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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FEDERALE A GERMANIEI, 

GUSTA V HEINEMANN
La Invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, luni a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială în țara 
noastră, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav 
Heinemann, și soția, Hilda Hei
nemann.

In întîmplnarea președintelui 
Republicii Federale a Germaniei, 
pe aeroportul internațional Oto- 
peni se aflau președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
șl soția, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, îm
preună cu soțiile, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
precum și numeroși ziariști ro
mâni și străini.

Erau de față ambasadorul 
României In R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la București, 
Erich Strătllng, membri ai Am

Vizită protocolară la președintele 
Nicolae Ceaușescu

Luni după-amîază, președintele 
Republicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, împreună cu 
soția, Hilda Heinemann, au făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și soția, Elena Maurer, E- 
mil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Constantin Oancea, 
ambasadorul României în Republi
ca Federală a Germaniei.

La sosirea oaspetelui și a per
soanelor care-1 însoțesc la Palatul 
Consiliului de Stat, o gardă mili
tară a prezentat onorul. 

In timpul întrevederii dintre cei doi președinți

basadei R. F. a Germaniei, șefi ai 
misiunilor diplomatice, atașați mi
litari și alți membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Deasupra clădirii aeroportului 
erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Federale a Germa
niei, iar pe frontispiciul pavilio
nului central se aflau portretele 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
lui R. F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann. Pe mari pancarte se 
puteau citi, în limbile română și 
germană, urările : „Bun sosit Ex
celenței Sale președintele Repu
blicii Federale a Germaniei !“, 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul Republi
cii Federale a Germaniei".

Ora 11,30. Avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane cu 
reacție ale Forțelor noastre Ar
mate, aterizează.

La coborîrea din avion, preșe
dintele R.F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann, și soția sa, sînt sa
lutați cordial de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă oaspeților personalitățile 
române venite în întî-mpinare..
(Continuare in pag. a III-a)

în cadrul vizitei protocolare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat pre
ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, subliniind că a- 
cordarea acestui înalt ordin este 
un semn al prieteniei dintre Româ
nia și R. F. a Germaniei și a do
rinței de a dezvolta aceste relații, 
o recunoaștere a contribuției pe 
care președintele R. F. a Germa
niei o aduce la aceasta.

Același ordin a fost înmînat șl 
soției președintelui R. F. a Germa
niei, Hilda Heinemann.

Președintele Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav Heinemann, a 
înmînat apoi președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
„Marea Cruce a Ordinului de Me

Cei doi președinți răspund cu cordialitate manifestărilor de simpatie fdcute de bucureșteni

rit al R. F. a Germaniei', clasa 
specială, declarînd că conferă a- 
ceastă înaltă distincție în același 
spirit relevat de șeful statului ro
mân.

Aceeași decorație a fost înmîna- 
tă și soției președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Elena Ceaușescu.

între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gustav 
Heinemann a avut loc apoi o în
trevedere, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

★
Soția președintelui Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Elena Ceaușescu, a oferit, în 
aceeași după-amiază, un ceai în 
onoarea soției președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei, Hilda 
Heinemann.

(Agerpres)

DINEU OFICIAL IN ONOAREA
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
FEDERALE A GERMANIEI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, au oferit 
luni, la Palatul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, și 
a soției sale, Hilda Heinemann.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, E- 
mil Drăgănescu, Dumitru Popa, 

Ștefan Voitec, Iosif Banc, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, împreu
nă cu soțiile, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, alte 
personalități ale vieții politice, so
ciale și culturale.

Au luat parte persoanele oficiale 
din suita președintelui R. F. a Ger
maniei.

Au fost Intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, au rostit toas
turi.

(Agerpres)
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Toastul 
președintelui

Nicolae

Ceaușescu

Toastul

președintelui

Gustav

Heinemann

Administrarea
întreprinderii— 
în cadrul strict
al respectării 
legalității !

