elaborarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum din Republica Socialistă România.4. — Raport cu privire la modificările statutului organizațiilor cooperației de consum din Republica Socialistă România.5. — Alegerea Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și a Comisiei de cenzori.Primit cu puternice aplauze și a- clamații, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Salutul secretarului general al partidului a fost subliniat în repetate rînduri cu aplauze prelungite și urale, de delegați și invitați.Trecîndu-se la primul punct al ordinii de zi, tovarășul Dumitru Be- jan a prezentat Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum asupra activității cooperației de consum de la ultimul congres și sarcinile ce-i revin în perioada următoare.

nomic a noi mărfuri, la satisface
rea mai bună a cererilor populației 
și, totodată, la creșterea veniturilor ' 
producătorilor.

Cooperația de consum are, de a- 
semenea, datoria să organizeze in
dustrializarea și semiindustriali- 
zarea unor produse agricole, să-și 
lărgească activitatea de producție, 
completînd astfel resursele de 
mărfuri cu noi sortimente. O deo
sebită atenție trebuie acordată pro
ducției obiectelor de artă populară.

Creșterea continuă «a volumului . 
de mărfuri desfăcute, a întregii 
activități a cooperației impune 
mai buna organizare a rețelei de 
magazine și unități de prestare a 
serviciilor, folosirea rațională a 
spațiilor existente, construirea de 
noi unități.

Ca urmare a dezvoltării activi
tății lor, cooperativele de consum 
dispun de importante fonduri ma
teriale și bănești. Este o obligație 
de seamă a Uniunii Centrale, a 
uniunilor județene și conducerii 
fiecărei unități de a asigura gos
podărirea cu maximă răspundere 
și eficiență a avutului obștesc. Este 
necesar să se manifeste mai activ 
controlul membrilor cooperatori 
asupra modului de gospodărire a 
bunurilor cooperativelor, acțio- 
nîndu-se cu toată fermitatea îm
potriva acelora care risipesc sau 
sustrag din avutul obștesc.

O garanție a realizării cu succes 
a sarcinilor cooperației de consum, 
a creșterii rolului și aportului ei în 
viața economică și socială este 
dezvoltarea democrației coopera
tiste, stimularea participării tot 
mai active a milioanelor de mem
bri la conducerea treburilor ob
ștești, la întreaga activitate a coo
perativelor, la conducerea statului 
nostru socialist. (Aplauze puter
nice).

în vederea îmbunătățirii desfa^ 
cerii mărfurilor la sate este nece
sară o conlucrare mai strînsă în
tre organele cooperației de consum 
și cele ale comerțului de stat; ele 
trebuie să stabilească împreună 
zonele de aprovizionare, sortimen
tele de mărfuri, amplasarea rațio
nală a unităților pe teritoriu.

Organele comerțului de stat tre
buie să înțeleagă că poartă răspun
derea deplină pentru desfășurarea 
întregului comerț, atît la orașe, cît 
și la sate, atît de stat, cît și coo
peratist. (Vii aplauze).

Lucrătorii din cooperația de con
sum, începînd cu cei din Consiliul 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, din Comitetul său 
Executiv și terminînd cu cei din 
fiecare unitate sătească, au dato
ria să depună toate eforturile pen
tru ridicarea activității acestui 
sector la nivelul cerințelor etapei 
actuale de dezvoltare a societății 
noastre socialiste.

Potrivit prevederilor legale, con
siliile populare județene, orășe
nești și comunale poartă răspunde
rea pentru modul în care se reali
zează aprovizionarea populației. In 
conformitate cu aceasta, ele au o- 
bligația de a controla permanent

în continuarea lucrărilor congresului, Constantin Mateescu, președintele Comisiei de cenzori a Cen- trocoop, a prezentat raportul acestei comisii pe anii 1963—1969. Apoi, Constantin Filoreanu, vicepreședinte al Centrocoop, a prezentat raportul cu privire la modificările Statutului organizațiilor cooperației de consum din Republica Socialistă România.Delegaților la congres le-a fost în- mînat textul Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum din Republica Socialistă România. Textul proiectului, cu îmbunătățirile ce vor fi aduse de delegați, urmează să fie înaintat după congres organelor legislative ale statului.A început apoi dezbaterea generală asupra primelor patru puncte de pe ordinea de zi. Au luat cuvîntul Aron Radulian, președintele U.J.C.C.- Prahova, Tănase Popa, contabil șef la Cooperativa Agigea, județul Constanța, Ion Iancu, președintele Cooperativei Videle, județul Teleorman, Oprea Popa Vasile, președintele U.J.C.C.-Mureș, Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, Gheorghe Androne, președintele Cooperativei Tg. Neamț.în cuvîntul lor în cadrul dezbaterii generale, vorbitorii și-au exprimat acordul cu raportul Consiliului Centrocoop prezentat congresului, au relevat succesele obținute de cooperativele de consum în județele țării, criticînd totodată unele neajunsuri în cunoașterea cererii de mărfuri, care au dus la deficiențe de aprovizionare și făcînd propuneri pentru îmbunătățirea deservirii comerciale la 

și de a acorda un sprijin activ 
unităților cooperatiste, asigurînd ca 
satele noastre, țărănimea să fie 
aprovizionate în cele mai bune con
diții.

De asemenea, comitetelor jude
țene și comunale de partid le re
vin sarcini importante în conduce
rea și îndrumarea activității coo
perativelor pentru ca ele să-și în
deplinească' tot mai bine rolul ce 
le revine în desfășurarea comerțu
lui din mediul sătesc și a schimbu
lui de mărfuri dintre oraș și sat. 
Organele și organizațiile de partid 
trebuie să mobilizeze comuniștii, 
pe toți membrii și lucrătorii coope
rativelor pentru a-și îndeplini în 
mod exemplar obligațiile ce le re
vin față de milioanele de consu
matori de la sate. Ele trebuie- să 
desfășoare o intensă activitate e- 
ducativă în .rîndurile cooperatori
lor, ale lucrătorilor din comerțul co
operatist, pentru îmbunătățirea în
tregii activități a cooperativelor de 
la sate. (Vii aplauze).

După cum cunoașteți, Congresul 
al X-lea al partidului a trasat un 
amplu program de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei noastre. 
In prezent sînt în curs lucrările de 
elaborare și definitivare a planu
lui cincinal 1971—1975, care urmea
ză să fie dezbătut și aprobat de 
Comitetul Central al partidului și 
de Marea Adunare Națională.

în cadrul acestui plan se prevăd 
sarcini sporite și pentru coopera
ția £le consum ; va crește volumul 
produselor desfăcute prin comerțul 
cooperatist, se vor diversifica sor
timentele de mărfuri, vor fi dez
voltate în mod deosebit serviciile. 
In același timp este necesar să fie 
intensificată activitatea de valori
ficare a produselor țărănești, con
tribuind astfel la creșterea venitu
rilor și la ridicarea bunăstării țără
nimii noastre. Toate acestea impun 
cooperației de consum îndatoriri 
importante pentru viitor. Consider 
că congresul dumneavoastră va 
trebui să traseze liniile directoare 
pentru îmbunătățirea în următorii 
ani a întregii activități în coopera
ția de consum, pentru ca toate u- 
nitățile să-și aducă contribuția e- 
fectivă la îndeplinirea prevederi
lor planului cincinal pînă în 1975. 
(Aplauze puternice).

Stimat! tovarăși.

Succesele pe care poporul ro
mân Ie obține în dezvoltarea eco
nomiei, științei, culturii, a întregii 
vieți sociale, în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
reprezintă o contribuție la întări
rea forței sistemului mondial so
cialist, la creșterea influenței și 
prestigiului socialismului în lume.

Preocupîndu-se de perfecționa
rea continuă a activității de con
strucție socialistă în România, 
partidul și guvernul nostru promo
vează totodată, în mod susținut, o 
politică activă de dezvoltare a 
prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, a legăturilor și 
schimburilor multilaterale cu toate

sate. Vorbitorii au acordat o atenție deosebită problemelor lărgirii activității de achiziții. Intensificarea achizițiilor de produse agricole, în scopul unui larg schimb între oraș și sat, al unei contribuții substanțial sporite la aprovizionarea populației, au subliniat vorbitorii, trebuie să stea în atenția tuturor cooperativelor. Au fost înfățișate, de asemenea, modalități folosite pentru stimularea producătorilor, pentru mărirea volumului de achiziții.Vorbitorii s-au referit, de asemenea, la ridicarea nivelului activității unităților prestatoare de servicii, la relațiile cooperației cu industria producătoare de bunuri de larg consum, pentru satisfacerea în condiții superioare a cerințelor populației.Cei care au luat cuvîntul s-au angajat, în numele cooperatorilor pe care îi reprezintă la congres, să militeze perseverent pentru perfecționarea activității unităților care vin în contact direct cu cetățenii, să contribuie la îmbunătățirea generală a muncii în toate compartimentele cooperației de consum.Președintele Comisiei de validare, Alexandru Spiridon, a prezentat apoi raportul comisiei.Congresul a fost salutat de Tadeusz Janczyk, membru al Comitetului Executiv al Alianței Cooperatiste Internaționale, președintele Uniunii Centrale Agricole a Cooperativelor „întrajutorarea țărănească'* din R. P. Polonă. Au adus apoi salutul organizațiilor cooperatiste pe care le reprezintă Leonid Lubennikov — Uniunea Sovietică, Etzler Gunnar — Suedia, Van Țen-iuen — R. P. Chineză, Romeo Guarnieri — Italia, ing. Moncilo 

statele, fără deosebire de orînduirea 
social-politică, pe baza principii
lor — tot mai larg recunoscute în 
viața internațională — ale suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. (Aplauze puternice, pre
lungite).

România acționează cu consec
vență în această direcție, cu con
vingerea că astfel contribuie la 
dezvoltarea colaborării și coope
rării Internaționale, la instaurarea 
unui climat de înțelegere, secu
ritate și pace în Europa și în în
treaga' lume. (Aplauze puternice).

In spiritul acestei politici trebuie 
să acționeze în continuare și coope
rația noastră de consum, lărgin- 
du-și necontenit legăturile cu or
ganizațiile cooperatiste similare 
din țările socialiste și din toate 
țările membre ale Alianței Coope
ratiste Internaționale, dezvoltînd 
schimbul de experiență coopera
tist pe plan mondial, promovînd 
forme și metode de conlucrare care 
să înlesnească atît schimbul de 
produse între uniunile naționale, 
cît și o mai bună cunoaștere reci
procă, întărirea prieteniei dintre 
popoare.

Este în afară de orice îndoială 
că organizațiile cooperatiste din 
toate țările, lărgind și intensifi- 
cînd conlucrarea dintre ele, pot 
aduce un aport valoros la dezvol
tarea înțelegerii și cooperării între 
popoare, la asigurarea păcii și 
securității internaționale. (Vii a- 
plauze).

Avem deplina convingere că 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum din țara noastră își va 
îndeplini cu cinste sarcinile de 
mare răspundere ce-i revin, adu- 
cîndu-și contribuția tot mai activă 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, la victoria construcției so
cialismului și comunismului în 
România, la triumful nobilelor 
idealuri ale colaborării și păcii în 
lume. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în încheiere, urez congresului 
succes deplin în desfășurarea lu
crărilor sale, iar dumneavoastră, 
tuturor membrilor cooperației de 
consum din țara noastră, realizări 
tot mai bogate în muncă, sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul poporului nos
tru pe drumul comunismului ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului; trăiască 
Republica Socialistă România ! 
(Aplauze prelungite).

Să se întărească necontenit a- 
lianța dintre muncitori și țărani ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare ! (Aplauze puternice, 
ovații; în picioare, asistența a- 
plaudă îndelung; se scandează 
„P. C. R.-P. C. R.‘‘, „Ceaușescu- 
Ceaușescu").

Koncar — R.S.F. Iugoslavia, Abdel Rahman El Shazli — Republica Arabă Unită.în cursul după-amiezii, lucrările congresului au continuat în secțiile : pentru probleme de contractări și a- chiziții ; pentru probleme de producție, prestări servicii și transporturi ; pentru probleme de circulație a mărfurilor, alimentație publică și turism; pentru probleme de construcții și proiectări ; pentru problemele cooperativelor de credit.Lucrările congresului continuă.’*Joi dimineața, la Palatul Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Dumitru Popescu și Ion Pățan, s-a întîlnit cu reprezentanții Alianței Cooperatiste Internaționale și conducerii organizațiilor cooperatiste de peste hotare, care participă la cel de-al V-lea Congres al cooperației de consum din România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători s-au întreținut în- tr-o atmosferă cordială cu oaspeții de peste hotare.
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat, care au participat la ședința de deschidere a lucrărilor congresului, au vizitat expoziția de produse realizate în secțiile de prestări ale cooperativelor de consum și utilaje și machete executate în unitățile de producție ale Centrocoop, deschisă în- tr-unul din holurile Sălii Palatului.(Agerpres)

