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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

la consfătuirea cadrelor de bază 
din securitate, miliție,
procuratură și justiție

Stimați tovarăși,

Consfătuirea de astăzi reunește 
cadrele de bază din securitate, mi
liție, procuratură și justiție. După 
cum se știe, menirea acestor or
gane ale puterii oamenilor muncii, 
ale statului socialist este de a a- 
păra cuceririle revoluționare ale 
poporului, proprietatea socialistă 
de stat și cooperatistă, de a ve-| 
ghea la respectarea normelor orîn- 
duirii socialiste

Scopul acestei 
analiza muncii 
lucrătorilor din 
procuratură și justiție ; în același 
timp, consfătuirea a analizat sta
rea infracțională, cauzele care o in
fluențează, precum și măsurile ce 
se impun a fi luate împotriva celor 
care încalcă legile statului, ordinea 
societății noastre socialiste. După 
cum am fost informat, în ședințe 
separate au fost dezbătute pe larg 
toate aceste probleme.

Dacă analizăm starea infracțio
nală din cursul anului 1969 con
statăm că, în comparație cu anii 
precedenți, numărul infracțiunilor 
s-a redus în mod simțitor. Doresc 
să menționez în mod deosebit că 
au scăzut daunele aduse avutului 
obștesc; față de 1967, ele au fost, 
în 1969, cu peste 50 la sută mai 
mici. Cu toate acestea, trebuie să 
spunem deschis că infracțiunile 

numeroase, iar daunele 
avutului obștesc se 
la zeci de milioane

/
și a legilor țării, 
consfătuiri a fost 
acestor organe, a 
miliție, securitate,

ri- 
lei

ne

sânt încă 
provocate 
dică încă 
anual.

O problemă care trebuie să 
preocupe în mod serios este aceea 
a infracțiunilor așa-zis mărunte, a 
unor manifestări de huliganism și 
încălcare a normelor de conviețuire 
socială, față de care organele de 
miliție și de justiție nu au dove
dit destulă fermitate. Organele 
noastre de stat nu au acordat în
totdeauna atenția necesară apărării 
cetățenilor împotriva unor ele
mente declasate, infractoare, nu 
s-au preocupat în destulă măsură 
de garantarea proprietății perso
nale a tuturor cetățenilor.

De asemenea, este necesar 
subliniem cu această ocazie că 
față de unele manifestăti de 
razitism social, față de acei care 
vor să trăiască fără muncă sau ur
măresc să-și mărească veniturile 
personale pe căi necinstite, organele 
noastre de miliție și justiție nu au 
acționat întotdeauna cu fermitatea 
cuvenită. Legea controlului pro
venienței averilor nu este încă a- 
plicată cum trebuie. Trebuie să 
arătăm că atît organele de secu
ritate și miliție, cît și cele ale jus
tiției și procuraturii au dat dovadă, 
în unele împrejurări, de o anu
mită indulgență în aplicarea mă
surilor stabilite pentru combaterea 
speculei cu unele produse de con
sum, împotriva înșelării consuma
torilor de către elemente necinstite.

Analiza stării infracționale, a 
muncii organelor de stat chemate 
să asigure ordinea și legalitatea 
socialistă ne permite să tragem 
concluzia că în ultimii ani asistăm 
Ia o îmbunătățire a stărilor de lu
cruri în acest domeniu.

In general, putem spune 
rea de spirit a cetățenilor 
noastre este bună. Aceasta 
nifestă în sprijinul pe care 
unanim poporul îl acordă poli
ticii interne și externe a partidu
lui și statului, în rezultatele 
obținute de oamenii muncii în în
făptuirea sarcinilor planului de 
stat. Succesele obținute în creș
terea producției industriale și a- 
gricole, in realizarea planului cin
cinal actual constituie dovada gră
itoare a justeței politicii marxist- 
leniniște a partidului nostru de 
făurire a unei puternice baze teh- 
nico-materiale a socialismului. O

să 
nici» 
pa-l

■1

că sta- 
patriei 
se ma
in mod

dată cu economia, în țara noastră 
cunosc o puternică înflorire știin
ța, învățămîntul și cultura, întrea
ga viață socială. Se realizează sar
cinile privind creșterea nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii. în această uriașă 
muncă creatoare se afirmă tot mai 
puternic rolul conducător al cla
sei muncitoare, care își îndeplineș
te cu cinste menirea de clasă con
ducătoare a întregii națiuni socia
liste. Sînt tot mai puternic puse în 
evidență potențialul și energia ță
rănimii noastre ; se întărește con
tinuu alianța muncitorească-țără- 
nească. Intelectualitatea din toate 
.sectoarele de activitate se afirmă 
ca o forță tot mai importantă în 
lupta pentru progresul general ai 
patriei socialiste.

Rezolvarea în spiritul marxism- 
leninismuîui a problemei naționale 
în țara noastră, asigurarea depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, au dus la cimenta
rea unității întregului popor în 
jurul partidului și guvernului.

O importanță deosebită pentru 
coeziunea națiunii noastre socia
liste au dezvoltarea democrației 
socialiste, participarea tot mai lar
gă și activă a maselor populare la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, la conducerea între
gii activități economico-sociale.

în acest climat general, munca 
organelor de stat, chemate să asi
gure cuceririle revoluționare și 
creația pașnică a poporului nostru, 
se bucură de un puternic sprijin 
din partea maselor largi populare.

în ultimul timp, acționîndu-se 
consecvent pentru întărirea în con
tinuare a ordinii și J 
cialiste, au fost adoptate 
normative menite să contribuie la 
perfecționarea organizării noastre 
sociale. în acest context menționăm 
îmbunătățirea conducerii și plani
ficării economiei, care, după cum 
se știe, constituie o latură primor
dială a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în acest cadru se înscriu și mă
surile de îmbunătățire a activității 
organelor de securitate, miliție, 
procuratură și justiție. Vă sînt cu
noscute hotărîrile și legile adoptate 
în acest domeniu — și de aceea 
nu mă voi mai referi la ele. Ceea 
ce caracterizează toate măsurile de 
perfecționare a vieții noastre so
ciale, inclusiv cele luate în acest 
domeniu, este atragerea tot mai 
largă a 
zolvarea 
privință, 
ilustrare 
organelor de miliție, securitate și 
de grăniceri cu gărzile patriotice 
și detașamentele de pregătire mi
litară a tineretului.

în antrenarea maselor populare 
în sprijinul muncii organelor de 
stat, noi pornim de la faptul că 
apărarea ordinii și proprietății so
cialiste constituie o obligație pa
triotică a întregului popor, că nu
mai cu sprijinul activ și organi
zat al poporului, organele de stat 
își pot îndeplini în cele mai bune 
oondiții sarcinile încredințate.

Firește, nu intenționez să anali
zez în amănunt munca fiecărui or
gan însărcinat cu păstrarea ordinii 
și întărirea legalității în societatea 
noastră ; acest lucru s-a făcut in 
cadrul dezbaterilor ce au avut loc 
în consfătuirea dumneavoastră. 
Cunosc că s-au adus, cu acest pri
lej, unele critici activității desfă
șurate, că s-au făcut, de asemenea, 
numeroase propuneri și sugestii de 
îmbunătățire a muncii; toate aces
tea vor trebui studiate și analizate 
cu răspundere de conducerile or
ganelor respective și aplicate în

trece cu
muncii 

lucrați, 
exprimă
respective, conduce-

hotărîre la 
în sectoa- 

Conducerea 
încrederea

viață. Am convingerea că, după a- 
ceste dezbateri, dumneavoastră 
veți ști să trageți concluziile ce se 
impun și veți 
îmbunătățirea 
rele în care 
partidului își 
că organele
rile lor vor ști să ia măsurile ce 

'se impun pentru lichidarea nea
junsurilor și ridicarea muncii * lor 
la nivelul exigențelor de azi ale 
societății socialiste, ale poporului 
nostru.

.axxxca xxi uvxx- , 
legalității so-â 
tate o serie de p

oamenilor muncii la re- 
problemelor. In această 
voi sublinia — pentru 
— colaborarea largă a

Stimați tovarăși.

Faptul că în societatea noastră 
mai există încă oameni care În
calcă legile statului sau nesocotesc 
normele eticii, echității și dreptă
ții sociale se datorește în bună 
măsură unor mentalități înapoiate 
care mai persistă, dar și unor lip
suri și greșeli din munca noastră. 
Lupta împotriva încălcării norme
lor de conviețuire socială trebuie 
înțeleasă ca o problemă ce

'’vește toate organele de partid și 
de stat, întreaga noastră societate 
socialistă.

In acest sens este necesară o 
preocupare mai intensă pentru în
cadrarea în muncă și în activita
tea socială a tuturor cetățenilor și, 

'totodată, luarea unor măsuri hotă- 
rite~pentru~întăfirea ordinii și dis- 

'ciplinei în producție. De altfel, a- 
cesta este și sensuî ultimelor legi 
privitoare la organizarea produc
ției și a muncii, cît și la sancțio
narea unor infracțiuni. Considerăm 
că astăzi, cînd în țara noastră sînt 
create condiții ca toți cetățenii să 
poată depune o muncă utilă, exis
tență unor oameni care se sustrag 
muncii constituie un fenomen ne
gativ trebuie sa ne preocupam 
serios ca fiecare cetățean să fie 
încadrat în muncă.

în al doilea rînd, se impune o 
preocupare susținută pentru 
buna deservire materială și 
turală a oamenilor muncii, 
cunoscute preocupările partidului 
și guvernului de a asigura ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
poporului; acționînd în această 
direcție, este necesar ca și organele 
economice, atît întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum, 
cît și unitățile din comerț, să-și 
facă cum trebuie datoria. Trebuie 
să se acorde o atenție mai mare 
pe de o parte producerii de măr
furi pentru consum, iar pe de 
altă parte deservirii civilizate 
oamenilor muncii. Vă sînt cunos
cute lipsurile care mai există în 
acest domeniu, faptul că acesta 
este sectorul unde întîlnim încă 
un mare număr de infracțiuni 
care, pînă la urmă, se răsfrîng 
nemijlocit asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Este necesar 
să acordăm o atenție deosebită li
chidării acestor stări de lucruri, 

_asigurării pretutindeni a deservirii 
cinstite și in"ceîe mai bune~condi- 
ții a populației

fir al treilea rînd, este necesară 
îmbunătățirea radicală a muncii 
politico-educative de masă, luarea 
tuturor măsurilor pentru a folosi 
mai bine în acest scop mijloacele 
de educare de care societatea noas
tră dispune — radio-ul, televiziu
nea, presa, cartea, teatrul, cinema
tografia și celelalte arte, activita
tea artistică de masă și altele. Să 
veghem ca conținutul educativ al 
operelor și lucrărilor de artă, 
al emisiunilor de radio și tele
viziune, al filmelor și altor ma
nifestări artistice să fie mai 
direct îndreptat spre 
conștiinței socialiste, spre 
baterea unor stări de lucruri 
tive din societate, ca toate 
tea să contribuie într-o mai 
măsură la promovarea concepțiilor 
noastre despre lume și viață, la e-

mai 
cul- 
Sînt

a

fie 
formarea 

com- 
nega- 
aces- 
mare
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ducarea socialistă a oamenilor 
muncii. In această privință avem 
încă lipsuri serioase. In lupta îm
potriva diferitelor manifestări an
tisociale rolul acestor mijloace del 
educare devine hotărîtor — și aJ 
vem datoria să luăm toate măsu-1 
rile pentru a le folosi în mod cît' 
mai efici^pt, în interesul întregii 
noastre societăți.

în al patrulea rînd, trebuie să 
ne preocupăm permanent de crea- 
rea unei puternice opinii de masă 
împotriva manifestaților aniîscH- 
‘ciale la care m-am referitTa" celor 
care se fac vînovați de încălcarea 

“normelor de conviețuire- socialistă.
în al cincilea rînd, este necesar 

să organizăm mai bine și să in- 
tenaifjfăm controlul obștesc în 
toate domeniile de activitate
Este clăi’ că avînd un control 
obștesc bine organizat, vom putea 
să prevenim si să împiedicăm o 
serie de manifestări care ~ăduc 
prejudicii în diferite ~sectoarc și 
care, pînă la „urină, dăunează îh 
general societății noastre.

Am'Tăsăt mâi la urmă activita
tea organelor de stat care sînt che
mate să ia măsuri represive îm
potriva celor care se sustrag de ia 
normele și legile societății noastre, 
nu pentru că aceste organe nu ar~ 
trebui să intervină pentru a com
bate asemenea stări de lucruri; 
dimpotrivă, consider că rolul lor 
este de a lua parte activă la în
făptuirea tuturor măsurilor de e- 
ducare și de prevenire a stărilor 
infracționale la care m-am referit. 
Nu doresc în nici un caz să se în
țeleagă de către cineva că miliția, 
securitatea, procuratura și justiția 
ar trebui să aștepte doar rezulta
tele măsurilor de educație și de 
mai bună organizare socială; a- 
ceste organe trebuie să colaboreze 
strîns cu celelalte organisme ~de 
stat, obștești, sub conducerea orga-, 
nelor și organizațiilor de partid,1 
să participe la întreaga activitate 
de combatere prin toate mijloace
le — organizatorice și educative — 
a manifestărilor antisociale.

în această ordine de idei consi
der că este necesar să se acorde o 
atenție mai mare cunoașterii, legi-

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, vineri la amiază, solem
nitatea decernării de ordine ale 
Republicii Socialiste România, con
ferite unor lucrători din domeniul 
ocrotirii sănătății, cu prilejul zilei 
de 7 aprilie — „Ziua sănătății".

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au asistat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Dumitru Popa, Petre 
Blajovici, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii So
cialiste România.

Pentru merite deosebite în do
meniul ocrotirii sănătății popu
lației din țara noastră au fost dis
tinși cu Ordinul „Meritul sanitar", 
clasa I, tovarășii : Constantin Ar- 
sene, Ana Aslan, Valeriu Bologa, 
Ion Bruckner, Theodor Burghele, 
Ioan Fazakaș, Octavian Fodor. 
Alexa Gozner, Constantin Iliescu, 
Gheorghe Koczka, general-locote- 
nent Scarlat Longhin, Ștefan Milcu, 
Vasile Mîrza, Aurel Moga, Ștefan 
Nicolau, Gheorghe Pușkaș și Va
sile Rășcanu.

Ordinul „Meritul sanitar", clasa 
a Il-a, a fost acordat tovarășilor: 
Mihail-Dan Alexandrescu, Grigore 
Benetato, Francisc Dajbukat, Lâszlo 
Denes, Ion Juvara, Benedict Men- 
keș, Eugenia-Marcela Pitiș, Vale
rian Popescu, Otto-Hans Schieb, 
Tiberiu Spârchez, Ion Stoia, Endre 
Szentmiklosi și Aurel Taugner.

Prin același Decret al Consiliu
lui de Stat, un număr de 106 tova
răși au fost distinși cu Ordinul 
„Meritul sanitar", clasa a IH-a.

în numele celor decorați, acad. 
Theodor Burghele, rectorul Insti
tutului de medicină și farmacie 
București, a mulțumit din toată 
inima conducerii partidului și sta
tului, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija, dragostea 
și atenția cu care sînt înconjurați 
toți acei care slujesc cu credință 
și devotament sănătatea 
lui.

Considerăm distincțiile
— a spus vorbitorul — drept o 
expresie a prețuirii pe care o dau 
partidul și statul nostru succese
lor obținute de medici și de întreg 
personalul sanitar în misiunea lor 
nobilă’ de înaltă răspundere și 
conștiință, pentru ocrotirea sănătă
ții populației. Rezultatele frumoase 
obținute pe tărîm medical, științi
fic, de formare și educare a noi
lor generații, sînt rodul politicii 
sanitare, ridicată la rangul de po
litică de stat, o expresie a reali
zărilor vastului program elaborat

de partid privind construirea so
cialismului în țara noastră.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
prof. Eugenia Mihalca, de la In
stitutul de medicină și farmacie 
din Cluj, Lâszlo Deneș, medic pri
mar la Spitalul unificat Miercurea 
Ciuc, și Francisc Meister, medic la 
circumscripția sanitară Hoghiz din 
județul Brașov. Exprimînd gîndu- 
rile, simțămintele tuturor celor 
care-și consacră munca și viața 
nobilei misiuni de apărare a sănă
tății poporului — vorbitorii au 
transmis conducătorilor de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, caldele lor mul
țumiri și profunda recunoștință 
pentru prețuirea înaltă de care se 
bucură personalul medico-sanitar 
din țara noastră. în numele colec
tivelor în care lucrează, ei au asi
gurat conducerea partidului și sta
tului că vor sluji și în viitor cauza 
căreia își dedică întreaga putere de 
muncă și capacitate — aceea de a 
contribui la îmbunătățirea conti
nuă a stării de sănătate a poporu- 

f lui, la înflorirea României socialis
te, la bunăstarea și fericirea oame
nilor.

Adresîndu-se ‘telor decorați, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră tuturor, în numele conducerii de partid și de stat, calde

felicitări cu ocazia decorării cu Ordinul „Meritul sanitar".Acordarea acestei înalte distincții unui număr mare de medici constituie o expresie a prețuirii pe care partidul și guvernul țării noastre o acordă acelora care își închină activitatea apărării sănătății poporului nostru.Desigur, tovarăși, vă sînt cunoscute preocupările partidului și statului pentru crearea condițiilor necesare asigurării unei asistențe sanitare cît mai bune oamenilor muncii; hotărîrile plenarei Comitetului Central al partidului și măsurile adoptate ulterior vorbesc despre aceasta. Eforturile pe care le facem pentru dezvoltarea bazei materiale — prin construirea de spitale, circumscripții sanitare, prin dotarea lor corespunzătoare — sînt, de asemenea, mărturii ale acestei preocupări.Partidul și statul nostru, acor- dînd toată atenția îmbunătățirii a- sistenței sanitare a oamenilor muncii, se îngrijesc totodată și de îmbunătățirea nivelului de viață al celor ce muncesc în acest sector, de asigurarea unor condiții de muncă corespunzătoare. In acest sens se cuvin relevate măsurile luate, nu de mult, pentru mărirea salariilor corpului sanitar — pro-(Continuare în pag. a Vil-a)
Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu

poporu-

acordate

(Continuare în pag. a IlI-a)

a unor 
din Republ 

în legătură cu apropiata vizită în 
România a președintelui Republi
cii Turcia. Cevdet Sunay, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste» România, Nicolae

ziariști 
ica Turcia

Ceaușescu, a primit, vineri, pe zia
riștii turci Furuzan Tekil, de la 
ziarul „Zafer", și Said Terzioglu, 
de la ziarul „Cumhuriyet", cărora 
le-a acordat un interviu.

„Apreciem evoluția ascendentă 
a relațiilor prietenești 

româno - turce"
Interviul președintelui Republicii Turcia, 

CEVDET SUNAY, acordat trimișilor ziarelor 
„Scînteia" și „România liberă"

Cu prilejul apropiatei sale vizite in România, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, a acordai următorul interviu trimișilor ziarelor „Scînteia" și „Romania liberă", AI. Cimpeanu și Nicolae Lupu.
Ambasadorul Republicii Volta Superioară

La 10 aprilie 1970, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste 
Ceaușescu,
Kompaore, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de

România, Nicolae 
a primit pe Michel

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Volta Su
perioară în Republica Socialistă 
România. (Cuvîntările rostite, 
în pag. a VIT-a).

Ambasadorul Republicii Cipru
La 10 aprilie 1970, președintele 

Consiliului ( 
Socialiste 
Ceaușescu, 
Kranidiotis, 
scrisorile de

de Stat al 
România, 

a primit 
care și-a

• acreditare

Republicii 
Nicolae 

pe Nicos 
prezentat 

în calitate

de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Cipru 
în Republica Socialistă România. 
(Cuvîntările rostite in pag. a 
Vil-a).

întrebare : Cum apreciați a- 
propiata dumneavoastră vizită 
in România și ce posibilități 
întrevedeți pentru adincirea, in 
continuare, a colaborării multi
laterale dintre țările noastre ?

Răspuns : Relațiile dintre România și Turcia sînt statornicite pe temelia bunei vecinătăți și se bazează pe principiile independenței, respectării integrității teritoriale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne. Cooperarea existentă in prezent în diverse domenii între Turcia și România reprezintă cel mai bun exemplu al unor relații prietenești intre țări cu sisteme politice și sociale diferite, pornindu-se de la respectarea acestor principii fundamentale. Aceste relații se dezvoltă intr-un ritm îmbucurător. Fără îndoială, în această evoluție un rol important l-au jucat acordurile încheiate pînă în prezent între cele două țări, precum și schimburile de vizite care au avut loc.Vizita pe care dl. Ceaușescu, pre

ședintele Consiliului de Stat al României, a făcut-o in țara noastră anul trecut, și de care ne amintim cu plăcere, a adus o importantă contribuție la dezvoltarea ascendentă a relațiilor noastre Sînt sigur că discuțiile care vor avea loc în timpul vizitei ce o voi face în țara dv., la amabila invitație a președintelui Ceaușescu, vor fi fructuoase și vor duce la noi rezultate constructive.Remarcabila dezvoltare pe care au înregistrat-o relațiile noastre comerciale și economice cu România in ultimii ani ne produce o adîncă satisfacție. Nu încape Îndoială că. în acest sens, există diverse posibilități de promovare pe mai departe a proceselor pozitive care au loc in toate sferele relațiilor și care sint de natură să slujească la întărirea păcii, atît în regiunea noastră cit și în lume. Este dorința noastră sinceră ca aceste posibilități să fie folosite în conformitate cu interesele(Continuare în pag. a VIII-a)
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încheierea lucrărilor congresului al v-lea al cooperației de consum

COMITETULUI CENTRAL REZOLUȚIA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI
Congresul al V-lea al cooperației de consum din 

Republica Socialistă România, în numele celor peste 
7 milioane de membri cooperatori și lucrători, adre
sează un salut fierbinte Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și își ex
primă atașamentul deplin față de politica înțe
leaptă, clarvăzătoare a partidului, călăuză sigură 
a poporului nostru in făurirea României socialiste, 
prosperă și înfloritoare.

Participanții la Congresul cooperației de consum 
au primit cu profundă satisfacție și cu nemărginit 
entuziasm aprecierile și recomandările făcute coope
rației de consum în cuvîntarea pe care dumnea
voastră ați rostit-o în fața congresului. Delegații 
și invitații la congres își însușesc întru totul pre
țioasele îndrumări date cu acest prilej pentru per
fecționarea continuă a muncii noastre și își vor 
înzeci eforturile în scopul obținerii de noi și impor
tante realizări.

Congresul nostru a făcut o analiză multilaterală 
și cu simț de răspundere a activității cooperației 
de consum, prilejuind un rodnic schimb de expe
riență și afirmarea hotărîrii membrilor cooperatori 
și lucrătorilor organizațiilor cooperatiste de a nu 
precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor 
încredințate de conducerea de partid și de stat.

Congresul a stabilit principalele direcții de dez
voltare a cooperației de consum și obiectivele care

trebuie realizate în perioada următoare, corespun
zător asigurării valorificării superioare a potenția
lului economic al satului, îndeplinirii rolului ei so
cial-economic în satisfacerea trebuințelor materiale 
și spirituale mereu crescinde ale populației.

In numele membrilor organizațiilor cooperației 
de consum de pe întreg cuprinsul patriei, ne anga
jăm să folosim toată priceperea și puterea noastră 
de muncă în vederea realizării sarcinilor care ne 
stau în față, pentru a contribui, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, la dezvoltarea economiei națio
nale, la îmbunătățirea condițiilor de viață ale po
porului, la creșterea gradului de civilizație și bună
stare al națiunii noastre.

Vom depune eforturi susținute pentru lărgirea 
democrației cooperatiste, pentru stimularea parti
cipării tot mai active a milioanelor de membri la 
conducerea treburilor cooperativelor, la întărirea 
și dezvoltarea proprietății obștești.

Congresul asigură conducerea de partid și de 
stat, personal pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că membrii cooperatori și lucrătorii din 
cooperația de consum vor munci cu toată hotărîrea 
pentru a-și aduce o contribuție și mai mare Ia 
dezvoltarea legăturilor economice dintre oraș și 
sat, la întărirea alianței muncitorești-țărănești, la 
realizarea mărețului program elafoorat de Congre
sul al X-lea al partidului, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă România.

