
PROLETARI Tn Editura Politica

a apărut

NICOLAE
CEAUȘESCU

Cuvfntare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Ambasadorul Republicii Singapore
6 PAGINI

IERI AU ÎNCEPUT IN SALA' MICĂ A PALATULUI DIN CAPITALĂ Ambasadorul Republicii

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Agerpre®)

IN ZIARUL DE AZI

feroviarilor craioveni

Excelenței Sale
Doamnei SIJUMAVO BANDARANAIKE

Primul ministru al Republicii Shrl Lanka
COLOMBO

MOSCOVA

extinderii cooperării Interuzlnale in Droduefle 
căra azi două dintre răspunsurile nrimile.

In dimineața zilei de luni. 22 mai 
n.c., la sediul Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a pri
mit pe Papanasam Sellur Raman, 
care sl-a prezentat scrisorile de

In cinstea Conferinței Naționale a partidului

TELEGRAMA ADRESATĂ C C. AL P. C

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
ol Republicii Socialiste România

ril'[societății socialiste 
dezvoltate - se impune 
adlncirea democrației 
acest sens, hoiărlriie

i făcute de’
.... cdiecilveie1 

muncă din Întreprinderi pen- 
supllmeâtarea angajamentelor, 

Județean 
ra.il lin tării

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romflnla 
șl al meu personal, adresez Excelenței Voastre. cu fericitul prilej al pro
clamării Republicii Shri Lnnka. cele mai călduroase felicitări șl urări de 
noi succese în activitatea dv. . .

Stat convins că relațiile- prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Shrl Lanka vor conUnun să se dezvolte in Inte
resul popoarelor noastre.

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
șl al meu personal, exprim profunde condoleanțe in legătură cu catastrofa 
aeriană din zona orașului Harkov șl vă rog să transmiteți familiilor în
doliate întreaga noastră compasiune.

fabrica „C-ocnurui
Neamț șl noua 
de Ia Fabrica da

ION GHEORGHE 'MAURER
Președintele Consiliului de. Miniștri 
al Republicii Socialiste România

acreditare ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Singapore !» București (Cuvin- 
tările roșiile ta pag. a V-a).

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietico Socialiste

Președintele Republicii Slirl Lanka

dintr-o' secjio a uzinei J,Republjca* din Capitală
, . . .. ■- ■ • Foto : Gh. Vlnțllă

lor. A ceartă măsură 
părerea unanimă 
noștri, a conducerii centralei, premi
sele unei adlnclri rapide n specializă
rii uzinelor constructoare de utilele 
chimice și pentru rafinării- Do ce 7 
Pentru că. tn lipsa obsesiei tonalu
lui. uzinele vor ti ,1a fel de Interesate 
să producă orice fel de utilaie. osa 
Incit va fi — in sfirșlt — posibilă o 
redistribuire rational^ o sarcinilor de 
proriucțhFhle fiecărei unitul! In parte, 
in funcție de specificul comun al di
feritelor elemente componente ale 
mărilor tnstalat'i.

Esențială,, dună părerea mea." pen
tru buna desfășurare a procesului la 
care no referim, este si -restringerea. 
de către beneficiarii de Investim. a 
diversității cu total exagerate a tipu
rilor de utilaje pe care nl ie co
mandă. Pină acum ce! outin. Pentru 
unul șl același gen de instalație, 
agresat sau subansambiu. ni se sun 
la dispoziție alte șl alte documenta
ții tehnice de Beate hotare, de la

Tovarășului
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN

Ltinl, 22 mal n.c., președintele 
Consiliului de Stat el Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, a primit 
pe Luls Moreno Salcedo,, care șl-a

tarii celor ce, muncesc — 
rol deosebit ii are exercitarea 

lutul obștesc In sectoare Impor- 
ale vieții social-economlce. 
îmbunătățirea organizării șl 
‘ '1 controlului obștesc — 

do manifestare concretă a de-

© Capacitatea de creație a inginerului — efectiv în 
sîujba progresului tehnic al producției! ® Covăs
im : Este necesara prezența activâ în cîmp a agro
nomului! @ Resursele de apa sub protecția legii ® 
îndeplinirea hotârîrilor judecătorești este la discre

ția bunului plac ? o .Contraste © Faptul divers

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

din unitățile regionalei. Realiză
rile obținute de la începutul a- 
nului și plnă in prezent dove
desc cu ' prisosință că ; feroviarii 
craioveni fac față cu cinste aces
tor sa-cin! In aceșt an au fost 
expediate cu 12.81 ia sută mai 
multe mărfuri decit In primele 
5 luni ale anului 1971. în ace
eași perioadă, la productivita
tea muncii s-a obținut un spor 
de -1 la sută față de sarcinile de 
plan, tar tonajul brut pe tren 
de marfă a crescut eu 3.47 la 
sută paste indicatorul planifi
cat. îndeplinirea șl depășirea in
dicatorilor de producție au dus 
și la IndeplLnlrea șl depășirea 
angajamentului la beneficii pe 
Întregul an cu MO mii lei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tonaj, ele șl-au schimbat. Intr-o mă
sură nesatlsfâcătoare specificul fabri
cației șl structura de plan. în curînd. 
In cadrul centralei se va utiliza — 
ia început cu caracter experimental 
— o altă unitate de măsură si anu
me tona echivalentă. La stabilirea 
sarcinilor de plan accentul nu se va. 
mal pune. deci pe greutatea utllnle- 
lor produse, ci ne cantitatea de ma
noperă necesară pentru realizarea 

va crea, dună 
i soecialiștlîor

proiectant! diferiți, după norme dife
rite. Foarte rar se inllmplă să exe
cutăm un utilai exact In varianta 
constructivă in care l-am mal reali
zai. Ce-i drept cu Ministerul Indus
triei Chimico s-a tnis la punct un 
cuprinzător program de tipizare a 
unor categorii de utila io cu mare 
frecventă do utilizare, cum ar ti va
sele cu amestecător. schi miri loarei o

într-o telegramă adresară Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. Informează că 
oamenii muncii din industria jude
țului Neamț, In frunte cu comuniș
tii, desfflșurtnd o rodnică activitate, 
au Îndeplinit șl depășit substanțial 
sarcinile de plan de pină anim.

în această perioadă, șe spune in 
telegramă, au fost puse in func
țiune, înainte'de termen, noi obiec
tive, printre care : secțiile de In
stalații pentru’ irigații prin asper- 
siune șl betoniere de mic iltraj do 
la întreprinderea mecaafcă „Cea
hlăul" Piatra Neamț, Fabrica de nu
trețuri combinate Roman, dez
voltarea capacității secției de car
toane dure de Ia 
din Paris" Piatra 
carieră de calcar 
ciment din Biraz.

prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de: ambasador extraor
dinar șl plenipotențiar ai Republi
cii Filipin’e ta, țara noastră. (Cu- 
vîntărLle In pag. a V-a).

După cum se știe, controlul obștesc 
nu reprezintă o activitate nouă. Dar 
țlnlnd seama do actuala dezvoltare 
social-economicfi a țării, de eforturile 
pentru satisfacerea cerințelor eroa- 
clnde ale populației, de necesitatea 
sporirii cailtĂțll produselor de larg 
consum șl a serviciilor se impuneau 
noi reglementări care să conducă la 
lărgirea cedruliil de organizare șl. 
funcționare a controlului obștesc, la 
îmbunătățirea generală a muncit. 
Nona lege prevede ca activitatea de 
control obștesc să fie condusă și or
ganizată de către Frontul Unității So
cialiste care unește toate organizațiile 
de masă, obștești și profesionale. Se 
vor putea astfel coordona mal bine 
forțele, se va asigura antrenarea lar
gă a celor mal capabili membri al 
acestor organizații, in vederea spori
rii eficienței controlului obștesc, prin 
valorificarea competenței. Inițiative
lor și propunerilor cetățenilor.

între altele, legea prevede lărgirea 
arid de acțiune a controîuLul obștesc. (Continuare in pag. a Il-a)

CRAIOVA (Corespondentul 
„ScIntel!“.NIstor Țuicu).

Construirea In ultimii ani a 
unor puternice obiective Indus
triale șl economice pe . raza Ju
dețelor Argeș, Dolj, GorJ, Me
hedinții 'OR. Teleorman etc., 
deservite do către Regionala do 
căi ferate Craiova, a determi
nat schimbări subsuințlâlo șl in 
structura activității feroviare. 
Dinlr-o unitate In care predo
mina activitatea de tranzit. Re
gionala de căi ferate Craiova 
înregistrează astăzi o medie a 
Încărcărilor zilnice de ordinul 
zecilor șl sulelor de mii de 
tone. în acest context spo
resc șl sarcinile muncitori
lor, Inginerilor și tehnicienilor

Pentru a se asigura o înaltă calitate a produselor și, 
mai ulc8, o productivitate a muncii in continuă crește
re, este neccaaij —■ așa cum se 'sublinia in Conferința 
Națională a parilduF.il din decembrie 1W>7 — ca pro
ducția. Industrială să se specializeze, ca gradul de Inte
grare a fabricației «>ă fio po.tițn.-tar cooperarea Inler- 
uzJnaîă sil in extindere în cuylniaren rostită la Confe
rința oe tară a inginerilor ’l" tehnicienilor, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu a nrfttai din nou că trebuie să reali
zăm o bună specializare si cooperare In orodneiie. 
aceasta fiind o oroblemă esențială neutru folosirea co
respunzătoare a milioncelor sl cadrelor de .care dis
punem. .

Am adresat unor entire din industria construcțiilor «le 
marin! întrebarea : Ce măsuri considerai! că trebuie să 
fie luaie. in eonllnuare. ncnlni ca la nivelul centralelor 
Industriale să fie valorificate la maximum marile avan
taje tehnice sl economice ale udincirîl sncclallzărli si 
extinderii cooperării Interuzinale in modurile 7 Pubii-

în sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România au tac’ehiit. 
luni dimineața, lucrările Conferinței 
naționale a scriitorilor.

< Eveniment <le o deosebită Impor
tanță In viața literară a țării, pre
cedat de un larg, și constructiv schimb 
do păreri In presă l șl in publicațiile 

..cin. specialitate, conferința — for am- 
?"p!u. reprezentativ — va dezbate in

ks Er-un spirit de înaltă [răspundere 
probleme ale creație! scriitoricești șl 
va analiza celo malr eficace căi pentru 
a transpune, In opere literare, inlr-o 
expresie originalii. de aleasă ținu-.â 
artistică, viata ®I munca eroică;a 
constructorilor români.- maghiari, 
germani și de alte naționalități ai 
noii orindulrl sociale, mărețul pro
gram, propus de partid privind fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate In patria noastră.

Alături' de scriitor', la lucrările 
conferinței Iau parte numeroși -invi
tat! : reprezentanți oi Instituțiilor 
centrale și organizațiilor de mnșă, 
membri al conducerii celorlalte unl-

la Conferința 
pe țară a inginerilor 

și tehnicienilor
— 19 mai 1972 —

Conferința a adus un pios omagiu 
scriitorilor decedați ta perioada care 
a trecut'de la ultima adunare gene
rală a scriitorilor din 1OT8.

Intrlndu-se in ordinea de . zi. Za
harin Stancu, președintele uniunii, 
a-prezentat Raportul de activitate al 
Consiliului Uniunii Scriitorilor ps 
perioada ■ noiembrie. lfidB—mai 1972.

Tn continuare, scriitorul Nlcolae 
Tăutu a prezentat raportul Comisiei 
de cenzori.

Au .urmat, apoi, dezbaterile gene
rale asupra rapoartelor prezentate. 
Au luat cuylnțul scriitori! : Constan
tin Chîrlță. Alecu Ivan Ghllla. Mlrcea 
Radu Iocobnn, Ilnldu GyOzO. file 
PAunescu. Ion Ncgolțescu. Radu 
Cîrnecl. Ion fGheorshe. Virali Teo- 
direscu. Anton Breitenhofcr. loan 
Alexandra. Alexandru Dlm.i. Szâsz 
Janos. Aurel'Mlhalel Romulus Vul- 
nescu, Dnn Znmflrescu. Letny La|on. 
Leonid , DJmoyi Corneliu Leu. Llyiu 
Bratoloveanu.

Lucrările conferinței continuă.

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE
» Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Practica a demonstrat clar că pe mocrațlel socialiste, prevăzută’ în 
măsura înaintării pe drumul edifică- Constituția RepubUcil Socialisto Ro-

’ ' multilateral mânia — s-a adoptat recenta lege
cu necesitate 
socțallstp. In 

IM IMBH|HHM  adoptate, de 
Conferința Națională a Partidului Co
munist Român, precum și da Con
gresul lai;JC-lea, privind adlnclren de
mocrației socialiste, nu dotermlnat 
mobilizarea largă a tuturor energil- 
lor'șl capacităților creatoare ale ma- 
®olo- la elaborarea ș! înfăptuirea po
liticii ;|iarUdu!ui șl statului, partlci- 
parea; tot mai activă a acestora la 
conducerea treburilor ds stat șl obș
tești.’ j . ' . 1 .

In cadrai formelor Instltuțlonallzate 
— care permit antrenarea tuturor ca
tegoriilor de. oameni al muncii la o 
mal - bună gospodărire șl folosire: a 
avutului societăți!,;' la înfăptuirea 
pollllcir partidului de ridicare a 
bunăstării celor 
un...rp!1’ 
control 
tenie ;. 
Pentru 
funcționării 
formă d* ~

ULAN BATOR
Am aflat cu adincă îndurerare despre încetarea din viață a tovară

șului Jamsaranghlln Sambu, membru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

Vă rugăm să primiți, In numeie Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, nl Consiliului de Stat șl al Consiliului de Miniștri nle 
Republicii Socialiste România și al nostru personal, cele mal profunde 
condoleanțe pentru pierderea grea suferită prin dispariția tovarășului 
Jamsoronghlta Sambu, care și-a consacrat întreaga viață revoluției ți 
construirii orindulrii socialiste ta Republica Populară Mongolă, cauzei 
păcii șl socialismului în lume. ■ <

Vă rugăm să transmiteți familie! îndoliate sincere condoleanțe și 
sentimentele noastre de compasiune.

în aeerte zile, ciad tafțegul po
por se pregătește să taiimpinc cu 
cele mti! buhe rezultate Conferința 
Națională n partidului, precum și 
cea ds-a XXV-n’ aniversare a Re
publicii. Comitetul- județean Neamț 
nl Partidului Comunist Român ra
portează cu satisfacție conduce-:! 
partidului, dumneavoastră. . Iubite 

J^vârg-țg sraretar, gcțțernL, IndepM- 
'hirSi cu șapîb 'lunf maT'deVreme.JȚ 
angajamentului anual la producția 
marfă Industrială ‘șl In proporție de 
pesip M ta sută a angajamentului 
anual la economi! șl beneficii.

Pornind do la această bază, spri-

Exdelențel Sale Domnului WILLIAM GOPALLAWA'

COLOMBO
Cu prilejul proclamării Republicii Shri Lankn șl alegerii 'Excelenței 

Voastre in înalta funcție de președinte al Republicii, am deosebita plă
cere să vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, sincere felicitări 
șl cele mal bune urări.

îmi exprim încrederea că relațiile bune dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Shri Lanka se vor dezvolta în continuare, spre 
binele popoarelor noastre, ai cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

într-o centrală industriala ca a 
noastră. în care se produc aproape 
exclusiv unicate, problema îmbunătă
țirii profilări! și adlQClril specializării 
urinelor comțtoncntc. ca sl aceea a 

t extinderii cooperării in producție 
s-a nus cu acuitate încă de in înfiin
țarea el. pe această cale putlndu-so 
asigura o anumită- rest rin se re a di
versității deosebit de mări a produ
selor șl ti tehnologiilor do realizare 
a lor. Dintre măsurile luate in acest 
domeniu, de către consiliul oamenilor 
muncii, pe primul plan se sltaea’ză 
cele privind realizarea Inlr-nn singur 
Ioc a fiecărei catetrorll. de repere sau 
snbansamble. Astfel, producerea uti
lajelor de tip. reclolent-coloană sl. 
In general, o celor grele, a fost Încre
dințată. In principal, uzinei „Grivila 
roșie" din București, cea a schimbă
toarelor de căldură erele — Uzinei 

’do utilai chimic din Ploiești, o apara
telor cu mecanisme — uzine! „Inde
pendenta" din Sibiu. Iar n agresnle- 

yîor mici — Uzinei mecanice de utlia- 
;w:fe chimice din BucureslL
”11' AdJr.cîrea- profilării sl specializării 

producției acestor uzine a fost Insă 
serios trinată de faptul jcă sarcinile 
de Plan pentru ulllaiele tehnologice 
nostandnrdiznte au fost precizate in 
tpjie fizice. întri'cît toate urinele. In
diferent de profilul ri de snoclaliza- 
rea pe .care voie condurerea centra
lei, să le-o imprime., aveau de reali
zat o producție nu numai de o anu
mită valoare, c! Si de' an anumit

b ■ ■■ ; '■ ' P'1 Z a
unj de creația, altl oameni d® artă 
șl cultură.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Zaharia Stanei:, președinte
le Uniunii Scriitorilor.

Partlcipanțll au ales ta unanimi
tate un prezidiu format din mem
bri ai Biroului Uniunii Scriitorilor 
și al comitetului do partid, scriitori 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, alte- 
personalități ale vieții noastre llte- 

, rare.
După alegerea organelor de lucra 

ale conferinței a fost adoptată 
, următoarea ordine do z! : Raportul 
de activitate al Consiliului Uniunii 
Scriitorilor pe 
1938-mal 1972 . .___
tale al Comisiei do cenzori pe ace
eași perioadă ; Discuții ; Aprobarea 
activității Uniunii Scriitorilor si a 
Comisiei de cenzori, aprobarea Sta
tutului Uniunii ȘcriltorlJdr : Alege
rea ConsLllUlti! Uniunii Scriitorilor, 
a Biroului șl a conducerii operative 
n Uniunii Scriitorilor șl a Comisiei 
do cenzori.

(Continuare în pag. a Ill-a)

. M

perioada noiembrie 
Raportul de activl-

Aslfel. pentru îmbunătățirea servirii 
populației la sate — prin unitățile de 
prestări șl comerciale cooperatiste, 
prin instltuțllto culturale și sanitare 
— a tort înscrisă In lege efectuarea, 
pentru prima dată, a controlului ob
ștesc șl ta mediul rural. Alle sec
toare noi care vor fi supuse contro
lului sini □nitățlle producătoare de 
bunuri de consum, unllățlle presta
toare de servicii de orice fel, cămi
nele, Internatele, cantinele și unllățlle 
sanitare pentru elevi șl studențl. ofi
ciile de repartizare a forței de mun
că și cele de asistență socială. între
prinderile de construcții șl reparații 
care servesc populația, oficiile de asi
gurări sociale șl pensii, Instituțiile 
culluraj-arilstlce, casele memoriale, 
întreținerea monumentelor Istorice 
ele.

Cum pină in Intrarea tn vigoare a 
nneslel legi a mal rămas o scurtă 
perioadă do timp. Consiliul Național

George POPESCU

■j!nlndu-ne pe propunerile 
organizațiile de partid șl -«

■ de ___ _
t.-u .< . "
plenara comitetului Județean de 
partid din 19 mai 1072 a hotăriț ca. 
In’cinstea Conferinței Naționale a 
1‘arttdiilul Comunist Român, să ma
joreze angajamentul Județului nos
tru pe anul 1972 la producția globală 
industrială de.la 100 Ia 300 milioane 

’ lei, la producția marfă Industrială 
de la IM Ia 2M milioane lei, Ia pro
ductivitatea muncii de la 101 la 
iOlă la sulă, La economii de la 10 
Ia 11 milioane lei șl la beneficii de 
la 22,3 Ia 27 milioane Ici.

Se vor realiza suplimentar, față 
de prevederile pionului .de stat pe 
imul 1972, circa 2 CMM) tone țevi din 
o-ței. mnșinl-unelle de prelucrare a

■ lemnului in valoare de i7 milioane 
t lei. KM) tone fire textilă din re’.on.

2 6M lone amoniac, 2 MO tone in- 
grâîămlnte cu ozot substanță acti
vă 10'9 lâ sută. G OM rnc [prefabrica
te din beton armul. 10 (MN) tone var 
pentru construcții, 3®9 tone celulo- 

. ză. 030 tone hirde și alte produse?
Aceste depășiri se vo- realiza prin 

folosirea iha.1 bună a capacităților 
tio producție, a timpului1 do. lucru, 
reducerea jdurntei de realizare a ln- 

[■’ve.siîîifloF’șr’iJe ’atingere;’â pariune- 
trilor proiectați .la noile obiective, 

•valorificarea superioară a materii
lor prime, ridicarea calități! produ
selor. reducerea cheltuielilor de 
producție.

parilduF.il


Anchetă pe urmele

1U-

conatltule o Încălcare a legalității 
daUste. Conducerii unei unități i

în a-

Flaconul
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același interes și răs-

purta

leale. Pierduse multistage șl a,-;r| 
<>ea nevoie de 8‘itfiriia'fifzie. în I 
timpul'acestei Intervenții salva- • 
loare; T.P. a observat că fiâȘpf’

unității, vă opuneți să daț.1 
hotarirl judecătorești prlvi- 
n salariat dta subordine.

7

SCÎNTEIA - mărfi 23 mai 1972

c s-a modificat radical, dar...
i

onor scrisori

el. nu se dă
Subliniez șl eu că obligativitatea . 
respectării holărlrilor Judecătorești 

niCntoriu. facultativ.

Convorbire cu dr. Ing. Florin 1ORGULESCU, președintele Consiliului notional al apelor
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De pe 
butuci.

| pe roate
I Un număr de 10 autobuze din 

Reșița urmau să fie casate. Lu- 
I,' cruJ s-ar fi petrecut Intr-adevăr, 
I dacă pionierii, mai precis Casa 

pionierilor din municipiu, nu ar 
| u solicitat șl obținut transferul 

lor. A urmat apoi o muncă 
| ■ susținută a tuturor cercurilor

Îl cele 10 autobuze nu fost trans- 
ormate In dormitoare cu die

7 locuri fiecare, pentru o tabără 
pionierească care va fl amena
jată la barajul de la Secu. Ast- 

J tel, din zece autobuze destinate 
"să ajungă „pe butuci”, pionierii 
rcșlțenl nu pus.„ pe roate o ve
ritabilă tabără pentru vacanța 
de vară.

Nelinlțtită că «o (nnopfiue 
de mult și Nicolae Pascu, din 
comuna Șura Mare nr. 175 (Si
biu), nu mai apărea da nicăieri, 

, solia acestuia «-a glndit «d-I 
caute Ia bufetul din comund. 

« Șl, fcUlmpUndu-ic «d-I găsească 
tocmai aid, a încercat să-i a- 
ducă aminte de card. Nu a a- 
pucat Insă bina să rpund ca 
avea de spus, fi N.P., ln stare 
de ebriefate, «-a hotărlt «d-i ad- 
mir.istrezc o bătaia cu martori, 
pentru a-fl rertabUl „autorita
tea” «a de bărbat. Disputa de
clamată de el a luat insă o !n- 
torjdturd neașteptată. Pentru 
infracțiunea de ultraj la bunele 

' moravuri, NJ3. alo»t condamnat 
de Tribunalul Juaefean Sibiu la 

■ un an }l 10 luni închisoare.

un nume
j

Nu demult. Tudara Petres
cu din Brăila, sir. Plevnel nr. 
141 bis, a fost internată ta spi
talul nr. 1 din localitate și su
pusă unei Intervenții chlrUrgl- 
“ile. Pierduse p’"'*»- 
cea nevoie de 6

conul cu singe purta o elf- • 
chetă pe care era scria un nu
me : Camll Ghlnescu, 02 ani, 
pensionar, domiciliat In Brăila, 

, strada Unirii nr. 117. Era nu
mele donatorului, căruia, după 

• însănătoșire, TP. l-a adresat o 
~ sinceră șl ealdff J.

mulțumlre Camll Ghlnesciî do- 
nează singe de 12 ani. Cita alte 

“• vieți o fi salvat ’

SE ȘTIE CA ASIGURAREA APEI, ÎNDEOSEBI A CELEI 
POTABILE, DEVINE O PROBLEMA DE PRIM ORDIN PEN
TRU EXISTENȚA SOCIETĂȚII MODERNE, ÎN ACEST SENS 
AVEM O ÎNALTA RĂSPUNDERE FAȚA DE VIITORUL 
NAȚIUNII NOASTRE | TOCMAI ACEASTA DATORIE NE 
IMPUNE SA LUAM DIN TIMP MASURILE NECESARE DU
NEI CONSERVĂRI Șl GOSPODĂRIRI A APELOR... ESTE 
NECESAR SA SE TINA SEAMA DE TOATE CERINȚELE AC
TUALE ȘI DE PERSPECTIVA, PREVAZINDU-SE MASURI 
FERME, AȘ SPUNE DRASTICE, PENTRU ÎMPIEDICAREA 
POLUĂRII APEI, PROBLEMA PE CARE O CONSIDER DE 
INTERES NAȚIONAL'

răm ln prezent, Împreună cu foru
rile Interesate, condițiile pe care tre
buie să lo îndeplinească aceste sta- _____ _________ ________ __  ____
ții pentru a putea funcționa, condiții In această privință, ln special ln .u- 
ce vor fl ln mod obligatoriu cuprinsa nele unități mari din ramura chi
ta regulamentele de funcționaro ale miel, Industriei lemnului șl din zoo-
stallllor respective. tehnici la dotarea unor orașe ta ra-

în afară do sprijinul pe care noua dezvoltare. Eforturi susținute
lege nl-1 acordă pentru desfășurarea pentru a ajuta la recuperarea lor
cu mal multă eficienta a activității trebuie să depună Ministerul Indus

triei Construcțiilor de Mașini, prin-

Cuvîntare la
17—19 martie

producție si cu funcționarea acestora 
nu no putem declara mulțumiți. 
ExLstă Însemnate rămlneri In urmă

Împreună cu ministerele .ara reona- 
llzat aladlul realizării noilor stații 
de epurare, nm stabilit măsuri pentru 
Îmbunătățirea exploatării.- Inspecția 
de stat a apelor șl-a Îndreptat atenția 
în special . . . - -
pentru care Consiliul do Miniștri a 
aprobat încă de anul trecut o serie da

asupra acelor obiective

curente, ca ne Impune si numeroase 
sarcini privind elaborarea de acte 
normative care să creeze cadrul con
cret de aplicare a Importantelor pre
vederi de principiu pe rare le cu
prinde. Astfel, slnt ta cura de elabo
rare acte normative ta legătură cu 
funcționarea Inspecției de stat a 
apelor, cu atribuțiile si competențele 
de avizare, un nou regulament Îmbu
nătățit pentru activitatea de preve
nire sl combatere a noțiuni! distruc
tive a apelor, lucrăm la proiectul de 
hotfirire care să stabilească taxele 
pentru folosirea apel sl pentru de
versarea celor uzate diferențiat — 
după gradul lor do Încărcare cu po

cipalul furnizor do utilaje pentru 
stațiile do epurare și unitățile de 
construcțll-montaj care lo realizează.

Noi nu vom trece eu vederea nici, 
un fel de abateri. Stabilim Împreună 
cu beneficiarii de apă condiții si ter
mene de' realizare n Instalațiilor, do 
atingere a parametrilor ■ fixat!, ne 
care organele noastre locale au (sar
cina de a le urmări pe parcurs. Orice 
abatere de la programele.o dată sta
bilite va fi sancționată după rigorile 
legii.

este(NICOLAE CEAUȘESCUi 
lunara C.C. al P.C.R. din 
970).