Darea de seamă a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 

prezentată de tovarășul Dumitru Bejan
Lucrările celui de-al V-lea Congres al Cooperației de Consum — a spus raportorul — se desfășoară în condițiile cînd întregul nostru popor își consacră eforturile creatoare înfăptuirii vastului program elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, al cărui obiectiv fundamental îl constituie lărgirea și perfecționarea continuă a bazej teh- nioo-materiale a țării, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în continuare, raportul a înfățișat succesele obținute de poporul român, sub conducerea partidului. în primii ani ai actualului cincinal șî a subliniat însemnătatea programelor naționale aprobate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, menite să ridice pe o treaptă superioară tgricultura noastră socialistă.Dezvoltarea industriei și agriculturii, valorificarea mai eficientă a resurselor materiale și umane — a subliniat vorbitorul — au dus la creșterea continuă a venitului național și ridicarea nivelului de trai al populației. O ilustrare concludentă a creșterii bunăstării oamenilor muncii o constituie sporirea în ultimii patru ani cu 37 la sută a volumului mărfurilor vîndute populației prin comerțul socialist — de stat și cooperatist.Integrată organic în sistemul economiei naționale, socialiste, cooperația de consum își aduce contribuția la dezvoltarea economică a țării, la satisfacerea cerințelor mereu în creștere ale populației. Desfășurînd o activitate multilaterală, ea realizează peste 30 la sută din întregul volum al mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist.în anii care au trecut de la ultimul nostru congres, volumul mărfurilor desfăcute prin unitățile cooperației de consum a fost de 133 miliarde lei, al producției și prestărilor de servicii de peste 6 miliarde lei, iar al produselor achiziționate de 3,6 miliarde lei.în această perioadă, baza tehnico- materială s-a dezvoltat continuu, fondurile investite în acest scop fiind de aproape 2 miliarde lei. In prezent, rețeaua cooperației de consum numără peste 29 mii' unități de desfacere cu amănuntul și de alimentație publică, peste 20 mii unități prestatoare de servicii, 832 brutării sătești, numeroase centre de achiziții și de prelucrare a produselor agricole.Cele 972 cooperative de credit au acordat împrumuturi în valoare de 2,6 miliarde lei.'Ca organizație de masă, cu peste 7 milioane de membri, cooperația de consum face parte din Frontul Unității Socialiste, în cadrul căruia aduce o contribuție activă, mobilizînd pe membrii cooperatori la traducerea în viață a politicii partidului și guvernului.Dezvoltarea ascendentă a activității organizațiilor cooperației de consum — a spus vorbitorul — este indisolubil legată de prețioase îndrumări primite permanent din partea partidului și de sprijinul permanent al statului nostru.Referindu-se la activitatea comercială, vorbitorul a arătat că volumul desfacerilor prin rețeaua cooperației de consum a sporit continuu, in anul 1969 fiind cu circa 60 la sută mai mare decît în 1963.Caracteristic pentru dezvoltarea comerțului la sate este dinamica accelerată a desfacerii bunurilor de folosință îndelungată și a altor mărfuri specifice unui trai civilizat. în anul 1969, de exemplu, s-au vîndut prin rețeaua cooperației de consum de peste 4 ori mai multe televizoare și frigidere, de peste 2 ori mai multe mașini de spălat rufe și articole electrotehnice și de aproape 2 ori mai multă mobilă decît în anul 1963.în ultimii ani o mare dezvoltare au cunoscut-o desfacerile prin unitățile de alimentație publică. In anul 1969, vînzările in acest sector au crescut cu 79 la sută față de 1963, iar cele de preparate din producția 

proprie de 2,3 ori. S-au construit și amenajat hanuri, cabane, restaurante, bufete, multe dintre acestea fiind bine cunoscute și apreciate de turiști.Contribuind la satisfacerea cerințelor crescinde ale populației din mediul rural, cooperația de consum a desfăcut în ultimii 6 ani 54 milioane exemplare cărți diferite.Infățișînd preocupările Consiliului Centrocoop pentru perfecționarea organizării activității ■ comerciale, vorbitorul a arătat că s-a trecut la organizarea concentrică a unităților comerciale pe trei trepte — centrul comercial sătesc, comunal și zonal — stabilite în funcție de convergența populației și frecvența cererii de mărfuri, s-au îmbunătățit formele de aprovizionare a unităților.în continuare, raportorul a solicitat industriei diversificarea sortimentelor de articole de uz casnic și îmbunătățirea calității unor mărfuri de folosință îndelungată mult solicitate de consumatori.Cu toate rezultatele bune obținute, la unele unități continuă să se manifeste o serie de neajunsuri. Din unele magazine lipsesc mărfuri care există în cantități îndestulătoare în depozite, nu se asigură sortimente complete de marfă, iar deservirea populației în unele cazuri lasă de dorit. Ca urmare a insuficientei pregătiri, a lipsei de exigență și disciplină manifestate de aparatul și conducerile unor întreprinderi și cooperative, s-au întocmit situații privind necesitățile de mărfuri care nu oglindesc posibilitățile reale de desfacere, s-au efectuat aprovizionări, în afara contractelor, cu produse cărora nu li se asigură vînzarea și astfel, din asemenea cauze, au pătruns în unități mărfuri de calitate slabă sau necomandate de cooperative.în anii viitorului cincinal, volumul desfacerilor prin unitățile comerciale și de alimentație publică ale cooperației de consum va trebui să crească într-un ritm mediu anual de 5,8—6 la sută. Valoarea mărfurilor ce se vor vinde prin rețeaua cu amănuntul a cooperației de consum va ti cu 44—46 miliarde Iei mai mare față de cea realizată în perioada 1966— 1970.Va trebui să asigurăm o cercetare organizată a cererii de mărfuri, folosind în acest scop, alături de formele clasice de investigare, unele metode moderne, să promovăm cu mai multă hotărîre formele moderne de comerț ca : autoservirea, expunerea deschisă, comerțul prin automa- gazine și autobufete și altele, să dezvoltăm formele active de comerț în bazare, tîrguri, bîlciuri, oboare, precum și în alte locuri aglomerate sau de agrement. Se vor asigura extinderea comerțului pe bază de remiză, precum și introducerea gestiunii unice și a răspunderii colective în magazinele cu mai mulți vînzători.Pentru sporirea volumului de preparate culinare, în perioada următoare va fi mărită producția proprie în unitățile de alimentație publică.în domeniul deservirii turistice va trebui să ne preocupăm în continuare pentru organizarea de hanuri, cabane turistice, campinguri și căsuțe, obiective cu eficiență ridicată, care angajează un volum redus de fonduri.O acțiune de importanță deosebită în stimularea desfacerilor cu amănuntul este utilizarea maximă a spațiilor comerciale. Uniunile județene vor organiza colective de oameni pri- cepuți, gestionari și merceologi, care, vizitînd unitate cu unitate, vor face recomandări concrete în această direcție. O sarcină importantă a comerțului cooperatist rămîne în continuare ridicarea nivelului de servire a populației, manifestarea unei comportări civilizate, plină de solicitudine față de clienți. Reclama comercială și îndeosebi cea de la locul de vînzare trebuie să fie cît mai e- ficientă, să informeze sugestiv și cît mai exact pe consumatori.Măsurile luate de către conducerea de partid și de stat pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii și 

creșterea, pe această cale, a producției agricole, au creat condiții pentru valorificarea prin organizațiile cooperației de consum a unor cantități sporite de produse agroalimentare necesare aprovizionării populației, a industriei cu materii prime și creării de disponibilități pentru export. De la ultimul nostru congres, volumul produselor agroalimentare valorificate prin unitățile cooperației de consum a crescut continuu, ajun- gînd în anul 1976 la aproape 1 miliard lei, față de 440 milioane Ici, în anul 1963. în anul 1969 s-au valorificat de 3 ori mai multe păsări, de 2 ori mai multă miere de albipe, importante cantități de ouă și alte produse.Organizațiile cooperației de consum și-au orientat activitatea pentru punerea în valoare, intr-o mai mare măsură, a resurselor naturale, în trecut insuficient valorificate. Astfel, numai în anul trecut s-au achiziționat 7 900 tone plante medicinale din floră spontană și fructe de pădure, 1 200 tone pene, 187 tone melci, 131 toile broaște și alte asemenea produse, care, paralel cu satisfacerea unor necesități ale economiei și exportului, constituie și o sursă suplimentară de venituri pentru populație. Pentru a stimula interesul producătorilor în creșterea producției de păsări, iepuri, plante medicinale, organizațiile cooperației de consum le-au acordat un important sprijin material și asistență tehnică.Sporirea cantităților de produse agroalimentare achiziționate și prelucrate .prin organizațiile cooperației de consum, lărgirea gamei de produse și îmbunătățirea continuă a calității acestora au făcut posibil ca valoarea produselor livrate pentru export să fie în 1969 aproape dublă față de 1963. în prezent, produsele achiziționate și prelucrate de cooperația de consum sînt livrate în peste 40 de țări.Rezultatele obținute în domeniul valorificării produselor' agricole nu sînt, însă, pe măsura posibilităților existente, la multe din aceste produse. Unități ale cooperației de consum nu-și îndeplinesc obligațiile contractuale și astfel, în loc să-și sporească beneficiile din această ac- . tivitate, uneori suportă pierderi prin penalizările ce le plătesc. Trebuie să arătăm că volumul și valoarea produselor achiziționate și livrate sînt mici, iar ponderea celor în stare industrializată este necorespunzătoare, din care cauză aceste produse se valorifică cu mult sub posibilități.în următorii cinci ani, volumul activității de contractări-achiziții a cooperației de consum urmează să crească într-un ritm susținut. Jn anul 1975, achizițiile de ouă de Ia gospodăriile / populației vor ajunge la 650 milioane bucăți, iar cele de păsări la aproape 10 mii tone, cu 57 la sută mai mult ca în anul 1970. La plantele medicinale, se prevede să se livreze 21 mii tone în anul 1975, față de 16 600 tone în acest an.în zonele de munte necooperativiza- te se vor organiza și extinde acțiuni cooperatiste pentru creșterea animalelor, dezvoltarea pomiculturii, valorificarea unor resurse locale, specifice acestor zone.Exportul de produse agroalimentare va trebui să crească cu aproape 70 la sută față de 1970. Alături de sporirea exportului la ouă, mai ales sub formă prelucrată, ne propunem să exportăm cantități mai mari de carne de iepure, păsări, pene, broaște, melci, precum și alte produse, punînd în valoare pe această cale importante resurse locale. Va trebui să acordăm mai multă atenție calității produselor, corespunzător exigenței mereu crescute a beneficiarilor interni și externi. Totodată este necesar să lucrăm cu răspundere sporită în prospectarea piețelor externe, în stabilirea unor legături Dermanente cu partenerii de peste hotare.Organizațiile cooperației de consum
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI
COOPERAȚIEI DE CONSUM
Darea de seamă a Consiliului Uniunii
Centrale a Cooperativelor de Consum
(Urmare din pag. a III-a)au întreprins un ansamblu de măsuri menite să conducă la organizarea u- nei rețele cuprinzătoare de unități, cu o gamă cit mai diversificată de prestări de servicii. Astfel, pe baza cunoașterii cerințelor populației din mediul rural au fost înființate unități de croitorie, cizmărie, frizerie și coafură, timplărie, zidărie, zugrăveli, boiangerie, ateliere pentru reparat obiecte de uz casnic și gospodăresc. Rețeaua de prestări a cooperației de consum a crescut in ultimii 4 ani cu aproape 14 000 unități, iar volumul serviciilor prestate către populație a fost in anul 1969 de 5 ori mai mare față de anul 1963. A cunoscut, de a- semenea, o continuă dezvoltare activitatea de producție a pîinii și produselor de panificație, cu materia primă a populației, sub forma prestațiilor de servicii, volumul acestora fiind In 1969 de 8 ori mai mare decit în anul 1963.Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației s-a organizat producția de mică serie pentru obiecte de îmbrăcăminte cu specific local, încălțăminte din înlocuitori de piele și talpă, articole de artizanat și alte bunuri, a căror materie primă a fost a-' sigurată în cea mal mare parte prin valorificarea resurselor locale.Măsurile întreprinse și rezultatele obținute pentru dezvoltarea acestui sector de activitate ne permit să raportăm congresului, cu deosebită satisfacție, că sarcinile pe care ni le-am asumat pe perioada 1966—1970 au fost îndeplinite cu un an mai devreme, atît în ceea ce privește creșterea numărului de unități, cît și volumul de activitate, fapt ce reflectă marile rezerve existente în acest domeniu.Cu toate progresele realizate în a- cest sector de activitate, într-o serie de comune și sate, rețeaua de unități prestatoare de servicii nu este suficient dezvoltată, gama serviciilor oferite populației este încă redusă, calitatea serviciilor nu se ridică la nivelul cerut.Pentru perioada 1971—1975, volumul lucrărilor și serviciilor executate de unitățile cooperației’ de consum va fi de peste două ori mai mare față de cel realizat în actualul cincinal. In acest scop trebuie să dezvoltăm în continuare rețeaua unităților de prestări de servicii și In satele unde se poate asigura o activitate continuă, să practicăm pe scară mai largă deplasarea periodică a unor ateliere mobile pentru a deservi populația la fața locului sau a prelua comenzi ori obiecte pentru reparații.De asemenea se va urmări îndeaproape îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate populației, scurtarea termenelor de executare, aplicarea corectă a prețurilor și tarifelor.Trebuie să sporim și să diversificăm producția de bunuri de consum de serie mică, atît pentru nevoi interne, cît și pentru export, utilizînd materiale din cele mai variate, care se pot procura din resurse locale. A- lături de articolele mărunte din deșeuri de metal, lemn, sticlă etc., va trebui să lărgim producția de ceramică, articole de artizanat, cadouri și amintiri, punînd astfel în valoare, într-o mai mare măsură, meșteșugurile tradiționale ale creatorilor de artă populară românească.In perioada la care se referă darea de seamă, cooperația de consum și-a dezvoltat și îmbunătățit continuu baza tehnico-materială, volumul total de investiții realizat în anul 1969 fiind de peste două ori mai mare decit cel realizat în 1963. S-au construit noi magazine și unități, spații de producție și depozitare. Sînt in curs de construcție trei frigorifere de mare capacitate, precum și o instalație modernă pentru preparat praf de ouă. cu o capacitate anuală de circa 300 tone. Membrii cooperatori, prin contribuție voluntară în muncă, materiale și bani, au participat la a- menajarea și construirea în ultimii 6 ani a peste 1 000 unități sătești.Obiectivele construite și cele modernizate au fost dotate cu noi instalații frigorifice, diferite mașini și u- tilaje pentru sectorul de alimentație publică și de prestări, echipament