CON&RESUL AL V-LEA AL COOPERAȚIEI DE CONSUM 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR
luat sfirșit lucrările celui Congres, al cooperației din RepublicaVineri au de-al V-lea de consum ! România.In cursul1 dezbaterile _darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, la raportul Comisiei de revizie și la celelalte documente prezentate. Au luat cuvîntul : Viorel Burleae, președintele cooperativei agricole de producție Ruginoasa, județul Iași, Ion Smedescu. directorul Direcției plan economic și salarizare din CENTROCOOP, Lavinia Petrescu, șef contabil la cooperativa Filipești-Tîrg, județul Prahova, Iosif Valter, secretar ăl C.C. al U.T.C., Florian Ștefă- nescu. președintele U.J.C.C. — Bis- trița-Năsăud. Ilie Alexe, președintele UCECOM. Gheorghe Marieș, vicepreședinte al U.J.C.C.-Bihor, Titus Popescu, vicepreședinte al UNCAP, Iosif Popa, director general al centralei de producție, prestări, aprovizionare și transporturi din CENTROCOOP, Victor Berea, președintele Consiliului uniunii sindicatelor lucrătorilor din comerț și cooperație. Terezia Maxim, președintele cooperativei Doba, județul Satu Mare, Mihai Șerban, directorul Școlii de cooperație Gherla, județul Cluj, Paul Pavel, președintele cooperației Peci- ca, județul Arad, Felicia Gasparel, șef serviciu la U.J.C.C.-Vîlcea.Referindu-se la preocupările milioanelor de cooperatori din țara noastră, vorbitorii au făcut propuneri pentru perfecționarea continuă a conducerii și planificării întregii activități. sporirea eficienței economice, pentru adaptarea operativă a structurii organizatorice la condițiile cerute de satisfacerea cerințelor consumatorilor, de practicare a unui comerț modern, civilizat. Ei au relevat importanța participării membrilor la conducerea și controlul activității cooperativelor de consum, a contribuției lor voluntare pentru amenajarea de unităti, precum și a creării comitetelor ’ de acțiune și control obștesc. In cuvîntul lor, unii delegați s-au ocupat de aspecte ale valorificării produselor cooperativelor agricole de producție și prin intermediul cooperației de consum în vederea creșterii contribuției lor la fondul central al statului. Au fost, de asemenea, discutate posibilitățile de atragere a disponibilităților de produse din gospodăriile țărănești în vederea valorificării lor prin unitățile cooperatiste.Extinderea și diversificarea prestărilor de servicii, extinderea activității de deservire turistică, locul pe care îl ocupă librăria sătească în viața culturală locală, pregătirea cadrelor în școlile proprii, ca și alte probleme ale activității cooperatiste au constituit, de asemenea, obiectul dezbaterilor în cea de-a doua zi a congresului. Propunerile vorbitorilor au îmbrățișat un cadru larg, de la îmbunătățirea muncii în domeniul circulației mărfurilor, pînă la organizarea activității de investiții. S-au făcut, totodată, propuneri de îmbunătățire a proiectului de statut, a proiectului de lege privind organizarea cooperației de consum și a celorlalte documente prezentate congresului.In ședința de dimineață au luat, de asemenea, cuvîntul oaspeții de peste hotare, invitați la lucrările congresului : Iun Ben Sik — R.P.D. Coreeană, dr. Sandor Kovacs — R. P. Ungară, Pelko Vasiliev — R. P. Bulgaria, Remi Duhem — Franța, Tadeusz Janczyk — R. P. Polonă, Walter Barthel — R. D. Germană, Hans Paurzler — Austria, Frantisek Vycho- dil — R. S. Cehoslovacă, Dieter Schu- ckens — R. F. a Germaniei, Joseph Roland Sooprayen — Mauritius. Mohamed Aii Rida — Iordania, care au adus salutul organizațiilor coopera iste din țările lor.S-a dat, de asemenea, citire mesajelor adresate de organizațiile cooperatiste din R. D. Vietnam, Japonia și R. P. Mongolă.

dimineții au generale cu
Socialistăcontinuat privire la

Delegaților le-au fost comunicate sintezele concluziilor lucrărilor secțiilor pentru probleme de contractări și achiziții ; producție, prestări servicii și transporturi ; circulația mărfurilor ; alimentație publică și turism ; construcții și proiectări ; cooperative de credit, care s-au desfășurat în cursul după-amiezii de joi. Congresul a adoptat concluziile secțiilor de lucru și a însărcinat Comitetul Executiv al CENTROCOOP să aducă la îndeplinire propunerile făcute.Cu modificările propuse în timpul dezbaterilor, delegații la congres au adoptat în unanimitate Statutul cooperativelor de consum.Congresul a adoptat, de asemenea, Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și Darea de seamă a Comisiei de cenzori. Delegații la congres și-au însușit Proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea cooperației de consum, care urmează să fie înaintat organelor legislative de stat.In unanimitate, delegații au adoptat Rezoluția celui de-al V-lea Congres al Cooperației de Consum.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinii de zi, congresul a ales prin vot secret Consiliul CENTROCOOP, alcătuit din 141 de membri și 31 membri supleanți, precum și Comisia de cenzori.în prima sa ședință, Consiliul

Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum a ales Comitetul Executiv. Președinte a fost ales tovarășul Dumitru Bejan ; vicepreședinți tovarășii : loan Bucșa, Iosif Popa și Francisc Țapoș ; iar tovarășii Ion Buftea, Constantin Dumitrescu, Dumitru Făiniș. Gheorghe Fețeanu, Constantin Filoreanu, Filip Geltz, Ioan Chico, Ștefan Mate, Constantin Petcu, Aron Nicolae Radulian, Ion Radulescu, Ion Șandru, Sabin Niculescu, Ion Smedescu, Alexandru Spiridon, Gheorghe Staicu, Francisc Sucsi, Ion Vetrineanu și Albert Vila, membri. Comitetul Executiv a numit pe tov. Ion Smedescu, secretar general al CENTROCOOP.Comisia de cenzori a ales ca președinte pe tovarășul Constantin Ma- teescu.Cuvîntul de închidere a lucrărilor congresului a fost rostit de președintele CENTROCOOP, Dumitru Bejan.în numele celor peste 7 milioane de membri ai cooperației de consum, participanții la congres și-au exprimat, cu puternică însuflețire, printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, atașamentul deplin față de politica partidului, hotărîrea de a munci cu toată energia pentru înflorirea patriei noastre socialiste. (Agerpres)

Congresului al V-lea al cooperației de consum

Exprimînd voința celor peste șapte milioane de membri ai cooperativelor de consum, congresul iși manifestă adeziunea deplină față de politica internă și internațională a Partidului Comunist Român, hotărîrea lucrătorilor și a tuturor cooperatorilor de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., în care sînt stabilite căile dezvoltării economiei și perfecționării vieții sociale în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Congresul constată cu satisfacție că în îndeplinirea sarcinilor ce au revenit cooperației de consum s-au obținut rezultate pozitive ; cooperativele și-au sporit contribuția la aprovizionarea cu mărfuri a populației din mediul rural ; s-a achiziționat un volum mai mare de produse agroalimentare ; s-a extins rețeaua unităților de servicii pentru populația din comunele și satele patriei.Printr-o mai bună gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, s-a asigurat dezvoltarea bazei tehnico- materiale, sporirea eficienței economice, consolidarea capacității econo- mico-financiare a cooperativelor. Cooperația de consum s-a întărit din punct de vedere organizatoric, prin sporirea numărului de membri și intensificarea activității obștești.Congresul aduce cele mai calde mulțumiri Partidului Comunist Român, conducerii sale, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile create desfășurării activității cooperației de consum, pentru sprijinul și îndrumarea permanentă de care se bucură in întreaga sa activitate, pentru cuvintele calde, aprecierile și îndemnurile înțelepte oe i-au fost adresate.Congresul aprobă activitatea desfășurată de Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și liniile directoare de muncă pentru perioada următorului plan cincinal.însușindu-și pe deplin recomandările Partidului Comunist Român cu privire la ridicarea calitativă a întregii activități economice, orga.nizațiile cooperației de consum vor milita neabătut pentru folosirea tuturor pîr- 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 maselor de membri, asigurîndu-se combaterea și prevenirea oricăror forme de risipă și păgubire a unităților.Congresul însărcinează Consiliul uniunii centrale să examineze și să soluționeze observațiile critice, propunerile și sugestiile făcute, atît în ședințele plenare, cît și în secțiuni, să ia măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate în documentele prezentate congresului și în cuvîntul participanților la dezbateri.Pornind de la răspunderea sporită ce revine cooperației de consum în aprovizionarea cu mărfuri a populației de la sate, în condițiile ridicării neîncetate a standarului de viață și sporirea exigențelor țărănimii, congresul pune în fața tuturor organizațiilor, începînd de la Uniunea centrală și pînă la cooperativă, sarcina de a asigura îmbunătățirea în continuare a activității comerciale,

de alimentație publică și de servire turistică.în vederea realizării volumului sporit de desfaceri prevăzut de viitorul cincinal, unitățile cooperației de consum vor acorda mai mare atenție organizării și desfășurării activității lor comerciale. Pentru stimularea desfacerilor trebuie promovate cu mai multă hotărîre formele moderne de comerț, să se dezvolte formele active de comerț în locuri aglomerate și de agrement.în scopul asigurării unei mai mari varietăți de mărfuri, vor fi identificate noi resurse de aprovizionare, prin dezvoltarea producției proprii și statornicirea unor legături permanente cu întreprinderile industriei locale, cu cooperativele meșteșugărești, cooperativele agricole și producătorii individuali.Se vor întreprinde măsuri operative pentru mai buna folosire a spațiilor comerciale. Totodată, Consiliul uniunii centrale, conducerile organizațiilor cooperatiste vor trebui să ia măsuri pentru asigurarea unei depline corelări a aprovizionării cu desfacerea de mărfuri, prevenind orice imobilizări de fonduri prin stocuri supranormative. Conducerile cooperativelor de consum și uniunilor teritoriale vor mobiliza toate forțele pentru a asigura aprovizionarea populației cu maximă solicitudine și operativitate, a repartiza judicios mărfurile pe teritoriu și unități, astfel îneît să se obțină o îmbunătățire a servirii consumatorilor în condiții de eficiență economică sporită. Se va urmări, cu mai multă hotărîre, cunoașterea cererii de mărfuri. Totodată, se vor lua măsuri pentru lărgirea legăturilor directe ale cooperativelor de consum cu furni- zoții de produse.în alimentația publică se va acționa mai mult pe linia creșterii cantităților de preparate culinare în unități proprii și într-un sortiment cît mai variat. O atenție deosebită se va acorda extinderii serviciilor pentru turiști.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, de bunăvoință și răbdare în prezentarea și recomandarea mărfurilor, a sortimentelor și calității acestora, ținînd seama de faptul că lucrătorii din cooperația de consum sînt în serviciul milioanelor de membri cooperatori.Cerințele economiei naționale, necesitățile aprovizionării populației, impun eforturi sporite pentru creșterea contribuției cooperației de consum la constituirea fondului central de produse agroalimentare.în următorii cinci ani, volumul activității de contractări-achiziții realizat de cooperația de consum va crește într-un ritm susținut. In zonele de deal și munte necooperativi- zate, cooperativele de consum vor trebui să sprijine pe producători în creșterea animalelor, dezvoltarea po- miculturii și prelucrarea produselor, contribuind la valorificarea unor resurse locale specifice acestor zone și la creșterea veniturilor producătorilor.Exportul de produse agroalimentare efectuat de cooperația de consum va crește cu aproape 70 la sută față de 1970. Va trebui să se acorde mai multă atenție calității produselor, corespunzător exigențelor mereu crescinde ale beneficiarilor interni și externi.

/

Congresul hotărăște intensificarea eforturilor tuturor organizațiilor cooperației de consum pentru dezvoltarea rețelei prestatoare de servicii și creșterea volumului bunurilor de consum. în 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. Se va dezvolta în continuare rețeaua unităților de prestări servicii, îndeosebi în centrele de comună și satele unde se poate asigura o activitate continuă, în raport cu noile solicitări ale locuitorilor satelor, astfel îneît să nu fie nici o comună în care cooperativele să nu aibă secții pentru asigurarea serviciilor necesare. Cu mai multă stăruință trebuie continuată acțiunea de introducere a unor noi profile de lucrări, îndeosebi în construcții, întreținerea și repararea locuințelor, mobilei, a articolelor mecanice și electrotehnice. De asemenea, se va urmări îndeaproape îmbunătățirea calității lucrărilor și serviciilor prestate populației, scurtarea termenelor de executare, aplicarea corectă a prețurilor și tarifelor. O grijă deosebită trebuie manifestată pentru dezvoltarea activității de panificație cu materia primă a populației.Congresul pune în fața organizațiilor cooperației de consum sarcina de a spori și diversifica producția de bunuri de consum de serie mică, atît pentru nevoi interne, cît și pentru export, din resurse locale, de a pune în valoare într-o mai mare măsură meșteșugurile tradiționale ale creatorilor de artă populară românească.în următorii cinci ani, volumul investițiilor va fi de peste 2 miliarde lei și va asigura îmbunătățirea situației existente în toate sectoarele cooperației de consum.' Congresul cere tuturor organizațiilor să țină seama riguros de criteriile de dimensionare și amplasare a noilor obiective, urmărind în continuare reducerea costului construcțiilor, a consumurilor specifice de materiale, îndeosebi la metal și lemn, extinderea utilizării prefabricatelor și evitarea finisajelor costisitoare, folosirea în' mai mare măsură a înlocuitorilor materialelor de bază, pu- nîndu-se astfel în valoare rezervele locale, inițiativa cooperatorilor. O atenție deosebită se va acorda realizării în termen a investițiilor, ur- mărindu-se asigurarea eficienței a- cestora încă de la darea în folosință a obiectivelor construite.în cadrul acestei orientări generale se va acorda un volum mai mare de fonduri organizațiilor cooperației de consum cu o bază tehnico-mate- rială mai puțin dezvoltată, contribuind în acest de dezvoltare județelor.Organizațiile ționa mai ferm în direcția perfecționării și îmbunătățirii formelor și metodelor de organizare și conducere, creșterii atribuțiilor și competenței unităților și întreprinderilor, stimulării inițiativei creatoare a lucrătorilor și, totodată, pentru simplificarea și reducerea formularisti- cii, numărului de decizii, a regulamentelor și instrucțiunilor. Este necesar să fie raționalizat în continuare aparatul și să se îmbunătățească radical felul lui de muncă, să se desfășoare o luptă hotărîtă împotriva practicilor birocratice. Centrul de greutate al muncii va trebui mutat la cooperativă, la unitățile acesteia. •

fel la efortul comun economică a tuturorcooperatiste vor ac-

Organele de conducere ale uniunilor, cooperativelor și întreprinderilor, trebuie să manifeste o grijă sporită pentru buna selecționare a cadrelor, pentru repartizarea și promovarea lor după criteriul pregătirii profesionale și al rezultatelor obținute in muncă, să îmbunătățească substanțial munca educativă în rîndul lucrătorilor, întărească disciplina ' 'răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Este necesar toți lucrătorii din cooperația de consum să acționeze cu hotărîre pentru combaterea fenomenelor negative, pentru afirmarea deplină a normelor eticii comuniste, a echității sociale. „Gazeta cooperației" trebuie să popularizeze pe larg experiența și rezultatele pozitive, inițiativele valoroase, să critice mentalitățile înapoiate, să militeze pentru promovarea noului in toate sferele de activitate.Conducerile organizațiilor cooperației de consum au datoria de a respecta neabătut prevederile statutare și de a acționa hotărit pentru aducerea la îndeplinire, în cele mai bune condiții, a sarcinilor ce le revin. In acest scop, trebuie să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă, să aplice cu mai multă tărie în activitatea lor principiul muncii colective și al răspunderii personale, să stimuleze și să valorifice inițiativele și capacitățile creatoare ale • membrilor cooperatori, să contribuie la perfecționarea și întărirea democrației socialiste in cooperația de consum.Congresul aprobă activitatea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum în direcția dezvoltării legăturilor prietenești cu organizațiile cooperatiste din țările socialiste și din alte țări și consideră necesară lărgirea și intensificarea în viitor a legăturilor de colaborare Intre toate organizațiile cooperatiste din lume, membre ale Alianței Cooperatiste Internaționale, indiferent de orîndui- rea social-politică 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 avantajului reciproc.Se va dezvolta schimbul de experiență cooperatist pe plan mondial și se vor promova forme și metode de conlucrare, care să înlesnească atit schimbul de mărfuri între organizațiile naționale, cit și o mai bună cunoaștere reciprocă, Întărirea prieteniei între popoare.Ca membră a Alianței Cooperatiste Internaționale, cooperația de consum din Republica Socialistă România își va aduce și în viitor contribuția la activitatea acesteia. în interesul păcii, progresului economic și social în lume.Congresul exprimă hotărîrea tuturor organizațiilor cooperației de consum de a nu precupeți nici un efort pentru a-și aduce întreaga contribuție la realizarea mărețului program de edificare a României socialiste, elaborat de Congresul al X-Iea al Partidului Comunist Român.Congresul cheamă pe membrii cooperatori și lucrătorii din cooperația de consum — bărbați și femei, vîrst- nici și tineri, fără deosebire de naționalitate — să muncească cu abnegație și perseverență pentru a da viață hotărîrilor adoptate, contribuind astfel, alături de întregul popor, la opera de înflorire multilaterală a patriei noastre.

săși simțul de

(Text rezumat)
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LA SEMNALELE ZIARULUI
ECONOMISIREA METALULUI 

IMPUNE 0 COLABORARE MAI BUNA 
ÎNTRE UZINE, PROIECTANȚI 

Șl SIDERURGIEIn urma apariției articolului : „La Reșița raționalizarea consumului de metal nu a devenit încă o acțiune", Grupul de uzine Reșița ne-a trimis un amplu răspuns, în care se spune, între altele : „Printr-o serie de măsuri tehnico-organizatorice, cumulind acțiuni de re- proiectare, revizuire a tehnologiilor și o gospodărire mai judicioasă a metalului, colectivul u- zinei noastre și-a propus pentru 1970 să reducă cu 8,11 la sută consumul specific de metal față de anul trecut. Deoarece în primele două luni ale anului rezultatele din sectorul cald de fabricație (turnătorii, oțelărie, forje) au fost sub nivelul posibilităților, s-au creat două colective de ingineri, unul pentru turnătorii și altul pentru forje, care au primit sarcina să elimine deficiențele și să închidă toate căile posibile de pierdere a metalului.Revenind asupra unor aspecte subliniate în articolul apărut în „Scînteia", trebuie să arătăm că s-ar putea obține economii de metal mai mari și imediate dacă unele institute de proiectare, după documentația cărora executăm o serie de produse — turbine cu abur, utilaj chimic, poduri și macarale, utilaje siderurgice etc. — ar fi mai receptive și mai prompte în acțiunea de reproiectare a produselor respective. De multe ori nu se introduc cu operativitate modificările semnalate și cerute de uzină și nu găsim înțelegere pentru introducerea în’programul de reproiectare a unor utilaje depășite din punct de vedere tehnic, sub motivul lipsei de capacitate de proiectare. în prezent se duc discuții cu o serie de institute de proiectare și, prin buna înțelegere și cooperare care trebuie să rizeze legătura uzină-institut, sperăm să in valoare cu succes o serie de rezerve nomisire a metalului.Mari posibilități există în construcția
caracte- se pună de eco-Mari posibilități există în construcția de mașini pentru reducerea greutății proprii a diferitelor utilaje prin introducerea oțelurilor slab aliate de construcție, sudabile la temperatura normală. întrucît aceste tipuri de oțeluri nu sînt fabricate sub forma de table groase (peste 20 mm) și garantate privind sudabilitatea

și caracteristicile mecanice de către industria noastră siderurgică, se utilizează oțeluri carbon obișnuite, avînd rezistență scăzută, sau se apelează în continuare la importul acestor materiale. Asimilarea unor asemenea calități de materiale ar permite reducerea greutății proprii a unor mașini și utilaje cu 20—25 la sută față de construcțiile similare din oțeluri carbon. Sub acest aspect trebuie înțelese cele sesizate de Uzina de construcții de mașini Reșița în articolul menționat, prin care se cerea concursul industriei siderurgice".

LIPSURILE SÎNT CONFIRMATE; 
UNDE SÎNT MASURILE 

( PENTRU ELIMINAREA LOR ?

'1

VA DA BRUNA DE MARAMUREȘ 
MAI MULT LAPTE ?în articolul : „De ce a înțărcat Bruna de Maramureș", publicat în „Scînteia" nr. 8345, se arăta că rezultatele în ce privește producția de lapte la cooperativele agricole din zona în care s-a format această rasă — Remeți, Sarasău, Săpînța etc. — sînt sub posibilități. In răspunsul primit din partea Consiliului popular al județului Maramureș — Direcția agricolă — se arată că aceasta se datorește, în principal, neajunsurilor in ce privește baza furajeră și asigurarea fermelor cu îngrijitori permanenți și corespunzători. Productivitatea scăzută a fînețelor și pășunilor existente in aceste unități (1285 hectare pășuni și fînețe la Remeți, 1721 hectare la Săpînța și 810 hectare la Sarasău) se datorește faptului că, an de an. s-au aplicat numai parțial unele măsuri menite să sporească producția la hectar. La aceste neajunsuri s-au mai adăugat și cele determinate de condițiile mai puțin prielnice dezvoltării vegetației în ultimii ani, ceea ce a făcut ca balanțele furajere să fie deficitare, inclusiv la fibroase, care, în mod normal, în această zonă trebuie să fie asigurate în totalitate ca urmare a suprafețelor de pășuni și fînețe existente și care dețin ponderea in suprafața agricolă a acestor unități. Pentru îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic al unităților arătate mai sus. în cadrul măsurilor preconizate de documentele de partid și de stat, adaptate la necesitățile județului Maramureș, au fost cuprinse și aceste unități și se apreciază că, în- cepînd cu anul 1970, se va îmbunătăți întreaga activitate desfășurată în acest sector important al agriculturii județului Maramureș.

In legătură cu articolul „Fabrica e construită, mașinile sînt instalate ; cine le va mînui ?“ — publicat recent în „Scînteia" — conducerea Uzinei de mașini grele din Capitală ne-a trimis un răspuns, în care se spune : „Cele relatate cu privire la uzina noastră reflectă situația reală în problema asigurării de cadre calificate și este perfect adevărat că pregătirea cadrelor nu a ținut ritmul lucrărilor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție. Acest, lucru nu a fost posibil datorită faptului că Uzina de mașini grele este un obiectiv nou pus în funcțiune, care în cei patru ani de existență a funcționat numai cu secțiile prelucrătoare la cald. Apariția ulterioară a unui sector prelucrător la rece pentru fabricația de turboagregate de mare capacitate a ridicat probleme deosebit de grele în fața comitetului de direcție în ceea ce privește încadrarea cu muncitori calificați a noilor obiective. Am menționat «deosebit de grele», pentru că uzina nu are în prezent un sector prelucrător la rece în care să se poată pregăti mai multe cadre decît cele prevăzute de noi în planul de școlarizare, iar pe de altă parte considerăm că nu este indicat ca mașinile-unelte de mare performanță să fie folosite ca mijloc de școlarizare sau chiar să fie mînuite de muncitori încadrați în categorii inferioare. Cu toate acestea, menționăm că numărul celor care au o vechime mică în meseriile prelucrătoare la rece ocupă, în prezent, o pondere de 58 la sută, iar în anul viitor, după primirea absolvenților, acest procent va crește pînă la 80 la sută. Din această cauză, comitetul de direcție a solicitat sprijinul ministerului și al organelor locale de partid pentru a ne ajuta în recrutarea unui minim de muncitori cu experiență, din cadrul uzinelor bucureștene și țară".Răspunsul primit arată limpede de ce ajuns la o lipsă de personal calificat Uzina de mașini grele din Capitală. Era de teptat ca, din scrisoarea trimisă, să aflămpe larg ce anume măsuri preconizează comitetul de direcție pentru soluționarea acestei probleme.

dins-a la aș- mai

PE MESERII

*
*

LOCUL I LA CONCURSUL

SIBIU (corespondentul „Seinii") : Sibiul, orașul celor 40 de bresle meșteșugărești de odinioară, a fost de curînd gazda u- nui interesant și instructiv concurs al meseriilor (organizat de M.I.A.) disputat intre școlileacestui minister din întreagațară. Cu cele 21 de distincții obținute — printre care 4 pentru

primele locuri la meseriile pre- paratori-mezeluri (Eufrosina Ni- colaescu), electrician (Constantin Tiron), lăcătuș mecanic (Vilmoș Benko) și strungar (Mihai Del- cea) — grupul școlar M.I.A. Sibiu s-a clasat pe locul I, urmat în ordine de școlile din Craiova, Galați, București, Cluj și Roman.

J

*
L

Unele articole textile, cos
metice, precum și obiecte de 
uz cultural, sportiv, turistic, 
ca și produse metalo-chimice 
pot fi comandate, printr-o 
scrisoare expediată pe calea 
poștei sau la telefonul 31 32 51, 
la „Universalcoop" — comer
țul prin coletărie — cu sediul 
în București, str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12, sectorul VI. 
Mărfurile solicitate se livrează 
la domiciliu, prin colet poștal, 
cu plata contra-ramburs.

Pentru sezonul de primă
vară, „Universalcoop" dispune 
de articolele necesare execu
tării unor lucrări gospodărești 
și agricole: vermorele cu re
zervor din material plastic 
pentru stropit pomii și vița de

vie, foarfeci-tip pen
tru tăiat vița, arcuri din im
port pentru foarfeci de vie, 
bricege de altoit, batoze ma
nuale pentru porumb, uruitori 
manuale pentru cereale. Pen
tru zootehnie pot fi coman
date: FOSFOMAR — făină de 
oase calcinată, folosită ca 
adaos în hrana păsărilor și a 
vitelor (o cutie de 1 kg costă 
1,35 lei, iar cea de 5 kg se 
vinde la prețul de 6,30 lei). 
Există și îngrășăminte pentru 
flori (o cutie de 1 kg — 4 lei), 
îngrășăminte pentru legume 
(o cutie de 2 kg — 7 lei) și alte 
produse. Ele sînt cuprinse în- 
tr-un catalog care se expe
diază la cerere celor intere
sați.

*
*
*
*
*
*
*
*

*
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CUV1NTAREA

TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

lor de către toți cetățenii patriei. 
Organele de stat trebuie să ia mă
suri pentru a lichida lipsurile ce I 
s-au manifestat în acest domeniu. 
Se știe, de altfel, că necunoașterea 
de către cetățeni a legilor, a dife- ' 
ritelor hotăriri, a sancțiunilor la 
care sînt supuși dacă încalcă a- 
ceste legi, contribuie. într-o bună I 
măsură, le apariția unor .stări de 
lucruri infracționale și a unor 
manifestări antisociale. De aceea, 
consider că procuratura si miliția 
vor trebui să organizeze periodic 
intîlniri cu populația în cadruTca- 
roră~să~’fie pfgnjgrațe legileȚȚrSbuie 
să se reămințeâscă pfr'ăceasta'cale 
cetățenilor, cel puțin o dată pe an, 
prevederile legilor și normele de 
conviețuire socială. Nu trebuie să 
.considerăm că dacă am publicat în 
presă o lege sau o hotărîre, dacă 
am prelucrat-o o dată cu oamenii, 
prin aceasta am rezolvat proble
ma pentru totdeauna. Este necesar 
— și insist asupra acestei proble
me — ca periodic, anual cel puțin, 
să se a~sîgurejeaplicarea înZfațajaț- 
tățCfillOF legilor^ a fiotărîrilor, a 
modului în care trebuie acționat 
pentru fgspgctargăldr:------ —

O atenție deosebită trebuie acor
dată discutării la locul de muncă 
cu cei care au încălcat legea sau 
au comis diferite abateri. Ar trebui 
ca, de regulă, să organizăm proce
sele de judecată a unor astfel de 
infracțiuni chiar la locul de muncă 
al celor vinovați, în cartierele sau 
în satele unde ei locuiesc. Trebuie 
să facem publice sentințele și mă
surile luate — aceasta fiind o cale 
a promovării legalității socialiste și 
o importantă formă educativă de 
masă; nu trebuie să uităm nici 
un moment rolul important pe care 
îl are mobilizarea opiniei publice I 
împotriva celor~barhcalcă legea. ‘ 
Trebuie să spunem~ca, din -păcate, I 
ne ocupăm încă puțin de mobili
zarea oamenilor muncii împotriva 
elementelor antisociale. Consider 
necesar să stabilim în această pri
vință un program de măsuri per
manente ; să asigurăm ca aceste 
măsuri să facă parte integrantă din 
activitatea de zi cu zi a organelor 
noastre de miliție, securitate, pro
curatură și justiție.

Lupta împotriva infractorilor, a 
elementelor cu manifestări antiso
ciale cere în același timp îmbună
tățirea activității organelor secu
rității de stat. Este necesar ca or
ganele de securitate să dea do
vadă de mai multă combativitate 
împotriva oricăror manifestări care 
afectează interesele orînduirii 
noastre socialiste. Nu trebuie să 
scăpăm din vedere că se mai pot 
găsi ici, colo elemente declasate 
în stare să se dedea la acțiuni de 
sabotaj sau spionaj, să se pună în 
slujba dușmanului, a cercurilor im
perialiste, să-și trădeze poporul. 
Față de aceștia organele noastre 
de securitate trebuie să fie necru
țătoare. Vorbim despre aceasta nu 
pentru că activitatea unor aseme
nea elemente ar prezenta vreun 
pericol pentru societatea noastră, 
pentru securitatea statului socia
list. Orînduirea noastră socialistă 
este puternică, de neînvins ; ea se 
bazează pe devotamentul nemărgi
nit și atașamentul unanim al mi
lioanelor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate față de cauza so
cialismului, pe dragostea nemărgi
nită față de patrie și încrederea 
față de partid a întregului nostru 
popor. M-am referit la aceasta 
pentru că avem obligația perma
nentă de a împiedica producerea 
chiar și celui" mai mic prejudiciu 
societății noastre socialiste, inte
reselor oamenilor muncii — con
structori ai socialismului.

De asemenea, este necesar să se 
acorde mai multă atenție păstrării 
și apărării secretului de stat. Tre
buie să fie clar, tovarăși, că, în 
condițiile în care ne desfășurăm 
activitatea, persistă și vor persista 
încercări ale unor cercuri străine 
de a intra în posesia unor acte se
crete, de a cunoaște activitatea 
strict internă a organelor noastre 
de stat. De aceea, organele de secu
ritate trebuie să vegheze cu ho
tărîre ca toate unitățile aparatului 
de stat, toate organizațiile econo
mice și sociale să respecte cu stric
tețe legile și dispozițiile privitoare 
la păstrarea secretului de stat.

Este necesar ca miliția să-și in
tensifice activitatea împotriva ace
lora care sustrag valori din avutul 
obștesc. Delapidarea este un act 
deosebit de periculos pentru socie
tate. Trebuie să considerăm dela
pidarea, furtul din avutul obștesc 
ca acțiuni profund antisociale, în
dreptate împotriva intereselor o- 
rînduirii noastre socialiste, a inte
reselor generale ale celor ce mun
cesc — și să le tratăm ca atare ! 
Consider că în această privință și 
organele de securitate trebuie să 
fie mai active. Securitatea trebuie 
să conlucreze mai strîns cu miliția, 
cu organismele chemate să se ocu
pe de infracțiunile economice. Une
ori este destul de greu să se facă c 
delimitare netă între delapidare 
din avutul obștesc și actul de sa
bota j, întrucît amîndouă lovesc în 
interesele poporului — creatorul 
și proprietarul mijloacelor de pro
ducție, al bunurilor materiale din

țara noastră, al întregii avuții na
ționale.

împotriva celor care comit ase
menea infracțiuni, care subminează 
proprietatea obștească, trebuie 
acționat cu toată fermitatea ; ni
meni în societatea noastră nu 
trebuie să-și permită să sus
tragă sau să prejudicieze în vreun 
fel proprietatea obștească ! Avînd 
în vedere că principiul de bază al 
orînduirii noastre socialiste este că 
nimeni nu poate trăi fără a de
pune o muncă folositoare societă
ții, se impune să acționăm hotărît 
împotriva celor ce nu doresc să 
muncească, trăind de pe urma je
fuirii, într-un fel sau altul, a so
cietății . — a proprietății obștești 
sau a proprietății particulare a ce
tățenilor.