Intrarea In vigoare a Legii privind 
gospodărirea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și funcționarea 
controlului financiar a determinat, în 
numeroase unități economice, o creș
tere a răspunderii cadrelor de condu
cere pentru cheltuirea legală, gospo
dărească și cu eficiență sporită a 
fondurilor, întronarea unei ordini 
și discipline riguroase în administra
rea banilor statului. De ce adu
cem totuși din nou în discu
ție problema răspunderii conduce
rilor de unități pentru gospodă
rirea mijloacelor materiale și bă
nești 7 Pentru simplul motiv că re
cente investigații au dovedit că nu 
in absolut toate unitățile economice 
s-a trecut la aplicarea fermă a noi
lor reglementări în materie, că în 
alte cazuri nu s-a înțeles incă sufi
cient de limpede că actul gospodă
ririi fondurilor reprezintă un proces 
complex, în care grija și răspunderea 
trebuie să se manifeste în cheltuirea 
fiecărui leu, de la achiziționarea ma
teriilor prime și materialelor pînă la 
fabricarea produselor, păstrarea și 
conservarea acestora.

Cazuri flagrante de nesocotire a 
legii care reglementează gospodări
rea mijloacelor materiale și bănești 
se constată mai ales în ce privește 
utilizarea produselor petroliere și a 
mijloacelor de transport auto. în 
urma unui control efectuat la 1 158 
unități economice s-au identificat 
plusuri, de produse petroliere tota- 
lizînd 2 667 tone și minusuri in ge
stiuni de 751 tone, in vreme ce nor
mele de consum la aceste produse au 
fost depășite cu 3 614 tone. Controlul 
a identificat numeroase cazuri cînd 
bonurile acordate organizațiilor so
cialiste pentru aprovizionarea cu 
carburanți au ajuns în mina unor 
posesori de autoturisme particulare. 
Deși organele de control, împreună 
cu forurile de resort, au dispus o se
rie de măsuri menite să determi
ne prevenirea și înlăturarea a- 
cestor anomalii, la un. al doilea con
trol pe pceeași temă am fost con
fruntați din nou cu existența acelo
rași stări de lucruri necorespunză
toare ; este o dovadă incontestabilă 
că preocuparea pentru introducerea 
unei ordini riguroase în gospodărirea 
produselor petroliere și utilizarea 
mijloacelor auto nu se situează încă, 
în multe din unitățile economice, la 
nivelul necesităților. Desigur, am 
aplicat sancțiunile cuvenite celor 
care mai socotesc că pot fi minima
lizate răspunderea și spiritul gos
podăresc în acest domeniu al utili
zării fondurilor materiale și am sta
bilit, totodată, noi măsuri de natură 
să pună capăt acestor stări de fapte. 
Socotim însă că nu este suficient să 
se formuleze doar măsuri, principalul 
este ca conducerile respectivelor u- 
nități să urmărească și să se deter
mine aplicarea lor pînă la ultima 
verigă.

După intrarea în vigoare a noilor 
reglementări, în toate întreprinderile 
care dețineau stocuri supranormati-

Cu toate forțele la efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor

Unitățile agricole din 
județul Ilfov folosesc, 
în aceste zile, toate 
forțele manuale și mij
loacele mecanice pen
tru efectuarea lucră
rilor de întreținere a 
culturilor. Țăranii coo
peratori, lucrătorii din 
întreprinderile agricole 
de stat, ajutați de me
canizatori, execută 
prașila I, aplică trata

mente chimice de com
batere a buruienilor și 
a dăunătorilor. Pînă 
acum ei au efectuat 
prima prașilă Ia sfeclă 
de zahăr, floarea-soa- 
relui, porumb pe o su
prafață de peste 70 000 
ha, ceea ce reprezintă 
mai mult de 35 la sută 
din terenurile ocupate 
de aceste culturi. în 
ultima săptămînă, lu

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul de simpatie și condoleanțe pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze în legătură cu seismul ce a 
lovit regiunea Burdur, țin Să vă exprim, în numele sinistraților ți al 
meu personal, vii mulțumiri.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

ve s-au aplicat măsuri energice pe 
această linie ; au fost întocmite gra
fice detaliate pentru lichidarea imo
bilizărilor, grafice a căror înfăptuire 
a fost urmărită îndeaproape, ceea ce 
a determinat obținerea rezultatelor 
scontate. In multe alte unități au 
fost aplicate măsuri deosebit de efi
ciente pentru prevenirea formării 
stocurilor supranormative.

