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o-
unui combi-

13 ani era 
mină de cu-

în fața unui program amplu,
de angajare susținută a

potențialului tehnologic și economic
Viitorul cincinal asigură în conti

nuare un înalt ritm de creștere eco
nomică. Accelerarea procesului de 
ridicare la un nivel superior a între
gii noastre economii, în contextul 
exigențelor impuse de revoluția teh- 
nico-științifică, determină, ca o ur
mare firească, sporirea participării 
României la schimbul internațional 
de valori materiale, printr-o intensă 
activitate de import și export, 
știe însă că o bună 
porturile de măr
furi pe care le ex
portăm sau im
portăm se reali
zează pe cale na
vală. Dar în mo
mentul de față 
flota noastră sa
tisface doar o 
parte din necesitățile de transport pe 
apă. Tocmai pocnind de la cerința 
ca transporturile noastre navale să 
acopere în mai mare măsură nevoile 
crescînde ale economiei naționa
le, ca cheltuielile în acest do
meniu să se reducă simțitor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
la ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului din 
25 noiembrie a.c. că „este necesar să 
elaborăm un program special pentru 
dezvoltarea construcțiilor navale, care 
să prevadă o creștere mult mai sub
stanțială a producției de nave tn pe
rioada 1971—1976 țață 
din actualul cincinal".

Importanța acestui 
curs de elaborare, 
nat să întreprindem un 
de opinii în rîndul specialiștilor care 
răspund nemijlocit de suplimentarea 
producției noasțre de nave.

Primul căruia ne-am adresat a fost 
ing. Panait Melisaratos, directorul 
general al Centralei industriale de 
construcții navale de la Galați, care 
ne-a spus :

— Programul special de dezvoltare 
a construcției de nave, pe care sîn- 
tem însărcinați să-1 definitivăm, dă 
ciștig de cauză unui punct de vedere 
asupra căruia constructorii de nave 
insistă de mai mult timp și, de a- 
ceea, ne-a prilejuit o mare satisfac
ție. Este adevărat că în anii cincina
lului pe care îl vom încheia peste 
cîteva săptămîni producția de nave 
a înregistrat un salt apreciabil, spo
rind de 2,4 ori. Din nefericire, ni-

Se
parte din trans-

velul la care am ajuns se dovedește 
insuficient în raport cu necesitățile 
de transport care stau în fața eco
nomiei naționale. Vom putea spune 
că dotarea transporturilor noastre cu 
nave este corespunzătoare abia a- 
tunci cînd vom reuși să transportăm 
cu flota proprie cel puțin 50 la sută 
din mărfurile exportate și importate, 
nivel la care trebuie să ajungem 
pînă la sfîrșitul cincinalului viitor. 
Efectuarea transporturilor maritime

ÎN PERSPECTIVA
CINCINALULUI 1971-1975

de realizările

program, în 
ne-a îndem- 

sondaj

cu mijloace proprii înseamnă, impli
cit, o relație comercială externă per
manentă de mare eficacitate econo
mică. Pe lingă economia de valută 
pe care o determină, aceste mijloace 
de transport pot avea un însemnat 
aport valutar în balanța țării și prin 
sumele ce se încasează de pe urma 
prestațiilor efectuate.

— Ce probleme se cer soluționate 
neîntîrziat pentru a trece, încă din 
anul viitor, la concretizarea progra
mului special de construcții de nave ?

— Direcțiile principale în care ac
ționăm sînt cele pe care însăși con
ducerea partidului le-a recomandat : 
folosirea maximă a capacităților e- 
xistente în șantierele actuale, extin
derea rapidă a suprafețelor de lu
cru, dotarea cu noi mașini și utilaje, 
profilarea riguroasă a șantierelor na
vale pentru a realiza o mai bună 
sincronizare a fluxurilor. In prima 
jumătate a anului viitor, vor trebui

terminate toate studiile de amena
jare a șantierelor de la Galați, Con
stanța, Giurgiu și Oltenița, ca și a 
Uzinei mecanice din Galați. Un co
lectiv din care fac parte specialiști 
ce au vizitat șantiere din străi
nătate studiază, în prezent, măsu
rile de îmbunătățire a tehnologiilor 
de execuție. Intenționăm ca într-o 
primă și urgentă etapă să generali
zăm pe toate șantierele navale teh
nologia de execuție de la Galați.

Pentru a spori 
productivitatea

muncii, pe lingă 
multe alte măsuri, 
se examinează azi 
posibilitatea de a 
stabili haremuri 
de manoperă pe 
diverse tipuri de 

de capacitatea șan-nave. In funcție 
tierelor de a se încadra în aceste 
haremuri de manoperă, se vor re
partiza și comenzile.

Este lesne de înțeles că, în condi
țiile în care vor trebui construite nu 
numai mai multe nave, ci și de per
formanțe considerabil mai ridicate 
decît cele de pînă acum, sarcini deo
sebite revin cercetătorilor și proiec- 
tanților de specialitate.

— Institutul nostru dispune de ca
pacitatea tehnică pentru a găsi so
luții noi la efortul sporit ce trebuie 
șă-1 facă șantierele navale — ne-a 
spus ing. Gheorghe Catrinescu, di
rectorul tehnic al Institutului de cer
cetări și proiectări navale din Galați.

loan ERHAN 
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a II-a)

Primele zile
ale unui consiliu
intercooperatist
EXTRASE DIN PLANUL DE LUCRU

IN CURS DE ÎNFĂPTUIRE—AL CONSILIULUI

DE LA VIDRA, JUDEȚUL ILFOV

Uno din măsurile importante cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., cu 
privire Io îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii 
agriculturii se refera la organizarea consiliilor intercooperatiste — 
organe menite sc asigure unirea in comun a forțelor mai multor coo
perative agricole, folosirea rațională o pămintului, a fondurilor de 
investiții, a mijloacelor mecanice, a specialiștilor, a întregii forțe de 
muncă pentru creșterea continuă a producției, a avutului obștesc și o 
veniturilor cooperatorilor.

în județul Ilfov s-a încheiat constituirea celor 33 consilii inter
cooperatiste, fiecare avînd în cadrul său o întreprindere de mecanizare 
a agriculturii. Am urmărit cum și-a conturat activitatea, acum la în 
cepului de drum, consiliul intercooperatist de la Vidra, îndeosebi 
în ce privește programul de lucru, relațiile cu cooperativele agricole, 
legătura cu întreprinderea de mecanizare a agriculturii și alte ase
menea probleme de mare actualitate.

Infățișind proiectele care urmează sa fie realizate și metodele de 
lucru ale consiliului intercooperatist Vidra o facem nu pentru a pre
zenta un „model", ci pentru a contribui la conturarea metodelor con
crete de lucru, la realizarea unui schimb de experiență, atît de nece
sar acum, în primele zile de activitate a noilor organisme.

Foto :
M. Andreescu

Cola de montai 
a cargourilor de 
4 500 tone de la 
Șantierul Naval 

Galați

Examen al

in-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

responsabilității
De obicei, faptele de acest gen se angrenează între 

ele cu precizia unui mecanism riguros de ceasornic...
Se descoperă intr-un loc o lipsă in gestiune . Mai 

mare ori mai mică, după împrejurări. Cînd se pătrun
de mai in adincul lucrurilor se află că unii dintre cei 
puși să fie paznici vigilenți și incoruptibili ai avutu
lui obștesc — și care, in loc să-l păzească, s-au înfrup
tat copios din bunurile încredințate — n-au fost de la 
început niște mielușei neprihăniți, ci lupi cu vechi sta
te de serviciu. Se aud atunci cîteva sonore exclamații : 
„Bine, dar n-am știut !“ De ce n-ai știut 7 Cine te-a 

împiedicat să știi ? Mai ales că pe acest tărim acțio
nează cu fermitate anume legi ale statului, prescrip 
ții limpezi și deloc interpretabile.

O asemenea situație a fost, de curînd, scoasă la tvea- 
lă la l.L.F.-ul din județul Caraș-Severin. In cadrul

unei verificări de gestiune — care încă nu s-a 
cheiat — s-au găsit pînă în prezent pagube adu
se avuției statului intr-un cuantum ce depășește 
binișor milionul. Cînd cercetările au mers mai depar
te. s-a descoperit că nici mai mult, nici mai puțin de
cît 49 (patruzeci și nouă) de angajați aveau antece
dente penale, iar la 24 (douăzeci și patru) dintre ei an
tecedentele se încadrau perfect in perimetrul prevede
rilor legale cu privire la incompatibilitatea cu postul 
de gestionar. Ba unii aveau la activ două, trei și chiar 
patru condamnări. Directorul I.L.F.-ului se plinge și el 
pe toate cărările — după tipicul banal și, de aceea, 
neverosimil — că „n-a știut"

E cazul să ne întrebăm dacă, în asemenea situații fla
grante, e vorba numai de o măruntă „neatenție", de o 
nevinovată „scăpare din vedere". Și chiar dacă ar fi 
așa, chiar dacă om admite ipoteza „neatenției", trebuie 
oare să ne împăcăm cu ea de parcă ar fi o fatalitate 
inexorabilă ? Nu e oare clar ca lumina zilei că inves
tirea cu funcția de conducător al unei instituții, al unui 
organism economic presupune o înaltă răspundere 
in primul rind pentru selecția și promovarea cadrelor, 
că de grija cu care numim oamenii in funcțiile ce vin 
în atingere cu avutul obștesc depinde în mod esențial 
buna lui gospodărire 7

Poate că n-ar strica — în cazul de la Reșița, ca și 
in altele asemănătoare — să răspundă direct, ne
mijlocit, penal, nu numai cei ce s-au făcut vinovați de 
prejudicierea avuției statului, ci și cei care, cu inima 
ușoară, prea ușoară, i-au angajat pe posturi.

Victor BÎRLADEANU
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NOI CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
de produse ceramice. Aici 
se vor realiza anual 
2 900 000 cărămizi subțiri 
pentru sobe, 4 000000 cahle 
teracotă și 2 000 000 cărămizi 
refractare. Noua fabrică va 
fi dotată cu utilaje moder
ne și va contribui la spo
rirea potențialului indus
trial al județului Vrancea, 
în cincinalul viitor.

CONSTANȚA (corespon
dentul „Scînteii*').  în ca
drul amplelor lucrări hi
drotehnice pentru dezvolta
rea și modernizarea portu
lui Constanța, a început 
construcția noului bazin pe
trolier Situat în zona de

BISTRIȚA (coresponden
tul „Scînteii", Mihai Bâzu). 
In orașul Bistrița, în noua 
zonă industrială, au început 
lucrările de construcție a 
unui mare complex de pre
lucrare a lemnului. Acest 
nou obiectiv va avea, între 
altele, o fabrică de mobilă, 
care va produce 10 000 gar
nituri anual, și o alta pen
tru 70 000 f 
900000 mp 
nate anual.

FOCȘANI 
tul „Scînteii 
Lingă Odobești, pe 
rîului Milcov, va fi 
struită o modernă

tone PAL și 
plăci melami-

(coresponden- 
“ Ion Nistor). 

malul 
con- 

fabrică

sud a portului nou, bazinul 
va dispune în prima etapă, 
la sfîrșitul anului viitor, de 
două dane speciale, în lun
gime de 700 metri. Adînci- 
mea apei, care va depăși 14 
metri, va permite acostarba 
unor nave petroliere cu o 
capacitate pînă la 80 000 
tone, de două ori mai mare 
decît cele care au acces în 
actualul bazin petrolier. 
Instalațiile moderne pentru 
încărcarea și descărcarea 
navelor, cu care va fi dotat 
noul bazin, vor permite 
manipularea a 6 000 tone 
produse petroliere pe oră

Manualele de geo
grafie, hărțile econo
mice alcătuite acum 
cițiva ani amintesc 
despre Bălan ca fiind 
o mică localitate mi
nieră din munții Ciu- 
cului, la poalele Hăș- 
mașului Mare. Loca
litate mică ? Hărțile 
și manualele s-au în
vechit. Bălan a și de
venit numele unui 
raș și al 
nat.

...Acum 
un sat. O
pru, veche și mică, își 
trăia ultimele zile. 
Zăcămîntul ei, exploa
tat de secole, era so
cotit epuizat. începu
seră lucrările de în
chidere... Minerii au 
plecat spre alte bazi
ne. Un grup de ingi
neri mineri și geologi 
entuziaști. stimulați 
de istorisirile bătrîni- 
lor, au hotărit să cer
ceteze mai atent zo
na. Aveau speranța 
că vor descoperi noi 
zăcăminte.

Primele investigații 
au fost încurajatoare. 
Intensificind cercetă
rile, entuziaștii 
descoperit un 
mint mult mai i 
decît cel care 
exploatat pînă 
(și care se terminase, 
într-adevăr). închide
rea minei s-a contra
mandat !

Minerii au început 
să Se întoarcă acasă. 
In cițiva ani, mina 
și-a extins activitatea. 
S-au descoperit alte 
zăcăminte. Au apărut 
galerii noi, fonduri și 
lucrări de investiții 
suplimentare, rentabi
le, instalații de supra
față. Mineri din toate 
colțurile țării, oameni 
care veneau aici 
deprindă meseria 
populat Bălanul 
tr-un număr mereu 
mai mare. Firește, bă- 
trînul sătuc nu mai 
putea face față unui 
asemenea aflux. Au 
apărut primele locu
ințe noi... Apoi pri
mele blocuri...

au 
zică- 
intins 
fusese 
atunci

să 
au 
în-

biroul de 
Marin 
Rac;:.. 

ipo- 
caută

Astăzi: un oraș cu circa 12 000 
DE LOCUITORI. Nou-noufe : 1 700 
APARTAMENTE (720 construite A- 
NUL ACESTA).

La siirșitul următorului plan cinci
nal aproximativ 15 000 LOCUITORI, 
fncâ 1 800 APARTAMENTE. (TO
TAL : 3 500).

Puse pe două co
loane, statisticile dez
voltării minei și ale 
dezvoltării orașului pot 
fi asemuite cu două 
termometre gemene, 
introduse in aceeași 
substanță fierbinte. 
Cele două coloane de 
mercur urcă vertiginos 
și simetric. Este dina
mica sigură și robustă 
asigurată de industria
lizarea socialistă.

Anul care se încheie 
delimitează sfîrșitul 
unui rodnic ciclu de 
muncă. Am găsit Bă
lanul în febra unei 
premiere economice. A 
treia linie de preparare 
(de la 
flota ție 
primea 
ducției.
lății, incă mirosind a 
vopsea proaspătă, se 
puneau în funcțiune, 
una cîte una, sub su
pravegherea încordată 
a constructorilor și a 
celor care le luau arum 
în primire. Intre ei, un 
om calm și autoritar se 
mișca de la o mașină la 
alta, cu aerul doctoru
lui cunoscător. Mai
strul Ștefan Radven- 
ski a participat în de-

cea de-a doua 
a minelor) își 
botezul pro- 
Marile insta-

cursul anilor la con
strucția celor 7 linii de 
preparație de aci. A 
condus și lucrările a- 
cestei ultime Unii... 
O preia acum, cu 
ochiul celui care va 
trebui să vegheze și de 
acum încolo la buna ei 
funcționare.

Oamenii care se află 
in spațiul alambicat al 
flotației trăiesc cu e- 
moție clipa premie
rei. Nu este singu
rul „punct fierbinte" al 
Bălanului. Undeva, în- 
tr-un birou, doi oa
meni discută cu aprin
dere. Marin Cristi, di
rectorul general al 
combinatului minier 
Bălan, și Attila Răcz, 
director tehnic al com
binatului, amîndoi ve
terani ai localității (fă- 
cind parte din grupul 
de tineri ingineri care, 
acum 15 ani, nu s-au 
împăcat cu ideea în
chiderii minei și au 

• găsit sursele regeneră
rii ei) trec acum în 
revistă întregul arse
nal de mijloace menite 
să asigure intrarea 
neior în cincinalul 
mător.

Se cere realizat

tențialul unei producții 
de 1 200 000 tone mi
nereu anual (extras și 
prelucrat) Cincinalul 
care se încheie a în
ceput ' aici cu o pro
ducție anuală de 560 000 
tone. E deci vorba de . 
mai mult decît dublul 
producției actuale. Mo
mentul este deosebit 
de important. Ce scrie 
pe agenda acestei zile 
de lucru din viața ce
lor doi prieteni și co
laboratori ? E un în
treg program de lucru, 
care cuprinde atît me
tode noi, cît și insta
lații noi. lărgiri, ex
tinderi, aprofundări, 

. „lansarea" unor mine 
noi, cum ar fi cea de 
la Fagul Cetății...

Aici, în
care vorbeam, 
Cristi și Attila 
calculează, emit 
teze, variante, 
soluții... Iar undeva, in
adincurile minelor, se 
desfășoară efortul co
tidian.

Pentru ca două noi 
orizonturi de mine să 
producă, se sapă un 
puț de legătură... Ope
rația aceasta specială, 
grea, o face o brigadă 
cuprinzînd mineri din
tre cei mai buni. Șeful 
acestei brigăzi, Gheor- 
ghe Dorodici, a învă
țat să execute 
de lucrări de la 
Vass, un miner 
La rîndul său, 
dici și-a creat 
gadă de mineri 
oameni statorniciți la 
Bălan în profesia mi
neritului. Imaginea a- 
cestei brigăzi, lucrînd 
la sute de metri pe 
fundul unui horn să
pat în stîncă, 
prezentativă 
Bălan, pentru 
care domnește 
cești oameni.
lor se desfășoară ca 
un mecanism perfect, 
foarte unitar. Sînt 
12 000 de locuitori și 
dau o impresie de 
mare omogenitate Ve- 
niți 
din jur sau de de
parte. ’
maghiari, mineri for
mați sau începători, ei 
se simt solidari cu tî- 
nărul lor oraș, al că
rui nume 
putere în

astfel 
Iulian 

bătrin.
Doro- 

o brl- 
tineri,

este re- 
pentru 

armonia 
între a- 

Munca

din localitățile

români sau

mi- 
ur-

po-

răsună cu 
conștiința 

lor. ca un produs al 
anilor construcției so
cialiste. Cu 12 000 lo
cuitori. Bălanul 
propune să dea 1,2 mi
lioane tone : cîte 100 
tone de fiecare locui
tor, copil, bătrîn sau 
miner în floarea vîr- 
stel. Succes I

W

Mihai CARANFIL

ARTIZANATUL
în dublul circuit al artei

si al comerțului
devechi tradiții 

artistic, existența 
folcloric a declan-

Existența unor 
artă și meșteșug 
unui bogat tezaur 
șat un întreg proces de valorificare 
și adaptare a genurilor artei popu
lare tradiționale la cerințele vieții 
moderne, de folosire a stilizărilor și 
interpretărilor proprii acestei creații 
in realizarea unor obiecte utile, cu 
caracter decorativ, accesibile unui 
public din ce în ce mai larg. Intr-un 
cuvint, au dus la apariția obiectelor 
de artizanat. Și dacă acum cițiva ani, 
noțiunea de artizanat era de cele 
mai multe ori greșit înțeleasă ; dacă 
nenumărate intervenții în presă sem
nalau prezența unor produse neco
respunzătoare a căror slabă calitate 
artistică își avea originile în lipsa 
de atenție pentru autenticitatea pro
duselor, precum și in deficiențe de 
execuție, în denaturarea prototipuri
lor, în finisaje superficiale — in 
creațiile ultimilor ani am putut în
registra un îmbucurător reviriment. 
Iată de ce am crezut utilă reluarea 
discuției asupra unor probleme im
puse de dezvoltarea modernă a ar
tizanatului și meșteșugurilor artis
tice. dezbaterea nu numai a rezulta
telor meritorii înregistrate prin acti
vitatea susținută a UCECOM, dar 
și a unor cerințe de viitor in pri
vința orientării spre creația româ
nească autentică. Punctul de plecare 
al dezbaterii noastre l-a constituit 
organizarea cu puțin timp în urmă 
de către UCECOM a concursului 
de creație „Vacanța-71“, ca și expo
ziția organizată la Mamaia și desti
nată contractărilor. Am constatat 
cu acest prilej o îmbucurătoare evo
luție.

„Indicațiile privind necesitatea u- 
nor eforturi sporite in industria ușoa
ră, cuprinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 25 noiembrie 
1970 — a început discuția dr. Paul 
Petrescu, șef de sector in Institutul 
de istoria artei al Academiei de știin
țe sociale și politice a Republicii So
cialiste România — își găsesc depli
nă aplicabilitate și in domeniul pro
ducției de artă populară și artizanat. 
Pe bună dreptate, pe lingă recoman
darea măririi cantitative a producției 
de covoare — sector in care UCE
COM trebuie să aducă o contribuție

considerabilă — s-a subliniat ne
cesitatea diversificării sortimente
lor și s-a cerut creatorilor de 
modele „să creeze cn adevărat, să 
gîndească, să-și pună în valoare spi
ritul de inventivitate, capacitatea dc 
a făuri produse noi, să fie la curent 
cu ceea ce este nou pe piața mon
dială". In același timp trebuie revi-

ANCHETA „SClNTEH"

zuite și relațiile cu comerțul, renun- 
țindu-se la „acești așa-ziși angrosiști 
din comerț care fac comenzi după 
gustul lor, ce nu coincide cu cel al 
cumpărătorilor" Deosebit de impor
tantă este și recomandarea de a 
se renunța, mai cu seamă în do
meniul confecțiilor și al tricotaje
lor, la producția de serie mare. Se 
știe că UCECOM a pus la baza 
producției sale atit de diverse tocmai 
seria mică și chiar unicatul, lucru ce 
s-a reflectat și in expoziția la care 
ne vom referi, confirmînd realismul 
și eficacitatea unei asemenea so
luții.

„O primă și îmbucurătoare con-

te 
a 

itr
statare, prilejuită de expoziția 
artă populară și artizanat 
UCECOM privește substanțiala 
bogățire a gamei de sortimente, a- 
bordarea cu evident curaj a unor 
tehnici și modele noi, ceea ce pre
supune, înainte de toate, considerarea 
cu sporită răspundere a rolului pro
ducției artizanale în viața curentă — 
ne-a spus criticul dc artă Vasile 
Drăguț, director al Direcției muzee
lor și monumentelor din C.S.C.A. 
Fără să-și ti propus acest lucru, or
ganizatorii au provocat un bilanț 
teoretic și practic al activității 
UCECOM-ului în domeniul arti
zanatului, bilanț deosebit de îmbucu
rător atit prin realizările imediate, 
cît și prin perspectivele pe care le 
deschide. Dacă slaba calitate a pro
duselor de pînă acum cițiva ani reu
șise să compromită noțiunea de arti
zanat — pentru mulți confundabilă 
cu iemnul lăcuit, cu scoicile vopsite 
și așa mai departe — în prezent se 
poate afirma că. in mare majoritate, 
produsele realizate în cooperativele 
de artă populară și meșteșuguri ar-

Marina PREUTU

(Continuare în pag. a IV-a)

LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

1000000 tone acid azotic
CRAIOVA (cores

pondentul „Scînteii" 
Nistor Țuicu). Apara
tele de măsură ale fa
bricii de acid azotic I 
din cadrul Combinatu
lui chimic Craiova au 
înregistrat producerea 
unui milion de tone de 
acid azotic de la intra-

rea in funcțiune a a- 
cestei fabrici.