Organele de miliție au, de ase
menea, datoria să vină mai ope
rativ în ajutorul cetățenilor vic
time ale unor elemente declasate. 
Apărarea vieții și avutului tuturor 
cetățenilor este una din îndatori
rile fundamentale ale organelor de 
miliție și securitate ; or, în această 
privință, trebuie spus că nu întot
deauna ele răspund chemărilor ce
tățenilor. Se întîmplă ca aceste 
organe să nu acționeze cu prompti
tudine atunci cînd, într-un fel sau 
altul, cetățenii sînt lezați de ac
țiunile elementelor declasate, anti
sociale. în această privință consi
der că organele de miliție ar trebui 
să revadă felul de organizare a 
muncii, precum și atribuțiile pe 
care le au milițienii, îndeosebi cei 
din posturi, întrucît, nu o dată, ce
tățenii se plîng pe drept cuvînt 
că dacă se adresează unui milițian 
din circulație cu o problemă care 
nu-i de circulație nu sînt luați în 
seamă și sînt. trimiși să caute a- 
gentul de miliție care răspunde de 
problema respectivă. Or, con
sider că nu se poate face o 
asemenea diviziune mecanică 
a muncii în miliție. O aseme
nea diviziune este explicabilă 
la nivel central — cuprinzînd con
trolul, organizarea, cercetarea pro
blemelor — dar milițianul din post 
trebuie să cunoască toate proble
mele, să poată răspunde și acționa 
pentru respectarea legii în orice 
domeniu.

în ce privește organele de pro
curatură și justiție, doresc mai în- 
tîi să mă refer la obligația lor de 
a conlucra strîns cu miliția și secu
ritatea în luarea măsurilor de apă
rare a proprietății obștești, a cuce
ririlor revoluționare și a muncii 
pașnice a poporului. Organele de 
procuratură și justiție trebuie să 
dea dovadă de mai multă exigență 
în aplicarea pedepselor legale ace
lora care nesocotesc ordinea și le
gile țării. în această privință tre
buie spus că avem nu puține ca
zuri cînd organele de procuratură 
și justiție dovedesc lipsă de exi
gență, de combativitate. Pornind 
de la o prost înțeleasă „grijă față 
de om", ele nu sancționează, de 
fapt, pe cei vinovați; este clar că, 
prin aceasta, ele nu contribuie la 
combaterea infracțiunilor, la crea
rea unei puternice stări de spirit 
împotriva acestora. A abuza de di
ferite „circumstanțe atenuante", a 
pune în libertate pe cei condam
nați pe motiv că trebuie să le dăm 
posibilitatea să se îndrepte — deși 
pînă atunci s-au făcut nu* puține 
încercări de îndreptare — aceasta 
nu constituie o dovadă a grijii față 
de om, ci o neînțelegere a rolului 
și răspunderii pe care le au în so
cietatea noastră organele de pro
curatură și- justiție.

Este necesar ca ministerele și 
organele centrale respective să 
exercite un control mai eficace în 
toate unitățile subordonate. Jude
cătorii și procurorii să fie pătrunși 
de răspunderea pe care o au față 
de clasa muncitoare, de întregul 
popor. Concepția după care jude
cătorul răspunde în fața conștiin
ței sale trebuie completată cu 
aceea că el trebuie să aibă o înaltă 
conștiință socialistă, comunistă, că 
răspunde în fața poporului de fe
lul cum își îndeplinește îndatori
rile. De altfel, acesta este și sen
sul noii legi de organizare judecă
torească, prin care se prevede ca 
judecătorii și procurorii să fie 
aleși — adică să se afle sub con
trolul poporului.

Fiecare lucrător din justiție și 
procuratură trebuie să înțeleagă 
că are datoria să facă totul pen
tru a servi exemplar clasa munci
toare. întregul nostru popor; fie
care să considere că își îndepli
nește îndatoririle ce-i revin nu
mai dacă, prin felul cum aplică 
legile țării, contribuie la îmbună
tățirea generală a vieții sociale, la 
diminuarea și, pînă la urmă, la li
chidarea stărilor infracționale.

După cum se știe, partidul și 
guvernul au luat o serie de măsuri 
pentru a pune capăt abuzurilor șî 
ilegâlitățttorrAceste măsuri au fost 
discutate pe larg la timpul său și 
de aceea nu doresc să mă mai re
fer la ele. Se pare însă că unii lu
crători din organele de stat au în
țeles că nu trebuie să mai facă 
nimic, spre a nu fi acuzați de ile
galități și abuzuri. Acest fel de a 
înțelege rolul și sarcinile organe
lor de securitate, miliție, procura
tura și justiție nu are nimic co
mun cu concepția noastră despre 
organizarea socială și, în ge
neral, cu rolul pe care-1 au ase

menea organe în oricare stat — cu 
atît mai mult într-un stat al celor 
ce muncesc ca al nostru. Desigur, 
tovarăși, trebuie să veghem cu cea 
mai mare strictețe la respectarea 
legilor ; să nu admitem sub nici o 
formă abuzul. Așa cum am mai 
spus și altădată, să facem to
tul ca nimeni să nu sufere 
vreo pedeapsă fără a fi vino
vat. Dar, arătînd necesitatea res
pectării legalității socialiste, a evi
tării categorice a abuzurilor, do
resc, totodată, să atrag atenția a- 
supra lipsei de măsuri împotriva 
celor care încalcă legile țării sau 
aduc prejudicii orînduirii oameni
lor muncii. De fapt, nesancționa- 
rea celor vinovați constituie tot un 
abuz și o ilegalitate, tot o încăl
care a legii. Lupta pentru respec
tarea legalității socialiste înseamnă 
aplicarea cu fermitate a legilor ță
rii în orice împrejurare !

Este necesar să acordăm o mai 
mare atenție măsurilor preventive. 
Principalul este de a împiedica să 
se comită abateri, să se încalce le
gea. Organele de stat să considere 
că au acționat bine numai atunci 
cînd au reușit să prevină infrac
țiunile și manifestările antisociale.

în îmbunătățirea activității or
ganelor de securitate, miliție, pro
curatură și justiție o mare răspun
dere revine comuniștilor care lu
crează în aceste sectoare. Este ne
cesar ca organizațiile de partid din 
cadrul tuturor acestor organisme 
să acorde mai multă atenție felu
lui cum membrii de partid își în
deplinesc îndatoririle ce le revin. 
Sarcini importante au în această 
privință comitetele județene de 
partid, toate organele și organiza
țiile de partid, care trebuie să or
ganizeze și să conducă întreaga 
activitate de combatere a mani
festărilor antisociale, să mobilizeze 
masele largi populare și să creeze 
o puternică opinie publică împo
triva tuturor celor ce încal
că legile țării. Intr-un fel, to
varăși, existența unor aseme
nea manifestări sau diminua
rea lor constituie și o oglindă 
a activității organizațiilor de par
tid. Acolo unde organizațiile de 
partid știu să desfășoare o bună 
muncă politico-organizatorică, 
unde se folosesc toate mijloa
cele educative, inclusiv măsurile 
represive — și manifestările anti
sociale dispar sau devin foarte 
neînsemnate, tot mai puține.

Consiliile populare au, de ase
menea, sarcini importante în în
făptuirea măsurilor de respectare 
a legilor. Este necesar ca ele să se 
preocupe mai mult de ceea ce se 
întîmplă pe teritoriul lor, să ape
leze mai des la organele de stat 
de specialitate și să exercite — în 
conformitate cu prevederile în
scrise în legea de organizare a a- 
cestor consilii — controlul și în
drumarea organelor de miliție.

Așa cum am mai spus, tovarăși, 
aceste probleme trebuie să stea 
permanent în atenția organelor 
centrale, începînd cu Comitetul 
Central al partidului. Problemele 
de care ne-am ocupat în aceste 
zile, lupta împotriva infracțiunilor 
și manifestărilor antisociale sînt 
chestiuni care nu pot fi rezol
vate numai de organele de specia
litate; ele sînt probleme ale între
gii societăți, ale întregii noastre 
munci de organizare și educație 
socială. Numai în măsura în care 
toate organele de stat și obștești 
își vor uni eforturile și vor acționa 
cu hotărîre în această direcție 
vom obține rezultate bune!

Fără îndoială că succesele pe 
care noi le obținem în toate dome
niile de activitate, justețea politi
cii noastre generale, perspectivele 
de dezvoltare a societății, de ridi
care a bunăstării materiale și cul
turale a întregului popor contri
buie în mod simțitor la diminua
rea manifestărilor negative la care 
m-am referit. întregul popor do
rește să existe cît mai puțini — și, 
pînă la urmă, dacă se va putea, să 
nu mai existe deloc — oamehi care 
să încalce legile țării, să nesoco
tească normele de conviețuire so
cială.

In încheiere, doresc să subliniez 
că partidul și guvernul dau o înal
tă apreciere activității organelor 
de securitate, miliție, procuratură 
și justiție. în munca lor. aceste 
organe au obținut succese mari. 
Prin măstirile care au fost luate 
în ultimul timp s-au creat toate 
condițiile ca ele să desfășoare o 
activitate și mai bună, să-și înde
plinească tot mai bine sarcinile 
importante ce le revin.

Sînt convins, tovarăși, că se vor 
trage toate învățămintele din mun
ca de pînă acum, că toți lucrătorii 

Idin securitate, miliție, procuratură 
și justiție vor acționa cu fermita
te pentru îmbunătățirea activității 
lor, aducîndu-și astfel contribuția 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidului, 
la perfecționarea vieții sociale din 
țara noastră, la opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Vă urez dumneavoastră și tu
turor lucrătorilor din aceste orga
nisme succese tot mai mari în ac
tivitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire 1 (Cavîntarea a fost sub
liniată în repetate rîndurî cu pu
ternice aplauze).

Piața Unirii din lași Foto : Gh. Vințilă

Activitatea de cercetare
ancorată in realitățile

producțieiIn ultimii ani, colectivul Uzinei de fibre și îngrășăminte chimice Săvinești a repurtat succese remarcabile, atît în realizarea cantitativă a sarcinilor de plan, cit și în ceea ce privește îmbunătățirea calității produselor. O contribuție însemnată la obținerea acestor rezultate o au cercetătorii din uzină, care și-au concentrat eforturile asupra re - zolvării celor mai stringente probleme ale producției. Sectorul dc cercetare dispune de o puternică bază materială, de specialiști cu o pregătire temeinică și o experiență bogată. In cele 17 laboratoare, înzestrate cu aparatură modernă, lucrează aproape 200 de ingineri, tehnicieni, maiștri și operatori. Nu de mult a intrat în funcțiune și un „tehni- cum“ (un sector de prelucrări textile), unde sînt finalizate cercetările efectuate în sectoarele de polimerizare și filare ale uzinei și se stabilesc domeniile optime de utilizare a firelor și fibrelor sintetice.Despre activitatea pe care o desfășoară cercetătorii de aici și despre preocupările lor de viitor, am stat de vorbă cu ing. IULIA AMĂ- LINEI, șefa serviciului de cercetări de Ia Uzina de fibre și îngrășăminte chimice Săvinești.
— Pentru început, vă rog să 

schițați direcțiile principale ale
activității serviciului pe care-l 
conduceți.— Obiectivul nostru permanent, criteriul determinant pentru luarea deciziilor în toate etapele, de la înscrierea în plan a temelor de cercetare și pînă la valorificarea lor în producție, îl constituie eficiența economică. Este coordonata directoare, singurul argument hotărîtor pentru abordarea uneia sau alteia dintre multiplele direcții care se deschid în fața activității de cercetare.Orientîndu-și activitatea spre o strînsă legătură cu problemele producției, principala preocupare a colectivului nostru o constituie îmbunătățirea calității produselor fabricate. în acest scop, ne-am propus să întreprindem cercetări privind sinteza acrilonitrilului, polimerizarea și filarea fibrei de melană, îmbunătățirea calității azotatului de amoniu, urmărind satisfacerea exigențelor mereu crescînde ale beneficiarilor interni și externi. Ne ocupăm. în același timp, de ameliorarea tehnologiilor existente, în funcție de reducerea consumurilor specifice și de creșterea randamentelor în fabricarea acrilonitrilului, de recuperarea pierderilor de materii prime și catalizatori în sinteza acidului azotic.Un alt obiectiv de seamă îl con

stituie realizarea de noi produse și sortimente : fibre poliacrilonitrilice rezistente la foc. bare (din policapro- lactamă de poliamidă praf) pentru protecții anticorozive, granule po- liamidice etc. Planul tematic prevede, de asemenea, studii privind realizarea de înlocuitori care să permită renunțarea la aducerea din import a unor inițiatori de polimeriza- re, catalizatori de hidrogenare și a produselor de antistatizare ,â . fibrei melaina.După cum vedeți, planul cuprinde un mare număr de teme — unele destul de complexe. Pentru rezolvarea lor, colaborăm activ cu cadre tehnice din secțiile de fabricație ale uzinei, precum și cu diferite institute de cercetări din țară.
— Am aflat că o mare parte 

din studiile efectuate în cadrul 
serviciului au fost finalizate 
(cercetările privind obținerea 
acidului adipic, a unor noi pro
duse de antistatizare a firelor 
de relon și de stabilizare ter
mică a fibrelor poliamidice tip 
cord). Care este eficiența aces
tor studii ?— întrucît estimările de eficiență se modifică după o anumită dinamică în timpul procesului de cercetare, aș dori să mă refer îndeosebi la temele încheiate și, în parte, aplicate în 1969. Anul acesta, bunăoară.

PUBLICAȚIILE

DE URBANISM
Spre a intimpina nedumerirea, justificată, a cititorului, se cuvine a preciza din capul locului două lucruri. Mai în- tîi că urbanismul, care a desemnat inițial numai activitățile legate de ordonarea și creșterea orașelor, își extinde continuu obiectul și teritoriul ; apoi că a- ceste complexe activități pot găsi fundamentări teoretice, elemente de convingere sau explicative, mijloace de popularizare etc. în tipăriturile profesionale, ceea ce ar constitui însăși justificarea literaturii urbanistice.O incursiune în rafturile librăriilor, dar mai ales în ale bibliotecilor ne-ar putea contura starea de fapt, nu prea îmbucurătoare, în acest domeniu. Cîteva periodice cu restrînsă circulație se ocupă, socotim tangențial de problemele sistematizării — desigur în virtutea profilului lor. Chiar revista „Arhitectura", cu merite notabile în răspîndirea lucrărilor de arhitectură, nu-și poate permite să atace subiectul în profunzime și pe maximum de direcții. Concomitent au apărut în editurile „Tehnică". „Științifică" și „Meridiane" — o dată cu anii — un număr mai mare, dar încă insuficient, de lucrări românești sau traduceri. Am aminti cele două cărți („Estetica orașelor" și .,Urbanismul") ale lui Radu Laurian, dedicate problemei in discuție, recenta lucrare despre „Unitățile urbanistice complexe", „Manualul de sistematizare"

pentru școlile tehnice, culegerea de „Locuințe urbane 1961—1964“ și nu multe altele, care prezintă fragmentar aspecte -ale activității de sistematizare de la noi — albumul „Arhitectura in România", îngrijit de prof. arh. G. Guști, „Arhitectura în România 1944—1969", de prof, arh. Grigore Ionescu sau „Centrele istorice ale orașelor" — precum și probleme teoretice și practice de peste hotare (monografia „Le Corbusier", de prof. arh. Ascanio Damian, sau traducerea lucrării „Arhitectura peisajului" a lui J. O. Simonds).în general, este vorba de lucrări adresate celor cît de cît familiarizați cu preocupările tinerei științe (în treacăt fie zis, se mai discută la noi despre starea ei civilă !). De factură narativă, lucrările acestea discută subiectul la un nivel care nu permite, decît in rare cazuri, adînci- rea aspectelor de importanță majoră pentru societatea noastră în momentul de față. Cît privește contactul cu beneficiarul producției urbanistice — la urma urmei, un oraș sau părțile Iui pot fi judecate, în anumite limite, ca orice produs industrial — acesta în fapt nu se realizează decît anevoie și la scară neglijabilă.Se pune, desigur. întrebarea dacă o asemenea intîlnire este necesară și oportună Socotim cu hotărîre că da. Dialogul proiectant — masa de beneficiari presupune insă

cunoașterea datelor de către ambele părți ; iată un rost esențial al tipăriturilor de urbanism, rost înțeles cu limpezime de mai multă vreme. Am putea chiar susține existența unei tradiții in acest plan al popularizării urbanisticii, ale cărei începuturi se situează laolaltă cu nașterea însăși a noii științe. Revista „Urbanismul", scoasă de Cin- cinat Sfințescu, afectase rubrici permanente în acest scop. O anume societate „pentru răspîndirea urbanisticii" organiza conferințe și publica broșuri pe înțelesul tuturor. Astăzi, materiale de acest fel se găsesc risipite în fiecare gazetă ; disparitatea nu poate fi cu tot dinadinsul o calitate. Colectarea părerilor celor mai diferiți profesioniști. a impresiilor o- mului de pe stradă — așa cum se pot afla în publicațiile de profil ale altor țări — pare, desigur, nu prea lesne de realizat, dar. credem, infinit mai eficientă. 6 astfel de culegere dedicată problemelor siste- matizării s-ar adresa atît specialiștilor din consiliile populare, cît și cetățenilor, dar nu numai lor, ci și tuturor celor îndrăgostiți de oraș sau celor care. în specialitatea lor. concură la elucidarea unor probleme urbanistice. Atit unii cît și ceilalți, într-un schimb reciproc de idm. absolut necesar. sî-ar defini treptat pozițiile, pe măsura realității complexe care ii înconjoară.
Arh. Petre DERER

va intra în funcțiune o instalație de producere a acidului adipic, cu o capacitate de 3 000 tone pe an. Tehnologia a fost elaborată în colaborare eu Institutul Petrochim-Ploiești. Realizarea acestui produs va duce la dezvoltarea sectoarelor de plasti- fianți, sinteze organice, fibre etc. Se prevede obținerea unui beneficiu anual de circa 10 milioane lei și a unei economii de 2 milioane lei valută. Cît privește antistatizarea firelor de relon, trebuie spus că după aplicarea în producție a noii rețete de tratare a firelor împotriva încărcării cu electricitate statică s-au obținut însemnate economii, atît în întreprinderea noastră, cît și la beneficiarii din sectorul de tricotaje. De remarcat că eficiența rezultă, în acest caz, din calitatea superioară a firelor tratate conform noii rețete și din reducerea cu circa 10 la sută a procentului de deșeuri. De asemenea, introducerea în producție a noului produs de stabilizare termică a firelor poliamidice tip cord a dus la eliminarea importului de stabilizator tip „Aminox-l și la creșterea calității, în special a termostabilității, cu circa 10 la sută.
— Cunoscind perspectivele de 

dezvoltare a uzinei, ce proble
me v-ați propus să rezolvați in 
perioada care urmează ?— Activăm într-un sector deosebi' de interesant, a cărui recentă dezvoltare creează noi și numeroase proble me pentru cercetare. Sînt caulț* de explicat, de perfecționat, de dezvoltat. Un șir de teme sînt în lucru și altele își așteaptă rezolvarea. In acest an se vor încheia cercetările la . două teme care prezintă o deosebită importanță economică. Mă refer, în primul rînd, la un nou procecțeu de sinteză a hidroxilaminei, avînd la bază cîteva brevete ale cercetătorilor noștri, care va fi experimentat într-o fază semiindustrială. Aplicarea Iui în fabricația curentă va duce la obținerea unor economii estimate la 1 500 lei la fiecare tonă de lac- tamă produsă. Cea de-a doua temă constă în elaborarea unei not tehnologii de obținere a fibrei rnelana, prin copolimerizare în soluție de etilen-carbonat. Aplicarea ei va duce la îmbunătățirea calității fibrei de melană, la reducerea prețului de cost și la economii de investiții estimate la 25 milioane lei pentru o instalație de 10 000 tone pe an.

— In ce măsură noul cadru or
ganizatoric — ne referim la în
ființarea Centralei industriale 
pentru fibre chimice — creează 
condiții pentru ridicarea nivelu
lui cercetării științifice ?— Deocamdată, în acest stadiu, am întocmit documentația solicitată de Ministerul Industriei Chimice și de Consiliul Național al Cercetării Științifice, prin care s-a propus trecerea serviciului nostru în rețeaua de cercetare științifică, prin transformarea lui în centru de cercetare. Condițiile privind tematica, dotarea, personalul au fost îndeplinite, dar nici pînă în prezent nu s-au obținut aprobările corespunzătoare. înființarea centralei oferă, desigur, posibilitatea utilizării mai judicioase a bazei tehnico-ma- teriale de care dispun laboratoarele, în special a spectrofotometrelor. a aparatelor Răntgen și a altor instalații costisitoare. Se creează, de asemenea, condiții pentru folosirea rațională a specialiștilor pe profil comun în domeniul antistatizării, al vopsirii, al determinării structurii etc. S-ar evita, în felul acesta, paralelismele și s-ar scurta perioada de aplicare în producție a cercetărilor.In legătură cu această problemă țin să fac și cîteva propuneri. Dispunem de o dotare bună și, pentru nevoile actuale, chiar completă. In- tîmpinăm însă mari dificultăți în obținerea pieselor de schimb, în ceea ce privește atit modul de asigurare a finanțării (obținerea valutei), cît și formalitățile excesiv de greoaie. Așteptăm cu un justificat interes luarea în considerație a propunerilor formulate în ultimul timp, cu diferite prilejuri, de a se constitui un fond centralizat, pus la dispoziția unităților de cercetare pentru procurarea pieselor de schimb. De asemenea, ar trebui să se analizeze posibilitatea înființării unui depozit centralizat de reactivi. Neputîndu-se prevedea în planuri toate cantitățile de reactivi necesare cercetărilor desfășurate timp de un an sau mai mult, unele unități mențin stocuri în rezervă nejustificat, care îngroașă rînoîurile su- pranormativelor. In alte cazuri se întrerup unele teme la jumătatea drumului, în așteptarea unor cantități infime dintr-un reactiv special.

Convorbire realizotă de 
Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii*

CURIER
JUDEȚEAN

SUCEAVA

Șantiere 

ale tineretuluiPeste 100 de tineri, elevi ai liceului din Liteni, au inaugurat pe terenurile cooperativei din Roșcani primul șantier de irigații din județ. Vor fi amenajate două canale de aducțiune care, în final, vor permite irigarea unei suprafețe de 120 ha. A- semenea acțiuni au fost începute și în lunca Sucevei, Prin muncă patriotică, tinerii din municipiul Suceava vor a- menaja aici un complex sportiv. în curind se vor deschide alte șantiere ale tineretului în diferite puncte forestiere, pentru împădurirea a 230 ha.
MEHEDINȚI

Asociația 

folcloriștilorZilele trecute, la Turnu-Seve- rin s-a constituit o asociație a folcloriștilor din județul Mehedinți. Ea reprezintă, ,de fapt, o reluare a unei tradip mai vechi, avînd drept mudel „Tovărășia folcloriștilor olteni", constituită cu ani în urmă de regretatul Gh. Nicolăescu-Plopșor. Asociația și-a propus să valorifice, pe baze științifice, creația folclorică mehedințeană. Spicuim cîteva din obiectivele de cercetare : stabilirea vetrelor et- nografico-folelorice din județ, o anchetă etnografică-folclorică pe vatra Bahnei, organizarea unor acțiuni de culegere a folclorului, cît și a unei sesiuni de comunicări științifice și altele.
VRANCEA

f iaihâ noua 

munțilorîn pepinierele silvice din județul Vrancea au fost produse peste 5 milioane puieți de răși- noase și 2 milioane de foioase. Cu aceștia, harnicii munteni țes de zor „haină" nouă munților pe 1 400 ha. Peste ani, în raza ocoalelor silvice Soveja, Tul- nici, Năruja se vor înălța tinere și falnice păduri de molid, pin, brad și alte specii valoroase de rășinoase, iar mai spre cîm- pie, în raza ocolului Focșani, păduri de paltin, gorun și sal- cîm. Se fac, totodată, și amenajări pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, corectarea torenților.
SALAJ

Consfătuirea 

cooperatoarelorLa Zalau a avut loc o consfătuire cu cooperatoarele din județ, la care au participat peste 400 de femei. Consfătuirea a făcut un bilanț al activității cooperatoarelor din cooperativele a- gricole de producție și a analizat căile cele mai eficiente care conduc la creșterea contribuției femeilor în activitatea cooperativelor. Participantele la consfătuire au lansat un apel către toate țărăncile cooperatoare, chemîndu-le să desfășoare o activitate cît mai susținută pentru creșterea producției agricole.
NEAMȚ

Noutăți la BicazCine va veni în această vară la Bicaz, în vacanță, va găsi cîteva noutăți demne de apreciat. Campingul de la Potoci va oferi mai multe servicii decît pînă acum. Un nou motel, numit „Cristina", a fost construit pe malul „mării montane". Au fost deschise noi unități de textile, toto-sport și artizanat și s-a a- menajat un lac de agrement, în aval de baraj, cu bărci pentru canotaj. Portul nou de îmbar- care-debarcare, mutat pe un loc mai prielnic, lingă baraj, va deservi în condiții mai bune pasagerii ambarcațiunilor pe lacul Bicaz.
DE IA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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faptul;
I

ANALIZA VINE, TRECE
DIVERS ...totul merge ca ’nainte
Ștafeta»

unui
meșteșug CașinComuna Mănăstirea (Bacău) este cunoscută nu numai prin partea locului pentru specificul cusăturilor populare realizate aici. De curînd, cele mai reprezentative creații ale meșterilor din sat au fost reunite, intr-o originală expoziție etnografică, la Școala generală nr. 1 din localitate. In cadrul ei sînt expuse costume populare, ștergare, ii și alte o- biecte de podoabă — unele cusute in urmă cu zeci și zeci de ani, iar altele abia scoase de sub... acul mînuit de bătrîna Uța Tălpău, în vîrstă de 70 de ani, Ecaterina Țigănilă sau Natalia Folea, reprezentante pricepute ale acestui meșteșug. După cum se vede, făuritorii portului popular din localitate vor să-și sporească neîncetat faima. Dar se pare că pe ei îi preocupă, în aceeași măsură, și altceva : să cultive interesul generațiilor tinere spre a le duce tradițiile mal departe.