In ultima vreme asistăm în acest 
domeniu la un proces nedorit. Da
tele centralizate relevă că, pe măsură 
ce se obțin importante lichidări de 
stocuri supranormative. altele le iau 
locul, ceea ce face să se înregistreze 
o stare de lucruri oarecum constan
tă. Socotesc că proliferarea acestui 
fenomen negativ a fost favorizată 
înainte de toate de practica ce mai 
persistă de a examina global cau
zele stocurilor supranormative. Ast
fel sînt găsite rapid motivări liniști
toare în așa-zisele cauze obiective, 
între care restructurarea planului 
revine ca un leit-motiv. Realitatea 
dovedește că izvorul stocurilor supra
normative continuă să fie alimentat 
de numeroase cauze subiective toc
mai datorită faptului că aplicarea 
legislației în vigoare continuă să fie 
extrem de limitată. în pofida indi
cațiilor date, continuă să se lntîl- 
nească jazuri de aprovizionări, fără 
justificare, cu materii prime șl ma
teriale peste necesar sau în avans. 
La întreprinderea de prefabricate 
din beton Craiova, de pildă, au fost 
imobilizate 550 tone oțel din cauza 
unor aprovizionări duble la același 
sortiment. Nejustificabilă este șl a- 
provizionarea în avans, cu materiale 
în valoare de peste 11 milioane lei, 
a șantierelor navale de la Turnu 
Severin. Constanta si Brăila.

Desigur, sarcina de bază rămlna 
lichidarea acestor stocuri, în princi
pal pe calea readucerii lor în circuitul 
economic. Trebuie să fim însă con- 
știenți că numai cu justificări, ex
plicații și menajamente nu se va pu
tea pune capăt unor astfel de situa
ții. Pînă cînd nu se va adopta de că
tre conducerile tuturor unităților eco
nomice o atitudine de maximă exi
gentă pe linia tragerii la răspundere 
a celor care declanșează asemenea 
procese economice păgubitoare, nu 
se vor putea asigura condițiile de 
preîntîmpinare a stocurilor supra
normative.

Stăruim să pledăm pentru aplica
rea promptă și neștirbită a legii pri
vind gospodărirea fondurilor mate
riale și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar îndem
nați și de faptul că pe această cale se 
asigură, pe lingă o cunoaștere pre
cisă a destinației fiecărui leu chel
tuit, și o evidențiere corectă în con
tabilitate a integrității patrimoniului 
și a rezultatelor proceselor economi-

Radu CIURILEANU
controlor revizor general 
adjunct al ministrului finanțelor

(Continuare în pag. a Il-a)

crătorii de pe ogoarele 
județului au executat 
un mare volum de 
muncă pentru evacua
rea apei de pe tere
nurile băltite și au re- 
însămînțat unele su
prafețe, astfel incit 
nici o palmă de pă- 
mînt să nu rămînă 
nefolosită.

(Agerpres)
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! FAPTUL 
[DIVERS 
| Geolog 
| și artizan
I Cercetător la Institutul geo

logic din Capitală, Teodor Oră- 
șanu a făcut în timpul său liber 
o adevărată pasiune din prelu- 

Icrarea ceramicii șl a metalului.
Mărturie — numeroasele obiec
te de ceramică și piese de te-’ 

Ironerie — măști, aplice și far
furii din aramă sau alamă, pre
lucrate de el la rece cu aju
torul daltei și al docanu- 

Ilui. Decorațiile ce Împodobesc 
obiectele de feronerie și vasele 
de ceramică reprezintă o stili- 

Izare a diverselor fosile paleon
tologice întîlnite în activitatea 
sa de zi cu zi : cochilii de melci, 

I structuri amonitice, corali și
multe altele. Toate Intr-un an
samblu deosebit de armonios. 
Pentru migala cu care origina- 

Ilul artizan stăruie asupra lucră
rilor sale este semnificativ un 
fapt: numai pentru realizarea 

Iunei singure piese sint necesare, 
după propria-i relatare, aproape 
18 000 de lovituri de daltă.

| Exploziile 
| neglijenței

Fabrica de suveici din cadrul 
întreprinderii „Ambalajul meta- 
lic“-Timișoara. In incinta aces
teia, o echipă de sudori de la 