tehnologic pentru prelucrarea produselor achiziționate, mobilier de construcție modernă.Raportul arată apoi unele neajunsuri în proiectarea și executarea construcțiilor, ca întîrzierea asigurării documentațiilor, amplasamente necorespunzătoare, proiecte supradimensionate, insuficientă preocupare pentru economisirea materialelor, folosirea prefabricatelor și ieftinirea costului construcțiilor.In perioada următorului cincinal, se prevăd investiții în valoare de peste 2 miliarde lei, construcția de unități comerciale și secții de prestări de servicii, sporirea capacității de depozitare și de prelucrare a produselor animale și plantelor medicinale. Vor fi întreprinse măsuri de modernizare a localurilor existente și de ridicare de noi construcții cu materiale din resurse locale. Totodată, vor fi sprijinite acțiunile membrilor cooperatori, asigurîndu-se finisarea și dotarea cu mobilier și utilaj a construcțiilor ridicate prin contribuția acestora.Activitatea economică desfășurată de către organizațiile cooperației de con/oim în condiții de efeciență sporită a avut ca rezultat creșterea de la an la an a acumulărilor și consolidarea, pe această bază, a capacității lor economice și financiare. în anii care au trecut de la cel de-al IV-lea congres, cooperația de consum, în ansamblul său, a încheiat bilanțul cu beneficii. Ca urmare, fondurile proprii au'crescut continuu la peste 6 miliarde lei, prin ele finan- țîndu-se în prezent peste 50 la sută din activitatea economică. Acumulările și respectiv capacitatea financiară a organizațiilor ar fi putut înregistra un ritm de creștere mai mare dacă toate conducerile și lucrătorii acestora ar fi acordat mai multă atenție realizării sarcinilor economice cu cheltuieli cît mai reduse. Din cauza utilizării neraționale a mijloacelor de transport, imobilizărilor de fonduri și productivității scăzute a muncii, o serie de organizații și întreprinderi au depășit cheltuielile de circulație și au realizat o rentabilitate cu mult sub posibilități.Este necesar ca toate organizațiile, întreprinderile și unitățile din sistem să acționeze hotărît pentru identificarea și valorificarea la maximum a rezervelor de care dispun în vederea ridicării calitative a întregii activități economice. Vor trebui luate măsuri pentru folosirea tuturor pir- ghiilor care asigură creșterea eficienței economice și îndeosebi pentru sporirea productivității muncii, folosirea judicioasă a forței de muncă, a timpului de lucru, reducerea ponderii cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de producție și de circulație.Apărarea și dezvoltarea avutului obștesc vor trebui privite în continuare ca o îndatorire de căpetenie a tuturor conducerilor și lucrătorilor din cooperația de consum, a tuturor membrilor organizației noastre.Concomitent cu activitatea economică, cooperația de consum desfășoară o intensă muncă de masă. în această perioadă, numărul membrilor cooperatori a crescut cu peste 430 mii, iar fondul social cu 158 milioane lei, ajungînd în prezent la aproape 700 milioane lei.îmbunătățirea deservirii membrilor cooperatori cu mărfuri și servicii și valorificarea de către aceștia a surplusului de produse în condiții avantajoase au dus la realizarea unei legături mai strînse între aceștia și cooperative, la creșterea participării lor la viața organizațiilor, peste 130 mii de membri făcînd parte din organele de conducere și control ale organizațiilor cooperației de consum.Expresie a democratismului cooperației de consum din țara noastră, adunările sătești și generale ale cooperativelor, conferințele uniunilor care au avut loc în această perioadă, au dezbătut problemele majore ale activității cooperației de consum și au stabilit măsuri pentru îmbunătățirea rețelei comerciale, de achiziții și de prestări de servicii, pentru consolidarea financiară a organizațiilor. Potrivit hotărîrii congresului precedent, gestionarii unităților comerciale au fost desemnați de către adunările

sătești, iar conducătorii magazinelor universale și restaurantelor au fost confirmați de adunările generale.Raportind despre preocuparea și măsurile luate de Consiliul și Comitetul Executiv Centrocoop pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere a activității organizațiilor cooperației de consum, vorbitorul a înfățișat și o serie de lipsuri ale organelor de conducere : insuficient control al executării propriilor hotărîri, tendințe de centralism excesiv, practici birocratice in coordonarea și îndrumarea activității, umflarea nejustificată a aparatului tehnico-administrativ la toate verigile.Perfecționînd formele de. organizare și metodele folosite în activitatea organelor de conducere, de la Centrocoop pînă la cooperativă — a spus vorbitorul — este necesar totodată să raționalizăm aparatul și să schimbăm profund felul lui de muncă, să desfășurăm o luptă neîmpăcată împotriva practicilor birocratice. Centrul de greutate al muncii noastre va trebui mutat la cooperativă, la unitățile acesteia. în scopul perfecționării pregătirii profesionale a aparatului au fost luate măsuri pentru ridicarea calificării lucrătorilor și formarea de noi cadre. In ultimii șase ani au fost repartizați unităților circa 2 700 contabili și merceologi și peste 14 mii vînzători, ospătari, bucătari, lucrători pentru unitățile de prestări, pregătiți în școlile tehnice și profesionale ale cooperației, în această perioadă s-au alocat pentru învățăm! ntul cooperatist fonduri de aproape 300 milioane lei.Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum s-a preocupat permanent de dezvoltarea relațiilor sale de colaborare cu organizațiile similare din alte țări.Delegații ale cooperației noastre de consum au studiat diverse probleme specifice ale cooperației de consum în Bulgaria, Cehoslovacia. R.D. Germană, Polonia. Ungaria, U.R.S.S.. Danemarca, Franța, R.F. a Germaniei și alte țări. La rîndul nostru, am primit vizita unor delegați din a- ceste țări, care au studiat organizarea și rezultatele noastre în diverse sectoare de activitate.Ca membră a Alianței Cooperatiste Internaționale, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Socialistă România a susținut și susține activ ideea lărgirii și întăririi continue a mișcării cooperatiste, a dezvoltării legăturilor de colaborare între toate organizațiile cooperatiste din lume. Indiferent de orînduirea socială a țărilor în care acestea își desfășoară activitatea, pe baza respectării principiilor independenței, suveranității naționale, ale deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc.în aceste zile, cînd popoarele lumii cinstesc amintirea lui Vladimir Ilici Lenin, de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani, membrii cooperației noastre de consum se alătură tuturor oamenilor muncii din România, întregii omeniri progresiste pentru a aduce un vibrant omagiu celui care a fost cel mai mare om al epocii noastre. Viața lui Vladimir Ilici Lenin constituie o pildă strălucită de slujire fără preget a umanității, ideile Iui — o călăuză in lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru cauza socialismului și comunismului.Am convingerea — a spus in Încheiere raportorul — că veți fi de acord cu mine, ca, de la această tribună, să mulțumesc. încă o dată. Partidului Comunist Român, Comitetului său Central, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele calde, aprecierile și Îndemnurile înțelepte ce au fost adresate astăzi cooperației de consum dip România. Vă încredințăm, stimați tovarăși din conducerea partidului și statului, că atît noi, delegații și invitații congresului, cît. și milioanele de membri ce-i reprezentăm, vom consacra toate eforturile noastre pentru triumful politicii Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in minunata noastră patrie, Republica Socialistă România.

„C O L O R O M“ — 
o bogată paletă cromatică

Un concurs, instituit în anul 1897 de chimistul dr. C. I. Istrati, pe tema „Cromatica poporului român" a dezvăluit existența u- nei bogății de cunoștințe autohtone legate de extragerea și aplicarea coloranților naturali. Din nenumărate flori sau plante — mărul pădureț, drobița, simino- cul, măcrișul — se obțineau o mulțime de culori necesare nevoilor casnice, vopsirii firelor care au dus pînă departe faima măiestrelor costume naționale și covoare românești.Măiestria lucrăturii s-a păstrat, dar apariția coloranțilot sintetici i-a înlocuit, treptat, pe cei obținuți pe căi rudimentare. în- tr-un interval de aproape un secol, tehnica vopsitului s-a schimbat fundamental. Sintetizînd peste 50 000 de coloranți, chimia a realizat tot atîtea structuri, cu proprietăți caracteristice. Totodată, în anii construcției socia

liste, s-a dezvoltat o industrie proprie de coloranți. La Codlea, bunăoară, pe locul vechilor ateliere de. tipizare a coloranților importați de la „I. G. Farben- industrie" (în trecut, în magazinele noastre se vihdeau numai culori străine, care la noi doar se măcinau, se tipizau și se ambalau) se ridică astăzi cea mai mare uzină de coloranți din țara noastră — uzina „COLOROM", uzină modern utilată, cu secții de mare productivitate. Marca „COLOROM" a devenit astfel sinonimul a 310 nuanțe coloris- tice cate, la rîndul lor, se pot înmulți prin combinare. Din cele 370 de produse fabricate aci, 310 sînt coloranți și pigmenți organici. Dintre produsele finite ale acesței uzine putem cita : colo- ranții direcți, cei de sulf (sulf- oolor), solvabili în apă, coloranții de mordansare pentru bumbac și lînă, coloranții acizi pentru lînă

și relon (relacid), coloranții de dispersie (reliton, relitazol), coloranții direcți și acizi pentru piele (comaderm), coloranții bazici, ni- grosinele, pigmenții, coloranții de developare (azotoli) ș.a. La „COLOROM" se fabrică și un mare număr de produși intermediari, ca anilină, acid naftio- nic etc.Marca uzinei „COLOROM" Codlea a ajuns azi cunoscută nu numai in unele țări europene, ca Italia, Elveția, Franța, Olanda, Austria, dar a căpătat un renume binemeritat și în țări de pe alte continente.în acest an, investițiile alocate pentru dezvoltarea uzinei sînt cu 33 la sută mai mari decît în 1969. Strădania colectivului e îndreptată spre însușirea fabricației de serie a unor noi pigmenți și intermediari organici, spre îmbunătățirea calității tuturor produselor.

Generalizarea 

experimentării noului 
sistem de salarizare 

și majorarea 
salariilor

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR

La redacție am primit noi scrisori prin care se solicită lămuriri in legătură cu un aspect sau altul al a- plicării noului sistem de salarizare. Publicăm, în continuare, răspunsuri formulate de specialiști nisterul Muncii.
vechimea neîntreruptă in aceeași 
unitate ? (Nicu Vintilă — șeful 
lotului Buzău al Întreprinderii 3 
izolații București).de la Mi-

diminuează 
_________  ____,___ _____ angajaților 
de la controlul tehnic de calitate 
cînd apar defecte de mărfuri, re- 
clamații etc. ? (Robert Simon — 
controlor tehnic de calitate . la 
uzina de laminate neferoase 
„Laromet" din Capitală).— Pentru întregul personal din compartimentele de control tehnic de calitate, salariile tarifare se a- cordă în raport cu nivelul de realizare a sarcinilor proprii, independent de realizarea indicatorilor stabiliți pe întreprindere. In situația în care nu există reclamații asupra produselor controlate, salariile tarifare ale angajaților de la controlul tehnic de calitate se acordă integral. în cazurile în care apar reclamații. produse returnate etc. salariile tarifare ale lucrătorilor de la control se diminuează conform prevederilor din regulamentul de acordare a salariilor din întreprinderea respectivă.

— In ce condiții se 
salariile tarifare ale

— Vechimea în aceeași unitate se consideră neîntreruptă numai in cazul în care angajata (angajatul) încetează raporturile de muncă cu o întreprindere pentru a-și urma soțul (soția) transferat (ă) în interesul serviciului în altă localitate, cu condiția de a se reîncadra la o întreprindere din acea localitate în termen de cel mult 90 de zile de la data desfacerii contractului său de muncă. Perioada de timp în care un salariat aflat în această situație nu a fost angajatul nici unei unități (de la data desfacerii contractului de muncă la vechea unitate și pînă la reîncadrarea la p nouă unitate) nu se include In vechimea neîntreruptă.
— Îndeplinirile individuale de 

norme sînt plafonate ? (Costin 
Balosache — maistru la Între
prinderea de piese de radio și 
semiconductori din Capitală).

— Angajata (angajatul) care 
încetează raporturile de muncă 
cu o întreprindere, pentru a-și 
urma soțul (soția) care lucrează 
în altă localitate, iți menține

— îndeplinirile individuale de norme nu sînt plafonate. Muncitorii pot depăși normele de muncă atît cît le permit' nivelul lor de calificare. îndemînarea. capacitatea fizică etc., in condițiile respectării calității prescrise pentru lucrările pe care le execută, a regimurilor tehnologice prevăzute, a nivelului stabilit pentru rebuturile tehnologice etc.

Știri culturale
Ansamblul Circului Mare din Mos

cova, aflat in turneu in țara noastră, 
a prezentat joi seara un spectacol sub 
auspiciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. In arena circului 
bucureștean, artiștii sovietici au sus
ținut un bogat program, care a cu
prins. printre altele, dresuri de lei 
africani, acrobații, jonglerii, momen
te comice. Spectacolul a fost urmărit 
de o numeroasă asistență in care se 
aflau Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori ditț Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți. de asemenea, A.V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, șl membri ai ambasadei.

Spectacolul a înregistrat un frumos 
succes, marcat de aplauzele călduroa
se ale publicului.

*
„Missa Solemnis", geniala compbzi- 

ție beethoveniană, prezentată cu două 
luni în urmă de Filarmonica „George 
Enescu", a putut fi reascultată joi 
seara in Studioul de concerte din str. 
Nuferilor, in interpretarea corului și 
orchestrei simfonice ale Radiotelevi- 
ziunii. La pupitru s-a aflat dirijorul 
losif Conta. Și-au dat concursul E-

>
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17,00 Deschiderea emisiunii. Te- 
leșcoală. • Probleme recapitula
tive (matematică clasa a XII-a). 
Prezintă prof. Gh. Călugărița. 
« Teoria corpusculară a luminii 
(fizică clasa a XII-a). Prezintă 
prof. Maria Petrescu-Prahova. 