I Filantropie
| vînătoreasca

Un turist străin, amator de 
vînătoare, a poposit pe melea
gurile sucevene. S-a prezentat 
la Teodor Motrescu, președin
tele filialei județene de vină- 
toare, și... au pornit împreună 
prin pădurile fondului de vi- 
năto.re nr. 12 lacobeni. Din ex
pedițiile cinegetice la care a 
luat parte, turistul in cauză 
s-a ales cu o adevărată recol
tă de trofee : doi mistreți, cinci 
purcei de mistreț, trei ciute și 
un vițel de ciută. Pentru toate 
acestea, el trebuia să achite o 
taxă stabilită de filiala de vî
nătoare în conformitate cu re
glementările legale in vigoare. 
Dar Teodor Motrescu, „un 
înțelegător" și filantrop...
banii statului, i-a acordat cu de 
la sine putere o scutire de... sută 
la sută! Abia mai tîrziu, cînd 
și-a dat seama că „derogarea" 
respectivă a intrat în obiectivul 
organelor de anchetă, și-a căl
cat pe inimă, întocmindu-i acte 
de plată pentru 2,6 la sută din 
laxa cuvenită. Așa, ca să dea, 
cit de cît, o aparență legală în- 
ti’fgii afaceri. Tente"' \ cum 
era de așteptai, if-u *-«, reușit. 
In consecință, acum i face 
și dumnealui nota de p». Și 
poate să fie sigur că nu i se 
va acorda nici o reducere, i.'u 
permite legea !

om
cu

Extemporal

I
I

întrebare de extemporal: cu ce te ocupi dumneata în timpul... producției ? A fost adresată unui număr de o sută elevi de Liceului Craiova, cinema", plimb pe cafenea", răspunsuri de bază pe
do alo din la măla cursurile serale economic nr. 1 „Am abonament „îmi place să bulevard", „Mă duc la Acestea sînt cele trei 

___ r______ . i care le-au dat, în urma unei verificări a actelor de înscriere la școală, 72 de elevi. A urmat apoi o altă întrebare: cum au devenit dumnealor elevi la Invăță- mîntul seral din moment ce nu întrunesc condiția de a fi încadrați în cîmpul muncii? Răspunsurile nu lasă nici un echivoc: pe baza unor adeverințe false eliberate cu ușurință de conducerile unor întreprinderi și instituții (uzinele „Electroputere", combinatul chimic, direcția a- gricolă județeană, întreprinderea de legume și fructe, ICOMCOOP ș. a.) sau falsificate de prezentatorii lor. Ce au de spus în legătură cu această situație conducerea școlii și cele ale întreprinderilor și instituțiilor respective? Așteptăm un răspuns. Scurt. Tot ca de extemporal.
Croitori
pentru ei 
înșiși I

Clientul dă comanda, iar meș
terul o execută. Cel puțin așa 
știam noi pînă acum. Coopera
tiva meșteșugărească „Progre
sul" din Reghin practică însă 
un alt sistem. Acum citeva luni. 
O.C.M.A.D. Miercurea Ciuc i-a 
cerut să facă în contul său 600 
cămăși de poplin de culoare în
chisă (98 lei bucata). Meșterii 
au primit comanda și au făcut 
1 000 cămăși de poplin... alb (110 
lei bucata). S-au prezentat apoi 
cu ele Ut. beneficiar. Cum era 
normal, unitatea din Miercurea 
Ciuc n-a vrut să le primească, 
deoarece comandase cu totul 
altceva. Cooperativa din Reghin 
s-a trezit astfel cu un stoc de 
cămăși în valoare de 110 000 
lei, care urmează să aștepte mult 
și bine pînă va găsi alți clienți 
pentru ele. Cei vinovați de mo
dificarea comenzii vor supor
ta acum consecințele — respec
tiv dobînzile penalizatoare ce 
decurg din imobilizarea fon
durilor. Cu alte cuvinte, sînt 
buni de plată. Să-i vedem deci... 
pe unde vor scoate cămașa șl, 
mai ales, dacă le dă mina să 
mai procedeze și altă dată așa I

.... .......... j să 
altă dată așa !

redactata de i 
TIRCOB

cu

Rubricâ
Dumitru
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
„Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în practica studiului economic, Comitetul municipal de partid Ploiești folosește cu precădere metoda analizei directe. Colective, cuprinzând activiști din cadrul comisiei economice și alți specialiști cu experiență, sînt trimise într-o întreprindere sau alta (de regulă cînd treburile nu merg prea bine), unde își desfășoară investigațiile citeva zile în șir. „Sarcina acestor colective — ne spune tovarășul Gheorghe Alecu, prim-se- cretăr al comitetului municipal — constă, în primul rînd, în sprijinirea efectivă a organizațiilor de partid — spre a-și îmbunătăți munca, astfel îneît să acționeze cît mai eficace, prin mijloace politice pentru dinamizarea activității economice. Analizele efectuate la fața locului sînt menite a-i ajuta pe comuniști să găsească și să folosească cele mai potrivite mijloace de lichidare a neajunsurilor, de îmbunătățire a activității".Prin sistemul analizei directe, releva interlocutorul, se urmărește și o informare nemijlocită, „de la sursă", a comitetului municipal de partid. „Datele, faptele, constatările de pe teren, nealterate de alambicate prelucrări ale unor instituții de sinteză, ne dau posibilitatea ca, în plenare, ședințe de birou, să tragem concluziile ce se impun în cazurile respective și să adoptăm decizii judicioase pe un plan mai larg".Să vedem, așadar, în ce măsură acest rol este efectiv Îndeplinit.La comitetul municipal de partid (de aici ne-am început investigația) am citit o serie de referate, rapoarte, dări de seamă prezentate în plenare, în ședințe de birou ; ele includeau, într-adevăr, numeroase „mostre" ale materialului de viață culese de pe teren. Pe drept cuvînt ing. Constantin Ciocan, secretar cu problemele economice al comitetului municipal, se declara satisfăcut în această privință de aportul acestor colective în efectuarea unor analize privind realizarea sarcinilor de plan în domeniul investițiilor industriale, stadiul organizării științifice a producției și a muncii, aplicarea măsurilor vizînd reducerea cheltuielilor de construcții și montaje. Chiar informarea prezentată în recenta plenară a comitetului municipal care a dezbătut problemele asimilării de noi produse în uzinele ploieștene, îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație, a fost întocmită pe baza analizelor întreprinse de trei colective in 10 întreprinderi. Iată, așadar, evident, o latură pozitivă a muncii a- cestor colective. Cum își îndeplinesc însă ele sarcina primordială — de a ajuta organizațiile de partid să-și regleze mai bine „tirul" acțiunilor politice în sfera activității economice, să-și exercite rolul conducător în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid ?Am întreprins un sondaj în două mari unități ploieștene unde întîlnești frecvent colective trimise de comitetul municipal de partid, ca și de alte organe locale sau centrale : uzina de utilaj chimic și cea de laj petrolier „1 Mai".în februarie, uzina mic n-a reușit să-și nul producției marfă na de creștere a productivității muncii ; aici continuă să se semnaleze deficiențe în calitatea unor fabricate. Pornind de la aceste stări de lucruri, l-am întrebat pe secretarul comitetului de partid:— Colectivele care au venit în uzină la sfîrșitul anului trecut și în primele luni ale anului acesta v-au ajutat să înlăturați aceste neajunsuri, să adoptați măsuri spre a ridica activitatea economică a uzinei ?— Sincer vorbind, a spus tovarășul Ștefan Nan, de la o singură brigadă am simțit un ajutor efectiv ; de la brigada Comitetului Central care a lucrat la noi pe la sfîrșitul anului 1968. A fost o analiză temeinică, iar efectele ei rodnice s-au vădit în anul 1969.— înțeleg, așadar, că celelalte colective n-au prea lăsat „urme".— Așa este...Cum au lucrat colectivele respective că nu s-au făcut simțite, de parcă nici nu au trecut prin întreprindere ? Iată cîteva din răspunsurile primite : •Nicolae Lăcustoiu, șeful serviciului planificării : De cele mai multe ori, colectivele nu fac propriu-zis o analiză a fenomenelor economice, nu acționează pornind de la un fapt anume, să zicem neîndeplinirea indicatorului productivitate. Nu, ele ne cer nouă situații, solicită aprecierile noastre. Apoi concluziile la care am ajuns noi ne sînt prezentate ca venind din partea... colectivului sau a comitetului municipal de partid. Bineînțeles, un astfel de „ajutor" nu ne ajută.Ing. Ionel Lică, director comercial : Mai ales in ultimele luni, vizita colectivelor s-a întețit. Cînd avem greutăți cu planul apar și colectivele. Ar fi foarte bine dacă ne-ar ajuta efectiv, dar, de regulă, în loc să ne folosim timpul spre a urni treaba din loc, stăm țintuiți in birou la dispoziția tovarășilor pentru relații, întrebări, situații, consultări. Iar, între timp, dificultățile se agravează. în asemenea cazuri colectivele de analiză se transformă, după părerea mea, din factori pozitivi în factori de frînare a activității economice. Am aici un vraf de planuri de măsuri ale colectivelor care constată ceea ce noi am constatat de mult.Inginer șef Aurel Vartic: După părerea mea nu e posibil ca in 3—4 zile să se poată aprofunda și ajunge la concluzii judicioase în probleme de asemenea complexitate...Ne oprim aici. Ce reiese? Analizele se întocmesc pe baza unor situații pentru a căror întocmire sînt mobilizate și... imobilizate cadre de conducere și de specialiști, în timp ce activitatea productivă are de suferit. Evident, pentru Întocmirea unui studiu este nevoie de cifre, de date, dar dacă întreaga analiză se bazează numai pe datele furnizate de cei controlați — remarca directorul uzinei — care e aportul analizei ? Valoarea studiului o dau tocmai constatările personale în secții și ateliere, consultarea oamenilor ; do aici se pot desprinde concluzii proprii, dar, din păcate, timpul afectat studiului de birou covîrșește cu mult timpul afectat „terenului".lată-ne acum la uzina „1 Mai", unitate fruntașă pe ramură. Un roi important în succesele obținute l-a avut organizația uzinală de partid. „Dar, spunea tovarășul Teodor Ru- sescu, șeful adjunct al serviciului

planificării de la Centrala industrială de utilaj petrolifer, tocmai intr-o asemenea situație bună colectivele venite in uzină ar trebui să adin- cească studiul. în ce sens ? Să vadă căror factori, căror modalități de lucru se datoresc rezultatele pozitive. Și, în felul acesta, pe de o parte, să releve noi rezerve ale producției ce pot fi valorificate, iar pe de altă parte, să acționeze pentru extinderea experienței înaintate în alte unități. Din păcate, materialul de concluzii al unor colective prezintă lucrurile așa cum le-am expus și noi în raportul întocmit. Or, nu de consemnarea faptelor cunoscute este nevoie, ci de o deschidere a perspectivei pentru o mai bună valorificare a potențialului material și uman al uzinei".într-adevăr, cunoscind valoarea a- cestui potențial, ajungi la concluzia că rezultatele bune obținute anul trecut trebuie să fie un punct de sprijin pentru atingerea unor perfor-
viața de partid

manțe superioare. Bunăoară, reducerea consumurilor specifice metal, domeniu în care se bate sul pe loc.Ing. Dumitru Nistor, director neral al Centralei industriale de laj petrolier, membru în biroul
spre de pa-

uti-chi- pla-de utilaj realizeze și nici sârCi-

ge- uti- _ r________, Comitetului județean de partid Prahova, spunea la o recentă ședință de lucru : „Cred că rezolvarea unor probleme nodale ale producției este stînjenită și de excesiva reținere a cadrelor tehnice de bază în convorbiri și ședințe de studiu, de analiză. Trebuie să apreciem cu mai mare discernămînt cînd și în cc problemă se impun studii. Nu se poate ca toată ziua să stăm și să discutăm, iar treaba s-o facem printre picături".De altfel, aspecte asemănătoare ne-a relatat și ing. Nicolae Constantin, care mult timp a deținut funcția de secretar al comitetului uzinal de partid : „Am făcut o situație și am rămas stupefiat : reieșea că din trei în trei zile apărea în uzină un colectiv de studiu. Vă închipuiți, eu, ca secretar de partid, eram pus în situația să scot din producție zeci de cadre de bază, ca să le aduc la sediu să stea de vorbă și să dea relații. în acest timp absența lor cea resimțită în sectoarele lor.— Și acum care-i situația ? activați în comisia economică mitetului de partid al uzinei.— Aproape ca și înainte. Marele meu regret este însă că timpul, eforturile investite în studii, în analize, nu se încorporează in progrese certe. Pleacă un colectiv, vine altul, iar lucrurile rămîn ca la început.— Ce ar trebui întreprins spre a spori eficiența activității acestor lective ?— Să vină colective puternice intervale mai rare, dar să stea

timp mai îndelungat în uzină și să nu plece pînă nu ajută efectiv la rezolvarea problemei studiate. A- ceastă idee . a interlocutorului ne-a dus cu gindul la situația fabricii „Feroemail", edificatoare în acest sens. Aici, de cîțiva ani, colective mai mari sau mai mici, mai de sus sau mai de jos, constată mereu aceleași lucruri : rebuturi exagerat de mari, tehnologie rudimentară de fabricație. Dar aceste stări de fapt, înscrise în zeci de rapoarte, procese verbale, informări sînt prezente și acum în fabrică. Nici un colectiv n-a dus munca pină la capăt, n-a stat la fața locului pînă la limpezirea definitivă a lucrurilor. Nu de mult, la comitetul județean al P.C.R., intr-o ședință de birou, s-a vorbit din nou despre situația critică din unitatea respectivă. Din păcate, nici de data aceasta nu s-a analizat de ce au fost ineficiente studiile întreprinse de diferite colective.Alți interlocutori au arătat că uneori se efectuează analize temeinice, urmate de planuri și măsuri judicioase, numai că nimeni nu se îngrijește de felul în care sînt aplicate. „Da, facem analize, facem studii, dar uităm să controlăm cum se îndeplinesc cele stabilite" — ne spune ing. Elena Bădoiu, de la comisia economică a comitetului municipal de partid. Alteori (ca în cazul colectivului care a fost la fabrica „Dorobanțul"), așa cum relata tov. Gheorghe Alecu, prim-secretar al comitetului municipal, se întîmplă ca unele colective de studiu să plece din uzină fără măcar să împărtășească comitetului de partid la ce concluzii au ajuns.în încheierea investigației noastre am relatat cele constatate tovarășului Constantin Marinov, secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., care a subliniat : „Metoda analizei directe este eficace, lucru pe deplin dovedit, cu o singură condiție : să fie combătute cu fermitate orice manifestări de birocratism și formalism. De aceea, este nevoie să introducem mai multă ordine in trimiterea unor colective in întreprinderi, să punem capăt muncii de mîntuială, superficialității, suprapunerilor în tematică. în același timp, colectivele de studiu trebuie să-și concretizeze în mai mare măsură atenția asupra activității organizațiilor de partid. Este lipsită de eficiență optica unor colective ale organelor locale de partid care se complac in situația de inspectori de bancă, de controlori tehnico-administrativi sau de simpli strîngători de exemple pentru diferite rapoarte, trecînd pe plan secundar tocmai sarcina lor principală — întărirea vieții interne de partid, ca o condiție a îndeplinirii in bune condiții a sarcinilor economice. Trebuie să îpdrumăm în așa fel munca colectivelor trimise pe teren incit prezența fiecăruia într-o întreprindere sau o instituție să determine o îmbunătățire calitativă a activității organizațiilor de partid, să lase urme de durată".
Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii

Sînt șase săptămîni de- 
acum, chiar opt, de cînd 
n-am mai stat de vorbă cu 
dumneavoastră. Dacă ați 
ști ce greu au trecut pen
tru mine ! Știți bine că a- 
tunci cînd ne-am despăr
țit eram oarecum vesel și 
dacă nu mă înșel v-am 
spus și un banc. Deși, dacă 
îmi aduc bine aminte, ban
cul era slăbuț și avea și 
gust de mucegai.

De-atunci, dragii mei, au 
trecut peste mine vremuri 
grele. Am stat trei săptă
mîni în spital și alte 
într-un sanatoriu unde 
te cititoare frecvente 
ale mele îmi făceau 
pachetări cu parafină 
călzită la peste 1350 grade 
Celsius. Mă apăsau in niș
te cade cu „ceai" de plan
te care fierbea în cloco
te și în acest timp un cor 
de bătrîni îmi cînta șlagă
rul concursului de anul 
trecut de la Brașov : „Pe 
verticală, pe orizontală".

Am rezistat tuturor nu
mai pentru faptul că eu, 
la fel ca și dumneavoastră, 
am fost procopsit de na
tură cu simțul umorului. 
Altfel vă jur că nu puteam 
rezista la 1350° C.

Ce m-a „îndemnat" să 
apelez la spital și la acel 
sanatoriu '! O poveste foar
te tristă. Extrem de tris
tă. Pentru că mai sînt 
încă în convalescență ș: 
pe dumneavoastră vă cu
nosc de foarte multă 
vreme, și, mai ales, știin- 
du-vă îngăduitori, o să vă 
rog să-mi dațl voie să îmi 
descarc sufletul:

Domnilor, am cîștigat la 
„Loz în plic" un „Merce
des"... Nu, vă rog ștergeți 
cu o gumă „Elefant" ulti
mele două rînduri. Nu am 
început bine.

Domnilor, eu m-am năs
cut intr-o casă de oa
meni nevoiași. Am fost la 
părinți șase copii. Patru 
fete și doi băieți. Deși am 
acum atîția ani, eu am 
fost prislea. M-am născut 
ultimul. Se-ntîmplă.

Cele patru surori ale me
le s-au măritat. Una la 
Constanța cu un ofițer de 
infanterie, alta a făcut o 
școală de contabili-șefi și 
a fost repartizată ca so
cotitoare la un C.A.P. din 
Bărăgan de unde a fugit 
cu un inginer agronom la 
o schelă petrolieră din Plo
iești, unde ambii funcțio-

trei 
niș- 
de- 
îm- 
in-

nează și astăzi. Soră-mea 
soră șefă la o creșă, iar 
cumnatul meu, agronomul, 
pleacă din cînd în cînd 
prin străinătate ca spe
cialist în ce dă pămîn- 
tul pe lingă agronomie. 
A treia mea soră s-a mă
ritat cu un artist 
dar care avea o
de bază : era șofer. Sor-mea s-a măritat imediat cu el

amator 
meserie

Eu fiind prislea și ple- 
cind ultimul de-acasă pen
tru a-mi face și eu un vii
tor în viața asta, necunos- 
cînd adresele fraților mei, 
nu am mai corespondat de- 
cît cu tata. (Mama a mu
rit cînd aveam 11 ani).

Am învățat o meserie, 
m-am căpătuit și eu și, in 
momentul cînd tata a împli
nit 75 de ani, am dat un

Cum a cîștigat
tata

un azil
la loz în plic

foileton d® Nicuță TĂNASE

după ce a văzut filmul cu 
Yves Montand, „Salariul 
groazei".

A patra mea soră s-a 
căsătorit din dragoste, dar 
n-a avut noroc. Ea a făcut 
farmacia și a fost reparti
zată pe Ungă Bacău, iar el a făcut veterinara. Fiindcă 
a fost șef de promoție a 
rămas în București unde 
funcționează și astăzi ca 
metodist la o casă de cul
tură a unui sindicat meta
lurgic.

Frate-meu s-a stabilit 
la Galați și vă rog să mă 
credeți că în afară de fap
tul că are un „Trabant" 
nu cunosc alte amănunte.

anunț la mica publicitate 
a unui ziar cu citeva su
te de mii de exemplare in 
care îmi rugam fratele, su
rorile, cumnații și nepo
ții să vină la sărbătorirea 
celor trei sferturi de veac 
ale iubitului nostru tată.

Așteptarea a fost mal 
mult decit tristă. Bă- 
trînul tresărea la. fiecare 
scîrțîit de scară. (Stăm în
tr-o casă veche și 
pină la etajul nostru 
țîie).

L-am sărbătorit, pe 
doar noi, ai casei, și 
nii de apartament, 
n-a adus nici măcar

scara 
scir-

tata 
veci- 

Poșta 
o fe-

licitare sau o telegramă cu 
„La mulți ani".

— Nu fi necăjit, fiule, 
mi-a spus tata. Au și ei 
treburile lor. Ar fi fost 
bine să fi fost acum cu 
toții. Dar...

A doua seară, ba nu, a 
treia, am intrat cu tata 
la „Valea mărului" să bem 
o bere. Un vlăjgan aflat în 
cîmpul muncii se invirtea 
printre mese cu un borcan 
cu „Loz în plic". Fără să-mi 
dau seama i-am făcut semn 
să se oprească la masa 
noastră, l-am dat 6 lei și 
l-am rugat pe tata să ba
ge mina în borcan să scoa
tă un loz.

A scos un „Mercedes" și 
chiar a doua zi a apărut 
poza tatălui meu cu bi
letul ciștigător în mină, in 
același ziar in care dădu
sem eu anunțul că împli
nește 75 de ani. Seara ne 
era casa plină. Sosiseră 
doi cumnați ai mei cu copiii 
și chiar cu nepoții. Au so
sit și niște telegrame : „Ta
tă, dacă nu te simți bine 
la... vino la noi" ; „De ce-l 
ții pe tata numai la tine, 
nu e și tatăl nostru ? II 
așteptăm", îmi scria alt 
cumnat.

Frate-meu, cel cu „Tra- 
bantul", a sosit abia a 
doua zi de la Galați pen
tru că a avut o pană de 
ambreiaj pe la Focșani.

— Am venit să te iau pe 
la noi tată. Mergem la pes
cuit pe Dunăre. Am o bar
că personală...

După vreo lună de zile 
de la această poveste, mă 
întorceam acasă cu „Tra- 
bantul". (Bătrinul meu tată 
îi dăduse fratelui meu 
„Mercedesul"). Copiii mei 
m-au întrebat de la bal
con :

— Bunicul unde e 7
— L-au internat la un 

azil de bătrîni.
Și-am sunat să-mi des

chidă poarta garajului să 
văd dacă mai găsesc ceva 
piese de „Mercedes". Să te 
trimit...P. S. Acest trist, foarte 
trist foileton, l-am seri» 
înainte de a intra în spi
tal, inspirat de o scrisoa
re și mai tristă primită de 
la un cetățean din Sighetul 
Marmației. Cu acest P. S. 
sper că iertați absența mea 
din ziar. O asemenea po
veste era imposibil să nu 
mă expedieze la spital.

Foto : Gh. Vințilă

Doar a co
se fă-

cîtva timp în urmă, redac-

Tul-

căreia i s-a trimis spre și rezolvare scrisoarea de ne răspunde că s-au luat,

care funcționează la fabri- ciment ?
Andrei JURCA
București

Programul I

17,00 — Deschidei-ea emisiunii. 
Emisiunea în limba germană. 18,05 
Bună seara, fete 1 Bună seara, bă
ieți ! 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Desene animate. 19,45 Tele- 
enciclopedia — In cuprins: • Cos
mos; Gagarin, primul om în Cos
mos • Speologie • Yaoșii (un trib 

20,50 Transmisiune în direct de la 
21,25 Film documentar. 21,35 Film

cinema

din Laos). 20,40 Microavanpremiera.
lansarea navei cosmice „Apollo-13", ___  ____ ____________
serial : „Răzbunătorii" — „Unde se ascunde domnul Steed". 22,25 Cîntece 
de petrecere interpretate de Mariana Hînceriu, Natalia Șerbănescu, Ion 
Mărgineanu, Barbu Constantinescu ; Potpuriu de romanțe — Ia ’ "
Ionel Banu. 22,50 Telejurnalul de noapte — • Telesport. 23,15 
comediei. 23,30 închiderea emisiunii programului I.

vioară 
Parada

Programul 11

20,40 Seara Televiziunii finlandeze — Cuprinde : « Finlanda azi 
cumentar artistic • Film-balet inspirat de o poveste medievală.

— do- 
_________ ______  _ __________ ___ Muzica 
Ossi Runne. Coregrafia Hannele Keinănen a Obiceiuri ale laponilor — 
film a Valsul lui Kosta (Kosta — compozitor șl violonist) a Locomoția 
(glumă muzicală). 23,10 închiderea emisiunii programului II.

„ALAIUL OBI
CEIURILOR DE 
PRIMĂVARĂ" - 
așa s-a intitulat 
o interesanta 
manifestare ar
tistică desfășu
rată nu demult 
la Reșița. Reu
nind ansam
bluri și grupuri 
folclorice 
numeroase 
mune 
țului 
verin, 
stituit 
rată 
re a artei popu
lare din aceas
tă parte a țării.

din 
co

aie jude- 
Caraș-Se- 
ea a con- 
o adevă- 
sărbătoa-
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• Vă scriu din stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, județul Dîmbovița, unde îmi petrec concediul de odihnă.Lăsînd la o parte bunele impresii, peisajul îneîntător, îngrijirea medicală și tratamentul propriu-zis, am să mă refer la unele aspecte de gospodărire care fac inospitalieră frumoasa stațiune. Edilii orașului au neglijat în bună măsură întreținerea străzilor. în plin centru, de pildă, pe strada Republicii, locul cel mai potrivit pentru plimbare, plutesc veșnic nori de praf. Cînd plouă avem de-a face cu noroaiele.Ar mai fi de adăugat și problema iluminatului electric. Din pricina unui transformator defect, au loc dese întreruperi și nu putem urmări emisiunile radioului și televiziunii.Cu mai multă bunăvoință din partea edililor pentru îngrijirea și curățenia orașului, cred că s-ar putea asigura un aspect civilizat al stațiunii..
Aurelian GHICULESCU
Oradea

RECLAMATII • SESIZĂRI • RĂSPUNSURIVrancea, cercetare mai sus,de îndată, măsuri de către consiliul popular al județului, iar circumscripția medicală funcționează acum Intr-un bloc nou, avind la îndemînă 4 încăperi și condiții mult mai bune decit cele anterioare. Cei doi medici au primit și ei locuință tot în același bloc,

• Dispensarul din comuna nici, județul Vrancea — se arăta într-o scrisoare semnată de A. An- done — a intrat în reparații fără să i se asigure un alt spațiu circumscripției sanitare, precum și celor doi medici care o deservesc.Direcția sanitară a județului

• Am cumpărat deunăzi mai multe cărți, cu care voiam să-mi îmbogățesc biblioteca personală. La o simplă răsfoire am constatat că trei n-au fost bine tipărite : pagini întregi au rămas albe. Le-am restituit editurilor respective cu rugămintea de a mi le înlocui.O nouă carte cumpărată după aceea, intitulată „Căpitanul Pavel Zăgănescu", apărută în Editura Militară și tipărită de întreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918“ din Capitală, mi-a oferit aceeași surpriză : 8 pagini albe, cuprinse intr-un volumaș de proporții minuscule. Cred totuși că nu s-au a- dunat la mine toate rebuturile editoriale. De aceea am ținut să atrag atenția pe această cale celor ce le-au tipărit.
Axinte MURGULEȚ
Roman, județul Neamț

• Locuiesc intr-unui din frumoasele cartiere ale Capitalei, situat între Circul de Stat și șoseaua Ștefan cel Mare, in apropierea morii „Dîmbovița". Vecinătatea acestei mori ne-a creat unele neajunsuri. Pe lingă zgomotul produs de motoarele care funcționează fără întrerupere, aproape tot timpul, în locuințele noastre pătrund pulberi aduse de vînt, rezultate din măci- niș. Nu s-ar putea găsi o soluție pentru captarea lor, prin instalarea unor electrofiltre asemănătoare acelora cile de

iiilă să încalce niște norme stabilite, să le aplice după bunul său plac. Faptul că acesta s-a transferat la un alt sector, după cum ne informează răspunsul, nu-1 scutește pe ceilalți de răspundere.