Legea pricind gospodărirea
apelor In Republica Socialistă 
România se referă Ia totalitatea 
măsurilor, lucrărilor, construcții
lor șl instalațiilor menite să a- 
sigure tn mod unitar regimul a- 
pelor. corespunzător intereselor 
generale, precum și fa preve

nirea sl comba
terea acțiunilor 
distructiva. Ia fo- 
lot!rea lor rațio
nală, pentru sa- mț. f
tisfacerea nevoi- tiFyi k
lor tacial-econo- k
mice. In legătură l:ă
cu cadrul larg de B m S
problema majore si sa es
pe care le ridicâ 
noua lege am a- IB IB
cut o convorbire IM B
cu președintele V\ /■/ (.1 ,
Consiliului națio- _ ® M j
nai al apelor, dr. Wț-0 t
ing. Florin lor- 
gulescu. D-sa a 
ținut ' să preci
zeze :

— Dezvoltarea 
economică și so
cială a tării noas
tre a dus la o 
creștere' continuă 
a cerințelor de 
apă șl a surselor 
da pUuare. Re
glementările an
terioare, unele 
daUnd din 1853, 
reprezentau un 
cadru Juridic Insuficient pentru a s« 
asigura folosirea rațională a resurse
lor de npă șl protejarea io- Împotriva 
epuizării și poluării. Inițiind noul act 
normativ, care a fost supus Ln prea
labil dezbaterii publice, așa cum se 
procedează in toate marile probleme 
care privesc dezvoltarea societății 
noastre socialiste, conducerea de 
partid șl de etat a dat Indicații clare 
pentru prevenirea unor fenomene 
care puteau deveni acute Intr-un vii
tor mal mult sau mal puțin îndepăr
tat. Noua lege a apelor se prezintă 
ca un document important, de factu
ră superioară, atlt prin soluțiile con
crete pe care le preconizează, pentru 
principalele probleme de gospodărire ‘ 
a apelor, cit șl prin principiile mo
derne pe care le promovează. în n- 
cest sens s-ar putea cita tocmai tra- '■ 
tarea problemei gospodăririi apelor 
ln ansamblul el. care Îmbină princi
piul planificării centrale ln utilizarea 
resurselor naturale cu administrarea 
lor judicioasă pe bazine hidrografice 
și pe plan local. Slnt clar reglemen
tate rolul șl răspunderile organelor 
locale de stat ln gospodărirea apelor; 
sistemul de control șl combatere a 
încălcărilor legii ln domeniul pro
tecției calității apelor ; organizarea 
apărării împotriva inundațiilor și a 
combaterii acțiunii distructive a ape
lor; obligativitatea avizării oricăror 
lucrări avlnd legătură cu folosințele

— Care este ritmul reaUzărll , 
Instalațiilor de epurare, ce mă

suri te preconl- 
__ zează în acest. 

sens ?

— Ce s-a întreprins, ce mă
suri slnt în curs pentru a asigu
ra aplicarea legii In spiritul și 
litera el ?

Am lnlreprim, în urma sesi
zărilor prinule din partea unor 
gospodine sătmărene, un sondaj 
da trei zile prin unltdfile cen
trului de legume ți fructe din
localitate. Concluria ? In timp 
ce unUdjtte din centrul muni
cipiului ilnt destul de bine a- 
proviztonatc, multe dintre cele 
situate în zonele mărginașe 
vegetează sile ta rind în aștep
tarea onorării comenzilor. Uni
tatea nr. II, bunăoară, a înca
sat Intr-o zi... 3 lei. contra
valoarea a trei litri de sifon, 
iar unitatea nr. 19 — în două 
zile, 00 lei. Explicația 7 „Dupd 
o organizare, urmată de o... re
organizare a aprovizionării pe 
grupe de magazine (ln vederea 
curmării favoriUsmulul) unii 
din șefii de grupe, 
ți gejtionarii unor

!, care .tint 
magazine... 

centrale — ne «punea Vaiile 
Dreve, sef adjunct al C.L.F. 
Satu-ilare — bi trag mal întli 
spuza (aprovizionării) pa „turta" 
lor, ignorlnd cerințele unltafllor 
periferice din subordine". După 
cum se cede, rlstemul de apro
vizionare la C.L.F. Satu-Mare

s-a schimbai deloc! Nu poate 
găsi nimeni oare aniidotul a- 
dccvat ?

iltotea respee-1070, a constatat efi unitatea respec
tiva nta'emls nld o decizie de des
facere a contractului de muncă al 
salariatului ta cauză șl, ta consecin
ță, raporturile de muncă dintre 'a- 
cesta șl unitate continuă să existe. 
Conducerea grupului școlar era 
astfel obli,"-" ** iJ“* J“
hdtărlren ____ _ _____________ ,
să intre, delndfllă, ta legalitate, să-i 
creez® Iul D. C. posibilitatea să lu
creze. Nu s-a tatlruplat Insă așa. 
încercăm să aflăm del la conducerea 
grupului școlar energetic care au 
fost cauzele pentru care nu s-a luat 
ta considerare hotărlrea instanței.

— N-am cunoscut această hotâri- 
ro — ne-au răspuns tovarășii Dumi
tru Dăscălescu, director adjunct, 
și Aurel Vornlcu, contabil țet

— Dar cetățeanul n-a venit să vă 
aducă In cunoștință hotărlrea In
stanței 7

— A venit, dar.. tn loc să ceară 
de lucru. Dumitru Chlrlnc umbla eu 
reclamați!. Și nu numai la noi, ci 
și ln alte foruri. Dacă, nu reclama. 
poate-1 găseam un post (1 !•!).

— Legislația taundl nu dă drep
tul nimănui să 
refuze primirea 
Ia lucru a unui 
salariat atlt timp 
elt contractul Bău 
do muncă nu este 
desfăcut In med 
legal. X

— Noi nu pu
tem cunoaște toa
ta actele norma
tive privitoare ta 

raporturile de muncă...
Motivele ce ne-au freit prezenta

te slnt unul mai șubred 
tul. Necunoașterea legii 
scuza pe nimeni, cu atlt 
p® cadrele cu funcții de 
Intr-o unitate. Ca să nu 
blm de faptul că grupul

Ignlă "să țină seama de 
definitivă a Instanței șl

— Statul face 
un efort finan
ciar considerabil 
pentru aceste sta
ții. Este vorba do 
aproape patru 
miliarde led doar 

‘ In cursul acestui 
cincinal. S-o Îm
bunătățit latru- 
dlva și ritmul 
realizărilor. Ast
fel — dacă ln 
1970 lnvejrtlHUo 
respective s-au 
Înfăptuit ln pro
porție de numai 
67 la sută, apoi 
în 1971 aeest pro
cent atinge 92 la 
oua — inveotin- 
du-se aproape 
COT milioane lei 
— deci o folosire 
mal bună a fon- 

3 durilor. Totuși un 
număr de ualtătl 
importante — 

Combinatul dilmlc-Cralova. Uzina de 
Ingrățăminta-Valea Călugărească. U- 
zlna de fibre alntetlce-SâvlnesU, nu
meroase complexe zootehnice ș-a. trint 
in mare întlrzlere cu realizarea sta
țiilor de epurare respective. Este o 
rămlnore In urmă față de ritmul in
vestițiilor productive. Acest decalai 
stă la baza pericolului de poluare a 
cursurilor de apă. Nu este vorba 
insă numai de bani cheltulțl. de ju
dicioasa lor folosire. Este vorba șl 
de necesitatea ca forurile compe
tente să oblige Întreprinderile de 
construcțll-montal din aibordlnea 
ministerelor șl consiliilor populare 
să abordeze construcția stațiilor de 
epurare cu _ . _ .
pundere pe care le manifesta pen
tru unitățile de producție. Slnt difi
cultăți șl la procurarea din timp a 
utilajelor. în acest sens. Consiliul 
național al spelor Împreună cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini șl cu C.S.E.A.L. au stabilit o. 
listă de utilaje, din care o parte re 
fabrică In serie, ier altele slnt In 
curs do a fi Însușit® ln fsbricalle. Sl 
alei este necesară o mal bună coor
donare a aellvItfiUI uzinelor ce coo
perează la realizarea lor. Slntem 
convinși că noua lege aplicata cu 
consecvență,.va. contribui șl la Inlătu-

- Fiecare departament. lnlHt unor astfel de deficiențe.
; tuf le, unitate eeonomied. tdjpun-^ Ne-am, refer! t^ln special la, șarcl- 
de pentru. îndeplinirealobUgaîU-' ! . nUe corb revln-'aciim Consiliului' na

țional al apelor șl la lucrările pe 
care le-a Întreprins in vederea apli
cării prevederilor legii. Legea însă 
fie adresează tuturor. Nu există 
activitate care să se poată desfășura 
fără apă. Do aceea eate o datorie a 
factorilor de decizie din toate sec
toarele eă la din timp măsurile me
nite să contribuie la conservarea si 
gospodărirea rațională a acestei 'Im
portante componentă a mediului 
nasțru natural.

' Convorbire consemnolS de 
Al. PLA1EȘU

Ce măsuri se întreprind pentru aplicarea prevederilor
legii adoptate recent de Marea Adunare Națională

— Mă voi referi In primul rind la 
problemă cea mal actuală In activi
tatea de gospodărire a apelor, aceea 
a protecției calității acestora. Menți
nerea calității apelor este bazată, fără 
Îndoială, pe control șl Inspecție. Nu 
poți avea Insă controlor la flecare 
Bursă de poluare. Numărul acestora 
este de ordinul miilor șl cresta cu 
mai multe sute In flecare an. în spi
ritul prevederilor ari 48—80 din lege.

măsuri menite să conducă Ia redu
cerea gradului de Impurlflcare a ape
lor. S-a analizat situația concretă a 
unor rlurl amenințate cu poluarea — 
Tlmava Mare șl Dlmbpvnlc — și s-au 
adoptat holărlri eficiente ; po unele 
cursuri de apă. ca de exemplu Olt, 
Argeș, Arieș, funcționează deja co
misiile de supraveghere a calității 
apel, prevăzute de ari. 55. Este ln 
cura examinarea, de către Institutele 
de cercetare de profil și unele mi
nistere» a problemei combaterii peri
colului de poluare a apelor cu sub
stanța filosanitare. în cadrul Minis
terului Agriculturii este ta cura o ac- 

■ țlune amplă care vizează soluționarea 
problemei epurării apelor evacuate 
de la complexele zootehnice, fabricile 
de conserve, abatoare ele.

Pentru proiecția calității apelor are 
o marc Importanța obligativitatea În
scrisă ta lege cu privire lo măsu
rile dc reclrculare a apel, de redu
cere la maximum a volumului de 
ape uzata și evacuate, de micșorare a 
nocivității șl de recuperare a deșeu
rilor valori (leahi le și a substanțelor 
utile. Pentru aplicarea acestor preve
deri, Consiliul național a! apelor, 
împreună cu ministerele, stabilește 
normele de consum pentru diferiți 
mari beneficiari de apă. Se fac ta 
prezent analize pe principalele plat
forme Industriale Bo-zeștl. Brazi, 

......... ' "lUnedoara. . Reșița- 
abiij cele mai efiHT^ 
de railonâl!---* '

luant!, reactualizăm planurile de a- 
menajare a unor cursuri do apă etc.

— V-afi referit In special Ia 
acțiunile Consiliului nailonul al 

I apelor legate de protecția caîi- 
tăjii apelor. In aceeași ordina de 

■ idei sc înscria obligația legală 
a avizării lucrărilor și a autori
zării intrării în /unefiune a uni
tăților care folosesc apele. Caro 
este situația de ansamblu 
ceasta pritrtnfd ?

Ișalnița.A’lteșU. Ht
stabili cel __

_____________ I de raționalizare, 
de roclrculore. de evitare a plprderb-’jz-: 
lor șl n risipei de apă. Aparent, s-ăr • 
zice că e vorba numai de aspecte pri
vind economia do apă. efectele nu 
insă ln vedere și calitatea el : can
tități mal mic! consumate înseamnă 
el cantități mei mici de ane reziduale 
evacuate. Avem ta aceșt sens șl o 
experiență bună. Astfel la Combina
tul siderurgic Hunedoara gradul da 
reclrculare a apel a ajuns la aoron- 
ps 90 la sută, deci consumul șl Im- 
puriflcarca au fost reduse la pro
porții minime. în schimb, o serie de. 
unități importante nu Întrețin șl nu 
exploatează ln mod corespunzător 
stațiile de enurare de care dlsoun. 
Legat de dreptei de autorizare a

— Art. 81 clin Lege este 
echivoc : darea ta exploatare _ 
erărllor care se construiesc pe apo 
(iau au legătură cu apele) este per
misă numai pe baza si ta condițiile 
autorizației eliberate de organolo 
județene de gospodărire a apelor. 
Daci in privința Investițiilor noi, lu
crurile stal clare. Examinlndu-se. nu 
de mult, fillunțla pe țară s-a consta
tat că din 12 mil de folosințe dren 
șapte mil slnt fără autorizație. Nu 
este vorba do faptul că n-au cerut 
autorizație, d pur șl simplu nu În
deplinesc condițiile necesare. Fie că 
n-ou stații de epurare, fie că ele nu 
funcționează la parametrii necesari. 
Multe din unitățile aflate în aceasta 
situație ml olnt dotate cu instalațiile 
de măsurare a cantităților de apă 
prelevate și evacuate, ceea ce împie
dică controlul.

...„■MMsaS,.'1' '

■>.’d
lor stabilite de lege.'In calitatea 
dv. de președinte g! Con.siliuitd 
național al apelor apreciați că 

■ în scurtul răgaz de timp, plnd la 
intrarea In vigoare a legii, lu
crurile vor fi puse la punct ? 
Ritmul lucrărilor sl pregătirile 
care se fac «int satisfăcătoare 7

— Legea a sdus o însemnată con
tribuție la promovarea înțelegerii că 
apa este o materie primă universală, 
indispensabilă. De aceea, atll .timp 
cit proiectarea, realizarea sl dotarea 
unităților productive cu etății de 

_  ____________ epurare nii.re desfășoară în același 
funcționării acestor Instalații, clabo- ritm cu creșterea capacităților

într-o scrisoare soeliă la redacție 
din partea cooperativei agricole do 
producție „înainte* din satul DărâșU- 
vlașca, comuna Adunațll Copăcenl, 
Județul Llfov — semnată do președin
tele. secretarul organizației de partid, 
contabilul șef Șl jurisconsultul unită
ții — ai se semnalează următoarele : 
„Potrivit unei înțelegeri. C.AP. „îna
inte* o pus, cu ani In urmă, la dis
poziția Ocolului silvic București su
prafața de 6®B mp teren pe care s-a 
construit un canton silvic locuit do 
pădurarul Petre Nedelea, salariatul 
ocolului. Fără aprobarea noastră, pă
durarul respectiv a mai ocupat o su
prafață de 831 mp teren agricol din 
proprietatea cooperative! pe care a 
culllvnt-o neîntrerupt încă din anul 
1934. Cum era firesc, ln această situa
ție ne-am adresat instanței d» jude
cată, care, prin sentința civilă nr. 874 
din 19 mal 1939. rămasă definitivă, 
l-a obligat po N. P. să lase liberă fo
losința terenului pe cnro-1 ocupaae In 
mod abuziv șl să plătească CAP. 
9 OOT de lei despăgubiri, plus 185 do 
lei cheltuieli 'de Judecată. Cu toate 
Insistențele noastre, de trei ani do 
zile n-am reușit 
să obținem exe
cutarea acestei 
holărlri. din cau
za opunerii con
ducerii Ocolului 
allvle București, 
care refuză cate
goric să înființe
ze Donriren le
gală po salarl.il 
vinovatului. asa 
cum stabilise
stanța, nesocotind astfel hotărlrea a- 
'cestela’.

Ceea ce ni so sesizează ta scrisoare 
............... ‘ "I so- 

eco- 
nomice nu-! este permis să nu știe că 
o liotărire Judecătorească, rămasă de
finitivă, depășește cadrul particular 
soluționat, respectarea și executarea 
el inloemal fiind obligatorii In mod 
necondiționat pentru tolL Hotărlrea 
Judecătorească constituie actul de 
dispoziție al Instanței, ta care se con
cretizează activitatea unul organ al 
statului ce-și aduce la îndeplinire 
sarcina de a restabili ordinea de drept 
încălcată, de a apăra un drept lezat 
șl, prin aceasta, de a întări in con
știința cetățenilor spiritul de disci
plină șl respect față de legile țării.

Cadrul leaol existent; ta societatea 
noaștră asigură șl garantează fiecă
ruia dreptul de a ee apăra pe tot par
cursul soluționării unei cauze, de a-șl 
spune neslingherlt părerea In fața In
stanței, de a folosi toate căile de atac 
prevăzute do lege. Dar, din moment 
o? hotă rî rea Instanței a rămas defi
nitivă, ea devine obligatorie. Nimănui 
nu-1 este îngăduit să se abată de la 
spiritul și litera el. cu atlt mal mult 
celor care, prin .Înseși Indatorlrllojor 
de serviciu, slnt’ obligat! să traducă 
ta practică nelntlrrtat' hotăririle In- 
fitanțelpȘ •‘de frestabilire a legalității, 
atunci clrxl aceasta a fost Încălcată.

La ocolul silvic București discutăm 
cu Ing. P. Cemălnnu.

— Ni s-a semnalat la

declt al- 
nu poate 
mal mult 
conducere 
mal vor- 

Școlar be
neficiază de serviciile unui consi
lier juridic. Cit privește celălalt ar
gument — faptul că cetățeanul a se
sizat — acesta exprimă o mentali
tate șl un mod de acțiune abuziv, da 
natură să Intimideze p® cel care um
blă să-șl restabilească un drept le
zat. îndrăznind să critice anumita 
stări de lucruri. Sus-numltU tova
răși pretind că nu cunosc legea. <n 
fichlmb se pricep do minune să re 
răfuiască cu cel ca reclamă. Iată tot 
atttea motive pentru forurile ta drept 
de a sc sealza do modul cum acțio
nează șl gindosc unele cadre din con
ducerea unității amintite.

— Un asemenea caz — ne tpunea 
tovarășul Valeria Dlaconu, pre
ședintele Judecătoriei, Iași — .Mie 
tipic pentru ușurința șl superficia
litatea cu care unii factori de răs
pundere Iau anumite măsuri. Iezind 
drepturile șl interesele legitime ale 
unor «oalartatLsilm practica noastră •.’(•i 
am <; mai'5‘tat!lnlt • cazuri " clnd s-adi’y® 
luat-asemenea măsuri contrare die- ■ 

f pozițiilor legale ■- șl. 'firește, instanta-.rq 
1 a restabilit legalitatea. Unii proce--j-« 

deoză aslfel căullrsd să argumenteze 
că întăresc disciplina ta locul de 
muncă. Or, șl noi. Instanțele, mi
lităm pentru întărirea exigenței, 
a spiritului de responsabilitate d 
disciplină ln muncă. Dar nu putem 
II de acord ca, în numele acestui 
principiu, să se Încalce, cu bună 
știință, legea. Și mal grav este Insă 
faptul că, uneori, chiar după ce in
stanța constată o Ilegalitate și sta- 

' blleșțe măsuri pentru înlăturarea 
curs acestei holărlri. 
eu că obligativitatea .

lî ii

într-o scrisoare adresată redacției, ' 
ivarășul Llvlu Potlgornel, prețetllh-

redacție, 
printr-o scrisoare, că dv., In call ta to 
de șef al unității, vă O| 
curs linei I 
loare 'ta un ___ _______

— Cooperativa agricolă trebuia să 
acționez® ta judecată ocolul silvic șl 
nu pe salariatul nostru — ne-a decla
rat acesta. După părerea mea, cate 
anormal că Instanța a dat cura unei 
asemenea cauze (7 1). Dacă Intr-ade
văr trebuia ca cineva să plătească, ln 
cel mai rău caz aceata era ocolul 
silvic (I 1).

Explicația n! se pare cel puțin bi
zară, ca să nu o numim altfel. Nu 
țaf’j.1 ocolului silvic eate ta măsură 
să aprecieze ce poate șl ce nu poale 
Judeca Instanța. Competența acesteia 
este stabilită destul de limpede de 
lege. Pe'de altă parte, ca șef de uni
tate., ln locssă militeze pentru res
pectarea și Întărirea legalității, pen- 
!ru apărarea avutului obștesc, el se 
oferă cu generozitate să plătească — 
nu din buzunarul propriu, dacă e așa 
de filantrop -- ci din fondurile sta
tului niște daune, ta locul unei per
soane care a preludlclat averea ob
ștească o membrilor cooperatori din 
Dărăști-Vlașca. Procedfnd ta nccst 
fel. șeful ocolului silvic nu a făcut 
altceva decli să sfideze hotărtrea in
stanțe! șl să diminuez® ta ochii vi
novatului autoritatea actului justi
țiar.

Alte ecrlfiod sortite la redacție ne 
aduc 1a cunoștință că conducerile 
unor unități, după ce că iau1 unele 
masuri nelegale. continuă să peraiste 
!n greșeală, deși JusUtla dispune re
stabilirea ordinii de drept încălcate. 
Iată un caz. Direcțiunea Grupului 
școlar energetic lași, fără vreun te
mei legai, a refuzat să mal primească 
lu lucru pe salariatul său Dumitru 
Chlrlac. din strada Melodie! nr. 13, 
mecanic frlgotehnlst. Cetățeanul fi-a 
adrwuit judecătoriei care, prin sen
tința civilă nr. 6ffiJ din 18 februarie

Cu tractorul

0»--ia

(Urmare din pag. D
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nu este ceva aleatoriu, fncultalr..-___  ■ -
tovarășul Llvlu Podgorneî, preșetlln- 
telo Judecătoriei Drăgășanl, jude
țul Vtlcea, relata că asemenea fe
nomene de nesocotire a autorltfiț'l 
hotărlrll Instanțe! se petrec mal ales 
ta situațiile clnd sa dispune reln- j 
legrarea ta munca șl acordarea 
unor despăgubiri bănești, ca urma
re a faptului că măsura luată a 
tost Ilegală. „Așa cum este legat cel 
care au luat o măsură abuzivă, cu 
consecințe păgubitoare pentru sa
lariat — se remarcă In scrisoare 
— vor fl obligați să plătească din ' 
buzunarul lor. în această situație 
el caută fel de fel de tertipuri pen- 
tru a tărăgăna executarea holărlri!. ‘ 
Iată un exemplu. Fabrica de talpă

Construcții moderne, locuințe confortabile In Vulcan

Jxkl
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După ce n lipsit mal multă 
vreme de la serviciu, mecaniza
torul Gheorghe Socaci s-o întors 

. nu de mull la S.M.A. lleleglu 
î (Bacău). Șl-a luat tractorul în 

primire șl, profltlnd de lipsa de 
; control din partea șefilor pe ca- 
’ re-i avea, a plecat cu el la Tlrgu-

Troiuș, pentru^, a-1 pune in 
vlnzare I Dar, cum n-a găsit 
nici un amator care aă cumpe- 

, re, deodată, atlțla... cai putere, 
a început să-1 vtndfi cb țlriita. 
Mal întli a valorificat cabina. 
Dușiă aceea, electromotorul șl 
alte clteva piese Importante.

■ Apoi, din lipsă do mușterii, a 
; abandonat ce a mal rămas din 

tractor undeva pe un dmp. La 
scurt timp după aceasta Insă, 
organele de resort, sesizate de 
dispariția tractorului, au Început 

, să-1 asambleze „negustorului* 
cuvenita! dosar penal.

Rubricâ redactată de i
Dumitra TÎRCOB
Gheorghe David 
fi corespondenții „Scîntcri"

al Frontului Unității Socialiste a Ini
țiat da pe acum unele acțiuni orga
nizatorice. Așa. de pildă, a avut loe 
ședința Biroului Executiv al Consi
liului Național al F.U.S., care a dis
cutat șl aprobat o serie de mășuri pe 
baza cărora, zilele trecute, a fost 
constituită Comisia centrata pentru 
coordonarea șl îndrumarea activității 
do control obștesc; au fost pregătiți 
— la nivelul. întregii țări — repre
zentanții organizațiilor care compun 
Frontul șl col al unor ministere și 
instituții cărora le revin atribuții ln 
organizarea activității do control ob
ștesc. In continuare urmează să fîe 
constituite comisii similare ln județe, 
municipii șl orașe. Ele vor coordona 
parlic.paren tuturor organizațiilor do 
masă șl obștești la formarea șl ln- 
fllrulrea echipelor de control obștesc, 
ta așa fel Incit Imediat după Intrarea 
ln' vigoare a legii toate unitățile da 
producție șl servire publică prevă
zute de legiuitor, să fie supus® con
trolului cetățenesc. Alegerea unor oa
meni destoinici, priccpuțl, cu spirit 
gospodăresc, care vădesc pasiune pen
tru problemele de Interes public, rw- 
pectațl la locul de muncă ®l în car
tier, este o condiție esențială a efi
cienței mundl de control obștesc. Așa 
cum n dovedlt-o experiența anilor 
trecuți, de mare Importanță pentru 
aficacllatea controlului obștexcesle 
Instruirea temeinică și sistematică a 
tuturor membrilor din echipa. Pe

trolulul, ta luna aprilie a.e., 7 fabrici 
cu 33 secții. S-au făcut cu acest pri
lej numeroase propuneri care au fost 
supuse atenției conducerilor acestor 
unități, a organelor sindicale. S-a 
insistat îndeosebi asupra respectării 
măsurilor stabilite pentru asigurarea 
calltațli produselor, pentru diversi
ficarea sortimentelor, pentru rospec-

această linie ge Înscrie, ca o cerință 
principală, cunoașterea legilor In vi
goare, a tuturor Instrucțiunilor șl 
reglamenlărllor care vizează flecare 
domeniu de activitate supui: contro
lului. Numai așa intervențiile contro
lului obștesc pot fi competente, ln 
deplină cunoștință de cauzai ln obiect. 
Evident, eate de preferat, lor In unele

CONTROLUL OBȘTESC

analiza atent constatările șl propune
rile controlului obștesc, de a stabili 
măsuri pentru Înlăturarea deficiențe
lor semnalate. Orice Interpretare su
biectivă. ignorarea observațiilor for- 
mulata va constitui o Încălcare a le
gii șl se va sancționa ca atare.

Orîndulrea socialista a adus schim
bări radicale In altuația femeilor din

Ca șl celorlalte organizații de masă, 
in calitatea sa de membru al Fron
tului Unității Socialista, organizației 
de tineret din țara noastră U revin 
sarcini precise in domeniul controlu
lui obștesc. Astfel, se prevede că

jr 
cazuri este obligatoriu, ca din echi
pele de control obștesc să facă parte 
șl oameni care au o pregătire șl o 
experiența de muncă apropiate de 
sectorul de activitate supus contro
lului.

Un rol deosebit de Important In ac
țiunea de control obștesc II au sin
dicatele, Noua lege stabilește sarcini 
Crccise organizațiilor sindicale, care, 

i afara participării la activitatea de 
control obștesc în sectoarele precizate 
de legiuitor, au datoria să se ocupe 
direct de organizarea controlului ob
ștesc in unitățile de stat producătoare 
de bunuri de larg consuni. în Bucu
rești, da pildă, au fost supuse con-

tarea ceriîjțelor prevăzuta de otan- 
darde, norma Interne etc.