I grupul de șantiere-montaj, apar- 
ținind de uzina „Vulcan" din 

I București, urcase pe platforma 
superioară a unui rezervor de 
combustibil și începuse lucrările 
pentru instalarea unei antene de 
aerisire. In interiorul acestuia se 
aflau insă 20 tone de păcură și o 
însemnată cantitate de gaze ema
nate din ea ! In momentul cind 
flacăra a străpuns metalul s-a 
produs o explozie care i-a arun
cat in aer pe cei patru sudori, 
șeful de echipă, Dumitru Voi- 
nescu, fiind accidentat mor
tal, iar ceilalți suferind fracturi 
grave. Paguba se ridică la circa 
100 000 lei. De menționat că nu
mai cu o săptămină in urmă, in 
incinta aceleiași fabrici, mai iz
bucnise încă o explozie la caza
nul centralei termice. Conduce
rea fabricii și a grupului de șan
tiere amintit nu văd oare nici o 
legătură între ele ? In orice caz, 
despre aceste grave neglijențe 
în serie așteptăm să-și spună 
părerea și forurile de resort.

Judo?
Ștefan Huștiu din comuna 

Boghești (Bacău), salariat lă 
I.I.L. Ghimbav, cariera Zărnești 
(Brașov), este — se pare — un 
mare amator de ceea ce crede 
el că se numește judo. Intr-una 
din serile trecute făcea un an
trenament sui-generis într-unul 
din dormitoarele Fabricii de var 
din Zărnești. Avea drept parte
ner pe loan Buhuși. înar
mat cu un cuțit de bucătă
rie, Șt. H. ataca, iar I. B. — 
de voie ori de nevoie — „para“. 
La un moment dat, în toiul lup
tei, Șt. H. a scăpat cuțitul în 
pieptul adversarului, rănindu-1 
grav. Deși dramatică, partida s-a 
soldat totuși fără urmări tragice. 
Pentru că, internat la spitalul 
din Brașov, I. B. este acum tn 
afara oricărui pericol. Dar... pu
tea fi și altfel !

Neîncredere 
păgubitoare

Natalia Burlan din comuna 
Nicolae Bălcescu a găsit nu de 
mult pe o stradă din Botoșani 
un portmoneu. In el — nici un 
act care să ateste identitatea ce
lui ce-l pierduse. In schimb — 
o importantă sumă de bani ! l-a 
predat imediat miliției munici
piului Botoșani, dar nici aceasta 
nu a reușit să dea de urmele 
stăpinului lor. In ziua de 21 
aprilie 1971 un caz similar s-a 
petrecut în orașul Comarnic 
(Prahova). In ambele situații (și, 
poate, mai sint și altele), cei 
interesați sint convinși, se pare, 
că nu le-a mai rămas nici o 
șansă pentru a reintra in pose
sia a ceea ce au pierdut. Și, toc
mai din cauza asta, se înșeală. 
O asemenea șansă există. Dar 
dacă ei nu o văd, cine este vi
novat 7

„Ascunză
toarea" 
din pădure

S-a întîmplat în comuna No- 
crich, din județul Sibiu. Lăsată 
singură „pentru cîteva minute" 
la marginea unei păduri de că
tre tatăl său, care pornise după 
lemne de foc. micuța Florica- 
Lenuța Lingurar (4 ani) nu a 
respectat consemnul. A plecat 
prin pădure și s-a rătăcit. A 
fost căutată peste tot, dar de
geaba. A doua zi au pornit pe 
urmele ei 30 de locuitori din 
comună, care. împreună cu lu
crătorii postului de miliție, au 
bătut în lung și-n lat pădurea 
și pășunile din preajmă, pe o 
distanță de 15 km. Zadarnic. în 
ziua următoare au început ia
răși cercetările. De data aceas
ta, către orele 11, fetița a fost 
găsită (sleită de puteri, descul
ță și udă de ploaia ce căzuse în
tre timp), ascunsă sub un ar
bore doborît, în mijlocul pădurii 
dintre satele Fofeldea și Hos- 
man. După îngrijirile medicale 
necesare a ajuns iarăși acasă.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