.17,40 „Lacul Roșu" — film didac
tic (geografie clasele VIII-XII). 
Prezintă lector Petre Bărgăoanu. 
18,00 Lumea copiilor. „Formule, 
ecuații... vise" — revistă muzicală 
pentru copil — de Erica Petrușa

și Tatiana Sireteanu. Versuri Mir
cea Block. Muzica Temlstocle 
Popa. 18,30 Antologie lirică. Ver
suri în lectura autorilor: Victoria 
Dragu; Adrian Munțlu. 18,40 Mu
zică populară din Oltenia la ce
rerea telespectatorilor. 18,55 Anun
țuri — publicitate. 19,00 Telejur
nalul de seară. 19,20 Contractul în 
acțiune. Furnizori și beneficiari 
în fața aparatului de filmat. 19,30 
Mal aveți o întrebare 1 — emi
siune de cultură științifică. Expe
diții și exploratori. Participă: conf. 
dr. Ioan Popovlcl, dr. Marcel 
Bleahu, cercetător Șerban Drago- 
mirescu. 20,45 Reflector. 20,55 Fil
mul artistic „Vii șl morțl" (I). 
22,25 Telejurnalul de noapte. 22,35 
Cadran — emisiune de actualitate 
internațională. 23,00 închiderea 
emisiunii.
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• Splendoare în iarbă: PATRIA
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,30,
FESTIVAL — 9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45.
O Scarabea: REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Asterlx și Cleopatra: FAVO
RIT — 10; 15,30; 18; 20,30, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• In flecare seară la ora 11: 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45.
• Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Jungla ademenitoare: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45 21.
• Republica fetelor: VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Operațiunea Crosbow: CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45.
• Prieteni fără grai: LUMINA — 
9—16,15 în continuare; 18,45; 20,45.
• Program de desene animate: 
DOINA - 10.
• Basme: DOINA — 11,30; 13.
• Valea păpușilor: DOINA — 16; 
18,30; 21, LIRA — 15.30; 18; 20,15.
• Pe plajele lumii: TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Ermitajul; Comorile mînăstirii
Rila: Porto-Carero: TIMPURI
NOI — 19; 21.
• Program special pentru copii: 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor: FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
13,30; 21, FLAMURA — 16; -----
20,30.
• Mireasa era în negru:
VIȚA — 16; 18,15; 28,30,
REASCA — 16; 18,15; 20,30, 
RITA — 15; 17.30; 20.
• Păcatul dragostei: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, VITAN — 15,30; 18; 20,30.
• Cînd se arată cucuveaua: BU- 
ZEȘTI — 15.30; 18; 20,30.
• Anchetatorul din umbră: DA
CIA — 9,30—19.30 în continuare.
• Loana: BUCEGI — 16; 18,15; 
20,30.
• Ghici cine vine la cină?: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20,
FLACĂRA — 15,30; 18; 28,30, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozie în munți: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,38, PROGRESUL — 
16; 18,30.
• Vîrsta Ingrată: COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
• Ultima dragoste: VOLGA — 16; 
18,15; 20,30.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare: VIITORUL — 17; 19,30.
• Moll Flanders: GLORIA — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TOMIS- — 
8,45—15,30 în continuare; 18; 20,30,

18,15;

GRI- 
FLO- 
MIO-

(Urmare din pag. I)

/

supraveghează mica dar complicata, înghesuita uzină; al treilea — stă în față, în cabina de comandă. Intr-un schimb de opt ore se încarcă trei sute de mașini. Patruzeci de oameni cu lopețile ar fi încărcat o singură asemenea mașină într-o oră. Dar oamenii obosesc. Gigantul nu obosește însă ; ia în maxilarele lui zece tone de bolovani, îi pune ușor, atent, pe mașină ; mai ia o dată și completează, apoi claxonează și altă mașină trece la rind — și așa, la nesfîrșit, pe șoseaua betonată zboară „Tatrele". Stația de concasare este aproape. Șoseaua se lărgește cu încă o pistă de beton, să prelungește pînă în carieră.Alexandru Raicu, în vîrstă de 35 de ani, a excavat cărbuni la Ro- vinari, apoi calcar pentru Govora, apoi s-a întors „acasă", aici : a venit să monteze acest excavator și a rămas pe el. I s-a dat locuință la bloc, in Tulcea. Ajutoarele lui, Baba Leonte și Petre Șer- pescu, sînt tot excava- toriști, localnici din Mahmudia.

ne tone de calcar. La acestea se vor adăuga, pe același drum de apă liniștit și ieftin, zecile de mii de tone de do- lomit. Excavatorul, mașinile, forezele, perforatoarele electrice, oamenii în pufoaice albite de pulberea rocilor — sînt primele păsări minunate care vestesc stolul întreg și un lung, foarte lung anotimp fierbinte, industrial, în acest retras colț de țară pitoresc, peste care treceau, pînă ieri, doar stolurile migratoare.Nu avem norocul să asistăm la o explozie în roca dealului. Ni se

cial sub forma a ceea ce numim trezire la viață, ieșire dintr-o stare latentă, intrare în circuitul dinamic al vieții.De aici, de pe Cae- rac, coborlm pe șoseaua betonată. Vîntul aprig nu ne îngăduie să contemplăm în voie împrejurimile ce se desfășoară uriașe strălucitoare penorii fugari : coaste domoale, cu plantații, cimpii aluvionare, tentaculele de argint ale Razelmului, Delta. Dobrogea își arată de aici frumuseți mai puțin cunoscute. Cobo- rîm la stația de con-

De aici, din vîrful dealului Caerac, privind pînă jos, la Dunăre, toate construcțiile fluxului tehnologic — luăm cunoștință de dustriale prinderii Acum, în .trebuie să plece spre combinatul siderurgic nouă mii tone de calcar siderurgic pe zi — ar însemna nouă sute de vagoane, adică un tren lung de vreo nouă kilometri. Dar calcarul merge liniștit, spectaculos. In ptntecele unor șlepuri uriașe, pe Dunăre — cale odihnitoare și ieftină. în curînd, Mahmudia va trebui să furnizeze combinatului de două ori cantitatea de acum — adică vreo trei milioa-

sarcinile in- ale între- Mahmudia. prima fază,

milia Petrescu, Martha Kessler, Va
lentin Teodorian și Gheorghe Crăs- 
naru, corul fiind pregătit de Aurel 
Grigoraș.

★
Joi seara, in holul Teatrului de stat 

din Arad a avut loc vernisajul unei 
expoziții de artă fotografică din Sta
tele Unite ale America. Deschisă sub 
auspiciile comitetului județean pen
tru cultură și artă și a filialei locale 
a Asociației artiștilor fotografi din 
România, expoziția cuprinde o suită 
de imagini-peisaje, instantanee, por
trete, creații ale unor artiști fotografi 
americani.

★

Filarmonica de stat din Tg. Mu
reș a prezentat in Sala mare a Pa
latului culturii din localitate un 
concert simfonic extraordinar, la 
care și-a dat concursul pianista Mo
nique Haas din Franța. Cunoscuta 
artistă, aflată intr-un turneu in țara 
noastră, a interpretat concertul nr. 
4 in sol major pentru pian și or
chestră de Beethoven. Programul 
concertului a mai cuprins Rapsodia 
a ll-a de George Enescu și Simfo
nia a cincea de Schubert. A dirijat 
Szalman Lorand.

(Agerpres)

PACEA

POPU-

MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16:
21,
0 Via Mala: AURORA 
11,45; 15,45, 18; 20,15.
0 Camera în formă de L: 
ȘILOR — 15,30, 18; 20,30.
0 Becket: MUNCA — 16;
0 Fecioara care-mi place: ARTA
— 15,45; 18; 20,15.
0 Un glonte pentru general: UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
0 Bătălia pentru Roma: CRIN- 
GASI — 15,30; 19.
0 Călugărița: COSMOS
19.
0 Războiul domnițelor: 
LAR — 15,30; 18; 20,30.
0 O șansă dintr-o mie:
— 18,45; 19,15.
0 Taina Leului: FERENTARI 
15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Erich 
Bergel
• Opera Română: Boema — 19,30, 
0 Teatrul de operetă: Sînge vle- 
nez — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio): Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie: Opinia pu» 
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Lăonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia): Viraj peri
culos — 15: 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Cînd luna e albastră
— 19,30: (sala Studio): O lună la
țară — 20. ■ l
• Teatrul Giulești: Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10; Poveste neterminată
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei): Aventurile 
Plum-Plum — 10; (sala din 
Academiei): Guliver în țara 
pușilor - 10; 17.
• Teatrul de stat din Oradea — 
secția maghiară — (în sala Tea
trului Mic): Luna dezmoșteniților 
— 20.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca- 

-lea Victoriei nr. 174): Nicuță... la 
Tănase — 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vastlescu": Trei fete de mă
ritat — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm’7»

0 Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 19,30.

i

pectivă au fost ridicate și instalate, la fiecare nivel, utilajele enorme. Efortul și ingeniozitatea omenească, iscusința și tenacitatea îmi amintesc palatul subteran al hidrocentralei de pe Lotru. Oamenii de aici seamănă cu cei de acolo. Acest lucru îl descopăr cu bucurie la oamenii de aici și îl subliniez : la Mahmudia. ca și la Galați, la Lotru, ca în sute de colțuri ale țării, pretutindeni unde sînt puși în fața unor sarcini mari, asemănătoare — oamenii noștri se comportă la fel,

cap cu utilajele, cu instalațiile, e de fapt marea lui pasiune — și totul are să meargă foarte bine. Inginerul Vasile Fodor a condus mai mulți ani flotația de Ia Somova : și a- colo a avut multă bătaie de cap și pînă la urmă a reușit să-și disciplineze și să-și formeze un colectiv bun, să perfecționeze instalațiile și să dubleze producția. Este mare.a sa vocație : să caute dificultățile și să le învingă. Această însușire explică prezența sa pe platforma acestui nou obiectiv industrial, de propor-

banda transportoare, un drum de ^aproape 5 kilometri — cea mai lungă bandă transportoare din țară — și care, la celălalt capăt al fluxului. îl descarcă la etajul superior al stației de spălare-sor- tare. De aici, a ultimă călătorie pe banda transportoare : calcarul ajunge pe platforma de Încărcare a portului nou construit.

Ohfe treceau, pînă ieri,

doar stolurile migratoare..»

spune că nu e prea spectaculos : în văzduh nu sare nici o piatră, în schimb tot muntele saltă cu un geamăt a- dînc și plesnește ca o oglindă lovită cu ciocanul, cu mii de crăpături adînci în trupul lui. Lupta cu inerția geologică cere forțe colosale. Pășim cu a- tenție peste crăpăturile largi, adînci în stîncă, printre muncitori care seamănă cu niște stane de piatră, albe, lingă forezele lor nervoase, înverșunate. Explozia în piatră, crăpăturile adînci in stîncă, asemenea unor fulgere pe cer — se prelungesc in mintea mea adine, pînă în viața oamenilor, pînă în conștiința și în condiția lor umană, re- petîndu-se și amplifi- cîndu-se pe plan so-

casare. Mașinile vin șl descarcă. De pe platforma de beton, calcarul adus cutreieră patru trepte, patru etaje în adînc, prin măruntaiele grele ale utilajelor concasorului care sfărîmă două sute de tone pe oră.Stația de concasare, alcătuită pe patru etaje in adînc. este construită in stinca muntelui, în roca cea mai sănătoasă : muntele o închide și o încinge cu zidurile lui. ca să reziste eforturilor, să nu permită gîndim muncă, menești care s-a săpat în munte această cavernă și în care s-a turnat apoi acest bloc de beton de patru etaje, iar pe înălțimea res-

vrednici de aceste sarcini.
i

trepidații. Ne la volumul de la energiile o- și tehnice cu s-a săpat

ntîlnim pentru cîteva clipe figura cunoscută și simpatică, tonifiantă a inginerului Vasile Fodor. cupat, șunat, nervi „viscolit" de minereu alb, alb ca un morar— „Merge ! Merge ! ne strigă din mers inginerul. Dar ne dă bătaie de cap. Are să ne mai dea bătaie de cap !... Și va merge !“Apoi dispare iarăși printre tehnicieni și muncitori. Din felul cum a rostit „au să ne dea bătaie de cap", am înțeles că a spus-o cu voluptate de specialist, că nu rie ; că bătaia

ții, la Mahmudia, care ii oferă suficient cimp de confruntare și de reușită. • Se va certa, desigur, și aici, pentru disciplină, pentru bunul mers — dar treaba va merge.Din primul stației de re, calcarul se odihnește, puțin pe banda transportoare care 11 duce în i bloc, tă a sare, are fluxul tehnologic se repetă cu utilaje asemănătoare, la fel dispuse etajat, pe verticală. Calcarul e aici supus Încă o dată muncilor grele, sfărîmat la dimensiunile definitive, cerute de siderurgie. Curge apoi liniștit pe

P ortul, înălțat mult deasupra Dunării, este prevăzut cu patru dane pentru încărcarea mărfurilor și o dană pentru călători. O macara Hercules își profilează fierăria grea pe luciul rece al fluviului. Vechea cherhana pescărească, înnegrită de vreme, și noua gară fluvială stau alături, ca trecutul și viitorul ‘ 'Printre casele și colorate, multe cu pomi ale satului de . și țărani, s-a înălțat ca un imens vapor luminos, colorat în vernil, școala generală cu :taj cu ferestre mari, cu laboratoare. mobilier nou, încălzire centrală. Tn mijlocul satului a fost construit un magazin universal cu etaj și au răsărit cîteva blocuri. Mahmudia angajează tehnicieni, maiștri și oferă apartamente la blocuri.Racordarea la civilizația modernă, ridicarea continuă a unor zone aflate odinioară în umbră, antrenarea a noi forțe de muncă în marele efort constructiv — toate aceste însufletitoare perspective deschise de politica patriotică și științifică a partidului nostru — le aflu, cu o imensă satisfacție și recunoștință. tn acest drum pe pămîntul Dobrogei renăscute.La întoarcere tovarășul meu de drum, geologul, își amintește vechile versuri : „Do- 
broge, tară săracă. / 
Bate vînt și crește 
piatră1'. Ce splendidă replică le dă ziua de Astăzi !