în legătură cu aceas
ta. ing. Istvan Mateffy 
ne-a spus : „Fără in
vestiții suplimentare, 
ci prin folosirea sur
plusului de aer com
primat. provenit de la

fabrica de oxigen, am 
reușit să reducem con
sumurile specifice, să 
realizăm un 
cost mai mic 
la sută și să 
zilnic, peste 
trii proiectați,
tone acid azotic".

preț de 
cu 2—3 
obținem 
parame
ci rea 30

La toate chioșcurile și librăriile din țară
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FAPTUL! DIN ACTIVITATEA
DIVERS CONSILIILOR POPULARE

BUZĂU: Opinia cetățenească

Cei mai buni 
bunici

Pe lingă căminul cultural „23 
August" din cartierul Iris din 
Cluj funcționează de un an de 
zile un curs special pentru bu
nici. O adevărată școală în ca
drul căreia, cu ajutorul unor 
medici și pedagogi cu experien
ță, ei Încearcă să găsească răs
puns problemelor puse de creș
terea și educarea nepoților lor. 
Zilele trecute, prima serie de 
bunici s-a prezentat la exa
menul de absolvire. La ter
minarea lui, 20 de bunici care 
au obținut note mari atît la 
probele teoretice, cit mai 
ales la cele practice, au primit 
premii și diplome.

la tribuna comitetului executiv

Cercul 
aprobărilor

tn prezent pensionar, Ion 
Minzat din Timișoara a îndepli
nit funcția de picher de cale 
ferată timp de 44 de ani. Astă 
toamnă, s-a prezentat la secția 
L.R. Timișoara ți a solicitat să 
fie angajat picher pe o perioa
dă de 4 luni. Avind nevoie de 
serviciile lui, șeful secției i-a a- 
probat cererea dar i-a cerut a- 
vizul oficiului de repartizare a 
forțelor de muncă. De indată ce 
a obținut-o, a fost trimis după 
aprobarea policlinicii. Solici
tantul a fost supus apoi unui 
test pentru a i se afla capaci
tatea profesională. O dată rezol
vată și această „necunoscută", 
șeful secției trebuia să ceară 
acum încă vreo 3 aprobări de la 
divizia linii și instalații C.F.R. 
Divizia L/I a cerut avizul unei 
comisii de examinare profesio
nală, a incheiat contractul de 
muncă eu solicitantul ți a fă
cut un referat prin care cerea... 
11 aprobări și avize de la Direc
ția regională C.F.R. tn sfirșit, 
acum citeva zile, referatul a fost 
aprobat și de către directorul 
regional. E o performanță. Pen
tru că, in alte cazuri, maratonul 
aprobărilor întrece un an. Si 
dacă trece anul, nici o aprobare 
nu mai e valabilă. Prin urmare, 
iarăți de la capăt l Simplu 
bună ziua, nu ?

ca

Darul 
cu bucluc

Calul de dar — spune un 
noscut proverb “ nu se c 
la dinți. Pentru că — spune și I 
mai explicit o altă vorbă — lu*  
crul dăruit prețuiește îndoit. Fa- I 
brica de ciment din Comarnic i 
(Prahova) a primit din partea 
forului său tutelar nu un cal, ci | 
un cablu de oțel, nou-nouț (în 
valoare de peste 100 000 de lei), 
pentru un funicular. E drept, 
cei ce l-au luat în primire 
n-aveau ce face cu el. Dar pu
teau ei să se arate nemulțumiți ? 
Să li se la... darul ? Au primit 1 
cablul și l-au aruncat într-un i 
colț de curte. L-au ținut acolo... 
șase ani de zile ! De curind, ci- | 
neva și-a adus aminte de el și, 
zicind că darul din dar se face, 
l-a predat la depozitul de fier | 
vechi. Ce s-a cîștigat prin aceas
ta ? Evident, nimic. Forurile în | 
drept care vor cerceta cazul 
vor lntlrzfa sperăm — 
vadă însă cinei vă pierde I

n cu- 
caută

nu 
sS

pe 
au

Ghizi 
si călători

•

Drumețiile sini întotdeauna 
placul copiilor. Chiar dacă
loc doar intre hotarele localității 
lor sau chiar dacă sint numai l- 
maginare. De la această realitate 
au pornit ți inițiatorii unui ori
ginal concurs la care participă, 
de citeva luni, peste 800 de 
elevi de la diferite țcoli din 
localitățile județului Harghita. 
Organizați in 160 de patrule pi
onierești de circulație ți ajutați 
de un corp de instructori cu ex
periență in materie, ei încear
că să-ți dovedească priceperea 
ți prezența pe drumurile publice 
din orațul sau comuna lor. Mai 
departe, micii concurenți devin 
călători (ți ghizi), prin inter
mediul unei bibliografii preci
se, din care invață nu numai 
regulile de circulație, ci și geo
grafia rutieră a județului. Nu 
peste multă vreme va avea loc 
faza pe județ a concursului.

Păgubași 
cu „inimă 
bună"

Vreme îndelungată, contrar 
prevederilor legale, Haralam- 
bia Postolache a fost contabil și 
casier al Consiliului popular al 
comunei Pîrgărești (Bacău). 
Profitînd de această împrejura
re ea și-a însușit, prin ticluirea 
unor acte false, importante su
me de bani. Comitetul executiv 
al consiliului popular se pare 
însă că a văzut în aceasta un 
motiv pentru a o menține mai 
departe în funcție. Urmărea : o 
nouă delapidare. Recent, cînd 
H.P. a fost chemată să-și ispă
șească pedeapsa, consiliul popu
lar a cerut insistent amînarea 
ei ! Din păcate, căzui nu este 
singular. Din datele existente la 
procuratura județeană, rezultă 
că în ultimul timp și conduce
rile altor 18 unități păgubite au 
găsit de cuviință să-i apere pe 
cei ce le-au adus diferite preju
dicii. 
nă“?

Păgubași 
Fie ! Dar

cu „inimă bu- 
pe punga cui ?
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Ultimele sesiuni ale Consiliului 
popular municipal Buzău s-au carac
terizat prin discutarea multilaterală și 
temeinic argumentată a problemelor 
de perspectivă și operative pe care 
trebuie să le rezolve comitetul său 
executiv, aparatul de lucrători ai 
acestuia. Numeroși deputați au anali
zat în mod critic aspecte ale muncii 
comitetului executiv, subliniind ne
cesitatea sporirii eficienței, operati
vității și a finalizării măsurilor adop
tate in sesiune. Intervențiile deputa- 
ților au constituit un sprijin prețios 
pentru comitetul executiv, contribuind 
la ridicarea calitativă a activității lui.

Ședințele comitetului executiv din 
ultimele luni — și mai ales ultimele 
trei — s-au caracterizat prin serio
zitatea cu care au fost abordate o se
rie de importante probleme cetățe
nești, unele din ele vechi „restanțe" 
organizatorice. De pildă, la ultima 
ședință a comitetului executiv s-a 
discutat modul în care se examinează 
și se soluționează cererile și sesizările 
cetățenilor. Discuțiile au subliniat 
ferm obligația lucrătorilor din apara
tul consiliului popular, cărora li se 
adresează publicul, de a analiza cu 
mai multă atenție și simț de răspun
dere problemele ridicate de cetățeni, 
de a rezolva operativ și de a da curs 
favorabil cererilor întemeiate și pro
punerilor valoroase, de a interveni 
energic pentru lichidarea oricăror 
practici care lezează interesele și 
drepturile legale ale cetățenilor. In 
cursul discuțiilor s-a relevat faptul 
că, într-o perioadă de 6 luni de zile, 
consiliul popular municipal Buzău a 
primit un număr de 680 scrisori, ridi- 
cînd probleme de spațiu locativ, co
merț, bună gospodărire și înfrumuse
țare a municipiului etc. Majoritatea 
scrisorilor au fost rezolvate operativ 
și favorabil. Totuși. 105 scrisori n-au 
fost soluționate și n-au primit răs
puns în termenul legal. Depășind faza 
unor critici blînde care, după cum a 
rezultat, n-au avut efectul scontat, 
comitetul executiv a aplicat sancțiuni 
severe celor responsabili de întîczie- 
rea unor răspunsuri. Au fost sancțio
nați ing. Dumitru Tudose, șeful servi
ciului gospodărie comunală, și Con
stantin Ene, inspector la spațiul loca
tiv, care s-au făcut vinovați de 
lipsă de solicitudine față de cererile 
cetățenilor.

Nu întîmplător, în ultimele sesiuni 
ale consiliului popular s-a discutat 
despre eficiența controlului îndeplini
rii sarcinilor, despre urmărirea fina
lizării hotărîrilor. Rezultatele bune 
obținute în ultima perioadă se dato- 
resc în mare măsură faptului că 
membrii comitetului executiv au ur
mărit cu atenție finalizarea sarcinilor 
Înscrise pe agenda de lucru. Cuvîn- 
tul „atenție", înseamnă, în acest con
text, mai ales calitatea. Este vorba efe? 
calitatea realizării acțiunilor de Inte
res general. Prezența președintelui, a 
vicepreședinților și a altor lucrători 
ai comitetului executiv — pe șantie
re, în circumscripții, în mijlocul ce
tățenilor — a constituit un bun pri
lej de aprofundare a numeroaselor 
probleme gospodărești.

O contribuție substanțială la întă
rirea legăturilor cu cetățenii, la îm
prospătarea formelor și metodelor de

muncă ale comitetului executiv au 
adus organizarea mai bună a primiri
lor în audiență și rezolvarea cu grijă 
a problemelor ridicate cu acest pri
lej. într-o perioadă de 6 luni au fost 
primiți in audiență 1845 cetățeni, 
multora dintre aceștia dîndu-li-se 
răspunsuri pe loc. De asemenea, din 
cele 16 466 cereri înregistrate la con
siliul popular municipal, 13 471 au 
fost rezolvate favorabil.

Marea frecvență a problemelor ri
dicate de cetățeni pe agenda de lucru 
a comitetului executiv a stimulat 
contactul membrilor săi cu realitățile 
vieții orașului. Tratarea sumară și la 
general a fost înlocuită cu o activi
tate izvorită din necesitățile diverse 
ale cetățenilor. Iată, de pildă, o scurtă 
enumerare a problemelor rezolvate de 
consiliul popular în ultimele săptă- 
mîni : modernizarea pieței „24 Ianua
rie" din Buzău, urmărirea graficelor 
de aprovizionare cu produse alimen
tare, deschiderea unor noi șantiere 
pentru canalizarea orașului, înlătu
rarea deficiențelor privind încălzirea 
blocurilor și alimentarea lor cu 
apă etc.

S-a relevat cu prilejul acestor ac
țiuni că există în activitatea comite
tului executiv un potențial latent de

operativitate șl inițiativă. Operativi
tatea nu Înseamnă a da soluții super
ficiale, ci a găsi soluțiile cele mai 
adecvate. în această ordine de idei, 
trebuie subliniat modul în care mem
brii comitetului executiv au lucrat 
pentru înlăturarea gravelor deficien
țe în activitatea întreprinderii de gos
podărie comunală, datorită cărora 
alimentarea cu apă și căldură a blocu
rilor se întrerupea adeseori, repara
țiile locuințelor se făceau in mod su
perficial etc. Primind răspunderi 
clare, compartimentate, membrii co
mitetului executiv au urmărit în 
acest domeniu înfăptuirea cerințelor 
cetățenești, au antrenat un activ ob
ștesc competent, folosind toate mij
loacele pentru remedierea carențe
lor.

Vicepreședintele comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
Emil Stan, ne-a prezentat un plan cu 
sarcini precise, privind dezvoltarea și 
amenajarea spatiilor comerciale. 
Amenajarea tntr-un termen scurt a 
pieței „24 Ianuarie" din Buzău arată 
că — pentru a rezolva astfel de pro
bleme — este necesară o matură 
chibzuință în colectiv, o bună repar
tizare a sarcinilor și răspunderilor pe 
oameni. Rezultatele obținute pînă în 
prezent de Comitetul executiv al 
consiliului popular municipal Buzău 
reprezintă pași Importanți pe 
mul realizării unor obiective 
portante privind dezvoltarea 
șului.

Pe adresa ziarului nostru au sosit, In ultima vre
me, mai multe scrisori conținind observații critice 
cu privire la modul in care sint primiți și găzduiți 
cetățenii veniți la tratament in stațiunile balneo
climaterice. Octav Dimitriu din Tușnad, Gheorghe 
Drâguțescu de ia Băile Felix și alții ne scriu despre 
neplăcerile provocate de proasta gospodărire a vile
lor, a sălilor de mese, despre organizarea defectu
oasă a asistenței medicale și a tratamentelor. Toate 
acestea ne-au determinat să intreprindem un raid 
prin citeva stațiuni — Tușnad, Borsec, Slănicul 
Moldovei. Sondajul ne-a dus la următoarea conclu
zie : adesea, intre declarațiile reprezentanților con
ducerii stațiunilor și constatările noastre, făcute „pe 
viu", există o evidentă contradicție. Pentru a ilustra 
afirmația de mai sus, iată — puse 
declarațiile și realitatea.

față-n față —

dru- 
im- 

ora-

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii'

BOTOȘANI: Cartier nou

cusururi vechi
în municipiul Botoșani s-au ridi

cat, în ultimii ani, noi cartiere de 
locuințe Ultimul cartier înscris pe 
harta municipiului este situat în 
„Parcul tineretului", unde locuiesc 
în prezent peste 3 000 de cetățeni : 
muncitori, profesori, medici, funcțio
nari. Pe lingă aprecierile adresate 
edililor pentru ritmul alert în care 
construiesc noile locuințe și se în
grijesc ca fiecare zonă din munici
piu să devină un spațiu urban mo
dern, locatarii formulează și unele 
observații critice, pe deplin justifi
cate, la adresa unor întreprinderi de 
gospodărie comunală. E adevărat, 
cartierul este nou. Dar aceasta nu 
înseamnă să fie dat uitării de către 
consiliul popular municipal. Oricine 
vizitează cartierul „Parcul tinere
tului" observă că acesta este negli
jat, ceea ce a reieșit și în urma rai- 
dului-anchetă întreprins de curind 
printre locatarii tînărului cartier.

Interlocutorii noștri au subliniat 
îndeosebi lipsurile constructorilor. 
Valentin Diculescu, locatar în blocul 
B 16, ne-a relatat că instalațiile de 
apă și încălzite, izolarea de la eta
jul IV. fățuirea ușilor, ■ instalația e- 
lectrică s-au făcut de mîntuială. 
Patru cazane de la centrala termică 
nu funcționează de astă vară, dar 
constructorii și-au adus aminte abia 
acum, în pragul iernii, că sint da
tori să le repare. I.G.C.L. a încasat 
suma prevăzută pentru prelungire — 
duș sau cadă, dar pînă acum nimeni 
n-a făcut baie în apartamente. Ne-au 
fost sesizate și alte neajunsuri în 
activitatea constructorilor : balcoane

nefinisate la etajul IV al blocului 
B 12 ; tabla de la parapetul terasei 
fiind bătută în cuie s-au creat fi
suri prin care apa se infiltrează în 
izolație ; la blocul B 16 există un 
spațiu inundat cu o pînză aprecia
bilă de apă. Multe remedieri au de 
făcut in acest cartier și electro-ener- 
geticienii. în unele blocuri, instala
țiile electrice incă se mai află sub 
semnul provizoratului. La multe din 
casele scărilor nu s-au montat ins
talațiile electrice, deși blocurile s-au 
dat de mult în folosință.

Serioase deficiențe se manifestă și 
în ceea ce privește aprovizionarea 
cartierului cu produse agro-alimen- 
tare. Organele comerciale practică o 
repartizare a mărfurilor care nu ține 
seama de numărul și necesitățile 
locuitorilor.

Toate acestea au fost discutate și 
cu prilejul unei consfătuiri a loca
tarilor, la care au participat repre
zentanți ai consiliului popular muni
cipal, I.J.C.M., exploatării electroe- 

.nergetice, organizațiilor comerciale și 
I.G.C.L. Ei s-au angajat să înlăture 
de urgență lipsurile semnalate, să 
facă totul pentru ca „Parcul tinere
tului" să se ridice la nivelul celor
lalte cartiere din municipiu. Dar, 
înfăptuirea acestor bune intenții în- 
tîrzie. Este datoria consiliului popu
lar municipal să tragă la răspundere 
pe cel ce tărăgănează rezolvarea 
îndreptățitelor doleanțe cetățenești.

Nicolae ZAMFIRESCU
corespondentul „Scînteii

• PRIMIREA OASPEȚI
LOR IN STAȚIUNE :

Declarație : „Dacă avem 
vreo obligație în ce priveș
te organizarea primirii și 
îndrumării noilor veniți ? 
Desigur. Există un serviciu 
de recepție, care trimite la 
fiecare tren cite un însoți
tor, pentru a-i conduce pe 
cetățeni Ia biroul de recep
ție și de acolo la vile". 
(Bicsak Carol, director 
coordonator al întreprinde
rii balneo-climatice Tuș
nad).

în realitate : In noaptea 
de 22 spre 23 noiembrie, la 
orele 2, acceleratul 425 — 
singurul care circulă pe a- 
ceastă rută — sosește în 
stație ; din tren coboară 
cinci femei și un bărbat, 
veniți la tratament. In gară 
nu-i așteaptă nimeni. A- 
junși la recepție, după des
tulă bîjbiială prin întuneric 
și prin ploaie, noii veniți îl 
descoperă pe salariatul care 
ar fi trebuit să-i întîmpine 
la gară... dormind dus, pe 
o canapea.

• IN FAȚA GHIȘEELOR 
DE RECEPȚIE.

Declarație i „Facem tot 
ce ne stă in putință pentru 
ca, din primul moment, 
noii veniți să se simtă bine 
și formalitățile să dureze 
cit mai puțin". (Ștefan 
Markoș, director comercial, 
întreprinderea balneo-cli- 
matică Borsec). (Intr-ade
văr, în timp ce se înde
plinesc formalitățile de re
cepție, cei sosiți cu trenu
rile de dimineață 
teptați cu un ceai 
și biscuiți, oferite 
Deci : nota zece ! 
țiile se confirmă).

„In stațiunea 
există, la ora actuală, cir
ca o mie de locuri libere, 
la toate categoriile de con
fort". (Mihai Budu, direc
tor coordonator al între
prinderii balneo-climatice 
Slănicul Moldovei).

In realitate : La Slănic, 
în seara zilei de 26 noiem
brie :

— Ați plătit pentru cate
goria întîi de confort, dar 
nu avem nimic liber la a- 
ceastă categorie — ne spune 
funcționara de serviciu. 
V-am repartizat într-o ca
meră de categoria a doua. 
Treceți miine pe aici, poa
te se eliberează ceva...

Despre restituirea dife
renței de preț, nici un cu- 
vințel ! Ce a indemnat-o pe 
funcționara respectivă să 
falsifice adevărul ? Nici 
ea nu a fost în stare 
să explice, atunci cînd a 
fost întrebată. Din aceleași 
nespuse motive, probabil, 
oameni in vîrstă, suferinzi, 
sint repartizați la ultimul 
etaj al unor vile așezate în 
partea cea mai înaltă a 
stațiunii, incit ajung în ca
merele lor abia trăgîndu-și 
sufletul — deși există atî-

sint aș- 
fierbinte 

gratuit. 
Declara-

noastră

Baia Mare. Vedere de noapte Foto: M. Andreescu
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întreaga activitate de analiză ce o 
desfășurăm în prezent prin interme
diul mai multor echipe de specia
liști este subordonată unui singur 
scop : reducerea timpului de execu
ție a navelor pe cală. Pentru aceas
ta trebuie să se asigure, în primul 
rind, simplificarea și introducerea 
unor tehnologii noi, care să determi
ne, pe lingă o accelerare a ritmului 
de execuție, și diminuarea consu
mului de manoperă, aspect Încă de
ficitar la ora actuală. De asemenea, 
avem datoria să ne pronunțăm cu 
competență în rezolvarea probleme
lor organizatorice și de dotare a șan
tierelor. Mai mult decît pînă acum, 
va trebui să formulăm răspunsuri 
clare la o seamă de probleme care 
sint intim legate de organizarea su
perioară a producției și a muncii. în 
cadrul analizei pe care o întreprin
dem, un loc însemnat am rezervat 
studiului posibilităților de integrare 
a pioducției navale, prin asimilare 
neîntîrziată în țară a unui număr cit 
mai mare de ansamble, subansamble 
și repere.

Deși nu ne-au oferit elemente de 
detaliu care să ilustreze stadiul elu
cidării problemelor pe care le incum
bă abordarea unor sarcini considera
bil majorate în producția de nave, 
discuțiile cu cei doi factori de răs
pundere au reliefat pregnant intere
sul pe care îl acordă constructorii 
de nave concretizării și aplicării 
neîntirziate a acestui program spe
cial inițiat de partid. Desigur, suc
cesul într-o acțiune de asemenea an
vergură este condiționat, in mare 
măsură, de modul în care la nivelul 
celor trei verigi — centrala, institut, 
șantiere — vor fi găsite răspunsuri 
la problemele care, în aceste zile, fac 
obiectul unor vaste studii.

Judecind după febra căutărilor, e- 
xistă temeiuri să credem că specia
liștii Centralei industriale de con
strucții navale din Galați vor găsi 
soluții adecvate la toate problemele 
tehnice și organizatorice. Încă de pe

acum se detașează clar necesitatea de 
a preciza — matematic am putea 
spune — responsabilitatea altor ra
muri și subramuri ale economiei 
noastre naționale în aplicarea pro
gramului special pentru suplimenta
rea construcției navale. Este vorba, 
între altele de asigurarea fabricației 
unor echipamente de bază din dota
rea navelor. In condițiile în care In 
prezent circa 35 la sută din valoarea 
unui cargou o reprezintă materialele 
și echipamentele importate, o «po-

pamente electrice, unitățile indus
triei electrotehnice s-au arătat destul 
de rezervate. Indiferent de motivele 
prin care și-au justificat poziția, cel 
adevărat este unul singur : teama de 
a se angaja tn fabricația unor pro
duse care necesită un înalt nivel ca
litativ.

— Chiar dacă la început exista o 
asemenea reținere din partea unor 
întreprinderi, la ora actuală situația 
s-a schimbat radical — precizează 
ing. Iosif Opriș, adjunct al ministru-

libere. (Caz 
două pensio-

tea camere 
concret, cele 
nare din camera 15, de la 
vila „Privighetoarea").
• AMBIANȚA DIN VILE

Declarație : „Cazarea este 
una dintre cele patru pro
bleme de bază care stau 
în atenția noastră. In acest 
sezon se folosesc mai ales 
vilele cu încălzire centrală. 
Deosebirea dintre prima și 
a doua categorie de confort 
privește doar numărul de 
paturi dintr-o cameră, do
tarea cu băi — proprii, sau 
comune mal multor ca
mere. Cit despre curățenie

de încălzire, in ziua de 27 
noiembrie, nu funcționa. O 
mare parte din stațiune su
ferea de frig.
• LA ORA MESEI

Declarație : Toți cei trei 
directori de stațiuni, cînd 
am adus vorba despre 
masă, s-au grăbit să ne 
spună că, in depozite, exis
tă provizii suficiente pen
tru ca meniurile să fie gus
toase și variate, că s-au 
luat măsuri pentru ca ser
viciul să fie corespunzător.

In realitate ; Borsec. Să
lile de mese sint însorite, 
curate, înveselite de plante 
verzi, suspendate de tavan. 
Mîncarea este gustoasă, 
chiar aceea dietetică. Ser
viciul este ireproșabil. La 
cantina nr. 3, unde iau 
masa cei care nu țin regim, 
se practică autoservirea. 
Timpul de deservire se re
duce la jumătate, prin eli
minarea sfertului de ceas 
de așteptare inutilă. Perso
nalul de deservire, eliberat 
de la această cantină, a 
fost repartizat la cantinele 
dietetice unde, fiind vorba 
de oameni suferinzi, auto
servirea nu este metoda 
cea mai potrivită.

Incognito
la... odihnă!

RAID IN stațiunile tușnad, 
BORSEC, SLĂNICUL MOLDOVEI

și rînduială, nu se face nici 
o deosebire. (Bicsak Carol). 

In realitate : Tușnad. 
Conform biletului cu care 
ne-am prezentat la recep
ție am fost repartizați in 
vila nr. 38. Camera nr. 1, 
după cum scrie pe ușă, re
prezintă confortul II. 
înăuntru e cald, mobilierul 
e nou și ar fi putut fi chiar 
plăcut... dar, în numai cite
va minute, am făcut cu
noștință cu consecințele 
directe ale lipsei spiritului 
gospodăresc, strict necesar 
personalului de îngrijire a 
vilelor. Paturile — deși 
pretind a fi proaspăt înfă- 
țate — au cearșafurile de 
culoare cenușie, astfel incit 
pui serios la îndoială te
meinicia ultimului spălat. 
Căutăm un cuier pentru 
hainele șiroind de ploaie ; 
nu există. Le punem deci 
lingă cele uscate, în șifo
nier. Nici banalele supor
turi pentru prosoape nu se 
află la locul lor. După un 
drum lung, o baie ar fi re
confortantă ; dar cabina de 
duș este transformată în 
debara. Un halat murdar, 
o perie de seînduri (!) și 
un vraf de ziare vechi con
stituie un cadru destul de 
nepotrivit cu destinația 
igienică a locului.

Declarație : „Avem încă 
destule vile unde încălzirea 
se face cu lemne. Totuși, 
ne străduim să creăm în 
toate camerele o ambianță 
plăcută". (Ștefan Markoș).

tn realitate : Borsec. Vila 
nr. 35, In care am locuit, ca 
și altele pe care le-am vi
zitat, te fac să simți la tot 
pasul prezența mîinii de 
gospodină ; camerele res
piră un aer de curățenie și 
ordine, e cald, atmosfera 
este plăcută. (Deci, se poa
te și așa).