MAGAZINUL
INTER COOPERA TIST,
vitrină a spiritului comercial 

și gospodăresc 
al cooperativelor agricole

Ora 6,30. Deși încă devreme, arte
rele comerciale ale Aradului sint a- 
nimate de larma gospodinelor porni
te după cumpărături. Străbatem stra
dă după stradă, magazin după maga
zin. Intr-o vitrină ne atrage atenția 
prezentarea sui-generis a răsadurilor 
de roșii, ardeilor, guhoarelor, care 
par a fi semănate și crescute chiar in 
mina de pămint depozitat în spatele 
geamului. Udat în permanență, pă- 
mintul menține, verzi și proaspete, 
atît răsadurile, cit și legumele, aran
jate cu pricepere printre frunze. în 
magazin — tonetele, rafturile, tejghe
lele sint invadate de verdele proas
păt al trufandalelor. într-o a doua 
încăpere, în frigidere și vitrine fri
gorifice, sînt expuse brânzeturi și 
preparate de carne ; sîngeretele, cîr- 
nații, slănina și toba — toate de casă 
— sînt doar cîteva dintre bunătățile 
care exercită o puternică atracție a- 
supra cumpărătorilor. Tabloul descris 
ne este înfățișat de unitatea de pre
zentare a întreprinderii intercoopera- 
tiste arădene de valorificare a pro
duselor C.A.P.

— Aceasta nu este singura noastră 
unitate — ne spune Vasile Mareși, 
directorul întreprinderii. Mai avem 
încă alte 12 puncte de desfacere în 
județ. Prin ele intenționăm să pre
zentăm produsele cooperativelor agri
cole. Scopul ? Scurtarea drumului 
grădină-magazin — prin vînzarea fără 
staționări și manipulări inutile, fără 
intermediari, a legumelor din C.A.P. 
și a preparatelor de carne și obține
rea de beneficii imediate, în vederea 
extinderii rețelei proprii de magazi
ne. Tocmai pentru asemenea rațiuni 
ne-am intensificat activitatea comer
cială : anul trecut am vîndut de a- 
proape trei ori mai multă marfă de- 
cît in 1968. în luna aprilie, de pildă, 
am realizat o desfacere medie zilnică 
de peste 95 000 lei. Zilnic oferim cum
părătorilor 30—40 de sortimente agro- 
alimentare. Pentru a face față soli
citărilor vom transforma prin extin
dere unitatea de prezentare într-un 
adevărat complex comercial, cu șase 
raioane.

Preocupările, eforturile șl realiză
rile cooperatorilor arădeni sînt dem
ne de toată lauda, ele se înscriu în 
contextul mai larg al unor sarcini 
trasate tuturor producătorilor de că
tre conducerea de partid și de stat, 
în sensul extinderii rețelei proprii de 
magazine. în legătură cu desfacerea 
directă — prin întreprinderile inter- 
cooperatiste de valorificare a pro
duselor agroalimentare și a mărfu
rilor din secțiile anexe ale C.A.P. — 
se poate afirma că, în ultimii ani, 
s-a înregistrat o creștere substanția
lă. Astfel, dacă în 1967 numai în 11 
județe existau asemenea întreprinderi 
(deținînd, în total, 12 magazine, cu 
o desfacere globală în valoare de a- 
bia de 9,6 milioane lei), anul trecut 
numai șapte județe nu aveau orga
nizată această activitate, celelalte 32 
realizînd — în 84 de localități, prin 
258 de unități permanente- — o vîn- 
zare de 312 milioane lei (adică de 
treizeci și cinci de ori mai mare !). 
Planul de desfacere — care cuprinde 
numai cantitățile de produse agro George POPESCU
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ce. Verificarea realității datelor în
scrise în bilanțurile contabile înche
iate pentru activitatea anului 1970 
de 34 centrale industriale și unități 
asimilate acestora, din subordinea a 
9 ministere economice, a relevat fap
tul că rezultatele raportate au fost 
majorate nejustificat cu peste 41 mi
lioane lei și diminuate cu alte peste 
50 milioane lei. Au survenit aceste 
erori tocmai din cauza labilității evi
denței tehnico-operative. Datorită 
insuficientei preocupări a cadrelor de 
specialitate și chiar a celor de con
ducere pentru asigurarea unei evi
dențe și a unui control financiar te
meinic organizate, volumul cheltuie
lilor materiale de producție incluse 
în prețul de cost n-a putut fi calcu
lat real. Cît privește stabilirea e- 
xactă a situației patrimoniului, se 
constată că în unde unități continuă 
să fie minimalizată importanța efec
tuării inventarelor de sfirșit de an. 
Se vede aceasta, in primul rînd, din 
faptul că nu sint încă cuprinse în in
ventariere toate gestiunile și valorile 
materiale ; bunurile nu sînt identifi
cate întotdeauna efectiv ne teren, nu 
sint numărate, cîntărite, măsurate, 
deseori practicîndu-se metoda nele
gală de simplă transpunere a soldu
rilor din evidența tehnică operativă 
sau contabilă. Alteori, operațiunea de 
inventariere este lăsată pe seama 
unui singur om, neasistat de cadre 
tehnice și de specialitate, din care 
cauză bunurile nu sînt identificate 
după caracteristicile lor tehnice, nu 
sînt clasate după starea lor și posi
bilitățile de utilizare. Deosebit de 
grav este că se nesocotesc acele pre