Se cunoaște că adeseori, In anii 
trecuți, eficiența controlului obștesc 
era scăzută, tie datorită superficiali
tății miindi echipelor de control, fie 
Ignorării observațiilor tor de către 
conducătorii unor unități, întreprin
deri șl Instituții. Pentru Înlăturarea 
unor asemenea deficiențe, legea pre
vede, in mod expres, obligația mem
brilor echipelor de a Informa semes
trial organizațiile rare l-au ales des
pre activitatea desfășurată. Totodată, 
legea stabilește obligativitatea 
ror conducătorilor din unitățile 
trolate de a lua In considerare,

lute- 
con- 
de a

țara noastră. Nu exista domeniu Im
portant al vieții politico șl sociale 
unda femeile să nu participe la efor
tul general îndreptat spre ridicarea 
nivelului de civilizație al poporului. 
Consiliul Național al Femeilor, ca 
membru al Frontului Unități! Socia
listo, are atribuții șl pe linia exerci
tării controlului obștesc. Legea pre
vede că „activitatea de control ob
ștesc In maternități, case de naștere, 
spitale de copil, creșe, cămine, pre
cum șl Instituțiile do asistenta socia
lă să fie exercitată de echipe for
mate îndeosebi din femd", Este o 
sarcină do mare responsabilitate .so
cială, care poate vnlorifica din plin 
spiritul lor gospodăresc.

ml obștesc. Astfel, se pl____  _ .
In cămine, Internata, cantine, cluburi 
Si Instituții sanitare, care servesc stu
denții șl elevii, controlul obștesc, să 
fie efectuat de către organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist șl Aso
ciațiile sludcnțcștl. Această activitate. 
Îndreptată, In primul rind, spre Îm
bunătățirea condițiilor lor de viață și 
de muncă, reprezintă, In același timp, 
o adevărata școală a participării tine
rilor la treburile obștești, o primă 
Inițiere a lor In problemele gospodă
rești.

La exercitarea controlului obștesc 
participă, desigur, toate organizațiile 
care fac parte din Frontul Unității 
Socialiste. De aceea, aplicarea Întoc
mai b recentei legi presupune coor
donarea eforturilor tuturor acestor 
organizații de către Consiliile locale 
ale Frontului Unității Socialiste, sub 
conducerea șl eu sprijinul organelo- 
și organizațiilor de partid. Numai 
astfel controlul obștesc Ișî va aduce 
contribuția la Îmbunătățirea calității 
bunurilor de consum, la perfecționa
rea continuă a vieții sociale și eco
nomice a tării. Iți va putea Îndeplini 
funcția sa educativă asupra lucrăto
rilor din unitățile controlate, chemați 
să servească corect șl civilizat popu
lația, In spiritul cerințelor eticii noas
tră socialista.

șl încălțăminte din cauciuc Drăgă- 
șnnl a fost obligată, prin sentința 
civila nr. 891/1971, să plătească une
le drepturi bănești muncitoare! 
Maria Stoica. Deși am Intervenit 
de nenumărate ori la conducerea 
unității, atlt verbal, dt șl ta scris, 
penlni punerea ln aplicare a ho- 
tărîriJ, luni de zile M.S. n-a putut 
să-și primească banii ce i se cuve
neau”.

Este cazul să precizăm că refuzul 
de a acorda Integral șl ln mod ope
rativ drepturile ce au fost recunoscu
te salariațllor prin hoiărire Judecă
torească constituie abuz In serviciu, 
sane(Ionst de legea penali. în situa
țiile descrise mal sus. ca sl ta 
altele similare, trebuia să «e tacă 
apel la astfel de prevederi. Le
galitatea noastră socialistă Impli
că șl respectarea hotărlrllor Jude
cătorești, ta a căror realizare ta 
practică trebuie să participe hu nu
mai instanțele, el întregul organism 
social, toți cetățenii. Actul Justi
țiar ponte fi considerat finalizat 
numai atunci cînd hotărtrea adop
tată de Instanță prinde vtață.

Gheorghe PIRVAN 
Alexandru BOGHIU

ARTICOLE DE SPORT 

Șl TURISM

\ 
\

Printr-o simplă carte poș
tală . trimisă pe adresa 
UNIVERSALCOOP — Comerțul 
prin coletărle — (Strada Ser
gent Nuțu Ion nr. 8—12. secto
rul 6 București) se pot obține 
do către asociații sportiva șl 
școli, precum și de către spor
tivi șl amatori de drumetIL 
o gamă variata de materiale H 
echipament pentru sport și tu
rism. Printre acestea se numă
ră : ochelari subacvatici, mingi 
ping-pong, pantofi tenis, ghete 
baschet rucsacuri șl altele.

Plata articolelor se face la 
oficiul poștal odată cu primirea 
coletului.

salarl.il


t

8
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jnerulul este In sectoarele

Informalto- 
să se renunțe In formularele de 

>3. să so simplifice -o serie do

producției.
că, a).lț la no! In In
și In alte unități eco
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N-ai cart® (tehnică),

!e| de fel de greutăți. generate 
irimul rtnd dc vechiul cadru or-

tnsuseec mal

Marin TAXASE
directorul uzinei „Electromolor*- 
Timișoara

' : j" că, 
trecut mat > 

reclpi- " 
Io!o— .
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NU „specialist cu formularele

progresului

COVASNA

necesara
rezența activă ito timp

I
La vinătoare

de fazâhii 
documentari

Cuvintarca secretarului general al 
partidului a avut o rezonanță Ime
diată, nemijlocită, în rindurilo ingi
nerilor ?i tehnicienilor pentru că 
sinldizesză cu precizie îl in profun
zime cerințele precise determinate 
puse'activității Ichnlco-Inginereștl de 
progresul eeonomlc, reliefează clar șl 
convlngăior modalitățile menite să 
înlăture neajunsurile șl să asigure 
perfecționarea munci! noastre, ntlt 
în prezent, dt și In perspectivă. 
Deosebit de realistă, consider eu. este 
referirea critică a secretarului gene
ral al partidului cu privire la tendin
ța eronată a unor ministere, centrale 
ti talreprinderi de a folosi Ingineri, 
cadre cu calificare tehnică superioa
ra ta activități administrative, func
ționărești, ta Ioc să utilizeze capaci
tatea lor creatoare pentru moderni
zarea și perfecționarea producției, a 
proceselor tehnologice șl do muncă. 
Cu tită forță de argumentare a eub- 
llnlet tovarășul Ni colac Ceausescu 
că locul Inginerului este In sectoarele 
da concepție, producție ș! de cerceta
re, unde trebuie să se afirme ca În
flăcărați promotori al noului, al teh
nicii noi, al modernizării șl organiză
rii superioare n i

Am constatat că, 
tfeprindere, dt șl îi 

colaborăm, Inginerii 
la sediile unităților

nomice cu care ( 
tint concentrați ta sediile _______
respective, in timp ce o serie de sub
unități stat lipsita de o asistență teh
nică de specialitate. Asl’e!, la între
prinderea de transporturi auto Bucu
rești, circa 70 ta sută din totalul Ingi
nerilor lucrează in localul sediului șl 
numai 3® la sută în cele U unități 
dispersate pe teritoriul a trei județe : 
Ilfov, Ialomița șl Teleorman. Desi
gn], comasarea alitor Ingineri In se
diul din București nu are nici o Jus
tificare economică. Unii dintre el au 
,șl atribuții direct legate de activi
tatea Întreprinderii deJ Întreținerea șF;:c 
exploatarea parcului ‘ de >ftt:lov<‘’i!ciile.f"a 
de optimizarea trarisportirrlTor, dC”or-- ' 
EajTlzarca malț1bilJi'ă a fterfire', itetlvl- ’I 
tfițl de producție, de prestare de' ser- 
vicll șta. Dar, in Ioc ca cea mal mare 
parte a timpului lor de muncă să 
fie âfetiată acestor activități, in rea
litate. acești», tn 50—GO îs sulă din 
programul de lucru zilnic se ocupă cu 
întocmirea unor situații administrati
ve, cu centralizarea unor dale care 
urmează a fl raportate forurilor de 
resort. Cu întocmirea a diferite hlr- 
tll, un număr mare de ore sint con
sumate In birouri șl de către o serie 
da cadre tehnice. In special, maiștri, 
care, prin natura atribuțiilor lor. ar 
trebui să sa afle Iri permanență 
alături de oamenii pe care 11 conduc 
șl Îndrumă, la Întreținerea șl repa
rarea autovehiculelor.

Cita lucruri s-ar putea realiza ta 
*—3 ore dtilgate zilnic de Ingineri iu 
delrimcnlul „biroului" ! în primul 
rind, s-ar îmbunătăți asistența tehni
că, atlt-prin faptul că unii ingineri 
ar putea merge In subunități, mal n- 
proape dc locul de producție, ■ cit șl 
prin aceea, că inginerii care au In 
prezent atribuția . de a urmări di ■ 
rect Întreținerea și exploatarea auto
vehiculelor ar putea să facă mai b!ne 
acest lucru. Apoi, ar fi timp mai mult 
pentru munca de concepție, de or
ganizare superioară a proceselor de 
Întreținere sl reparații, pentru opti
mizarea transporturilor. în e-sență. 
trebuie să se treacă nelnllrzlat

reanallznrcn sistemului 
nai. <' ' ,
prisos, să «s simplifice ’o serie do 
raportări. Iar întocmirea situațiilor 
cu caracter statistic sau contabil să 
f!e trecută în sarcina unor funcțio
nari sau a unor economiști, după 
caz. Este vorba. In ultimă Instanță, 
de valorificarea la nivelul de efi
cientă scontat a cheltuielilor făcute 
de stal pentru pregătirea sl specia
lizarea inginerilor șl tehnicienilor. 
Omul potrivit, la locul polrivll I

Aș dori să mal relev un aspect. 
Chiar noi. Inginerii, ne-om învățat 
prea mult cu un stil de muncă ad
ministrativ, funcționăresc. De mul
te ori. inginerii noștri constată că. 
Intr-un anumit loc. starea autovehi
culelor esle necorespunzătoare. spi
ritul gospodăresc al subunităților 
lasă de dorit, dar nu Iau măsuri 
operative, imediate și nu verifică, 
periodic, cum s-au adus la îndepli
nire indicațiile date, deși au aceste 
competențe șl atributl). Repet, a- 
ceasta se Inttmplă numai pentru că 
noi. Inginerii ne-am Învățat să 
muncim birocratic. Este. în primul . 
rind. o chestiune de conștitală de 
înțelegerea pe care fiecare din noi 
o (14 noțiunii de datorie împlinita. 
Dar. în același timp, cred că s® im
pune o mal mare exigență din nar- 
tca conducerilor unităților, a între
prinderi! noastre față de munca pe 
care o desfășoară Inginerii Trebuie 
să 11 se pretindă Inginerilor să ra-

■
porteze nu 'numai constatările, el ti 
măsurile luaie. eficiența obținută in 
urma aplicării lor. Finalitatea tre
buie să fie criteriul esențial de b- 
preclere a muncii fiecărui Inginer.

în acest sens, comisia inginerilor 
șl tehnicienilor din județul Ilfov a 
hotăril ca. împreună cu comitatul 
județean de partid, să întreprindă 
un studlu-ancliciă în mari unități 
economice ale Județului asupra mo
dulul ta care stat folosii! Inginerii 
ti. pe baza acestuia, să organizăm 
o consfătuire cu conducătorii între
prinderilor respective care să stabi
lească concret modul în care tre
buie să lucreze fiecare Inginer, care 
îl sint atribuțiile, cum trebuie struc
turată activitatea sa. Apreciez că 
ideile șl îndrumările prețioasa cu
prinse In cuvîntarea secretarului 
general al partidului la Confe
rința pe țară a Inginerilor și teh
nicienilor au darpl să dinamizeze 
conștiințele tuturor cadrelor cu pre
gătire tehnică, să le mobilizeze sl 
mal puternic ta îndeplinirea cu suc
ces a programului de dezvoltare o 
României socialiste.

Ing. Ion PRUNEA 
șeful serviciului mecanic șef, 
întreprinderea de fransporturi aufo- 
Bucureșli, președintele comisiei 
județene Ilfov a inginerilor 
și tehnicienilor

Tn Județul Covaann. «focla do zahăr sl car
tofii constituie culturi tehnice deosebit de va
loroase și care ocupă cea mal mare parte din 
suprafața arabilă Plantele tint bine dezvol
tate. dar necesită lucrări do întreținere care 
să fie executate cu cea mai mare răspundere. 
Desigur, aplicarea acordului global cointere
sează na cooperatori aă participe cu regula
ritate la muncă, să execute lucrări de cea mal 
bună calitate. In aceste condiții conducerile 
cooperativelor agricole, specialiștii trebuie 
să depună o muncă organizatorică sl tehnică 
la fata locului. po timp, acolo unde se des
fășoară lucrările. Faptul că in unele locuri 
tint terenuri culSlvate cu cartofi sau sfeclă 
de zahăr care n-au fost prăsite la timp, fon
tul că „se traco pămint oaste buruieni" con
stituie cea mal convingătoare dovadă că mem
brii consiliilor de conducere si soedaUsUi nu 
ce ocupă cu răspundere de aceste lucrări.

Detigur. în multe cooperative agricole din 
Județul Covasna tint Bosclallsli care au lnle- 
los că munca lor in ci mo nu încetează nici o 
zi. Multi dintre el dau indicații tind eă În
ceapă nrflșltul. organizează colaborarea din
tre mecanizatori sl cooperatori. Pe tarlalele 
cooperativei agricole Ta. Secuiesc se execu
tă a doua pratilă la sfecla de zahăr. Szavardl 
Joszef. lnglnerui-șef al cooperativei. Ini! snu- 
nea că s-a format o crustă la suprafața so
lului — ceea ce Impune aplicarea unor mă
suri agrotehnice diferențiale. Fiind tot timpul 
In timp, printre cooperatori, a putut Indica 
precis cum șl tind să se facă lucrările de în
treținere. Așa se face că pratila a doua la 
sfecla de zahăr a fost executată oe aoronoe 
Întreaga suprafață, plantele ®c dezvoltă fru
mos. ceea ce dă garanția obținerii unor re
colte mari ta hectar. Tot aici. Intrucît se pro
duc cartofi de sămîntă pe 2fi® hectare din cele 
310 hectare destinate acestei culturi, se Im
pune respectarea cu strictele a tehnologiei. 
Poate fi lăsată aceasta doar in seama coope
ratorilor sl mecanizatorilor ? Evident că nu. 
Iată de ce specialism nu organizat aplicarea 
erblcldelor pe IOT hectare. Pratila a doua s-â 
executat pe 2OT hectare dțn suprafața culti
vată tn Iudeii:! Covasna tint numeroase

exemple de prezenta activa pe teren. In mij
locul cooperatorilor, a inginerilor agronomi, a 
cadrelor do conducere din cooperativele auri
cele.

In această primăvară este tot mal des auzi
tă expresia : ..să nu scapi plantele In bu
ruieni". In condițiile tind solul are umiditate 
sufidentă. iar temperatura este destul de ri
dicată. o dată cu plantele^ cultivate cresc 
rapid,
ca

$1 in acest < 
modulul cum «a pi 
te. Această cerință 
cooperativa agricolă

sl buruienile. Trebuie vegheat 
buruienile să nu o ta' înaintea cultu- 

.1 caz fie cere cunoașterea 
___  ... prezintă fiecare tarla în par- 

' nu a fost respectată la 
narativa agricolă Ceroat. unitate vecină cu 

cea din Tg. Secuiesc. Aid, din cele 870 hectare 
plantate cu cartofi, doar 7G6 au fost prășite 
prima dată șl numai 30® hectare a doua oară. 
Ce consecințe vor avea aceste Intlrzlerl 7 Din 
cauza tmburulonării puternice a tarlalelor 
neprășite, o BUnrafată de circa 80—IOT hectare 
va trebui să fie prășită manual, ceea ce va 
Intlrzki această lucrare.' Asemenea exemple 
arată olt de' importante tini organizarea te
meinică a muncii șl executarea la timmil po
trivit a fiecărei lucrări de Întreținere. înUrzle- 
rea unei singure lucrări poate duce la aglo
merarea șl chiar la neefectunrea acestora In 
totalitate .șl de cea mal bună calitate. Situații 
de acest fel tint sl la cooperativele agricole 
Araci, Ghelnlțn, OJdula, Arcuș. Illeni, Covns- 
nn si altele, unde orăslltU sfecle! do zahăr a 
întiralat. Recuperarea restanțelor Ia întreține
rea culturilor prășltoare nu se poate face de
cis printr-o participare Intensă a cooperato
rilor la lucrări șl folosirea din plin a fiecărei 
oro bune de lucru.

Este necesar ca acum continue de condu
cere din cooperativele agricole, cu sprijinul 
organizațiilor de partid sl al specialiștilor. ®ă 
mobilizeze pe toți cooperatori! la lucru, să or
ganizeze Întrajutorarea intre formațiile de 
lucru, astfel ca pe toate suprafețele lucrările 
să se facă la timp.

șl răzgindlt. „Măsura 
nu este rentabilă șl 
nici oportună" — se 
spune Intr-o rezoluție. 
Dar ’Banca agricolă, 
conform legislației, a 
înregistrat cheltuielile 
In „oblige" șl 'penali
zează nereallzarea in
vestiției Acum, con
ducerea Inspectoratu
lui silvic județean a 
înaintat un memoriu 
prin caro roagă banca 
să considere cheltuie
lile făcute nu drept 
studiu tehnlco-econo- 
mlc, cl cn „material 
documentar".

Deci, cu alte cuvin-, 
te, cel 83 000 lei s-au 
cheltuit pentru „fazani 
documentari". Oare se 
vor găsi fozanl care să 
accepte asemenea ar
gumente? Dar vlnă- 
torl fn stare să țin
tească... fazanii docu
mentari ?

: " 're ■, .‘.9 ■ '
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P/c cu pic, mult

Nu departe de Iași, 
ta pădurea Cornești, 
se află o mare fazane
rie, proprietate a In
spectoratului silvic Ju
dețean Ea contribuie 
la popularea pădurilor 
din jur cu acest va
loros vlnat S-a con- ' 
stelat Insă că cerințele 
vlnfitorUor pentru ast
fel de „trofee" tint 
mult mal mari Ca ur
mare. conducerea In
spectoratului silvic 
Iași s-a gîndit gă dez
volte fazaneria de la 
Cornești, Pentru 
pensta se cereau Insă 
unele investiții. Șl, In
tr-adevăr, s-a Întoc
mit un studiu tohnlco- 
economle pentru care 
e-au plătii 83 000 Iei. 
Insă pe cit de repede 
s-au gîndit ce! do la 
Inspectoratul silvic la 
dezvoltarea fazaneriei, 
tot ătlt de repttle s-au

TOMORI Gfira 
corespondentul „Sctnteii

LA COMBINATUL

SIDERURGIC GALAȚI
--- -------------------?----------
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la pentru
autoturisme

Un rttspusta concret 
la îndemnul „să cul
tivăm fiecare palmă 
de pămînt" îl dau u- 
nltățlle agricole din 
Județul Constanța 
unde In primăvara a- 
ceasta tractoarele au 
intrat pe locuri unde 
In-anii trecut! nu creș
tea nimic. Au fost a- 
rate mtcUe porțiuni 
do teren din Incinta 
fermelor zootehnice, da 
pe lingă drumurile ln- 
terloare. s-fiu!lnsămln'ț U 

mo? xa-ta Xi«." 
cazuri porțiunile de 
teren arate ti semăna
te nu depășesc dtlva

zeti de metri pătrafl.’ 
Plnă acum fl-nu Lnsă- 
mîntal sute de hectare 
cu flfeclă fura icră șl 
alte plante do nutret - (
Se apreciază că numai <
in Întreprinderile a- « (
grlcole de stat acest (
efort pentru buna sos- <
podărlre a intre si l su- (
«ratate de pămlnt ©a t

va solda cu un plus (
de recoltă de peste i
15 0OT tone nutrețuri <
suculente. Este uni »

care 11 <ta-
___ .41_ț----  *^,5

‘ ia lntre.ti!J>nHr!ciil‘u.rl.’.ș.-H 
Pentru că ceea ce se 1 
adună pic cu olc poa- ( 
te cînSărl mull In ba- , 
lanta recoltei. (

Sw ' W fe®

GALAȚI (Corespondentul „Setatei!". 
Tudorei Oancca). Pentru lamlnoriștil 
gălăjcnl 'diversificarea producție! con
stituie un obiectiv permanent și, ta 
același Urrip. un examen ele maturitate. 
Un astfel de examen, trecut cu succes 
do lamlnorlștll gălățenl. zilele acestea, 
11 constituie laminarea primelor canti
tăți de tablă cu caracteristici tehnice 
superioare, destinată confecționării ca
roserie! autoturismelor „Dacia 130®“. 
precum și a ailor categorii de autove
hicule. Asimilarea noii mărci de oțel 
din care s-a realizat tabla respectivă a 
solicitat d!n plin atlt strădania oțelu
rilor gălățcnL cit și a colectivelor de 
muncă din laminorul de benzi la cald, 
tn acest fel. slderurglștli gălățeni tșl 
aduc o Importantă contribuție In dez
voltarea industriei de autoturisme șl 

. autovehicule.

Cra- 
recl- 
corri- 

au 
la 
de

„16 Februarie*
con-

de căldură cu cap fix sau mobil ti 
cele cu țevi in formă de U. echipa
mentul Interior pentru coloanele de 
fracționare mu filtrele cu and. So 
studiază, de asemenea, tot In comun, 
posibilitatea tipizării răcitoarelor de 
aer cu țevi cu aripioare, a schimbă
toarelor de căldură cu plăci gi a ce
lor spirale, a filtrelor rotative ®-a. 
Neîndoielnic., tipizarea și standardi
zarea reprezintă o premisă a măririi 
seriilor de fabricație ti a ndlnciril 
specializării producției. Este Impe
rios necesar Insă ea beneficiarii 
produselor noastre să adopte o nouă 
orientare tn această problemă, să se 
bazeze In mult mai mare măsură pe 
concepția proprie sl. deci, unitară.

Tn legătură cu extinderea cooperă
rii Intferazlnnle In producție, as vrea 
să arăt că uzinele din centrala noas
tră continuă să primească documen
tația tehnică a produselor pe care 
urmează să le execute Intr-o anumi
tă perioadă, cu Intlrzlere față de ter
menele prevăzute In acordurile prea
labile. Tn plus, se modifică relativ 
frecvent caracteristicile tehnice pre
văzute Inițial In aceste acorduri. E- 
vldent, toate acestea produc pertur
barea întregului program de coope
rare Interuzlnalfi. Uzinele ntlînd In 
ultimul moment ce anume au de fă
cut. nici vorbă nu mai poate fi de 
..rezervarea" din timp, prin încheie
rea de contracte, a capaciUsfior de 
producție specializate necesare sl 
atund. In ultimă instanță. se re
curge la serviciile unor unltfiti nespe- 
cializatn. singurele dispuse să accen
te „In ceasul al doisprezecelea" ase
menea comenzi. Cred, de aceea, că 
nu greșesc dtușl de puțin aflrmlnd 
că nominalizare» cu un avans sufi
cient a sarcinilor de producție ale 
uzinelor care coordonează fabricația 
unor produse complexe este hotărl- 
toare pentru statornicirea unor ade
vărate relații, reciproc avantaloase. 
de cooperare In producție.

Adlnelrea specializării sl extinde
rea cooperării In producție depind In 
rțlare măsură sl de realizarea unlla- 
jă o documentațiilor tehnice de exe- 

. cuțit, Do aceea, În ©copul uniformi-

zării.proiectării, ol soluțiilor con
structive adoptata și. în final, al Iran- 
efonnăril producției de unicate in- 
tr-una de serie mică — cu toate a- 
vantajele tehnice și economice care 
decurg de aici — întocmirea desene
lor de execuție a rost încredințată, 
inceplnd din noiembrie 1971, exclu
siv Institutului de eercetări șl proiec
tări pentru construcția de utilaje 
chimice șl pentru rafinării, Institut 
care face parte din centrala noas
tră Din păcate, dată fiind doinrea 
ți organizarea acestui Institui, el nu 
poate prelua, deocamdată, și activita
tea de cercetare ti concepție o unor

Ideea adlncirii specializării uzine! 
„Electromotor" din Timișoara etie 
destul de veche. Diferitele încercări 
do materializare a el s-au Izbit In»ă 
de fe) de fel de greutăți. 
In Pi!—. --
ganlzatorlc a! industrie!'noastre, așa 
Incit specializarea proprlu-zhă n 
uzinei a început, practic, abia după 
crearea centralelor Industriale. Aș 
vrea să subliniez din cărnii locului 
că apartenenia uzinei noastre I» 
Centrala Industrială de niaslul sl 
materiale electrotehnice asigură, in 
Bflrșlt. cadrul propice necesar adin- 
clrll specializării producției, cu toa
te avantajele care decurg din acest 
Important proces Experiența uzinei 
noastre este o dovadă de netăgăduit 
că centralele Industriale elnt orga
nisme care oferă condiții de valori
ficare superioară a marilor evantaie 
ale adlncirii specializării ti extinde
rii cooperări! In producție.

Da altfel. In studiul tehnlco-econo-

utilaje mal 
Iată de ce 
resort din
Construcțiilor — . __
depinde soluționarea problemei — 
vor lua in această privință. In timp 
util, o decizie care ®ă contribute din 
plin la adlnelrea specializării pro
ducție! de utilaje chimico el pentru 
rafinării.( i '

i . I ■M. i'!

frecvent solicitate, 
«sper cil organele de 
Ministerul Industriei 
de Macini — de Care

. Alexandru loan 
SCAN 

director lehnic 
al Centralei indușlriale 
do utilaj chimic și rafinârii

mic de dezvoltare a uzinei „Electro
motor" din Timișoara In perioada 
1B72—1973 este preconizată restrin- 
gerea. considerabilă a profilului de 
fabricație. Prin transferarea produ
selor de lara consum șl a altor sor
timente ta alte întreprinderi din ca
drul centralei. Este vorba. In prin
cipat de mașinile sl aparatele elec
trice de uz casnic (aspiratoare do 
praf, ventilatoare de masă, arză
toare cu ventilator, usefltoare de 
pâr. electropompe. mixere) ca sl de 
mașinile al utilajele pentru lucrări 
miniere. în acest fel încă In acest 
cincinal, uzina noastră se va spe
cializa In fabricarea motoarelor e- 
llectrice Mlncrone trifazate normale 
din gabaritele 71—20®. precum ti in 
n celor speciale derivate din aceste 
gabarite, utilizate In construcția ' dc 
mașinl-unelte de prerfzie. a motoa
relor electrice speciale pentru echi
parea locomotivei electrice ti a al-

motoare electrice cu o outers 
mal mică de 0.23 kilowați.

Restrlngerca sortimentelor sl spo- 
ctalizarea tn fabricarea de motoare 
electrice ne vor permite să perfec
ționăm întregul proces de fabrica
ție. să-1 asigurăm o înaltă ținută 
tehnică. Ne-am propus. bunăoară, 
să organizăm linii de fabricație n- 
daptate specificului fiecărui atelier 
In parte, să aplicăm tehnologii mo
derne. pe utilaje adecvate, cum ar 
fi. de pildă, debitarea benzilor to 
zig-zag. con feti io narea miezurilor 
magnetice prin cusătură sudată, tur
narea sub presiune a rotoarelor cu 
dispozitiv automat, boblnarea sta
toarelor pe linii cu transfer sta. Ca 
urmare a adlnclrii specializării, vom 
dispune de posibilități tehnice sl or
ganizatorice sporite privind eou- 
centrarea efortului de cercetare sl 
de creație, de perfecționare a para
metrilor calitativi șl de execuție a 
reperelor care intră in componenta 
produselor noastre de bază, ceea ce 
în ultimă instanță echivalează cu o 
creștere a vitezei de asimilare a pro
duselor noi. respectiv cu o mal mare 
elasticitate a producției. Organiza
rea producției este. de asemenea, 
direct influențată de adlnelrea spe
cializării. în sensul că se creează 
condițiile necesare pentru Introduce
rea In procesul de fabricație n me
todelor moderne de programare ti 
lansare. Iar aplicarea tehnologiilor 
noi se poale tace nit! operativ Spe
cializarea oferă, totodată. posibili
tăți snorite de tipizare șl unificare 
a produselor, subansamblelor ti 
reperelor. Acest < fapt duce. In mod 
nemilloclt. la reducerea substanțială 
a necesarului de scule, dispozitive 
șl verificatoare, ca si a manoperei 
de execuție a ncestora.