Declarație : „Există circa 
2 000 de locuri ce pot fi uti
lizate In tot timpul anului, 
tn prezent se desfășoară 
lucrări importante, printre 
care unele privitoare la în
călzire, care vor contribui 
la creșterea gradului de 
confort in vile". (Mihai 
Budu).

tn realitate : Slănic. Inte
riorul camerelor nu este 
chiar elegant, dar așternu
tul este curat, plăpumile și 
saltelele sint moi și căldu
roase. Păcat insă că atmos
fera e înghețată: instalația

Slănic. Regimul alimen
tar — dat fiind profilul sta
țiunii — face parte inte
grantă din tratament, ală
turi de cura de ape mine
rale. Impresiile culese, pe 
această temă, sint 
totul este proaspăt, 
tități suficiente și, 
sura posibilităților,

Tușnad. E luni, deci pri
ma zi a săptămînii, dar fe
țele de mese de la cantina 
nr. 1 sint pătate. Lingă un 
perete zac niște mormane 
informe : sint haine, că
ciuli, pălării, fulare. Deși 
se știe că iarna oamenii 
poartă paltoane și căciuli, 
pentru cele aproape 200 de 
persoane, care iau masa in 
același timp, există doar 5 
cuiere-pom. Șeful de sală, 
care se plimbă tot timpul 
printre mese, nu pare să 
observe busculada de lingă 
cuiere. Conținutul meniu
lui este cit se poate de in
sipid. fantezia bucătarului 
redueîndu-se la o ciorbă în 
care se pun de toate și un 
„fel al doilea" incert, osci- 
lînd între friptură cu sos 
și tocană. Scrisoarea primi
tă din Tușnad, de la tova
rășul Octav Dimitriu, ne 
zugrăvește în culori asemă
nătoare deservirea I 
tinele 2 și 3 din 
stațiune.
• TRATAMENTUL 
CAPITOL PARCA ___
IMPORTANT DECIT TOA
TE CELE CITATE ANTE
RIOR.

Declarație : 
mare parte a 
In

bune : 
în can- 
pe mă- 
gustos.

la can- 
aceeași

UN 
MAI

„Cea mai 
celor aflati 

acest moment în sta-

ter cu cadre de conducere de la șan
tierele navale din țară, centrala in
dustrială și institutul de proiectări 
de specialitate. Au participat, de a- 
semenea, cei mai buni specialiști 
care au urmat, de curind. cursuri de 
specializare la cele mai moderne șan
tiere navale din lume. Se cuvine să 
subliniez optimismul cu care a fost 
abordat acest program de către acești 
factori de răspundere, constructorii 
de nave fiind mîndri de faptul că li 
s-a oferit această posibilitate pentru

Construcția de nave
rire a producției de nave în aseme
nea condiții determină, implicit, o 
creștere absolută a acestor importuri. 
Dacă s-ar întîrzia asimilarea echipa
mentului tehhic de bază pe care azi 
îl importăm, ar însemna să risipim cu 
o mină ceea ce am strînge cu cealal
tă. Economisirea fondurilor valutare, 
prin acoperirea unei părți cit mai 
mari din necesitățile de transport ale 
economiei cu ajutorul propriilor noas
tre nave, trebuie să fie o economi
sire reală și nu doar una scriptică.

Aducem în discuție această proble
mă nu numai din Considerentul că 
ea se anunță a fi una dintre cele mai 
complexe, ci mai ales pentru că a- 
cum, la început de drum, se observă 
din partea conducătorilor unor uzine 
constructoare de mașini o neînțele
gere a imperativelor economice care 
impun să nu amînăm nici un moment 
rezolvarea ei. Din discuția cu spe
cialiștii din conducerea centralei na
vale, cît și cu cei de la Șantierul na
val din Galați, am reținut că în con
fruntările organizate la nivelul mi
nisterului pentru asimilarea in cel 
mai scurt timp posibil a unor echi-

lui industriei construcțiilor de mașini. 
Există o înțelegere realistă și se ma
nifestă o apreciabilă solicitudine din 
partea principalelor unități, care sînt 
în măsură să contribuie la realizarea 
cit mai urgentă și în condiții cît mai 
bune a programului de dezvoltare 
a producției de nave. Am reușit prin- 
tr-o largă mobilizare de specialiști să 
antrenăm o serie de unități în fabri
carea unor piese, subansamble, echi
pamente. Mă refer, în principal, 
la Uzina constructoare de mașini din 
Reșița. Uzina de mașini electrice și 
uzina „Electrpaparataj" din Bucu
rești. Programul special pentru rea
lizarea construcțiilor navale a devenit 
în acest fel un obiectiv al tuturor 
constructorilor de mașini. Sînt con
vins că în scurt timp se va înregis
tra o creștere apreciabilă a cotei de 
participare românească în construc
ția de nave, o bună parte din ma
terialele și echipamentele necesare 
navelor fiind fabricate în țară.

— Care este stadiul elaborării pro
gramului special pentru construcția 
de nave ?

— A avut loc o discuție la minis-

a-și pune In valoare adevărata ca
pacitate profesională. Timp de citeva 
săptămîni s-a dezbătut amănunțit 
la centrala industrială de la Galați 
întreaga problematică pe care o in
cumbă dezvoltarea producției de 
nave în viitor. In aceste zile, conclu
ziile desprinse vor fi analizate și 
aprobate în colegiul ministerului, ur- 
mînd să se treacă imediat la aplica
rea lor.

— Tocmai in această etapă a apli
cării măsurilor preconizate, ce pro
bleme rămîn în atenția ministerului 
și asupra căror aspecte trebuie să-și 
concentreze forțele centrala și șan
tierele navale ?

— Mă gîndesc. în primul rînd, la 
reconsiderarea studiilor tehnico- 
economice ale fiecărui șantier, lucru 
pe care trebuie să-1 asigure în cel 
mai scurt timp Institutul de proiec
tări pentru construcția de mașini din 
Capitală Apoi, este vorba de o eșa
lonare rațională a programului de 
investiții. Cu toate că, așa cum s-a 
dat și indicația, vom căuta să valo-^ 
rificăm din plin potențialul produc-*  
tiv actual — prin introducerea unor

pri- 
că 

este 
află

țiune sint oameni vîrstnici 
și suferinzi. Iată de ce, 
strădania noastră este în
dreptată spre scutirea de 
orice eforturi a bolnavilor 
ce ne sint dați în îngrijire, 
în acest sens am și orga
nizat primul consult medi
cal, programarea intr-o 
succesiune optimă a proce
durilor prescrise, urmărirea 
eficacității tratamentului". 
(Aurel Zaharia, director 
medical al stațiunii Bor
sec).

„Ne ocupăm de pacienți, 
chiar de la recepție : două 
asistente medicale, după ce 
văd fișa noilor veniți, le in
dică dieta ce trebuie res
pectată. Urmează primul 
consult medical, la cel mai 
apropiat cabinet medical — 
sint 11, în total — prescrie
rea și programarea trata
mentelor". (Gheorghe Ata- 
nasie, director medical, sta
țiunea Slănic).

In realitate : Din părerile 
exprimate de numeroși pa
cienți cu care am discutat, 
atit la Borsec, cit și la Slă
nic, am desprins concluzia 
că, intr-adevăr, personalul 
medical se ocupă cu stă
ruință și solicitudine de fie
care om în parte. Mulți din
tre interlocutori ne-au rugat 
să transmitem cuvinte de 
mulțumire și recunoștință 
medicilor și celorlalți 
membri ai corpului me
dical, pentru că i-au ajutat 
să-și refacă sănătatea.

Declarație : „In ce 
vește tratamentul, știu 
circuitul bolnavilor 
complicat. Problema se
în studiu, și pînă la 30 mar
tie vom găsi o soluție favo
rabilă". (Bicsak Carol).

In realitate : Tușnad. 
Profilul stațiunii — trata
rea nevrozelor — presu
pune o asemenea organi
zare încit nervii pacienți- 
lor să fie cruțați. Ce forma
lități trebuie să îndepli
nească noul venit pentru a 
putea începe tratamentul ? 
Mai întîi, se prezintă la po
liclinică, unde — la un ghi
șeu — primește fișa de tra
tament. Se duce apoi în 
altă parte, la consultația 
medicală — pentru stabili
rea exactă a diagnosticului 
și recomandarea tratamen
tului — intr-unui din cele 
numai 4 cabinete medicale, 
aflate în diferite vile. După 
o așteptare de cel puțin o 
oră, ajunge în fața medicu
lui. De acolo, dă fuga la 
serviciul care se ocupă cu 
programarea băilor, a mo
fetelor etc. Dacă i s-a pre
scris cumva și un regim a- 
limentar. mai face un drum 
pînă la biroul de recepție, 
pentru a căpăta o nouă 
cartelă, la dieta prescrisă. 
Nu este deloc greu de ima
ginat ce înseamnă pentru 
un bolnav de nervi o dimi
neață de alergătură.

De ce toate acestea ? 
Stînd de vorbă șl cu unul 
dintre reprezentanții corpu
lui medical, dr. Katay Al
bert (pe care l-am găsit în 
camera de gardă a policli
nicii uscînd lemne 
sobă), aflăm „secretul" 
ratonului la care sint 
puși pacienții : lipsa
căldură din policlinică. Clă
direa (în general prost în
treținută, incit plouă prin 
acoperiș) nefiind racordată 
la încălzirea centrală, focul 
se face cu lemne ude — și 
acestea repartizate în can
tități insuficiente încălzirii 
cabinetelor, sălilor de aș
teptare. Medicii s-au decis 
să-și instaleze cabinetele în 
vile încălzite, iar pacienții 
sint nevoiți să alerge 
după ei.

pe 
ma- 
su-
de

Vrem să-I asigurăm pe cititor că nu am căutat cu 
tot dinadinsul contrastele. Nu am făcut altceva de- 
cit să punem unele lingă altele declarațiile și con
statările, confruntîndu-le. Ce concluzii se desprind 
din acest raid ? Prima și cea mai importantă este 
aceea că, la mijloace asemănătoare, rezultatele ar 
putea fl măcar apropiate ; deosebirile de la o sta
țiune la alta se datoresc, nu lipsei de condiții mate
riale, ci eclipsei spiritului gospodăresc al întreprin
derilor balneo-climaterice, aflate in culpă, într-un 
domeniu sau altul. Consiliile populare județene, care 
răspund in mod direct de bunul mers al sta! junilor, 
ar trebui să controleze mai îndeaproape activitatea 
acestor întreprinderi și să ia măsurile de rigoare 
pentru ca între declarațiile promițătoare ale direc
torilor și realitatea de pe teren să fie restabilită — 
acolo unde e cazul — o deplină concordanță. Aceas
ta, in interesul bunei deserviri a cetățenilor care, în 
acest sezon, iși petrec concediul de odihnă in sta
țiunile balneo-climaterice.

Rodica ȘERBAN

utilaje de mare productivitate pen
tru debitarea tablelor și pentru su
duri. printr-o organizare mai bună 
a muncii — sînt necesare o serie de 
lucrări de construcții hidrotehnice 
pentru calele de lansare de la Con
stanța, Galați, Giurgiu și Turnu-Se- 
verin. In acest sens, nu cred că ar fi 
lipsit de importanță să se studieze 
posibilitatea de a atrage în execu
tarea unor asemenea lucrări unități 
specializate din alte ramuri, cum 
este de pildă șantierul de la Porțile 
de Fier. Spun acest lucru avînd în 
vedere că execuția unor asemenea 
lucrări durează incă mult — cel pu
țin doi ani, în condițiile unei bune 
organizări a muncii — și că singura 
întreprindere specializată în con
strucții de acest fel — grupul de 
șantiere „Dunărea" — nu este dota
tă cu mijloacele tehnice necesare 
pentru a ataca simultan toate obiec
tivele programate.

O a treia problemă ce urmează să 
fie soluționată de către minister este 
cea a colaborărilor cu celelalte uzine 
constructoare de mașini, insistînd cu 
deosebire asupra asimilării în țară a 
producției de motoare, care au o pon
dere însemnată — 15—20 la sută — 
în valoarea unei nave. în același 
timp, centrala industrială pentru con
strucția de nave, cu ajutorul minis
terului, va trece la o specializare a 
producției. S-a conturat părerea ca 
ia Galați să se construiască nave de 
15 000 tone, iar navele de 4 500 tone 
să fie produse la Giurgiu.

Tn sfirșit, dar nu în ultimul rînd, 
de mare importanță pentru reușita 
programului de dezvoltare a produc
ției de nave este asigurarea cu ca
dre, centrala și ministerul trebuind 
să acopere în prima urgență cerințele 
de electricieni și tubulatori.

în rîndurile de față au fost expri
mate doar citeva din punctele de 
vedere legate de elaborarea și mate
rializarea programului special de 
dezvoltare a construcțiilor navale în 
viitorul cincinal. Așteptăm și alte 
păreri, opinii, propuneri ale tuturor 
factorilor implicați.

0 adresă utilă: 
Secția Comerț 
prin coletărie 
„Universalcoop* 1

Comerțul prin coletărie li
vrează la domiciliu, la orice 
adresă de pe cuprinsul țării, 
mărfurile solicitate. în aceste 
zile din „Luna cadourilor", 
secția „Comerț prin coletărie" 
este bine aprovizionată cu o 
gamă largă de articole textile, 
produse metalo-chimice, cul
tural-sportive și cosmetice. 
Din catalogul cu produse pe 
care le comercializează aceas
tă secție a cooperației de con
sum menționăm : reșourj de 
gătit tip „Rapid 4", oale de 
fiert sub presiune de 6 litri 
din aluminiu (import din 
R.P. Ungară), tacîmuri argin
tate din alpaca (import din 
U.R.S.S.), garnituri de cuțite 
de bucătărie din oțel inoxi 
dabil (import din R.S Ceho
slovacă), aparate manuale de 
tricotat etc.

Comenzile se pot face prin 
tr-o simplă scrisoare sau car 
te poștală, pe adresa Uni 
versalcoop—București, pentru 
Comerțul prin coletărie, (str 
Sergent Nuțu Ion. 8—12, sec
torul 6). Plata se face la pri 
mirea coletului.
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Printre cele 33 consilii inter
cooperatiste care au luat 
ființă in județul Ilfov este 
și cel de la Vidra. El cu
prinde 9 cooperative agricole cu o 

suprafață totală de 13 898 hectare. 
Pentril a înțelege mai bine conside
rentele care au stat la baza alegerii 
cooperativelor agricole care să intre 
in componența acestui consiliu sint 
necesare citeva considerații asupra 
condițiilor naturale și economice în 
care își desfășoară activitatea a- 
ceste unități. Cele 9 cooperative a- 
gricole — Vidra, Sintești, Crețești, 
Copăceni, Vărăști, Dobreni, Colibași, 
30 Decembrie, Berceni — sînt situate 
in partea de sud a Capitalei și au 
terenurile în cea mai mare parte 
în luncile rîurilor Argeș și Sabar. 
Apropierea de Capitală impune ca 
aceste unități să livreze pentru 
aprovizionarea orașului cantități în
semnate de legume, lapte, carne 
și ouă. Apropierea orașului exer
cită și O altă influență în sensul 
că atrage un mare număr de oa
meni spre industrie, șantiere de 
construcții și alte activități, ceea 
ce impune, mai mult decît în ori
care altă parte, extinderea meca
nizării atît în producția vegetală, 
cît și în zootehnie. De asemenea, 
cele două riuri, precum și existența 
la o adîncime relativ mică a pînzei 
de apă freatică favorizează extin
derea Irigațiilor. Aceste elemente 
la care se adaugă existența mij
loacelor de comunicație între co
munele șl satele respective au fost 
avute în vedere atunci cînd s-a 
luat în studiu problema creării con
siliului intercooperatist.

Biroul comitetului județean da 
partid, organele agricole județene 
au analizat condițiile naturale și 
economice, stabilind ariile de cu
prindere a consiliilor, care să 
coincidă cu cele ale întreprinderi
lor de mecanizare. Concluziile, 
au fost prezentate apoi cooperative
lor agricole. în ziua de 9 decembrie, 
delegații cooperativelor agricole 
Vidra, Sintești, Crețești, Copăceni, 
30 Decembrie, Vărăști, Dobreni, 
Colibași și Berceni au hotărît să 
se constituie într-un consiliu inter
cooperatist cu sediul la Vidra. Cu 
acest prilej au fost discutate pe 
larg atribuțiile noului organism, 
programul său de lucru și a fost 
ales consiliul de conducere for
mat din 29 de membri. Important 
este că, din primele zile, s-a și tre
cut la acțiune, fapt deosebit de 
important pentru aplicarea în 
practică a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului cu privire la 
îmbunătățirea organizării, planifi
cării și conducerii agriculturii.

u na din principalele sarcini 
ale consiliilor interooopera- 
tiste o constituie zonarea 
culturilor în funcție de 

condițiile pedoclimatice și econo
mice. în acest scop ele stabilesc, 
cu asentimentul cooperativelor a- 
gricole componente, terenurile cele 
mai potrivite pentru grîu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi și alte plante și vor asi
gura amplasarea culturilor, coma- 
sîndu-le în loturi mari de teren. 
Tot pe această linie, consiliul se 
ocupă de specializarea producției 
în cooperativele agricole, iar în ca
drul acestora a muncii fermelor, 
brigăzilor și echipelor. încă de Ia 
constituirea consiliului intercoope
ratist de la Vidra au fost ridicate a- 
semenea probleme șl Înscrise în 
programul de lucru.

Zonarea culturilor și specializa
rea producției sînt cerințe deter
minate tocmai de condițiile pedo
climatice și economice în care coo
perativele agricole fși desfășoară 
activitatea. Nu numai acum, ci și 
în trecut țăranii din această zonă, 
dată fiind apropierea Capitalei, au 
produs ceea ce se cerea pentru 
aprovizionarea orașului : legume, 
lapte, carne și ouă. In unele comu
ne țăranii aveau preocupări mai 
deosebite. Cei din Berceni, de exem
plu, erau crescători de vaci și apro
vizionau Capitala cu lapte și brînză 
proaspătă de vaci. în alte comune și 
sate s-a dezvoltat mai mult cultura 
legumelor. Dar șl în această direcție 
cooperativele agricole, pe baza ex
perienței de mai mulți ani a ță
ranilor, au extins anumite culturi : 
lă Crețești se cultivă îndeosebi ro
șii timpurii, la Colibași — cartofi 
timpurii și ardei, la Vărăști — ră- 
dăcinoasele. Bineînțeles, la toate a- 
cestea se adaugă cultura plantelor 
de cîmp : grîu, porumb, floarea- 
soarelui. sorg șl altele.

„Chiar din prima noastră ședință 
— spunea tov. Mihail Jilăveanu. 
președintele consiliului intercoope
ratist de la Vidra — am discutat 
despre problema zonării culturilor 
agricole. Aceasta este determinată 
de necesitatea ca fiecare coopera
tivă componentă a consiliului inter
cooperatist să aibă un profil bine 
determinat al producției. Or, să faci 
profilare fără o zonare a culturilor 
este cum ai începe o casă de la 
acoperiș. Iată de ce am dezbătut 
amănunțit ce culturi și specii de a- 
nimale ar trebui să dezvolte fiecare 
cooperativă agricolă, cum să se 
realizeze cooperarea intre ele. Acest 
lucru este determinat de necesita
tea unirii forțelor și a mijloacelor 
de care dispun cooperativele agri
cole în vederea introducerii tehno
logiilor moderne de cultivare a 
plantelor și creștere a animalelor, 
condiție hotărîtoare a intensificării 
producției. Introduclnd tehnologiile 
moderne în agricultură se va putea 
Spori rapid productivitatea muncii, 
reduce prețul de cost al produselor 
și spori rentabilitatea în diferitele 
ramuri ale agriculturii. Important 
este că prin crearea consiliului in
tercooperatist se pot realiza schim
bări în ce privește amplasarea cul
turilor sau a ramurilor zootehnice, 
ceea ce va permite să se folosească 
mai bine pămîntul si mijloacele ma
teriale de care dispune fiecare coo
perativă agricolă".

— Cum v-ați gindit să faceți zo
narea culturilor?

— Să mă refer în primul rînd 
la cultura legumelor. în mo
mentul de față există ferme 
legumicole la cooperativele agrico
le Vărăști, Colibași, 30 Decembrie 
și Berceni. Dar vom face un pas 
înainte în sensul că vom organiza 
o fermă legumicolă intercooperatis- 
tă care va îngloba terenurile înve
cinate a trei cooperative : Vărăști, 
Colibași și Dobreni. Ea va avea 
100—120 hectare și va fi specializată 
in cultura roșiilor timpurii, ardeiu
lui gras și verzei de toamnă. Crea
rea ei este ușurată de faptul că la 
cooperativa agricolă din Vărăști 
există un hectar de răsadnițe cu 
încălzire tehnică, așa că producerea 
răsadurilor este rezolvată. De ase
menea, în celelalte unități se va 
restrînge sortimentul, încît se va 
face un pas important spre speciali
zare în producție, se vor obține oar- 
tizi mari de produse și de calitate 
superioară. Astfel, la Colibași 
se vor cultiva — ardei gras, 
cartofi timpurii și în cultură succe
sivă — castraveți și varză de toam
nă, la Sintești — vinete Si roșii de 
vară, la Berceni — mazăre verde.

lon HERTEG 
Ffcrea CEAUȘESCU

așa cum se arată în 
tovarășului Nicolae 

să se manifeste mai 
gospodăresc și inițiati-

partea cooperativelor agri- 
organelor locale, să nu se 
nici un fel de aprobare 

dezvoltarea acestor activi-

N

Deși sortimentele vor fi re- 
strinse în fiecare cooperativă în par
te, pe ansamblul consiliului inter
cooperatist se realizează întregul 
sortiment de legume cerut de apro
vizionarea populației.

Aflăm, tie asemenea, că aceleași 
principii sînt urmărite și în ce pri
vește zonarea culturilor de cîmp și 
în creșterea animalelor. Deși aceste 
unități sint apropiate de Capitală 
cultivă suprafețe destul de mari cu 
frîu, porumb și floarea-soarelui. 
nsă producțiile obținute în ultimii 

ani nu au fost pe măsura posibili
tăților din cauză că nu s-a putut 
asigura o rotație a culturilor. Nu 
numai grîul, ci și floarea-soarelui 
— plantă care necesită un asola- 
ment strict — s-au amplasat mai 
mulți ani pe același loc. Or, acum 
se va face comasarea acestor cul
turi în loturi mari de teren și se va 
realiza o rotație științifică. Ba mai 
mult, unele cooperative vor putea 
renunța la unele plante agricole 
care vor fi extinse în alte unități 
din cadrul consiliului.

— Noi vrem să extindem Cultura 

orzului — spunea tov. Ilie Matei, 
președintele cooperativei agricole 
din Berceni. Am cultivat mulți ani 
la rînd această plantă, dar în 1969 
din dispoziția direcției agricole a 
trebuit să renunțăm la ea și să pu
nem în loc floarea-soarelui. Coope
rativa noastră are un sector zoo
tehnic dezvoltat, printre care 600 
de vaci și juninci. Or, ca să obții o 
producție bună de lapte trebuie să 
folosești orz în rația de furaje. 
Cînd aveam orz, producția de lapte 
era de 3100 litri pe cap de vacă 
furajată, iar în acest an realizăm 
cu 1000 litri mai puțin. Deși floa
rea-soarelui e o cultură bănoasă, 
pentru noi nu e rentabilă. Din cau
ză că ne găsim în „coasta" Capita
lei, nu avem suficiente brațe de 
muncă pentru a face la timp lucră
rile de întreținere și de aceea, in 
acest an, recolta a fost de numai 
1 030 kg la hectar.

Este unul din numeroasele exem
ple care pledează pentru zonarea 
culturilor în funcție de condiții
le pedoclimatice și economice. 
Intr-adevăr, ce rațiune poate avea 
cultivarea florii-soarelui la 10 km 
de Capitală 7 Asta cu atit mai mult 
cu cît cooperativa agricolă din Ber
ceni, pe lîngă cele 600 vaci și juninci, 
mai are și o crescătorie de 12 000 pă
sări și care livrează pentru aprovi
zionarea populației mari cantități de 
ouă. Consiliul intercooperatist și-a 
propus să rezolve aceste probleme 
menite să ducă la încurajarea și 
dezvoltarea acelor ramuri de pro
ducție pentru care există cele mai 
bune condiții.