alimentare obținute tn C.A.P. — pre
vede pentru 1971 dublarea acestei 
valori. O precizare se impune : în 
condiții normale de producție acest 
plan ar putea fi depășit — după a- 
precierile specialiștilor din U.N.C.A.P. 
— cu cel puțin 100 milioane lei, 
la care se adaugă mărfuri obți
nute în secțiile anexe de încă 70 
milioane lei. Pe această bază, 
o dată cu îmbunătățirea aprovizionă
rii populației, cooperativele agricole 
urmează să obțină un venit supli
mentar de circa 160—180 milioane 
lei, comparativ cu încasările pe care 
le-ar realiza în cazul valorificării 
prin organizații comerciale interme
diare.

Pentru realizarea obiectivelor pro
puse sînt necesare însă o serie de 
măsuri menite să înlăture unele 
greutăți, încă existente, in activita
tea organelor cooperatiste. Specia
liștii cu care am discutat ne-au in
format că de o deosebită importanță 
ar fi înființarea întreprinderilor in- 
tercooperatiste agricole de valorifi
care și în județele Botoșani, Caraș- 
Severin, Maramureș și Suceava, sin
gurele care nu au organizat o rețea 
de desfacere proprie. Uniunile jude
țene ale C.A.P., cooperativele agri
cole din aceste zone ale țării, în ciu
da avantajelor și a aprecierilor po
zitive de care se bucură activitatea 
de valorificare desfășurată în cele
lalte județe, dau dovadă de o reți
nere nejustificată, tărăgănează des
chiderea magazinelor proprii ale 
C.A.P. De asemenea, la fel de lent 
se realizează și acțiunea de extin
dere a magazinelor și punctelor de 
desfacere în cît mal multe localități. 
Dezvoltarea în cel mai scurt timp a 
rețelei de desfacere intercooperatiste 
in toate zonele, și mai ales în zonele 
de deal-munte, la un nivel care să 
asigure preluarea cantităților dispo
nibile de produse — aflate, tn spe
cial, în C.A.P. din cîmpie — este o 
condiție esențială pentru realizarea 
obligației ce revine organizațiilor co
operației agricole de producție pe li
nia îmbunătățirii aprovizionării 
populației, a rentabilizării unor pro
duse agro-alimentare și a sporirii ve
niturilor bănești ale membrilor coo
peratori. în acest scop, mai este ne
cesar, printre altele, să se organi
zeze desfacerea cu ridicata ?i amă
nuntul a producției din secți’te anexe 
ale cooperativelor agricole destinate 
valorificării și să se efectueze unele 
lucrări de construcții de strictă ne
cesitate amenajări de spații corner-, 
ciale (magazine, puncte de desfacere, 
chioșcuri etc) și procurarea de ur
gentă a mijloacelor fixe necesare 
unei activități normale (tonete. raf
turi. utilaje comerciale etc).

Avantajele multiple oferite de e- 
xistența unor magazine ale C.A.P 
pledează pentru intensificarea efor
turilor tuturor organizațiilor agricole 
In direcția extinderii rețelei proprii 
de desfacere. Rezultatele meritorii, 
prezentate în rîndurile de față, reco
mandă convingător continuarea aces
tei acțiuni.

vederi ale legii care precizează fără 
echivoc că plusurile și minusurile 
constatate la inventare nu pot fi 
compensate în orice condiții ; legea 
este eludată și in acele situații 
cînd diferențele rămîn neclari
ficate sau cînd nu sînt luate mă
suri pentru stabilirea răspunderilor și 
reîntregirea patrimoniului.

ADMINISTRAREA
ÎNTREPRINDERII

în condițiile In care, începind din 
acest an, s-au pus în aplicare noi re
glementări cu privire la organizarea 
și conducerea contabilității, la atri
buțiile și răspunderile conducătoru
lui compartimentului financiar-con- 
tabil, apare necesar ca la nivelul fie
cărei organizații socialiste și a foru
rilor de resort să se intensifice acțiu
nea de perfecționare a pregătirii pro
fesionale de specialitate, astfel ca să 
se asigure în viitor prevenirea unor 
deficiențe si neajunsuri de natura 
celor arătate.