Ar mai fi de notat influenta po
zitivă a ndlnciril snectalizărll asu
pra creșterii productivității muncit- 
reducerii costurilor do producție, fo-

loalril mal Judicioase a capacității 
fiecărui utilaj din dotare. Speciali
zarea producției ore sl fn cazul u- 
zlnel noastre lin efect favorabil ti 
în ceea ce privește pregătirea ca
drelor : acestea îsl " 2
bine construcția ti tehnologia Pro
duselor. beneficiază de o mal ra
pidă perfecționare profesională, in 
timp ce cadrele caro conduc pro
cesul de producție reușesc să stăpi- 
nească cu mal multă ușurință com
plexitatea procesului de fabricație.

N-n? vrea eă se înțeleagă din cele 
de mal sus că. o dată declanșat, 
procesul de adlncJre continuă a 
specializării se desfășoară In uzina 
noastră ..ca la carte". Adlnelrea spe
cializării este împiedicată tn 
rent de Imposibilitatea de a încre
dința ailor unități fabricația unor 
repere care nu sini specifice pro- 
ducllcl de motoare electrice. Este 
vorba, bunăoară, de diferite organe 
de asamblare normalizate ©au de 
piese din masă plastică, pentru exe
cuția cărora se consumă neratlonal 
o anumită capacitate de concepție 
tehnică șl de producție. Avlnd in 
vedere că aceste repere reprezintă 
un volum destul de însemnat, so
cotim necesară organizarea fabri
cării lor in secții specializate, dar — 
subliniez — tot fn cadrul centralei. 
Aceasta deoarece procurarea lor de 
la întreprinderi din afara centrale! 
ar ridica o serie de greutăți teh ni co
operative. De asemenea, apreciem 
că eate necesară ti concentrarea 
intr-un singur loc. In cadrul cen
tralei. desigur, a producerii reperelor 
din fontă din componența mașinilor 
electrice. Facem acesta considerații, 
bazați pe rezultatele obținute oină 
în prezent In rezolvarea altor pro
bleme majore ale Industriei noastre 
electrotehnice, rezolvare mult facili
tată de noua formă de organizare 
și conducere a activității productive 
pe care o reprezintă centrala indus
trială. formă ce poate fi insă per
fecționată In continuare.

Printre instalațiile 
cu care este dotată (ți 
de care are nevoie) U- 
zlna mecanică de ma
terial rulant din 
Iova se află ți 3 
piențl pentru aer 
primai, Aceștia 
fost comandați 
timp și fabricați 
uzina
din Cluj. Uzina 
«tractoare, Intr-un teL 
șl-a respectat obliga
țiile contractuale și a 
expediat. In termenul 
stabilit cei 3 rcclpl- 
ențl care au sosit la 
Craiova Încă la 30 
septembrie 1071. Mun
citorii Întreprinderii 

• craiovene s-eu bucu
rat au apreciat ope
rativitatea colegilor 
lor din CiuJ șl... au 
trecut imediat la mon
tarea lor.

Dar cum s-a terminat 
montajul avea să în
ceapă șl necazul... 
Metrologia nu a putut 

dea aprobare de

funcționare pentru a-Ș " 
cești recipient!. De 
ce ? Pentru simplul
motiv câ el (reelpîen- 
ții) trebuiau Bă fie'
însoțiți, conform nor
melor tehnice ta vi
goare, de o „carte teh
nică". fără de care nu 
se poate elibera auto-> 
rizațla de funcționare.!,' 
Au Început Interven
țiile la fabrica con
structoare, pentru a______  . pentru a 
trimite „cartea tehni
că". dar acestea ou 
rămas fără nici un 
răspuns. Vorba clntc- 
cului — „ce mal ploa-, 
ie vine de la Cluj", 
dar nici, o carte tehni-: 
că. Așa se face 
deși au 
bine de 7 luni, i 
ențil nu pot El __
sițl. Intre timp, uzina 
din Craiova înregis
trează pagube. Ca „la 
carte". De unde noua 
zicală : n-al carte (teh-' 
nlcă), al parte (de da
une),™

La Lumina. județul 
Constanța, a fost con
struită o fabrică de 
nutrețuri combinate la 
care și-au adus contri
buția financiară paste 
200 de cooperative a- 
gricole dobrogene. 
Pentru a face fală ce
rințelor alei ®o lucrea
ză zi șl noapte, astfel 
Incit mil do tone da 
nutrețuri combinate 
iau calea cooperative
lor agricole asociate. 
Rezultatele ar putea fi 
mult mal bune dacă 
nu s-ar perpetua trei 
defecțiuni care ar fi 
trebuii Înlăturate Încă 
înainte de intrarea In 
funcțiune a acestui 
mure obiectiv. In 
primul rind. ou fost 
dimensionate greșit 
instalațiile de des- 
prăfulre, deși acestea 
au ■ costal paste 330 MO 
,leL‘ In al doilea rind, 
acționările pneumati
ce au. fost scoase din 
uz si se apelează la

ii
......................... .......... ....... te 

forța manuală In timp 
ce castul InstaîatUlor 
grevează asupra oro-! 
duellel. In al treilea 
rtad. allmentatoareto 
de la mori nu «int date 
in funcțiune pentru că 
nu, a foot pusă la 
Punct schema electri
că la panoul de co
mandă pentru reala-- 
rea debilului. Stat trei 
defecțiuni ti toate trei 
esteaptă aă fie înlătu
rate pentru ca fabrica 
amintită să funcțione
ze ireproșabil. Plnă In „ 
prezent, deși au trecut 
multe iuaii de zile de 
in Intrarea In funcțiu
ne a fabricii, nu se în
trevede nici una din
tre cele trei soluill aș
teptate pentru intrarea 
ta normal. Poale pen
tru faptul că nimeni 
n-a deda cine Plăteș
te costurile suplimen
tare. La Lumina tre
buie aă se facă lu
mină.
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nici o clipă în dezacord cu Interesele 
fundamentale alo partidului comunist

prezentat
Tncă de la început, raportul a evi

dențiat faptul că, Ih cel trei ani si 
jumătate caro s-au scurs de la ulti
ma' ictllnlre a scriitorilor, peisajul 
literaturii romăna 8-a Îmbogățit cu 
opere de valoare, In string acord cu 
marile transformări care se produc 
In toate sferele de activitate, In toa
te structurile societății noastre.

Evenimentul, politic cel mal Impor
tant, cu vaste consecințe asupra tu
turor sectoarelor vieții sociale din anii 
P0 care-1 analizăm — a arătat Zahn- 
ria, Stancu — a fost Congresul al 
X-lea al partidului. S-a stabilit a- 
tuncl un.vast program do dezvoltare 
multilaterală a țării noastre din punct 
de. verier o economic, social si. Impli
cit? o dezvoltare a conștiinței o.imenl- 
lor, a personalității si nivelului lor 
cultural a raporturilor dintre el. Este 
vorba do un mare efort constructiv 
conștient, prin participarea directă a 
maselor largi populare ia făurirea 
istoriei, animate de Înalte Idealuri, 
deci de o Înaltă conștiință. Larga 
parllciparo a maselor do oameni al 
muncii la procesul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, e- 
sență. a democratismului odndulril 
noastre, Impune o continuă perfecțio
nare a Instituțiilor noastre șl deter
mină așezarea relațiilor dintre oameni 
pe bazele ferme ale principiilor șl idea
lurilor noastre. în acest fel. conco
mitent cu opera de construire n unei 
puternice economii, a unei țări bogate 
și dezvoltate,, se construiește șl un 
om nou, el. însuși, multilateral dez
voltat, cu o puternică ' personalitate, 
cu o mare capacitate creatoare, de o 
Înalță etică, animat de profunde sen
timente de solidaritate umană. Grija 
pentru .ridicarea nivelului său ma
terial șl spiritual este in centrul po- 
l::!eii Partidului Comunist Român, 
reprezintă scopul mărețului program 
trasat întregii noastre națiuni socia
liste do către Congresul al X-lea al 
partidului, program care a determi
nai Întreaga activitate a scriitorilor 
din România In perioada de care 
vorbim șl care.va determina ac
tivitatea noastră și de acum Înainte.

'. Atmosfera de efervescență creată 
pe scară națională a deschis largi po
ri bUitățl spirituale și materiale pen
tru dezvoltarea literaturii noastre. 
Scriitorii din patria noastră, sub con
ducerea partidului comunist, alături 
de Întregul popor, și-au exprimat Ih 
jtenumărate rinduri hotărirea de a 
participa, prin scrisul și activitatea 
lor. la îndeplinirea acestui program, 
la ‘îndeplinirea politicii Interne 
și externe a" partidului. Dezvoltarea 
mtuHlaterală a României socialiste, 
transformările din conștiința oame
nilor, marile mutații sociale șl psiho
logice alo căror contemporani sin- 
tem oferă scriitorilor’Jun*boffătrinrta-*ț 
Iertai de Investigație literară, cum 
punte nimeni dintre predecesorii 
nbșirft-n-a avuttreftftsm' .uwolfitzăG 

Pred zi nd că scrisul este Un.amplu1 
șl permanent dialog cu cititorii! cu 
misie, și milioanele de cititor! pe-care 
scriitorul n.u-i• cunoaște, dar a că
ror ‘prezență o simte" flecare dintre 
ntinuitorli condeiului; vorbitorul 
a subliniat faptul că dezvoltarea 
dinamică a României asigură milioane 
do participant! lâ acest, dialog. Avem 
uit’public elevat șl cultivat, cu ade
vărat un public nou, așa cum n-am 
avut niciodată.'Să'fie literatura un 
adevărat ellmulent pentru ■ glndlrea 
creatoare și pentru puternicele eenti- 
rncnla caro animă și trebuie să ini
ma pe omul societății noastre, Impli
cat intr-un uriaș și complex proces 
istoric. ■ " '

„ Plenara din noiembrie 1971 a Co
mitetului Central ol partidului.-care

de acad. Zaharia Stancu
țUe care au văzut In ultimii drabțll 
ani lumina tiparului oglindind mal

adevărat Bllmulent pentru ■ glndlrea 
< ..- ------ 
rncnla caro animă și trebuie
— —-■ “-■ ‘ăyi noasue, . _
cat intr-un uriaș și complex proces 
istoric. ■ ' '
r Plenara din noiembrie 1971 a Co

mitetului Central ol partidului.-care 
a discutat problemele muncii Ideolo
gice ș! do .educație —■ a arătat Zaha- 
ria-Stancu — a avut o mare Impor
tanță pentru no! scriitorii. Ea a duș 
cu o deosebită claritate In evidentă 
implicațiile Ideologice ale Congresu
lui al X-ien." ale întregului program 
de dezvoltare șl > progres nl Româ
niei. Plenara a adus o durificare n 
conștiințelor, noastre., arătlnd rolul 
Important pe care cultura, educația, 
arta și' literatura ,' slnt' chemate, aă-1 
joace In prorc.rjl de edificare a so
cialismului.'

Apelul adresat nouă, scriitorilor, de 
la tribuna plenarcL de către secreta
rul.‘general al partidului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu : ,.lte- 
dațî In orlă mărețele transformări 
socialiste ale tării, munca clocotitoa
re a milioanelor de oameni : veți 
găsi șl contradicții si conflicte reale, 
nu închipuite. șl fapte mărețe emo- 
ționante.. demne de numele de om“ 
este un apel nu numai la un senti
ment de solidaritate umană sl, de 
Înaltă conștiință, dar sl ta o litera
tură majoră, errenteiifl. prin care ta
lentul fiecăruia dintre noi se poale 
realiza din plin. Acest ape! sl-â găsit, 
șl nu putea ®ă nu-și găsească, cel 
mâl adine ecou In conștiințele noas
tre.

Trăsătura fundamentală a dezvoltă
rii literaturii, a prozei, poeziei, dra
maturgiei șl criticii literare din acești 
trei ani șl jumătate pe care-l anali
zăm acuma, fost tocmai apropierea do 
problemele societății. Cărțile cele' mal 
buhe, care au avut atlt ssahtimentul 
critici!, dt și al publicului larg, au 
fost cărți realiste In proză, cu o acută 
problematică socială, cărți despre via
ța noastră contemporană,; poezii, cârti 
de publicistică. piese de teatru, care 
Includeau, (lntr-o reușită artistică, o 
atitudine socială șl O atitudine socia
listă, Realismul literaturii noastre 
este animat de Idealurile umnnlsmu- 
iul socialist care-l dau o înaltă ți
nută valorică șl morală. .

De pe aceste-poziții, Ideologice și 
morale,tie intransigență față de orice 
fenomen care contravine principiilor 
șl idealurilor care guvernează socie
tatea noastră și efortul el de progres 
ș| de ridicare a națiuni! noastre pa 
o Înaltă treaptă de civilizație mate
rială șl spirituală, literatura noastră 
umanist socialistă a avut In această 
perioadă și trebuie să albă și elemen
ts critice. ‘ Partidul nostru comunist; 
no! toți, acriilor! comuniști, avem o 
atitudine deschisă de critică împo
triva celor ’ care încalcă clica comu
nistă, principiile, de echitate. împo
triva celor care dovedesc arivism, 
tendință dc căpătuială. îmbogățirea 
nfl?! ostilă, făcută In detrimentul 
altora, al întregii colectivități. împo
triva abuzurilor do tot felul, oridne 
le-or face..

în continuare, raportul s-a ocupat 
de unele probleme aie creației, ară- 
tlnd că dlri peisajul nostru literar au 
dispărut scrierile naive, puerile, mul
te viziuni simplificatoare, căr-

profund șl mal veridic - splritua- 
Utatea __
realizări, faptul că putem afirma cu 
deplină certitudine că literatura noas
tră â înregistrat «ucceîse, că linia ei 
majoră do dezvoltare se află pe t_. 
făgaș bun. pozitiv,' nu exclud Insă 
necesitatea unei atitudini autocritice 
fată de lipsurile șl greșelile care s-au 
manifestat tn literatură și tn munca 
noastră de la uniune — a precizat 
raportorul. Au apărut șl cârti slabe 
șl foarte. slabe, atit in ceea ce pri
vește forma artistică, dt șl "conținu
tul de idei, experimente sterile, cu- o 
falsă problematică. Lucrări aau în
cercări de acest lip — piese de atelier 
Interior '-r in cel mal bun caz, nu tre
buiau încurajate sil apară Iar dacă 
totuși au, apărut, este "funcția șl me
nirea criticii să le respingă categoric 
și clar. Respingerea in spiritul exi
gent. lucid șl responsabil al critici! 
marxlst-leninlste trebuie făcută mal 
hotar!'.. In termeni clari și fără "inu
tile complicații de,limbaj de care mai 
suferă critica noastră

Decizia judecății de valoare, preg
nanța ei, este concret legată de fun
damentarea ideologica, clară a criti
cului însuți. Ca să respingi motivat. 
o oroductie literară ni nevoie de o 
cultură filozofică temeinică, de cri
terii solide.

Arăllnd că Uniunea Scriitorilor, 
biroul uniunii au datoria să îndru
me șl să controleze publicațiile lite
rare, editura uniunii,’ tocmai pentru 
a evita cheltuieli Inutile de energie 
șl mijloace materiale, vorbitorul a 
subliniat datoria scriitorilor, a aso
ciațiilor de scriitori de a organiza 
mult mal umplu și cu mâi mare con
secvență discuții și simpozioane cu 
conținut politic. Ideologic sl de !eo- 
rle științifică estetică, apte «ă aducă 
fenomenele negative în discuție pu
blică. să Ie suoună analizei anrofuri- 
date. ferme. Uniunea Scriitorilor are 
sardnn de a face totul pentru ca nld 
o singură clipă scriitorii să nu fie in 
afara evenimentelor politice do sea
mă care angajează națiunea noastră 
Citind in acest, context participarea 
emulă a lumi', scriitoricești la mani
festările consacrate sărbătoririi 
semicentenarului înființării Partidu
lui Comunist Român," vorbitorul a 
subliniat efi asemenea manifestări 
pozitive, care duc ta sudarea șl pe 
mal departe a scriitorilor cu națiu
nea care ,1-a produs, e necesar să de
vină o practica o uniunii și a aso- 
claț Iilor acrii lori cești. . ' - -

în continuare. Zaharia Stanca a 
subliniat prezenta tot mai activă a 
scriitorilor tineri In peisajul crea
ției Literare, continui tatei fără rup- 

■ tură‘I’dtnlre geherațflloj&e scriitor!, 
conjugarea eforturilor scriitorilor de 
toate viratele pentru construirea edi
ficiului ‘Uteralurll române?.Tradltllta 
cele" mai valoroase, realiste, ale lite
raturii române slut preluate șl do tl- 
nerl și aceasta este chezășia succesu
lui literar, al multora'dintre ei. Gri
ja față de tineret, îndrumarea Iul pe 
o cale justă șl rodnică Conșiltule . o 
sarcină patriotică a noastră un mod 
de a asigura și in viitor înflorirea 
Uteralurll.

Alături de scriitori! români, edu
cing In concertul unitar al literaturii 
României socialiste notele specifice 
ale scrisului lor,- scriitori! maghiari, 
germani, «!rbl, ucraineni și do limbă 
idiș au scris cărți valoroase, contri
buind cu operele lor la efcrvesconia 
literară din ultimii ani

în aceasta perioadă a fost înființa
tă editura naționalităților conlocui
toare „Kriterion“. ale cărei suc
cese iilnt. bine cunoscuta de toți, 
cititorii,, lntrucît. ea a nvutj ■ prin
tre altele, Inițiativa fericită .de 
a publica operele scriitorilor , din 
rindul naționalităților șl In traduce
re româneascA. în acești ani a-a 
transformat revista „Nene Llicr.i- 
turt1 in revistă lunară, s-a mărit 
numărul de pagini alo • revistei 
„Utunk“. S-a tradus maL mult de
ck In alțl onl din literatura română 
prbcum'și din Utcralurite naționalită
ților In limba roniănfl, activitate ce 
urmează să fie intensificată Ln .viitor, 
pentru ca . llteratJrlle naționalităților 
să fio cunoscuta 'Întregii. spirituali
tăți a României sociali,sie. S-au In- 
Ireprlnș în aceasta perioadă clteva 
acțiuni de mare Importanță In ce 
privește difuzarea moștenirii, Utertfre 
a naționalităților conlocuitoare.

Țoale acestea demonstrează Inc3 o 
dată ’spiritul de democrație1 soria"d<;- 
tă de egalitate și frăție ce caracie-' 
rizează frontul nostru scriitoricesc, 
demonstrează' Încă o dată prin fapte, 
și în,domeniul Hteraturll. iustețea 
politicii partidului", nostru comunist 
de depllnfi egalitate pentru toți ce
tățenii României socialiste. ■ '

Ocuplndu-®e In continuare do u- 
nele probleme ale cadriilul organiza
toric și material al vloțll ■ scriltori'- 
cesli. vorbitorul a subliniat faptul că 
scriitorii, au beneficiat, da un ajutor 
continuu ?! neprecupețit ăl contactu
lui strins cu conducerea superioară, 
personal cu tovarășul- Nlcolae 
Ceaușescu. Precum" știți — a arătat 
Zaharla Stencu — aproape nu a fost 
ocazie mai importanta tn viata țărcl 
tn care scriitorii-să nu f!e chemați 
să participe.' râ fie p-ezenil. să As- 
culle direct. In intllnlrila numeroase 
pe care le-au avut, cuvtntui se-cre- 
tarului general, prețioasele sale *u- 
gusțll. Aceste contacte cu conducerea 
superioară exprimă interesul st ore ■ 
țulrea fără precedent acordate da 
conducerea partidului șl stalului nro- 
b'.emelor înfloririi literaturii ii arfei 
din patria noastră

Politica Internă a Partidului Co
munist Român. trasată de către Con
gresul a! X-lea. politică dinamică și 
științifică cuprinde ca o latură e- 
sențlală democratizarea continuă a 
Instituțiilor noastre, lărgirea neînce
tată a participări! "întregului oo-^o: Ia 
toata fenomenele vieții sociale — h 
evidențiat raportuL Pentru o mal 
bună '.realizare a acestui proces con
tinuu și caracteristic orlndulril 
noastre, tn toate domeniile se 
efectuează o descentralizare menita 
tocnia! ®ă dea posibilitate unui nu
măr cit mai mare de oarnehț sâ-ți 
spună cuvlntul In toate problemele 
In care «Ini direct Interesa'1- ApB- 
dnd ’ acest deziderat. !n conformita
te cu prevederile statutare, s-^’j 
constituit la București și In princi
palele centre culturale ale țări! r.- 
soelatli de scriitori. Iar lâ Asociația 
din București, care are ce! mai mare 
număr de membri, s-au constituit

Întregului popor. Aceste

. - - - ,— <
>, ■ ■ ,
pa genuri . de creatte. 
înființarea asodallllor ■ este 
țd de sporirea numărului de

Do
altfel,

_____ _____________  
membri. în această perioadă au in
trat In uniune aproape £00 de noi 
membri titulari șl stagiari. Uniunea 
noastră, ta: acest" fel. -numără peste 
1 000 de membri. .

Politica partidului de desceitrall- 

annllzăm, la apariția a no! edituri de

țm 1 OTO.dejni

zare a dus, in ‘ perioada jab care o 
analizăm, la apariția a no! edituri de 
literatură ntlt in Capitală cil și in 
provincie, tn 1968 existau doar două 
edituri pentru literntură Astăzi 
avem; In Întreaga tară. 12 edituri 
care publică literatură Una dtatre 
ele este Editura ' Uniunii Scriitorilor. 
„Cartea Românească0.' Aceasta des
centralizare a adus numeroase fo
loase scriitorilor, a lărgit posibilita
tea de luare operativă a deciziilor de 
editare, a redus putința luării unor 
decizii arbitrare sau subiective care 
eă. Împiedice apariția unor cârti de 
valoare. Totuși, nu totdeauna se lu
crează suficient de operativ.

"S-nu creat în această perioadă 
numeroase reviste noi șl și-au 
schimbat profilul altele. Exista un 
mal mare spațiu de publicare pen
tru- numeroși ficriltorL ; Nu Insă tot
deauna șl nu la tonte revistele ni
velul eate corespunzător exigențelor 
Sițorlte și eforturilor materiale care 
se fac. Să amintim numai că Uniu
nea Scriitorilor, numai pentru pu
blicațiile ei. cheltuiește peste 12 mi
lioane de lei pe on.

Toii ce! prezenii aici nu 
pemljloc.lt ajutorul ___
scriitorilor, nu numai in ceea ca pri
vește activitatea literară, dar șl in 
prlvlnțh condițiilor de viață — a 
arătat in continuare vorbitorul. Au 
fost puse la dispoziția noastră noi 
casc dc croație, tjttgeu pensiilor 
pentru scriitori răsplătește cu gene
rozitate eforturile de o viață puse 
În slujba literaturii. Noi plătim 
peste 10 milioane de lei anual scrii
torilor In vlrstă sau bolnavi. Parti
dul șl statul nostru au lichidat pen
tru totdeauna sărăcln In care se 
zMtoau In alto timpuri numeroși 
scriitori bătrini șl bolnavi. Se 
află; in cur® de elaborare noua 
lege a drepturilor do autor, care pre
vede măsuri menita să fte un .T.'mj- 
lenî pentru creații literare vatoroa&e 
din punct de vedere educativ și artis
tic. Vreau să exprim In numele dv.. 

tuturor, mulțumiri conducerii 

ceaslă cale o nouă și emoționanta do
vadă dc grijă șl fiollcilixllne pentru 
Imbunătațlrea continuă a conalțlLlor 

zde 'vlațA și creație' pentru toți scrii
torii din țara noastră. :

Acesta condiții spirituale șl mate
riale,., cilmatal general atlt de favo- 

"rnbll 'efCAțlei Impun ăl ‘eocBfilulretT 
’ im’er'âlrtoffore sCri!toriKW.''iînu!"iăj-’ 
ș maMitcrar relevat, de’idvLHzație,<iRi« 
" porttirl' tovârfișffis-1 intre -.oțl membri!'' 

breale! noastre. înfruntările deschise, 
libere, principiale; de opinii, pline de 
stimă și respect reciproc, desigur, 
chiar dnd au un necesar' ascuțiș po-

■ lernlc, sânt binevenite. Ele contribuie 
la clarificarea poziției fiecăruia dintre 
no! șl duc la o literatură de mal bună 
calitate. înrâ ale nu âu nimic comun 
cu «plrltril de coterie, cu rotațiite bâ
zâie pe simple inlereâe personale. 
Asemenea raporturi sini potrivnice 
eticii societății socialiste, principiilor 
noastre șl Uniunea Scriitorilor, trebuie 
eă procedeze cu tact, dar șl cu fer
mitate pentru Înlăturarea,lor., 

Referlndu-se la ăcU'vItatca interna
țională a scriitorilor, Zaharia' Stancu 
a- subliniat că aceasta se Încadrează 
spiritului politicii externe; n partidu
lui șl statului nostru de independență, 
suveranitate, națională' de ’ pace șt 
prietenie cu toate țările sbeialiste, cu 
toate popoarele lumii;' de; respect ■ re
ciproc. Cărțile pa caro: le'scriem noi 
pot. să transmite ipeste hotare expe
riența noastră, marile noastre reali
zări, să contribuie ța ■ o< mai bună 
cunoaștere a României în lume. Do 
asemenea, legăturile, dintre organiza
țiile de scriitori, schimburile .de opi
nii1 cu colegi de-ai noștri de peste 
hotare, relațiile cu el. ■ contribuie șl 
ele la, crearea acelulașlfcllmat de. În
țelegere și .prietenie internațională.

'î:i' ultimii ani, Uniunea Scriitori
lor a. încheiat acorduri da colaborare 
cu uniunile de acri 1 lori;din țările so
cialiste., în ’cadrul ’ acestor acorduri. 
In fiecare an. pleacă In. Jur de 125 de 
scriitori In delegații și vizita, după 
cum om trimis, prin acorduri sau In
vitații,, in jur do GO de scriitori In 
flecare, an și în ■ țările ncsoetallste. 
Aceste .vtdie.au contribuit și la lăr
girea orizontului scrii tocilor. Scriito
rul aflat peste hotare trebuie să ge 
simtă permanent, un ambasador al 
culturii române, jsă înțeleagă că ei 
nu șe reprezinte; numai pe' sine, cl 
o largă ; colectivi tata de oameni, că 
faptele și spusele:,iul. întreaga sa ati
tudine . se rășf ring dl nco’o de fii n ța 
&a. asupra noastră, a tuturor. El tre
buie șfi fie un exponent al principii
lor filozofice marxlst-leninlste caro 
do altfel stau la baza statutului 
uniunii, legea de jbazfi a vieții noas
tre obștești Scriitori!' comuniști au 
datoria să fie mllltanțl activi, atlt 
prin opera, cit și ^prin atltiixllnea lor, 
ai. concepției noastră materiallst-dia- 
lectice despre hune și .societate. 

Am participat la numeroase coloc
vii.. simpozioane ri congrese ■ Interna
tionale. slntein membri al unor aso
ciații Internaționale , scriitoricești de 
prestigiu' Uniunea Scriitorilor, pe 
bază de reciprocitate, a primit șl ea 
numeroase delegații din străinătate, a 
confirmat tradiționala noastră ospi
talitate, a dat toi ajutorul scriitori
lor străini ea să ne cunoască realiză
rile. oamenii de la noi. râ devină 
prieteni al României. Am primit a- 
proape 100 de scriitori din tarile so
cialiste sl aproape 30 de scriitori din 
țările nosodolhle In fiecare an. 

Peste 100 de icărți literaro din 
România au fost, traduse șl publi
cate In acești ani In numeroase limb! 
străine. .