• Cuția a adresat Consiliului județean al sindicatelor Caraș-Severin scrisoarea unui grup de muncitori de la I.M.T.F. (întreprinderea de mecanizare transporturi forestiere) Lugoj — coloana Valea Minișului, în care se arăta că, deși lucrează aici de aproape un an, n-au primit haine de protecție. Spicuim din răspunsul primit :„într-adevăr, salariații acestui sector n-au beneficiat de haine de protecție din neglijența șefului de coloană, Nica Dănilă. S-au luat măsuri să intre în posesia acestor drepturi în cel mai scurt timp".S-ar fi cuvenit ca în răspuns să fie prevăzute și uneie măsuri față de cei care au admis ca Nica Dă-

• Sînt salariat la Stația de utilaj transport-Mangalia în funcție de mecanic utilaje. Pînă la sfîrșitul lunii decembrie 1967 am lucrat, în aceeași calitate, la S.U.T. de pe lingă întreprinderea 11 instalații construcții-montaje București, șantierul 117 Mangalia, cînd am fost transferat la șantierul amintit. La noul loc de muncă nu pot beneficia de alocația pentru copii și concediul de odihnă, pe motiv că întreprinderea la care am lucrat nu mi-a trimis — în afară de foaia de transfer — nici un fel de act din care să reiasă că am beneficiat ori nu de aceste drepturi. în situația mea mai sînt vreo douăzeci salariați, care, rînd pe rind, au cut drumul pînă Ia București afle ce s-a întîmplat cu actele,nu s-au dumirit. întreprinderea 11 instalații susține că le-a trimis, S.U.T. Mangalia ne convinge că n-au sosit. Pină să le dăm de capăt nu putem intra în posesia unor drepturi nici noi și nici familiile noastre.
lon UNGUREAblU
Mangalie

• Splendoare in iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 18,30; 19; 21,30, FES
TIVAL — 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45.
• Tomasa: REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Asterix și Cleopatra î FAVO
RIT — 10; 15,30; 18; 20,30, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
> In fiecare 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 î BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21.
e 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 3 
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 minăstirii 
Bila ; Porto-Carero : TIMPURI 
NOI — 19; 21.
• Program special pentru copii : 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FLAMURA — 16; 18,15; 
20,30.
• Mireasa era în negru : GRI VI
TA — 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Păcatul dragostei ; ÎNFRĂȚI
REA 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, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozie în munți *. GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 
16; 18.30.
• Virsta 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, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Via Mala: AURORA — 9,30; 
11,45; 15,45; 18; 20,15.
• Camera în formă de L : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• Becket : MUNCA — 16; 19.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Erich 
Bergel — 20.
• Opera RomSnt : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de opereta : Snzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket
— 20; (sala Studio) : Părinții teri
bili — ?0.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 17,30; 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Leonce și Lena — 18; 
Muzică + poezie 1970 — 21,30; 
(sala din str. Alex. Sahla) ; Puri- 
cele in ureche — 15; Tandrețe și 
abjecție — 21.
O Teatrul Mic : Dezertorul —
15,30; Emigrantul din Brisbane
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Spectacol festiv Lenin
— 10; Crimă și pedeapsă — 19,30; 
(sala Studio) . Enigmatica doamnă 
„M“ — 20.
• Teatrul Giuleștl : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mazel
— tov ! — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boeing-Boeing
— 16; La grădina „Cărăbuș" — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ■ Nicuță... ia Tănase — 19,30.
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panoramic județean
CULTURA ÎN GALAȚI

FRUMOSUL
3 întrebări J Șl UTILUL

A

Intre
I

in viața de fiecare zi

Practica a demonstrat că educația, dincolo de adevărurile general valabile, este un fapt de viață care cere, înainte de orice, o bună cunoaștere. Premisa succesului educativ o constituie cunoașterea problematicii de viață, a preocupărilor sau preferințelor, a idealului social și moral ce animă tineretul într-un moment și într-un anumit loc. Cunoscind toate aceste aspecte, acțiunile de modelare a tineretului nu vor mai îmbrăca un caracter șablon artificial, subiectivist, ci se vor face în cunoștință de cauză, vor răspunde unor necesități și aspirații reale ale tineretului, stabilindu-se o concordanță firească între problemele tineretului și modul lor de satisfacere.Ce s-a întreprins în acest sens în județul Galați 7 La nivelul diferitelor colective de muncă se poate spune că există experiență și rezultate notabile. Organizațiile de tineret și sindicale au întreprins acțiuni menite să ducă la mai buna cunoaștere a pulsului de viață al tineretului. în urma unui sondaj sociologic întreprins pe șantierul Combinatului Siderurgic din Galați, pentru a da doar un exemplu, s-a constatat că 60 la sută din muncitori provin din mediul rural, mulți din aceștia fiind navetiști. Prezența unui contingent numeros de oameni fără o pregătire profesională specifică impunea. în mod firesc, pregătirea lor tehnică, domeniu în care s-au întreprins numeroase

acțiuni. Dar asupra modului lor de viață, a formării lor ca oameni s-a acționat pînă acum încă prea puțin. Nimănui nu-i poate fi indiferent cum trăiește și cum se cultivă tineretul, ce cărți citește sau ce filme vizionează, cum își petrece timpul liber sau cum se distrează, ce atitudine are pe stradă sau acasă. Or, s-a observat că un larg procent al abaterilor de la normele conviețuirii sociale provine din aceste zone. De altfel, interlocutorul nostru, tovarășul Tache Ștefănescu, membru în Biroul Comitetului executiv al Consiliului județean al sindicatelor, recunoștea că „sînt încă multe de făcut sub raportul integrării profesionale și sociale, al formării unor principii morale compatibile cu idealul de viață al societății noastre, conturarea unor deprinderi de igienă a muncii și edilitară, de comportament urban". La comitetul județean U.T.C., din discuțiile purtate cu tinerii s-a ajuns la concluzia că o bună parte dintre a- cei care lucrează pe șantierele de construcții „practic nu sînt cuprinși într-o activitate organizată". Cu- noseîndu-se aceste stări de fapt, ar fi fost firesc să se acționeze în sensul înlăturării aspectelor negative ; fiindcă a cunoaște și a acționa sint termenii aceluiași proces. Nimeni nu-și poate permite în procesul educativ să se orienteze, să spunem cinci ani, spre acțiuni de cunoaștere și apoi să a- plice rezultatele investigațiilor în practică. Educația

e un proces viu, dinamic, care nu admite hiatusuri. Or, ce se face, ca să revenim la exemplul amintit mai înainte, pentru îmbunătățirea activității în rîn- dul acestei categorii de tineri ? Este oare suficientă programarea sporadică a unor simpozioane și dezbateri, la Clubul sidefurgiști- lor (trebuie remarcat că starea deplorabilă a clubului și alcătuirea programelor dau o imagine puțin optimistă a calității acestor acțiuni) ? Evident că numai prin aceste mijloace tineretul rămîne departe de cultură și, implicit, de educație. (Aceasta în cazul în care am ignora rolul preponderent al școlii în educația și instrucția tineretului) Tocmai de aceea dorim să subliniem caracterul hotărîtor al legăturii i solicitările programul responsabile.vută în vedere ___________caleidoscopică a solicitărilor și în funcție de acestea să se stabilească acțiunile culturale cele mai corespunzătoare. Deși există unele inițiative lăudabile, în programele unor așezăminte culturale din județul Galați persistă o insuficientă preocupare pentru adaptarea activităților culturale la necesitățile tineretului.Așa, de pildă, programul Casei de cultură a municipiului Galați prevedea in martie 11 expuneri, multe din ele urmîpd a fi susținute de personalități cunoscute ale vieții politice și cul-

de subliniem hotărîtor al durabile dintre tineretului și organismelor Trebuie a- panorama

turale românești, dar, din păcate, o parte din acestea nu își confirmaseră sosirea. Firesc, asemenea inițiative au darul de a îngroșa dosarele, și așa voluminoase, ale propunerilor neutilizate. Mai ales la sate se face încă prea puțin. Existența unor prestigioase manifestări culturale devenite tradiționale, cum ar fi cele de inspirație local-folclorică : „Sărbătoarea salcîmului", de la Hanul Conachi, ciumeni 500", sau de la Roșcani, de utilitate în cultivarea lorilor durabile ale trecutului, de animare a o- biceiurilor specifice, nu pot înlătura deficiențele activității cultural-educative cotidiene. S-au risipit în uitare serbările populare, apreciate pină nu de mult de locuitorii satelor. Contribuția căminelor culturale, a cadrelor didactice la cultivarea resurselor culturale și morale ale tineretului sătesc, la popularizarea succeselor și combaterea neajunsurilor existente în activitatea C.A.P., la stimularea participării nemijlocite a tineretului la muncă s-ar dovedi mai substanțială dacă formele de realizare ar părăsi manifestările de rutină, ocazionale, pășind hotărît pe calea u- nei munci temeinice, organizate in funcție de solicitările reale ale satelor județului. în acest sens, după cum ne spunea tovarășul Constantin Enescu, secretar al comitetului județean U.T.C., inițierea unei ștafete culturale cu participa-

„Bu- cele reală va-

rea fiecărei comune, ar putea fi una — dar nu singura, am adăuga noi — din manifestările cu caracter continuitate, chemate sprijine vastul proces educație a tineretului.Aspectele multiple acțiunii de educare a tineretului gălățean se cer a- bordate prin perspectiva contribuției tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice, a eficienței muncii sale. In acest sens o analiză recentă a dezvăluit existența unor neajunsuri. Ele sînt cunoscute și la comitetul județean de partid, care a adoptat în ultimul timp o serie de măsuri menite să ducă la stabilirea unui dialog mai larg și mai fertil între factorii de răspundere și tineret.înscrierea potențialului tînăr în fondul valorilor dinamice ale societății socialiste, dezvoltarea aptitudinilor sale, stimularea receptivității sale la nou, a dorinței de autodepășire, educarea în spiritul moralei socialiste, cultivarea trăsăturilor înaintate ale omului zilelor noastre constituie obiective majore ale muncii educative. Din acest punct de vedere trebuie a- preciat că cultură (case de cluburi, cămine le) din orașele și nele județului Galați încă — în— doar în unilor. Or, și fapte e timp cit mai puțin.

de să deale

instituțiile de cultură, cultura- comd- sînt multe privințe pragul prorhisi- între promisiuni bine să treacă
Emil VASILESCU

Cind ecourile muzicii

se opresc
in sala de concert

Contopindu-se, Filarmonica și Teatrul muzical au creat în Galați o unică instituție. Cele mai bune elemente care au fost selecționate, majoritatea absolvenți ai conservatoarelor, alcătuiesc secțiile de „operă", „operetă", „estradă", de „balet", „muzică simfonică" și „populară". Ascultînd doar orchestra, făcînd comparație cu posibilitățile orchestrale pe care le avea înainte de unificare, ne dăm seama că într-adevăr această soluție a prilejuit vieții muzicale gălățene un salt calitativ. Și piesele simfonice din cadrul concertelor lunare, și comentariul orchestral al o- perelor au o altă fluență în desfășurare. Ca la orice teatru muzical, ansamblul coral este acela care cultivă in regiunea în care activează dragostea pentru acest gen de largă rezonanță. Aflăm însă că la Galați corul alcătuit din 45 de persoane pregătește acum pentru prima oară, un adevărat concert „ă capella". Ar trebui în acest sens ca membrii corului, conducerea teatrului să aibă mai multă inițiativă, să caute să alcătuiască programe atractive, în care să îmbine cîntecele de largă circulație cu noi creații de largă valoare. Mergînd pe firul concertelor-lecții sau al recitalurilor (cum a fost la începutul stagiunii recitalul de lieduri) nu putem să nu remarcăm din planurile de încasări, din sondajele făcute, că publicul este puțin antrenat la această manifestare. Opera, concertele simfonice, de cameră au o slabă audiență. Credem că în afara sublinierii laturii accesibile a muzicii, pentru fiecare spectacol de acest gen este util să se asigure popularizarea, atașarea publicului de realizările teatrului gălățean.în genul estradei, un spectacol care a cucerit aplauze meritate este 
„Hanul revistei", o revistă cu problematică contemporană, cu acțiunea plasată în cadrul pitoresc autohton, în cele din urmă un prilej de etalare a farmecului pe care-1 degajă cînte- cul sau jocul popular (bineînțeles a- duse în genul revistei). Pentru artiștii gălățeni acest spectacol a fost ca o treaptă de verificare în fața publicului. Teatrul muzical din Galați încearcă, mai ales în noua componență, să se impună printr-o efervescentă activitate. Este de dorit ca problema atragerii spectatorilor spre muzica simfonică și de operă să fie rezolvată convingător și în primul r nd prin calitatea artistică a reprezentațiilor. Turneele la Tulcea sau Birlad, la Constanța sau Mangalia să

aibă programe cit mai variate, mai interesante. Și un mic concert coral poate entuziasma auditorii dacă este bine pregătit, alături de un recital de arii din opere sau de selecțiuni din diferite reviste. .Cercurile de inițiere, ansamblul coral, ansamblul folcloric și mai ales cenaclul folcloric al casei de cultură a sindicatelor definesc în bună măsură preocupările — să spunem muzicale — ale instituției. Nu putem să nu amintim numele lui Vasile Horodincă, cel care se ocupă de întocmirea unei fonoteci cu imprimări de balade și cîntece populare, și nici pe cel al dirijorului N. Meiroșu, care caută, împreună cu formația corală, șă tălmăcească cele mai reprezentative pagini muzicale. Am aflat de proiectul gălățenilor de a face un festival interjudețean de folclor urban. Credem însă că nu numai folclorul urban este cea mai fidelă oglindă a inspirației populare și că pentru a- sigurarea autenticității, pentru definirea profilului acestui festival trebuie căutați prin culegători, prin instructorii culturali — rapsozii adevă- rați ai vremii noastre, care să sublinieze expresivitatea muzicii populare în genere.în fața celei de-a doua ediții „Glasul primăverii" — concurs de creație și interpretare a muzicii u- șoare, care urmărește stimularea creației muzicii ușoare locale, alături de popularizarea celor mai cunoscute melodii ale compozitorilor consacrați, am aflat că din inițiativa tînărului artist Marcel Ionescu s-a tipărit și un caiet de cîntece atît de necesar unei bune pregătiri. Foarte multe foruri urmăresc în aceste zile acțiunile în vederea începerii „Glasului primăverii". Și Comitetul județean pentru cultură și artă, și Comitetul județean U.T.C., și Consiliul județean al sindicatelor... In general, la Galați, și Teatrul muzical și Casa de cultură a sindicatelor, alături de cea a studenților și de cea municipală, propun manifestări artistice. Nu întotdeauna însă ele au ținuta necesară, nu se alcătuiesc sub auspiciile calității (redamînd mai mult cantita
tea !). Or, drumul firesc pentru atragerea publicului gălățean spre manifestările muzicale aici trebuie căutat. Și, firește, în apelul mai insistent, mai constant la inițiative capabile să amplifice ecoul muzical dincolo de sala unde au loc repetițiile.

Smaranda OȚEANU 
Maria SAVU

a orașuluiDînd o nouă viață unui vechi oraș, cei care au schimbat înfățișarea Ga- lațiului de astăzi s-au gîndit la oamenii care îl locuieso, dar și la urmașii lor. De aceea, noile clădiri, noile cartiere, totul poartă amprenta grijii pentru ceea ce în prezent înseamnă urbanistică, arhitectură, mediu ambiant pentru omul unor noi dimensiuni spirituale. Căci, dincolo de funcționalitatea lor, casele aceste „mașini de locuit", pot și trebuie să fie structuri estetice și componentele unor ansambluri care să furnizeze oamenilor cantitatea de frumos cotidian inerentă.Acestea au fost și considerentele care i-au condus pe proiectanții noului cartier „Țiglina" către soluții care includ, alături de repartizarea e- chilibrată a spațiilor libere și vegetației în interiorul ansamblului de construcții, și decorarea fațadelor în zonele cele mai frecventate, rezolvări care vizează confortul, dar și posibilitatea educației estetice prin intermediul artei monumentale. Constituie, oare, aceste realizări o simplă experiență, un lux sau o sarcină secundară 7 Nu, căci este vorba de găsirea unei ambianțe autentice, de o „marcă o orașului" care, creată de oameni, își pune în mod inerent amprenta asupra lor. Sau, așa cum formula această realitate secretarul Comitetului P.C.R. al municipiului Galați cu problemele de propagandă, tovarășul Gh. Moca : „Locuitorilor o- rașului nostru, muncitori într-o industrie cu tradiții sau în resortul gigant al oțelului, intelectuali sau artiști, li se oferă un mediu în care pot descifra grija partidului și statului față de făuritorii bunurilor materiale, de la preocuparea pentru locul de muncă pînă la ultimul detaliu al existenței cotidiene, totul pe măsura epocii pe care o trăim". Și din care, trebuie să subliniem, frumusețea nu poate lipsi, așa cum nu lipsește din eroismul muncii sau din bucuria sărbătorilor ei.De aceea, pentru orice vizitator, complexul cartierului Țiglina poate constitui o revelație dar și un exem-

plu. Apelînd la soluții arhitectonice adecvate, folosind relieful terenului și concepînd funcțional amplasarea sculpturilor sau lucrărilor monumentale, proiectanții au realizat un cir- ouit logic al trecătorului prin zonele înfrumusețate cu o mare varietate de forme și materiale.Chiar la intrarea în cartier, blocurile cu patru nivele au fost prevăzute cu porțiuni de zid destinate unor decorațiuni în materiale diferite : ciment colorat, piatră naturală, marmură, toate producînd efecte deosebite în dialogul cu lumina și cu peretele. Ca temă s-au ales acele simboluri care conțin elementele precise ale profilului geografic, economic, uman al județului. O dată ajunși la cinematograful „Țiglina", înfrumusețat cu un amplu mozaic reprezentînd alegoric a 7-a artă, ne aflăm în fața complexului comercial, bogat și variat decorat. Interiorul modern cuprinde o multitudine de lucrări, astfel amplasate îneît generează noi coordonate spațiale și optice, zate din cărămidă roșie, în tul celei mai bune tradiții nale, din ceramică smălțuită . nată cu elementele unei imagistici folclorice, din bucăți de marmură al-, bă, roșie, neagră, organizate în brîuri decorative și în compoziții, din piatră de rîu sau chiar fier forjat, lucrările monumentale creează o ambianță reconfortantă, atractivă, de o mare diversitate. Locul principal în decorația exterioară îl ocupă ceramica, în plăci colorate, cu valoare autonomă, sau în mari compoziții alegorice, care includ deseori și reliefuri, acoperind ziduri întregi și realizînd un permanent dialog culoare—lumină.Unul dintre elementele reușitei a- cestui ansamblu ni se pare a fi, alături de concepția arhitecturală, colaborarea cu artiști de certă calitate, dintre care amintim pe Virgil Almă- șan, Patriciu Mateescu, Ion Bițan, Vasile Celmare. Pavel Codiță, Gh. Spiridon, sau pe Dorio Lazăr, autorul monumentului „Avîntul", din plăci de travertin, care se plasează în prelungirea perspectivei către Dunăre. De altfel, trebuie să menționăm ca o realizare ce se înscrie în sensul -aceleiași preocupări pentru frumusețea mediului ambiant, înzestrarea spațiilor verzi din zona bulevardului Republicii cu mici piese de sculptură ce reușesc să îmbogățească funcția decorativă și recreativă inițială. Iar această grijă se dovedește permanentă, fiind supusă rigorilor unei amplasări adecvate, după o gîndire modernă și realistă, pe care am deșprins-o din dialogul purtat la fața locului cu arhitectul șef al municipiului, M. Constantinescu, entuziast adept al noilor concepții urbanistice și monumentale, căreia îi adaugă și grija firească pentru întreținerea lucrărilor deja realizate. Grijă de care, credem noi, e absolută nevoie căci dacă a construi e o logică atitudine umană de tip nou, a păstra e o datorie cetățenească de prim ordin.Mai ales că, așa cum remarca președintele Comitetului pentru cultură și artă al municipiului Galați, E. Po- pazu, întreaga ambianță artistică e de natură să anuleze părerea eronată potrivit căreia „provincia" e locul unde viața artistică, frumosul nu-și au locul potrivit.
Virgil MOCANU

Reali- spiri- națio- și or-

DA 
Și 

NU
„Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris"La 80 de ani de la înființare, Biblioteca municipală ,,V. A. U- rechia“ din Galați dispune de un fond de carte ajungînd la aproximativ 300 000 de exemplare, din care peste 11000 reprezintă valori documentare, istorice, culturale etc.Ceea ce preocupă, în momentul de față, personalul bibliotecii este mai buna organizare a activității de popularizare a cărții pentru a atrage în sălile sale un număr cit mai mare de cititori. Pentru aceasta, biblioteca tipărește cu regularitate bibliografii și lucrări de specialitate și concură, alături de celelalte foruri interesate, la realizarea unor lucrări ample de cunoaștere a valorilor culturale din județ. Remarcăm, in acest sens, existența unui catalog al periodicelor gălățene, ca și a altor lucrări în curs de editare, cum ar fi ; Un dicționar bibliografic al oamenilor de cultură, de știință și artă, născuți în Galați ; Bibliografia obiceiurilor populare din județ etc.Acțiuni de largă popularitate, cum au fost : Expozițiile minesțu sau Titu Mș^orescu, Expoziția ut stampe Rembrandt sau, în curs de realizare, pricea de acest fel din țară ,JDin istoria scrisului și a cărții", ca concursul „Cartea — călător milenar" au contribuit la popularizarea unor valori ale gin- dirii românești și universale, la mai buna instruire și educare a oamenilor, Ia cultivarea dragostei pentru carte.

Metaforele în piatra ale noului Galati : amplul mozaic reprezentînd alegoric a șaptea artâ

Cumulind atribuții importante, avînd avantajul de a putea menține contactul cu numeroase aspecte ale vieții locale, e- misiunile stațiilor de radioficare, acest „jurnal local vorbit”, au calitățile unui mijloc de informare și educare deosebit de cient. Menirea lore să zinte aspecte diverse activitatea localității, punîndu-și să aibă un rol activ in dinamizarea vieții sociale și culturale, să ia a- titudine critică în fața u- nor fapte care aduc prejudicii bunei desfășurări a muncii. în ce măsură reușesc ele să-și realizeze menirea, vom vedea referin- du-ne la citeva aspecte ale activității celor 12 centre de' radioficare (2 municipale, 2 orășenești și 8 comunale) din județul Galați.De alcătuirea și calitatea programelor emisiunilor locale depinde în cea mai mare parte eficiența lor. Urmărind aceste emisiuni, se observă că latura informațională și muzical-dis- tractivă ocupă un loc important. Prezența lor are, în general, un ecou pozitiv in rîndul ascultătorilor. Se cuvine însă să arătăm că asemenea programe, văduvite de un caracter activ de intervenție, nu . sînt in stare să-și îndeplinească rolul de factor formativ al opiniei publice.Acordind întreaga solicitudine unor desbateri interesante cu privire la cele mai importante aspecte ale vieții locale, informînd succint și esențial despre principalele evenimente din județ și din țară, emisiunile

efi- pre- din pro-

stațiilor de radioficare pot contribui la cunoașterea și rezolvarea unor sarcini de actualitate.Putem aminti astfel, pentru a oferi un singur e- xemplu, posibilitățile multiple ale studiourilor sătești de a înfățișa concret marile probleme ale dezvoltării agriculturii, cu exemplificări locale ; arătînd căile sporirii potențialului e-

oglindească fidel dinamica diurnă a vieții locale e necesară cunoașterea ei cit mai aprofundată, iar a- ceasta se poate realiza doar prin participarea unui număr cit mai mare de colaboratori la elaborarea e- misiunilor. De aceea, pe bună dreptate ne întrebăm : cit de largă poate fi aria de investigare, dacă ea se limitează doar la

ficarea colaboratorilor — deocamdată nerealizată — pină la asigurarea cu spații și aparatură tehnică corespunzătoare - că unele stații, cele din Băleni și Smulți, și-au încetat activitatea, printre altele, și din cauza unor defecțiuni tehnice, unele centrale de radioficare se mențin nejustificat într-o stare de provizorat.

(amintim cum sîntactivitatea,

JJ

Programul actualităților

locale e în pană

turilor noastre radio lucrează marea certă a Poștelor și Telecomunicațiilor, studiourile de radioficare și activitatea redacțională desfășurată în aceste studiouri pentru pregătirea emisiunilor locale nu-și au încă forul lor tutelar bine definit. Situația pare paradoxală cu atît mai mult cu cit la comitetele pentru cultură și artă județene există un inspector care se ocupă de radioficare, în timp ce la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă nu există responsabilități precise în a- cest domeniu. Comitetul de radiodifuziune și televiziune, deși editează lunar revista „îndrumătorul centrelor de radioficare", își declină orice altă răspundere privind activitatea de redacție a lor. Lipsa forului tutelar, slaba preocupare a consiliilor populare locale impietează nu numai calitatea tatea unui țiunicadrarea ștatele de consiliilor lirea unorcise pe toată scara ierarhică este desigur de natură să ducă la o îmbunătățire a programelor emisiunilor locale de radio, a activității lor cotidiene, vor spori e- ficiența eforturilor depuse pentru informarea și educarea oamenilor muncii.

centrale de sub îndru- Ministerului

Dansul hîrtiilor 

dintr-o clădire 

mișcătoareCasa de cultură a municipiului Galați nu a ajuns incă să aibă o istorie culturală a sa. E prea tînără pentru așa ceva. Cu toate acestea, paradoxal, din 1966 ea face obiectul unui a- siduu schimb de hîrtii, de comisii și delegații, de nivele și componențe diferite. Ce se intîmplă, de fapt, aici 7 La puțin timp după darea în folosință, Casa de cultură a început să se „miște" din toate încheieturile ; geamurile pleznesc, zidurile și podelele se fisurează. Vicii ascunse de proiectare și Construcție amenință să năruiască întreaga clădire.' Starea deplorabilă a construcției împiedică nu numai desfășurarea normală a activităților culturale, dar conține riscul potențial al producerii unor accidente cu urmări imprevizibile.Ar ti fost de așteptat ca a- flarea și aplicarea remediilor să urmărească cu operativitate consolidarea clădirii sau să decidă schimbarea folosinței ei. Pină acum însă nu s-a luat nici o măsură. Comisiile, parafrazind vorba poetului, trec și vin ca pe lingă loc străin. Oare organele în drept din județul Galați nu se pot hotărî o dată la acțiuni concrete 7

conomic al cooperativelor a- gricole. La fel se pot organiza discuții pe probleme morale, punînd în dezbatere (și-n acest caz avînd, ca punct je plecare, realități imediate) normele conviețuirii sociale, acor- dînd atenția cuvenită educării tinerei generații a satelor în spiritul dragostei față de muncă, al grijii pentru avutul obștesc, domenii care ocupă în foarte mică măsură sumarul emisiunilor locale.Pentru ca programele să

2—3 redactori,întimplă in Smulți, Liești Vladimirescu ? „Jurnalul vorbit' __ y.desfășoare activitatea sub cele mai bune auspicii, să cuprindă cu adevărat faptele de maxim interes pentru localitatea respectivă, e necesar să fie cuprinși un număr cit mai mare de oameni, de profesii diverse, care prin aportul lor să dea substanță și vigoare emisiunilor.De la recrutarea și cali-

cum se comunele sau Tudor Pentru ca să-și
Existența unor carențe organizatorice și de îndrumare facilitează accesul în emisiuni al unor programe slabe, neinteresante, cu un caracter întimplător, improvizat. Aceste carențe sînt generate și de faptul că nici pină acum nu pare a fi destul de limpede precizat forul central în competența căruia intră îndrumarea și sprijinirea activității redacționale a centrelor de radioficare. Dacă stațiile de radioficare care retransmit programele pos

emisiunilor, ritmicilor, dar și întocmirea nomenclator de func- corespunzătoare și în- redactorilor în funcțiuni ale populare. Stabi- răspunderi pre-