Ce se va face în zootehnie în 
vederea profilării produc
ției 7 Tov. Mihail Jilăveanu, 
președintele consiliului inter

cooperatist. ne spune în continuare : 
„Nucleul de vaci cu lapte care există 
va rămîne în fiecare cooperativă 
agricolă. însă tineretul taurin care 
va fi obținut va fi trimis la coope
rativa agricolă din Colibași, unde 
se organizează o îngrășătorie cu o 
capacitate de 500 capete pe un 
ciclu. Unitățile vor participa nu 
numai cu animalele respective, ci 

vor asigura și furaje. Iar veniturile 
vor fi împărțite proporțional cu 
aportul fiecărei cooperative. Cele 
mai urgente măsuri se Întreprind 
în ce privește dezvoltarea creșterii 
păsărilor, domeniu în care se co
laborează direct cu întreprinderile 
agricole de stat. La Vărăști. de 
exemplu, există o crescătorie de 
păsări realizată în cooperare cu 
I.A.S. Mihăilești. Această expe
riență va fi extinsă și în 1971 va 
fi organizată o asemenea crescăto
rie de către cooperativele agricole 
din Dobreni, Vidra și întreprinde
rea agricolă de stat 30 Decem
brie. Acest lucru este ușurat 
de faptul că la Dobreni există 
două grajduri goale, iar alte 
două au fost transformate în maga
zii. Ele vor fi reamenajate șl popu
late la început cu 6 000 găini de la 
I.A.S. 30 Decembrie ca, în final, 
să se ajungă la 18 000 găini ouătoare. 
Cooperativa agricolă din Berceni 
va putea să-și dezvolte și mai mult 
creșterea vacilor cu lapte Si a păsă
rilor pentru ouă. „Vom putea ajun
ge la 1 000 vaci cu lapte — spunea 
președintei*  acestei cooperative. Și

în această privință consiliul inter
cooperatist a hotărît să ne sprijine 
asigurînd extinderea culturilor fu
rajere și în special a lucemei. De 
la cele 12 000 găini realizăm pe lună 
un venit de 30 000 lei și de aceea 
vom extinde acest sector". Sînt nu
mai cîteva din acțiunile care au fost 
avute în vedere, acum la început 
de drum, de către consiliul inter
cooperatist de la Vidra.

La acest capitol am vrut să lămu
rim și altă problemă : și pînă acum 
unele cooperative au participat la 
diferite asociații intercooperatiste 
sau au cooperat cu întreprinderile 
agricole de stat. Cum se va desfă
șura în viitor această activitate 7 
Referitor la această problemă tov. 
Marin Argint, președintele uniunii 
județene Ilfov a cooperativelor a- 
gricole, a ținut să precizeze : Aso
ciațiile cuprind o sferă mai mare 
decît consiliile intercooperatiste și 
de aceea cooperativele își mențin 
în continuare părțile sociale pe care 
le-au subscris. Colaborarea dintre 
unități in cadrul consiliului inter
cooperatist nu stînjenește cu nimic 
participarea cooperativelor la dife
ritele asociații. De altfel, fiecare 
cooperativă agricolă din județul 
Ilfov este membră la una sau la 
mai multe asociații de creștere a pă
sărilor pentru ouă sau pentru carne, 
de creștere și îngrășare a porci
lor, a berbecuțllor etc.

Caracteristic pentru consiliul in
tercooperatist este faptul că are 
la dispoziție o întreprindere de 
mecanizare a agriculturii înzestra
tă cu tractoare, mașini agricole, 
ateliere, mijloace de transport care 
va asigura nu numai lucrările 
în cîmp, ci și mecanizarea în zoo
tehnie, transportul produselor, elec
trificarea proceselor de producție, 
va executa lucrări de hidroamelio
rații, unele lucrări de investiții. 
Bineînțeles, consiliul intercoopera
tist are sarcina să asigure folosirea 
judicioasă a tractoarelor și mași
nilor agricole ale întreprinderii de 
mecanizare, precum și a mijloace
lor tehnice ale cooperativelor. în 

acest scop, repartizează utilajele și 
mecanizatorii pe unități, stabilește 
urgenta lucrărilor care trebuie exe
cutate în diferite cooperative și 
ferme, ia măsuri corespunzătoare 
pentru efectuarea In bune condiții 
a tuturor muncilor agricole.

I.M.A.
In consiliul 

I.M.A. Vidra 
unirea secțiilor 

din cooperativele

Nicolae
Vidra 
inter- 

a luat 
de 
a-

Cum se Îndeplinesc, practic, 
prevederile cu privire la ex
tinderea mecanizării 7 Pentru 
a găsi răspunsul — am avut 

o convorbire cu tov. ing. ’ 
Cornelia, directorul 
și membru 
cooperatist, 
ființă prin 
mecanizare 
gricole care au constituit consiliul 
intercooperatist Vidra și care apar
țineau pînă acum de I.M.A. Călu*  
găreni. Intrucît unitățile din com
ponența consiliului intercooperatist 
de la Vidra au un Sector legumicol 
dezvoltat, s-a acordat o deosebită 
atenție asigurării utilajelor necesa
re mecanizării complexe In legu
micultura. întreprinderea dispun*  
de 1B tractoare legumicole. S-a sta

cîteva se- 
plantat ră-

combi na toare, 
și mașini de

ați organizat noua între-

bilit ca un tractor legumicol să re
vină la 50 ha teren. Fiecare trac
tor este prevăzut cu o freză, un 
modelator, un nivelator. Totodată, 
există 5 
mănători 
saduri.

— Cum .
prindere de mecanizare pentru a 
putea trece imediat la lucru 7

— O dată cu redistribuirea trac
toarelor și celorlalte utilaje, ne-am 
preocupat de găsirea unui sediu și 
amenajarea unui atelier. Pentru 
sediu există, la Vidra, birourile care 
au fost eliberate de întreprinderea 
de legume, iar atelierul va fi ame
najat într-o remiză a cooperativei 
agricole. La secțiile de mecanizare 
din Vidra, Dobreni, Colibași, Ber
ceni există construcții unde pot fi 
făcute reparații obișnuite la trac
toare și la utilaje. Paralel cu gră
birea lucrărilor de reparații, care se 
fac deocamdată la I.M.A. Călugă- 
reni, ne vom îngriji de concentra
rea utilajelor în fermele specializa
te. La ferma legumicolă intercoo- 
peratistă de la Vărăști, Colibași și 
Dobreni vom alcătui o formație de 
lucru prevăzută cu toate utilajele 
necesare mecanizării lucrărilor pe 
cele 100—120 ha. Și în alte coopera
tive agricole, atit în legumicultura, 
cît și la alte culturi, se vor consti
tui brigăzi și echipe omogene și 
permanente, din cooperatori și me
canizatori care vor efectua împreu
nă toate lucrările, de la pregătirea 
terenului și pînă la strîngerea re
coltei. Consider necesar, a spus în 
continuare interlocutorul nostru, să 
se grăbească definitivarea planuri
lor de producție în fiecare coope
rativă agricolă, să se facă restruc
turarea culturilor pe ansamblul 
consiliului intercooperatist pentru 
ca șl noi să putem definitiva for
mațiile de lucru și repartiza utila
jele în funcție de structura cultu
rilor.

La întrebarea : ce se preconizează 
pentru mecanizarea lucrărilor în 
zootehnie, introducerea electrifică
rii și intensificarea lucrărilor de 
transport, interlocutorul nostru a 
răspuns :

— în ce privește mecanizarea In 
zootehnie, avem o oarecare expe
riență. La ferma de păsări de la 

cooperativa agricolă Adunații-Co- 
păceni am instalat alimentatoare 
tronconice, un jgheab cu pivei de 
apă constant și urmează să montăm 
ventilatoarele. Vom dezvolta aseme
nea lucrări mai ales in sectorul 
Creșterii păsărilor, unde se poate in
troduce cel mai ușor mecanizarea. 
Este așteptat ajutorul nostru la 
Crescătoria de păsări de la Dobreni 
și ingrășătoria de taurine de la 
Colibași. In ce privește lucrările de 
electrificare, va trebui să calificăm 
meseriași. Transporturi au fost fă
cute și pînă acum, dar numai la u- 
nele produse și îngrășăminte. Ele 
trebuie să se diversifice : sînt nece- 
lare bene pentru transportul guno
iului, graifere pentru ridicat, utilaje 
de care Încă nu dispunem.

Și consiliul intercooperatist are 
pretenții față de Întreprinderea de 
mecanizare. Pînă acum, mecaniza
rea in legumicultura a fost nesatis
făcătoare. Din această cauză, la 
cooperativa agricolă din Vidra 
sectorul legumicol s-a restrîns foar
te mult. In zona legumicolă din a- 
propierea Capitalei, locul oameni- 

ior care merg să lucreze la oraș tre
buie să fie luat de mașini. Or, cu 
utilajele legumicole I.M.A. Călu- 
găreni, care a deservit pînă acum 
cooperativele agricole din compo
nența consiliului intercooperatist 
Vidra, s-a executat, anul acesta, 
un volum mic de lucrări. De 
curînd, la Vidra, și-a stabilit se
diul Institutul de cercetări pen
tru legumicultura și floricultură. 
Aceasta va permite să se dea cele 
mai eficiente soluții privind meca
nizarea și agrotehnica în legumi
cultura. Alegerea directorului aces
tui institut în conducerea consiliului 
intercooperatist este un prilej de în
tărire a colaborării și cooperării 
pe multiple planuri. Activitatea in
stitutului va trebui apreciată nu 
numai după rezultatele pe care le 
va obține pe propriile terenuri, ci 
și pe cele ale cooperativelor agri
cole de producție.

oile măsuri preconizate de 
conducerea partidului au ca 
scop și asigurarea unui venit 
lunar minim garantat mem

brilor cooperativelor agricole. Pen
tru a se putea acorda acest 
venit este necesar să sporească 
producția in toate sectoarele, 
să se dezvolte ramuri de pro
ducție care să asigure de lucru co
operatorilor în tot cursul anului. 
Așa cum se arată și în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, In 
vederea folosirii rationale a forței 
de muncă din cooperative și pen
tru a se asigura de lucru în tot 
timpul anului unui număr cît mai 
mare de cooperatori, este necesar 
să se dezvolte activități de pro
ducție cu caracter permanent, cum 
sînt fermele zootehnice, secțiile de 
prelucrare a produselor și altele. 
Totodată, trebuie create și dezvol
tate diferite activități industriale, 
valorificîndu-se resursele locale de 
produse și materii prime. In acest 
sens, este necesar să se dezvolte 
producția materialelor de construc
ții, astfel incit nu numai să fie 
satisfăcute cererile de var, cără
midă și chiar țiglă ale cooperati
velor și comunelor respective, dar 
să se și poată vinde asemenea ma

teriale. Ce se întreprinde, în a- 
ceastă direcție, in cooperativele a- 
gricole care intră în componența 
consiliului intercooperatist de la 
Vidra ?

— Oarecare experiență avem în 
această direcție — spunea tov. Mi
hail Jilăveanu, președintele consi
liului intercooperatist. In prezent, 
există ateliere de confecționat mă
turi : la Vidra cu o capacitate a- 
nuală de 30 000—40 000 dc bucăți ; 
Sintești — 100 000 de bucăți; Crețești
— 40 000 de bucăți. Este o activi
tate deosebit de rentabilă deoarece 
după ce se scad cheltuielile de 
producție și se plătește impozitul 
rămîne un venit curat de 6 lei la 
bucată. Această activitate va fi 
dezvoltată si concentrată într-a 
singură cooperativă agricolă, cea din 
Crețești, ai cărei membri sînt cei 
mai pricepuți în confecționarea 
măturilor. In acest scop se va dez
volta atelierul, iar materia primă
— sorgul — va fi adunată din 
toate unitățile. Se va înființa, de 
asemenea, o balastieră pentru ex
tragerea pietrișului din Sabar. în 
■cest «cop. va fi procurat utilajul 

necesar. Avem de gînd să orga
nizăm și o cărămidărie, un centru 
de prefabricate din beton, cum slnt 
dale pentru trotuare, garduri și al
tele. Tinînd seama de specificul 
legumicol al cooperativelor din 
componența consiliului intercoope
ratist. se va organiza o stație pen
tru semiindustrializarea legumelor. 
Și în trecut, la Vidra, a existat o 
fabrică de mici proporții care pro
ducea bulion, pastă de tomate, di
ferite murături. Intrucît la sortare 
cad, în mod obișnuit, cantități în
semnate de legume, ele vor putea 
fi semiindustrializate, din aceasta 
realizîndu-se importante venituri.

Din discuțiile purtate cu preșe
dinți de cooperative, cu alțl membri 
ai acestor unități, rezultă că există 
și alte surse de materii prime 
care pot fi valorificate. Pot fi fă
cute împletituri din nuiele, care 
se găsesc și care pot fi cultivate 
în luncile rîurilor Argeș și Sabar. 
Apropierea Capitalei cu numeroa
sele sale întreprinderi oferă mul
te deșeuri care, in perioadele 
de toamnă-iamă, vor fi prelucrate 
în obiecte casnice utile. Important 
e că o dată cu crearea consiliului 
intercooperatist au început să mi
jească noi inițiative privind dez
voltarea ramurilor anexe. Este ne
cesar însă, 
expunerea 
Ceaușescu, 
mult spirit 
vă din 
cole, a 
aștepte 
pentru 
tăți.

Cine sînt membrii consiliului de 
conducere 7 Președinții și inginerii 
șefi ai cooperativelor agricole, care 
intră în componența consiliului 
intercooperatist, directorul între
prinderii de mecanizare, direc
torul Institutului de cercetări 
pentru legumicultura și floricul
tură, directorul I.A.S. 30 Decembrie, 
trei contabili din cooperativele a- 
gricole, doi ingineri legumicoli, un 
inginer zootehnist și un medic ve
terinar. încă de la început s-a sub
liniat că membrii consiliului in- 

pro-

!n ac- 
îndru-

a aces- 
la adu- 
va fi 

de pro- 
urmărl

tercooperatist nu au numai funcții 
consultative, ci și dreptul de a co
ordona și hotărî In principalele 
probleme de ordin general. în ca
drul consiliului, fiecare coopera
tivă agricolă își păstrează inde
pendența economică și juridică. 
După cum ne declara președintele 
Mihail Jilăveanu, consiliul va avea 
treptat unele drepturi și funcții 
care intrau în competența unită
ților din componența sa : realiza
rea unor lucrări de investiții de 
interes comun, organizarea execu
tării unor sisteme comune de iri
gații, a altor amenajări funciare, 
aprovizionarea tehnico-materială a 
cooperativelor, valorificarea 
ducției.

— Cum procedați practic 
tlvitatea de conducere și 
mare a cooperativelor agricole 7

— In primul rind, am căutat să 
cunoaștem principalele probleme ale 
cooperativelor agricole din compo
nența consiliului. Acest lucru este 
facilitat de documentațiile care 
există. Ne-am trecut in plan obiec
tivele pe care le urmărim. Citeva 
le-am expus pînă acum, iar altele 
le avem în vedere. Cum procedăm ? 
Foarte simplu. Să dăm cîteva exem
ple. Printre obiectivele care au 
prioritate este și crearea crescătoriei 
de păsări. în acest scop am luat le
gătura cu conducerea I.A.S. 30 De
cembrie care ne va livra utilajele 
și păsările necesare populării ha
lelor. De asemenea urmăresc în
chegarea fermei legumicole la care 
vor participa cooperativele agricole 
Vărăști, Colibași și Dobreni. Pe 
baza programului de lucru, urmă
resc să se realizeze zonarea cul
turilor în cooperativele agricole 
din componența consiliului inter
cooperatist. De aceea voi lua le
gătura cu președinții și specialiștii 
din aceste unități. Pentru a stabili 
modalitățile de înfăptuire 
tei prevederi, voi participa 
nările generale în care 
dezbătut și aprobat planul 
ducție. Concomitent, vom 
amplasarea teritorială a ramurilor 
de producție și cooperarea între 
unități. Cînd s-a constituit consi
liul. s-a hotărît ca la a doua șe
dință, care va avea loc spre sfîrși- 
tul acestei luni, să luăm 
mai amănunțite cu privire 
vitatea de viitor.

— Consiliul e In măsură 
cidă sarcinile de plan ale coopera
tivelor agricole 7

— După cum se știe, consiliul 
Intercooperatist a luat ființă prin 
asocierea cooperativelor agricole, a- 
cestea păstrindu-și autonomia. în 
toate acțiunile pe care le ini
țiază și întreprinde, consiliul intf 'jc 
cooperatist ține seama de do- 
și voința cooperativelor, astf^ț 
rezultatele ■ aff^corespundă intere
selor lor. însă cbflgijiul intercoo
peratist poate interveni ca in pla
nurile de producție, aie cooperati
velor agricole dirt componența sa 
să se reflecte masurile luate pen
tru zonarea culturilor și speciali
zarea producției.. Aceasta nu con
stituie o imixtiune, deoarece ea 
ține de interesul fiecărei coopera
tive agricole, este; hotărîrea lor, luată 
în cadrul consiT ilui. Pe parcursul 
activității noastift, reflectînd princi
piile democrației cooperatiste, vom 
prezenta dări de seamă asupra mun
cii depuse, vom stabili ce trebuie 
făcut pentru a obține rezultate e- 
conomico-financiare cît mai bune.

hotărîri 
la acti-

să de-

— Cum sinț.«ezolvațfciioele pro
bleme administrative 7 Da exein- 
plu. unde ați, fixat sediul și dacă 
hveți' un «parat țâre să coordoneze 
activitatea.

— Sediul nostru este la coope
rativa agricolă din Vidra. Pentru 
moment, nu avem nevoie de spa
țiu suplimentar și nici de un apa
rat administrativ.

I

Așa cum se subliniază și în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetele comu
nale de partid trebuie să ac

ționeze operativ, concret pentru a- 
plicarea tuturor măsurilor cu pri
vire la Îmbunătățirea organizării, 
planificării și conducerii agricultu
rii, pentru mobilizarea organizații
lor de partid din comune și din 
unitățile agricole la lupta pentru în
lăturarea neajunsurilor care mai 
persistă în agricultură, pentru creș
terea producției vegetale și ani
male și întărirea economică a coo
perativelor agricole. Care este a- 
portul comitetelor comunale de 
partid 7

— în raza de activitate a consi
liului intercooperatist din Vidra 
sînt 5 comitete comunale de partid 
— spunea Vasile Tulpan, secretar 
al comitetului comunal de partid. 
Cel de la Vidra are 3 cooperative 
agricole, Vărăști și 30 Decembrie — 
cile două, iar cele de la Colibași 
și Berceni — cîte o cooperativă a- 
gricolă. Ne-am propus să intensifi
căm munca de îndrumare și con
trol în cele 3 cooperative agricole 
din cadrul Comitetului comunal 
de partid Vidra, să urmărim in
staurarea unei discipline riguroase 
în muncă, astfel ca toți coopera
torii să-și îndeplinească în cele 
mai bune condiții sarcinile de pro
ducție. Prin crearea consiliului in
tercooperatist sarcinile noastre se 
amplifică deoarece va trebui să 
participăm la întreaga lor activi
tate. De aceea, am luat legătura 
cu secretarii celorlalte comitete și 
am stabilit să ne întîlnim cu regu
laritate sub îndrumarea unui acti
vist al comitetului județean pentru 
a analiza munca desfășurată de 
consiliu și a asigura îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin. Consider că ar 
fi nimerit ca instructorul comitetu
lui județean să răspundă de grupul 
de comune și sate care intră In com
ponența consiliului intercooperatist.

Consiliile intercooperatiste au 
trecut la lucru. Se conturează, 
cu fiecare zi, o activitate nouă. 
Este adevărat, sînt unele pro
bleme practice la care încă nu 
se poate da un răspuns. Răs
punsurile le va da tot practi
ca. Esențial este ca programe
le aprobate să fie duse la înde
plinire. De aceea, se cere ca, de 
la început, consiliile intercoopera
tiste să se bucure de sprijinul co
mitetelor județene de partid, al or
ganelor agricole de stat și coope
ratiste. care să le îndrume, astfel 
ca să poată rezolva concret, ope
rativ toate problemele legate de 
sporirea producției, de dezvoltarea 
și consolidarea economică a coope
rativelor agricole. în acest fel, con
siliile intercooperatiste Vor putea 
contribui la asigurarea unui progres 
rapid al agriculturii, la dezvoltarea 
economică, socială și culturală a 
satelor, la creșterea nivelului de 
trai al țărănimii.
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în căutarea antidotului
„Cercetarea interdisciplinară

intoxicațiilor de plăcere
într-o scrisoare adresată redacției, 

dr. Eugen Stănescu, medic pediatru 
Ia Spitalul unificat din Constanța, 
ne scrie : „In activitatea de teren, 
am întîlnit familii mai de mult sau 
mai recent întemeiate, în care exis
tau din punct de vedere material toa
te atributele unei vieți civilizate, la 
care incontestabil aveau dreptul, dar 
care nu posedau un banal termome
tru sau, mai grav, nu știau să-1 folo
sească corect. Seringa familiei, lucru 
de mult preconizat și acceptat în lu
mea medicală, este cu mult mai 
rară". în sprijinul afirmațiilor sale, 
medicul constănțean ne relatează re
zultatele concrete ale unui sondaj a- 
supra nivelului de cunoștințe în a- 
cest domeniu, efectuat printre absol
venții Liceului nr. 4 din Constanța. 
Unui grup de 50 de fete șl 50 de bă
ieți bacalaureați le-au fost adresate 
10 întrebări elementare. Rezultatul ? 
38 dintre ei nu cunoșteau temperatura 
normală a corpului omenesc ; 78 nu 
au putut enumera 2—3 medicamente 
folosite pentru combaterea febrei 
pină la venirea medicului ; 90 nu 
știau ce e vaccinarea sau ce sînt an-
t.ibiotlcele. I ' ' 
în caz de răi 
medicului. 6 
sau au răsp 
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facă mult mai
ferm și mal eficient într-o direcție 
atît de importantă cum este aceea a 
ocrotirii sănătății tinerei generații, a 
pregătirii șale îgienico-sanitare pe 
măsura cerințelor și exigențelor vieții 
contemporane.

Este adevărat, pentru școlile de di
ferite grade și tipuri. Ministerul In- 
vățămîntului în colaborare cu Minis
terul Sănătății au elaborat o „progra-

mă" a educației sanitare (pe clase, 
teme, ore etc). De cîte ori este cazul 
sînt trimise școlilor recomandări cu 
privire la dezbaterea cu elevii și cu 
părinții a unor probleme de profilaxie 
și tratament ale unor boli. La î“- 
demîna profesorilor și a elevilor se 
află o serie de broșuri, filme didac
tice etc. Sint programate periodic în 
școli conferințe pe diferite teme 
ș.a.m.d. Eficiența acestei activități ? 
După cum o arată și exemplele citate 
mal sus, este departe de a fi cea 
scontată. De ce ? Iată, pe scurt, pă
rerea unor specialiști :

— Educația sanitară este prea... 
planificată și. în plus, nu este întot
deauna adaptată la cerințele vîcstei 
elevilor, ale claselor respective — dr. 
Victoria Vasiliu, de la Școala gene
rală nr. 5 din București.

— Cu toate că se consideră că edu
cație sanitară se face și la lecțiile de 
biologie, de științe naturale, in reali
tate ea se limitează la cele cîteva ore 
de dirigenție consacrate acestei tema
tici. ceea ce evident este insuficient 
și ineficient — prof. Olga Pop, direc
toarea aceleiași școli.

— încercînd să le explicăm elevilor 
efectele nocive ale tutunului, de 
exemplu, le vorbim despre cancer, 
enfizem sau alte boli, care lor nu Ie 
spun nimic, fie și numai pentru fap
tul că la vîrstă tînără n-ai încă clară 
noțiunea suferinței fizice. N-am gă
sit încă modalități adecvate de a dis
cuta asemenea probleme cu tinerii, 
de a le raporta la o sferă de interese 
mai apropiate 
Gheorghiu, de 
ție sanitară al

Am adăuga
servatii și opinii reieșite din discu
țiile avute cu medici și cadre didactice. 
Ceea ce atrage atenția însă în aseme
nea discuții este controversa „profe
sională" între profesori și medici. 
Primii susțin că medicii abordează 
prea direct, prea dur, diferitele teme 
și aspecte de educație sanitară (de 
educație sexuală. îndeosebi), în timp 
ce aceștia, mai direct sau mai indi
rect, consideră că profesorii, fie chiar 
de biologie sau științe naturale, dau 
dovadă de prea multă circumspecție. 
Ceva adevăr există și într-o opinie, 
și în cealaltă. Fapt pentru care, une
ori, profesorii de specialitate și diri- 
gințit apelează la solicitudinea părin- 
ților-medici pentru a prezenta într-o 
clasă sau alta 2—3 teme sau lecții 
privind diferitele laturi ale educației 
sanitare ; este soluția ce se adoptă și 
atunci cînd medicul școlii este prea 
ocupat cu sarcinile curente ale su
pravegherii sănătății elevilor sau 
atunci cînd trebuie să se organizeze 
expuneri destinate băieților sau fete
lor și medicul școlii este femeie, 
respectiv, bărbat Apoi nu sînt rare 
cazurile cînd diferite materiale do
cumentare. îndeosebi broșuri și lu
crări de propagandă sanitară, desti
nate în principal cadrelor didactice, 
părinților și numai elevilor mai 
mari, din ultimele clase de liceu, a- 
jung neselectiv în mîinile elevilor 
de toate vîrstele. (Așa s-a întîmplat 
cu broșura „Cînd săgeata e o- 
trăvită...", prezentînd profilaxia și 
tratamentul bolilor venerice, difuzată 
de organele sanitare în numeroase 
școlj generale și licee), sau cind 
unele lecții și conferințe sînt ținute 
în fata unor săli cu zeci și chiar sute 
de elevi.