După ce a făcut unele precizări cu 
privire 1b rolul actuale! reuniuni pe 
tară a scriitorilor, raportorul a spus: 
Conferința va fi Încă o expresie a 
devotamentului scriitorilor pentru 
cauza fiociallsmulul In România, a 
hoțărirL! noastre do a urma- nolltlen 
internă șl externă ■ marxlst-leninlstă 
- partidului nostru, politică ce cores
punde Intereselor vitale ale Întregu
lui nostru oopor — ale.națiunii noas
tre socialiste. Scriitorii r.aj’.r! se 
prezintă la acea’ 
uniți In jurul oai 
oale conduceri.

,_  simțit
dat de partid

al tuturor, mulțumiri conducerii 
partidului, > care _ne-a dat șl pâ n- 

vadă dc grijă șl rollcltudlne pentru 
Imbunătațlrea continuă a conalțlLlor 
de 'viață și creație pentru toți scrii
torii din țara noastră. ;

Acesta condiții spirituale șl mate
riale, . cilma tul; general afl t de favo-

a
5 nuiAsiitcrar relevai, (fe rtvL’jraye.nra-: 
N nortiirl •ovftrâ.v.-rt! între roti membri!''

jre

șrtfi conferință striat 
rtidulul, al înțeleptel

Dacă vreți râ acordați activității 
noastre de partid, comitetului nostru 
de partid — a arătat Constantin Chi
ri (ă, secretarul Comitetului de partid 
al (Uniunii Scriitorilor — un oarecare 
merit, atunci, fără falsă modesllo, și 
In cele mai bune relații cu n’devărul 
afirm aici că noi, In clipe de mare 
râ:7 2_((; 
comuniștii, cei din comitetul de 
partid și din conducerea uniunii, am 
Înțeles, am simțit și ne-am Integrat 
In marea șl adevărata idee a uma
nismului socialist care a sfat la baza 
Întregului proces Ideologic din ulti
ma vreme. Ne-am înțeles răspunde
rile, poate nu dlntr-o data, poate nu 
toy o data, am Înțeles dl de lmpor- 

tul curat șl plin do 
al roiul care a lnl| 
zguduitor prin adevl_____ .,.......... ,_
cațlile Iul, și am procedat ca niște 
comuniști a căror principală" calitate 
este aceea de a fl oameni, comuniști 
de omenie. Iar ta plenara din noiem
brie a Comitetului Central, acea ex- 
copRonală plcnnrt care a ridicat ta 
rang dc adevăr definitiv al societă
ții noastre Ideile eticii, echității și 
umanismului socialist, am simțit și 
noi ceva cald In inimile noastre.' 
Poale, șl cred, că au existat d!n 
partea tuturor, șl din partea noastră, 
erori, Întrebări, dureri, incertitudini. 
Poate că am șl nedreptățit, fără voie 
1:1 orice caz, pe die cineva. Dar vreau 
să fiți siguri, că întotdeauna, pe 
dinăuntru, In Interiorul concepției 
noastre despre activitatea de partid, 
nu ne-am transformat niclodnlfi tn 
judecători, nu ne-am erijat In dtun- 
țla do stapinl a! adevărurilor, ci in 
comuniști, care, subordonindu-se fi
resc disciplinei do partid, unei dis
cipline de mult șl Inițial acceptate, 
am știut câ slujim Interesele profe
siunii șl obște! noastre.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele probleme aie creației 
literare. După ce a argumentat că 
principala sursă de inspirație șl prin
cipalul beneficiar al mundj scriito
ricești este clasa muncitoare. Con
stantin Chiri ță a spus : 
dedicata acestei dose, 
noastre contemporane, in procesul 
d multilateral de prefacere, tre
buie s& întărească In primul rind 
ide-ea de valoare in cultura noastră, 
in dmpul Uterelor românești. Ea nu 
poate fl o literatură de descripții șl 
fotografii, d, așa cum ne spunea to
varășul Nlcolae Ceauș-escu. o inter
pretare profundă a reaUtațll. chiar 
o Intervenție plină de responsabili
tate in realitatea contemporană, o 
literatură gravă, serioasă, care nu 
se teme de drame, de convulsii, do 
dureri, de adevărurile revoluției, pen
tru că destinația el o profund pozi
tivă, nu elogiază mlaștina In care 
jtoate aluneca omul, d zborul șl se
tea de zbor, care alcătuiesc dinlol- 
«ienuna visul do aur al omului.

De ca «a nu ne unim puterile șl 
dttcerilAUle pentru a fonda o școală 
românească, cu un asemenea ax li
terar și filozofic Oare nu e mal 
dropt șl mal meritoriu să contribui 
ta formarea unei asemenea șjsoll,. cu- 
aceeași ca'padiăte de a produce sur-1 
Prize’ șT ââixxlopere ca oHcmo alfa 
școală, dedtasfi descoperim, preten»? 
țlo3, curente șl figuri do multă1 vre
me clrHr.'oiwrite In olte părți ? Iată 
de ce literatura elnscl mundtoare, 
literatura proceselor foarte diverse 
din sodeinlea noastră socialista tre
buie să devină centru da Interes 
pentru Întreaga obște, atlt prin crea
rea el, dt șl prin respectul care I se’ 
cuvine în dmpul literelor românești. 
Văd in aceasta una din sarcinile 
principale ale scriitorilor comuniști 
nle obște! noastre, ale unor intelec
tuali care ișl amintesc și respecta 
relațiile cu adevărul.

Deplina unitate de concepție ce 
caracterizează Întregul nostru front 
scriitoricesc a fost subliniată in cu
vlntul râu șl de scriitorul Aleen Ivan 
Ghllla. Pentru oamenii noștri do li
tere — a apus el — nu exită pro- ■ 
b'lema opțiunii In ceea ce .privește 
fllozwfla care să le ghideze opera ; 
el se consideră angajați In lupta în
tregului nostru popor, de • construire 
a socialismului șl, In acest eerts, , o- 
rlentorea lor ideologică este una 
singură : marxlsm-lenlnlsnul. A- 
ceasta platformă comună. Ideologică, 
determină totodată Indestructibila 
unitate ce 9-a statornicit Intre litera
tura română șl ceaa naționali taților 
conlocuitoare din patria noastră so
cialista.

Vorbitorul a relevat de asemenea, 
ajutorul neprețuit ne care partidul 
și statul l-au acordat oamenilor de 
litere .pentru lichidarea cu toată 
energia a sistemului de tulelă ad
ministrativă ce se Instaurase lntr-o 
anumita vreme, in viata iwMstră li
terară. El a m"nțlonat; ca o conse
cință directa, obținerea unor succese 
Incontestabile In toate genurile be
letristice. îndeosebi, se cuvine a “re
marca strădaniile unora dintre scrii
torii noștri de a pătrunde tot mal 
adine In lumea Interioară a orpulul 
contemporan, făuritorul rindulelllor 
no! soci ui iste — a remarcat Al. Ivan 
Chilia. Se poate spune că orizontul 
etic al epocii noi nu mai Dfilrunde 
In literatură pc calea ilustrativisrau- 
lul plat și a schemelor uzate trfi- 
dlnd o gindlre conformistă. Chiar 
mai mult, strWuindu-se a depăși 
descriptivismul, unii dintre scriitorii 
noștri tind «pre Îmbogățirea mllloa- 
celor realiste de expresie cu proce
dee noi. rezultate din asimilarea ce-' 
lor mai valoroase cuceriri ale lite
raturii zilelor noastre din lumea în
treagă. Firește, preluarea fără, dls- 
cernâmint a unor modele străine nu 
este decit criticabilă. , Trebuie Insă 
să subliniem totodată că. bizindu-sc 
pe continuarea tradițiilor naționale, 
literatura noastră actuală nu conce
pe aceste tradiții ca o închistare In 
forme produse de alte epoci, cl ca o 
Îmbogățire, o dezvoltare, o adecva
re a lor la noLle realități ce le nu 
de exprimat. Cultivarea tradiției — 

. a adăugat Alecu Ivan Chilia — nu 
este o chestiune de formă, ci de con
cepție. eti ține de conștiința apar
tenenței la o anumita realitate națio
nală si care In expresia ce sl-a 
ci a:-o de-a lungul secolelor a scos 
In evidenta anumite trăsături con
stante. Atingerea universalității tre- ______  ______ _ __________ ... ___
ce Inevitabil .prin experiența acestor sica gj contemporană, un teatru care
trăsături specifice geniului national să facă ..o foarte ore!'

răspundere pentru obște si tară. no!, 
comuniștii, cei din comitetul do 
partid șl" din conducerea uniunii, am 
Înțeles, am simțit și ne-am integrat 
in marea și adevărata idee a uma
nismului socialist care a stat la baza 
Întregului proces Ideologic din ulti
ma vreme. Ne-am înțeles răspunde
rile, poate nu dlntr-o dată, poate nu 

...... ,w „ —__ — —,—ț|
tanî este momentul, am simțit spirt-- 

■'-■'Er®”- . .. - comunistă
ițiat acest proces 
rănirile șl impll- 

îlșta

comuniști, care, subordonîndu-sc fi-

Literatura 
societății

tre-

atejjțle desfășurarea fenomenului -li
terar. nm asiatat cu marc satisfacția 

. . _ la' progresele substanțiale realizate
tem sluji cu adevărat țara care ne:a. atlt pe tărimul beletristici!, cit șl r.l 
acordat. Înaltul î titlu <de .scriitori, .rl^ ’ criticii, lnceplnd mal cu seamă din 
dlclnd sinceritatea .jpripdplaJă,;„cQn- ., — — —i_i.—. —
struclfvă. lucidă și, In primul rind, 
comunistă, la, rang de criteriu, capa
bil să valideze -r ori nu — valabili
tatea etică șl estetică a fiecărei' pa
gini trimise’ la tipar.

Scriitorul a relevat apoi necesita
tea, ca asociațiile de scriitori să‘de-- 
vină cu adevărat factori catalizatori 
ai activității de creație,, prezențe 
prestigioase șl de reala eficiență in 
viața splrltuulă a României "socialiste. 
El a citm In acest sens, faptul cfi,( la 
lași, există In prezent o grupare «e- vărul că p 
rionrâ de scriitori din toate genera- fl'-aslaurail 
țlile, că in orașul lui Emlnescu sluji- Bchlmb de 
tocii scrisului' stat prcțulțl sl stimați. 
SLnt sigur, — a, spus el — că in-vii
torii ani- vom Impune cu mal. multă 
t--- ■ ___ -___
temporari, nța cum ne obligă inima și 
tradiția, așa cum simțim, că vrem și 
putem.

șl. ale națiunii noastre socialisto. Pu- .
tem siujl cu adevărat țara care'ne-a. 'atlt 
acordat, înalutl i tillu ede .scriitori, .fi^ 2—■''' 

anul lMă. S-au publicat opere Im
portante. Impresionanta prin calita
tea. .diversitatea sl spiritul lor În
noitor, ;șl îndeosebi s-nu afirmat noi 
gendrațil. capabile să ducă mai de
parte. In mod promițător, destinele 
spiritualității românești — generalii 
formate “sau împlinite tn cadrul re
gimului nostru socialist.

După ce s-a referit ta unele pro
bleme ale reeditării clasicilor, vorbi
torul ..țl-a exprimat convin.

nld un wa-illor nu-și subordonează 
opera unei recllllnitâti oslficanie șl 
că fiecare dintre nql face apel ta re
sursele sale cele .mol nobile pentru u 
exprima epoca șl a da splendoare 
Idealurilor revoluționare înfățișate 
nouă, lntr-o limpede lumini, de ac
tivitatea neîntrerupta șl rodnică a 
partidului nostru. Acestei artlvltăți 
ti datorăm ctarvMuhea care ne con
duce la înfăptuirea operelor noastre 
pentru ca ele să-și poală Îndeplini 
mesajul In vederea edificării unei 
lumi no! și cuceririi unei conștiințe 
umane superioare. .

în continuare, vorbitorul a arătat 
că lntr-o societate socialista litera
tura șl arta nu formează, un conglo
merat, cl constituie o unitate dlverr 
dflcata, urmind legile proprii dezvol
tării societății socialiste in mersul'el 
spre comunism,.tar conștiința artiBll- 
că nu poate fi e'xlcrioarfi acestei miș
cări dialectice, d Integrată el, așa 
cum slmburele este Integrat fructului. 
Cred că aceasta este ( interpretarea 
justă a documentelor Congresului al 
X-len nl partidului nostru, dt șl a 
holărtrilqr Plenarei din 3—3 noiem
brie 1071. șl cred că In lumina aces
tor Învățăminte, comanda sortata W 
capătă noblețea șl eficacitatea. Pen
tru un scriitor dedicat Idealurilor 
revoluției ea nu vine din afară; cl 
dinlăuntru, pfistrlndu-și toata in
dependența pe care l-o conferă per- 
«onalltatca scriitorului. In strlnsă
legătură Insă cu liniile de fortfi alo 
rocletațli care II oferă un vAyt al 
inedit eîmp de Investigare. Ajungem, 
așadar, la concluzia că In societatea 
noastră socialista literatura sl arta 
nu pot constitui o Întreprindere par-' 
tlcutară. că trebuie să existe un 
front literar șl artistic dictat de evo
luția și țelurile acestei socletoll gi 
că numai In interiorul acestui front 
dezvoltarea nestlngherită a fiecărui 
veritabil creator este posibilă.

Definind plastic noțiunea de co
mandă socială, datoria creatorului 
de a nu ae detașa de marile pro
bleme ale timpului, de realitate — 
ca nucleu al îndelungatei elaborări 
artistice — poetul Virgil Teodorescu 
a spus In continuare : Responsabil!- ( 
taica co ne rovine nouă, scriitori
lor. tn legătură cu sarcinile pe caro 
conducerea partidului le pune In fața 
întregii coelelățl, este mai marc ca 
orie!nd în aciuata etapă ,a dezvoltă
rii societății noastre socialiste, etapă. 
axata pe îmbunătățirea acllvltațlî 
ideologice, ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii, așezarea relațiilor 
umana sl sociale tn deplină concor
danta cu principiile eticii sl echltă-. 
(li socialiste. între etică si esietlAă 
există o legătură organică, un raport 
direct, ca Intre respirație șl ptamln. 
Nu poți respira cum trebuie cu un 
plfim’a închircit, dar nld nu-țl poți 
hrăni plămînul sănătos cu aer con
finat. Se cere, deci, o moi mare ri
goare față de calitățile profeslonal- 
arllstlce gl moral-cetăteneștl. ale 
scriitorilor. Se cere stăvilirea ten
dințelor de parvenitism, de parazi
tism și amatorism literar, precum șl 
o mai mare grijă față de promova-

tre ranchiunele,.interesele de grup, 
demagogia fastldlpMfi sau modesta.;! 
orgoliul derizoriii;r‘lamentabila log!cf,‘ 
a celor care acordă Intereselor strict 
personale o Importanță istorică.

în cuvlntul său, scriitorul Anton 
Brcilenhofer a t:‘._ . 
roiului șl răspunderii 
iul. în legătură slrinrâ . _ ____
revoluționar al poporului, cu struc
tura socialista a societății noastre 
care a creat condiția fundamentală, 
.pentru transformarea anonlmltatl! in 
personalitate umană șl care o epriil- 
nă pe aceasta cu toate miîJoacele. 
Rolul șl Importanta scriitorilor vor 
crește — a .«pus vorbitorul — dedai.-. ! 
rece puterea de gindlre sl univerffid, 
emotiv al oamenilor noștri devin mal' 
sensibile, mai diferențiate, mal opti
miste. In concordanta cu,procesele 
complexa, revoluționare din lumea i 
înconjurătoare. Niciodată unei gene
rații de scriljorl nu l-a fort dat să 
devină martor ocular al unal 
prezent atlt do trămlntat șl dinamic. 
Cine se Inspiră In creația sa din rea? I 
lttâtea noastră socialistă dispune de ( 
o tematică intr-adevăr nemărginită. 
Literatura țării noastre a realizat, 
mal ales în ultimii ani. progrere co- j 
reșpunzătoare : avem astăzi o lite
ratură diferențială, legata de reali
tate. care , fn privința măiestriei li
terare prezintă multe elemente not. 
remorcabjle și valoroase,

Evoluția noconlcnlt ascendentă o 
societății noastre .socialiste sl grija 
partidului pentrji Înflorirea unei li
teraturi legata ele realitate alt dus 
șl la dezvoltarea, lntr-o anumită 
■măsurii chiar la maturizarea, litera
turii de limbă germană din Româ
nia. ■Literatura Ih limba maternă În
seamnă cunoașterea spirituală, lite
rară și artistică ,a tuturor valorilor 
care cresc șl înfloresc pe pfanlnlul 
patriei comune — România socialis
tă. Mal înseamnă și cultivarea tra
diției literare- și artistice, dezvolta
rea continuă a expresiei specifice. ( 
Înseamnă stima reciprocă față de 
valorile Intelectuale, culturale și 
artistice create In patrie. Indepen
dent de. limba In care a fost 'sensfi 
o operă literară. Văzute In felul a- 
cesta, limbile germană, maghiară și 
ale altor naționalități din această 
farfi nu sini limbi străine, ci factori 
culturali de prim rang caro vehicu
lează valori literare Intre poponil 
român șl naționalitățile cantoculloare 
și contribuie astfel activ la prietenia 
și Înfrățirea tuturor oamenilor din 
republica noac'.râ socialistă. Litera
tura de limbă germanft. care se in- ' 
spiră din realitățile patriei noastre 
socialiste, ocupă un loc distinct ®î 
bine predzat In peisajul literar din 
România și are. totodată, o pondere 
crescfndă șl In țările de limbă ger
mană. Progresul cel mal Important 
In literatura de limbă germană, din 
țara noastră consta — dună apre
cierea mea — a arătat Anton Brel- 
tenhofcrț.— în faptul că provincia
lismul îngust — sl termenul acesta 
nu se referă numai fa o noțiune 
geografică — care a caracterizat ani 
de-a rindul o bună paria a acestei 
literaturi, a fost învins,

E un fapt îmbucurător, a continuat 
vorbitorul, că există o pleiadă întrea
gă de tineri s! entuziaști poeți, pro
zatori șl critici care scriu în limba 
lor maternă șl trezesc, speranțe jus
tificate. Desigur, mal exlată lipsuri șl 
probleme nerezolvate. Modalitățile 
pentru editarea de cărți s-au Îmbu
nătățit îndeosebi editura („Kriterion“ 
se poate mlndri cu realizări excelen
te. Șl alte edituri din București. Cluj, 
Timișoara nu posibilități pentru edi
tarea de cărți In limbile naționalită
ților conlocuitoare.

_____ ________________ ___ _ ..... „ igerca^că'f?; 
lat In acest sens faptul că la ’nu,’este nimeni caro să conteste ade- 

t’prp^xwul'; spiritual" nu poate 
ii fără un cinstit șl sortea 

de opinlL Secretarul general 
al partidului; tovarășul, Nlcolae 
Ceausescu, a arătat el. a apărat so- 

__ _________________ _ __ ___,_____ 'leinh! această lege a culturii. Din 
hotărire; lașul In peisajul literar con-___ păcate Insă există confrați ai unele

;----- . organe de răspundere ce nu iin sea-
mă do acest adevăr. Nu o dată mal 
cu ,seamă criticii literari sini alln- 
jenîțl In activitatea lor de apreciere 
fie a operelor clasicilor, fie a ope
relor contemporanilor. în loc să ss 
deschidă drum replicii, ea este Îm
piedicată âb inltlo să la naștere, ne- 
]Astndu-so astfel posibilitatea 
disputele creatoare să contribui' 
progres. Mi se pare Iarăși că. în a- 
pjlcarea tezelor din iulie 1971. s-a 
procedat de către un’l factori de răs
pundere Intr-un spirit îngust. Incit 
în loc de stimulare am aluna să 
avem cazuri de lufrinare a produc
ției spirituale.
.în Încheiere, criticul Ion Negoițps- 

cu a propus ca în noul statul al 
Uniunii Scriitori'or să se prevadă 
constituirea unei comisii Ideologice 
permanente, formată din scriitori, 
care să avizeze In cazurile delicate 
ssau controversate privind cărțile.

în _ _____ _ __ ______ ____
Cirneci a subliniat importanța dez
baterilor prilejuite do tezele in In- 
Umpinarâa Conferinței scriitorilor, 
caro probează faptul că. In condițiile 
do față. In tara noastră arta si cul
tura abil bunuri ale întregului po
por, caro poale șl trebuie Bă se bucu
re din plin de adevăratele si valo
roasele creații ale spiritului uman, 
fapt ce conduce in ultimă Instamă 
la înnobilarea conștiinței mațelor, 
la Înțelegerea și mai ndincă a som- 
nlflcaile! timpului socialist.

Plodind pentru o creație de valoa
re. pentru o literatură capabilă să 
exprime splriiunUtatea poporului, 
să cristalizeze Intr-o formă artisilc.fi 
superioară spiritul epocii de fală, dar 
(•ă fie. In același timp, și o manifes
tare originală ta fata lumii de azi 
și do mîlne, vorbitorul a arătat că 
aceaita se poate realiza nu tlnzînd 
spre sincronism cu orice preț, d pie
rind de la structura interioară a fe
lului nostru de a fi. a ginții și ve
dea lumea. Experimentele de dragul 
experimentului duc la mode, la cre
dința că noi nu putem că ne impu
nem Istorici decit țlnlnd pasul cu 
aaeșt5.imode,,lcni;e.,,șlnt ntlt da efeșn 
SWCnr K>,..a?ernanea atitudine duce 
Implicit la anularea specificului na- 
țlpnal;tal' literaturii; sl al arte! in.

Evocind tradițiile progresiste ala 
culturii noastre, pilda demnă a Iluș
trilor înaintași, scriitorul Radu 
CIrned a spus : Literatura românii 
contemporană, prin tot ce are mal 
reprezentativ, se dovedește a tl 
continuatoarea marilor tradRll ale 
culturii românești dlntotdeaunn, a- 
junqind In acești ani la o înflorire 
ce confirmă vitalitatea surselor noas
tre de inspirație, pentru că socialis
mul se dovedește, prin marile gale 
Împliniri politice șl ecclele, deosebit 
•de fertil pentru artă șl literatură. A- 
ceasta, șl fiindcă scriitorul contempo
ran poate să se manifeste In modali
tatea ce este‘proprie talentului, che
mării' șl dăruirii sale. Se dovedește 
astfel Încă o dată cit este de inte- 
melatfi teza tovarășului Nicolae 
Ceaușțsjcu privitoare in unitatea 
ideologica a arte! In diversitatea ar
tistică a stilurilor. într-ndevâr. va
rietatea registrelor caracterizează 
astăzi mal mult cu orlclnd scrisul 
românesc cu toi ce are el mai au- 
teritic.' Dar. indiferent de lungimea 
de undă pe care emit, scriitorii de 
azi, slujitori devotați ai ponorului 
șl ■ Idealurilor .sale, concură intru 
p-opâșlren " valorilor 
intelectuale :’specifice 
acestor locuri și acestor oameni. Va 
trebui, așadar, să __ _________ \
nbaslre eu adlncă draw:t» față de 
masele de cititori. In fond matricea 
infailibilă a afirmării valorice, fil
trul fără greș canabll. sil separe va
loarea de nonvaloare. durabilul de 
impostura perisabilă Conștiința 
noastră ne arată drumul adevfi- 
rului deopotrivă in artă. In viața 
socială; In Istorie acesta este dru
mul. atașamentului foță de Idealurile 

\inul răstimp unic In istoria mile
nară a poporului nostru, față de des
tinul unei patrii eo șl-a gfislt astfizi. 
sub conducerea Încercatului nostru 
partid, demnitatea plenară De ase
menea. vorbitorul a făcut propuneri 
privitoare la stimularea creației con-, 
iemporane. inspirată din realitățile 
patriei. In organizarea unor festiva
luri zonale care să poarte numeJte 
marilor creatori născuți In aceste 
locuri, la' organizarea imul festival 
Internațional de poezie „M. Emî- 
neșcu“, la promovarea literaturii 
noastre pesta hotare.

în cuvtntui «fiu, poetul Ion Gheor- 
ghe a abordat o seamă de probleme 
de natură concretă privind activi
tatea Uniunii Scriitorilor, a evocat 
propria experiență scriitoricească șl 
unele neajunsuri legate de relația 
dintre autori și revistele literare sau 
edituri. Ei a criticat unele practici 
anacronice, birocratice din viața li
terarii. a cerut ca orice probleme se 
vor Ivi «fl fie , analizate In mod 
profund, ci principialitate partinică.

..Fac aici o profesiune de cre
dință — a «pus vorbitorul — clnd 
declar’ că activistul de partid este 
unul dintre cel mal apronlati eroi al 
mei M-a preocupat activistul de 
partid, -ca tip social șl uman ideal, 
ca formă concretă practică a con
ceptului spiritului de partid. ‘ Fiind 
elementul de care depind nu rare
ori viața șl fericirea omului In so
cialism. activistul de partid ocupă 
in scrisul.meu un loc mare, de Im
portanță. primft“.

Evocînd realizările obținute de li
teratura noastră contemporană, ca 
urmare a unei orientări, generoase, a 
sporirii conștiinței creatorului aflat 
In .fundamental acord cu lumea In 
care trăiește, conștient efl rolul râu 
cresta foarte mult în rotația pe caro 
societatea socialistă o stabilește Intre 
bază ?! suprastructură, potrt-iî Virgil 
Teodorcscu a spus : Se observă că

vărul (că1 pi

Refertndu-se In cuvlntul «fiu la cli
matul do demoCTație care guvernează 
viața noastră sortalfi de azi. In spiri
tul umanismului ' socialist .întronat 
după Congresele al IX-lea șl, ab X-lea . 
ale partidului, scriitorul Ltajdu Gj’Szo 
a spus : JBsto un adevăr de netagâdull 
că niclodnlfi In această țară scrlmil 
maghiar n-a avut raza da acțiune șl 
autoritate in fața cititorilor de care 
se bucură astăzi. Pot.afirma, pe'drept 
cuvlnt, că scriitorii maghiari s-au 
prezentat și hi "ultimul limp cu crea
ții baletțlsllco care ■ au contribuit 
considerabil la mărirea prestigiului 
literaturii noastre, atlt In .țară cil șl 
peste hotare. Niciodată, pinfi acuin 
nu s-a văzut o asemenea bogăție 
cromatică in ceea ce privește varie
tatea stilului, o asemenea pro
funzime a concepției despre viață. 
Niciodată plita acum nu ne-a 
bucurat afirmarea atlt dc numeroasă 
șl; viguroasă a tinerelor talente. . Șl 
ceea ce este cel mal Important: nlci- 
odatfi nu au apărut atlten opere 
de valoare Incontestabilă care să dș- 
tlge ta așa măsură simpatia marelui 
public cititor, ca ta ultimii ani.

Trebuie să ne fie clar : noul nivel 
de calitate estetică al literaturii na
ționalității maghiare dim România — 
ca șl Întreaga renaștere spirituală a 
țârii — se datoroște, Înainte de toate, 
schimbării stilului conducerii de, că
tre partid a literaturii șl artei.