Gh. DAN
Gh. NADOLEANU

Pentru memoria 

timpuluiIn județ au loc în prezent ample lucrări pregătitoare în vederea întocmirii monografiilor pe comune. Comitetul județean pentru cultură și artă, în colaborare cu Biblioteca municipală și cu alte instituții specializate au pus la punct un ghid și au format și instruit colectivele de culegere a datelor și de redactare a lucrărilor. Această acțiune vastă care comportă un apreciabil efort de investigare a istoriei tuturor comunelor din județ, mobilizează o bună parte a forțelor intelectuale locale, de la cadre didactice și directori de cămine culturale la toți acei locuitori ce pot furniza date cu privire la trecutul localității lor.Asemenea inițiative au darul de a facilita o mai bună cunoaștere jn timp a vieții oamenilor de pe meleagurile respective, de a cultiva la generațiile tinere respectul pentru strămoși, pentru tradițiile de muncă și luptă ale înaintașilor.
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— Nizamul nu primește pe nimeni... Privim cu dezamăgire zidurile înalte, înnegrite de vreme, care îm- prejmuiesc palatul celui mai bogat om din Andhra Pradesh. însoțitorul meu, Sittaram, redactor la un cotidian local, mă avertizase că șansele de a-1 întîlni pe nizam sînt minime. „Momentul nu e potrivit — spusese el. Multe din tainele ce se ascund după aceste ziduri, aici, în Hyderabad, în alte sute de palate ale prinților din diverse state ale Indiei, au apărut de curind sub lumina reflectoarelor presei. Rînduieli încremenite de veacuri au devenit obiectul unei ample dezbateri în parlament. Guvernul și-a anunțat în repetate rîn- duri intenția de a aboli privilegiile ____________________princiare și acum se află într-un conflict deschis cu toți nizamii și maharadjahii. Vă dați seama că publicitatea îi deranjează"...Și totuși, insistăm. Un schimb de cuvinte în limba hindi — dintre care am înțeles unul singur : „bacșiș" darul de deschide pentru a vizita fie și numai curtea palatului. Străjerul din garda personală a nizamului ne conduce pe â- lei lăturalnice, prin adevărate tuneluri de verdeață. In spatele palatului, Sittaram îmi arată o clădire lungă, cu ferestre mici, zăbrelite, care seamănă . mai mult cu un depozit. Cîteva femei trec în grabă pe lîngă noi, aco- perindu-și chipul cu voaluri negre, și dispar ca niște umbre.— Aici este haremul bătrânului nizam, Myrus Moneli Khan. S-a stins din viață nu demult, lăsînd nepotului său ca moștenire o avere inestimabilă și, o dată cu ea, destinele a mii de oameni. Nimeni n-a știut niciodată cîte soții a avut. Unii spun două sute, alții cred că și mai multe.— Cum au ajuns aici ?— Nizamul era atotputernic. Cea mai mare parte a actualului stat Andhra Pradesh s-a aflat pînă în 1948 sub domnia lui absolută. Era de ajuns să ajungă la urechile nizamului că în cutare localitate fiica sau soția cuiva ar fi... demnă de haremul lui și nizamul dădea poruncă să fie adusă, chiar și cu forța, la Hyderabad.Cuvintele colegului indian redeș- teaptă amintiri din lecturile copilăriei, reconstituie atmosfera de Ev Mediu a unei lumi care aici capătă contururi precise. Istorisirile romanțai se spulberă în fața unor realități S’pjbrș mizere. Cîtevieți schilodite intre zidul’ile întunecoase ale acestei temnițe l*Nu cred că există un alt la- pe lume care să ofere o atît de va>Stă paletă a contrastelor, în care interferența noului și a trecutului să fie atit de derutantă. O călătorie în India este o amplă incursiune în istorie ; rînduieli și practici ale unor epoci considerate demult apuse sfidează timpul, sălășluind aproape intacte într-un imens conglomerat.Nizamii și maharadjahii sînt personaje vii ale unei străvechi drame indiene, al cărei epilog încă n-a fost scris. Foștii stăpîni ai celor peste 500 de principate existente pe pămîntul Indiei pînă la cucerirea independenței continuă să exercite o puternică influență, chiar dacă mulți dintre ei n-au moștenit decît blazonul înaintașilor lor. Așa se explică de ce dosarul privind abolirea privilegiilor princiare, care figurează de mai mulți ani în programul guvernului de la Delhi, rătăcește încă prin arhivele parlamentului.Cînd, în urmă cu trei ani, condu-

cerea Congresului Național Indian, partidul de guvernămînt, a luat ho- tărîrea de a anula toate convențiile cu privire la obligațiile statului față de prinți, aceștia s-au adunat în grabă la Delhi pentru a adopta o tactică comună în înfruntarea cu autoritățile. Cu acel prilej, rajahii și maharadjahii din întreaga Indie au lăsat de o parte rivalitățile și vrajba care i-a separat veacuri de-a rîndu.1 și s-au unit într-un... sindicat. Da, un „sindicat al prinților", a cărui deviză este apărarea intereselor lor de castă, înăbușirea oricăror încercări de a se suprima privilegiile moștenite din vremuri de tristă memorie. De atunci, prinții se întîlnesc perio-

vinătoare, bazine de polo, mii de acri de pămînt, comori de artă, bijuterii. Automobile : 2 Caddillac, 3 Bentley, 6 Buick, 3 Rolls Royce, 1 Ford, 1 Pontiac, 1 Dalahaye, 1 Rover, 1 Studebaker, 1 Packard, 3 Chevrolet, 2 Hillman, 4 Austin, 3 Vauxhall, 2 Morris, 1 Humber, 8 Jeep-uri.Desigur, nu toți prinții sînt atît de bogați și nu toți primesc pensii mari. Dacă rajahul de Mysore primește două milioane și jumătate de rupii anual, prințul de Katodia nu încasează decît 192 rupii. Sînt două extreme ilustrative pentru gradul de influență de care se bucură cei doi. Potrivit constituției, doar titlul princiar se moștenește. Cuantumul pen-•

CONJURAȚIA
- are a ne poarta putea MAHARADJAHILOR

• Sanctuare ale Evului Mediu în plin secol XX • Blazoanele 
o hemoragie de aur • „Sindicatul prinților":princiare

acțiune pentru reacțiune • Abolirea privilegiilor de castă
pe agenda guvernului indian

die, desfășoară o intensă activitate politică, uzitînd de întreaga lor forță și influență pentru a determina guvernul să renunțe la intențiile sale.> Nizamul din Hyderabad avea motive să nu primească pe nimeni. Presa indiană din acea perioadă publicase multe date despre prinți, despre averile Iqr, despre viața de des- frîu pe care o duc, făcîndu-se astfel ecoul nemulțumirii populare față de perpetuarea unei revoltătoare situații anacronice : statul indian plătește prinților zeci de milioane de rupii anual sub formă de țiile în care India frtintat nenumărate mice ca urmare a 
a colonialismului.nizam din Hyderabad se spune că a murit în zdrențe. „Era o figură excentrică — îmi povestea o oficialitate locală. Căuta parcă să ascundă cit de bogat este, deși toți locuitorii orașului aveau sentimentul că tot ce este în jur îi aparține".Afirmația nu era gratuită. Orice călător pe. aceste meleaguri trăiește același sentiment. De la aeroportul din Hyderabad am fost condus la casa de oaspeți a guvernului local. La intrare am văzut un portret. „Este nizamul" — mi-a spus eu oarecare reținere gazda. „Aceasta a fost casa de oaspeți a nizamului". A doua zi vizitam orașul, o așezare străveche, în care ai impresia că nimic nu a fost. clintit de veacuri. Cuvintele ghidului îndeamnă la reflecții : ..Trecem! prin fața parlamentului — și adaugă automat — a fost unul din palatele nizamului". Un cartier întreg este proprietatea nizamului ; acolo locuiesc cîteva mii de supuși. Apoi vedem colegiul nizamului, policlinica nizamului, încă un palat al nizamului și încă unul...Revista „Link", care apare la Delhi, a Ci nsacrat mai multe pagini listei de proprietăți a unor prinți. Iată o parte — am putea spune — infimă din averile maharadjahului din Jaipur : palatele Rambagh, Chandra Mahal, Khatipura, Sarbata Bhadra etc., zeci de cluburi, pavilioane de

pensii, în condi- mai are de în- greutăți econo- grelei moșteniri Despre bătrînul

siei îl stabilește guvernul. Dacă un prinț moare, moștenitorul trebuie să încheie o nouă înțelegere cu autoritățile centrale, care au ultimul cu- vînt. In afara pensiilor, prinții beneficiază gratuit de electricitate și apă, de scutire de taxe vamale la mărfurile de import. Prinții nu pot fi acționați în judecată, pentru nici un fel de delict, fără o aprobare specială a guvernului. Ei au dreptul să arboreze pe palatele, mașinile, avioanele sau navele lor steagul cu emblema familiei. Unii dintre ei au gardă proprie și sînt salutați prin salve de tun. In unele state indiene aniversarea zilei de naștere a maharadjahului este considerată sărbătoare oficială. Evident, șirul privilegiilor este mult mai lung dacă se ține seama și de cele nescrise, pe care le impune blazonul princiar.Unul din cei mai înflăcărați adepți ai integrării principatelor în componența noii republici, fostul vicepre- mier Sardar Patel, afirma în urmă cu mai bine de două decenii că prețul plătit prinților este totuși modest, comparativ cu ceea ce se obținea în schimb : constituirea statului unitar indian. (De altfel, unii prinți au colaborat ulterior cu guvernul, renun- țînd de bună voie la o serie de privilegii). Pentru liderii mișcării de eliberare, problema realizării unității țării era de însemnătate cardinală. In perioada dominației străine, prinții au fost pilonii de sprijin ai colonialiștilor într-o țară cu o mare diversitate de religii, limbi și obiceiuri. S-au scris multe pagini de literatură despre rețeaua complicată construită de englezi pentru a se putea infiltra mai bine în India și pentru a putea preveni și înăbuși orice încercare de revoltă. Nodurile acestei rețele se legau în palatele prinților. O „reglementare" a cabinetului de război britanic din 1935 acorda principatelor dreptul de a nu intra în componența Uniunii indiene și de a se constitui ca state independente. Iar prinții au făcut mulț caz de asemenea „reglementări" din perioada dominației colonialiste, arun-

cindu-le în balanță în timpul negocierilor ulterioare cu guvernul. Și nu totdeauna s-a negociat. Nizamul din Hyderabad n-a ezitat să recurgă la forță pentru a se opune integrării principatului său în Republica India. Autoritățile centrale au fost nevoite să trimită armata în Hyderabad. In 1948 nizamul a trebuit să accepte ceea ce era de acum fapt împlinit pe întreg teritoriul țării.Personaje desuete, străine de fră- mîntările și suferințele poporului indian, ale cărui sentimente și aspirații nu le-au înțeles nici o dată, prinții de tot felul duc o viață parazitară, care lezează nu numai interesele. ci și sentimentele maselor de oameni ai muncii, angajate într-un amplu efort pentru depășirea nenumăratelor obstacole rămase din secolele de robie. Așa se explică sprijinul popular acordat guvernului în înfruntarea cu „sindicatul prinților". Această înfruntare are o semnificație mult mai largă. Prinții și-au strips rîndurile nu numai pentru a-și apăra privilegiile, ci pentru a se opune tuturor măsurilor progresiste inițiate în ultima vreme. Ei nu sînt străini nici de obstrucțiile în fața recentelor naționalizări, nici de conflictul din sinul partidului de guvernămînt, Congresul Național Indian, pe care le-au considerat momente potrivite să-și intensifice presiunile asupra guvernului. In mod deosebit s-a activizat în această perioadă partidul de extremă dreaptă, Swatantra. care beneficiază de sprijinul unui important număr de maharadjahi (prințesa de Jaipur, maharani Gayatri Devi, este u- nul din liderii Swatantra) și de voturilf supușilor lor. O parte din prinți sprijină Partidul Congresului ; dar mulți dintre aceștia s-au raliat disidenților din aripa de dreapta care s-a constituit ca partid separat la începutul acestui an....La mijlocul lunii trecute „sindicatul prinților" a fost convocat din nou la Bombay. în atmosfera somptuoasă de la Taj Mahal Hotel, prinții au deliberat ore în șir asupra „planului de acțiune" pe perioada următoare. Guvernul central de la Delhi și-a reafirmat ulterior hotărîrea de a pune capăt acestei flagrante și atît de păgubitoare inechități sociale.

Reîntîlnire cu voievozii
BB

români sub bolțile 
de la Deir eș-Șir

Cartiere de blocuri, reclame spectaculare, o viață comercială intensă, un viu trafic rutier și portuar fac din Beirut una din citadelele moderne ale O- rientului Apropiat. Oriunde te-ai duce — la Damasc, Bagdad, Teheran. New Delhi, Singapore sau Tokio, trebuie să treci prin Beirut, adesea cu regretul că petreci acolo doar cîteva ceasuri între două zboruri. îl părăsești totdeauna cu sentimentul că Orientul basmelor și al legendelor a pierit, gonit de ritmul și valorile moderne stăpîne în capitala Libanului.Dar, rareori, prin Beirut trec și alți călători decît specialiștii în petrol, cherestea, bumbac, construcții navale sau irigații. Rareori, se abate în fascinantul port mediteranean cîte un călător cu exigențe ciudate. Așa o fi fost Dimitrie Bo- lintineanu, poetul, vremelnicPe luiBeza, diplomatul-istoric, a- cum vreo patru decenii. Sau G. M. Cantacuzino, arhitectul umanist, cîțiva ani mai apoi. Asemenea călători căutau urmele marilor civilizații care s-au succedat cu strălucire pe străvechiul pămînt fenician. Dar sensibilitatea lor față de antichități și „ruinuri", pentru temple și hypogee, palate arabe sau cetăți cruciate devenea și mai vie pentru orice urmă a creațiilor din Evul Mediu tîr- ziu. Pentru că ei știau — și Marcu Beza făcuse din această conștiință crezul u- nui rodnic program de cercetare — că în cultura Orientului Apropiat din secolele XVI—XIX capitolul legăturilor cu românii a fost deosebit de bogat. Descoperirile lui, în bună parte puse în valoare de Nicolae

oaspete al Beirutului, la mijlocul secolu- trecut. Sau Marcu

Dumitru ȚINU
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Deir eș-Șir (Mînăstirea Dealului) de lîngă Beirut, unde se 
păstrează cronica arabă a Țării Românești

Virgil CÂNDEAIorga, au dovedit că pretutindeni între munții Taurus, Marea Roșie, Medite- rana și deșertul siro-meso- potamian, cercetătorul român va întilni emoționante vestigii ale unei vechi opere de cultură înfăptuită cu sprijin venit de-acasă... Și cu acest sentiment de curiozitate, emoție și mindrie am străbătut, an de an, în- cepind din 1967, Libanul. Siria și celelalte regiuni ale Orientului Apropiat.

Apropiat. Ei publicau a- tunci, in Arhiva Românească și Arhiva istorică a României, fragmente traduse din Călătoria arabului patriarh Macarie in Țările Române, scrisă de fiul său Paul din Alep. Suficient argument pentru ca cercetătorul de azi să caute, în bibliotecile orientale, urmele culturale ale îndelungatei călătorii a lui Macarie Zaim în țările noastre.Curiozitate legitimă

wow

„Sbornic dulce" de Macarie Zaim, manuscrisul în cuprin
sul căruia se află cronica Țării RomâneștiPrima preocupare este ca în amestecul de așezări și monumente lăsate pretutindeni de marile e- poci culturale pe care le-au cunoscut aceste locuri, să dai de firul cel mai vechi al legăturilor cu românii. Să piecăm, așadar, de la ceea ce ne spun documentele. La sfîrșitul veacului al XVI-lea, un cărturar din Damasc, Ioachim Daou, trecea prin Suceava, cu secretarul său, Mutran Isa, și lega prietenie cu Gheorghe Movilă, fratele domnului Moldovei. Călătorii dăruiau o icoană păstrată pînă azi la Sucevița și luau note de drum în versuri, cum aflăm din manuscrise de la blioteca Națională din ris. Cîteva decenii mai ziu, Macarie Zaim și său Paul diaconul ceau cîțiva ani lui Vasile Lupu Basarab.și totuși explicabilă în lu- min ’ condițiilor vremii, cînd singura oază de libertate politică, spirituală și culturală din toată Mediterana răsăriteană (actualul Orient Apropiat și Peninsula Balcanică) erau Țara Românească și Moldova. Fapt este că încă acum mai bine de un veac, Mihail Kogălniceanu și B. P. Haș- deu vedeau importanța istorică a acestor contacte dintre români și Orientul

Bi- Pa- tîr- fiul petre- la curțile și Matei Ciudată vizită...

răsplătită. La 14 februarie răscoleam biblioteca „Mi- năstirii Dealului" (Deir eș- Șir, la vreo 20 de km de Beirut). Vream să văd faimosul manuscris cu însemnări de lectură din timpul călătoriilor sale în Țara Românească și Moldova al lui Macarie Zaim. îl văzuse prin 1913 Leontius Kulzi, un cercetător local. Din notele lui reieșea că bătrînul cărturar da- maschin citise mult în bibliotecile românești. Cu ceea ce știam despre contactele sale la noi, unde cunoscuse pe postelnicul Constantin Cantacuzino, pe Udriște Năsturei, unde vizitase biblioteca umanistă a Cantacuzinilor de la Mărgineni și atîtea alte așezăminte de cultură românești, puteam înfiripa nădejdea unor achiziții prețioase cu care se va fi întors Macarie acasă.Am revenit la Deir eș-Șir de cinci ori. Manuscrisul iui Macarie devenise o obsesie. Iar cînd, în sfîrșit, vechiul codice a fost găsit, exigențele cercetătorului au lăsase ricul eram secole, Beirutului dinspre vale, trăim. Și cred 11 ceasuri din
fost deȘi» în

român.Se întune- cum vechi de luminile aminteau, în ce epocă că era spre noapte cînd
satisfăcute, mult cufundați texte numaine

tovarășul meu. obosit, a- junge la fila 534 a codice- lui și-mi spune fără entuziasm : „Aci e vorba de niște evenimente dintr-o țară văzută de Macarie, al- Aflah. Vreți să continui ?“ Clipa răscumpăra răbdarea, osteneala, timpul. Prima tresărire era pe deplin justificată de numele „al- Aflah", adică Valahia, Țara Românească. Am murmurat neputînd încă evalua însemnătatea textului : „al- Aflah înseamnă România, țara mea. Să continuăm...". Mă cuprinsese teama unei bucurii gratuite. Notele ce urmau erau simple însemnări, ca pe orice carte veche, sau articulațiile unui text mai important ? Titlul era însă peremptoriu : „Istorii și știri pe scurt despre domnii Țării Românești, despre petrecerea lor și vremea șederii lor în domnie, precum am putut culege și aduna. Și începutul este în anul 6800 al Lumii ( = 1292)“. Era titlul 
Letopisețului Țării Românești de la „descălecătoare". O frunzărire grăbită arăta că este vorba de o cronică întreagă, de la Negru Vodă, pînă la începutul domniei lui Radu Leon (1664). Voievozii începeau să defileze sub bolțile de la Deir eș- Șir, drapați în somptuoase veșminte orientale. „Mirța aș-Șaih (cel Bătrîn) l-a bătut pe Baiazid, căpetenia agarenilor pe apa Ialomi- ței" ...„Radu al Housn" (cel Frumos)... „Istifan al-Ak- bar, waiouda al-Bughdan“. (Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei).Am încheiat, după miezul nopții, cu rîndurile închinate marelui Mihai Viteazul : „Acest domn era vestit prin îndrăzneala lui în războaie și istoriile faptelor lui alcătuiesc o carte întreagă... Numele lui s-a făcut auzit în lumea întreagă. A fost biruitor în toate războaiele lui. Toți prinții, regii, ducii, împărații și craii îl cinsteau și-i făceau daruri, venind la el și implorîndu-l să le fie binevoitor...".

CronicaRomânești este traducerea vechiului letopiseț tean, a cărui existență au bănuit-o istoricii noștri, dar care ni se dezvăluie acum în una din cele mai vechi versiuni ale sale, anterioară oricărui alt manuscris cunoscut, anterioară prelucrărilor Băleniior sau Cantacuzinilor.Din călătoria sa în părțile noastre, Macarie Zaim voise să ducă nu numai impresiile grăbite asupra locurilor vizitate, ci imaginea completă a unui popor pe care îl admira și-1 iubea, concentrată în cronica lui. Prin el, trecutul românesc era vestit acum trei secole pînă rile Eufratului Roșii.

arabă a Țăriimun-
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De pretutindeni
Cea mai mare 
hidrocentrală

La hidrocentrala Krasnoiarsh 
de pe fluviul Enisei a intrat in 
funcțiune al zecelea — și ulti
mul — agregat de 500 000 kilo
wați — a anunțat zilele trecute 
agenția sovietică de presă „No- 
vosti“. O dată cu aceasta, hidro
centrala a atins capacitatea sa 
proiectată de 5 milioane kilo
wați, devenind cea mai mare 
din lume. In plus, specialiștii 
apreciază că noua mare, forma
tă in urma zăgăzuirii fluviului 
Enisei, poate asigura funcționa
rea a încă două turbine cu o 
capacitate de un milion kilo
wați. Se prevede că ele vor fi 
instalate in anul 1971.

Raze X triază cartofiO mașină electronică de recol
tat cartofi a fost construită la 
Institutul britanic de agricultură 
și tehnică. Noutatea mașinii 
constă in dispozitivul de sepa
rare, cu ajutorul razelor X, a 
tuberculilor de impurități — pie
tre și bulgări de pămînt. O dată 
ajunși pe banda transportoare, 
cartofii nimeresc in zona de ac
țiune a 16 fascicule de raze X. 
Densitatea obiectelor este înre
gistrată de detectoare legate de 
miini mecanice, iar bulgării de 
pămînt sint aruncați deoparte. 
Cartofii rămân pe banda trans
portoare și sint așezați in con- 
teinere. Mașina este deservită 
de un singur om.

0 breșă 
în tradiționalismul 

muzeului LuvruDe curind. la muzeul Luvru 
din Paris a fost inaugurată in
tr-un cadru solemn noua insta
lație de lumină artificială a ma
rii galerii in care sint expuse 
lucrări ale pictorilor francezi 
din secolele XVII-XVIII. De ce 
se acordă atîta importanță unui 
fapt banal ? Pentru simplul

motiv că marea galerie, lungă de 
400 metri, avea numai lumină 
naturală, ceea ce făcea ca ea să 
se închidă la ora 4 p.m., iar vi
zitatorii din zilele noroase să fie 
dezavantajați. Introducerea lu
minii artificiale este considera
tă ca o primă breșă în tradi
ționalismul renumitului muzeu, 
noua măsură permițând o mai 

abună exploatare și valorificare 
comorilor sale.

Lac cu straturi 
suprapuse de apă

In insula Moghilnoe din Ma
rea Barenț a fost descoperit un 
lac cu mai multe straturi de 
apă. Se consideră că lacul s-a 
format printr-o ridicare a fun
dului mării. Deasupra stratului 
de apă sărată se găsește un strat 
de apă dulce. Lacul mai are 
încă un strat de apă populat cu 
bacterii purpurii. S-a emis ipo
teza că această întindere de apă 
este legată de mare pnntr-un 
sistem de canale subterane. E- 
xistența acestor canale nu a fost 
verificată, dar ea se confirmă — 
după părerea specialiștilor — 
prin faptul că nivelul apei din 
lac crește sau scade in funcție 
de maree.

Expediția 
„Arca lui Noe"

O expediție internațională, 
subvenționată de diferite orga
nisme americane va întreprinde 
in luna mai a.c. o ascensiune pe 
muntele Ararat, în speranța de 
a găsi mărturii despre legenda
ra Arcă a lui Noe. In ghețurile 
de pe muntele Ararat au fost 
găsite deja fragmente de lemn 
cărora specialiștii le dau o vîr- 
stă de 4 000—5 000 de ani. Pe de 
altă parte observații aeriene au 
relevat că in apropierea virfului 
acestui munte, pe întinderea de 
gheață se poate distinge o mare 
pată care ar avea o lungime a- 
proximativ egală cu cea pe care 
erudiții studiilor biblice o atri
buie arcei lui Noe.
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Undeva, într-un subsol din „cartierul alb" al Johannesburgului, am participat la o reuniune „multi-ra- sială". Da, din cînd în cînd au loc și asemenea întruniri — potolite, triste, — palide încercări de a croi o punte peste imensa prăpastie a apartheidului. Atmosfera de suspiciune ce le caracterizează le răpește orice spontaneitate. Participanții folosesc o vorbire lozincardă, fiind foarte grijulii să nu existe printre ei niscai informatori. Dansează chiar unii cu alții — albi cu negri — avînd conștiința că fac un lucru bun, dar care nu e permis.Atmosfera este cum vreți, numai relaxantă nu. Și cum ar putea fi în aceste condiții ? Sus, la ușa de intrare, stăpîna casei stă ore în șir cu răbdare, uitîndu-se dacă nu cumva vine poliția. „Dacă-i văd — mi-a mărturisit ea — am timp să fug pînă jos, să opresc muzica și dansul înainte ca ei să poată pătrunde aici".Iată mărturii ale unei complexe structuri polițienești, exprimată, în cazul de față, în „legea moralității", care condamnă oEice relații între albi și negri, în învinuiri de încălcare a legilor rasiste (care nu cruță nici pe membrii parlamentului), în exilări, detențiuni ce amenință pe orice om care gîndește mai liber.Acum trei ani și jumătate, cînd am mai fost în Africa de sud, am găsit mulți albi sceptici sau indiferenți față de activitatea poliției. Acum, lucrurile nu mai stau așa — semn că și aici au loc anumite schimbări. Acest lucru reiese și mai limpede acum, cu prilejul campaniei pentru alegerile generale care vor avea Ioc la 22 aprilie.în Republica Sud-Africană, dintre cele trei milioane și jumătate de albi, două milioane sînt africanderi*). în 1948, cînd s-a format „partidul național", care a venit la putere, cele două comunități din sinul populației albe aveau — se spune — convingeri similare. Sfidînd orice pretenție de „liberalizare" a regimului, ele au folosit toate mijloacele pentru a elimina cu desăvîrșire „influența nealbă" din viata politică a țării și a promova ideea ..dezvoltării separate a raselor".Acum, mult lăudata ..solidaritate albă" a început să șe clatine. însuși faptul că alegerile generale vor a- vea loc în aprilie, cu un an mai*) nume dat albilor născuți în Africa.

devreme de expirarea mandatului Parlamentului, este semnificativ în acest sens.Condus de dr. Albert Herzog, fiul unui cunoscut lider al burilor și fost ministru în cabinetul Iui Verwoerd și Vorster, „partidul național reformat" a fost înființat numai de cîteva luni. în aprilie anul trecut, Herzog a declarat război deschis „deviaționis- mului liberal" al lui Vorster, iar toa'mna trecută el, împreună cu alți trei parlamentari naționaliști au fost eliminați din partid pentru... trădare. Apariția noului partid se datorește

drept urmare împingerea lui Vorster și mai spre dreapta, iar „politica de deschidere" a încremenit. Lui Arthur Ashe, jucătorul de tenis american, ,i s-a interzis intrarea în țară pentru turneul internațional, iar în ce privește întîlnirile cu Noua Zeelandă — mi-a spus un funcționar sud-afri- can — „avem toate promisiunile că de data asta nu ne vor trimite niște țipi prea colorați".în ultimă instanță apartheidul este, de fapt, cel care-și subminează propriile poziții, îndeosebi pe plan economic. Datorită lui s-a creat o acută

Restricțiile existente în domeniul angajării forței de muncă creează totodată impedimente pe piață, care implicit îngrădesc cîștigurile bușines- smenilor sud-africani. „Ne atrbfiem singuri" — a declarat Harry Co- penheimer, președintele corporației miniere anglo-americane.Dar mai sînt și alte probleme dificile în fața regimului sud-african. Politica „dezvoltării separate", pe care a anunțat-o fostul premier Verwoerd, pentru a justifica apartheidul, se întemeia pe previziunea că, Ia sfîrșitul acestui secol, populația a-

„ZIDUL TĂCERII" - 
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O „SERATĂ MULTI-RASIALĂ" LA JOHANNESBURG • TENISMANULAMERICAN NR. 1 
ESTE INDEZIRABIL • CÎINII DRESAȚI Șl TRISTUL „RECORD MONDIAL" AL EXECUȚIILOR

faptului că s-au ivit disensiuni în rîndurile politicienilor, chiar dacă ei sint deopotrivă elemente extremiste de dreapta.Trebuie spus că e de-a dreptul fantastic ca Vorster să poată fi considerat „liberal". Motivul imediat al certei cu Herzog este așa-zisa „politică de deschidere" a actualului regim, politică ce în realitate nu înseamnă decît o slabă urmă de pragmatism aplicată principiilor rasiste pure ale apartheidului. Cîteva concesii modeste făcute opiniei publice, cum ar fi acceptarea unor maori în echipa de rugbi a Noii Zeelande, permisiunea dată unui diplomat negru “solitar din Malawi de a locui într-o „casă albă", din Pretoria, permisiunea dată cîtorva negri americani de a locui la cele mai bune hoteluri sud-africane — iată ceea ce consideră Herzog măsuri de „liberalizare".Poziția lui Herzog a avut însă

David HOLDEN
publicist englezlipsă de forță de muncă care duce, în primul rînd, la o ineficiență cronică a economiei, iar apoi la o serie de subterfugii menite a permite negrilor să facă anumite munci care, în mod normal, le sînt interzise.Se apreciază că Republica Sud- Africană duce lipsă de aproximativ 50 000 de muncitori calificați. Acest lucru se. repercutează nefavorabil asupra industriei. Serviciile publice duc, de asemenea, mare lipsă de personal. Serviciul de autobuze din Johannesburg este dezolant de dezorganizat, deoarece refuză să angajeze șoferi negri, iar 13 000 de acri, planificați pentru complexe industriale în jurul orașului, stau neutilizați fiindcă nu se găsesc muncitori albi.

fricană din R.S.A. va fi de aproximativ 19 milioane oameni. El preconizase ca jumătate din această populație să fie mutată în opt „teritorii africane" — așa-numitele bantustane — care să ocupe aproximativ 13 la sută din teritoriul sud-african. Chiar și acum zece ani acest lucru suna destul de absurd. Lăsînd la o parte faptul că se acordă un spațiu atît de redus pentru zona „africană", pînă în prezent există numai un singur bantustan — Xhosa, din Transkei, situat între Natal și partea de est a provinciei Capului.Tot în virtutea politicii „dezvoltării separate", în diferite părți ale țării au fost evacuați mii de africani din satele lor și aduși cițiva fermieri albi, operațiune care a necesitat mari sacrificii financiare. Intre timp, adevărata creștere a populației a făcut ca de la început proiectele Iui

Verwoerd să se năruiască. Dacă actuala tendință se menține, la sfîrșitul secolului vor fi 40 milioane de a- fricani la numai 6 milioane de albi.Astfel, chiar dacă planul lui Verwoerd, conform căruia în următorii 30 de ani, între 10 și 15 milioane de negri vor trebui să fie transmutați în bantustane, va fi realizat, vor mai rămîne încă 25—30 de milioane care vor trăi, vrînd-nevrînd, în „zonele albilor".Aceste coordonate relevă și mai clar nonsensul politicii de apartheid. In parlament există chiar o grupare, ce-i drept mică, de sprijinitori ai partidului progresist, prezidată de Helen Suzman. Ei oferă o alternativă viabilă și un plan pentru crearea unui parlament multi- rasial pe baza votului direct. O pătură care condamnă actualele practici este și aceea a intelectualilor africani. In același timp, oamenii de afaceri cer investiții economice masive din partea guvernului și o compensație pentru stagnarea dezvoltării industriale și agrare datorită politicii rasiale.Nu se permite însă ca nici una dintre aceste nemulțumiri să fie enunțate cu glas tare. Dimpotrivă, tirania apartheidului este impusă a- cum cu mai multă vehemență ca orî- cînd. Familiile africane sînt dezmembrate, în virtutea unor legi cu privire la muncă, reședință etc. Comunității mulatre-i s-a luat dreptul de vot. Anul trecut au fost înregistrate peste 900 000 de cazuri de încălcare a legilor de apartheid și numărul de execuții continuă încă în această țară, fiind cel mai mare din lume.„Zonele albe" ale orașelor cunosc o permanentă stare de tensiune. „Primul lucru care mă trezește dimineața — mi-a mărturisit soția unui diplomat alb, care locuiește într-o suburbie a Johannesburg-ului, — este clopotul de alarmă al vecinilor instalat împotriva „hoților" și lătratul clinilor, care începe o dată cu alarma. Toți au pe aici cîte 2—3 clini antrenați să-i muște pe negri".Ceea ce îi înfricoșează mult pe rasiști este conștiința că sînt înconjurați de o vastă „zonă neagră", în ale cărei gînduri și simțăminte este aproape imposibil să pătrundă. In acest domeniu, apartheidul a dat, intr-adevăr, roade. Dar în spatele zidului de tăcere care înconjoară milioanele de pegri, nu este greu de presupus ce se ascunde și ce va ieși intr-o zi la iveală !
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PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
Ambasadorul Republicii Volta Superioară

SOLEMNITATEA DECERNĂRII 
UNOR ORDINE

Arătînd că este onorat de misi
unea ce i s-a încredințat, ambasa
dorul Michel Kompaore a tran
smis președintelui Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului ro
mân un cald salut de prietenie și 
stimă din partea președintelui Re
publicii Volta Superioară, a guver
nului și a poporului voltez, expri- 
mîndu-și, totodată, satisfacția de a 
fi primul ambasador al țării sale 
în România. Adresîndu-se tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ambasa
dorul Republicii Volta Superioară 
a spus:

„Dumneavoastră sînteți condu
cătorul unei țări care, prin echili
brul său, prin dinamismul pătruns 
de suplețe, răbdarea sa, căutarea 
constantă a dreptății și păcii, se 
impune ca un exemplu în lume, 
unde astfel de calități devin din 
ce în ce mai rare și unde neliniș
tea, ura și nedreptatea creează în 
orice zi focare de război și de ten
siune aproape de netrecut. Iată 
pentru ce, domnule președinte, a- 
preciez în cel mai înalt grad o- 
noarea pe care a binevoit să mi-o 
facă Excelența Sa, generalul 
Sangoule Lamizana, președintele 
Republicii Volta Superioară, ofe- 
rindu-mi ocazia de a fi primul 
ambasador al țării mele în Repu
blica Socialistă România. Am fost, 
de asemenea, însărcinat să vă 
transmit din partea sa sentimen
tele de prietenie pe care el însuși, 
guvernul său și întregul popor 
voltez le nutresc pentru persoana 
dumneavoastră, pentru eminenții 
conducători ai țării dumneavoas
tră și pentru întregul popor ro
mân".