Există însă și cîteva aspecte ale 
problemei puse în discuție asupra că
rora concordă în unanimitate opiniile 
specialiștilor, fie ei pedagogi sau me
dici. Se consideră, bunăoară, că pe 
lingă necesitatea de a transmite ti
neretului o sferă mai cuprinzătoare 
și mai aprofundată de cunoștințe și

deprinderi de igienă și sănătate de-a 
lungul întregii școlarități, într-o eta
pă anume — cea de pubertate, de 
trecere la adolescentă — trebuie să se 
acționeze cu precădere în direcția 
cunoașterii și înțelegerii de către elevi 
a principalelor aspecte ale dezvol
tării organismului, a unor procese 
fiziologice specifice acestei vîrste, in 
direcția unei profilaxii active, a unei 
propagande elocvente împotriva unor 
factori nocivi (tutun, alcool, efortul 
fizic și intelectual nerațional etc.), 
pentru însușirea unor norme de igie
nă școlară, individuală și colectivă 
salutare. Această operă educativă se 
cere îndeplinită in stcînsă conlucrare 
de către medici, profesori, părinți, de 
către întreaga opinie publică a celor 
maturi, pe deplin răspunzători de 
dezvoltarea normală sub aspect sa
nitar a tineretului. în această ordine 
de idei, dr. Ioana Plătăreanu, de la 
liceul „N. Bălcescu" din București, 
consideră că educația sanitară la 
această vîrstă este de dorit să fie fă
cută foarte diferențiat, de preferință 
în grupuri mici, să fie încredințată 
medicului pediatru și inclusă distinct 
în programul școlar. Ea spunea în 
continuare : „Mă gîndesc la aseme
nea medici cu experiență, care cu
nosc problemele școlii și ale colec
tivelor de elevi și care tocmai de 
aceea sînt în măsură să inițieze cu 
tot tactul și înțelegerea cuvenită ac
țiuni diverse pe grupe de elevi în 
funcție de vîrstă, dezvoltare fiziolo
gică, mediu familial, tip de scoală 
etc. (fiind remunerați de școală în 
acest scop)".

Mai mulți interlocutori sugerau 
chiar inițierea, cu fiecare promoție de 
elevi ajunsă la o vîrstă adecvată, a 
unei adevărate „campanii" pentru cu
noașterea și respectarea unor reguli 
fundamentale de igienă individuală și 
socială. în scopul combaterii efectelor 
dăunătoare ale unor astfel de factori 
nocivi ca tutunul, alcoolul etc. 
Un sistem de pregătire și de 
influențare pozitivă, din care fie
care tînăr să înțeleagă cu claritate și 
seriozitate ce riscuri implică nesoco
tirea unor reguli — unanim recunos
cute — de igienă în genere, de igie
nă a vîrstei tinere îndeosebi. Este un 
subiect de meditație și de acțiune, pe 
care-I impune școlii și familiei viața 
însăși.

Florico DINULESCU

A • V A x Ia invatamintului
După trei zile de dezbateri, coloc

viul național de pedagogie cu tema 
„Cercetarea interdisciplinară a învă- 
țămintului" — una din amplele ma
nifestări științifice prin care Româ
nia a marcat Anul internațional al 
educației — a luat sfîrșit luni la 
amiază.

în ultima zi a colocviului au luat 
cuvîiltul pro* *,  univ. Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, și conf. 
univ. George Vâideanu, directorul 
Institutului de științe pedagogice. Au 
rostit, de asemenea, alocuțiuni oaspeți 
din Bulgaria, R.F. a Germaniei și 
Iugoslavia.

tistice au acces la treapta competiti
vității.

Am admirat astfel în expoziția
amintită colecția de confecții inspi
rate din arta populară cu adevărat 
demnă de exigențele marilor case 
de modă. Succesul obținut la con
tractările pe piața externă constituie 
un prim atestat de calitate al aces
tor produse, pe care le-am dori deo
potrivă valorificate și prin rețeaua 
comercială internă.

Un capitol deosebit de valoros îl 
constituie obiectele de fier forjat 
executate de o cooperativă din 
Ploiești ; utilul a fost îmbinat aici 
cu frumosul cu multă inventivitate, 
seria prezentată fiind surprinzător 
de variată. Menționarea detaliată a 
tuturor produselor care ne-au reținut 
atenția nu ește practic posibilă in 
spațiul limitat al acestei intervenții. 
Voi aminti totuși colecția de covoare, 
colecția de podoabe, ca și garnitura 
de mobilier țărănesc din Vilcea, ad
mirabil executată. Realizări merito
rii s-au obținut și în domeniul mici
lor suveniruri turistice, al brelocu
rilor și efigiilor de monumente. Nu 
este cazul să insistăm aici asupra 
ceramicii populare — domeniu in 
care succesele s-au conturat mai de
mult".

„Ajungînd la un stadiu în cate 
specialiștii și artiștii Direcției cen
trale de artă populară și meșteșuguri 
artistice din UCECOM au reușit 
să cerceteze majoritatea zonelor et
nografice și centrelor de creație ar
tistică populară din țara noastră — 
a adăugat dr. Tancred Bănățeanu, 
directorul Muzeului de artă popu
lară — este firesc și marele salt care 
s-a produs in ceea ce privește nota 
dominantă de originalitate și va
rietate a produselor pe care am avut 
prilejul să le apreciez cu ocazia con
cursului. Originalitatea și noutatea 
lor constă în cîteva elemente preg
nante și proprii noii etape parcurse 
și evoluției calitative remarcabile. 
Constatăm, în primul rînd, o gamă 
variată de noi categorii de obiecte. 
Se constată apoi o susținută preocu
pare pentru categorii de obiecte des
tinate necesităților contemporane șl 
pretențiilor nivelului de viață mereu 
in creștere".

...TRADIȚIE ȘI MODERNITATE - 
iată două noțiuni mult discutate în 
ultima vreme, dar in același timp

în ședința de închidere a lucrări
lor, participanții la această reuniune 
au adoptat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, prin
tre altele : împreună cu întregul nos-

tru popor ne exprimăm adeziunea to
tală la programul de dezvoltare a Ro
mâniei socialiste, în direcția unei so
cietăți industriale înaintate, cave să 
beneficieze din plin de cuceririle re
voluției tehnico-științifice și de dez
voltarea culturii. Sîntem hotărîți sâ 
facem din cercetarea pedagogică un 
instrument util și productiv în pro
cesul de formare a cadrelor.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe se
cretar general, se spune în încheiere, 
că ne vom strădui să fim la înălți
mea sarcinilor de mare răspundere 
pe care partidul și statul nostru le 
pun în fața școlii, pentru buna pre
gătire și cultivare a tineretului nos
tru in spiritul dragostei fierbinți, al 
încrederii nețărmurite în destinele 
națiunii noastre socialiste.

cărturar progresist, precursor
al revoluției de la 1848
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între cărturarii iluminiști transil
văneni care și-au pus scrisul inspi
rat în slujba luptei pentru înlătura
rea rinduielilor feudale și au contri
buit direct la radicalizarea intelectua
lității în preajma revoluției burgheze 
de la 1848 se numără și Boloni Far
kas Săndor, de la a cărui naștere se 
împlinesc 175 de ani.

S-a născut în comuna Belin, din 
fostul județ Trei Scaune (azi Co- 
vasna) în anul 1795 — an tragic, al 
înăbușirii brutale a mișcării iacobine, 
care se dezvoltase în rîndul popoare
lor asuprite din imperiul habsburgic 
după revoluția franceză din 1789. în 
împrejurările vitrege care au urmat, 
mișcările de eliberare națională și 
socială cunosc îndeosebi forme de 
manifestare legate de activitățile 
stăruitoare pentru dezvoltarea și îm
bogățirea limbii și a culturii națio
nale, pentru cultivarea tradițiilor is
torice proprii fiecărei naționalități 
din cadrul imperiului. Această cale 
au urmat-o atît iluminiștii români 
Gh. gineai, Petru 
Maior, Ion Budai- 
Deleanu ș.a., cît și 
cei maghiari, în
tre care și Boloni 
Farkas Săndor.

Studiile medii 
Boloni și le-a fă
cut la Colegiul u- 
nitarian și la Li
ceul catolic din Cluj. încă adolescent 
fiind, el este atras de activitatea ar
tistică, îmbrățișind chiar pentru un 
timp cariera teatrală, impresionat de 
ideile generoase din opera lui Schil
ler. Primele sale scrieri apar în re
vista „Erdelyi Muzeum", înfiin
țată in anul 1814 la Cluj.

După ce face cîtva timp tradițio
nala practică juridică la Tg. Mureș, 
Boloni intră în serviciul cancelariei 
Transilvaniei, în care a rămas circa 
25 de ani. Ca funcționar „gubernial", 
el are prilejul să constate nemijlo
cit atitudinea retrogradă a claselor 
dominante, potrivnice oricărei încer
cări de schimbare a stărilor de lur- 
cruri feudale, crasa lor indife
rență față de cultura națională, 
.....iVIi-era silă <lc orice privilegiu, mo
nopol și discriminare. Mi-era silă de 
ticăloasa ingimfarc a aristocrației — 
scria Boloni într-una din însemnările 
sale zilnice circumscriind. de lapt, 
succint, însăși profesiunea sa de cre
dință. Uram pedanteria birocrației, 
despotismul orgolios ai funcționarilor, 
demascîndu-l. Prin faptă, cuvint și 
in scrierile mele ani propagat toate 
principiile democratice. Am împrăș
tiat semințele tuturor instituțiilor li
berale aduse din străinătate. îmi sin
ger» inima văzind asuprirea de sclav 
a unei părți din concetățenii mei ; 
am luptat alături de ei Împotriva feu
dalismului și întreaga națiune, fără 
excepție, o doream deopotrivă de li
beră...". Trăind într-un astfel de me
diii, el se entuziasma repede față de 
orice manifestări ale ideilor de li
bertate. Dovadă că este primul care 
îl glorifică într-o poezie pe Răkoezi 
Ferencz — conducătorul răscoalei iz
bucnite în 1703 în Transilvania și 
Ungaria împotriva habsburgilor. în 
anul 1821, cînd flacăra revoltei cu
prinsese Moldova și Țara Româneas
că, Biiloni îi scrie entuziast unui 
prieten al său că a făcut cunoș
tință, în locuința din Cluj a lui 
Wesselenyi Miklds, cu cîțiva re- 
fugiați de dincolo de Carpați. „Așa 
de multe bucurii și atîta mulțumire 
și orc frumoase am petrecut cu ei, 
incit ne-am despărțit cu cea mai 
mare dragoste. Pentru gloria sau pen
tru preamărirea lor nu pot spune 
altceva decît să-1 citez pe Shakes
peare : Aceștia sînt adevărații oa
meni !“

După eșuarea planurilor sale li
terare, Boloni Farkas Săndor se în
dreaptă din ce în ce mai hotărit că
tre problemele sociale ale luptei 
pentru rezolvarea acestor probleme 
în interesul celor mulți. Desfășoară 
o vie activitate de agitație și depune 
muncă organizatorică însuflețită pen
tru ideile noi. de reformă, de trans
formare burgheză a instituțiilor feu
dalei Aproape că nu există scriere a 
sa unde să nu găsim — chiar și în 
mod simbolic. într-o limbă esopiană

— vreo aluzie care să combată stă
rile de înapoiere din imperiul habs
burgic : guvernarea despotică, sub
jugarea socială, știrbirea dreptu
rilor naționalităților, bigotismul re
ligios, legile care frînau eman
ciparea „libertăților umane". Acea 
umilire și acea docilitate fără de 
margini care erau impuse de siste
mul monarhiei absolute aveau grave 
repercusiuni — arăta Boliini — frî- 
nau dezvoltarea tuturor naționalități
lor subjugate din imperiul habsbur
gic. El năzuia din tot sufletul la 
triumful „sfintei libertăți" — „primă
vara popoarelor" — cum o numea.

în anii 1830—1832 a reușit să facă 
o călătorie in Europa apuseană — în 
Franța, Anglia și apoi în Statele U- 
nite ale Americii. „Scribul nepreten
țios al guberniului — nota istoricul 
Kiivăry Lâszlo — și-a părăsit patria, 
nimeni nu s-a gîndit atunci că s-a 
aruncat o sămînță care peste cîțiVa 
ani va electriza patria". Intr-adevăr, 
publicate în anul 1834. notele sale de 

călătorie au avut 
un răsunător suc
ces, ajungînd să 
fie în scurt timp 
reeditate — si
tuație ce poate fi 
considerată ca o 
raritate excepțio
nală pentru acele 
vremuri. Succesul 

cărții se datora, firește, faptului că 
Boloni împărtășea cititorului nu fap
te senzaționale, distractive, curiozi
tăți minore, ci folosea inspirat obser
vațiile sale din timpul călătoriei pen
tru a reliefa situația grea existentă 
pe meleagurile sale natale in compa
rație cu libertățile burgheze existen
te in țări mai avansate.

Referindu-se la valoarea cărții lui 
Boloni, fostul redactor al revistei 
„Erdelyi Muzeum" — Dobrentei Gâ- 
bor scria : „Te preaslăvesc pentru e- 
ditarea Călătoriei în America de 
Nord. Tu activizezi cu mult mai pu
ternic simțămintele sfinte ale ome
nirii prin acea carte, decît oratorii 
noștri din Ungaria și Transilvania 
care vorbesc despre libertate, dar ei 
inșiși sînt niște despoți". Notele de 
călătorie ale lui Bolâni au fost citite 
cu un profund interes de toți cei ce 
au crezut sincer și au năzuit la ma
rile schimbări sociale viitoare care să 
ducă la eliberarea popoarelor subju
gate din imperiul habsburgic. Gheor- 
ghe Barițiu își aducea cu plăcere a- 
minte de entuziasmul exercitat în 
epocă de această carte. Timp de un 
deceniu și jumătate, ea a contribuit 
în mod substanțial la radicalizarea 
intelectualilor, la pregătirea ideolo
gică a revoluției de la 1848 din Tran
silvania. Din păcate, autorul „Călă
toriei în America de Nord" nu a mai 
apucat să trăiască zilele revoluției ; 
a murit la Cluj cu numai cîțiva ani 
înaintea izbucnirii ei.

Ideile luminoase pentru care a mi
litat Boloni Farkas Săndor alături de 
numeroși alți gtndftori și revoluțio
nari români, maghiari, germani și de 
alte naționalități din țara noastră 
și-au găsit nu numai deplina reali
zare, ci și o depășire calitativă în 
epoca construcției socialiste.

Vieții și activității acestui scriitor 
vizionar progresist i-au fost consa
crate în anii noștri numeroase studii 
și două lucrări ample, datorate lui 
Miko Imre și Benkb Samu.

Aniversarea a 175 de ani de Ia naș
terea lui Boloni Farkas Săndor se 
înscrie în acțiunea largă prin care 
Partidul Comunist Român, poporul 
nostru cinstesc tradițiile înaintate, 
progresiste, atit ale poporului român, 
cit și ale naționalităților conlocuitoa
re, omagiază opera celor mai buni 
fii ai patriei care au contribuit cu 
agerimea minții sau prin activita
tea lor revoluționară la progresul so
cial, la statornicirea bazelor trainice 
ale patriei comune, în care se cons
truiește azi cea mai bună și echitabilă 
orînduire din istoria umanității : so
cietatea socialistă.

Prof. univ. dr. docent 
IANCSO Elemer 
om de știință emerit
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Dalila

10,00—11,00 Teleșcoală • Chimie 
clasele VIII—XII (reluare). 
Legătură ionică. Proprietăți 
ale combinațiilor ionice. 10,20 
• Biologie. Bacteriile. 10,40 
» Fizică — clasa a VIII-a. 
Efectul chimic al curentului 
electric.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ate
neu — Emisiune de actuali
tate muzicală » Festival 
Beethoven în sala de con
certe a Radloteleviziunli • 
Compozitorul și laboratorul 
său de lucru : Aurel Stroe, 
împreună cu maestrul de su
net Dumitru Duțu, într-un 
studio de înregistrări al Ra- 
diotelevtzlunli • Ce ascultă 
melomanul într-o săptămînă 
în concertele din București.

18,80 Emisiune pentru tineret • 
„Dialog de familie" — repor
taj de Ștefan Iureș * Prefa
ță la vacanța elevilor • De
sene animate.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda politică de Ion Măr- 

gineanu.
20.00 Seară de teatru : „Falsele 

confidențe" de Marivaux. 
Compania Madeleine Renaud 
— Jean Louis Barrault. Re
gia . Jacques Gerard Cornu. 
Distribuția reunește cîtlva 
mari actori, printre care Jean

Dessaille, Jean Louis 
rault, Simone Valăre, Made
leine Renaud, Marie, Hălene 
Daste. Prezintă prof. univ. 
Ion Zamfirescu.
Aspecte de Ia Festivalul șl 
concursul tinerilor soliști de 
muzică ușoară inițiat de Co
mitetul pentru Cultură și 
Artă al municipiului Bucu
rești. Transmisiune directă 
de la Teatrul „C. Tănase". 
Performanțe tehnice româ
nești. Podul. O cronică a lu
crărilor marelui pod de la 
Giurgeni-Vadul Oii — un 
arc maiestuos de oțel șl be
ton trasat de oameni peste 
apele Dunării. Imaginile ne 
vor aminti momentele prin
cipale înregistrate în de
cursul a patru ani, cît a du
rat construcția acestui pod, 
unul din cele mai mari de 
acest fel din Europa. Repor
taj de H. Vasiloni și G. Pie- 
traru.
Enescu șl interpreții săi (In- 
tervfziune). Tălmăciri date 
muzicii enesciene de • flau
tistul Jean Pierre Rampal, 
dirijorul Andre Previn la pu
pitrul ‘ Orchestrei London 
Symphony, cvartetul .Soliștii 
din Varșovia", dirijorul John 
Byrd, de dirijorul Mihai Bre- 
diceanu, colectivul Operei 
Române în frunte cu David 
Olianeslan. Filmul este pri
mul din seria celor realizate 
de Studioul de Televiziune 
cu prilejul celei de-a V-a 
ediții a acestei prestigioase 
manifestări muzicale.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

175 DE ANI 
DE LA NAȘTERE

„Fata care
a făcut o minune

LA TEATRUL MIC
După succesul cu „Doi 

pe un balansoar", 
trul Mic prezintă 
tămîna aceasta, in pre
mieră, o altă piesă 
celuiași 
Gibson, 
făcut o 
meiată 
autentice ale unui ade
vărat miracol pedagogic 
înfăptuit la sfîrșitul se
colului trecut in Ala
bama de către o tînără 
educatoare, Annie Sul
livan, care, prin energie 
și voință a reușit, în 
condiții deosebit de 
dramatice, să pună pen

Tea- 
săp-

a a- 
autor, William 

„Fata care a 
minune". înțe
pe documentele

tru prima oară în comu
nicare cu lumea o fetiță 
infirmă, celebra de mai 
tîrziu Helen Keller. 
Piesa este pusă în scenă 
de Ion Cojar. în frun
tea distribuției: Leo- 
poldina Bălănuță, Olga 
Tudorache. Gh. Ionescu- 
Gion, Valeriu Popescu, 
Maria Potra, Ion Cos- 
ma, Jana Gorea, 
cum și o mică 
preta cunoscută < 
misiunile pentru 
ale televiziunii, 
Gali. în clișeu, Leopol- 
dina Bălănuță și Dalila 
Gali.
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• B. D. Intră în acțiune : PA
TRIA - 9; 11,30; 14; 16,34; 19;
21,15, LUCEAFĂRUL — »; 11,15; 
13,30; 18' 18,30; 21.
• Z : FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, EXCELSIOR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Căpitanul Florian : FLAMURA
— 9; 12; 15; 18; 21.
• Vagabondul: VICTORIA — »;
12,15; 16,45; 20,15, FEROVIAR —
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,45, MODERN — 9; 
12,30; 16, 19,30. BUCUREȘTI — 
6,30; 11,45; 16; 19,30.
• In ghearele Invizibile ale dr. 
Mabuse : FESTIVAL - 8,46; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21.
• Cimaron ; LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Departe de lumea dezlănțuită s 
DOINA — 11,30; 16; 19,30, POPU
LAR - 15,30; 19.
• Băieții de la tonomat — 9;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45, Soții 
orbi — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Răzbunarea Sftntulut : GRIVI-
ȚA - 9. 11,15; 13,30; 15,45; 10,15;
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30. ARTA - 14; 18; 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20. PROGRESUL — 15,30; 18; 20.15.
• Fantasme : BUZEȘTI — 15.30. 
18; 20,30.
• Străinii : DACIA — 8,45—20,30 
în continuare.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA - 9; 11,13; 13.30; 16; 18,15:
20.30.
• Vlnătoarea de vrăjitoare : UNI
REA — 15.30.
• De șapte ori șapte: UNIREA
— 18: 20,15, CRINGAȘI - 15; 17.15;
19.30.
• Soarele alb al pustiului : LIRA
— 15,30, 18; 20.15, COTROCENI — 
15.30; 18 : 20,30.
• Sechestru de persoană : DRU
MUL SĂRII - 15.30; 17,45 . 20.
• Ultimul mohican : FERENTARI
— 15.30. 17,45 ; 20, COSMOS —
15,30; 17,45; 20.15.

• Călugărița din Monza : — CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Amintiri bucnreștene : VIITO
RUL — 16; 18; 20, CENTRAL —
20,30.
• Al grijă de Suzl : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15.
• Omul din Sierra ; GLORIA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,15.
• King Kong evadează : MOȘI
LOR — 15,30: 18; 20,15, FLACĂRA
— 13,30; 18; 20,15, RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• In umbra coltului : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Soarele vagabonzilor; VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Sentința : PACEA — 16; 18; 20.
• Program dedicat cele! de-a 75-a 
aniversări a cinematografiei : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.

teatre
• Teatrul de Operetă t Contesa 
Marltza — 19,30.

? Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
ra" (sala din bd. Schitu Măgu- 

reanu) • Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
• Teatrul de Comedie i Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30 (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.
• Teatrul Glulești : Nunta tul Fi
garo — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9,30.
• Teatrul de Stat „Bacovia" — 
Bacău (in sala Teatrului Mic) : 
Pogoară iarna — 20.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) ■ Guliver In țara 
păpușilor — 15; (sala din str. A- 
cademlel) : Căluțul cocoșat — 17. 
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasiiescu" : Floare de cactus 
— 19.30.
f, Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Victoria) : Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30.

(Urmare din pag. I)
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două noțiuni dinamice, vii, a căror 
actualitate și posibilitate de armoni
zare ne-a fost demonstrată o dată mai 
mult cu prilejul acestei ultime expo
ziții, care a reunit eforturile creato
rilor și ale producătorilor din secto
rul de artă populară și meșteșu
guri artistice al cooperației meșteșu
gărești. îndeobște cunoscut, faptul 
că trăsăturile originale, tradiționale, 
pe care trebuie să le înglobeze ase
menea produse nu exclud evoluția, 
apariția elementelor noi. valorifica
rea în forme moderne a acestei tra
diții a apărut cu deosebită evidență. 
Căci nu însumarea exterioară, super

ARTIZANATUL
ficială, a unor detalii, a unor frag
mente desprinse din obiectul de 
artă populară pot asigura originali
tatea și in același timp autenticita
tea modelelor, cît menținerea ele
mentelor de structură, de esență. 
Accentuînd asupra faptului că o va
lorificare creatoare se poate face nu
mai în funcție de conținutul adine, 
de caracterele generale și nu de sim
plul detaliu exterior. Gheorghe 
Focșa, directorul Muzeului satului, 
ne-a spus : „Ne aflăm Intr-un stadiu 
de dezvoltare principială justă. Pu
tem Înregistra pe de o parte aspecte 
legate de continuarea directă a tra
diției dezvoltate de creatori din me
diul rural, care au cunoscut mește
șugul de la părinți și care duc mai 
departe variațiile stilistice proprii 
diferitelor zone ale țării. Pe de altă 
parte însă asistăm la un proces nou. 
fundamentat pe această tradiție, dai' 
dezvoltat într-o creație modernă. Se 
contopesc astfel valori estetice reali
zate prin experiență tradițională cu 
forme ale creației actuale, iar re
zultatele, cele mai bune, demonstrea
ză un studiu atent al patrimoniului 
nostru de artă. Mult» obiecte și-au 
păstrat funcționalitatea inițială, du- 
blînd-o cu noi valențe estetice".