înfâțlșind ta continuare eforturile 
colectivului redacțional ol revistei 
„Igaz Szo“ pentru a sluji politica cul
turală a partidului, prezentlnd unele 
din realizările mai Importante ale 
revistei, ecoul său ta țară șl in străi
nătate, ^vorbitorul a apus : Socotim 
câ avem datoria sfinta do. a întări 
din ce in ce mai mult frăția poporu
lui român șl n națlonalilâțilbr conlo
cuitoare. Aceasta nu e o simplă de
clarație de cdrcumManțfi — este cre
zul nostru Intim, cuvlntul de ordine 
ol conștiinței noastre, această frăție 
fiind nespus da prețioasă pentru noi. 

oglindește victoria . istorică 
__  nfițlonale marxlst-leninlste 

„ ...Jdului Comunist Român.
'După’, cc-tab prezentat conferinței? o 

seamă do propuneri privind valorifi
carea mai bună a croației literare, 
popularizarea șl cinstirea personalită
ților culturii maghiare, îmbunătățirea 
activității editoriale șl a tipăririi ma
nualelor școlare, scriitorul Iîajdu 
GyOzfi n spus : Noi, scriitorii, sin tem, 
prin scrisul nostru, de partea aceluia

dependenta și suve 
cauza mondială a L-____ _____,
rind cauza internațională a păcii, care 
ne asigură egalitatea in drepturi, fo
losirea’ nestlnjenita a scumpei noas
tre limb! naționale, dezvoltarea.cul
turii noastre de naționalitate maghia
ră, care cultivă frăția oamenilor de 
diferite naționalități din aceasta fru-

■ moașă patrie- comună, care Ișl desfă
șoară activitatea in interesul milioa
nelor-de oameni ăl muncii, tn spiritul

'adevăratului umanism, al. adevăratei 
democrații. Slntein și stăm neclintiri 
-L'; In. frățească > ' unitate cu ''poporul 
român — de .partea aceluia de Ia 
care am primit toate acestea. 
Aceasta ' forță, revoluționară este 
partidul nostru- ■ Încercat '- șl con
secvent In traducerea in viață a 
mărețelor Idealuri ale marxism-kint- 
nlsnului' — Partidul Comunist Ro
mân, condus de Comitetul râu Cen
tral, In frunte cu. mult iubitul nostru 
secretar general, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. Slntem de partea lui. — 
cu cinste, cu credință, cu recunoștin
ță. Ața ca niciodată sâ.'nji s-o ru
șineze de noi, de fill râ! pe' care l-a 
cre-scut.

Dramaturgul Iile Păunescu a rele
vat mutațiile, de substanță survenite- 
In istoria spectacolului, In . secolul 
nostru șl moi ales. In deceniile din 
urmă, cinematograful, televiziunea 
transformlnd mereu mal mulți citi
tori In spectatori. El a artțtat, tn a- 
cest sens, 'că Încă de pe acum scrii
torii, simt nevoia , sâ. sa exprime în 
lljiibaj clncmotografic șl succesul u- 
nor scriitori ca scenariști dc film do
vedește că Încercările de a ciș'Jgă 
l>entru arta cit mai mulți spectatori 
au sorți de Izblndă. Ar fi necesar de 
acum Înainte — a spus el — ca po
sibilitatea de a scrie pe peliculă să 
albă o deschidere din ce in ce mai 
mare. O veritabilă încurajare, cu se
riozitate, competență șl îndrăzneală, 
a unei mari dramaturgii .românești da 
film devine una din- principalele pre
ocupări. Va trebui să mrilțfim pfentru 
ca incă din școală, adolcscențlL co
piii chiar, să înceapă -să descifreze 
««cretele Imaginii și ale sunetului. 
Copiii vor trebui să înceapă ®fi în
vețe folosirea aparatului de fotogra
fiat șl jș minlcamorel do.8 ,'mm.

Dramaturgul a propus, de aseme
nea. înființarea unul -clnedub al 
Uniunii Scriitorilor.'cu toată dotalia 
necesară. Tot atlt de necesară ml re 
pare — a adăugat el — Înființarea 
unul premiu al uni im li pentru sce
narii de film șl televiziune. Referin- 
du-se, In continuare, ta problemele 
stimulării si sprijinirii dramaiurglel ' 
autohtone, el a oroous înființarea 
unul-teatru care să joace numai li
teratură dramatică românească, cla- 

' _ -------_ un teatru căra
să facă ..o foarte oreHoasă operă de 
educație pentru tineret; repreznntln- 
du-l pe clasicii noștri In montări de 
ireproșabilă ținută, eventual In (spec
tacole «au tn cicluri de . spectacole 
prefațate de 'conferenUarf cu vocație 
și cultură autentice. Acelnsl teatru 
ar trebui râ facă și opera, cel ou-

■ țin Ia fel de necesară, de a-I (repre
zenta pe autorii români contempt . 
rani".

în calitatea mea de critic Ilterar 
— a spus Ion 'Ne’jrpițtesișa"—, obligat 
prin chiar spedflcul prbf&riurul 
melc să urmăresc cu cea mal marc

« Iniscâ’^seU'
■ a a’TJBUBcil' 

a JtartJduli
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t ca
contribuie la

cuvtntui șău. poetul Rada

caro no-a dăruit 6 patrie libert, Jn-
— x^cu!^ gjuje®to 

llsmuiul, apă-

materiale • și 
idle ’ specifice aceste! epoci,

creăm operele

relevat, creșterea 
scriitori:-, 

cu avintul

!

Sus(ihlnd reflectarea, prin cuvln
tul tipărit. a adevărului vieții. In 
întreaga sa complexitate. Mlrcca 
Rada tacoban a arătat că, pentru 
a ajunge ta adevărul vieții, scriitorul 
are nevoie nu numai de talent, ci fi 
de curaj. Curajul de a investiga lu
cid. de a aproba entuziast șl n denun
ța cu fermitate. Oricine cunoaș
te politica partidului nostru Iți dă 
seama că dimensiunea critică a lite
raturii, Întemeiată pe respectul față 
da adevărul obiectiv ai vieții, nu e

pemljloc.lt
vtdie.au
artisilc.fi
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IN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
■ ' ______________________ ' ’’' - 1 ■ ■ ~  —-— --------------------———■

A TOVARĂȘULUI JAMSARANGHIlN SAMBU

. BCBBHHEHB
Ambasadorul Kepublijcui Smgapore,U!

r;

Prez«.ntlndu-ș1 scrisorile, ambasa
dorul Pnpanasam Sellur Human 
a spus :

;Xste o mare dnste pentru mine 
să fiu primit de președintele Conal- 
llulul do Stat al Republicii Socialiste 
România șl să-1 prezint scrisorile 
mele do acreditare In calitate de prl- 
mul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Singapore 
In'Republica Socialistă România.

Dc la stabilirea relațiilor dloionia- 
tlce. raporturile dintre România șl 
Singapore, reciproc avantajoase, au 
progresat fără întrerupere, slnt mal 
bogate In continui.

Primului ministru al Republicii 
Singapore l ș-a acordat recent o pri
mire caldă șl prietenească In Româ
nia. în timpul vizitei sale, țările 
noastre au exprimat satisfacția fata 
de .extinderea relațiilor si nu fost de 
acord că există posibilități pentru 
dezvoltarea In continuare a legătu
rilor dintre țările noastre In dome
niile economic, comerein!. cultural șl 
altele. Avem deja încheiat un acord 
cultural. De asemenea, ne-em expri
mat hotărirea de a dezvolte sl In
tensifica cooperarea economică șl 
schimburile comerciale. O dată cu 
acreditarea unul ambasador ui Re
publicii Singapore la București spe
răm că aceste țeluri vor fi realizate". .

în-'continuare, ambasadorul stnga- 
porez a spus :

„^Republica Singapore Împărtășește 
aceeași preocupare ca Republica So- 
daUstfl România tată de pacea In
ternaționala șl «labilitate. în acest 
scop. Singapore a sprijinit In mod 
consecvent principiile coexistentei 
pașnice si nealinierii, 
râm că relațiile intre 
rent de dimensiunile 
lor politie, trebuie să 
pe resoect mutual si 
ctarocă. ne Independentă si suvera
nitate. precum si ne neamestecul *n 
teeburile Interne. Noi considerăm, de 
asemenea, că disputele IntcmntJonale

No! cor.iHo- 
state. Irtdlfe- 
sau sistemul 

fie întemeiate 
toleranta re-

trebuie sfi fie reglementate nt- cale 
pașnică, in concordanță cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, de bun augur. Dor- 
mitejl-rnl Bă asigur ne Excelenta 
Voastră că mă voi strădui din toata 
puterile să. dezvolt In continuare re-’ 
iațllle , st rinse sl buna înțelegere 
care există deja Intre țările noastre.'! 
Spor că In Îndeplinirea misiunii mele 
voi avea sprijinul si Înțelegerea 
Excelenței Voastre și a guvernului 
gi poporului Repiroilcll Sodnltete 
România.

In Încheiere. Excelență, am fost 
însărcinat de președintele Republicii 
Singapore s& transmit Excelentei 
Voastre cele mal bune urări de să
nătate șl fericire pentru Excelenta 
Voastră șl pentru continua bunăstare 
șl progresul guvernului sl poporului 
Republicii Socialiste România".

Lulnd cuvlntul. președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, a exprimat calde mulțu
miri pentru urările ce l-au fost adre
sate si l-a rugat, la rindul său. pe 
ambasadorul slnaaporez să transmi
tă președintelui Republicii Singapore 
un cordial mds» de sănătate sl feri
cire personală, precum și calde urări 
de progres șl prosperitate ponorului 
clngaporez.

„împărtășim Intru totul părerea că 
In ultimii ani relațiile dintre Renu- 
blira Socialistă România și Republi
ca Singapore au cunoscut o continuă 
dezvoltare, in folosul celor două 
popoare, al colaborării Interna
ționale — a apus tovarășul Nlcolae 
Ceaușeseu. Considerăm că există 
Încă multe posibilități ca aces
te relații să se extindă in con
tinuare. pe diferite planuri și, 
In primul rind. in domeniul schim
burilor comerciale sl al colaborării 
economice, tehnlco-știlnțifice si cul
turale. în acest sens, misiunea dum
neavoastră. ca ambasador tn Româ
nia. are o mare importantă pentru 
realizarea unor acțiuni concrete da 
colaborare. Intre cele două țări".

Nlcoîae

ln opera 
sodall&ur

în continuare, tovarășul 
Ceaușeșcu' a. spus :

„Poporul român, angajat 
de făurire a societății 
multilateral dezvoltate, este profund
Interesat In Instaurarea unui climat 
rio pace, securitate șl cooperare In
ternațională. România dezvolta legă
turile gale cu toate statele, fără deo
sebire de orlndulrea tor socială, ne 
baza respectării riguroase a princi
piilor suveranllâțll șl Independenței 
naționale, a neamestecului în trebu
rile Interne, deplinei egalități In 
drepturi și avantajului reciproc.

Milităm activ pentru excluderea 
din raporturile Interstatale a forței 
și a amenin'ârll cu forța, pentru 
stingerea focarelor de tensiune si 
lichidarea conflictelor armate care 
mal persistă in diverse părți ale 
globului. Considerăm că toate țările 
— mari snu mici — trebuie să toa-:e 
un roi activ tn viata Internaționalii, 
să participe., cu drepturi egale, la so
luționarea problemelor cu caro se 
confruntă omenirea contemporană.

Faptul că. popoarele noaslro slid 
animate de aceleași aspirații cătee 
pace șl progres constituie o cheză
șie, că relațiile dintre ele se pot dez
volta pe o ;ba: "

în „„  ___ .—
Ceaușe.țeu a urat ambasadorului Re
publici! Singapore mult succes in 
îndeplinirea înaltei misiuni ce 1 s-n 
încredințat .și l-a asigurat de întreg 
sprijinul Consiliului de Stat, nl gu
vernului român și ai său personal

După ceremonia prezentării scri
sorilor. președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nlcolae Ceausescu, 
a avut o convorbire cordială, prie
tenească cu ambasadorul Papanasam 
Setlur Raman.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor șl ta convorbire au participat 
Constantin Siătescu. secretarul Con
siliului de' Stat, ș! Comellu Mfl- 
neseii. ministrul afacerilor externe.

_ bază , trainică".
încheiere! tovarășul Nlcolae

7
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Ambasadorul Republicii Filipine
îri' euvînîul rostit cu, prilejul pre

zentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul Luls Moreno Salcedo a 
exprimat dorința' sa de a contribui 
la promovarea bunelor relații dlhtea 
Filiplne ui Republica Socialista 
Romania.

.„Sint conștient — a spus' el — că 
In preocupările lor pentru asigura
rea fericirii, prosperității si bună
stării popoarelor lor. guvernele noas
tre au vederi diferite șl metode di
ferite pentru realizarea obiectivelor 
lor. Aceste deosebiri nu trebuie să 
constituie un obstacol tn calea Ințe-

popoarclor noastre lnlr-o măsură 
crescindă prosperitatea șl bunăstarea, 
noi putem să ne ajutorăm reciproc, 
să stabilim relații comerciale și. da 
asemenea, să ne folosim In mod re
ciproc de priceperea noastră, caro 
poate fi necesară atingerii țelurilor 
noastre”.

In încheiere, anibasadocul Repu
blicii Filiplne a spus :

„Domnule președinte, sarcina mea 
este, precum un spus, de a căuta 
acele domenii în care există teren 
de înțelegere Intre țările noastre, pen
tru ca,'In cadrul unei colaborări paș-

dlțle, esențială pentru asigurarea' 
păcii, pentru .întărirea Încrederii și 
cooperării Intre popoare este așeza
rea relațiilor dintre state Pe princi
piile respectării riguroase n suvera
nității șl Independentei naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
deplinei egalități in drepturi și 
avantajului reciproc. în condițiile de 
astăzi, promovarea acestor principii 
se dovedește a fi singura cale ce co
respunde cerințelor dezvoltări! con
temporane. asigurării unor raporturi 
normale intre state. România mine 
In mod constant aceste principii la

. . ? Stat,®. , r,s,îrî?.-

Luni seara, tovarășa Elena 
Ceauș «cu a oferit o maxă In onoa
rea’ președintei Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, 
Herta Kuusinen, care face o vizită 
In țara noastră.

Au luat parte Suzana Gfldea, 
ședința Consiliului Național al

*
Președinta Federației Democrate 

Internaționale a Femeilor, Ilcrla 
Kuusinen, a vizitat cartierele noi aia 
orașului București, Muzeul-de Istorie

pre-
Fe-

meUor, Marin Groza, vicepreședintă' 
o C.N.F„ Ghlzeln Vasa, membru al 
C.C al P.C.R.. 9I Eugenia Ajidrrt. 
reprezentanta Consiliului National 
al Femeilor la F.D.I.F.

Masa s-a desfășurat Intr-o atmo
sferă caldă, prietenească.

*
ai Republicii Sodaliăîe România, în
treprinderea Filatura românească de 
bumbac, precum șl.Institutul politeh
nic București. (Agerpres)

)
nlc București.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Luni dimineața, tovarășul loslt 

Banc, membru supleant al Comitetu
lui “ ‘ -
P.CR., a primit delegația 
al Asociației de prietenie

Executiv, secretar al C.C al 
de activiști 

soviete—ro
mână, condusă de tovarășul Muha- 
medov Abdula, adjunct a! ministrului 
culturii din R. S. S. Uzbekă, membru 
In 
de 
Ia

conducerea centrală a Asociației - 
prietenie sovleto—română, care, 
invitația Consiliului General

A.R.L.U.S, face o vizită de prietenie 
In tara noastră.

La primire, caro s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Mihail Rpjlanu, 
membru al C.C. al PiC-R-, președin
tele Consiliului Generai A.R.L.U.S.

A fost de fata V. S. Ttkunov, În
sărcinat cu afaceri a.1. al U.R.S.S. la 
București.

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI
Al P. C. R. A PLECAT LA BELGRAD

Luni seara a plecat la Belgrad o 
delegație de , activiști ai Partidului 
Comunist Român, condușii de tova
rășul Marin Drăgan. membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite- a 
tuiul Județean Teleorman el P.C.R.. 
care la Invitația Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia va face 
o vizita de schimb de experiență tn 
această tară.

La plecare. In Gara de Nord, de
legația a fost salutată de tovarășul 
Aldea Mllltaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la CC. al I’.C.R. 
de activiști do partid.

Au fost prezenț! Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, ș! membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P. C.
DIN CUBA A PĂRĂSIT CAPITALA

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist din Cuba, care, la invitația 
C.C. ol P.C.R., a făcut o vizită pen
tru schimb do experiență In tara 
noastră.

Din delegație au făcut parte Cris
tobal RunuM Dinz-Gaiazo. responsa
bilul Comisiei de consum și deser
vire a populației a C.C. al P.C. din’ 
Cuba, și Vivlqn F. Colls Puente, se-

cretar al Comitetului provincial Pl- 
nar del Rto al Partidului Comunist 
din Cuba.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspoțll au fost salutați da Ion St 
Ion. vicepreședinte al Consiliului E- 
conomlc. do activiști de partid.

Au fowl de față reprezentanți al 
Ambasadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

(Agorpres)
_ ______ ■ î -

I

Prezentarea de condoleanțe
R. P. Mongole

■
Ion Dincă, secretar nl C.C. al P.C.R,, 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.IL, șef de secție In C.C. al 
P.C.R., Ion Crăciun, membru supleant 
al C.C. nl P.C.It . ministrul industriei 
ușoare, Vaslle Gllga, adjunct nl mi
nistrului afacerilor externe.

După ce au exprimat condoleanțe 
ambasarlorului R. P. Mongole, Dam- 
dlnnerenghiln Bataa, cei prezențl nu 
păstrat un moment de reculegere-.In. 
fața portretului îndoliat al Iul Jam=i: 
sarangblln Sambu și au semnat’In 
cartea de condoleanțe. ■

De osemenaa, la sediul Ambasadei 
R. P. Mongole au venit pentru a ex
prima condoleanțe șefi ■ de misiuni" 
diplomatice acreditați Ia București șl > 
alțî membri al > corpului diplomatic, - 

(Agorpres);
!i

Sa Ambasada
în legătură cu Încetarea din viață 

a tovarășului Jamsaranghlln Sambu, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Ilural Popular, 
luni la amiază, la sediul Ambasadei 
R. P. Mongole din București au venit 
pentru a exprima condoleanțe tova
rășii Emil Bodnnraș, membru al Co
mitetului Executiv.
Permanent al C.C. al P.C.IL, vicepre
ședinte al Conrillulul'de Stat, Manea 
Mănescu, membru ni Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar sl C.C. al P.CR., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Emil 
Drăgăn&scu, membru al Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,

al Prezidiului

Plecarea delegației
Luni la amiază a plecat 1a Ulart 

Balor tovarășul Leonle Rftuiu. mem
bru al Comitetului Executiv al CC. 
ol P.C.R.. conducătorul delegației Re
publicii Socialiste România care va 
participa la funeraliile lui Jamsaran- 
ghiln Sambu. membru ai Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului-Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole.

Din delegație faee parte Traian 
Gtrba. ambasadorul României In Re
publica Populară Mongolă.

>
★

ULAN’ BATOR 22 (Agorpres). ■- 
tn legătură cu Încetarea din viată 
a lui Janwaranghlln Sambu. In 
Mongolia a fost decretat doliu natio
nal. Pe clădirile ministerelor «I orga
nizațiilor obștești dlh Ulan Bator au 
fost coborite In bernfi drapeleje d-a 
stat. în întreaga tară au loc mitinguri 
de doliu.

Prin fața catafalcului cu corpul

4

române la funeralii;
' - . j f Jito-
La plecare, pe aeroportul OtopcnE ’ 

erau prezenU tovarășii Florian W- 
nălache. membru al Comitetului E-' 
xccuilv al C.C. al P.C.R.. Teodor Ma
rinescu. membru al C.C. al P.C.M?“ 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Vn- 
elle Gllga. adjunct nl mlnlstrulm 7i- 
fa-erllor externe, și alte persoane'p- 
ficlale. ' ,r- •

Au fost do tată Damdlnnerenghlln 
Bataa, ambasadorul IL P. Mongole-lâ 
București, precum șl V. S. Tlkun^-/’ 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterlm :W 
Uniunii Sovietice la BucureșlL J 

tAaerprei)
■ ' -i j- ■.kih

■ s 
neînsuflețit al Iul Jamsaranghlln 
Sambu. depus tn Sala Casei guvw- ' 
nulul, continuă ®ă ee perinde m'i de 
muncitori sl funcționari a! tnlroDrto'f\ 
doritor din capitală, ratași nl armn-'; 
tel populare, vechi partizani, tinerii: 
pentru a aduce un ultim omagiu cș- ' 
Iul dispărut

Funeraliile Iul Jamsaranghlln Sam
bu vor avea loc la 24 mai.

țU.d'

*

1 H 
-C,-

viața internațională
V

REYKJAVIK
13;

th’.rare degetele drfe^li6 ;;âi(h',j'te.HlM>iș 
mlinl se, completează șl se ajută 
unul pe celălalt iot așa sper că, Fl- 
Hplnele șl România pot colabora șl 
Ișl pot aduce astfel modesta lor con
tribuție la fericirea omenirii. Consi
der că este o sarcină a mea să Iden
tific factorii comuni care vor per
mite guvernator noastre să acționeze 
Împreună In mod armonios”.

In continuare, ambasadorul ftllpi- 
nez a spus :

„Atlt Flllplnele dt șl România 
cred In neamestecul in treburile In
terne alo altul stat; în același timp, 
etiț Fiiiplnelo rit ți România cred 
in respectarea suveranității statelor, 
indiferent de mărimea și resursele 
tor ; atlt Flllplnele cit și România 
cred că prosperitatea popoarelor noas
tre depinde nu numai de faptul că 
(tint furnizoare de materii brlme. dar, 
de asemenea, de Industrializarea eco
nomiilor noastră Acestea slnt ctoar 
cele mal evidente domenii de înțe
legere Intre cete două țări ale noas
tre. Cred că există insă și alte do- 

.mentl In care noi putem coopera In 
mod efectiv, rodnic, Intr-o atmosferă 
de respect reciproc. Cei moi promi
țător dintre aceste domenii pare a 
fi In prezent cel al comerțului.

Este do sperat că din moment ce 
■■^țările noastre luptă pentru a asigura

obiectiv spor sincer că voi beneficia- 
de sprijinul dumneavoastră, domnule 
președinte, al membrilor guvernului 
dumneavoastră șl al poporului ro
mân”.

A luat apoi cuvlntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nlcolae 

‘ ' ' ' ambasadoru-Ceaușeseu. Adresind
lu! flilpinez un cald salut do bun ve
nit In țara noastră, tovarășul Nlcotao 
Ceaușeseu a spus :

..Poporul nostru, care tel consacră 
toate energiile . creatoare edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămtatul României, este 
profund interesat In dezvoltarea 
unor largi reiațli de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de orln
dulrea lor eoclală. să participa activ 
da schimbul mondial de valori mnte- 
' riale și culturale. în acest context, 
doresc ®ă-ml exprim satisfacția in 

, legătură cu stabilirea relațiilor dloto- 
matlco dlnîre Republica Socialistă 
România șl Republica Filiplne. fiind 
Încredințat- că această hotărire co
respunde atlț intereselor tarilor șl 
popoarelor noastre, cit sl. Intr-un 
sens mai larg, cauzei înțelegerii sl 
cooperării internaționale”.

..Viata — â spus tovarășul Nlcolae 
Ceaușeacu — demonstrează că o con-

baznx re! ai iilor an le .-.3BMh ton tarata te le4 
hlailllntără dixwebire c’de orfndujre^ 
socială.’•' ■' ■ ? »'
& îfnfrtetășosc păreraa E dumneavoas
tră că extaiă poșlbilltă’.l de n 'dez
volta relațiile noastre bilaterale. 
Avem In vedere. In primul rind. 
promovarea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice și tehnice, 
precum ?1 In alte domenii de inte
res, reciproc. Aoreriez că. prin efor
turi comune.- relațiile de colaborare 
româno-fillpineza pol cunoaște tn 
viitor o evoluție ascendentă. »e baza 
stime! gi respectului reciproc”.

tn încheiere, tovarășul Nlcolae 
Ceaușesni a spua :

..Cu convingerea că acreditarea 
dumneavoastră in România va con
tribui la dezvoltarea relațiilor dintre 
țările șl popoarele noastre, vă urez 
Kucces deplin In îndeplinirea misiunii 
ce vi s-a încredințat Vă asigur că , 
vă veți bucura de tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat, a guver
nului ș! n mea personol”.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor! de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială, fprletenească. cu ambasadorul 
Lu’.s Moreno Salcedo.

La ceremonia prezentării scrisori
lor șl Ia convorbire au participat 
Constantin Slătescu, secretarul Con
ciliului de Stat șl Comellu Mâncscu, 
ministrul afacerilor externe.

La Ambasada R.P.D. Coreene din al R.P.D. Coreene, Li Ho Zang, a J8-'.
BltctlFeȘti-ă avut loc. luni-la amiază... a 

de P-resfi .l«U£?Tfc■ 1 
tîcIpațjTedaciorl al presei ntcwvnăfes ji 
Agenției-,rromâne do 'presă ..Aițcr-' ji 
preș*. RadloielevizlunJi, reorezen-pres“. ______ . .. ____
tnnți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. precum și corespondenți al 
presei străine.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
îi

Cronica zilei
Luni dimineața, noul ambasador 

extraordinar șl plenipotențiar al Re
publicii Indonezia la București, vice
amiralul Muraalln Daeng Maman- 
g-.irig. a depus o coroană do flori ia 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

în aceeași zi, la monument a de
pus o coroană do flori noul amba
sador extraordinar șl plenipotențiar 
nl Franței la București. Francis Mar
cel Marie Levasseur.

(Agerpres) 
" •' - ” - i ' -
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9,&3 Deschiderea emisiunii da di
mineață • Telex.

9,133 TeJeșconiâ
19,03 Curs de limba rusă. Lecția 

a IS-a.
10.23 EX-Terrn N2.
10.33 Căminul.
11,35 Film serial : Patru tanchlșU 

șl un cline (XIV).
12,20 Telejurnal
16.33 — 17.&3 Curs de limba fran

ceză. Lecția a 16-n — reluare.
17.23 Deschiderea cqlsIunU de 

după-amlazâ. Cum vorbim 
• Limbajul basmului . româ
nesc. Prezintă Ovldlu Papa- 
dlmn « Moment lexic. Ca di
ferență este Inire. ..familiar" 
șl ..famlltal*. Prezintă prot 
dr. Sorin Stall • Poșta cml- 
riunU de acad. Alexandru 
Graur.

17,45 Steaua polară — Cabinet de 
orientare școlară șl profesio
nală.

18,18 Interprelll șl
18.33 “ ' ' '

19.20

l®40

Universitatea 
civilizației. 
1&3I de seri 
tanul". 
Telejurnal

rolurile lor. 
TV. a Istorie

.Felix • mo-

vremea
Ieri tn țară s Vremea n devenit- Insta-, 

bilă In cea mai mare parte a tării. 
Cerul s-a înnorat moi Indi In jumăta
tea de nord, apoi șl in sud. S-au sem
nalai frecvente descărcări electrice șl 
averse locale de ploaie tn Crișana, 
Transilvania, In zona muntoasă ai de 
deal, precum șl in Muntenia. In rest 
a plouat slab. Temperatura s-a men
ținut ridicată In partea de sud-est a 
țări! Șl a scăzu-. în celelalte regiuni. La 
ora rt oscila Intre 10 grade la Clmpu- 
lung Moldovenesc ?i 27 grade la Ca
racal. videle, Tulcea ?! In mal multe 
localități din Bărăgan. In Masivul Bn-

•-'Ț ■ i • • 7'i ’ ■ \ ■ *■ t ț • ■ ?
* cegL tn Județul Vrancea șl in Dorohol 

s-n semnalat grindină. La București : 
Vremea a fost călduroasă șl frumoasă 
In careul dimineții, dupa-aralază cerul 
s-a înnorat, tar spre seară a plouat. 
Temperatura maximă a fost de S3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de îl, 
Z5 șl SS mal. Iu țară : Vremea va fi tn 
general tastabllă. Cerul va H variabil 
cu Innorări mal pronunțate în lumăta- 
tea de nord a țârii, unde vor cădea 
averse loraie de ploaie. VInt potrivit, 
cu lnteașjflcâri de scurtă durata. Tem
peratura va Inregtalra scădere In 
toate regiunile țări!. Mintalele vor fl 
cuprinse între 3 si 13 grade. Iar maxi
mele între IS șl a grade, local mal 
ridicate. La București 1 Vremea va fi 
schimbătoare, ca cerul temporar noros. 
Vor cădea plot de scurtă durata. VInt 
potriv’ll, temneraiura va înregistra o 
scădere ușoară. v

M.W Seară de teatru: „Titanic vals* 
de Tudor Mușatracu. Adapta
re pentru televiziune si regla: 
Horea Popescu. t

13,90 Teleglob. Cuba — reportai 
filmat de Dlontsle Șlncan șl 
Mircea Ghcrghlncscu.