în continuare, ambasadorul vol
tez a spus:

„Marele prestigiu pe care îl cu
noaște în prezent țara dumnea
voastră nu-și găsește egal decît în 
admirația provocată la tinerele 
țări devenite recent independente, 
ca a mea, de către prodigioasa ac
tivitate pe care dumneavoastră o 
desfășurați pe plan internațional 
și în toate domeniile pentru afir
marea propriei personalități a țării, 
pentru asigurarea respectării su
veranității fiecărei națiuni a lu
mii, pentru spiritul dumneavoastră 
de sinceră, prietenească și totală 
colaborare în căutarea de soluții 
pentru cele mai mari probleme ale 
secolului nostru. Țin să vă aduc 
astfel un omagiu, dumneavoastră 
personal, domnule președinte, tu
turor conducătorilor partidului 
dumneavoastră și țării dumnea
voastră, ca și întregului pbpor ro
mân, pentru că ați putut să vă im- 
puneți în inima Europei centrale 
ca un model care liniștește pe cei 
ce vă cunosc și dă speranțe și al
tor popoare ale lumii care luptă 
pentru echilibrul lor personal, 
prosperitatea țării și fericirea po
poarelor lor, pentru pace în lume“.

Arătînd că acreditarea sa la 
București înseamnă în fapt instau
rarea unei prime etape a cooperă
rii dintre Republica Socialistă 
România și Republica Volta Supe
rioară, ambasadorul Michel Kom
paore a spus:

„Țara mea nutrește multă spe
ranță și dorește sincer să vadă re
lațiile noastre dezvoltîndu-se foar
te rapid în toate domeniile și în- 
tr-un mod foarte fructuos pentru

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acredi
tare, ambasadorul Republicii Ci
pru, Nicos Kranidiotis, a spus:

„Cele două națiuni ale noastre, 
inspirate de tradiții comune, sînt 
animate de aceeași dragoste fier
binte de libertate, pace și demo
crație. Eforturile continue și lupta 
dusă de poporul dumneavoastră 
pentru dezvoltarea țării și progres 
au găsit întotdeauna un puternic 
ecou în rîndurile poporului cipriot, 
care vă dorește din toată inima 
deplin succes în realizarea acestor 
nobile aspirații.

în mijlocul dificultăților și ad
versităților pe care umanitatea le 
mai înfruntă încă în căutarea u- 
nei vieți mai bune, de dreptate 
și progres, România și Cipru stau 
alături, unite strîns prin credința 
lor comună în idealurile de pace 
și democrație".

„Noi — a spus în continuare 
ambasadorul cipriot — sîntem re
cunoscători pentru sprijinul pre
țios pe care țara dumneavoastră 
l-a acordat în cadrul Națiunilor 
Unite cererii noastre de autodeter
minare ; Cipru, acum un stat pe 
deplin suveran și independent, 
membru egal al Națiunilor Unite, 
luptînd prin toate mijloacele paș
nice pentru salvgardarea unității 
și integrității insulei, este pe de
plin convins că Republica Socia
listă România, credincioasă prin
cipiilor ei, va continua să-i acorde 
deplinul ei sprijin în această pri
vință"

în încheiere, ambasadorul Re
publicii Cipru a arătat:

„în ce mă privește, mă voi 
strădui în mod constant și neobosit 
să fac tot ce depinde de mine
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poporul român și pentru poporul 
Voltei Superioare. în aceasta își 
află toată rațiunea de a fi misiu
nea mea în țara dumneavoastră".

„Țara mea — a spus el în conti
nuare — se străduiește, ca și Ro
mânia, să-și dezvolte la maximum 
relațiile cu vecinii săi, pentru a a- 
sigura înflorirea și prosperitatea 
fără a-și pierde propria personali
tate. Nivelul de dezvoltare al țării 
noastre rămîne, totuși, destul de 
scăzut și, în ciuda excelentelor re
zultate înregistrate în timpul pri
milor zece ani de independență, 
sînt necesare încă eforturi conside
rabile în domeniile infrastructurii, 
economiei, educației, sănătății, a- 
griculturii etc.“.

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Volta Superioară a spus :

„Rezultatele obținute de guver
nul meu, în ultimii cinci ani mai 
ales, sînt încurajatoare ; toate spe
ranțele sînt permise grație spiritu
lui de sacrificiu și disciplinei po
porului voltez, ajutorului interna
țional, cooperării cu țările prietene, 
printre care, vă rog să-mi permi
teți să încerc, domnule președin
te, a număra, chiar de pe acum, și 
România. Țara dumneavoastră, care 
a avut de rezolvat probleme de 
dezvoltare similare celor cu care 
guvernul meu este confruntat în 
prezent, poate — sînt convins — 
să ne facă să beneficiem de expe
riența sa în numeroase domenii. în 
acest sens, țara mea dorește să 
vadă dezvoltîndu-se relațiile sale 
cu România, pentru ca prietenia 
dintre popoarele român și voltez 
să se întărească necontenit".

Mulțumind pentru cuvintele 
pline de apreciere rostite la adresa 
României, a poporului român și a 
sa personal, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România a transmis ambasadoru
lui voltez un cordial salut priete
nesc și urarea de bun sosit în țara 
noastră. El a rugat pe ambasado
rul Michel Kompaore să transmită 
președintelui Republicii Volta Su
perioară, o dată cu mulțumirile 
pentru mesajul de prietenie pe 
care acesta l-a transmis condu
cerii țării și poporului nostru, 
cordiale urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului vol
tez — dorința și urarea sinceră a 
poporului român de a obține succe
se tot mai mari pe calea dezvoltării 
economice și sociale indepen
dente.

„România — a spus în continuare 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România — 
este angrenată într-un vast pro
gram de făurire a unei societăți 
noi care să asigure întregului po
por o viață liberă și fericită. Pen
tru realizarea acestui program, 
poporul român are nevoie, înainte 
de toate, de pace, deziderat care 
— după părerea noastră — nu 
constă numai în simpla absență a 
războiului, ci este indisolubil le
gat de asigurarea și garantarea 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî în mod nestingherit 
destinele.

Viața demonstrează că condiția 
esențială pentru menținerea păcii 
este instaurarea în relațiile dintre 
state a respectului riguros față de 
principiile suveranității șl inde
pendenței naționale, neamestecului 

Ambasadorul Republicii Cipru
pentru a promova și întări și mai 
mult legăturile tradiționale de 
prietenie care există din fericire 
între țările noastre. în atingerea 
acestor obiective, vă rog să fiți 
încredințat, domnule președinte, 
că nu voi cruța nici un efort".

Salutînd pe ambasadorul cipriot, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste’ România, 
Nicolae Ceaușescu, a spus :

„Faptul că dumneavoastră sîn
teți primul ambasador pe care Re
publica Cipru 11 acreditează la 
București constituie o nouă dova
dă a evoluției pozitive și a inten
sificării relațiilor dintre cele două 
țări.

între România și Cipru se dez
voltă legături prietenești izvorîte 
din dorința comună de a contribui 
la crearea unui climat internațio
nal de destindere, înțelegere și 
cooperare, la asigurarea păcii și 
securității pe continentul euro
pean și în lume.

Poporul român, angajat cu toate 
forțele sale la opera de construire a 
unei noi orînduiri sociale, capabile 
să asigure progresul continuu și 
prosperitatea întregii țări, este pro
fund interesat ca în lume să fie in
staurate o atmosferă de colaborare 
și cooperare fructuoasă între 
state, raporturi internaționale în
temeiate pe stimă și încredere re
ciprocă. în acest sens, România 
își aduce contribuția sa activă la 
promovarea în viața internațională 
a principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc — principii care se 
afirmă în lumea de azi drept sin
gurele care pot chezășui dezvol

Paraschiv, redactor-șef adjunct al ziarului „Scînteia", Liviu Moldovan, șeful secției de propagandă a Comitetului județean de partid Bihor, Andrei Lakatos, redactor-șef al ziarului „Făklya" din Oradea, membri ai Ambasadei Republicii Populare Ungare la București.
★Președintele de onoare al Societății americane pentru controlul de calitate, Joseph M. Juran, s-a întîlnit în cursul dimineții de vineri la Academia de studii economice cu direc

în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Pe baza acestor principii, Româ
nia militează cu consecvență pen
tru extinderea legăturilor cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, hotărîtă să participe activ 
la îmbunătățirea climatului inter
național, la dezvoltarea încrederii 
și cooperării între popoare.

Animată de aceste țeluri, țara 
noastră își manifestă deplina sa 
solidaritate cu lupta popoarelor 
împotriva asupririi străine, a colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru libertate și independență 
națională. România condamnă cu 
fermitate asuprirea colonială, care 
se menține încă în unele teritorii, 
politica de apartheid promovată de 
cercurile rasiste, încălcarea bru
tală a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a spus:

„în țara noastră sînt bine cu
noscute eforturile tinerelor state 
din Africa și de pe alte continente 
pentru dezvoltarea economică și 
socială independentă, pentru uti
lizarea cît mai eficientă a re
surselor materiale în folosul po
poarelor lor. Ne bucură că prin
tre statele care obțin succese și 
progresează în această direcție 
se numără și țara dumneavoas
tră — Volta Superioară.

Urmărim cu interes și caldă 
simpatie activitatea pe care po
porul și guvernul voltez o desfă
șoară pentru a asigura continua 
dezvoltare economică și socială a 
țării, pentru promovarea unor re
lații de încredere și respect cu 
țările vecine, cu celelalte state ale 
lumii

împărtășim părerea dumnea
voastră că etapa pe care o inau
gurăm astăzi în relațiile româno- 
volteze — acreditarea reciprocă de 
ambasadori — va marca un mo
ment important în dezvoltarea ra
porturilor prietenești dintre Ro
mânia și Volta Superioară, în pro
movarea de noi forme și posibili
tăți concrete pentru dezvoltarea 
schimburilor economice și cultu
rale, care să contribuie la o mai 
bună cunoaștere și apropiere între 
țările noastre".

Exprimîndu-și convingerea că 
relațiile româno-volteze vor evo
lua într-un mod cît mai fructuos, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, progresului și colabo
rării internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat ambasa
dorului Republicii Volta Superi
oară succes deplin în realizarea 
nobilei misiuni ce i s-a încredin
țat și l-a asigurat de întregul spri
jin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cu ambasadorul Re
publicii Volta Superioară, Michel 
Kompaore, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă plină de cordiali
tate.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

tarea sănătoasă și durabilă a legă
turilor dintre state".

„Ne bucură — a spus în conti
nuare președintele Consiliului de 
Stat — că aceste principii întru
nesc o largă recunoaștere și apre
ciere din partea poporului cipriot, 
a cărui luptă pentru consolidarea 
independenței naționale și pro
gresul patriei sale o prețuim în 
mod deosebit. Consecventă între
gii sale politici externe, România 
va susține și pe viitor dreptul im
prescriptibil al poporului cipriot 
de a-și hotărî singur soarta, potri
vit intereselor și voinței sale".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind ambasadorului Repu
blicii Cipru pentru cuvintele de a- 
preciere rostite la adresa României 
și a poporului român, a spus ;

„Avem convingerea, domnule 
ambasador, că relațiile prietenești 
dintre cele două țări vor cunoaște 
o continuă dezvoltare în viitor, că 
prin eforturi comune se vor in
tensifica schimburile de valori ma
teriale și spirituale, colaborarea și 
cooperarea reciproc avantajoase, 
în folosul și spre binele popoarelor 
noastre".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Republicii Cipru, Nicos Kra
nidiotis.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

tori, ingineri-șefi ai unor mari întreprinderi bucureștene, cercetători și proiectanți, specialiști în controlul tehnic din uzine și fabrici și ai Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor de export.Cu acest prilej, oaspetele a răspuns numeroaselor întrebări privind rolul și importanța controlului de calitate, mijloacele moderne pentru asigurarea acestui control.După-amiază, omiil de știință american a avut o convorbire la Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor de export cu Dumitru Niculescu, inspector general de stat, și cu membri ai conducerii acestei instituții. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

centul de majorare în acest sector 
fiind superior mediei sporului de 
salarii pe țară.

Toate acestea se înscriu în poli
tica partidului și statului nostru 
care urmărește să asigure întregu
lui popor, tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii condiții de viață 
și de muncă cit mai bune. Aceste 
condiții se realizează pe măsură ce 
întreaga noastră economie, poten
țialul economic, bogățiile țării 
cresc. Ridicarea nivelului de trai 
este nemijlocit legată de eforturile 
pe care oamenii muncii le fac pen
tru dezvoltarea economiei și cultu
rii, de activitatea pe care o desfă
șoară fiecare la locul său de mun
că pentru înflorirea patriei.

Dumneavoastră, care lucrați în 
sectorul sanitar, sînteți chemați să 
sprijiniți prin munca ce o desfășu
rați eforturile oamenilor muncii 
pentru sporirea avuției naționale. 
Se impune intensificarea preocu
părilor pentru a asigura tuturor 
cetățenilor o asistență sanitară cit 
mai eficientă, pentru a preveni îm
bolnăvirile, astfel ca nimeni să nu 
fie nevoit să apeleze prea des la 
medic. Și aceasta nu va fi, firește, 
in defavoarea, ci în favoarea dum
neavoastră, precum și a întregii 
noastre societăți. Credem că prima 
îndatorire, prima sarcină a medi
cului este să-și sporească aportul 
la prevenirea îmbolnăvirilor, să 
țintească prin întreaga sa activi
tate ca poporul român — și în pri
mul rînd tineretul — să fie cît mai 
sănătos. Numai in felul acesta se 
va putea aprecia că intr-adevăr

TOVARĂȘUL GHEORGHE RĂDULESCU
S A ÎNAPOIAT DE LA MOSCOVATovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a participat Ia lucrările celei de-a 46-a ședințe a Comitetului Executiv C.A.E.R., s-a înapoiat vineri după- amiază în Capitală.
COMUNICAT

cu privire la cea de-a 46-a ședință 
a Comitetului Executiv al C. A. E. R.între 7 și 10 aprilie a avut loc la Moscova cea de-a patruzeci și șasea ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La ședință au participat : I. Mihailov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, F. Hamouz, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, G. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, A. Apro. vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, M. Le- seciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința a fost prezidată de P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.Comitetul Executiv a examinat probleme ale stadiului lucrărilor privind realizarea hotăririi celei de-a XXIII-a sesiuni (speciale) a C.A.E.R., legate de elaborarea programului complex de perspectivă al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R., și a aprobat raportul cu privire la aceste probleme, în vederea examinării lui la cea de-a XXIV-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate schema și structura orientativă a programului complex, precum și considerentele țărilor membre ale C.A.E.R. cu privire la forma juridică a programului ; s-a hotărît ca propunerile în aceste probleme să fie prezentate spre examinare celei de-a XXIV-a sesiuni a C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat și alte probleme referitoare la programul complex, în vederea prezentării lor spre examinare celei de-a XXIV-a sesiuni a consiliului.La ședință a avut loc un schimb de informări între reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. în Comitetul Executiv cu privire la stadiul consultațiilor bilaterale și pregătirii încheierii între țările membre ale C.A.E.R. a acordurilor comerciale de lungă durată pe perioada 1971—1975. S-a relevat că țările membre ale C.A E.R. au desfășurat consultații reciproce în probleme ale colaborării

Semnarea unui protocol 
româno-sovietic

in domeniul comunicațiilorIMinistrul căilor de comunicații al Uniunii Sovietice, B.P. Beșcev, și ministrul transporturilor din Republica Socialistă România, Pavel Ștefan, au semnat vineri după-amiază un protocol privind dezvoltarea în continuare a legăturilor în domeniul comunicațiilor între cele două țări.La semnare au participat cele două delegații ale ministerelor de resort, precum și A.V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Seara, delegația sovietică, condusă de ministrul B. P. Beșcev, a părăsit Capitala. (Agerpres) 

corpul nostru medical își face pe 
deplin datoria. (Vii aplauze).

Desigur, nu depinde numai de 
dumneavoastră ca oamenii să nu 
se mai îmbolnăvească. Dar am dori 
ca atunci cînd ei ajung în spitale 
sau la medic să primească un aju
tor cît mai eficient, să fie întâm
pinați cu omenie, să se bucure de 
o îngrijire cît mai bună — o în
grijire frățească, părintească — 
care să le ușureze suferințele. Prin 
aceasta vă veți face cu adevărat 
datoria, tovarăși! (Vii aplauze).

Așa cum s-a spus și la plenara 
Comitetului Central — și cum se 
arată și în documentele plenarei — 
întregul nostru partid și popor a- 
preciază deosebit de pozitiv munca 
corpului nostru medical. Avem 
convingerea că și in viitor vă veți 
strădui să răspundeți chemării 
partidului șl așteptărilor întregului 
popor, că veți munci neobosit pen
tru a vă perfecționa din punct de 
vedere profesional, pentru a vă 
îmbogăți cunoștințele, spre a pu
tea contribui, împreună cu toți oa
menii muncii, la ridiearea nivelu
lui de civilizație al patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

Vă urez, din toată inima, dum
neavoastră, tuturor lucrătorilor din 
domeniul sanitar succese cît mai 
mari în activitatea ce o desfășu
rați pe tărîmul apărării sănătății 
poporului 1 Multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut într-o atmosferă căl
duroasă, tovărășească, cu cei de
corați. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășul Leonte Râutu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

economice pe cincinalul Următor și, îh prezent, iau măsuri privind finalizarea lucrărilor de coordonare a planurilor pe anii 1971—1975. Totodată în organele consiliului se încheie examinarea propunerilor într-o serie de probleme ale colaborării e- conomice pe această perioadă. A început activitatea cu privire la planificarea comună de către țările interesate membre ale C.A.E.R. a unor tipuri de producții.în cursul desfășurării consultațiilor bilaterale dintre țările membre ale C.A E.R la nivelul organelor de planificare au fost examinate noi direcții ale colaborării economice și tehnico- științifice în domeniul construcțiilor de mașini, industriei chimice, petrochimice. de prelucrare a țițeiului și în alte ramuri industriale. Au fost semnate între țări acorduri privind diferite probleme importante ale colaborării economice și privind livrările de mărfuri.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate și alte probleme ale dezvoltării în continuare a colaborării țărilot membre ale C.A.E.R.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-c atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
| NICOLAE DELEANU |

La 10 aprilie a încetat din viață scriitorul Nicolae Deleanu, vechi militant al mișcării muncitorești și socialiste din România, membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Tovarășul Nicolae Deleanu s-a născut la 16 septembrie 1903 în București încă de pe băncile școlii, a început să activeze în rîndurile tineretului socialist luînd parte la

marile acțiuni desfășurate de mișcarea muncitorească după primul război mondial. Devenind membru al Partidului Social-Democrat, a fost între anii 1924—1926 secretar general al Tineretului socialist. A fost unul dintre inițiatorii Uniunii studenților independenți. Militant neobosit și publicist de talent, el a demascat regimul de exploatare burghezo-moșie- resc în paginile ziarelor muncitorești „Lumea nouă", „Socialismul", „Minerul". „Tribuna transporturilor", la car° a lucrat ca redactor. Totodată, a desfășurat o susținută muncă cultural-educativă în diferite centre muncitorești din țară.
★Sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului se află depus la Casa Scriitorilor din Calea Victoriei nr. 115. Publicul are acces între orele 10—13.

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN ALBANIA

PREZIDIULUI ADUNĂRII POPULARE A REPUBLICII 
POPULARE ALBANIA

CONSILIULUI GENERAL AL FRONTULUI 
DEMOCRATIC DIN ALBANIA

TIRANA

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului GOGO NUSHI, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Albania, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare, .pre
ședintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor și vicepreședinte al 
Consiliului General al Frontului Democratic din Albania, vă transmitem 
dumneavoastră și familiei îndoliate profunde condoleanțe și întreaga 
noastră compasiune.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

încetarea din viață 
a tovarășului Gogo NushiTIRANA 10 (Agerpres). — în urma unei boli grave, a încetat din viață Gogo Nushi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Albania, președinte al Consiliului Central al Sindicatelor, vicepreședinte al

Ziua internațională 
a foștilor deținuți si deportați » » J J ■ 5

politici antifasciștiForțele democratice și progresiste, omenirea iubitoare de pace aniversează astăzi Ziua internațională a foștilor deținuți și deportați politici antifasciști. în ajunul împlinirii unui sfert de veac de la victoria asupra Germaniei hitleriste, această zi constituie nu numai un prilej de a cinsti memoria celor care, în închisori sau lagăre, au căzut în încleștarea cu forțele întunecate ale fascismului, dar și de a evoca condițiile în care a apărut și acționat mișcarea de rezistență antihitleris- tă, care, prin amploarea și combativitatea ei, a înscris o pagină importantă în istoria celui de-al doilea război mondial.După cum se știe, în acei ani grei, lupta armată a forțelor coaliției antihitleriste s-a conjugat strîns cu lupta de eliberare a popoarelor cotropite de fascism. Reunind în rîndurile sale pe toți patrioții, indiferent de convingeri politice, m’șcarea de rezistență s-a transformat într-o largă și eroică luptă de masă care, în funcție de condițiile concrete din fiecare țară, a îmbrăcat cele mai variate forme — de la greve și sabotaje pînă la lupta de partizani și insurecția armată. Ea a dat grele lovituri cotropitorilor care subjugaseră cea mai mare parte a Europei, împînzind-o cu lagăre ale morții. Istoria a consemnat, ca unul dintre cele mai întunecate capitole ale sale, uciderea a nu mai puțin de 8 milioane de oameni în lagărele de exterminare naziste. Printre acestea se număra și Buchenwald, „uzina mor-

A activat în „Liga drepturilor o- mului", „Liga contra teroarei" și în alte organizații democratice.Ca membru în conducerea Partidului Social-Democrat, Nicolae Deleanu a militat consecvent pentru înfăptuirea unității clasei muncitoare, pentru crearea Frontului Unic Muncitoresc.După eliberarea patriei de sub jugul fascist, a fost secretar general al Partidului Social-Democrat, des- fășurînd o susținută muncă pentru realizarea partidului unic, marxist- leninist, al clasei muncitoare.în calitate de profesor de istorie la Universitatea din București și la Institutul de arte plastice, a muncit cu rîvnă pentru pregătirea noilor generații ; el a adus o prețioasă contribuție la întocmirea istoriei presei muncitorești.Scriitor comunist, tovarășul Nicolae Deleanu a zugrăvit în nuvelele și romanele sale începuturile mișcării muncitorești din România, viața și lupta oamenilor niuncii, pagini de seamă din lupta revoluționară a clasei noastre muncitoare.Din 1946 pînă în 1969 a fost ales, în mai multe legislaturi, deputat în Marea Adunare Națională.Pentru activitatea sa pusă, timp de peste o jumătate de veac, în slujba clasei muncitoare, a făuririi puterii populare și cauzei socialismului, a fost decorat cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea tovarășului Nicolae Deleanu va rămîne vie în inimile oamenilor muncii.
COMITETUL 

MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R.

CONSILIUL 
NAȚIONAL AL FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE
COMITETUL FOȘTILOR 

LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI
UNIUNEA SCRIITORILOR*Adunarea de doliu se va desfășura la Casa Scriitorilor astăzi la orele 13.Incinerarea va avea loc. la orele 14, la Crematoriul „Cenușa".

Frontului Democratic al R. P. Albania.Pentru a cinsti memoria lui Gogo Nushi, Comitetul Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiul A- dunării Populare a R. P. Albania și Consiliul de Miniștri au hotărît să proclame zilele de 10 și 11 aprilie 1970, zile de doliu național.