Mahmudiei. cochete împrej- și flori, pescari

se spe- asta de

bloc al concasa- curge. răsuflădoilea treap- conca- bloc etaje,
cel de-al, in a doua stației deAl doilea tot patru

Dar e foarte o- aproape înver- un pachet de în hanoracul

mai

I
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CONSTANȚA

Economii la 
metal și lemnColectivele întreprinderilor industriale și unităților de construcții desfășoară o perseverentă acțiune de reducere a normelor de consum, îndeosebi la metal si material lemnos. La Uzina mecanică de utilaje Medgidia s-au economisit, în primul trimestru din acest an, 575 tone metal și laminate. Rezultate meritorii au obținut în acest domeniu și Șantierul naval din Constanța, întreprinderea „Energia", șantierul de construcții „Litoral", iar la materialul lemnos întreprinderea de construcții hidrotehnice Constanta. De la începutul a- cestui an, întreprinderile industriale de interes republican și unitățile de construcții ale județului au redus consumurile specifice de metal și material lemnos cu 816 tone și, respectiv, 530 mc.

NEAMȚ

„Floarea 
prieteniei*O caravană ciclistă neobișnuită a pornit recent din Piatra Neamț. Ea a fost alcătuită din copii. Cei peste 100 concu- renți, reprezentanți ai școlilor din județul Neamț, au participat La acțiunea internațională de cicloturism „Floarea prieteniei". Ei s-'u întrecut vreme de trei zile, ui faza pe județ a acestui concurs pe un traseu de 150 km, pe ruta Piatra Neamț — Roman — Hanul Ancuței — Tg. Neamț — Piatra Neamț. în curînd, tot .aici, la Piatra Neamț, se va desfășura faza de zonă a „Florii prieteniei", de sub egida Consiliului Național al Organizației Pionierilor din România și a organizațiilor de pionieri din Iugoslavia. Cîștigătorii celor trei faze de zonă vor participa în luna august, alături de pionieri iugoslavi, la un mare concurs cicloturistic internațional, pe un traseu de 1 200 km, ce va străbate meleagurile celor două țări vecine și prietena.

ALBA

Primăvara 
BlajuluiTn parcul Avram Iancu din Blaj, în curs de amenajare, zilnic, după-amiaza, își dau intîl- nire sute de cetățeni care efectuează muncă patriotică. Ei au sădit pină în prezent mii de ?omi și sute de trandafiri, n incinta parcului se amenajează și un lac artificial. Pentru tineri se construiește un 

e ib, care va cuprinde săli de 
a ivitate și jocuri distractive, c , ie tărie și terasă. Alături de clubul tineretului se va amenaja o grădină-cinematograf. O curiozitate : în parcul Avram Iancu se găsește un stejar (quer- cus pedunculata) cu o vîrstă de 600 de ani, care consumă zilnic... 600 litri apă. In acest scop, pentru alimentarea stejarului, a fost construit un bazin-rezervor de apă.

TULCEA

9 200 ha eleșteeLucrîndu-se intens, zi de zi, fără nici o întrerupere, recent s-a încheiat, înainte de termen, popularea a peste 9 200 ha de eleștee, din județul Tulcea, cu puiet de crap, reproducători de crap și pești fitogeni. Toate suprafețele piscicole vizate au fost menținute astă-iarnă „pe uscat", fără apă, au fost dezinfectate cu var și au primit peste 1100 tone de îngrășăminte. De asemenea, în perimetrul eleșteelor s-au reparat peste 9 km de dig, iar instalațiile de filtrare a apei în parte s-au înlocuit cu altele noi. Specialiștii apreciază că la toamnă se vor obține, din eleșteele județului, producții în medie mai mari decît anul trecut, de peste 1 500 kg pește la hectar, iar în două bazine se fac experiențe ca să se realizeze o „recoltă" de pînă la 2 000 kg pește la hectar.
PRAHOVA

Festivalul de jazz 
„Ploiești- 70" începînd de ieri, 9 aprilie, și pînă la 11 aprilie se desfășoară cea de-a doua ediție a festivalului de jazz „Ploiești-’70“. Festivalul se înscrie în cadrul manifestărilor muzicale care au ca scop popularizarea acestui gen de muzică — jazz-ul, stimularea și consolidarea formațiilor instrumentale existente, precum și îmbogățirea repertoriului acestora și creșterea din punct de vedere calitativ a interpretării. La această nouă ediție a festivalului participă 12 formații de jazz profesioniste și de amatori din București, Iași, Timișoara, Ploiești și altele. In cadrul festivalului își vor mai da concursul Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat Ploiești și orchestra de jazz a Radioteleviziunii.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

Manifestări consacrate 

centenarului nașterii 
lui Lenin

în cadrul manifestărilor prilejuite de apropiată aniversare a centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Universitatea populară București, în colaborare cu Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, au organizat, joi după-amiază, la sediul muzeului, o conferință cu tema : „Aplicarea creatoare a ideilor leniniste in politica P.C.R.". Expunerea a fost susținută de conf. univ. dr. Ion Blaga.în asistență se aflau reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Consiliul municipal al sindicatelor Cluj și comitetul municipal al femeilor au organizat la Casa de cultură a studenților un simpozion cu tema ; „Lenin despre emanciparea femeii". Au vorbit conf. univ. dr. Călina Mare, conf. univ. Ion Vlad și lector univ. Natalia Popa, de la U- niversitatea „Babeș-Bolyai". Simpozionul a fost urmat de un program cultural artistic susținut de formații studențești. Aceluiași eveniment l-a fost consacrată o expoziție de fotografii și lucrări, de artă plastică ale pionierilor și școlarilor din Cluj.
★Vineri a avpt loc la Sibiu festivitatea deschiderii unei expoziții documentare organizate de comitetul județean de luptă pentru pace și comitetul municipal pentru cultură și artă, în colaborare cu consiliul județean A.R.L.U.S., în sala bibliotecii „Astra". Expoziția cuprinde o suită de fotografii oglindind activitatea marelui revoluționar, precum și volume reprezentînd ediții succesive ale operelor lui Lenin.Seri literare, expuneri, simpozioane au avut loc în ultima vreme în numeroase case de cultură și cămine culturale din orașele și satele județului Sibiu.
*1 Așezămintele culturale din județul Neamț organizează în aceste zile ample manifestări culturale, consacrate centenarului nașterii Iul V. I. Lenin. Astfel, la casele de cultură din Roman și Tg. Neamț, la căminele culturale din Tarcău, Slobozia, Zănești, Moldoveni și Roznov au avut loc simpozioane consacrate dez

voltării învățăturii marxist-leniniste. La librăriile și bibliotecile din localitățile amintite s-au deschis expoziții. cuprinzînd opere ale lui Lenin și reproduceri după tablouri înfăți- șîndu-1 pe conducătorul revoluției socialiste din Octombrie. Au fost, de asemenea, prezentate filmele „Caietul albastru" și „Lenin în Samara".*La căminele culturale și casele de cultură din județul Mehedinți s-au desfășurat pînă acum peste 250 de expuneri, simpozioane, seri omagiale și alte manifestări consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Lenin. Lectori ai comitetului județean de partid, profesori de științe sociale și literatură au prezentat momente semnificative din viața și activitatea revoluționară a genialului conducător al proletariatului.
★La Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe și Baraolt au avut loc simpozioane consacrate vieții și activității lui Lenin. Au vorbit prof. univ. Gali luliu, șeful catedrei de științe economice I.M.F. din Tg. Mureș, și Fabian Ernest, profesor Ia Liceul din Covasna.
★în întîmpinarea sărbătoririi centenarului nașterii lui Lenin, joi, la Casa prieteniei româno-sovietice din Tg. Mureș, a avut loc simpozionul : „Programul marxist-leninist de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.*. Au vorbit lectorii universitari Ion Pop și Czire Dionisie. Tot în cadrul acestor manifestări, la Institutul de medicină și farmacie din localitate a fost deschisă o expoziție de fotografii documentare, înfățișînd aspecte din activitatea lui Vladimir Ilici Lenin.\ *La Casa pionierilor din Fălticeni s-a deschis expoziția de desene „Lenin în viziunea plastică a copiilor". Expoziția cuprinde peste 50 de lucrări, aparținînd membrilor cercului de pictură de la Școala generală din Dolheștil Mari. De asemenea, a avut loc recitalul de versuri „Omagiu lui Lenin".

Cronica zilei
Președintele de onoare al Societății americane pentru controlul calității, Joseph M. Juran, a făcut marți și miercuri o vizită la Brașov. Specialistul american a vizitat Uzinele de tractoare și de rulmenți, unde a urmărit modul de efectuare a controlului de calitate, pe faze și operațiuni tehnologice, interesîndu-se de metodele utilizate in cele două întreprinderi pentru ridicarea calificării și specializării personalului care lucrează In acest important domeniu.Tot la Brașov, oaspetele a ținut o

conferință Ia Institutul politehnic despre „Probleme actuale privind îmbunătățirea calității și viabilității produselor".Joi, omul de știință american a vizitat uzina de anvelope Danubiana din Capitală.
★La invitația Uniunii Scriitorilor a sosit in țara noastră o delegație de scriitori din R.S.F. Iugoslavia compusă din Mladen Oljaca, Bogomil Gjuzel, Blagoja Ivanov. (Agerpres)

Căilor de Comunicații din Uniunea Sovietică
Joi, la Palatul Căilor Ferate Ro

mâne au continuat convorbirile în
tre delegațiile Ministerului Căilor 
de Comunicații din Uniunea So
vietică, condusă de ministrul B. P. 
Beșcev, și cea a Ministerului 
Transporturilor din Republica So
cialistă România, condusă de mi
nistrul Pavel Ștefan.

în cursul aceleiași zile, delega
ția sovietică a vizitat Centrul de

calcul electronic al Departamentu
lui Căilor Ferate.

Cu prilejul prezenței în țai-a 
noastră a delegației Ministerului 
Căilor de Comunicații din Uniunea 
Sovietică, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Basov, 
a oferit un dejun, iar ministrul 
Pavel Ștefan un dineu.

(Agerpres)

Pe profesorul AYDIN YALCIN l-am găsit la locuința sa de la marginea Ankarei. Elaborează un studiu referitor Ia schimbările structurale intervenite în economia Turciei. „Fac parte dintr-o generație care a devenit conștientă de necesitățile țării, ca și de posibilitățile ei, ne-a declarat d-sa. Avem încă multe probleme economice și sociale a căror soluționare va cere o întreagă perioadă istorică. Am întreprins primii pași spre consolidarea economiei, dar fenomenul actual care ne insuflă optimism este implantarea treptată in Turcia a unor industrii moderne, o- ferind o bază din ce in ce mai largă aspirațiilor noastre naționale in sensul unor schimbări in structura socială a țării”. Economist reputat, membru al parlamentului din partea partidului de guvernămînt, Aydin Yalcin este adept convins al industrializării, în cafe vede cheia soluționării problemelor fundamentale ale țării. Potrivit aprecierilor sale, eforturile întreprinse pentru depășirea situației de insuficientă dezvoltare, pentru modernizarea vieții economice și sociale, își au corespondentul în coordonatele politicii externe a Turciei, politică îndreptată, după cum se spune, spre colaborarea cu toate țările. „Perioada războiului rece — conlinuă d-sa — a afectat interesele tuturor popoarelor și Turcia a simțit puternic efectele negative ale unei politici bazată pe neîncredere și suspiciune. Indiferent de partidul ce s-ar afla la putere intr-o țară sau alta, Turcia este convinsă de necesitatea unei politici de coexistență pașnică, de colaborare reciproc avantajoasă. O anumită etapă a istoriei postbelice ne-a Împins in N.A.T.O., dar considerăm că acest lucru nu trebuie să influențeze asupra relațiilor noastre cu alte țări".Aceleași opinii le-am auzit din partea a numeroși alți interlocutori, membri ai parlamentului, intelectuali de vază, exponenți ai opiniei publice în cercuri guvernamentale competente ni s-a precizat că baza politicii externe a Turciei o constituie preocuparea pentru asigurarea securității sale, dezvoltarea relațiilor ei internaționale „într-un cadru de interes reciproc", a spiritului cooperării între toate statele, sprijinirea activă a eforturilor întreprinse „pen

tru realizarea unui climat de pace in lume in general și îndeosebi in regiunea înconjurătoare". Depășind perioada unei orientări într-o singură direcție — ne-a declarat prof. HALOK ULMAN, de la Facultatea de științe politice a Universității din Ankara — politica externă a Turciei are un „caracter multilateral". „La noi este generală convingerea că dezvoltarea relațiilor între țări cu sisteme sociale diferite, pe baza incre-
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ECOURI LA MECIUL R. F. G - ROMÂNIA