2SU0 vedete sie muzicii ușoare. 
îî.îJ de ore”.

P HO G HAMUL H

Ki.W TeJednemateca pentru coph 
șl tinerei : ..Istoria unei ca
podopere* — filmul „Comoa
ra iul Ante".

tl,M Agenda.
îl,ta Luminile rampei Tineri In

terpret!.
23.10 Telex lehnlco-șUInUflc. ' 
KjO Dicționar muzleal-rlisteactlv.

teatre
$

o filarmonica dc stat „George 
Ertescu* (la 'Ateneul Român — aata j 
Studio) : Recitai de sonate susți
nut da violonistul Nlcolao Duca — 
ta plan Victoria Stefancscu : Re
citai de lieduri susținut de barito
nul IlfJKdan Panou — Ia pten Vio
rica Cojocariu — SO.
a Conservatorul de rauzlcâ „Cl- 
prlan Porumbescu" taala G. Enes-

cu) : Tribuna tinerilor compozitori. 
In program muzica de cameră

a Opera romănă : LaEmâ — 19.23. 
a Teslrvi Național „L L. Cara- 
Blelo" (șale Comedia) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf 1

herețll — M.
a Teatrul ..Lucia Sturdza 
tandra- ’ "

____  . __  . _ - Mî
(sala Studio) : Dulcea pasăre a 11-

___________ Bu-
(sala din bd. Schitu Mă- 

gurennu) : Leones șl Lena — 23; 
(eala din str. Alex. Sahin) : Dom
nișoara de Belle-Isle — Jffl.
a Teatrul ,.C. 1. Nottara" (sain 
Studio) : Schimbul — S3.
a .Teatrul „Țăndărică" (sata din 
Colea Victoriei) : ChîfSnțclul curios

• Teatrul satlrlc-murical „C. Tă- 
nasa" (sa'.a Sivoy) : Revista are 
curtatul — 19.39.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Bucureți 1-varletă * 
- ,'I»-S5.
a Circul ..București" : Inter-elrcua 
-te.^

a Ancheta do
FESTIVAL - 
18,23: 30.43.

la hotel Excelsior
9: ""

____ _________ Jsl
: 11.13: 1XK): 10;

ido t
j fnh-'Jitccul^. .Uțre a Blluațleîjgrepțeiln-,

iCoceg md, undo. .jnsslm»LJWcw.i
lorinL -Pak Cijan Hi ' ;

’teht'-.irtnren-x'.e- urgență -națtonalil'M' 
dezlănțuind un val de acțiuni repre
sive. onUdemocratlee. EI a răspuns' 
apoi la Întrebările ziariștilor.

(Agerprea)

n Hi -flnprbc&wn 
>nta-ftațlonalfi*to

|
•J§pqrt;Ss&ort © spOrt «sport •sport;® sport

„CUPA DAVIS'/

Semifinalele zonei europene
întllnlrile din turul trei (semi

finale) al zonei europene.» competi- 

tirmă- 
Romft- 
: Gm- 
a Ger-

țlei de tenis „Cupa Davis’ 
desfășura In luna Iunie după 
torul program : Grupa A : 
nia—Italia ; Polonia—U.R.S.S. 
pa B : Monaco—Spania ; ILF. 
mantei—Cehosiovacle.

★
înaintea desfășurării turneului In

ternational do tenis de Ia Paris, 
clasamentele Marelui Premiu F.I.L.T. 
se prezintă astfel : masculin : 1. Iile 
Năstase (România) — 213 puncte ;

' I ■' «2. Manuel Orsmtes (Spania) — 2®0 
puncte ; 3. Sian Smith (S.UJL) — 
lff2 puncte ; 4. Andres GImeno (Spa
nia) — 114 purele ; 5. Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 89 : puncte ; 8.
Pierre Barthes (Franța) — 04
puncte ; feminin i 1. Nancy Richey 
Gunter (S.U.A.) — 1M punete ; 2.
Evonne Goolagong (Australia) — 
131 puncte ; 3. BiLUe Jean King, 
(S.U.A.) — 129 puncte ; 4. Rosemary 
Casals (S.U.A.) — 04 ; 5. Chris E- 

Vlrglnla

îRE¥KijjîVJK.;2a. — Cor®pohdbhs:! 
Lui nostru, N. Plopeanu; transmite : 
Duminică a sosit la Reykjavik dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Gere, 

supleant al Comitetului 
Execullv. secretar al C.C. nl P.C.R., 
care, la Invitația Alianței populara 
din Islanda, tace o vizită In această 
țâră. La sosire, delegația a fost sa
lutata de Inge Helgasson, membru 
al Comitatului Executiv, EJnor Oi- 
gersson. membru a! CC. al Alianței 
populare, șl alte personajitfitl..,

Delegația P.CR, este însoțită de 
VafiiJe Pungan. ambasadorul Repu
blicii Sodaîlste România în IsLanda.

Luni dimineata, In clădirea Parla
mentului Istandez nu început con
vorbirile dintre delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Mlhal Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar ai 
C.C al P.C.IL, și delegația partidului 
Alianța populară din Islanda, condu- 
să’de președintele partidului, Rag- 
nnr Arnolds. La convorbiri, din partea 
română, au participat Constantin

membru

«V,r«“• -'1-;-3if/gL*•"?
irf, M-M- _

Dăscălescu, membru al C.r: Cji'plrj 
RC.R., prinweoretar nl Comitetu
lui Județean Galați al P.C.R.; șl Flo
rența Muntea.hu, membru supleant'nl- 
CC. nl P.CR. A fost, de asemenea, 
prezent Vaslle Pungan, ambasadorul. 
Republicii Socialiste România In "Is
landa. D!n partea Islandeză au parti
cipat Adda Bara Slfffusdoitlr, vice
președinte al partidului Alianța -
populară din Islanda, Jon Snorri-
Thorlelfawn. secretar, Olaftir Efnars- 
son, președintele Biroului PolltlcitaL, 
partidului, Ingi Helgasson, pr^edtetc . 
tele Comitetului International,1'șl 
Kjartan Olafason, membru al Corn!-', 
telului Central al partidului . ! < v 

Cu acest prilej, delegațiile s-aii 
.Informat reciproc asupra activități 
șl preocupărilor celor două |i partide 
șl au făcut un schimb do r"—1 
ferlțor la unele probleme 1... 
țiel Internaționale ș! ale mișcării 
munlste șl muncitorești. ||

Convorbirile s-au desffl’jnrnt 
tr-o atmosferă tovărășească, 
dă prietenie.

păreri
ale slltia-

&•>-

cal-de

-vert (S.U.A.) — 01 ; 6.
Wade (Anglia) — 00.

Actualitatea la atletism
• Ua Manoliu. învingătoare la 

concursul de Ia Riga. — Cunoscuta 
atletă româncă Lla Manoliu. campi
oană olimpică la Ciudad de Mexico, 
a obținut un frumos succes, in ca
drul concursului intermit Sonul desfă
șurat la Riga. Ea a cîșilgot proba de 
aruncarea discului, cu performanța 
de 00.11 m.

în proba feminină de aruncarea su- 
lltei. victoria a revenit sportivei oa- 
vleiice Zlita IarikunaJte; cu 34.03 m. 
urnialâ de compatrioata sa E. Ozol!- 
rut — 34,00 m. Concurenta româncă sendahl.

Marion Becher, a ocupat locui trei, cu 
33.3(1 m.

La startul acestui, concura au fost 
prezenți nUețl șl allele din Cuba. 
IL D. Germană. România șl U.R.S.S

• Cu prilejul unui concura desfă
șurat la Potsdam, atleta Burgllnde 
Polla*. (R. D. Germană). Iri vfrstă c'r‘ 
21 de ani. a stabilit un nou record 
mondial ta pentatlon cu performan
ța do 4 577 puncte. Vechiul record 
era do 4STS puncte și aparținea 
sportivei vest-germane Heine Ro-

a <3nd se Ivesc zorite 1 LUMINA
- 9; 11.13; 13,33: 19: lffl.20; 33,43.
S Trafic : PATRIA - B40; 13.13;

; 17.43; S3,33, CAPITOL - 0.13; 
11,23; 11; 18,15: 18.23; 21. FERO
VIAR — a; 11.13; îva: 13.95; ia.ia; 
2», 23.
« Felix șl OllII» 1 CENTRAL — 
s.is; 11,115; 13,«: ie; I8.1S; M.ra, 
BtrCEGI - ÎS; 10,45. la grădină — 
19.(5, FLAMURA - 10: 16: U.K).
a Inima e, un vtnător singuratic : 
SALA PALATULUI - 17.13 tscrla 
de bilete — 4tai). 33,15 (seria de 
bilete - «sn, scala - b.m: 11; 
13.»: îs: 18.30: si.
a Goya : FLOREASCA — 13,S3; 10. 
• Robin HOCHI ! LUCEAFĂRUL - 
MO: 11; 13,30; 19: ÎS-H: 21. BUCU
REȘTI - a.M; 11: 13.S3: 19: ia33; 
21, FAVORIT - 19; 12.33; 13.30; 19: 
M,KL GRĂDINA DOINA — Să, 
GRADINA CAPITOL - 31
a Asta-seară dansăm tn familie : 
VICTORIA - a.45: 11; 13.»:’l6: 
1S.K; îl. DACIA - 0: 11.IS: 13.»: 
19: IMS; 33,23, VOLGA - B: 11.15: 
13JO: IS; IB.1B: Î940. MIORIȚA - 
B: 11,15: 13,30; 10: 18.ÎS: M.JD. GRA
DINA SELECT — W.
<s Doamna șl vagabondai 1 
CELSIOR - 9: 11.15: 13.33;
19.1S; S3,K, MODERN — 9: 11 
13.33; 1®: 19,15; 28,35, la grădină
—
a Silvia i BUZESTI — 15.33! 11, la 
grădină - 33.15
e Toamna Cheyennllor : GRIVI- 
TA h. s: 12.1J: 1«: 10.30. ME'-ODIA 
— 9; 12.M; 19: 18.33. GLORIA- - 
9.18: 13.13: 18: 19.28. TOMIS - t: 
12,33; 10. la grădină — 13.43.

EX-
19:

11.10:

• Eu, cu șl cellnlp — 10: 12: n. 
Plaja Campo deTlorl — 19: 18.43, 
Jos mizeria I — î®,23 : CINEMA
TECA (Mia Union).
a Puterea șl Adevlnll : MUNCA
— 13.313: 1B.
o Program de desene animate 
pentru copil 1 DOINA — Î9.
Q Mary Poppins : DOINA — 11.13; 
14.15: 17.13: ».
• Un minut de reeulesere i VII
TORUL - 13.43: 18; W.15.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor : LIRA —' 1S44: 18, la grădină
— N.U. CIULEȘTI - 13.M: 18; 
M.M.
a Preria 1 DRUMUL SARD — 
15.23; 17.45: S3, MOȘILOR - IB.SO: 
17.45. ta grădină - 23.
a Poloneza de Oghlnsgl î CRIN- 
GAST - 15.23; 18: 29.15.
a Marea dragoste s UNIREA — 
15,23? ÎS. la grădină — 23.
a Pentru eă se Iubesc s COSMOS
— 16.23: 1«: 23.15.
S Aventuri In Ontario 1 TIMPURI 

Ol — 9—S313 In continuare.
a 19 fete șl un marinar 8 FLA-’ 
CAHA - 13.50: 17.45: 23.
a Ultimul domicilia cunoscut ! 

(AURORA - 9: 11,15: 13.23: 15.45;
18: 23,15. ARTA - 15.23: 17.13. la 
grădină — S3.
a Cinei pentru Infern 
AURORA - 2.3.
a Cercurile dragostei
18.39: te.
a Omul din Sierra 1
V1TAN - 23.15.
a Love Story 1 FERENTARI 
15,1:3; 17.45: SO.

8 GRADINA

V1TAN -

GRADINA

0 declarație a M.A.E 
al R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerprea). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
In care se arată că. in 21 mal n.c.. 
forțele aeriene ale S.U.A. au conti
nuat să mineze portul Ilolfong și <ă 
bombardeze capitala provinciei Ninh 
Binh. mal multe regiuni populate 
dta Imprelurlmlie Halforiauluț. pre
cum șl din provinciile Nghe An, Ha- 
Tlnh si Quang Blnh.

M.A.E. al R. D. Vietnam — nubil-: 
nlază declarația — cere ®ă înceteze 
Imediat minarea șl blocada porturi
lor nord-vletnnmeze. să se pună ca
păt fără Intlrzlere bombardamentelor 
șl altor acțiuni împotriva R- D. Viet
nam.

Apelul Direcțiunii
P. C. Italian *

4' , . = f--

privind recrutarea 
unei promoții 
de noi membri tp

ROMA 22. — Corespondentul ncjșT . 
tru transmite : Direcțiunea Partld,-..-- 
iui Comunist Italtan a dat publicity-” 
ții un apel ta care, după cd se subJJ-, 
nlază efl la alegerile parlamentare' 
da la 7 mal P.C.I. a obținut 9 mili
oane de voturi, o creștere a forței = șl 
prestigiului său tn rlndurilc mase
lor. o sporire a Influentei sule șl suie 
de mii de noi adeziuni, se spune 
„Pentru a uni acesta forțe care ml”- 
s-au alăturat cu prilejul votului șl- 
luptei noastre politice — P.C.I. lan4- 
șează. In numele Iul Antonio Grams
ci. In numele marelui luptător an
tifascist sl primul susținător nl căii ! 
italiene spre socialism, [recnitarea, 
unei promoții de noi membri”.

------------------- -------

a proclamat oficial

l:

f

H..

Ieri, Ceylonul s-

REPUBLICA SHRI LANKA s
S . ' l! : S : M

I

COLOMBO 22 (Agerpras). — Cey
lonul s-a prcclamai luni Republica 

‘Shrl Lanka, stal Independent șl su
veran, punindu-șe astfel capăt statu
tului său do dominion al coroanei 
britanice, co datează din anul 1B-S8. 
Președintele Adunării constituante. ■ 
Stanley Tîlielseratne. a semnat, In 
cadrul ceremoniei de proclamare, 
noua Constituție a târli. Primul pre
ședinte al Republicii Shrl Lanka a 
fost desemnat William Gopallawa. 
fostul guvernator general al Ceylo
nului, tar Slrlmavo Bandaranalke, 
fostul premier al Ceylonului, a de
venit prlm-mlnlstru al guvernului 
republicii.

Adreslndu-se partldpan'llor In 
ceremonia, Slrlmavo Bondaranalke 
a lansat un apel întregii națiuni de

a-« po-.-> 
Sbri 7

'. ■ ' -- ij-/’ t
a se . uni ta efortul d. edificare 
țării. Premierul a declarat că 
Iltlca externă a Republicii 
Lanka va continua să fie formulată-
In conformitate cu convingerea ne-> 
abătuta In politica de nealiniere șl', 
ta principiile Cartei O.N.U

Ziua de naștere a Republicii Shri i 
Lanka foit iilrbălorltă în ccpltald-- 
li în alte orale ale Urli de zeci de 
mii'de oameni care, prin clntece fi- 
damuri, și-au manifestat adcriuncâ,' 
fală de acest important act politic de 
stat. Emblema fostului dominion 
leul britanic Unind In labă o ia~ 
b'.e — a fost coborltd dc pe clădirile - 
publice j! particulare. In lacul ei'- 
fiind instalat noul drapel al tării- 
în trei culori : roiu, galben jl verde.

I

i

Muntea.hu
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PREȘEDINTELE S. U. A.
A SOSIT LA MOSCOVA
ÎNTR-O VIZITĂ OFICIALĂ
• ÎNTREVEDERE L. BREJNEV-R. NIXON
® CUVÎNTÂRILE ROSTITE LA DINEUL DE LA KREMLIN
/ ... - - * ’ - .1 .. '

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Luai. 
.22 mal. a sosit la Moscova. Intr-o vi
zită oficială. președintele S.U.A„ Ri
chard Nixon. Șeful Casei Albe este 
însoțit de WIUEam Rftgers. secretarul 
Departamentului de Slat : Henry 

Kissinger, consilierul special pentru 
problemele sacuriiălil naționale : Pa
ter Flannîgan. consilier prezidențial, 
și de Martin HiUenbrand. asistent al 
secretarului de stat.
, Pe aeroportul Vnukovo, președinte
le Ntxon a fost Inllmplnăt de Niko
lai Podgomii. președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem a! U.R S.S.. 
Alexel Kosighin. președintele Con
siliului de Miniștri de vicepreședinți 
al Prezidiului Sovietului Suprem, rj 
guvernului. miniștri, alte persoane ■>- 
ticlale — transmite agenția T.A.S-S.

*
La. Kremlin n avut loc o între

vedere Intre Leonid Brcjnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., șl 
președintele S.U.A., Richard Nixon.

Convorbirea a constituit, după cum 
anunța agenția T.A.S.S., începutul 
discutări! problemelor care au o 
Importanță principială pentru evolu
ția viitoare a .relațiilor sovleto-ame- 
r’cane. precum șl a problemelor in
ternaționale actuale. Convorbirea, 
care a avut un caracter de lucra, a 
demonstrat "că ambele părți acordă 
o mare Însemnătate convorbirilor 
dintre conducătorii Uniunii Sovietice 
fi Statelor Unite. S-a' exprimat con
vingerea comună că obținerea unor 
rezultate constructive kt convorbiri 
va corespunde Intereselor popoarelor 
ambelor țări, ale destinderii Intcr- 
națtonalo șl Întăririi securității ge-- 
nerale, ‘ ' •

. i ș-s -lt., J .... . < * ; .e> j

Vizita in Bulgaria 
a lui Fidel Castro

SOFIA 22 (Agerpres). — Delegația 
de partid și guvernamentală cubane
ză, condusă de Fidel' Castro Ruzj 
prlm-sețTctar al C. C. al. P. C. .din 
Cuba, primul ministru al Guvernului 
Revoluționar nl Repuțillcii Cuba, a- 
flală In vizită In R.P. Bulgaria; intre-! 
prinde o călătorie prin diferite loca
lități, ale acestei țări'. Delegația cu
baneză este însoțită de Todor Jlvkov, 
p.-lm-sacratar ai C.C. o! P.C. Bulgar, 
prețedlntclfj Consiliului de Stal al 
R.P. Bulgaria. Delegația cubaneză a 

.vizitat reglunlleîlymbol «I Sllveh, din 
estul Bulgariei. Fidel Castro,'Todor 
J'vkov șl persoanele oficiale care II 
însoțesc au asistat ta aplicații mili
tare generale. .Următoarea etapă a 
fost orașul Vama.

' i 1 ' i • 7 ' ' ' ' I

Prezentarea în Parlament a proiectului privind CONGRESUL MIȘCĂRII POPULARE
A REVOLUȚIEI DIN REPUBLICA ZAIR

Salutul P.C.R., rostit de tovarășul Cornel Burtică

Planul d® dezvoltare
a R. S. F. Iugoslavia pină in W5
BELGRAD 22 (Agerpres). — Cowd- 

Hul Popoarelor, Consiliul Economie 
și Consiliul Social-Politic ale Adună
rii-Federale au dezbătui luni proiec
tul ptanulul de dezvoltare a Iugo
slaviei plnă in 1973. întrunite. In șe
dință comună, cele Erei camere «ale 
Parlamentului Iugoslav au ascultat 
expunerea Iul Gemai BledJcl. preșe
dintele Consulului Executiv Federal, 
pe marginea proiectului de plan.tPro- 
lectul planului, a spus Bledld/consH- 
tule un acord al republicilor ri pro
vinciilor lugoslnve privind poîîllcu e-

st

conomlcă comună pînâ in 1973. La 
baza planului de dezvoltare a Iugo
slaviei pe această perioadă se află 
politica do stabilizare. Sini prevăzu
te. In primul rlnd. o creștere stabilă 
o productivi și veniturilor, o Întărire 
a bazei materiale, introducerea pro
gresului tehnic și tehnologic.

Producția ■ de energie electrică va 
spori de la 28 miliarde In 1970. In 43 
miliarde kWh in 1973. producția de 
oțel de Ia 2,2 milioane la 4.3 milioane 
tone, de cupru de la OTCffl© la 133 OT© 
tone, de mase plastice de la 10© (W© la 
40© (MO tone, de ciment de la 4.4 mi
lioane la B milioane tone. Tracțiunea 
electrică In transporturile feroviare 
vn spori de la 31 la sută la aproape 
50 la sută. Vorbitorul a arătat, de a- 
semenen. că se prevede ca în această 
perioadă numărul salariațllor să spo
rească cu COO OM. iar In fondul loca
tiv să »e adauge 770 0®0 de locuințe.

Aprobareo definitivă a olanului de 
dezvoltare a țării se va face. în ca
drul ședințelor următoare ale. came
relor parlamentului. (TANIUG).

țel pașnice, ea extinde relațiile eu 
toata celelalte țări ale lumii, Indife
rent de orindu 1 re socială. Poporul 
romffin, care de-a Jungul zbuciumatei 
sale istorii a dus o luptă necurmată 
pentru eliberare națională, șl socială, 
manifestă coa mol deplină înțelegere, 
simpatie șl solidaritate față de' tba- 
te popoarele care luptă pentru cuce
rirea libertății, pentru consolidarea 
Independenței, naționale. Preocuparea 
consecventă pentru Intensificarea ra
porturilor do prietenie șl colaborare 
cu nolle state independente consti
tuie 6 latură esențială a politicii ex
terne a P.C.R.. a României socialiste. 
Susținem,cu toată hotărirea efortu
rile po care aceste țări le depun pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
propășirea materială șl spirituală, 
pentru întărirea suveranității lor Îm
potriva cdlonlallimulul, a oricăror a- 
tentata ale ImpertaUsmuluL Con
siderăm .că nu. mai poate fl ad
misă tn nld un fel menținerea sau 
reînvierea, «tub orice formă, a domi
nației unul stat do către altul. Sln- 
tem solidari șl acordăm un sprijin 
multilateral popoarelor din Angola. 
Mozambtc. Gulneea-Blssau. Namibia, 
care luptă eroic, cu arma In mină, 
pentru scuturarea Jugului 'cotonlnl. 
pentru libertate, independentă'Eațlo- 
nală șl progres. Condamnăm ferm 
discriminarea rasială șl politica de 
noartheld a regimurilor rasiste mi
noritare din Republica Sud-African4 
și Rhodes ta.

Apreciem că dezvoltarea în conti
nuare a bunelor relații dintre Parti
dul Comunist Român și Mișcarea 
Pooularfl a Revoluției, dintre Ren-.i- 
bltco Socialistă România sl Republi
ca Zair servește atft intereselor po
poarelor noastre, dt și Intereselor 
mn’ore e’e întregii omeniri.

în Încheiere, ■ vorbitorul a urat 
succes deplin congresului, tar po
porului tairez prieten, realizări de 
seamă In Îndeplinirea hotărlrllor a- 
ceslu! înalt forum. In/tnflorlrea eco
nomică șl sodală a Republicii Zair.

KINSHASA 22 (Agerpres). — Co
respondență de la Viorel Popescu. -- 
Primul Congres ordinar aj Mișcării 
Populare ti Revoluției, reunit la 
N’Sele.. în apropiere de Kinshasa, 
șl-a continuat luni lucrările In scd’n- 
țâ plenară. In prezenta președintelui 
Mobutu Șese Seko șl,a unu! mare 
număr de Invitați, reprezenllnd miș
cări de eliberare din Africa, partide 
șl organizații din diverse țărl aJo lu
mii. '-

Tn cadrul ședinței de luni a luat 
cuvlntul tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar nJ C.C. nl P.C.R., 
care a transmis președintelui Mobu
tu. deiegațitor la congres, întregului 
popor zalrez, salutul cald șl mesajul 
de prietenie din partea Partidului 
Comunist Român, n poporului român 
șl a președintelui NTcolne Ceaușascu. 
care, recent, a fost atlt de călduros 
primit de cifre poporul zalrez.

Participarea delegației noastre la 
acest congres, ca răspuns ta amabila 
dumneavoastră invitație, a spus vor
bitorul. constituie prin ea însăși o 
expresie n bunelor relații statornicite 
intre partidele și țările noastre, a 
dorinței comune de a întări priete
nia șl colaborarea dintre ele.

în determinarea evoluției ascen
dente a legăturilor româno-zaireze. 
un rol de seamă au avut vizita pe 
caro președintele Mpbutu- Șese Seko 
a intreprins-o în anul 1970 In Româ
nia. precum șl recenta vizită a preșe
dintelui Nlcolae Ceausescu lh Repu
blica Znir. Aceste virile, convorbirile 
pe care le-au prilejuit, desfășurate 
sub auspiciile cordlnlllățll. prețuirii 
șl respectului reciproc, au permis o 
cunoaștere directă a vieții, muncii și 
preocupărilor celor două popoare, au 
deschis* ample perspective pentru 
dezvoltarea raporturilor bilaterale pe 
multiple planuri, nu contribuit la mai 
buna Înțelegere reciprocă.

Ponorul român a urmărit cu pro
fundă simpatie luoln dusă de po
porul zalrez pentru scuturarea iugu- fr 
Iui colonial șl se bucură sincer de 
înfăptuirile sale actuale.

După ce a arătat că poporul român 
este angajat In realizarea programu
lui stabilit de Congresul nl X-!ea al 
P.C.R., care prevede ili.v.voi'.are.i in 
ritm susținut a economici naționale, 
vorbitorul a spua că România situea
ză statornic In centrul politicii sale 
externe dezvoltarea ranorturllor de 
prietenie, alianță șl colaborare cu 
toate țările socialisto ; In același 
timp, acțlonlnd In spiritul coe^lslen-

Lucrările Comitetului Eli
berării al Organizației Uni
tății Sfricane s-au încheiat la 
Kampala. în cadrul dezbaterilor au 
fost aprobate rapoartele comisiilor 
permanente și au fost elaborate re
comandările privind sporirea ajulo- 
ralul financiar, tehnic șl militar șl de 
nlifl natură acordat popoarelor anga
jate In lupta de eliberare națională, 
impo’-lva rasismului și politicii de 
apartheid.

La Cern de cultură din Ba- 
eongo, important cartier al ca
pitalei Republicii Populare Con
go. Brazzaville, a fost inaugu
rate, recent, tradiționala Lună 
a prieteniei cu popoarele lumii. 
Prima zi a acestei luni festive 
a fost declarată „ZIUA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA11. Ambasadorul (ârii noastre 
la Brazzaville. Gheprphe Stolen, 
a vorbit, cu acest prilej, in fața 
unei numeroase asistențe, des
pre cooperarea României cu 'ță
rile tn curs de dezvoltare din 
■Africa.

nașii Intre Ij.ll.S.S. și S.U.A.. de
sigur, nu pe seama unor terțe lărl 
șl pojxtare.

Deosebirea de orindulri sociale, 
divergențele pozițiilor statelor noas
tre Intr-o serie de sectoare de im
portanță esențială ale politicii Inter
naționale dau naștere unor compli
cații serioase tn relnțiile sovleto- 
omer'cane șl noi nu le suhcsllmăm 
deloc. Dar. chiar șl ta cadrul exis
tenței divergentelor, există factori 
obiectivi care determină necesitatea 
pentru U.R.S.S. șl S.U.A. de a acțio
na tn așa fel ca sfi înlătura pericolul 
unui război mondial, să Înlăture din 
relațiile sovlelo-amcricane reminis
cențele „războiului rece”, să curele 
!>e cil posibil, aceste relații dp ceea 
ce !c-n complicat In trocul' și de 'în
greunează in prezenta :

Răspunzlnd. președintele Nlxbri a 
spus : „Alli S.U.A. cit și U.R.S.S.