ții", între zidurile căreia au fost exterminați mișelește zeci de mii de luptători neinfricați pentru libertatea popoarelor — bărbați, femei, tineri. La 11 aprilie 1945, în condițiile loviturilor nimicitoare date forțelor naziste de către coaliția forțelor antihitleriste, de lupta popoarelor de pretutindeni, ale înaintării victorioase spre Berlin a armatelor Uniunii Sovietice, care a purtat greul războiului antihitlerist, porțile acestui lagăr s-au prăbușit, iar puținii supraviețuitori ai ororilor nazismului aflați acolo pășeau din nou spre libertate.în amintirea acestui memorabil e- veniment, luptătorii din mișcările de rezistență, toți cei care au cunoscut grozăviile lagărelor de exterminare — grupâțl în Federația internațională a luptătorilor din Rezistență, a victimelor și deținuților fascismului (F.I.R.) —au proclamat ziua de 11 aprilie ca zi de evocare a memoriei victimelor fascismului, manifestîndu-și hotărîrea de a lupta împotriva reînvierii fascismului și militarismului, pentru pace și securitate internațională.In întreaga perioadă postbelică, supraviețuitorii Rezistenței antifasciste și ai lagărelor de exterminare și-au făcut auzit în permanență glasul pe arena internațională, militând cu consecvență împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, împotriva reînvierii oricăror forțe revanșarde, militariste, pentru promovarea idealurilor de pace și progres.La cel de-al VT-lea Congres al Federației internaționale a rezisten- ților, desfășurat în urmă cu cîteva luni la Veneția, numeroși vorbitori au arătat necesitatea statornicirii între țările continentului a unui climat al păcii, destinderii și cooperării multilaterale. Congresul a adoptat, în unanimitate, o rezoluție în care se subliniază că stabilirea unui sistem de securitate colectivă în Europa va favoriza desființarea blocurilor militare opuse, desființarea bazelor militare străine, instaurarea unor relații de încredere și colaborare între toate popoarele Europei.Federația internațională a luptătorilor din Rezistență, în rîndurile căreia se înscriu cu cinste și luptătorii antifasciști din România, manifestă o preocupare permanentă față de destinele păcii în lume. Cu a- ceeași fermitate cu care s-au ridicat în anii războiului împotriva ororilor fascismului, foștii luptători din Rezistență condamnă orice încălcare a principiilor care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state, militînd pentru respectarea independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, pentru dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. Ei se ridică cu hotărîre împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, pentru lichidarea focarului de încordare din Orientul Apropiat, pentru normalizarea relațiilor între state și destinderea internațională.Cinstind memoria victimelor fascismului, foștii luptători din Rezistență din țara noastră, întregul nostru popor, milioane de oameni de pretutindeni își reafirmă hotărîrea de a lupta neobosit pentru triumful idealurilor de pace și progres, scumpe întregii omeniri.
Nicolae LUPU*La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a avut loc vineri după-amiază o adunare publică prilejuită de cea de-a 25-a aniversare a .Zilei internaționale a foștilor deținuți și deportați politici antifasciști.Manifestarea a fost deschisă de tov. Al. Buican, vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști din România.In continuare, tov. loan Gluvacov, membru al comitetului, a vorbit despre „25 de ani de la eliberarea din lagăre".La manifestare au participat vechi militanți ai mișcării muncitorești, antifasciste din țara noastră, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din Capitală. (Agerpres)



viața internațională
Vietnamul de sud

BOMBARDATE DE
FORȚELE PATRIOTICE

POZIȚII INAMICE

SAIGON 10 (Agerpres). — Potrivit primelor informații transmise vineri dimineața de agențiile de presă, detașamentele Guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și-au continuat, în ultimele 24 de ore, atacurile asupra instalațiilor militare americano-saigoneze. Datele furnizate de comandamentul militar american confirmă bombardarea în cursul nopții de joi spre vineri a nouă poziții americano-saigoneze. Joi după-amiază, relatează agenția France Presse, aviația americană a intervenit în provincia Binh Duong pentru a susține o unitate a celei de-a 25-a divizii de infanterie, supusă, timp de trei orc, unui puternic bombardament de către forțele patriotice. S-au semnalat, de asemenea, angajamente și atacuri în provinciile Thau Thien, Kontum și în jurul taberei forțelor speciale Dak Saeng, care practic este asediată de 11 zile.Pe de altă parte, din Saigon se anunță că avioane „B-52“ și-au continuat misiunile de bombardament a- supra diferitelor regiuni ale Vietnamului de sud.
★SAIGON. Poliția saigoneză a intervenit vineri pentru imprăștierea unei demonstrații organizată în semn de protest față de represiunile polițienești, la care participau sute de elevi. Un număr de elevi au fost arestați.Agenția France Presse arată țiunea elevilor din Saigon este prima de acest fel. După cum se știe aproximativ 30 000 de studenți de la toate facultățile din capitala sud-vietna- meză se află în grevă de cîteva săp- tămîni.Se anunță, totodată, că la tribunalul militar din Saigon se desfășoară în prezent interogatoriile a 21 de studenți, arestați cu cîtva timp în urmă sub acuzația de „activități subversive".

cîteva30 decă ac-

în ultimele 24 de ore, la Ciudad de Guatemala situația a continuat să se 
agraveze. După toate probabilitățile, poliția nu a reușit, în ciuda intero
gatoriilor la care au fost supuși aproape 100 de suspecți, să dea de urma 
celor care l-au răpit și asasinat pe ambasadorul R.F.G. Pe de altă parte, 
ministrul vest-german al afacerilor externe, Walter Scheel, a sosit vineri 
la Ciudad de Guatemala și a remis președintelui Cesar Mendez Mon
tenegro protestul guvernului de la Bonn în legătură cu asasinarea amba

sadorului Karl von Spreti

Răspunsul șefului guvernului regal laoțian
9

la mesajul președintelui C. C. al Partidului
Neo Lao HaksatVIENTIANE 10 (Agerpres). — La Vientiane a fost dat publicității răspunsul șefului guvernului regal laoțian, prințul Suvanna Fuma, la mesajul președintelui C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, prințul Sufanuvong, privind începerea unor negocieri, în vederea soluționării pe cale pașnică a situației din Laos. In răspuns se arată că, pentru a se crea o ambianță favorabilă începerii negocierilor, sint necesare : încetarea focului pe întreg teritoriul laoțian și retragerea imediată a trupelor străi-

Comunicat comun in urma vizitei 
ministrului de externe al Algeriei

in IugoslaviaBELGRAD 10. — Corespondentul Agerpres. N. Plopeanu, transmite : In comunicatul comun eu privire la vizita ministrului afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, se arată că în cursul convorbirilor cu omologul său, Mirko Tepavaț, s-a procedat la un schimb de păreri care a cuprins probleme privind relațiile bilaterale și situația internațională actuală. Cei doi miniștri au căzut de acord că este necesar ca relațiile reciproce să fie adîncite și extinse în domeniile politic, economic, cultural și tehnico-științific.Miniștrii au exprimat îngrijorarea față de unele aspecte ale situației internaționale actuale și au reafirmat convingerea că o pace trainică, securitatea și progresul în lume pot fi realizate numai dacă toate țările respectă în relațiile lor internaționale principiile independenței, suveranității, egalității în drepturi, neamestecului și rezolvării pe cale pașnică a problemelor litigioase. Cei doi mi-

dorința guvernelor eforturi în vedereaniștri au afirmat lor de a depune dezvoltării colaborării între țările din zona Mării Mediterane și pentru ca această mare să fie o mare a păcii.Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față de continuarea agresiunii americane în Vietnam și au condamnat politica de așa-zisă viet- namizare. Totodată, s-a exprimat îngrijorarea pentru situația din Asia de sud-est, îndeosebi pentru extinderea operațiunilor militare în Laos și primejdia de a se crea un nou focar de război în Cambodgia.Cei doi miniștri au căzut de acord asupra necesității de a se depune eforturi de către țările neangajate în vederea găsirii căilor de rezolvare 
a problemelor internaționale. Ei consideră că apropiata întîlnire pregătitoare de la Dar Es Salaam și îndeosebi conferința șefilor de state’ și de guverne ai țărilor neangajate va avea o mare însemnătate pentru acțiunile viitoare ale țărilor neangajate.

ne ; reluarea activității Comisiei Internaționale de Control privind încetarea focului ; întîlnirea reprezentanților părților interesate, într-o zonă dinainte stabilită, pentru a discuta programul in cinci puncte al partidului Neo Lao Haksat, precum și toate problemele divergente, în vederea soluționării echitabile și definitive a situației din Laos.După cum s-a mai anunțat, Neo Lao Haksat a luat inițiativa propunerii unor convorbiri cu reprezentanții guvernului de la Vientiane pentru a examina posibilitatea realizării unui acord în vederea rezolvării problemei laoțiene. Un reprezentant al prințului Sufanuvong a remis la 22 martie premierului Suvanna Fuma un mesaj în care au fost expuse propunerile în cinci puncte ale Neo Lao Haksat. Acestea prevăd, în esență : respectarea suveranității, neutralității, unității și integrității teritoriale a regatului Laos, conform acordurilor de la Geneva; încetarea intervenției americane în Laos ; neparticiparea țării la alianțe militare cu alte state ; interzicerea instalării dc baze militare sau a introducerii de trupe străine pe teritoriul Laosului și promovarea unei politici externe de pace și neutralitate pă baza principiilor coexistenței pașnice.

o „înghețare" a dezvoltării 
armelor nucleareWASHINGTON 10 (Agerpres). — Senatul american a adoptat cu o largă majoritate o rezoluție prin care cere președintelui Nixon să propună o „înghețare" a dezvoltării armelor nucleare ca un pas inițial spre reducerea cursei înarmărilor. Cu o săp- tămînă înainte de reluarea la Viena a convorbirilor sovieto-americane pentru limitarea armelor strategice, autorii rezoluției apreciază că „o înghețare imediată" a dezvoltării armelor nucleare poate constitui o șansă de a se obține prevenirea unei noi escaladări a înarmărilor nucleare. Criticind hotărîrea Administrației de a trece la cea de-a doua etapă a sistemului de rachetă-antirachetă „Safeguard" și dezvoltarea sistemului de rachete cu ogive nucleare M.I.R.V., senatorul Edmund Muskie s-a pronunțat pentru o „înghețare" a dezvoltării armelor nucleare pe o perioadă de cel puțin șase luni, timp în care să se ajungă la un „acord mutual" de limitare a armelor strategice. Senatorul Fred Harrison, referindu-se la programul M.I.R.V., care urmează să fie pus în curînd la punct, a spus că „ar fi trist dacă Statele Unite vor pierde prilejul unor convorbiri constructive într-un moment în care a- cestea par posibile".

REPREZENTANȚII
PERMANENȚI ÎN C.A.E.R.
AU DEPUS 0 COROANĂ

DE FLORI
LA MAUSOLEUL

LENINMOSCOVA 10 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Reprezentanții permanenți în C.A.E.R. ai țărilor membre, vicepreședinți ai Consiliilor de Miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, întruniți in cea de-a 46-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, au vizitat Mausoleul Lenin și au depus o coroană de flori.Printre oaspeți se afla tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al tării noastre C.A.E.R.
DUPĂ 4 ANI DE EXIL

în

„Apreciem evoluția ascendentă
a relațiilor prietenești

ambelor țări. De aceea, noi acordăm o mare importanță viitoarelor întîl- niri la nivelul experților din cele două țări, în scopul identificării de noi zone ale cooperării în domeniile economic, industrial și tehnic. Sîn- tem, de asemenea, de părere că aceste întîlniri, eforturi foarte folositoare relațiilor noastre ambele țări. și contacte vor fi pentru dezvoltarea la nivelul dorit de
Atît România cit

nostru. Am dori să cunoaștem, 
excelență, care sint, după pare- k rea dv., premisele necesare rea
lizării securității și unei păci du
rabile în Europa? In ce măsura 
eforturile îndreptate spre crea
rea unui nou climat de înțele
gere și colaborare fructuoasă 
între țările continentului nostru 
ar contribui la obținerea de pro
grese pe calea destinderii și asi
gurării păcii în lume ?

Un guvern 
minoritar 

în Austria?VIENA 10 (Agerpres). — Partidul socialist austriac a anunțat hotărîrea sa de a constitui un cabinet minoritar în ipoteza în eare, pînă la 25 aprilie, nu se va ajunge la un acord* în tratativele pe eare le poartă cu populiștii în vederea. formării unei coaliții guvernamentale. Știrea a fost anunțată de purtătorul de cuvînt al partidului, care a precizat că liderul socialiștilor, Bruno Kreisky, a informat pe președintele Austriei, Franz Jonas, despre hotărîrea luată. în cercurile politice vieneze se consideră că Franz Jonas ar putea aproba constituirea unui guvern minoritar.Deși cele două partide au, obținut cele mai multe voturi în alegerile de la 1 martie, nici unul dintre ele nu beneficiază de o majoritate absolută, care să le permită formarea unui guvern monocolor. Tratativele angajate între cele două formațiuni politice, care au mai colaborat o lungă perioadă, guvernînd Austria între anii 1945—1966, n-au ajuns pînă în prezent nego- obser- părei i cît și ________ ele eu privire la programul guvernamental și repartizarea portofoliilor.Alternativa formării unei mici coaliții, a socialiștilor și liberalilor, a fost respinsă de ultimii încă timpul campaniei electorale.

la nici un rezultat. Insuccesul cierilor se datorează, apreciază vatorii. atît lipsei unității de în sinul partidelor respective, divergențelor care există între
din

IU

în preajma alegerilor generale din Columbia

ATACURI ALE UNOR
V î

GRUPURI DE GUERILABOGOTA 10 (Agerpres). — Agenția United Press International anunță că armata columbiană a întărit măsurile de securitate internă în legătură cu apropierea datei alegerilor generale programate pentru 19 aprilie. Decizia în acest sens a fost luată
după două atacuri ale grupurilor de guerilă. Un prim atac a fost înregistrat la 300 kilometri nord-vest de Bogota, unde un grup de guerilă a ocupat localitatea Puerto Carare. Un al doilea atac, mai puțin grav, s-a produs în localitatea Altamira.

ADEZIUNE LARGA Nava cosmică

LA IDEEA SECURITĂȚII EUROPENE va

„Apollo-13" 
fi lansată la

prevăzută
data

Fostul președinte 
se va întoarce

întrebare :
și Turcia sint profund interesate 
în asigurarea unui climat de de
plină înțelegere și pace in Bal
cani. Care sint, după părerea 
dv., căile ce trebuie urmate, în 
vederea transformării regiunii 
Balcanilor intr-o zonă de bună 
vecinătate, lipsită de arme nu
cleare ?

PARIS 10 (Agerpres). — După 
patru ani de exil, Juan Bosch, fos
tul președinte al Republicii Domi
nicane, va pleca săptămîna viitoare 
spre Santo Domingo. într-o decla
rație făcută presei, Bosch a rele
vat : „în aceste momente, cînd țara 
mea trece printr-o gravă criză, tre
buie să fiu alături de poporul do
minican*.

Juan Bosch a părăsit capitala 
Republicii Dominicane în 1966. în 
ultimul an, el a trăit la Paris, unde 
a redactat în 1969 o lucrare în care 
condamna amestecul societăților 
americane în viața politică și eco
nomică a Republicii Dominicane. 
El este autorul a numeroase cărți 
politice, între care și „Pentagonis- 
mul“.

Hă spans : Scopul neabătut al Turciei este stabilirea, în cadrul zonei din care face parte și, în lume în general, a unei ordini a păcii și securității, bazate pe libertate, dreptate și egalitate în drepturi pentru toate națiunile. Sîntem de părere că o asemenea ordine poate fi asigurată numai prin realizarea în cadrul unui sistem de control internațional eficace, a de- .zarmării generale și totale, incluzînd atît armele nucleare cit și cele convenționale. Pentru ca măsurile în domeniul dezarmării să contribuie la cauza păcii și stabilității și să inspire încredere, sîntem de părere că ele trebuie să fie realiste și tocmai din acest motiv să ia în considerare condițiile specifice ale zonelor respective sau ale problemelor dezbătute. De aceea, sîntem de părere că, în condițiile existente, crearea unei zone denuclearizate, în Europa centrală sau în Balcani, nu este realizabilă. Totodată, ținînd seama de condițiile existente, noi nu vedem vreo posibilitate de a face previziuni pentru viitor în această privință.

Răspuns : Turcia dorește sincer și speră că între țările europene se va statornici un climat politic favorabil securității tuturor țărilor lumii și în care problemele existente să fie soluționate prin mijloace pașnice.Instaurarea unei păci drepte și durabile în Europa depinde de rezolvarea pozitivă a problemei securității europene, care este o chestiune importantă, cu un caracter global. pe de altă parte, complexitatea acestei probleme și dificultățille rezolvării ei sint bine cunoscute. Ești- necesar ca toate țările — răsăritene sau apusene — să-și dezvolte relațiile reciproce în toate domeniile posibile, să depună eforturi tru întărirea încrederii între și astfel să contribuie la bunătățirea climatului politic ral în Europa. După părerea tră, contactele și convorbirile ritoare la unele probleme saupot duce în viitor la o înțelegere comună și parcurgerea, pas cu pas, a distanței, poate avea drept rezultat asigurarea unor progrese remarcabile în direcția securității generale. De aceea, sprijinim. în acest sens, ideea convocării unei conferințe a tuturor țărilor interesate — instrument folositor pentru atingerea acestui scop. Considerăm necesar ca în prealabil să aibă loc o pregătire minuțioasă a tuturor problemelor esențiale, în așa fel îneît să se .creeze premisele cele mai bune succesului conferinței.

pen- ele îm- gene- noas- refe- altele

întrebare : In concepția Româ
niei, securitatea europeană ar

agențiile de presă transmit
Plenara Comisiei pentru 

condiția femeii, care se 
desfășoară la Geneva, a a- 
doptat în unanimitate un 
proiect de rezoluție inițiat 
de România și altc noua tari cu privire la accesul femeii la studii, învățămînt mixt și alfabetizare. Rezoluția se adresează statelor membre ale O.N.U., organizațiilor negtr- vernamentale și altor organizații ce- rîndu-le să intensifice eforturile in vederea aplicării tuturor măsurilor necesare pentru a se îngădui femeilor, în regiunile rurale ca și urbane, de a profita din plin de toate programele de educație destinate adulților.

neză a fost semnat la Rawalpindi, informează agenția China Nouă. Documentul prevede dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare între cele două țări.
După respingerea de că

tre Senat a numirii lui Cars-

well ca judecător al Curții 
Supreme a S.U.A., președintele Nixon a anunțat că viitoarea numire nu o va mai face din rîndurile sudiștilor. Atît Carswell, cît și Hayns- worth au fost respinși de Senat pentru concepțiile și acțiunile lor cu caracter rasial.

Un nou act care încalcă normele dreptului internațional.

principiile umanitare

Ultimele evoluții în viața politica internațională vin să confirme interesul susținut față de realizarea securității europene. In favoarea unui asemenea curs s-au exprimat și continuă să se exprime personalități politice și guvernamentale din diferitele state ale continentului, reprezentanți ai vieții publice și obștești, oameni de cele mai diferite convingeri. Capătă o tot mai amplă rezonanță propunerile cu privire la organizarea conferinței general-europene, fiind îmbucurător faptul că pină în prezent 24 de state au salutat în mod pozitiv inițiativa guvernului Finlan- dei, care s-a declarat gata să găzduiască conferința preconizată.Dintre numeroasele declarații care au exprimat adeziunea la ideea transpunerii în practică a dezideratului securității europene și a unei conferințe în acest scop este cunoscută cea a ministrului afacerilor externe al Franței, MAURICE SCHUMANN, care a apreciat că organizarea unei asemenea conferințe poate constitui „o contribuție utilă la destindere".Intr-un sens similar s-a exprimat ministrul afacerilor externe al Austriei, KURT WALDHEIM. „Este încurajator, a spus el, că toate statele interesate sint de acord, în principiu, asupra planurilor pentru o conferință a securității europene". La rîndul său ministrul de externe ai Finlandei, AHTI KARJALAINEN, a subliniat : „în opinia noastră, crearea u- nui sistem de pace in Europa trebuie privită ca țelul principal al guvernelor. care poartă răspunderea pentru securitatea pe continentul nostru". „Am acordat și acordăm interes propunerilor și inițiativelor îndreptate spre înfăptuirea securității pe continentul european", releva ministrul de externe al Norvegiei. JOHN LYNG.Pornind de Ia faptul că pentru progresul securității europene are o însemnătate deosebită participarea celor două state germane, în condiții de egalitate, la dezbaterea și solu-

ționarea problemelor continentului, prezintă interes punctele de vedere exprimate de reprezentanții acestor state. In cadrul unei anchete internaționale organizate de ziarul „Scîn- teia“, ministrul de externe al Republicii Democrate Germane, OTTO WINZER, arăta în interviul său : „se poate spune că în prezent perspectivele pentru o conferință europeană consacrată securității continentului sint mai favorabile decît oricînd în perioada postbelică... In ceea ce privește cele două state germane, ele ar putea aduce o contribuție esențială la destindere în Europa prin încheierea unui tratat cu privire la stabilirea de relații egale in drepturi între ele".La rîndul său, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei, GEORG FERDINAND DUCKWITZ. exprimind poziția cunoscută a guvernului Republicii Federale a Germaniei, a arătat, în interviul apărut in „Scînteia" nr. 8385 din 3 aprilie, că țara sa „este gata să discute in mod deschis orice propuneri privind securitatea europeană". Relevînd utilitatea contactelor între țările din estul și vestul Europei, reprezentantul vest- german a subliniat că „in cadrul e- 1'orturilOr pentru destindere în Europa o importanță deosebită revine relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G.", precizîndu-se totodată poziția potrivit căreia — cităm din cuprinsul aceluiași interviu : „un succes al discuțiilor S.U.A., Angliei, Franței și U.R.S.S., în cadrul responsabilităților lor speciale pentru Berlin în vederea obținerii unei îmbunătățiri a situației ar fi, de asemenea, menit să contribuie la îmbunătățirea atmosferei între Est și Vest".Acum, in preajma vizitei sale în România, președintele Turciei, Cev- det Sunay, în interviul pe care îl publicăm în numărul de față, declară: „Este necesar ca toate țările — răsă-

ritene sau apusene — să-și dezvolte relațiile reciproce in toate domeniile posibile, să depună eforturi pentru întărirea încrederii intre ele și astfel să contribuie la îmbunătățirea climatului politic general în Europa... Sprijinim, în acest sens, ideea convocării unei conferințe a tuturor țărilor interesate — instrument folositor pentru atingerea acestui scop".Dezbaterile de politică externă din cadrul recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale, adoptarea la plenara Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste a documentului „Cu privire la securitatea europeană" au reflectat din nou preocuparea constantă, neabătută, a partidului, statului și poporului nostru pentru realizarea securității europene, întemeiată pe respectarea in relațiile dintre toate statele continentului a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Pornind de la convingerea că înfăptuirea acestui deziderat trebuie să fie o- pera tuturor popoarelor continentului, țara noastră consideră că în pregătirea conferinței europene este cu atît mai necesar să se dezvolte un dialog viu în spiritul înțelegerii, al obiectivitătii și receptivității față de toate părerile exprimate ; numai asigurîndu-se o largă dezvoltare a dialogului internațional, luindu-se în considerare interesele tuturor parti- cipanților la discuții se poate ajunge Ia crearea unui climat favorabil, la promovarea unei ambianțe de încredere între state, prielnică abordării constructive a problemelor în suspensie, în vederea netezirii căilor pentru reușita conferinței europene. In acest spirit România va acționa și în viitor, cu aceeași nedezmințită consecvență, pentru a-și aduce întreaga contribuție la întărirea păcii, la înfăptuirea dezideratelor securității în Europa și în lume.
N. DUMITRESCU

(Ager- 
națio- 
aero-

CAPE KENNEDY 10 
pres). — Administrația 
nală pentru problemele 
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că, în 
ciuda dificultăților intervenite în 
urma contaminării astronautului 
Thomas Mattingly cu virusul ru- 
jeolei, lansarea navei cosmice 
„Apollo-13“ va avea loc Ia data și 
ora prevăzută. Astfel, cea de-a 
treia călătorie a omului spre Lună 
va începe sîmbătă la ora 21,13 (ora 
Bucureștiului).

Locul astronautului Mattingly 
va fi luat de John Swigert.

Ambasadorul itinerant al 
Finlandei în Europa, RaIph Enckell, însărcinat recent de guvernul țării sale cu misiunea de a constata progresele realizate în diversele capitale ale continentului privind posibilitatea organizării unei conferințe pentru securitate europeană, este pe punctul de a-și încheia prima e- tapă a turneului său. După ce a vizitat succesiv Berna, Viena și Belgradul, el încheie prima parte a misiunii sale cu o vizită la Paris. In etapa a doua, Enckell și-a propus să viziteze Bruxelles-ul, Moscova și Varșovia. De asemenea, el are în vedere o călătorie la Ottawa și Washington.

0 delegație parlamenta
ră iugoslavă, condusă de Blaj0 Djuricici, vicepreședinte al Skupști- nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, va face o vizită în R. F. a Germaniei între 14 și 24 aprilie, la invitația Bundestagului vest-german, anunță agenția Taniug. Se precizează că a- ceasta este prima vizită a unei delegații parlamentare iugoslave înR.F.G.

Un protocol suplimentar la acordul de cooperare economică și tehnică între Pakistan și R. P. Chi-

Irak : Populația kurdă din Kirkuk, manifestindu-și sprijinul față de re
centele măsuri care au dus la restabilirea păcii în țară

+

VICTIME NEVINOVATE 
ALE EXTINDERII OPERAȚIILOR 

MILITARE DIN ORIENTUL APROPIATDupă cum s-a anunțat, aviația is- raeliană a întreprins miercuri un nou raid in interiorul Republicii Arabe Unite, în cursul căruia a fost bombardată clădirea unei școli primare din guvernoratul Sharkia. Drept urmare 31 de persoane au fost ucise, iar 46 au fost rănite — marea majoritate copii care frecventau școala respectivă. Opinia publică din țara noastră condamnă vehement și își exprimă oprobriul față de această nouă acțiune militară care lovește populația civilă, copii nevinovați, adău- gîndu-se unor acte asemănătoare cum a fost bombardarea uzinei metalurgice de la Abu Zabal, soldată de asemenea cu numeroase victime in rîndurile populației civile. încâlcind normele dreptului internațional, cele mai elementare principii umanitare, asemenea acțiuni nu pot decît să adauge noi factori de tensiune situației din Orientul Apropiat, sporind îngrijorarea legitimă a popoarelor în legătură cu evoluția acestui conflict. Fapte ca acestea arată limpede unde duc extinderea și escaladarea operațiunilor militare : distrugeri de bunuri materiale și spirituale, vărsare de sînge nevinovat, suferințe în rîndurile populației pașnice. Toate acestea subliniază în modul cel mai imperios necesitatea urgentă de a se pune capăt oricăror acțiuni de război în această regiune, de a se trece ne-

întîrziat la rezolvarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat.După cum se știe. România, in spiritul principiilor politicii sale externe, se pronunță hotărît împotriva continuării ostilităților militare și cu atît mai mult împotriva extinderii I operațiunilor de război în această regiune, pentru diminuarea încordării între statele din această parte a globului, — încordare de pe urma căreia nu au de profitat decit cercurile imperialiste.Condamnînd cu fermitate atacul aviației israeliene, continuarea oricăror acte de război și operațiuni armate, țara noastră reafirmă poziția sa bine cunoscută în problema Orientului Apropiat, pronunțîndu-se hotărît pentru traducerea în viață a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile o- cupate, pentru recunoașterea dreptului la existență suverană și dezvoltare independentă a tuturor statelor din această zonă, reglementarea problemei refugiaților palestineni în conformitate cu interesele lor naționale. Este timpul ca în Orientul Apropiat să prevaleze rațiunea — așa cum cer interesele vitale ale popoarelor din această regiune, interesele păcii și securității în lume.
V. MARIN

Alegerile municipale din Anglia
LABURIȘTII AU RECÎȘTIGAT PÎNĂ ÎN PREZENT 13 LOCURILONDRA 10. — CorespondentulAgerpres, L. Rodescu, transmite : Rezultatele complete ale alegerilor municipale din Marea Britanie nu sini încă cunoscute. Numărătoarea scrutinelor în cîteva regiuni ale țării urmează să continue pină la sfirșitul săptămînii. Deși în stadiul preliminar, situația din districtele londoneze pare să indice în prezent menținerea în general a pozițiilor conservatorilor, ciștigate încă în alegerile din 196’i. Consiliul municipal al Londrei va ră- mine astfel in continuare sub controlul conservator. Speranțele laburiștilor de a recupera terenul pierdut cu trei ani în urmă n-au fost împlinite decît parțial, prin recîștigarea deocamdată a numai 13 locuri de la con-

servatori, înainte de a se cunoaște rezultatele finale.Din analiza voturilor s-a constatat că s-a . înregistrat o anumită deplasare de voturi in favoarea laburiștilor, ceea ce s-a dovedit suficient pentru a restabili controlul asupra Autorității învățămîntului din Londra interioară, dar insuficient pentru a reduce substanțial majoritatea conservatorilor din Consiliul municipal al „Marii Londre". Din cifrele provizorii pare să rezulte că nivelul redus al redresării laburiste a fost în mare măsură influențat de apatia generală a alegătorilor, care in zona „Marii Londre" au participat la vot numai în proporție de 35 la sută.
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