„Nivelul la care a ajuns producția

■ B ■ ■ ■ ■ ■
cooperației meșteșugărești In dome
niul artei populare și al meșteșugu
rilor artistice — apreciază dr. Paul 
Petrescu — l-am putut aprecia mai 
bine ca oricînd cu ocazia expoziției de 
contractări care a avut loc între 
19—30 octombrie a. c„ la Mamaia, 
un adevărat tîrg de artă populară și 
artizanat, in care 100 de unități 
producătoare din întreaga țară ex
puneau peste 10 000 de produse. In 
această expoziție, cantitatea și cali
tatea erau reunite în proporții im
presionante. Erau obiecte de o mare 
frumusețe artistică, autentice și ori

ginale. lucrate în unele din cele mai 
reprezentative zone etnografice ale 
țării noastre".

Sînt, așa după cum s-a remarcat, 
realizări meritorii, demne de apre
ciere, dar încă destul de rar întîlnite 
în circuitul curent al comerțului. Și 
nu credem că rămînerea lor în sta
diul de proiect ar fi destinația cea 
mai indicată In acest sens, contrac
tarea și apariția cît mai urgentă pe 
piață a unor asemenea produse de 
ales gust artistic se impun cu nece
sitate.

CONDIȚIILE TEHNICE — UN IM
PEDIMENT ? Realizările înregistrate 
pină acum sînt meritorii. Ele iradia
ză sentimentul stenic de încredere 
în valorile artei populare atrăgind 
însă atenția asupra faptului că mij
loacele nu rămin scop în sine, ci 
devin instrumente ce slujesc înnoi
rii autentice. Și. într-o primă ordine 
a importanței, asigurarea unor con
diții optime de realizare se impune.

După cum remarca artista de
coratoare Graziela Stoichiță. reali
zarea seriilor comerciale depinde în 
primul rînd de existența unor mate
riale în cantități suficiente, de per
fecționarea unor procedee tehnologice. 
„Ceramica, a adăugat Graziela Stoi
chiță, se află intr-un evident progres

tocmai datorită obținerii unor smal
țuri de mai bună calitate, a arderi
lor efectuate la temperaturi mai 
înalte. De asemenea, confecțiile, re- 
ourgînd la procedee tradiționale, au 
soluționat mai ușor și unele proble
me de ordin tehnic.

Pe lingă realizarea artistică pro- 
priu-zisă — calitatea implică și as
pectul realizării tehnice (perfecțiune 
în execuție acuratețe Ia finisaj etc.). 
Și dacă rezultatele înregistrate 
acum dovedesc o creștere calitativă, 
lucrurile sînt încă perfectibile. Nici 
pînă în prezent nu s-a aflat o for
mă de colaborare mai sistema

tică a Uniunii Artiștilor Plastici 
cu UCECOM în cadrul căreia 
prototipuri create de artiști decora
tori bine cunoscuți să poată fi asimi
late și scoase in serie mare de că
tre UCECOM. Realizarea acestui 
deziderat, exprimat de foarte multă 
vreme, ar aduce rezultate profitabile 
atit din punct de vedere artistic, cil 
și comercial". „Am văzut întotdeau
na posibilă o asemenea colaborare 
— ne-a spus artistul decorator Patri
cio Mateescu. Un prim pas a fost 
făcut prin înființarea consiliului ar
tistic, prin angajarea unor creatori 
permanenți, a unor tineri absolvenți 
cu posibilități. Și totuși, eforturile 
artiștiloi noștri de a se adapta unor 
noi condiții, de a-și lăsa proiectul 
in execuția altcuiva sînt încă foarte 
mici. Aceasta ține de schimbarea unei 
întregi mentalități. Multe din lucrările 
artiștilor noștri nu se potrivesc mul
tiplicării în serie, sînt hibride, prin 
soluțiile pe care le propun păstrea
ză mult prea puternic caracterul de 
unicat. Cred însă că în momentul in 
care va lua ființă Combinatul fon
dului plastic — acum în curs de 
organizare — se va petrece o schim
bare radicală. In cadrul lui vom pu
tea experimenta și forma o gindire 
creatoare impusă de cerințele vieții

b b a a a b
moderne. Va fi un prim pas pe ca
lea creării unui design românesc".

DE CE APAR TOTUȘI PRODUSE 
URITE, DE PROST GUST ? A alege 
înseamnă a exclude. A exclude obiec
tele urîte, lipsite de orice calitate 
artistică, obiecte de prost gust, care 
invadează încă piețele mai tuturor 
stațiunilor balneo-climaterice. Și ne 
întrebăm încă o dată, a cita oară, de 
ce asemenea produse sînt lăsate să a- 
pară pe piață fără nici un control. „Se 
simte nevoia conjugării eforturilor 
pentru a combate producția de prost 
gust acolo unde ea a reușit să se 
încuibe fără stingherire — ne-a spus 
Vasile Drăguț. . Mă refer acum la 
producția unităților industriei loca
le, a cooperativelor de consum și a 
gospodăriilor agricole, care invadea
ză rețeaua comercială, întreținînd o 
stare confuză în aprecierea artizana
tului de calitate. Succesele UCECOM- 
ului dovedesc cu prisosință cît de 
mult se poate obține în producția ar
tizanală, cu condiția respectului pen
tru calitate și autentic. Consiliile de 
specialitate și-au dovedit în acest 
sens deplina utilitate. Considerăm că 
este timpul ca întreaga producție cu 
caracter artizanal, indiferent de pro
ducător, să intre în cadrul atenției 
organelor competente. Respectul față 
de nobila tradiție artistică a poporu
lui nostru, față de minunatele reali
zări ale prezentului ne obligă să fim 
exlgenți".

..Este urgeni necesar ca pro
ducția de artizanat din întreaga 
țară sâ fie supusă unui sistem de 
norme unitar, baza! oe avizarea 
unui consiliu artistic unic, a adăugat 
Paul Petrescu. Din acest punct de 
vedere va trebui sS se mediteze la 
cele mai eficace măsuri menite să 
ajute la calificarea oamenilor ce se 
dedică lucrărilor de artizanat. Ia îm
bogățirea universului lor spiritual, a 
dicernămintului artistic".

„Principalele probleme care se pun 
acum — a adăugat Vasile Drăguț — 
privesc desfacerea, introducerea ope
rativă și eficientă a acestor remarca
bile produse in circuitul comercial. 
Comparînd expoziția în discuție cu 
magazinele de artizanat nu se poate 
să nu remarcăm grava rămînere în 
urmă a acestora. Se simte nevoia 
unui magazin-pilot și, totodată, a 
lărgirii rețelei de magazine speciali
zate. care să reflecte nemijlocit pro
ducția de autentică valoare a coope
rativelor de artă populară și mește
șuguri artistice".



SCINTEIA marți 15 decembrie 1970 PAGINA 5
S3

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU LA MOSCOVA

Luni dimineața a plecat la Moscova 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Republi
cii Socialiste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 50-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Petre Lupu, ministrul muncii, 
Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii 
naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față I. S. Ilin, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în aceeași zi, la aeroportul Șere- 

metievo. tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu a fost întîmpinat de M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., șl N. V. Faa- 
deev, secretarul C.A.E.R.

Au fost prezenți Ion Ciubotaru, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al României 
la Moscova, și V. Bucur, locțiitor al 
reprezentantului permanent al Româ
niei la C.A.E.R., precum și membri 
ai ambasadei.

Plecarea la Belgrad a unei delegații
de activiști ai P.C.R

viața internațională

Luni seara a plecat la Belgrad o 
delegației de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tovară
șul Ion St. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, care, la invita
ția Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, va face o vizită în 
schimb de experiență în această țară.

La plecare, pe peronul Gării de Nord, 
delegația a fost condusă de tovară
șul Paul Nagy, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Iso Njegovan, amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Uniunilor Profesionale 
din R. P. Albania, condusă de Rita 
Marko, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunilor Profesionale, amba
sadorul acestei țări la București, Ni- 
kolla Profi, a oferit luni seară o masă 
în saloanele Restaurantului „Athenee 
Palace".

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. a! P.C.R., Florian Dă- 
nălache, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R./ Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., secretari ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Suzana Gâdea, mem
bru al Consiliului de Stat, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale, membri ai Comitetului Execu
tiv aî Consiliului Central al U.G.S.R., 
oameni de știință și cultură, activiști 
ai sindicatelor, ziariști.

Au participat membrii delegației 
albaneze, Qimo Kocani, 
Prezidiului Consiliului 
U.P.A., Shega Asabella, 
Consiliului regional al 
din districtul Gjiorcaster, 
Hita, președintele Comitetului

eleatului de 
Filip Kota, 
ternaționale 
U.P.A.

în timpul mesei, care a decurs în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
Nikolla Profi și Florian Dănălache 
au toastat pentru clasa muncitoare 
din cele două țări, pentru Partidul 
Comunist Român, în frunte cu tova- 
răul Nicolae Ceaușescu și Partidul 
Muncii din Albania, în frunte cu to
varășul Enver Hodja, pentru întări
rea prieteniei și colaborării dintre 
România și Albania.

în cursul dimineții, delegația Uniu- I 
nilor Profesionale din R. P. Albania I 
a făcut o vizită la Fabrica de mașini- I 
unelte și agregate București, iar I 
după-amiază s-a întîlnit cu activul I 
Consiliului municipal al sindicatelor I 
București. (Agerpres) |

la rafinăria din Fieri, și, 
șeful secției Relații In
al Consiliului Central al'

Cronica zilei

Lucrările Congresului
P. C. din Uruguay

Raportul prezentat de R. Arismendi

INFORMAȚIE
în conformitate cu hotărîrea Co

mitetului miniștrilor apărării statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, ședința următoare a acestuia 
va avea loc la 21—23 decembrie a.c., 
in orașul Budapesta.

membru al 
Central al 
președintele 
sindicatelor 

Murat 
sin-

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat telegra
me de felicitare lui Tekin Ariburun 
și Sabit Osman Avei, cu ocazia re
centei lor alegeri în funcțiile de pre-- 
ședinte al Senatului și respectiv pre
ședinte al Adunării Naționale a Tur
ciei.

Sosirea in Capitală 
a A. S. prințul 

Shahpoor Mahmood 
Reza Pahlavi

Luni seara a sosit în Capitală 
Altețea Sa prințul Shahpoor Mah
mood Reza Pahlavi, fratele Șahin- 
șahului Iranului, care va face o vi
zită în țara noastră, la invitația mi
nistrului industriei miniere și geolo
giei.

înaltul oaspete a fost întîmpinat 
la aeroportul Otopeni de ministrul 
Bujor Almășan, de alți membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei.

Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iranului la 
București, Cyrus Zoka, și membri ai 
ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

,16, 17 și 18 decembrie. In țară : 
Vremea se va răci ușor, incepind din 
nord-vestul țării. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare, mai frecvente în 
a doua parte a intervalului. Vînt po
trivit, cu intensificări de. scurtă 
durată din sectorul nord-sstic.. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 2 grade, iar 
maximele între minus 3 și plus 7 
grade. In București : Vreme în curs 
de răcire ușoară. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt potrivit, cu intensi
ficări trecătoare. Temperatura în 
scădere.

în 
de

Și. 
do-

C.E.C. VĂ OFERĂ:
LIBRETE DE ECONOMII 

CUDORINDA 
ȘI CÎȘTIGURI 

IN AUTOTURISME
Libretul de economii cu do- 

bîndă și cîștiguri în autotu
risme — mijloc deosebit de a- 
vantajos de păstrare și spo
rire a veniturilor bănești per
sonale. — este în prezent in
strumentul de economisire 
preferat de un număr foarte 
mare de cetățeni de la orașe 
și sate.

O dată cu creșterea numă
rului titularilor de librete de 
economii cu dobîndă și ciști- 
gurî în autoturisme și a su
melor depuse de populație pe 
acest instrument de economi
sire, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă, prin tra
geri la sorți, un număr tot 
mai mare de cîștiguri în auto
turisme. Astfel, la tragerile la 
sorți pentru trimestrele I, II 
și III din acest an au fost a- 
cordate 1133 autoturisme, res
pectiv cu 194 mai multe auto
turisme decît în aceeași peri
oadă a anului trecut.

Deși cîștigurile în autoturis
me constituie principalul a- 
vantaj al economisirii pe aces
te librete, el nu este singurul. 
Toți titularii de librete, atît 
cei care au cîștigat autoturis
me, cît și ceilalți beneficiază, 
în același timp, și de dobînzi

anuale care, adăugate la su
mele pe care le au depuse, le 
majorează soldul economiilor.

LIBRETE DE ECONOMII 
PENTRU TURISM

Pasiunea pentru turism, do
rința de a călători în străină
tate poate fi satisfăcută și prin 
libretul de economii pentru 
turism. El vă oferă posibili
tatea să obțineți cîștiguri în 
excursii în străinătate orga
nizate prin O.N.T., cîștiguri în 
bani pentru diferite excursii 
individuale în străinătate 
în plus, să beneficiați de 
bînzi anuale.

Cîștigurile în excursii 
străinătate organizate 
O.N.T., ca și cîștigurile în bani 
pentru excursiile individuale 
sînt acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni titula
rilor acestor librete, prin tra
geri la sorți trimestriale, Cîș- 
tigătorii care efectuează ex
cursii individuale în străină
tate primesc, la cerere, o par
te din valoarea cîștigului (lei 
3 000) în valuta țărilor în care 
se deplasează.

Depunerile necesare^ pârtiei- 
, pârii l<ț tragerile la sorți pen
tru trimestrul 1/1971 ale libre
telor de economii cu dobînaă 
și cîștiguri în autoturisme și 
libretelor de economii pentru 
turism SE POT EFECTUA 
P1NĂ LA DATA DE 31 DE
CEMBRIE a.c. inclusiv.

Oțelul Roșu un deceniu
de existență urbană

Populația din orașul Oțelul Roșu 
a sărbătorit împlinirea unui deceniu 
de cînd localitatea lor a fost înscrisă 
pe harta patriei cu însemnul speci
fic orașelor. La adunarea festivă, care 
a avut loc cu acest prilej, au parti
cipat numeroși oțelari, laminatori, 
lăcătuși și strungari de la cunoscuta 
uzină din localitate, gospodine, pen
sionari, elevi. Erau prezenți tova- 
rșul Petre Blajovicl, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Trandafir Cocîrlă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., Ion 
Avram, ministrul construcțiilor de 
mașini, deputat în Marea Adunare 
Națională pentru circumscripția elec
torală Oțelul Roșu.

Numeroșii cetățeni care au luat

cuvîntul în cadrul festivității și-au 
exprimat mulțumirea și recunoștin
ța fierbinte pentru grija pe care 
conducerea partidului și statului nos
tru o manifestă pentru dezvoltarea 
economică, socială și culturală a a- 
cestui tinăr oraș. în încheiere, parti- 
cipanții la adunare au trimis pe a- 
dresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU personal, o 
telegramă In care își exprimă atașa
mentul profund pentru întreaga poli
tică a partidului și statului care are 
ca scop înflorirea patriei, 'a tuturor 
localităților ei, hotărîrea de a da via
ță multiplelor sarcini ce le revin în 
Viitorul cincinal.

Florea CIOBANU
corespondentul „Scînteii*

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
în prezent, are loc o mare cotitură în 
lupta istorică a popoarelor Iatino-a- 
mericane pentru eliberarea de sub do*  
minația imperialismului și a oligar
hiilor naționale — a declarat primul 
secretar al Partidului Comunist din 
Uruguay, Rodney Arismendi, în ra
portul prezentat la cel de-al XX-lea 
Congres al partidului, ale cărui lu
crări au început simbătă la Monte
video. Peru, Chile și Bolivia au făcut 
pași importanți în această direcție. 
Sîntem martorii unor schimbări im
portante în raportul de forțe dintre 
popoarele Americii și imperialismul

american — a spus vorbitorul. Relua
rea de către guvernul chilian a re
lațiilor cu Cuba dovedește această 
schimbare. Raportul de forțe în Ame
rica Latină se modifică în favoarea 
acelora care luptă pentru eliberare 
națională, democrație și progres so
cial — a subliniat Arismendi.

Abordînd o serie de probleme cu 
caracter intern, el a menționat că, în 
perioada care a urmat ultimului con
gres, rîndurile partidului comunist au 
sporit cu 26 000 de membri. Aceasta, 
a relevat el, a avut ca efect transfor
marea partidului intr-o organizație de 
masă și intr-o forță politică reală.

„Chile după o lună

■Hotăririle plenarei
C. C. al P. C

din Cehoslovacia

★
A sosit în Capitală Alhaji Yakubu 

Tali, ambasador extraordinar și ple-' 
nipotențiar al Republicii Ghana in 
Republica Socialistă România.

★
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, luni seara a sosit in 
Capitală, Orhan Eralp, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei. i

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de funcționari superiori din acest 
minister. Au fost prezenți Nazif 
Cuhruk, ambasadorul Turciei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni dimineața s-a înapoiat de la 

Londra delegația de specialiști con
dusă de Barbu Popescu, adjunct al 
ministrului agriculturii și silvicultu
rii. în timpul vizitei în Anglia, dele
gația a avut convorbiri cu reprezen
tanți ai unor instituții guvernamen
tale și firme de specialitate din acea
stă țară în legătură cu cooperarea în I 
domeniul îmbunătățirilor funciare.

★
La invitația Consiliului Național 

al Organizației pionierilor se află în 
țară, pentru a întreprinde un schimb 
de experiență, o delegație a Uniu
nii harțerilor polonezi (Organizația 
pionierilor din R. P. Polonă) condu
să de Stabuskaw Bogdanowicz, co- 
mandantul-șef al acestei uniuni.

★
Uniunea Compozitorilor a organi

zat, la sediul său, un simpozion dedi
cat creației beethoveniene. In ca
drul simpozionului, care a fost pre
cedat de cuvîntul lui Wilhelm Berger, 
secretar al Uniunii Compozitorilor, 
muzicologul Viorel Cosma și compo
zitorii- Adrian Rațiu și Anatol Vieru 
au făcut expuneri subliniind prețui -*  
rea de care se bucură Beethoven în 
lumea contemporană. Vorbitorii au 
înfățișat, de asemenea, aspecte ma
jore din activitatea creatoare a ge
nialului compozitor, relevînd totoda
tă răspîndirea operei sale în țara 
noastră de-a lungul timpului.

(Agerpres)

de guvern popular11
Ziarul „L’Humanite" a publicat un interviu acordat trimisului său 

special de către Luis Corvalan, secretar general al P.C. din Chile.

Măsuri pentru îmbunătățirea transportului pe calea ferată

Pentru asigurarea unor condiții bune 
de călătorie tineretului școlar care in
tră în vacanța de iarnă, Departamentul 
Căilor Ferate a luat unele măsuri 
privind sporirea capacității de trans
port pe liniile principale și secunda
re. Astfel, în ziua de 19 decembrie 
vor circula în plus trenurile de per
soane 3 283, cu plecarea la 15,15 pe 
traseul București Nord — Pedeal, și 
3 281 cu plecarea la 5,28 pe distanța 
București Nord — Brașov. De aseme
nea a fost alcătuită partea a doua la 
următoarele trenuri : 2 009 (plecarea 
ora 7,00 București Nord — Pitești), 
1 005 (plecarea ora 5,30 București 
Nord — Pitești), 1009 (plecarea ora 
17,10 București — Basarab — Pitești), 
1 003 (plecarea ora 17,30 București

Nord — Craiova), 5 009 (plecarea ora 
17,25 București Nord — Buzău), 5 005, 
(plecarea ora 14,20 București Nord — 
Mărășești), 521 (plecarea ora 16,00 
București Nord — Suceava), 65 (ple
carea ora 16.00 București Nord — 
Iași), 503 (plecarea ora 23,00 Bucu
rești Nord — Suceava), 2 015 (pleca
rea ora 8,50 București Basarab — Ro
șiori Nord), 1017 (plecarea ora 15.00 
București Nord — Roșiori Nord), 127 
(plecarea ora 23,20 București Nord — 
— Craiova — Timișoara Nord) și 321 
(plecarea ora 17,20 București Nord — 
Brașov).

în ciirînd, urmează să se definiti
veze și alte măsuri menite să satis
facă solicitările populației în acest 

sezon. (Agerpres)
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Sportivi romani
în întreceri internaționaie

în citeva rînduri
Turneul internațional feminin de 

handbal, desfășurat in capitala Iugo
slaviei, a luat sfirșit cU victoria selec
ționatei orașului București, care, în 
meciul decisiv, a învins cu scorul de 
17—12 (11—6) reprezentativa orașului 
Belgrad. Pentru locul 3, selecționata 
Sofiei a întrecut cu 14—8 (7—3) echi
pa Budapestei.

div s-a încheiat la egalitate : 5—5.
Din rîndul pugiliștilor români s-au 
remarcat Cornel Dumitrescu, Marcel 
Lupu, Eugen Gorea, Augustin Iacob.

După consumarea a 9 runde, maes- 
tra româncă Alexandra Nicolau a 
preluat conducerea în turneul Inter
național de șah de Ia Vrnjacka Banja, 
totalizînd 6,5 puncte (o partidă mai 
mult jucată). Ea este urmată de La- 
zarevici (Iugoslavia), Aleksandreva 
(U.R.S.S.) 6 puncte, Veroczi (Unga
ria) 5 puncte, Eretova (Cehoslovacia) 
5 puncte, Pytel (Polonia) — o parti
dă în plus.

Concursul internațional de patinaj 
artistic (juniori), disputat la Banska 
Bystrica (Cehoslovacia), a revenit lui 
B. Vundrlich (R.D. Germană) cu 
1272,6 puncte, secundat de austriacul 
Koppelent — 1193,8 puncte. Tinerii 
patinatori români Mircea Ion și Oc
tavian Goga au ocupat locurile 4 și 
respectiv 7.

AGENȚIA FRANCE PRESSE: 
Clasamentul sportivilor 

anului 1970
In urma anchetei efectuate de re

dacția sportivă a Agenției France 
Presse, ciclistul belgian EDDY MER
CKX a fost desemnat cel mai bun 
sportiv al anului 1970. După cum 
știe, Eddy Merckx a cîștigat anul 
cesta tururile cicliste ale Italiei 
Franței și a terminat învingător 
alte curse clasice internaționale.

Iată clasamentul agenției de presă 
franceze : 1. EDDY MERCKX (Bel
gia) — ciclism : 2. Pele (Brazilia) —

se 
a- 
ȘÎ 
în
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fotbal ; 3. Christos Papanicolau (Gre
cia) — atletism ; 4. Gunnar Larsson 
(Suedia) — natație ; 5. Ni Chi-cin 
(R. P. Chineză) — atletism ; 6. Vasili 
Alekseev (U.R.S.S.) — haltere ; 
Jochen Rindt (Austria) — automobi
lism ; 8. Roland Mattes (R.D. Germa
nă) — natație ; 9. Mark Spitz (S.U.A.)
— natație ; 10. Cassius Clay (S.U.A.)
— box.

7.

Partidele din cea de-a 12-a rundă 
a turneului internațional masculin de 
șah de la Ciaciak (Iugoslavia) s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Szily—Popov remiză ; Liubojevici— 
Nicolici 1—0 ; Lazacevici — Maistoro- 
vici remiză ; Quinteros—Voiculescu 
1—0 ; Milanovici—Cirici remiză ; 
Balcerovski—Tringov remiză. în 
clasament continuă să conducă iugo
slavul Pianinei cu 9 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Quinteros 
7,5 puncte (1), Popov 7.5 puncte, Liu
bojevici 7 puncte (1). Voiculescu ocu
pă locul 6 cu 5,5 puncte.