Un test util pentru
ambele echipe

CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA MIRCEA MOARCAȘ

întîlnirea de fotbal de pe stadionul- „Neckar" din Stuttgart zentativele României și R. F. a Germaniei a marcat încă o gătirea echipei noastre drumul spre Mexic. O etapă care început după reîntoarcerea din turneul sud-american și care a cuprins perioade de relaxare apoi de pregătire fizică intensă la cluburi și, în sfîrșit, drumul spre orașul de pe malurile Neckarului. Din acest punct de vedere partida de miercuri seara a avut menirea să dea o serie de răspunsuri la întrebările pe care conducerea tehnică a echipei noastre reprezentative ca și iubitorii de fotbal din țară și le puneau în mod firesc. Cîteva dintre ele : „Este oare apt Lupescu pentru postul de apărător central ?“, „Va da Dumitru randamentul așteptat „A mai acumulat întreaga echipă ceva după turneul sud-americanRăspunsurile sînt afirmative, ele aducînd aprecieri pozitive despre jocul echipei noastre.Considerăm semnificativ în primul rînd faptul că alături de acea preocupare obsesivă a jucătorilor noștri de a nu pierde jocul (explicabilă, dealtfel, datorită unor rezultate anterioare) și-a făcut apariția și tendința de a ne impune punctul de vedere, de a căuta golul și implicit victoria. Și aceasta, tocmai într-un meci în care întîlneam echipa vicecampioa- nă mondială — una din actualele pretendente la titlul mondial. Avînd în vedere redutabila echipă aliniată de antrenorul vest-german Helmuth Schon, ca și faptul că am jucat pe terenul unor asemenea adversari, se poate spune că scorul de 1—1 este mai mult decît onorabil, dar acum toate gîndurile noastre sînt concentrate asupra pregătirilor pentru „Mexico ’70".Pentru a da cititorilor noștri o diversitate de păreri asupra jocului de miercuri seara de pe stadionul din\ Stqttgart, ne-am adresat celor mai indicate persoane în măsură să ne dea răspunsuri autorizate.Vicepreședintele Federației române de fotbal, Ion Balaș, conducătorul lotului, ne declară, printre altele: „Jocul a constituit un test util pentru ambele echipe. Pentru echipa noastră verificarea s-a dovedit a fi cu atît mai utilă cu cît a avut loc în condiții de dificultăți maxime : joc în deplasare. făcut după solicitările meciurilor de duminică ; un adversar redutabil, atestat prin medalia de argint de la Londra. Evoluția echipei noastre în această întîlnire ne-a conferit cîteva concluzii deosebit de importante : necesitatea desăvîrșirii pregătirii fizice a echipei noastre, ca o cerință imperioasă ; un ritm de joc mult mai viu : mai multă agresivitate în atac ; eforturi pentru omogenizarea echipei, avîndu-se în vedere că un joc colectiv constituie una din căile succesului".Antrenorul principal al echipei R. F. a Germaniei, Helmuth Schon, ne-a declarat : „<~ jocul selecționatei mărindu-i evoluția Echipa “ ' " . _ ___________Stuttgart a fost cea mai bună cele trei meciuri pe care le-am văzut. Echipa are un bun sistem defensiv ; nu trebuie uitat insă că atacul este cel care aduce victoria. în privința jucătorilor, aprecieri deosebite pentru Dumitru, Lupescu și Mocanu. Portarul Răducanu are ieșiri spectaculoase, dar hazardate. Tn privința echipei vest-germane cred că a fost superioară tehnic în primele 30 de minute de joc. deși în acest interval a primit și golul. Ambele formații au jucat sub semnul oboselii, absolut firești după meciurile ce s-au succedat în ultimele zile. Trebuie spus că nici eu și nici colegii români nu am urmăriț să împingem acceleratorul la maximum. Pentru ambele echipe întîlnirea a fpst însă, cred, deosebit de utilă și bogată în învățăminte".

dintre repre-etapă în pre- naționale în a

.Cunosc acum bine României, ur- în trei rînduri. aliniată pe stadionul din din

■ ■ a ■ a ■ ■Blocurile militare și economice — spune d-sa — sînt contrare intereselor tuturor popoarelor. E necesar ca „relațiile între țările europene să pornească de la interesele naționale fundamentale ale popoarelor, care sînt peste tot aceleași : asigurarea progresului și a păcii. Insist a- supra necesității cooperării — arată d-sa. Cooperarea în domeniul economic, științific și cultural este, în opinia mea, cheia securității politice". A-

De astăzi, la Slănic-Prahova

Campionatele mondiale
de aeromodelism

Mircea Lucescu (căpitanul echipei României), ne-a declarat : „Este indiscutabilă valoarea instructivă a întîlnirii pentru echipa noastră. Principalele obiective pe care cred că trebuie să le urmărim sînt următoarele : o ieșire cît mai rapidă de la apărare în atac ; o pregătire fizică mult mai bună ; în sfîrșit, dorința unor întîl- niri cu echipe asemănătoare aceleia a R. F. a Germaniei, care să practice un frumos joc de pase, de concepție".„A fost un joc reciproc util — ne-a declarat căpitanul echipei R. F. a Germanleț, Wolfgang Overath. Românii pun prea mult accent pe apărare și prea puțin pe atac. Vă rog să considerați aceasta ca o recomandare colegială. Mai multă mobilitate pe teren, inițiative rapide și judicios valorificate pentru o finalizare pozitivă. Personal, la Mexic, văd echipa României calificată în sferturile de finală".în încheiere, o scurtă declarație făcută ziariștilor de antrenorul Angelo Niculescu : „în meciul cu echipa vest- germană, apărarea noastră a jucat excelent. Dacă apărarea va juca și în Mexic tot atît de bine, vom reuși să facem față meciurilor grele din grupă. Rezultatul de 1—1 ne-a dat foarte multă încredere în forțele noastre".
★Jucătorii români s-au înapoiat în țară ieri după-amiază. Pe aeroportul Băneasa, ei au fost întîmpinați de reprezentanți ai F.R.F. și numeroși iubitori ai sportului cu balonul rotund, veniți să-i felicite pentru rezultatul obținut pe Neckarstadion din Stuttgart.„A fost un meci foarte greu declarat Lupescu unui redactorziarului npstru ; sint bucuros că am corespuns încrederii acordate de către conducerea tehnică a echipei, jus- tificînd astfel selecționarea mea".

în organizarea Federației române de modellsm, începînd de astăzi, timp de trei zile, într-una din spațioasele „săli" subterane ale Salinei Slănic- Prahova, se vor desfășura întrecerile celei de-a V-a ediții a campionatelor mondiale de aeromodele (clasa F 1 D). Evenimentul suscită un interes aparte pentru concurenți, condițiile de întreceri fiind socotite printre cele mai bune, permițînd realizarea unor performanțe de înalt nivel, chiar noi recorduri mondiale.

La aceste campionate participă ae- romodeliști din 10 țări : Cehoslovacia, Finlanda, Franța, R. F. G., Italia, Iugoslavia, Polonia, S.U.A., Ungaria și România. Printre cei prezenți se află și campionul mondial de anul trecut — James Richmond (S.U.A.), precum și deținătorul recordului lumii — JirP Kalina (Cehoslovacia).Competiția în sine constă în șasa lansări (una vineri, trei simbătă șl două duminică).
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

a al

— Cursa de 70 km fond des- la Murmansk s-a încheiat cu sovieticului Viaceslav Vede- 4h Pe locurile 2 și 3, la egalitate, s-au clasat Ciarkovski și Terebov — ambii cu 4h 05’49”.CICLISM. — Peste 150 de concurenți își vor măsura duminică forțele în clasica cursă ciclistă internațională: Paris—Roubaix. Printre cei care vor lua startul se numără vedete incontestabile ale ciclismului mondial, în frunte cu Eddy Merckx (Belgia), Gi- 1 mondi (Italia), Dancelli (Italia), Go- defroot (Belgia), Poulidor (Franța), Motta (Italia), Petterson (Suedia), Sercu (Belgia) și alții.HOCHEI PE GHEAȚĂ. — Competiția internațională Universiada de iarnă a continuat la Tampere cu desfășurarea meciului de hochei pe gheață dintre selecționatele Finlandei și Elveției. Hocheiștii finlandezi au obținut victoria cu scorul de 9—1 (1—1, 6—0, 2—0).FOTBAL. — Selecționata de fotbal a Bulgariei va susține la 3 mai un nou joc de verificare în vederea turneului final al campionatului mondial din Mexic. Fotbaliștii bulgari vor întîlni echipa U.R.S.S., care, de asemenea, se pregătește pentru acest eveniment. La 8 mai la Plovdiv echipa Bulgariei va întîlni o selecționată cehoslovacă, iar la 13 mai va juca la Sofia cu e- chipa Greciei.

SCHI, fășurată victoria nin, cronometrat cu timpul de 02’16”. ~ ' -----
• La Dresda într-un meci amical s-au întîlnit selecționatele de fotbal — juniori ale R. D. Germane și Bulgariei. Gazdele au obținut victoria cu 2-0 (1—0).ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL A SUEDIEI, ORVAR BERG- MARK, a selecționat 40 de jucători, printre care se numără și 9 profesioniști, în vederea alcătuirii formației pentru campionatul mondial. La 16 mai, echipa Suediei va întîlni în meci amical la Budapesta selecționata Ungariei. Antrenorul suedez a anunțat că va apela la serviciile unor jucători care activează la o serie de e- chipe profesioniste din străinătate. Este vorba de Grahn (Grasshoppers Ztirich), Kindvall (Fejnoord), Magnusson (Olimpique Marsilia) Persson (Glasgow Rangers), Nordahl (Ander- lecht) și alții.IN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI DE FOTBAL ASIATIC inter- cluburi, Tadj (Iran) a învins cu scorul de 2—0 (0—0) pe Medan (Indonezia). în finală, clubul iranian va întîlni formația Hapoel (Israel).

automobilistică

F. R. Ciclism"Prima etapă a competiției „Cupa F.R. Ciclism", desfășurată pe șoseaua București—Urziceni, a fost cîști- gată de rutierul Nicolae Ciumeti (Dinamo București), cronometrat pe distanța de 90 km cu timpul de 2 h 09’ 11". Pe locurile următoare — în același timp cu învingătorul — au sosit Vasile Teodor și Constantin Grigo- re (ambii de la Dinamo București).Etapa a 2-a a competiției se va disputa astăzi cu începere de la ora , 15,00 pe șoseaua București—Urziceni <100 km).
O IERI A PLECAT LA BUDAPESTA LOTUL A.C.R. care va lua parte la Turul automobilistic al Ungariei. Raliul, organizat în cadrul festivităților prilejuite de aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea Ungariei, se desfășoară în zilele de 11 și 12 aprilie. Țara noastră va fi reprezentată de echipajele Șt. Iancovici— Val. Angelescu și L. Covaci—C. Șer- bănescu, care vor pilota automobile „Dacia 1100-S", produse special pentru asemenea competiții la uzinele de la Pitești.• COMISIA NAȚIONALA SPORTIVA AUTO A A.C.R. a hotărît în

ultima sa ședință ca la actualul campionat național de raliuri, avînd în vedere gradul deosebit de dificultate al competiției, să nu fie admisă participarea piloților începători, care nu au avut licență anul trecut. Aceștia pot lua parte la probe ca navigatori ai piloților consacrați. Piloții începători sînt însă acceptați în campionatul național de viteză în coastă, precum și în raliurile locale — care de altfel vor constitui, începînd cu acest an, o etapă obligatorie pentru cei care doresc a primi licență pentru campionatul național de raliuri.

vremea

Ignis Varese
la baschet(Corespondență telefo- Plopeanu). Joi seara,

masculinSARAJEVO nică de la N. . în sala Skenderia din Sarajevo s-a disputat finala „C.C.E." la baschet masculin între echipele Ignis Varese și Ț.S.K.A. Moscova. Baschetbaliștii italieni au reușit să obțină victoria cu scorul de 79—74.Ignis a început jocul decisă și, după numai cîteva minute, conducea cu 12 puncte. In continuare, Ț.S.K.A.

a făcut o adevărată cursă de urmărire, reușind ca spre finalul jocului să se apropie la 3 puncte diferență. O serie de șase coșuri marcate de către Flavorea (Ignis) și 2 atacuri ratate de Andreev (Ț.S.K.A.) au dus la stabilirea scorului final. Și astfel, Ignis Varese a cucerit titlul de campioană europeană în întrecerea echipelor de club.

Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a fost variabil, mai mult noros. Au căzut ploi temporare în Banat și local in Oltenia, Crișana, Podișul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și vestul Munteniei. Local în Banat ploile au avut caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale în Banat și Dobrogea. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 10 grade la Cîmpeni și 24 grade la Turnu Măgurele. în București: Vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 24 grade.Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 aprilie a.c. In țară : Vremea va fi în general instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale mai ales sub formă de aversă. Vînt potrivit. Temperatura în scădere treptată începînd din nord-vest. Minimele vor fi cuprinse între 2—12 grade iar maximele între 12—20 grade. In București : Vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Ploi sub formă de averse. Vînt potrivit. Temperatura în scădere în a doua parte a intervalului.
■ ■ ■ B B ■pentru asigurarea păcii". Interlocutorul ține să sublinieze „personalitatea României in promovarea securității în Europa", faptul că țara noastră „prin politica ei externă constructivă aduce o contribuție prețioasă Ia statornicirea de raporturi normale între statele europene".Numeroase personalități din capitala Turciei apreciază că o conferință europeană ar fi de natură să contribuie în mod însemnat la dezvoltarea

TURCIA: Opțiuni pentru o politica „deschisă 
spre toate țările", întemeiată pe încredere 

și respect reciproc
derii, este calea cea mai eficientă pentru asigurarea securității și a calmului in Europa, că eforturile depuse in acest domeniu sînt o contribuție de preț la cauza păcii generale”.Din discuțiile cu numeroși interlocutori a reieșit preocuparea pentru așezarea relațiilor dintre țările europene pe baze normale, pentru înlăturarea piedicilor ce mai persistă în raporturile dintre statele continentului nostru. In opinia lui SAADI KOțiAS, deputat in Medjilis din partea Partidului Republican Popular, principala formație a opoziției parlamentare, sînt necesare eforturi pentru „înlăturarea divizării Europei”.