■ slnt mari puteri. Popoarele noastre 
sint amlndouă .mari ponoare. In În
delungata lor Istorie, cele două po
poare ale noaslre nu nu luptat nici
odată unui împotrivă celuliait Intr-un 
război. Să luăm astăzi asemenea ho- 
tăriri incit să conîrlbulm In crearea 
certitudinii că nici în viitor nu ee 
vn’ajunge vreodată la război^. ■

„Intr-o epocă nucleară, dnd nu 
poate exista securitate» atunci clnd 
forța ore preponderența — a spus el 
In continuare — marile puteri au În
vățat următoarea^ realitate : acordurile 
bazate pe exploatarea presupusei slă
biciuni a uneia dintre părți nu fac 
declt s-o determine pe nceasta să 
depună oforturl de două ori mai mari, 
pentru a recupera preponderența, In 

, timp ce acordurile bazate pe resect 
reciproc au mult mai multe poslblll- 
tațl dc a dura“. Pentru a folosi di

. ”, ... - ... .* »,J
trebuie să recunoașlcm că, deși multe 
dintre divergențele noastre slnt c-

SOFIA 22 (Agerpres). — In comu
nicatul pubțlcat la încheierea vizi
tei |n Bulgaria a lui. Bohuslav 
Ch nou pete, ministrul afacerilor ex
terne al R, S. Cehoslovace, ee sub
liniază că în cursul convorbirilor a- 
vuțe cu Pelăr Mladcnov, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bulgaria, 
n fost consistată dezvoltarea cu 
succes a colaborării economico și 
tehnlco-ștllnțifioe, precum șl In do
meniul șiflniel. culturii și turismu
lui dintre cele două târî. Abordfnd 
probleme Internaționale, cel doi mi
niștri au relevat că s-au maturizat 
co"dHl|le pentru trecerea dc la con
sultări bilaterale la consultări mnlll- 
lalerale pentru pregătirea practică

a convocării conferințe! general-cnro- 
pene de securilale șl colaborare. 
VAriilc, arată comunicatul, salută 
aprobarea de căir^ I'arlamenliil 
B.F.G a tratatelor semnate cu 
UJLSjȘ; și Polonia, subliniind că 
Intrarea lor în vigoare va corespunde, 
intereselor tuturor statelor europene 
Si va contribui la întărirea păcii în 
Europa. Cel do) miniștri și-au ex
primat îngrijorarea In legătură cu 
escaladarea războiului S.U.A. în In- 
dochlna șl nu callf’cit măsura de 
minare n porturilor R. D. Vietnam 
ca un oct samavolnic față de o țară 
IndcpendenEă și c.n o încălcare gravă 
a normelor dreptului Internațional.

in or

R. P. POLONĂ

*
Prezidiul Sovietului Suprem șl „___ ______  _____  _____ _

guvernul , U.R.S.S. ou oferit, luni mal bine acest prilej, a spus Nlxon.
seara, un dineu la Palatul mnre al 
Kremlinului In cinstea/președintelui 
S.U.7L, Richard Nixon, transmite a-■ — — sențlalo șl profunde, aven) un puter

nic interes comun : pacea și securi
tatea.

în continuare, vorbitorul n arătat : 
..Puterea marc este Însoțită do o 
marc răspundere. Atunci clnd pu- 

‘ teren nu este însoțită de spirit de răs
pundere, paeea este Qmenlhțătă. Fio 
ca puterea noastră să fie întotdeauna 
folosită pentru menținerea păcii șl 
niciodată pentru amenințarea ei“.

Vorbind despre, citețul .eoavorbi-" 
rllor, președintele Nixon a spus că 

' problemele dc Interer bilateral’* TOr 
servi drept punct do plecare. Cele 
două tărl pol conlucra In domeniul 
explorării spațiului cosmic, al ame- 
itorărli mediului înconjurător, al 
cooperării economice, al unei prime 

- etape de limitări; a armelor strate
gice. a menționat el.

Subliniind că este inerent ea &le 
două țări să albă Interese difori'.ia 
Si moduri diferite da abordare, vor
bitorul a arătat că baza unei com
petiții sănătoase trebuie să o cou- 
stliule dorința de a coopera de pe o 
platfonnă a reciprocității In probleme 
de importanță covlrșiloare.

gențla T.A^.S.
La dineu au participat Leonid 

Brejnev, Alexel Koslghln. Nikolai 
Podgomii șl aîțl conducători 
vieilcî.

Nikolai Podgomii șj Richard . 
Nlxon au rostit toasturi.

Arătlnd că aceasta este prima vi- 
zltâ oficială in U.R.S.S. a unul pre
ședinte al Statelor Unita ale Ame- 
ricil In Întreaga istorie a relațiilor- 
dintre cele două țări. Nikolai Pod- 

a, afirmat
rezailtatelo convorblrlMr vor de- 
terârțlna in mare irtăsUră-r perspec
tivele relațiilor reciproce dlnira 
Uniunea Sovietică șl .Statele Unile 
șl vor Influența, probabil, modul In 
pare va evolua situația interna
țională.

Noi pornim de la faptul că contac
tele personale, schimbul sincer /. 
păreri dintre conducătorii do stat 
ajută la găsirea, unor soluții 
cip-oc acceptabile, care core . 
Intereselor popoarelor, In teraselor 
menținerii pârii, contribuie la depă
șirea greutăților. Do aceea, în Uniu
nea Sovietică sa acordă o mare In. 
«emnătato convorbirilor sovlelo-a- 
mericane. Abordăm aceste convor
biri dc po poziții realiste șl, tn con
cordanță cu principiile politicii noas
tre, vom depune toate eforturile 
pentru a obține rezultate, pozitive șl 
pentru a ne strădui &ă Justificăm 
speranțele care sa pun în țările 
noastre șl dincolo de hotarele tor In 
intUnlrea eovleto-amerlcană de la 

la nivel Înalt. Așteptăm 
aceeași abordare șl din partea ame- 
ricanâ. Clnd spunem că nu facem 
excepție pentru S.U.A. In politica 
noastră de coexistență pașnică, n spus 

»N. Podgomii. aceste cuvinte cuprind
. H b 5 m. i- c» .. anAiralK

relațiilor so-
/’r

Uniunea Sovietică, a spira In con-

80-

de

.. ... __... ____ i re-
aoceptablie, care corespund

cordon fa cm prlaclpllle po 
tre, vom depune toate

strădui să Justificăm

năzuința noastră reală epre fnibusiă- 
’ lățirea șl dezvoltarea ' ”" 
yieto—americane.

uniunea tsuviuuvă. a spuu iu rai:- 
llnuaro vorbitorul, consideră po
sibilă șl de dorit stabilirea nu nu
mai‘a unor relații bune, cl șl priele-

---------------------------------] .
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SALZBURG

CONFERINȚA DE PRESĂ
A LUI H. KISSINGER

VTENA 22 (Agerpres). — Lulnd 
cuvinlul la o conferință de presă 
ținută la Salzburg In fata ziariștilor 
Casei Albe, Henry Kissinger, consi
lier specia! pentru problemele securi
tății naționale, care, după cum g-a 
anunțat. 11 însoțește pe președintele 
Nlxon In vizita sa in Uniunea So
vietică. s-a referit la unele aspecte 
ula politicii externe americane. Intre 
altele, el a precizat că ..Statele Unite 
intenționează să continue bombar
darea R.'D. Vietnam șl să mențină 
blocada portuară în cursul convorbi
rilor la nivel înalt ale președintelui 
Nlxon la Moscova".

în legătură cu vizita președintelui 
Nlxon la Moscova.- consilierul pre
zidențial a subliniat faptul că ..nu 
Irebulo eă se aștepte ca toate deo
sebirile do vederi sovleto-amerlcane 
:uj fie rezolvate la această înlllnlre 
Jb nivel înalt*. El o arătat, în conti
nuare. că este lotuși necesar ca cele 
două țări să acționeze continuu, pen
tru a ajunge la o Înțelegere mal 
amplă asupra problemelor explozive.

Henry Kissinger s-a referit apoi.la 
convorbirile S.A.L.T., exprlmlndu-șl 
convingerea c.l președintele Nlxon și 
conducătorii sovleUci vor reuși să 
ajungă la un acord asupra limitării 
armelor nucleare strategice ; precum 
și la posibilitatea Încheierii unul a- 
cord comercial? Intre Uniunea Sovle- 

: lică șl Statele Unite.

Lunl, 22 mal. a Început vizita ofi
ciata pe earo președintele Statelori 
Unite ale Amcricli, Richard Nixon, o 

’Întreprinde In
Urmărita cu . _
cercurile largi ale opiniei publice din 
diferitele țări ale lumii, această vi
zită se înscrie ca un eveniment po
zitiv. deosebif de Important al actua
lității internaționale.

InlUnlrca soylcto-americană la 
nivel înalt se încadrează In procesul 
larg do dezvoltare a dialogului Inter
național. de pormaJlzare a raporturilor 
dintre state, c.ire se face simțit ca 
un curent lot mal puternic pe meri
dianele globului. Se adeverește, o 
dală în plus, că reglementarea pro
blemelor In suspensie poale fl în
făptuită nu pe calea confruntărilor 
do forțe, c! prin discuții și trata
tive. prin negocieri. Este o nouă 
șl concludentă confirmare a valabilită
ții universale a metodei contactelor 
dLrecle, la cel mai înalt nivel, ca mo
dalitate rațională, rare oferă posibi
litatea identificării unor soluții pen
tru problemele de interes comun și, 
totodată, a explorării perspectivelor 
de consolidare a păcii generale. A- 
ceosta este calea sigură ce contri
buie Ia eliminarea neîncrederii, 
la promovarea destinderii șl co
laborării Intre state, fără deo
sebire de orindulrea «ocial-poiitlcă, 
potrivit Imperativelor majore ale co
existenței pașnice.

Este un fapt pozitiv, șl arest lucrul 
a fost salutat cu satisfacție de opi
nia publică, că. In pofida ndineilor 
deosebiri de vederi șl poziții deter
minate de ințâșl natura orlndulrll so
ciale. două «Sate de dimensiunile si 
potențialul Uniunii Sovietice șl Sta
telor Unite, se întrunesc, prin repre-, 
zeatanlll lor cel mai autorizați, in" 
jurul aceleiași mese', pentru a purta 
discuți! In nrobieme de Interes bila
teral. cit șl de Interes comun cu ca
racter general. Subliniind importanța 
acestui eveniment In relațiile dintre 
cele două state, ziarul ,,Pravda“ 
arăta că in atmosfera lntern'atlomlă 
complexă și contradictorie n zilelor 
noastre ..realizarea unor acorduri 
constructive acolo unde, de-a lanțul 
deceniilor, an dominat ostilitatea si 
suspiciunea nu este o sa-cină ușoară. 
Dar particularitatea perioadei in 
care trăim impune alegerea Intre 

. confruntare sl colaborare. între as
cuțirea șl slăbirea Ineordirii". Susll-, 
nind un punct de vedere simi
lar ..Washington Evening Star" con
sidera că nrobiemelo care senară 
S.U.A. de U.R.S.S. „an un caracter 
atît multilateral cit si fundamental : 
s-ar nărea cil unele dta ele nn pot fi 
denășlte. Dar, căutind Paeea penlni 
întreaga lume, este mai rezonabil să 
se pună accentul nsunra acelor do
menii in care acordurile sînl posibile 
declt asupra acelora unde stat impo-

Uniunea Sovietică.- 
.deosebit interes de

Semnarea convenției 
consulare româno-grecești

ATENA 22 — Corespondentul nos
tru. Al. Cimpeanu. traswmîte : La 22 
mal a avut toc In Atena semnarea 
Convenției consulare intre Republi
ca Socialistă România și Grecia. Con
venția a fost semnată dc Gh. Bă- 
descu. directorul Direcției consulare 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România, sl de 
B. Tsamlsșls. directorul Departamen
tului afacerilor consulare d‘.n Minis
terul Afacerilor Externe al Grecian 
. I.a semnare, nu participa*, amba
sadorul României ta Atena. FrimcMC 
I’ăcurariu. șl membri nl Ambasadei.

VARȘOVIA. 22 — Corespondentul 
Agerpres, I. D’.imltraș'r.i. transmite : 
La Varșovia n avut loc consfătuirea 
pe tară t: activului soelai-economlc 
din agricultură ta vederea discutării 
căilor șl metodelor necesare asigu
rării unei creșteri a producției agri
cole Intr-un ritm accelerat. I-a lu
crări a participat Edward Glerek, 
prim-sacre Iar al C.C. nl P.M.U.P., 
Deschizlnd lucrările consfătuirii, pre
mierul PlotajJaroszewlcz a subliniat 
necesitatea creșterii producției aces
tui Irpportant sector al economiei 
naționale rcn una din sarcinile cele 
mal importante ale politicii econo
mice in Polonia. Ministrul‘agricultu
rii. J. Okunlewskl. n vorbit despre 
principalele direcții de activitate. căi 
8l metode de realizare a sarcinilor 
sporite care stau in fala agriculturii 
po'oneze ta acest cincinal.

în încheiere a luat euvlritul Ed
ward Glerek. care a vorbit despre 
sarcinile actuale nlo agriculturii 
poloneze.

PEKIN
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BELFAST 22 (Agerpres). — O 'deo
sebită agitație a fost înregistrată du
minică in, orașele nord-lrlondeze 
Belfast șl Londonderry', unde mal 
multe străzi au fost baricadate de 
demonslranțl. Astfel. In cursul inci
dentelor. la Londonderry un militar 
britanic a fost împușcat de membri 
al LILA. Luni dimineața. In urma 
unul atentat cu bomba In capitala 
provtacfeL au’ fost rănite aproxima
tiv 40 de jpersoane.:

j-;.„..«J*.“‘. J '
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Chile, Salvador KUende, * 
rostit tradiționalul mesaj animi ta 
fața Congresului. Mesajul înfățișea
ză un bilanț al programului UnllălH 
populare, prezintă preocupările prin
cipale ale guvernului in politica In
ternă, ri externă. ' •

TraSaîiveie S.R1.T. Co,î" 
vorbirile ttovieto-anierleane privind 
limitarea înarmărilor strategice, caro 
se desfășoară în capitala Finlandei, 
au continuat luni la nivelul comisii
lor de experSL (Associated Press).

•. J.v» . ..\r- ‘i - ' '
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Președtatolo BepubUcK AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Noul guvern tuic. pres^m- 
țele Turciei, Gevdet Sunay, a accep
tai lista noului guvern turc, prezen-, 
lată luni seara de premiprul desem
nat. Ferit Melon.

Convorbiri P. C. din lus- 
Iralia - P. C. Italian.ÎEître de- 
legația P. C. din Australia, condusă 
de Laurie Aarons, secretar național 
al partidului, și o delegație a P. C.

.

Italian, din care au făcut parte Agos
tino Novella, membru al Direcțiunii 
și al Biroului Politie al P.C.I... Ser
gio Segre, membru si C.C; al P.C.I., 
șeful secției externe a C.C. ol P.C.I., 
și alțl membri al Comitetului Central 
al partidului au avut loc convorbiri 
în cadrul cărora nu foat discutate pro
bleme do Interes reciproc, problemele 
majore ale situației Interna țlonăla 
actuale, precum șl probleme ale miș
cării comunisto șl muncitorești Inter
naționala’ 1

I

siblle". După cum aste cunoscut, in 
ce privește sfera economică. os.e- 
menca domenii au fost specifi
cate în comunicatul comun <lat 
publicității zilele trecute la în
cheierea convorbirilor comerciale 
sovleio-americanc caro nu avui loc 
la Washington, șl anume, perspecti
vele Încheierii unor noi acorduri co
merciale. posibilitatea acordării re
ciproce n clauze! națiuni! celei mal 
favorlza'ej extinderea reciprocă a 
creditelor, proiectul construirii ur.el 
uzine de autocamioane pe rlul Kama, 
eventualitatea participării întreprin
derilor. americane la desfacerea ma
teriilor prime șl a altor produse eo- ...x -------------
vletlce. Se știe, totodată.'că im alt tipiilor rcspecărll independenței și

devenit o axiomă a zilelor ■ noastre 
că problemele arzătoare ale con
temporaneității nu-și pol găsi ©o- 
luționare fără participarea nemijlo
cită a țărilor socialiste, care ac
ționează cu consecvență pe arena 
mondială penlni Înlăturarea primej
diei unei no! conflagrații șl Întări
rea păcii.

Realizarea .conviețuirii pașnice In
tre țări eu orlndulri sociale diferite 
so afirmă cn o cerință imperioasă a 
vieții internaționale, faptele, eveni
mentele dovedind că unica alternati
vă a unor/conflicte pustiitoare este 
normalizarea șl multiplicarea relații
lor dintre toate statele, ne baza prin-

In spiritul imperativelor coexistenței pașnice

UN EVENIMENT POZITIV,

» 1 . 4 - - l
domeniu de interes comun este limi
tarea înarmărilor strategice, proble
mă In Jurul căreia se desfășoară do 
nail multi ani tratative la Vleaa șl 
Helsinki. Axemcnon aspecte privind 
evoluția viitoare a relațiilor sovleto- 
americane au fost subliniate încă din 
prima zi a vizitei, allt In cadrul !n- 
trovoderis dintre L. Brejnev și R. 
Nlxon. cit și cu prilejul toasturilor 
rostite la dineul oferit In Kremlin.

înlilnirea la „lvei înalt dc . la 
Moscova oglindește realitatea de ne
contestat a Influenței exercitate in 
zilele. noM'.rc de forțele sodallsmu- 

ncast

înlilnirea la ..IveJ înalt de la 
r ...................

’ contestat a Influențe! exercitate

lui. de țările socialiste — în 
aeng fiind bine cunoscut rolul d<x».-e- 
bit de important al Uniunii Sovie
tice In viața Inlernațtonolă, contri
buția de seamă pe care o aduce prin 
remarcabilele sale înfăptuiri In do
meniu! economiei, prin nvlntul In
dustrial. prin prestigioasele r rai li zări 
tehnlcO-stilnilflce. la întărirea dște- 
mulul mondial socialist, la crește
rea forțelor progresului ?l păcii. A

■’ ! -

neobosit al coexistenței pașnice, aj 
difLiogulul Internațional, al dezvoltării 
relațiilor cu toate statele, al soluțio
nării marilor probleme ale lumii con- 
temporane pe căi politice, pe baza 
tratativelor. Aceasta este o poziție de 
principiu a țârii noastre șl. ta ace
lași timp, un obiectiv practic pentru 
u cănii traducere in vtaEă România 
militează consecvent. Tocmai dato
rită mari! complexități a probleme
lor, contemporane, in condițiile In 
care In diferite părți ale lumii mal 
persistă focare de tensiune șl cori- 
fllcl,-în eare forțele retrograde nu 
nu renunțat' tacă la încercările do h 
menține șl qllmenta Încordarea, găsi
rea unor rezolvări trainice, care eă 
Întrunească adeziunea largă a po
poarelor. Implică, In mod necesar, a-, 
portul constructiv al tuturor țârilor, 
Indiferent de dimensiuni, do potențial 
sau de gradul de dezvolEare, efortul 
lor perseverent, contribuția lor ac
tivă. :

Firește, ar f! premature anticipațiile 
asupra rezultatelor actualei Intilnlrl 
la nivel Înalt de la Moscova. Apare 
Insă evident că «Armarea principiilor 
coexistentei pașnice, recunoașterea 
necesității dezvoltării unei colaborări 
In concordanță aiit cu interesele po
poarelor sovietic și american, cit 
șl cu interesele generale ale pă
cii șl cooperării internaționale, 
conferă actualei vizite dimensiunile 
unul act politic constructiv; capabil/ 
să exercite o profundă Influență 
pozitivă asupra ansamblului relațlj-

■ lor ?1 climatului internațional. .Este 
Indiscutabil că extinderea sferei de 
aplicară n dialogului Internațional; 
promovarea Inlllnirilor. contactelor, 
discuțiilor, in care ștaț afirmata 
jwzlțil constructive, tn- șprljlhul des
tinderii. al unor ’ relații interna
ționale de respect reciproc, ipere-, 
dere șl colaborare. !și dovedesc utili
tatea nu numai pentru părille respec
tive. cl șl pentru cauza pâcl!. a în
tregi! omeniri. -

Snluțlnd cu satisfacție acest .eveni
ment, poporul român, opinia pu
blică din țara noastră. îșl ex
primă încrederea că actualele 
convorbiri sovleto-americane vor 
constitui un pas Important în direc
ția Îmbunătățirii îl dezvoltării rapor
turilor reciproce șl. totodată. Ințr-un 
cadru mal larg, vor marca un 
progres substanțial pe raion. Însănă
toșirii climatului politic mondial, con
tribuind efectiv la micșorarea încor
dării șl promovarea comandamente
lor coexistentei pașnice. Înțelegerii 
internaționale, potrivit aspIraUllor sl 
Intereselor tuturor popoarelor lumii, 
dornic® do libertate, securitate șl 

prietenia si alianța fermă, frățeas- progres.
k"..... " ‘—
noastră se manifestă ca un promotor

j

suveranității naționale, egalității ta 
drept'arL neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță sau 'amenlnțorea 
cu forța. Statornicirea In raporturile 
Interstatale a acestor principii. îm
bunătățirea relațiilor bilaterale intre 
orice state, caro să, nu afecteze Inte
resele unor terțe părți, abolirea de
finitivă a nolltlcll de dominație șl 
dictai, a oricăror acte de natură să 
lezeze. Interesele legitime ale oricăror 
state.‘asigurarea condițiilor ca fle
care noțiune să-șl poală decide sin
gură calea dezvoltării soclăl-pollUCo 
constituie condiția fundamentală a 
păcii, imperativul esențlai nl îmbu
nătățirii climatului politic mondial.

Acesta este, după cum ®e știe, 
spiritul In care România socia
listă lyî desfășoară Întreaga sa poli
tică internațională. Așezlrtd cu hoiă- 
rire tn centrul activității sale externe 
prietenia si _ ... ____ 1. 2,-. /.
că. cp tonte statele socialiste, țara Romulus CAPLES CU

Noi arestări în Spania. 
Poliția din orașul spaniol,San Sebas
tian a anunțat arestarea umil număr 
ds 7 mllltanți basrrl. membri al or
ganizației „E.T.A“,’ rieuzați de „aso
ciere Ilegală și-colectarea de fonduri 
destinate spljlnlrll organizației".

Președintele Republicii 
Populare Congo, î*’ar1CE>. 
N’Gouabl, a anunțat că Ange Dla- 
warn, principalul Instigator al tenta
tivei de lovitură de stat do la 22 fe
bruarie și al acțiunilor1 antiguverna
mentale de ta 17 mal o.c., se afli 
Împreună cu un grup, pe teritoriul 
țării. Șeful stalului congelez l-a ce
rut să «a predea In termen de o sâp- 
tămlnă.

. .

în memoria lui Panalt Istrail, 
la Nisa a avut loc ceremonia 
dezvelirii traci plăci pe strada 
care, de acum înainte, poartă 
numele scriitorului român Pa
vat! Istrati. Au participat con
silieri municipali, oameni dc 
culturii șl artă, reprezentanți cl 
Asociației „Prietenii Iul Panalt 
Islrati". A lost, de asemenea, 
prezentă Margareta Islrati. vă
duva scriitorului. Cu același prl- 
lel.in Palatul expozițiilor din 
Nisa. care găzduiește al îV-lea 
Festival International al cărții 
Si ol XIX-lea Congres interna
țional al editorilor, a lost des
chisă expoziția : „Viața sl opera 
lui Panait Istratl".

" ■ * <■■■■.. ■ 3 . : ?
La referendumul «“p™

noului proiect de constituție a Ca
merunului au participat 99 la sută 
din persoanele înscrise In listele elec
toralo;' a anunțat postul de radio 
Yr.our.d6. In întreaga țară, cel peste 
3 milioane de alegători s-au pronun
țat, potrivit prevederilor noii consti
tuții. asupra schimbării denumirii ță
rii In Republica Unită a Camerunului. 
Camerunul de vest șl de est, care 
constituiau Înainte de aprobarea noii 
constituții, p© calea ‘ referendumului, 
o republică federală, devin o entitate 
statală unică.

Contacte chino-siriene
PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că. luni, au avut 
loc la Pekin convorbiri Intre Cl 
Pln-fei, ministrul afacerilor externe 
al R..P. Chineze, șl Abde] Halim 
Khaddam. vlceprlm-mlnlstru șl mi- 

'ăfâUi dg.fcSfenul alJRepublIdi Arabe 
Siria. Convorbirile s-au desfășurat; . 
llițtrd atainnforă tvcordlnia. pHcte* 
nească.

*
Li Sien-nlen. vlcepremler al Con

siliului do Stat al R.P. Chineze, a 
oferii o recepție In cinstea delegației 
guvernamentale siriene. Lulnd curta
tul eu acest prilej. Li Sien-nlen 
referit Ia o «aria de probleme Inter
naționale. printre care nltuatta. din 
Orientul Apropiat șl războiul din 
Indochina: U Sien-nlen a rea
firmat. de asemenea, «sprijinul nedlă- 
bit al R.P. Chineze fațft de lupta jus
tă a popoarelor sirian, palesiinean șl 
a celorlalte popoare arabe. - . •

La riadul său. vlceprim-mlnlstrul 
Abdel Halim Khaddam a apreciat că 
actuala^ vizită a delegației guverna
mentale siriene in R.P. Chinezălfie va 
înscrie ea un nou pas pe calea; întă

ri ariril relațiilor prietenești 
colaborării dintre cele două țări fi 
popoare.

J
ALGER. — Președintele Republicii 

Țunlsla. Ilablb Bourgulba, Însoțit do 
Mohamed Mastnoudi. ministrul afa
cerilor externe, si dc alți membri al 
guvernului, a sosit luni la Alger, ln- 
tr-o vizită oflclală. la Invitația pre
ședintelui' I-Iouari Boumedlăne, pre
ședintele Consulului revoluției din 
Algeria. Este prima vizită oficială pe 
care șeful statului tunisian o Între
prinde In capitala algeriană.

CAIRO. — Consiliul Ligii Arabe se 
va Întruni lnlr-o sesiune specială. In 
prima eăplămînă a lunii iunie, pen
tru a discuta propunerea guvernului 
egiptean privind numirea Iul ! Mah
mud Riad, consilierul președintelui 
Anwar Sadnt pentru probleme exter
ne. in funcția de secretar generai al 
acestei organizații. In locul iul Ab
del Khalek Hassourta. rare și-'n, ex
primat dorința do a se retrage din 
această funcție din motive de iflănă- 
laie. (M.E.N.).

BELGRAD. Ministrul afacerilor 
externe, al Repubildi Arabe Egipt, 
Murad Ohaleb. a sosit luni la Bel
grad, intr-o vizită de prietenie In 
Iugoslavia. La xoslre. Ghnleb a de
clarat cA este purtătorul unul mesaj 
al președintelui Sudat către președin
tele loslp Broz Tlto. Mesajul, a spus 
el. prezintă punctele de vedere ale 
președintelui egiptean asupra situa
ției din Orientul Apropiat, precum 
Si asupra altor probleme Internațio
nala actuale. (TANIUG)

' I ’ ■•r ".’j ■ r. ■ I, ■ ■

CAIRO. — O. delegație palestinia
nă condusă de ’Yasser Arafat, pre
ședințele Comitetului Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. va face o vizită la Moscova la 
Începutul lunii viitoare, ge anunț® din 
surse oficiale din Cairo. CMJE.N.).
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