DE AUTOMOBILISM

Dispute în lumea schiului
Secretarul general al Federației In

ternaționale de Schi, Sigge Bergman, 
aflat în vizită la Praga, a declarat 
că „și alți schiori" vor boicota jocu
rile olimpice de iarnă de la Sapporo, 
în cazul cînd cei 10 schiori vizați de 
C.I.O. și acuzați de profesionism vor 
fi excluși de la Olimpiada Albă. 
Sigge Bergman a arătat că din punc
tul de vedere al Federației Interna
tionale de Schi nici un schior nu a 
încălcat regulile amatorismului, iar 
acuzațiile președintelui C.I.O., A 
Brundage, sînt simple pretexte pen
tru a tulbura activitatea unuia din
tre cele mai răspindite sporturi.

Desfășurată la Plovdiv, întîlnirea 
de box dintre echipele de tineret 
Vnhța București și Lokomotiv Plov-

La Paris, în prezența a numeroa
se personalități din lumea automo
bilismului, printre care se aflau nu
meroși piloți celebri ca, Jacky Ste
wart, Jacky Ickx Jean-Pierre Bel- 
toise, Joachim Bonnier, Federația In
ternațională de Automobilism a acor
dat recompensele sale pentru perfor
manțele anului ce se încheie. Cu 
titlu postum austriacului JOCHEN 
RINDT i s-a atribuit titlul de cam
pion mondial și o cupă inmînată vă
duvei acestuia, Nina Rindt. Premiul 
pentru cel mai bun automobilist de 
formula II a fost atribuit elvețianu
lui CLAY REGAZZONI. Cupa inter
națională a constructorilor automobi-

lelor formula I a fost atribuită măr
cii „LOTUS-FORD", iar cupa inter
națională formula II firmei „POR
SCHE".

Noul președinte al Comisiei spor
tive internaționale de pe lingă Fe
derația Internațională de Automobi
lism, Alfons von Metternich, a decla
rat ziariștilor prezenți că sportul au
tomobilistic este în plină evoluție și 
că este necesar să existe o perfectă 
coordonare între organele care con
duc activitatea acestei discipline și 
constructorii de automobile, pentru 
a asigura marilor competiții o des
fășurare cit mai perfectă.

HOCHEI: Succes al juniori
lor cehoslovaci

Faza preliminară a campionatului 
european de hochei pe gheață, rezer- 
zat echipelor de juniori, s-a desfă
șurat în locațitatea finlandeză Tam
pere, încheindu-se cu victoria selec
ționatei Cehoslovaciei — 5 puncte, 
urmată de U.R.S.S. — 4 -puncte, Sue
dia — 4 puncte. Finlanda — 2 punc
te. în ultima zi a turneului, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu 5—2 for
mația U.R.S.S., iar reprezentativa 
Suediei a învins eu 10—5 echipa Fin
landei.

Răspunzînd la o întrebare cu pri
vire la activitatea desfășurată în luna 
care s-a scurs de la instalarea actua
lului guvern, Corvalan a spus : 
O lună este un timp scurt. Totuși, 
fără a cere permisiunea cuiva, gu
vernul condus de Salvador Allende 
a restabilit relațiile diplomatice cu 
Cuba, l-a retras pe reprezentantul 
chilian din comisia așa-numită pen
tru reunificarea Coreei, a extins 
schimburile comerciale cu Coreea 
populară, a votat pentru admiterea 
Chinei la O.N.U. Și toate acestea sînt 
de-abia un început. Au fost anulate 
20 de decrete ale guvernului prece
dent, care prevedeau ridicări de pre
țuri, a fost impusă reintegrarea mun
citorilor concediăți de diferite între
prinderi, s-a introdus asistența me
dicală gratuită. Guvernul a dizolvat, 
totodată, grupul mobil de carabinieri 
(care era un fel de brigadă specială 
antimuncitorească). El a hotărît în
ființarea unui consiliu național al 
economiei, la care participă repre
zentanți ai sindicatelor, ai organiza
țiilor sociale. De asemenea au fost 
deschisee porțile ministerelor, ale în
tregii administrații publice influenței 
poporului.

Președintele Allende a semnat, de 
curind, un decret pentru exproprie
rea importantei întreprinderi textile 
„Bellavista-Tome", care, din luna 
septembrie, nu-și mai plătise perso
nalul și al cărei principal acționar, 
miliardarul Teofilo Yarur, a părășit 
țara, luînd cu el 2 miliarde de pesos. 
„Este primul decret de acest fel, a 

'spus președintei?Allende, dhît nu til- 
timul".

Răspunzînd la o altă întrebare, 
Luis Corvalan, a spus : Programul 
Frontului Unității Populare prevede 
naționalizarea cuprului, a comerțului 
exterior, a monopolurilor de produc
ție și de distribuție, o profundă re
formă agrară. Noi considerăm — și 
întregul guvern este de acord — că 
aceste schimbări trebuie înfăptuite 
imediat.

Imperialismul, oligarhia — a spus 
mai departe Luis Corvalan — con
trolează încă centrele puterii econo
mice. Iată tot atîtea motive pentru a 
acționa rapid. Nimic nu este astăzi 
mai revoluționar decît realizarea pro
gramului guvernamental. Abia acum 
încep luptele cele mai importante.

Strategia noastră unitară nu a fost 
totdeauna bine înțeleasă de către toți. 
Unii preconizează unitatea între so
cialiști și comuniști, fără partidul ra
dical. Vreau să spun că dacă nu ar 
fi existat o înțelegere între comu
niști, socialiști, radicali și alte for
mațiuni de stînga, nu ar fi existat 
o unitate populară și nu ar fi existat, 
deci, un guvern popular.

Unitatea a fost cheia victoriei. Ea 
rămîne cheia succesului. Nu este 
vorba de o formulă mecanică, ab
stractă. Ea are un context precis și 
răspunde unei'necesități imperioase : 
prefacerea societății. A avut loc o în
țelegere prealabilă asupra unui pro
gram. înțelegerea a favorizat reali
zarea răspunderilor la toate eșaloa
nele Ea joacă același rol de fiecare 
dată cînd trebuie să se ia o hotărîre 
importantă.

în aprilie, vor avea loc alegeri 
municipale. Ele vor constitui un test 
Important. Legea electorală interzice 
alianțele, astfel Incit- fiecare partid 
își va prezenta candidați proprii. 
Obiectivul comun va fi consolidarea, 
extinderea atenției de care se bucură 
guvernul popular. .Aceasta va depin
de în mare parte de cele ce se vor 
înfăptui in cursul următoarelor trei 
luni. Este un motiv în plus pentru a 
acționa și pentru a acționa rapid, 
pentru a întreprinde chiar de pe acum 
schimbările fundamentale indispen
sabile. Aceasta este, repet, părerea 
noastră și părerea întregului guvern. 
Lupta întregului popor, a milioanelor 
de chilieni este necesară in acest 
scop.

PRAG A 14 (Agerpres). — în hotă
rî rea adoptată de plenara Comitetu
lui Central al P.C, din Cehoslovacia 
care, după cum s-a mai anunțat, a 
avut loc la Praga în zilele de 10 și 
11 decembrie, se arată că participan- 
ții au discutat și aprobat raportul 
Prezidiului C.C. cu privire la princi
palele sarcini ale partidului după 
preschimbarea carnetelor de partid, 
prezentat de G. Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C. Hotărîrea, difuzată 
de agenția C.T.K., menționează că 
s-au purtat discuții pe marginea in
formării Prezidiului C.C. privind a- 
naliza dezvoltării economiei națio
nale în acest an, principalele sarcini 
și direcții ale planului economic pe 
anul 1971 și pregătirea proiectului ce
lui de-al V-lea plan cincinal. De ase
menea, au fost dezbătute rezultatele 
Consfătuirii de la Berlin a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de Ia Varșovia.

Plenara a aprobat eliberarea lui 
Frantisek Pene din funcțiile de se
cretar al C.C. al P.C.C., membru al 
Secretariatului și președinte al Co
misiei agricole a C.C. al P.C.C., In 
legătură cu trecerea sa în alt post ; 
ea a ales pe Oldrich Svestka în func
ția de secretar și membru al Secre
tariatului C.C. al P.C.C. Plenara a 
confirmat excluderea lui Oldrich Cer- 
nik din rîndurile membrilor Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

de Miniștri al R.P. Polone

(Agerpres)

Sesiunea Camerei Populare
a R. D. Germane

BERLIN — Corespondentul Ager
pres St. Deju transmite : Cea de-a 
19-a sesiune a Camerei Populare a 
R.D.G. a dezbătut și aprobat, la 14 
decembrie, planul economiei națio
nale și bugetul de stat pe anul 1971.

Planul de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. prevede pentru 
anul 1971 o creștere a venitului na
țional cu 4,9' la sută față de 1970, 
creșterea productivității muncii cu 
5,4 la sută, a producției de mărfuri 
industriale cu 5,6 la sută. La inves
tiții se prevede o scădere cu 1,5 la 
sută. Producția agricolă urmează să 
marcheze o creștere cu 3,2 la sută, 
iar volumul comerțului exterior cu 
8 la sută.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gerhard Schiirer, a prezentat 
realizările anului curent și a precizat 
că în anul 1970 productivitatea mun
cii crește față de 1969 cu aproximativ 
5 la șută, producția de mărfuri in
dustriale cu 6 la sută, iar volumul 
schimburilor de mărfuri cu 4,6 la 
sută. Vorbitorul a anunțat că planul 
economic pe anul 1970 nu va putea

Premierul britanic 
despre deteriorarea

raporturilor 
anglo-amerîcane
LONDRA 14 (Agerpres). — 

preajma vizitei pe care urmează 
facă în Statele Unite, i 
britanic, Edward Heath, a abordat, 
jn cursul unui interviu acordat pu
blicației „U. S. News and World Re
port", o serie de aspecte ale relații
lor dintre Marea Britanie și Statele 
Unite.

Edward 
preluarea funcției de prim-ministru, 
în urma victoriei electorale conser
vatoare din iunie, „a fost tulburat 
consta tind că raporturile bilaterale 
strinse, considerate drept garantate 
in cursul ultimei sale participări la 
guvern cu șase ani în urmă, s-au 
deteriorat în mod regretabil".

întrebat dacă este îngrijorat de e- 
ventualitatea unui război comercial 
intre Marea Britanie și S.U.A. și de 
sporirea restricțiilor in relațiile bi
laterale, Edward Heath a răspuns 
printr-un „da" fără echivoc, adău
gind : „Trebuie s-o spun — și am 
mai spus-o președintelui Nixon — 
că există unele aspecte ale legii pri
vitoare la comerț prezentate congre
sului care ar putea lesne declanșa o 
reacție în lanț, implicînd războiul 
comercial ca o consecință inevita
bilă".

- în
1 s-o 

premierul

Heath a relevat că, după

fi îndeplinit la toți indicii datorită 
unor cauze obiective și subiective.

Bugetul de stat al R.D.G. pe anul 
1971 prevede venituri în valoare de 
75 786 milioane mărci și chel
tuieli de 75 740 milioane mărci, 
excedentul de încasări față de chel
tuieli constituind 46,0 milioane mărci. 
Ministrul de finanțe, Siegfried Bohm, 
a subliniat că bugetul de stat pe anul 
1971 va trebui să recupereze și pier
derile anului 1970 și de aceea este 
necesară o politică judicioasă de in
vestiții.

Cele două legi au fost aprobate în 
unanimitate de către Camera Popu
lară a R.D.G.

La cea de-a 19-a sesiune a Came
rei Populare au participat Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R.DG., prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., și Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R.P. Polone a ®- 
doptato hotărîre eu privire la mo
dificarea prețurilor de vînzare cu 
amănuntul, la?»’serie de produsei a- 
nunță agenția PAP. Hotărîrea pre
vede reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la unele produse in
dustriale și, în același timp, majo
rarea prețurilor Ia unele produse ali
mentare. Astfel se reduc preturile 
la medicamente, unele produse elec
trotehnice. țesăturile din fibre sin
tetice, produsele cosmetice și obiec
tele din mase plastice. Pe de altă 
parte, s-a stabilit majorarea prețu
rilor la carne și produse din carne, 
produse lactate, unele produse din 
fructe, paste făinoase, pește și pro
duse de pescărie, articole din bum
bac, lină, o serie de combustibili etc.

Agenția relevă că. potrivit calcu
lelor preliminare, creșterea prețuri
lor la produsele alimentare va spori 
cheltuielile anuale ale populației cu 
aproximativ 15,7 miliarde zloți. iar 
reducerea prețurilor la produsele in
dustriale va reduce cheltuielile popu
lației cu 10,9 miliarde zloți. Dife
rența dintre aceste cifre se micșo
rează prin suplimentarea cu cca. 920 
milioane zloți a alocațiilor pentru fa
miliile cu cele mai scăzute venituri, 
prin reducerea taxei de abonament la 
televiziune și prin alte măsuri în 
avantajul populației.

In luarea acestei hotărîri, men
ționează agenția, guvernul s-a că
lăuzit atît după necesitatea punerii 
de acord a cererii de produse ali
mentare, în special carne, cu posibili
tățile reale de aprovizionare a pie
ței, cît și după necesitatea de adap
tare a întregului sistem al prețuri
lor de vînzare cu amănuntul, deci a 
structurii consumului, la nevoile 
dezvoltării economiei naționale.

Presa poloneză de duminică a in
serat un comentariu în care se arată 
că la o serie de produse, cu precădere 
alimentare, statul era obligat să aco
pere din buget un deficit tot mai 
mare, datorită decalajului existent 
intre prețul de desfacere și cel de 
producție.

Perspectivele schimburilor comerciale 
polono - vest germane

VARȘOVIA 14 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Publicația săptămînală poloneză 
„Perspektywy" analizează în ultimul 
său număr stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a schimburilor 
comerciale dintre Polonia și R. F. a 
Germaniei, subliniind, în primul rînd, 
că unei creșteri continue a volumu
lui schimburilor reciproce în ultimii 
ani i-a corespuns o creștere a di
mensiunilor și o îmbogățire și diver
sificare a produselor oferite la export 
de către cele două părți. „Perspek
tywy" apreciază pozitiv faptul că, în 
pofida lipsei de relații diplomatice 
între cele două țări, s-a reușit găsi
rea unor astfel de forme de relații 
economice, care au permis menține
rea și chiar creșterea schimburilor 
reciproce.

R.F.G. se plasează în rîndul celor 
mai importanți parteneri ai Poloniei 
din grupul țărilor capitaliste dezvol
tate (în 1969 ponderea R.F.G. în to
talul schimburilor externe ale Polo
niei a fost de circa 4 la sută, ea fiind 
depășită doar de Anglia, atît la ex
port cît și Ia import). în ce privește 
participarea R. F. a Germaniei în 
comerțul Poloniei cu țările capitaliste 
dezvoltate, ea se cifrează la 15 la 
sută.

Analizînd structura schimburilor 
reciproce polono—vest-germane, revis
ta subliniază existența unor serioase 
disproporții. Astfel, ultimii ani au 
marcat o creștere de peste două ori 
a importului Poloniei din R.F.G., în

timp ce exportul polonez In R.F.G. 
a crescut cu numai 16 la sută. Livră
rile poloneze de mașini și utilaje pe 
piața vest-germană reprezintă doar 
1/10 din volumul exportului R.F.G. la 
aceeași categorie de produse în Po
lonia. Incepind cu anul trecut, partea 
poloneză a introdus pe listele de ex
port în R.F.G. o serie de mașini u- 
nelte, utilaje energetice și motoare 
electrice, însă, din cauză că R.F.G. 
oferă condiții de credit mai puțin 
avantajoase partenerului polonez de- 
cit în cazul altor țări, nu s-a putut 
ajunge la încheierea unor tranzacții 
mai mari de tipul obiectivelor com
plete sau de utilare în întregime a 
unor unități industriale, subliniază 
„Perspektywy".

Noul acord pe termen lung, sem
nat în octombrie 1970, pe perioada 
1970—1974, constituie o bază bună în 
vederea creșterii volumului schimbu
rilor de mărfuri și a îmbogățirii for
melor de colaborare economică. „Nu 
încape îndoială, scrie „Perspektywy" 
că normalizarea relațiilor interstatale 
trebuie să creeze condiții și o atmos
feră mai bună pentru dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării economice".

La rîndu! său, „Glos Pracy" relevă 
într-o corespondență din Bonn că 
pentru prima oară, în 1969, valoarea 
schimburilor reciproce polono—vest- 
germane a depășit cifra de 1 miliard 
de mărci. în ce privește anul în curs, 
scrie „Glos Pracy“, pînă în iunie a. c. 
au fost înregistrate creșteri atît la 
import, cît și la export.



viața internațională
în dezbatere la O.N.U.

0 REZOlUTIf PRIVIND ÎNTĂRIREA

NEW YORK 14. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a luat în dezbatere 
un proiect de rezoluție supus de un 
grup de 9 state, conținînd Declara
ția asupra întăririi securității inter
naționale, apreciată de majoritatea 
covîrșitoare a delegațiilor statelor 
membre drept unul dintre cele mai 
importante documente ale celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Generale.

Proiectul de rezoluție a fost in
trodus în dezbateri de reprezentan
tul permanent al Braziliei la O.N.U., 
Araujo Castro, la punctul intitulat 
..întărirea securității internaționale*',  
înscris pe agenda sesiunii din ini
țiativa Uniunii Sovietice.

Dezbaterile generale asupra acestui 
punct au început în primele zile ale 
sesiunii, însă, dată fiind însemnătatea 
deosebită a problemei, complexitatea 
ei, și avîndu-se în vedere necesita
tea întreprinderii unor măsuri con
crete în direcția asigurării păcii și 
securității, s-a hotărît amînarea lor 
pînă în ultima parte a sesiunii, pen
tru a se lăsa timp suficient consul
tărilor necesare întocmirii documen
tului final.

5

Declarația asupra întăririi secu
rității internaționale, care se așteap
tă să întrunească votul unanim al 
statelor membre ale Organizației, 
conține o serie de măsuri concrete 
în vederea atingerii obiectivului pro
pus. Documentul afirmă în mod so
lemn validitatea universală și necon
diționată a scopurilor și principiilor 
Cartei O.N.U. ca bază a relațiilor din
tre state, cheamă toate țările să se 
abțină de la amenințarea cu forța sau 
folosirea ei, reafirmă necesitatea res
pectării depline de către toți și față 
de toți a dreptului popoarelor de a-și 
hotărî singure destinele, fără nici un 
fel de amestec din afară. Totodată, 
Declarația cere statelor să apeleze, 
în rezolvarea diferendelor, la mij
loacele pașnice prevăzute în Cartă și 
să respecte cu strictețe principiile 
fundamentale ale independenței, su
veranității și integrității terito
riale a statelor. în încheiere, do
cumentul subliniază necesitatea în
făptuirii universalității Organizației 
Națiunilor Unite și cere secretarului 
general să întocmească un raport, pe 
care să-I prezinte următoarei sesiuni 
a Adunării Generale, asupra măsuri
lor întreprinse pentru transpunerea 
în practică a prevederilor acestei de
clarații.

LUPTE VIOLENTE ÎN CAMBODGIA
PNOM PENH 14 (Agerpres). — 

Lupte corp la corp se desfășoară de 
trei zile în regiunea orașului cam
bodgian Prey Totung, între forțele 
patriotice și trupe ale regimului Lon 
Noi, pentru controlul asupra acestei 
localități, a declarat un purtător de 
cuvînt al administrației de la Pnom 
Penh. Agențiile de presă semnalează 
că în regiunea localității respective, 
situată pe malul fluviului Mekong, la 
numai 60 km de capitala khmeră, sint 
concentrate însemnate efective ale 
forțelor patriotice. Trupele generalu
lui Lon Noi au solicitat intervenția 
aviației și artileriei pentru a face față 
situației.

Știrile difuzate de agențiile de pre
să semnalează totodată că forțele pa

triotice au atacat poziții amplasate 
la limita perimetrului de apărare a 
capitalei, la 18 km de Pnom Penh.

*
SAIGON 14 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Associated 
Press din Saigon, comandamentul 
forțelor S.U.A. a făcut cunoscut că, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, au fost 
doborîte deasupra Peninsulei indo- 
chirieze patru aparate de zbor ame
ricane.

Totalul pierderilor forțelor adriene 
ale S.U.A. în cursul acțiunilor de a- 
gresiune în cele trei țări ale Indochi- 
nei s-a ridicat, în ultimii zece ani, 
potrivit recunoașterilor oficiale, la 
7 379 de avioane și elicoptere dobo
rîte.

Declarația C. C. al P. C. Chinez 
și a guvernului R. P. Chineze

PEKIN 14 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Chinez și guvernul R. P. Chineze au 
dat publicității o declarație în care 
sprijină Apelul publicat la 10 de
cembrie de către C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și 
guvernul R.D.V., anunță agenția 
China Nouă.

Acest apel solemn și just — se 
spune în declarație — demonstrează 
hotărîrea nestrămutată a poporului 
vietnamez de a lupta și a învinge.

Referindu-se la reluarea de către

S.U.A. a bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam și la a- 
menințările împotriva R. D. Viet
nam, declarația subliniază că Repu
blica Democrată Vietnam este un 
stat independent și suveran, iar 
apărarea patriei impotriva actelor 
de agresiune constituie dreptul sacru 
al poporului vietnamez.

Poporul vietnamez este hotărît să 
lupte pînă la sfîrșit, iar poporul chi
nez, la rîndul său, este hotărit să-l 
sprijine pînă la sfîrșit, se subliniază 
in declarație.

Realizarea unei păci durabile în Europa 
deziderat major al popoarelor

Declarația Consiliului de Miniștri

al R. D. Germane

MOSCOVA

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI 

DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMÂNĂ

BERLIN 14 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane a dat publicității o 
declarație în care salută încheierea 
tratatului cu privire la bazele nor
malizării relațiilor dintre R. P. Po
lonă și R. F. a Germaniei. Tratatul 
este apreciat drept „un pas spre 
realizarea securității europene și 
spre asigurarea unei păci durabile 
pe continent**.

Declarația relevă ca un punct 
deosebit de important al tratatului 
recunoașterea inviolabilității fron

tierelor și respectarea integrității te
ritoriale și a suveranității tuturor 
statelor europene în cadrul frontie
relor lor actuale, ca o condiție fun
damentală pentru menținerea păcii. 
Nu poate exista nici o îndoială, se 
spune în declarație, că ratificarea 
grabnică a tratatului și respectarea 
lui strictă ar facilita normalizarea 
relațiilor dintre toate statele euro
pene și ar aduce o contribuție valo
roasă la consolidarea păcii pe conti
nent.

Interviu al ministrului de externe 

al R. P. Ungare
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, Jănos Peter, a opinat în ca
drul unui interviu televizat că pre
gătirile în vederea convocării confe
rinței general-europene au loc în 
condiții dificile, dar că aceste pregă
tiri progresează ; data convocării 
conferinței este doar o chestiune de 
timp, a adăugat ministrul ungar.

Răspunzînd unei întrebări privind 
tratatele sovieto—vest-german și po
lono—vest-german, el a relevat că 
partidul și guvernul ungar au a- 
preciat foarte călduros aceste tra
tate. Ratificarea lor, a subliniat mi
nistrul ungar, va înlesni reglemen
tarea relațiilor R. F. a Germaniei cu 
celelalte țări socialiste din Europa.

La întrebarea dacă soluționarea si
tuației Berlinului occidental consti
tuie o premisă pentru convocarea

Opinii ale ministrului

V1ENA 14. — Corespondentul Ager
pres Petre Stăncescu transmite : 
Ziarul „Die Presse**  publică o con
vorbire cu ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kirchsch- 
laeger, referitoare la unele probleme 
europene. După ce a subliniat evolu
ția satisfăcătoare a situației din Eu
ropa, ministrul austriac și-a argu
mentat observația menționind că, în 
problema securității, pe continent au 
loc „contacte active, dincolo de gra
nițele ideologice**.  în context el s-a 
referit la cale două tratate ale Re
publicii Federale a Germaniei, cu 
Uniunea Sovietică și. respectiv, cu

conferinței în problemele securității 
și colaborării în Europa, Jânos Peter 
a arătat că nimeni nu are dreptul să 
facă din anumite probleme o con
diție a soluționării altora. Dacă în 
pregătirea conferinței vom înregistra 
progrese, a spus el, aceasta va a- 
juta și la rezolvarea problemei Ber
linului occidental.

Referindu-se la întrevederea ne
oficială pe care a avut-o cu minis
trul de externe al Austriei, la 13 de
cembrie, Jănos Peter a spus că a- 
ceastă întrevedere face parte din- 
tr-un schimb de vederi cu caracter 
periodic, schimb asupra căruia cele 
două părți au căzut de acord în urma 
vizitei președintelui Austriei în R. P. 
Ungară. Aceasta constituie o trăsă
tură nouă în relațiile dintre Ungaria 
și Austria, a spus în încheiere mi
nistru) ungar al afacerilor externe.

de externe al Austriei

Polonia, care „au reprezentat un fac
tor important și real de destindere".