X, CORESPONDENȚA 
W DIN ANKARA
I DE LA AL. C1MPEANU

ceeași idee o reliefează dr. AHMED IHSAN KIRIMLI, unul din liderii Partidului Dreptății, secretar al comisiei parlamentare pentru probleme externe. „Dezvoltarea relațiilor între țările europene, indiferent de orînduirea lor internă, este o garanție a securității. Apartenența Ia pacte militare diferite nu trebuie să împiedice colaborarea, ci, dimpotrivă, să fie un îndemn Ia eforturi sporite

cooperării internaționale în Europa, la înlăturarea impedimentelor ce mai persistă pe această cale. „Sîntem în favoarea unei conferințe în problemele securității europene — menționa prof. Yalcin. Considerăm că procesul pregătirii unei asemenea conferințe ar trebui să evidențieze voința tuturor țărilor de a contribui prin fapte la soluționarea problemelor divergente, IU înlăturarea focarelor potențiale de încordare". In opinia lui o cale pentru normalizarea .relațiilor inter-europene ar fi „înlăturarea sau, ca prim pas, reducerea prezenței militare străine în Europa, ceea ce ar avea ca rezultat

imediat întărirea încrederii intre popoare și state, dezvoltarea colaborării". AKțJAL EROL, unul din tinerii membri ai Medjilisului, a sintetizat concepțiile cu privire la căile de asigurare a păcii în Europa și în lume în cuvintele : „De la echilibrul fricii, care a dominat Europa în perioada postbelică, e necesar să se treacă la un echilibru nou, bazat pe dezarmare și pe încredere".Preocupată de problemele actuale ale vieții internaționale, Turcia este îndeosebi interesată în a-și întări colaborarea cu țările vecine, au subliniat, în convorbirile pe care le-am avut, personalități guvernamentale, ca și reprezentanți de seamă ai opiniei publice. Este unanimă opinia cu privire la necesitatea ca relațiile in- terbalcanice să se intensifice, evoluție pentru care se consideră că există posibilități reale. Deputatul Saadi Kofas și-a exprimat, de pildă, părerea că transformarea Balcanilor în- tr-o zonă lipsită de armament nuclear ar fi în interesul tuturor popoarelor din regiune și al păcii generale.Interlocutorii au evidențiat, în repetate rînduri, buna tradiție a relațiilor dintre Turcia și România, evoluția favorabilă, în ultimii ani, a acestor raporturi. „Un model al posibilităților de cooperare în Balcani l-au dat Ataturk, creatorul statului turc modern, și eminentul politician român Titulescu — a ținut să arate dr. Kirimli, în timp ce prof. Yalcin a evidențiat dorința deputaților din Medjilis „ca trăsăturile ce caracterizează legăturile dintre statele și popoarele noastre să se statornicească în relațiile dintre toate țările balcanice, ceea ce ne-ar da certitudinea unei păci trainice în această zonă". Numeroși interlocutori au reliefat valoarea de exemplu a progresului multilateral al României, a politicii sale active, constructive în Balcani și în general în lume. „Succesele obținute în țara dumneavoastră în dezvoltarea economică, politica ei externă stîr- nesc admirația noastră. Ele au adus României un înalt prestigiu”, declară în continuare profesorul Yalcin. „A fi prieten cu un popor mîndru, în plin elan al creației, cum este po- porul român, înseamnă un cîștig de preț" — spune la rîndul său dr. Kirimli.

La Ankara se relevă cu satisfacție că în ultimii ani s-au dezvoltat simțitor schimburile economice și comerciale turco-române, principalul domeniu al colaborării dintre cele două țări. Chiar în aceste zile, la Samsun, un grup de specialiști români acordă asistență tehnică necesară instalării unor utilaje livrate de țara noastră pentru fabrica de acid sulfuric din localitate. La începutul anului, prima instalație românească de foraj a poposit pe teritoriul Turciei, unde se depun eforturi deosebite pentru descoperirea de noi surse de țiței. Cu cîteva zile în urmă, s-a încheiat la Ankara o primă rundă a tratativelor avînd ca obiect livrarea de echipament românesc pentru construirea unei hidrocentrale la Aiva- gic. România beneficiază, la rîndul ei, de produse ale economiei turce, ca, de pildă, bumbac, țesături, piei, metale neferoase, cărbune, citrice. Aprecierea generală este că. înregistrînd creșteri importante în ultimii ani, schimburile economice și comerciale dintre cele două țări se găsesc totuși într-o fază, de început și că există multiple posibilități pentru amplificarea lor.O etapă nouă, superioară, a marcat în legăturile dintre cele două țări vizita de anul trecut a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Turcia, „Această vizită— aprecia CALAL TEVFIK KARA- SAPAN, fost ministru, personalitate de seamă a vieții obștești din Turcia— a lăsat o impresie profundă și a avut darul de a constitui nu numai cea mai expresivă manifestare a bunelor raporturi turco-române, dar și de a le contura o nouă perspectivă fructuoasă”. La Ankara se relevă că aceluiași cadru i se circumscrie apropiata vizită a președintelui Turciei, Cevdet Sunay, la București. Acest eveniment — se precizează aici — va oferi prilejul continuării schimbului de vederi dintre cei doi șefi de state, în legătură cu stadiul actual și viitor al relațiilor de colaborare turco-române, urmînd să fie, de asemenea, examinate acțiunile și măsurile ce se impun pentru continuarea procesului de destindere în Europa, pentru crearea pe continent a unui climat al securității și încrederii.



O unitate de artilerie a forțelor patriotice sud-vietnameze în poziție de lupta

AGRAVAREA
SITUAȚIEI 

DIN’
GUATEMALACIUDAD DE GUATEMALA 9 (A- gerpres). — Agențiile de presă internaționale anunță că situația din Ciudad de Guatemala cunoaște o agravare continuă. Organizații de extremă dreaptă, de tipul celei cunoscute sub numele de „Mano“, au dezlănțuit atacuri violente împotriva organizațiilor și personalităților politice de stingă. în urma unui anunț telefonic anonim, poliția a descoperit, în apropierea locului unde fusese asasinat von Spreti, trupul neînsuflețit al unui fost deputat — Cesar Montenegro Paniagua. Acesta, înainte de a fi spînzurat, a fost torturat de’ către membri ăi organizației „Mano",Președintele ales al Guatemalei, colonelul Carlos Arana Osorio, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, dacă în decurs de trei luni — perioadă în care el urmează să preia funcția în care a fost ales — problema securității diplomaților nu va fi rezolvată, guvernul va participa la negocieri pe plan internațional în această problemă.

PRAGA

începerea convorbirilor 
româno-cehoslovacePRAGA 9. — Corespondentul Agerpres E. lonescu transmite : Joi au început ia. Praga convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Jan Marko.Ministrul de externe al României, care face o vizită oficială la Praga, a fost primit joi după-amiază de Vasil Bilak, membru al Prezidiului și

secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. La intîlnire au participat Jan Marko, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Miroslav Muller, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, precum și Ion Obradovici, ambasadorul României la Praga.Seara, ministrul Jan Marko a oferit un dineu în onoarea oaspetelui român.
Comunicat după vizita 

lui Ciu En-lai 
în R.P.D. Coreeană

COLOCVIU CONSACRU 

CENTENARULUI NAȘTERII 

LUI V. I. LENIN
HELSINKI 9 (Agerpres). — în 

localitatea finlandeză Tampere se 
desfășoară în prezent colocviul cu , 
tema „Lenin și dezvoltarea științei, 
culturii și educației" organizat de 
U.N.E.S.C.O. Participă reprezen
tanți din peste 30 de țări din Eu
ropa, America, Asia și Africa. în 
cadrul lucrărilor colocviului a luat 
cuvintul prof. Valter Homan, mem
bru al prezidiului Academiei de 
Științe Sociale și Politice, care a 
vorbit despre „Activitatea Partidu
lui Comunist Român în promova
rea științei și tehnicii îzi lumina 
ideilor leniniste".

LESOTHO

VIETNAMUL DE SUD

Poziții
9 

americano - saigoneze 
sub tirul 

forțelor patriotice SAțGON 9 (Agerpres). — In noaptea de miercuri spre joi, .detașamentele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și-au continuat atacurile asupra pozițiilor și instalațiilor militare americano-saigoneze. Potrivit primelor informații furnizate presei de către comandamentul corpului expe- dițiopar american, forțele patriotice au atacat alte 16 poziții americano-saigoneze.
Conferința cvadripartită 

de la ParisPARIS 9 (Agerpres). — Cea de-a 62-a ședință a Conferinței cvadripar- tite în problema vietnameză nu a marcat un progres al tratativelor. Șeful delegației Administrației de la Saigon, Pham Dang Lam, ca și delegatul S.U.A., Philip Habib, care au vorbit la începutul ședinței, au refuzat să accepte principiul unei retrageri depline și necondiționate a forțelor americane din Vietnam ca fundament al reglementării pașnice a problemei vietnameze.Delegatul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Van Tien, a subliniat din nou necesitatea încetării politicii Statelor Unite de „vietnami- zare" a războiului. El a arătat că retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud ar constitui un pas pe calea restabilirii păcii nu numai în această țâră, ci și în Laos și Cam- bodgia. Âceastă idee a fost susținută și de delegatul Republicii Democrate Vietnam, Nguyen Minh Vy,

ORIENTUL APROPIAT

Dezaprobare față de atacurile 
aviației israeliene 

asupra unei școli egipteneWASHINGTON 9 (Agerpres). - Purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert McCloskey, a dat publicității o declarație în legătură cu raidul de miercuri al aviației israeliene în cursul căruia o școală a fost atinsă de bombe, iar 30 de copii egipteni și-au pierdut viața. Acest tragic incident — se arată in declarație — este o nouă consecință deplorabilă a nerespectării continue a rezoluției O.N.U. privind încetarea focului. Apelăm din noii la toate părțile să respecte cu strictețe această rezoluție pentru a preveni repetarea incidentelor care provoacă moartea ori rănirea civililor.
♦LONDRA 9 (Agerpres). — Intr-un comunicat oficial publicat joi de Ministerul de Externe al Marii Britanii, guvernul englez deplinge faptul că in timpul raidului efectuat

miercuri de aviația israeliană asupra teritoriului R.A.U. și-au pierdut din nou viața numeroși civili. „Acest incident — se arată în comunicat — este cu atît mai tragic cu cit majoritatea victimelor sînt copii'1.
★PARIS. — Angie Brooks, președinta Adunării Generale a O.N.U., care a făcut o vizită oficială la Tel Aviv, a făcut miercuri o escală pe aeroportul Orly, in drum spre New York. într-o scurtă declarație făcută presei, Angie Brooks a relevat că este convinsă că Organizația Națiunilor Unite poate avea un mare rol în ce prjvește realizarea unei soluționări pașnice a conflictului din Orientul Apropiat. Ea și-a exprimat, totodată, convingerea că atit popoarele arabe cit și cel din Israel pot trăi în pace și că coexistența dintre acestea este posibilă.

GENEVA

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 9. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite : în 
ședința de joi a Comitetului pen
tru dezarmare, șefa delegației sue
deze, Alva Myrdal, a abordat o se
rie de aspecte ale problemei ar
melor chimice și biologice. Refe- 
rindu-se la controlul asupra pro
ducției și stocării acestor arme, 
vorbitoarea a emis icțeea interna,-, 
ționalizării lui. De asemenea, ea 
s-a pronunțat în favoarea infor
mării pe plan internațional, ca un 
principiu primordial.

PEKIN 9 (Agerpres). — La încheierea vizitei oficiale de prietenie în R.P.D. Coreeană a premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că acesta a avut convorbiri, desfășurate într-o at. mosferă frățească și tovărășească, cu Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene. Părțile au procedat la un schimb de păreri cu privire la întărirea și dezvoltarea în continuare' a relațiilor tradiționale prietenești și a cooperării dintre popoarele celor două țări, precum și la alte probleme de interes comun. Ele declară că consolidarea pe mai departe a prieteniei militante și a unității prietenești dintre cele două popoare este în deplină concordanță cu interesele cauzei lor comune. In comunicat se subliniază necesitatea menținerii vigilenței împotriva imperialismului american, care pune la cale intervenții armate fățișe și acțiuni subversive împotriva mișcării de eliberare națională a popoarelor din Asia, submimnd astfel pacea în această regiune a lumii. Imperialismul american, se arată în comunicat, își îndreaptă tăișul agresiunii împotriva Asiei — în special împotriva țărilor socialiste din Asia — și încearcă să-i facă pe asiatici să lupte împotriva asiaticilor. Sprijinit în mod activ de imperialismul american, se arată în continuare în comunicat, militarismul japonez a reînviat și a de

venit o forță periculoasă de agresiune în Asia. Cele două părți declară că actuala luptă împotriva militarismului japonez reprezintă o parte a luptei împotriva imperialismului american și o luptă pentru apărarea păcii în Asia și în întreaga lume.Partea coreeană, se arată în comunicat, sprijină lupta dreaptă a poporului chinez pentru eliberarea Taivanului Și realizarea integrității teritoriale, pentru restabilirea drepturilor legitime ale poporului chinez pe are..a internațională. Partea chineză sprijină politica justă a guvernului R.P.D. Coreene de reunificare a țării.Părțile își exprimă sprijinul deplin și solidaritatea cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. pentru salvarea națională, ce- rînd încetarea războiului și retragerea completă și necondiționată a trupelor S.U.A. și ale acoliților lor din Vietnam. Totodată, părțile condamnă amestecul S.U.A. în Laos și Cambod- gia și își exprimă sprijinul pentru declarația prințului Norodom Sianuk, din 23 martie 1970.în încheierea comunicatului se a- rată că cele două părți constată cu satisfacție că vizita premierului Ciu En-lai în R.P.D. Coreeană a adus o nouă contribuție la întărirea și dezvoltarea prieteniei tradiționale și a cooperării dintre popoarele R.P. Chi-ț neze și R.P.D. Coreene.

TRATATIVE 
SUB ESCORTA

MASERU 9 (Agerpres). — Joi dimineața, la Maseru a avut loc o reuniune extraordinară la care au participat, primul ministru al statului Lesotho, Leabua Jonathan, și liderii celor trei organizații de opoziție Partidul Congresului, Partidul Dreptății și Partidul Democratic, pentru a analiza situația din țară. Șefii Pârtie r lui Congresului din Lesotho, Nts.. Mokhehle, și Partidului Libertății, Tsepo Mohaleroe, aflați sub stare de arest de la 30 ianuarie, după anularea rezultatelor alegerilor generale și suspendarea constituției, au fost conduși sub escortă pînă la reședința actualului șef al guvernului.Un purțător de cuvint guvernamental a declarat că reuniunea s-a soldat cu un eșec, neajungindu-se la nici un acord intre actualul regim și liderii opoziției. Această întrunire a fost hotărîtă ca urmare a incidentelor violente ce au avut loc în ultimele zile în urma cărora și-au pierdut viața 150 de persoane.

Cereri pentru oprirea 
cursei înarmărilor rachete nucleareWASHINGTON 9 (Agerpres). - McGeorge Bundy, fost consilier de politică externă al președinților Kennedy și Johnson, a cerut guvernului S.U.A. să pună capăt lucrărilor la sistemul de rachete antirachete „Safeguard" și rachetele de tipul „Mirv", pentru a contribui astfel la succesul convorbirilor sovleto-americane, programate' la 16 aprilie la Viena.