Pe de altă parte. „Die Presse" scrie 
că, în cadrul întâlnirii pe care Rudolf 
Kirchschlaeger a avut-o cu ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, Ja
nos Peter, „s-a acordat o atenție spo
rită problemei destinderii și garantă
rii securității în Europa". Cei doi 
miniștri — continuă ziarul — împăr
tășesc părerea că stabilirea unor ra
porturi de încredere între state con
stituie o premisă esențială pentru 
realizarea conferinței general-eu
ropene.

MOSCOVA 14. —
Corespondentul Ager
pres, LaurCnțiu Duță, 
transmite : La 14 de
cembrie a avut loc la 
Moscova a treia confe
rință unională a Aso
ciației de nrietenie so- 
vieto-române.

Din Prezidiul confe
rinței au făcut parte 
V. I. Konotop, membru 
al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comi
tetului regional Mosco
va al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii 
centrale a A.P.S.R., 
V. D. Sașin, minis
trul industriei petrolu
lui al U.R.S.S., gene
ralul de armată A. A 
Epișev, șeful Direcției 
Politice Superioare a 
armatei și flotei mari
time militare sovieti
ce, G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., 
B. N. Pastuhov, secre
tar al C.C. al Comso- 
molului, N. I Pankov, 
vicepreședinte al Pre
zidiului Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de 
prietenie și legături 
culturale cu străină
tatea, activiști ai C.C. 
al P.C.U.S., funcționari 
superiori ai Ministe
rului Afacerilor Ex
terne al "U.R.S.S., vi
cepreședinți și mem
bri ai conducerii cen
trale și filialelor re
publicane ale A.P.S.R.

în prezidiu au luat 
loc, de asemenea, Ion 
Moraru, secretar al 
Consiliului General al 
A.R.L.U.S. vicepre
ședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă al Republicii 
Socialiste România,

conducătorul delegației 
Consiliului general 
A.R.L.U.S., aflată în 
U.R.S.S., precum și 
Ion Ciubotaru, însărci
natul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova.

V. I. Konotop a pre
zentat raportul de ac
tivitate al asociației. 
Raportorul a arătat că 
prietenia dintre po
poarele sovietic și ro
mân „avînd rădăcini 
în trecutul îndepărtat, 
s-a călit în focul lup
telor crîncene împotri
va fascismului, se în
tărește și se dezvoltă 
pe fronturile construc
ției socialiste pașnice". 
El a evidențiat am
pla colaborare dintre 
U.R.S.S. și România, 
subliniind că aceasta 
contribuie la folosirea 
mai deplină și mai 
eficientă a resurselor 
fiecărei țări, la creș
terea continuă a bună
stării poporului .

în continuare, rapor
torul a prezentat o se
rie de aspecte ale ac
tivității asociației și a 
filialelor sale pentru 
popularizarea realități
lor din țara noastră, 
evidențiind colabora
rea fructuoasă dintre 
A.P.S.R. și A.R.L.U.S.

însărcinatul cu afa
ceri a. i. al României 
la Moscova, Ion Ciu
botaru, a mulțumit 
pentru cuvintele căl
duroase adresate po
porului român și a 
subliniat marea im
portanță pe care o a- 
cordă Partidul Comu
nist Român și guver
nul României socialis
te relațiilor de strînsă 
prietenie, alianță și

colaborare frățească 
cu Uniunea Sovietică, 
cu toate țările socia
liste.

Din partea Consi
liului General al 
A.R.L.U.S., conferința 
a fost salutată de con
ducătorul delegației 
române, Ion Moraru.

In numele A.R.L.U.S., 
el a oferit în dar o co
lecție de cărți de au
tori români, apărute 
in țara noastră cu pri
lejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin.

Participanții la cea 
de-a treia conferință 
unională a A.P.S.R. au 
adoptat un mesaj de 
salut către A.R.L.U.S.

în încheierea lucră
rilor, a fost aleasă 
noua conducere cen
trală a A.P.S.R. în 
prima sa ședință ple
nară, conducerea cen
trală a A.P.S.R. l-a 
reales în funcția de 
președinte pe V. I. 
Konotop. în funcția de 
prim-vicepreședinți au 
fost aleși : V. P. Mo- 
skovski, vicepreședinte 
al Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.U.S., 
redactor-șef al ziaru
lui „Sovetskaia Ros- 
sia“, V. D. Șașin, mi
nistrul industriei pe
trolului al U.R.S.S., 
G. G. Sotnikov, ad
junct al ministrului 
industriei construc
toare de mașini grele, 
energetice și de tran
sport al U.R.S.S., și 
A. G. Țukanova, can
didat în științe eco
nomice, docent la 
școala superioară de 
partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S.

în legătură cu evenimentele
din Orientul Apropiat

Delegația de activiști 
ai P. C. R. a sosit 

la Moscova
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

Luni a sosit la Moscova delegația de 
activiști ai P.C.R. condusă de tova
rășul Constantin Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct al 
șefului secției de propagandă a C.C. 
al P.C.R.

La sosire delegația a fost întâmpi
nată de S. G. Scerbakov, adjunctul 
șefului secției pentru știință și insti
tuțiile de învățămînt a C.C. al 
P.C.U.S., de activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., de însărcinatul cu afaceri 
a. i. al României la Moscova, Ion 
Ciubotaru.

„LUNOHOD-r
ia peste 800 de metri 
de locul de aselenizare

MOSCOVA 14 (Agerpres). — De 
la Centrul de legături radio la mare 
distanță, agenția TASS transmite că, 
la 13 decembrie, aflîndu-se la o dis
tanță de peste 800 metri de locul de 
aselenizare, „Lunohod-1“ a explorat 
timp de cîteva ore împrejurimile 
unui crater de origine recentă, cu 
diametrul de 30—35 metri, de care 
s-a apropiat la sfirșitul zilei sele
nare precedente.

La începutul ședinței de comuni
cații radio, „Lunohod-1“ a transmis 
imagini panoramice ale craterului, 
care vor permite realizarea unui plan 
amănunțit al terenului. Apoi, la dis
tanțe de 10—15 metri s-au efectuat 
analize pentru determinarea caracte
risticilor fizico-matematice ale so
lului, precum și analize ale compo
ziției sale chimice.

în legătură cu situația explorări
lor realizate pînă acum de luna- 
mobil se remarcă faptul că in timpul 
deplasării pe o porțiune de șes „Lu- 
nohod-l“ a realizat o fotografie pa
noramică, în care se vede distinct la 
distanța de circa 50 kilometri un ma
siv muntos cu altitudinea de 1,5 ki
lometri. De asemenea, a fost reali
zată fotografia treptei de coborire a 
stației „Luna 17“ de la distanța de 
642 metri.

Agenția TASS transmite că expe
riențele de lungă durată cu ajutorul 
luna-mobilului sovietic „Lunohod-1“ 
continuă.

RHODESIA

VIZITA UNEI DELEGAȚII 
A P.C. ITALIAN 

1N R.D. VIETNAM
HANOI 14 (Agerpres). — La invi

tația Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
o delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic și al Di
recțiunii partidului, a făcut o vizită 
de prietenie în R.D. Vietnam.

Delegația a fost primită de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
și a avut convorbiri cu o delegație 
condusă de Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic. în cursul dis
cuțiilor, reprezentanții celor două 
partide au procedat la un schimb de 
informații cu privire la situația din 
țările respective, întărirea relațiilor 
dintre cele două partide și intensifi
carea mișcării populare din Italia 
pentru sprijinirea luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii ame
ricane și pentru stabilirea de relații 
normale între Italia și R.D. Vietnam.

Noi condiții formulate« 
de autorii răpirii 

ambasadorului Elveției 
in Brazilia

RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). — 
Autorii răpirii ambasadorului elvețian 
in Brazilia, Giovanni Enrico Buchev, 
au formulat o nouă condiție pentru 
eliberarea acestuia. în mesaje trimi
se autorităților și unor ziare din sta
tele Sao Paulo și Parana, ei cer ca gu
vernul elvețian să dezvăluie numele 
cetățenilor brazilieni care au conturi 
în băncile elvețiene, în vederea pu
blicării lor în presa braziliană. După 
cum relatează din Rio de Janeiro 
agenția U.P.I., - mesajele respective 
informează, totodată, că Bucher este 
sănătos și se află într-o regiune din 
centrul Braziliei.

agențiile de presă
întrevedere Gromîko - 

Jedrychowski. Andrei 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., s-a întîlnit luni cu Ștefan 
Jedrychowski, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, care face o 
scurtă vizită la Moscova. Cu acest 
prilej, relatează agenția TASS — s-a 
făcut un schimb de păreri în pro
bleme care interesează cele două țări, 
inclusiv probleme privind securitatea 
europeană. în aceeași zi, cei doi mi
niștri au semnat un acord cu privire 
la colaborarea culturală și științifică 
dintre Uniunea Sovietică și Polonia.

tina au dat publicității un comuni

cat în care cer guvernului să între
prindă de urgență acțiuni pentru re
stabilirea organelor constituționale ale 
țării suspendate în urma loviturii 
militare din iunie 1966. Ei solicită, de 
asemenea, guvernului să restabilească 
drepturile politice.

TOK|° Constituirea Consiliului 
național pentru normalizarea 

relațiilor japono-chineze
TOKIO 14. — Corespondentul A- 

gerpres Florea Țuiu transmite : 
Duminică a fost constituit la Tokio 
Consiliul național pentru normali
zarea relațiilor japono-chineze. La 
ședința festivă de constituire, inițiată 
de partidul Komeito, au participat 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale japoneze. Comi
tetul de inițiativă a făcut cunoscut 
că a primit deja cereri de aderare 
din partea Asociației pentru promo
varea comerțului internațional, Car
tierului general al asociației pentru 
prietenia japono-chineză și a Asocia
ției pentru schimburi culturale ja
pono-chineze.

Hajime Terasawa, profesor la U- 
niversitatea Tokio, unul din organi
zatorii acestei mișcări, a declarat că 
intenționează ca acest consiliu să 
inițieze o mișcare națională pentru 
apropierea de Republica Populară 
Chineză, la care să participe orice 
persoană, indiferent de concepțiile ei 
ideologice.

transmit:

Obiectivul principal al Consiliului 
național pentru normalizarea relații
lor japono-chineze il constituie pro
movarea înțelegerii reciproce și a 
prieteniei, precum și normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări. Potri
vit statutului său, Consiliul se anga
jează să-și aducă contribuția la întă
rirea păcii mondiale prin adincirea 
prieteniei dintre popoarele japonez 
și chinez, intensificarea schimburilor 
economice și culturale, răspindirea 
informațiilor despre situația reală 
din China.

La ședința de constituire au par
ticipat, de asemenea, Yoshikatsu 
Takeiri, președintele partidului Ko
meito, deputați ai parlamentului, 
membri ai Ligii deputaților pentru 
restabilirea relațiilor japono-chineze.

în comitetul de conducere al Con
siliului național pentru normalizarea 
relațiilor japono-chineze au fost 
aleși, printre alții, Michio Royama 
și Hajime Terasawa, profesori la U- 
niversitatea din Tokio, Misao Obata 
și YOshihisa Kajiya, publiciști.

Agenția Kyodo relevă, pe de altă 
parte, că o campanie națională în 
vederea restabilirii relațiilor dintre 
Japonia și R. P. Chineză va fi lan
sată in cursul lunii ianuarie 1971 și 
de Partidul Socialist din Japonia, 
Consiliul general al sindicatelor ja
poneze (S.O.H.Y.O.) și organizațiile 
afiliate acestuia.

POZIȚIA R.A.U. *»*• ”* 
FAȚA DE PRELUNGIREA 

ACORDULUI DE ÎNCETARE 
A FOCULUI

CAIRO 14 (Agerpres). — Evocînd 
poziția R.A.U. față de prelungirea 
actualului acord de încetare a focu
lui in zona Canalului de Suez, pre
ședintele Anwar Sadat a relevat că 
țara sa nu va accepta o nouă prelun
gire cu încă trei luni a acestui a- 
cord, pină ce nu va fi stabilit un ca
lendar definitiv și practic de retra
gere a trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, se arată în me
sajul adresat de șeful statului egip
tean participanților la conferința is
lamică de la Tripoli.

Sudan și Siria — „va fi mai solidă și 
mai puternică dacă va ține seama de 
experiențele anterioare și de erorile 
comise in trecut". Pe de altă parte, 
premierul sirian și-a exprimat opinia 
că „unitatea arabă nu va fi completă 
decît cu condiția ca unitatea națio
nală să domnească in interiorul fie
cărei țări". In acest sens, el a relevat 
preocuparea noilor oficialități de la 
Damasc de a crea o alianță între toa
te forțele politice din țară.

Spre un front unit 
al mișcării de eliberare
LUSAKA 14 (Agerpres). — în ca

pitala Zambiei se desfășoară convor
biri intre reprezentanți ai partidelor 
Zamu și Zapu la care participă lideri 
ai celor două organizații interzise de 
autoritățile de la Salisbury. Convorbi
rile sint consacrate constituirii unui 
front unit al mișcării de eliberare îm
potriva regimului rasist din Rhodesia.

i

Greva muncitorilor en
glezi din industria energe
tică a luat sfîrșit DuPă trata' 
tivele desfășurate între reprezentanții 
sindicatelor muncitorilor din indu
stria energetică și ai organizației pa
tronale „Consiliul electricității", luni 
s-a anunțat hotărîrea sindicatelor de a 
dispune reluarea lucrului _ în toate 
centralele electrice din țară. Astfel, 
ia sfîrșit această grevă parțială a 
celor 125 000 de muncitori din indus
tria energetică. Dar. conflictul din- 
tre sindicate și patronat nu s-a în
cheiat : o comisie asupra compo
nenței căreia urmează să se pronunțe 
cele două părți iși va da intr-un 
viitor apropiat verdictul.

Liderii principalelor par
tide de opoziție din Argen

Zambia și Common- 
WCalth-Ul. Vorbind in cadrul unei 
conferințe de presă organizate la Lu
saka, președintele Kenneth Kaunda 
a relevat posibilitatea ca țara sa să 
părăsească Commonwealth-ul dacă 
Marea Britanie reia vînzările de arme 
către Republica Sud Africană. El a 
subliniat dificultatea de a < amine în 
Commonwealth în condițiile în care 
„principalul său membru livrează 
arme dușmanului".

Consiliul național al pa
tronatului francez a di£uzat 0 
declarație comună a federațiilor in
dustriale ale C.E.E. și ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) în care se exprimă „îngri
jorarea profundă față de legislația e- 
xaminată în prezent de Congresul 
S.U.A. care vizează o serie de restric
ții in domeniul comerțului exterior". 
(Proiectul de lege Mills — n. r.).

„Zilele poloneze", mani- 
festare organizată pentru a doua oară 
în decursul acestui an în Berlinul

occidental, au luat sfîrșit. Timp de 
16 zile, au avut loc o serie de mani
festări cu caracter cultural și econo
mic care au prezentat publicului 
vest-berlinez aspecte din viața po
porului polonez.

Autoritățile spaniole au 
închis clubul madrilen al 
amicilor UNESCO, taten«Mă 
cotidianul „Madrid". Poliția din capi
tala spaniolă a intervenit în cursul 
unei reuniuni a membrilor clubului, 
consacrată aniversării adoptării De
clarației drepturilor omului, a inter
zis lectura documentului și a sigilat 
încăperea în care se desfășura adu
narea.

Miniștrii de externe ai 
Pieței comune s au întrunit 
luni, la Bruxelles, pentru a încerca 
să soluționeze divergențele care per
sistă asupra a două probleme : crea
rea mult discutatei „uniuni moneta
re", precum și adoptarea unui punct 
de vedere comun în ce privește pe
rioada de tranziție pe care „cei șase" 
ar urma s-o acorde Angliei și ce
lorlalte trei țări candidate — Dane
marca, Irlanda și Norvegia — pînă la 
aderarea deplină la C.E.E.

Vulcanul Etna a început 
să erupă, din nou, aruncînd 
lavă încinsă pînă la o înălțime de 200 
de metri.

0 NOUĂ SCHIMBARE 
1N GUVERNUL S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a anunțat luni că 
ministrul finanțelor, David Kennedy, 
va fi înlocuit, începînd de la l fe
bruarie 1971, cu fostul guvernator al 
statului Texas, John Connally. Pre
ședintele a precizat că David Ken
nedy nu va părăsi administrația, ci 
va fi numit ambasador itinerant în
sărcinat cu probleme financiare pe 
lingă Departamentul de Stat.

Numirea lui Connally, care face 
parte din partidul democrat, este pri
ma de acest gen și constituie, după 
cum apreciază observatorii, o dova
dă a dorinței președintelui Nixon de 
a realiza o apropiere între cele două 
partide în probleme majore ale 
S.U.A.

Aceasta este a patra schimbare în 
guvernul american efectuată in ulti
mul timp de președinte. Prima a a- 
vut loc cu mai puțin de o lună in 
urmă prin demiterea ministrului de 
interne, Walter Hickel. A doua re
maniere a privit pe George Schultz, 
fost ministru al muncii, care a fost 
numit intr-un post important din do
meniul economiei, urmată de înlocui
rea lui Robert Finch din postul de 
ministru al sănătății, educației și 
bunăstării.

DUPĂ ÎNTREVEDEREA 
POMPIDOU—HUSSEIN

PARIS 14 (Agerpres). — Cu ocazia 
unui dejun oferit la Palatul Elysee 
în onoarea regelui Hussein al Iorda
niei, președintele francez, Georges 
Pompidou, și-a exprimat speranța că 
„ambasadorul Gunnar Jarring va pu
tea să-și reia în curind misiunea". 
„Vom face totul în cadrul concer
tării celor patru mari puteri, a spus 
el, pentru a sprijini succesul său“. 
Pe de altă parte, președintele fran
cez s-a declarat conștient „de nece
sitatea de a se ajunge cit mai curînd 
la o soluționare politică a conflictu
lui din Orientul Apropiat".

„îngrijorați de riscurile pe care le 
implică absența unei reglementări a 
conflictului israeliano-arab, sintem 
conștienți, ca și dv„ de necesitatea a- 
jungerii cit mai curind posibil la o 
soluție politică și apreciem că sin
gurul mijloc de a se realiza aceasta 
îl constituie aplicarea, în deplinătatea 
sa, a rezoluției Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967".

La rîndul său, regele Hussein, refe- 
rindu-se la convorbirile avute cu 
președintele Pompidou, a declarat că 
au fost discutate probleme care inte
resează cele două țări și unele pro
bleme internaționale. Suveranul ior
danian a precizat că guvernul său 
este interesat în reluarea misiunii 
Jarring. Referindu-se la problema 
palestineană, regele hașemit a de
clarat : „Dorim să acordăm palesti- 
nenilor posibilitatea de a hotărî în 
legătură cu viitorul lor. Doar lor le 
revine sarcina de a alege dacă vor să 
rămînă membri ai familiei noastre, 
sau preferă o altă cale".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN IORDANIA

AMMAN 14 (Agerpres). — Premie
rul iordanian, Wasfi Tall, președin
tele Comitetului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și președintele Comi
tetului Superior Arab, Bahi Ladgham, 
au întreprins duminică vizite de ins
pecție în regiunea Mafrak și în gu- 
vernoratul Irbid din nordul Iordaniei, 
în cuvintările rostite cu acest prilej 
în fața populației, cei trei oameni po
litici au subliniat necesitatea coope
rării între armata iordaniană și uni
tățile dc rezistență palestineană. pre
cum și importanța realizării unității 
naționale.

PREMIERUL SIRIAN 
DESPRE PROIECTATA 

UNIUNE CVADRIPARTITA

DAMASC 14 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului libanez „Al 
Anwar", premierul sirian Hafez As
sad a arătat că proiectata uniune 
cvadripartită a statelor semnatare ale 
Cartei de la Tripoli — Libia, R.A.U.,

CU PATRIOTII BASCI
• CEI 300 INTELECTUALI DE LA MONTSERRAT CONTI

NUĂ LUPTA.
MADRID 14 (Agerpres). — în 

ciuda repetatelor somații ale poliției 
cei 300 de intelectuali catalani — 
care s-au retras începind de sîmbătă 
seara, în incinta mînăstirii Montser
rat — în semn de solidaritate cu pa- 
trioții basci judecați de Tribunalul 
militar din Burgos, au hotărît să 
continue acțiunea lor pe o perioadă 
nedefinită. Minăstirea continuă, însă, 
să fie încercuită de puternice forțe 
de poliție care blochează toate căile 
de acces.

Intelectualii aflați la Montserrat, 
între care se numără personalități 
de renume internațional, ca pictorul 
Juan Miro, regizorul Jose Montag
nes, au redactat o declarație în care 
condamnă modul arbitrar în care se 
desfășoară procesul celor 16 militanți 
basci.

Pe adresa protestatarilor au fost 
trimise numeroase telegrame și me
saje de solidaritate din întreaga 
Spanie. Medicii din Barcelona, pre
cum și un număr de 50 de intelec
tuali din Madrid, au declarat că spri

jină acțiunea de Ia Montserrat și 
iși exprimă solidaritatea cu cei 16 
patrioți basci.

♦
Secretariatul permanent al „Comi

siei muncitorești naționale din Cata
lonia" (sindicat care activează in ile
galitate) a publicat un comunicat in 
care își exprimă totala , adeziune la 
acțiunea celor de la Montserrat, fă- 
cînd, în același timp, apel la unitate 
in lupta pentru libertate. în semn de 
protest față de procesul de la Bur
gos, comisiile muncitorești au chemat 
pe oamenii muncii din întreaga Cata- 
lonie să participe joi la aefiuni gre
viste.

• BRUXELLES. La chemarea Aso
ciației belgiene de prietenie cu de
mocrații spanioli, a secției din Bruxel
les a Confederației Generale a Mun
cii belgiene și a altor organizații pro
gresiste, mii de. persoane au partici
pat duminică, pe străzile capitalei 
Belgiei, la o demonstrație de solida
ritate cu militanții basci.

milano Acțiune provocatoare 
a extremiștilor de dreapta

ROMA 14 Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : La 
Milano a avut loc, simbătă seara, o 
amplă manifestație de protest îm
potriva procesului de la Burgos și 
de solidaritate cu cei 16 patrioți 
basci. în rindurile manifestanților se 
aflau membri ai principalelor parti
de politice italiene — P.C.I., P.S.I., 
P.D.C. și P.S.I.U.P. — sindicaliști, 
foști partizani și luptători din Re
zistență.

în Piața Domului s-a desfășurat o 
adunare a participanților la demons
trație, in cadrul căreia a luat cu- 
vîntul deputatul Francesco Scotti, 
vicepreședinte al Asociației națio-*  
nale a partizanilor italieni, fost vo
luntar în brigăzile internaționale 
din Spania. El a condamnat 
înscenarea judiciară de la Burgos și 
represiunile la care sînt supuse for
țele democratice in Spania.

Cînd participanții Ia adunare pă
răseau Piața Domului, un grup de 
anarhiști și elemente extremiste de 
dreapta au început o contra manifes
tație. în cursul cioonirilor cu poli
ția. un student și-a pierdut viața.

Forțele democratice italiene au 
condamnat acest nou act provocator al

extremiștilor de dreapta impotriva de
mocrației. Federația din Milano a 
Partidului Comunist Italian a difu
zat un comunicat în care se subli
niază necesitatea „unității și a vigi
lenței democratice de masă împo
triva oricăror provocări"

Luînd cuvintul Ia Mestre-Veneția, 
Enrico Berlinguer, vicesecretar ge
neral al P.C.I., a declarat că mani
festația de dreapta de la Milano se 
înscrie în seria de provocări pe care 
le dezlănțuie forțele reacționare și 
neofasciștii împotriva democrației in 
Italia. De aceea, a spus el, a sosit 
momentul să fie desființate forma
țiile de drepta, interzise in mod ex
pres de constituția republicană a 
țării. El a arătat că P.C.I. cere co
muniștilor, oamenilor muncii să ac
ționeze în comun cu toate forțele 
democratice pentru a spulbera provo
cările, pentru a-și apăra sediile și 
activitatea liberă a clasei muncitoare, 
pentru a garanta vitalitatea și pres
tigiul instituțiilor și statului demo
cratic, spre a putea desfășura cu spo
rită amploare acțiunile în favoarea 
transformării societății în spiritul 
constituției.
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