Fizicianul dr. Herbert York, consilier științific în timpul Administrației Eisenhower, a apreciat, la rîndul său, că continuarea lucrărilor la sistemele „Safeguard" și „Mirv" îngreunează foarte mult, ori face chiar imposibilă realizarea unui acord în problema controlului asupra înarmărilor. York a cerut oprirea acestor lucrări.

Dezvoltarea relațiilor 
economice ale 

Cubei cu țările 
Europei occidentaleHAVANA 9 (Agerpres). — Legăturile economice ale Cubei cu țările vest-europene au început să se dezvolte în ultima perioadă, informează agenția < Prensa Latina. Cuba a comandat un lot de autobuze la o firmă specializată din Anglia, dintre care 10 străbat deja drumurile țării. Paralel cu eforturile proprii de construire a unei flote naționale. Cuba se orientează și. spre, comandarea în străinătate a unor nave de diverse tipuri. Astfel, în Franța urmează să fie construite 10 nave de pescuit. Recent, la Havana a fost semnat un protocol cu privire la prelungirea pînă în 1972 a valabilității acordului comercial și de plăți dintre Cuba și Spania.

„Ne vom angaja in cu- 
rînd într-o luptă cu compa
niile petroliere străine, imediat ce va fi terminată evacuarea bazelor militare străine de pe teritoriul Libiei", a declarat președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, colonelul Moamer El Ge- dafi. El a atras atenția asupra manevrelor cercurilor occidentale care intenționează să răpească Libiei dreptul de a-și exploata bogățiile naturale. Agenția Reuter reamintește cu acest prilej că, în prezent, la Tripoli se duc tratative între guvernul Libiei și reprezentanții companiilor petroliere străine, în vederea majorării prețului petrolului brut plătit de acestea statului libian.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a sosit joi într-o vizită de patru zile în Filipine, la invitația guvernului acestei țări. U Thant va avea o serie de întrevederi eu președintele Ferdinand Marcos și cu alți membri ai guvernului filipi- nez, cu care va examina probleme referitoare la situația din Asia de sud-est. •

Refuzul Senatului ameri
can de a confirma numirea 
judecătorului H. Carswell ca membru al Curții Supreme a S.U.A. a avut un viu ecou la Washington. „Se întîmplă pentru prima oară în acest secol, scrie A.F.P., ca un președinte al Statelor Unite să fie dezavuat de două ori succesiv in materie de numiri în Curtea Supremă". Agenția Reuter apreciază, la rindul său, că problema completării Curții Supreme riscă să devină o problemă majoră în campania pentru alegerile legislative din noiembrie.

Reuniunea parlamentului
european. Parlamentul european(organ consultativ format din parlamentari ai celor șase țări membreale C.E.E.) a început sesiunea extraordinară la Luxemburg, sub președinția deputatului italian Mario Scel- ba. Parlamentul va examina, de asemenea, un raport asupra situației economice a Pieței comune pe 1969 și perspectivele pentru 1970.
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Nici o decizie in ce privește
lansarea navei „Apollo-13"

astronautului

CAPE KENNEDY 9 
(Agerpres). — NASA a 
inunțat oficial miercuri 
seara că se ia in consi
derare posibilitatea în
locuirii
Thomas Mattingly cu. 
pilotul din echipajul 
de rezervă al modulu
lui de comandă al na
vei spațiale „Apollo- 
13“, John Swigert, care 
este imun la rufeolă. 
Dr. Charles Berry a 
declarat că Mattingly 
nu poate fi utilizat, in- 
trucit pericolul de a se

îmbolnăvi este foarte 
mare. El a precizat că 
decizia privind respec
tarea programului de 
lansare a navei, pre
văzută pentru sîmbătă, 
ora 19,13 G.M.T. ' 
pinde de'modul 
Swigert va reuși să-și 
coordonezeși să se a- 
comodeze cu ceilalți 
doi membri ai echipa
jului, James Lovell și 
Fred Haise.

Un purtător de cu
vint al Centrului spa
țial de la Cape Ken-

de- 
cum

nedy a menționat că 
Swigert, care este a- 
preciat • ca fiind bine 
pregătit, a inceput deja 
să repete împreună cu 
Lovell și Haise opera
țiile cele mai dificile, de 
pilotaj „care cer o co
ordonare rapidă și 
strinsă a acțiunilor". 
Din această cauză, 
NASA nu va putea lua 
o hotărire definitivă in 
privința lui Swigert 
decit după cel puțin ?4 
de ore de antrenament, 
deci nu mai devreme 
de vineri dimineața.
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agențiile de presă transmit:
Primul ministru al Sue

diei, Olof Palme, și-a încheiat vizita în Marea Britanie. în comunicatul publicat se arată că primii miniștri ai Suediei și Marii Britanii au convenit, asupra dezvoltării cooperării dintre cele două țări în domeniile tehnologiei și energiei nucleare. Olof Palme s-a declarat convins că guvernul britanic va menține un contact strins cu ceilalți membri ai A.E.L.S., în timpul negocierilor pe care le va duce cu „cei șase" în vederea aderării Angliei la Piața comună.

Încheierea convorbirilor 
itaio-vest-germane purtate de ministrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei, Walter Scheel, și colegul său italian, Aldo Moro. Cei doi miniștri au discutat probleme in legătură cu Piața comună, cooperarea politică a „celor șase" și aderarea Marii Britanii la C.E.E. Ei au relevat, de asemenea, îngrijorarea guvernelor vest-german și italian în legătură cu evoluția situației din Orientul Apropiat. ,

0 STATISTICĂ 
A DETURNĂRILOR

DE AVIOANEîn ultimii 20 de ani, scrie cotidianul francez „Le Figaro", dintr-un total de 164 de tentative, 144 triculate în fost efectiv șite de 230 turnările au , a peste 10 Q00 de pasageri, dintre eare 29 și-au pierdut Viața, iar 27 au fost grav răniți. în absența unei legislații internaționale care să condamne asemenea fapte, fiecare stat aplică pentru pedepsirea Infractorilor legi interne, ceea ce, apreciază „Le Figaro", constituie o deficiență care favorizează pirateria aeriană. Organizațiile internaționale de transport cer in mod oficial adoptarea unor măsuri de securitate. Printre soluțiile propuse de acestea, ziarul francez menționează extrădarea automată a autorilor către țările de unde au plecat avioanele.

de avioane înma- 32 de state au deturnate. Săvîr- de persoane, depus în pericol viața

Primul ministru al Por
tugaliei Marce'10 Caetano, a reafirmat miercuri, într-un discurs televizat, intenția guverhului său de a nu schimba actuala politică față de „teritoriile de peste mări". Menți- nind punctul de vedere salazarist cu privire la colonii, Caetano, care vin- turase ideea unei liberalizări a regimului politic din Portugalia, a ținut să precizeze că „autodeterminarea nu se exprimă prin dreptunghiurile de hîrtie ale buletinelor dd vot". Agenția France Presse scrie că premierul portughez a învinuit O.N.U. că „nu face decit să ațîțe ura popoarelor a- fricane față de Portugalia". El și-a încheiat discursul prin elogierea regimului din Republica Sud-Africană.

0 puternica explozie a 
aVUt lOC 'n aProP'ere de clădirea ambasadei S.U.A. în Cipru. Nu sînt semnalate pierderi materiale sau victime omenești. Autoritățile au anunțat că această explozie este prima de la valul de atentate din luna ianuarie provocate de organizația extremistă ilegală „Frontul național", avînd drept țintă clădiri ale bazelor militare britanice din insulă sau o- biective civile cipriote.

Delegația guvernamen
tală a R. D. Germane, condusă de ministrul de externe, Otto Win- zer, care a făcut o vizită oficială în Somalia, a părăsit Mogadiscio.

In capitala Iranului s a încheiat joi sesiunea de două zile a Comitetului militar al . C.E.N.T.O. (Organizația Tratatului Central), din care fac parte Iranul. Pakistanul, Turcia și Marea Britanie.
Romanul „Șatra",de Zaha- ria Stancu. a apărut în Editura Albin Michel din Paris. Traducerea în limba franceză, avînd titlul „Le Tribu", aparține scriitorului Leon Negruzzi.
Un nou grup siderurgic a fost constituit în R. F. a Germaniei ca urmare a fuziunii societății de stat „Salzgitter A.G." și „Ilseder Huette", care împreună produc anual între 4 și 5 milioane de tone oțel. Noul grup se situează pe locul patru în industria siderurgică a R. F. a Germaniei.

Ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, Habib 8our guiba jr., și-a încheiat joi vizita oficială de trei zile in Olanda. în comunicatul comun cei doi miniștri și-av exprimat printre altele „îngrijorarea' in legătură cu situația din Orientul Apropiat și față de „pericolul real pe eare aceasta îl reprezintă pentru pa cea și securitatea mondială". Ei au subliniat necesitatea și urgența unei reglementări juste și durabile a acestei probleme, prin punerea in aplicare, de către toate părțile interesate, a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. Imagine de la expoziția românească de camioane, iracioare și alte mașini 

grele organizată recent Ip Budapesta. în fotografie : un buldozer românesc

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, care a făcut o vizita*oficială de cinci zile în Turcia, a plecat joi după- amiază din Istanbul, îndreptîndu-se spre Londra. Cu prilejul vizitei sale ministrul britanic a avut convorbiri cu ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil. Cele două părți au semnat un acord care prevede acordarea de către Marea Britanie a unui împrumut Turciei in vederea construirii podului peste Bosfor.

Secretarul de presă al 
Casei Albe, Ronald 'Ziegler, a anunțat joi că președintele Nixon va prezenta la 16 aprilie, în cadrul unei declarații la posturile de radio și televiziune, un raport cu privire la situația generală din Vietnam.

Abdelaziz Bouteflika, mi* nistrul afacerilor externe al Algeriei, și-a încheiat joi vizita oficială in R.S.F. Iugoslavia, plecînd spre Alger. In timpul vizitei in Iugoslavia, ministrul algerian a fost primit de președintele Iosip Broz Tito și, a avut întrevederi cu Mirko Tepavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și cu alți oameni de stat din această țară.
Guvernul Irakului a rati- ficat acordul Încheiat intre Compania națională irakiană de petrol și Societatea națională algeriană de petrol — informează agenția de presă irakiană. Acordul stabilește modalitățile de intensificare a cooperării celor două țări în vederea valorificării resurselor lor petroliere.
La cinci zile după răpi

rea SU Jor§e Ferreira da Silva, fost ofițer de poliție, a fost găsit asasinat in orașul Nova Igua- :u. Poliția atribuie uciderea lui Da Silva „Escadronului morții", organizație alcătuită, se pare, din foști polițiști, care execută pe criminalii considerați „incorigibili". De astă- dată, „Escadronul morții" a făcut excepție de la regulă, căci asasinarea lui Da Silva constituie lin act de răzbunare, provocat de acuzația formulată de acesta împotriva a opt ofițeri de poliție, potrivit căreia ei ar face parte din această organizație. Da Silva urma să furnizeze poliției informațiile de care dispunea, dar a fost ucis.

SURPRIZELE 
„oscr-umiLa Los Angeles, pe scena ma
rii săli de spectacole „Dorothy 
Chalander Pavillion", s-a tras 
cortina peste cea de-a 42-a e- 
diție a tradiționalelor premii 
„Osoar", simbol al recunoașterii 
unor eforturi, si calități deosebite 
ale artei cinematografice div 
S.U.A. și de peste hotare.

Prei&iul, inițiat în 1927 de că
tre Louis 8. Mayer, președintele 
studiourilor Metro-Goldwyn- 
Mayer, in scopul, pur adminis
trativ, de a aplana unele con
flicte de muncă din istoria ci
nematografiei, a devenit, cu tre
cerea anilor, unul dintre cele 
mai mult rîvnite trofee inter
naționale.

Mica statuetă din bronz, po
leită cu aur, reprezentând un 
bărbat postat pe o rolă de film, 
cu o figură inexpresivă, de 
sfinx, a fost decernată anul a- 
cesta unui număr de circa 30 de 
actrițe, actori, regizori, compozi
tori de muzică de film, scena
rist! S-a., .în aplauzele unei ve
ritabile „întâlniri la nivel -înalt" 
a stelelor ecranului american, 
prezente la acest eveniment. 
Festivitatea a fost deschisă de 
președintele Academiei de filme, 
Gregory Peck. Onoarea de a lu
mina premiaților înaltele dis
tincții a revenit unor actori si 
actrițe de prestigiu, ca Elizabet 
Taylor, Claudia Cardinale, Bar
bra Streissand, Cliff Robert
son, Frank Sinatra, Fred As
taire ți alții, majoritatea dețină
tori și ei ai premiului „Oscar".

Conform tradiției, nici actu
ala ediție nu a fost lipsită de 
surprize. Astfel, actrița engleză 
Maggie Smith a cucerit un „Os
car" nesperat, pentru cea mai 
bună interpretare feminină (rolul 
din filmul „Primăvara domnișoarei Jean Brodie"). O altă sur
priză : Richard Burton, candidat 
pentru a șasea oară la premiul 
pentru cel mai bun actor, și 
Peter O’Toole, candidat pentru 
a patra oară, au pierdut in fa
voarea lui J->hn Wayne, prota
gonist de western-uri de aproa
pe patru decenii. El a obținut 
premiul pentru rolul interpre
tat in filmul „Adevăratul curaj". 
Pentru cea mai bună interpre
tare a unor roluri secundare fe
minine și. masculine, premiile 
„Oscar" au revenit actriței Gol
die Hawn („Floarea de cactus") și respectiv actriței Gig Young („Cailor răniți li se dă lovitura de grație"). în fine, cel mai bun 
film american a fost declarat „Cowboy-ul de la miezul nopții" in regia lui John Schlessinger, 
iar cea mai bună producție stră
ină, filmul progresist „Z”, turnat 
in Algeria de regizorul de ori
gine greacă Costa Grivas, in 
care este vorba, după cum se 
știe, de împrejurările asasină
rii patriotului grec Lambrakis. 
Faptul că „Z“, care a mai pri
mit pină in prezent o. serie de 
distincții, a fost încununat și cu 
premiul „Oscar" atestă valoarea 
sa deosebită, mesajul său de 
înaltă umanitate.
Washington
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