Desigur, trebuie pus o dată pentru

— Sînt 173. fac apel la 
789 !... Recepție.

— Sînt 789, vă ascult...
— Opriți microbuzul cu 

numărul de circulație 32 B 
700, de culoare gri, care 
vine spre dv. și sancționați 
pentru viteză excesivă în 
localitate. în comuna Pu- 
cheni radarul a înregis
trat viteza de 84 km pe 
oră...

La circa trei km în afara 
comunei Pucheni (Praho
va), pe șoseaua națională E 
15, o mașină a circulației 
staționează pe locul de par
care. Șoferul microbuzului 
■32 B 700, încărcat cu pasa
geri (actori și personal teh
nic de la cinematografie) 
observă de la distanță ma
șina vopsită alb-albastru șl 
pune piciorul pe frînă (vi
teza cu care circulă este cu 
mult peste cea admisă 
chiar și în afara localită
ții !). Inutilă precauție. A- 
gentul de circulație îl invită 
să „tragă pe dreapta".

Urmează obișnuita ple
doarie : viteză excesivă ? 
Imposibil. Dacă avea un ki- 
lometru-doi peste... în co
muna Pucheni ?... Nici vor
bă. Acolo, barem, a mers cu 
viteza legală... (Și giiwlul : 
„Cum să mă fi observat, 
că nu era acolo nici pi
cior de milițian, doar m-an> 
uitat bine ? !“).

Contravenientul este In
vitat atunci la mașină unde, 
prin radio, se tace din nou 
legătura cu „173“ care con
firmă :

— ...Microbuzul a fost în
registrat — cu aparatul ra
dar — circulînd cu viteză 
excesivă în localitate. Prin 
,.trafipax“-ul cuplat cu ra
darul s-a executat o foto
grafie pe care figurează 
microbozul, avînd vizibil 
numărul de circulație, ora : 
19.46 și viteza de 84 km pe 
oră. (Viteza legală : 40 km 
pe oră — n.n.). Sancțiunea 
nu poate fi contestată !

Unul din numeroasele (aș 
sublinia : îngrijorător de 
numeroasele 1) cazuri de 
depășire a vitezei legale 
depistate In ultimele zile 
cu ajutorul radarului pe 
șoselele tării. Astfel, doar 
într-o singură zi (11 mai), 
un echipaj al controlului 
circulației, dotat cu aparat 
radar, a depistat în zona 
municipiului Constanta un 
număr de 109 conducători 
auto care nu respectau vi
teza legală. Dintre aceștia, 
44 au fost avertizați, iar u- 
nui număr de 75, care cir
culau cu o viteză ce pre
zenta pericol real pentru 
siguranța circulației, li s-au 
aplicat amenzi.

— Ce este șl cum lu
crează aparatul radar în 
slujba circulației ? Sîm- 
bătă după-amiază și dumi
nică am însotit pe traseu, 
în oontrolul circulației, e- 
chipajul condus de căpi
tanul Haralambie Cioinea, 
din Direcția circulației a 

Complexul hotelier ,,Astoria" din Arad
Este unul dintre cele mai noi și moderne edificii care 

au îmbogățit de curînd zestrea arhitectonică a munici
piului Arad. Clădirea monumentală a complexului, cu 
12 nivele, amplasată în plin centru civic al orașului, 
pune la dispoziția turiștilor și vizitatorilor 155 de came
re confortabile cu 295 de paturi, precum și o variată 
gamă de servicii. în cadrul complexului hotelier „As
toria" funcționează un restaurant cu 160 de locuri, o

braserie cu 110 locuri în sală și alte 300 pe terasele ală
turate, un bar de zi și unul de noapte, iar la ultimul 
nivel terasa braseriei „Belvedere" oferă consumatorilor 
imăginea panoramică a orașului. Complexul hotelier 
.,Astoria" din Arad oferă și posibilități de organizare 
a unor reuniuni sau consfătuiri într-un spațios și ele
gant salon de recepție.

totdeauna capăt oricăror acte de în
călcare a legii la care ne-am referit 
— fiindcă, în caz contrar, stările 
de fapte amintite vor continua să 
persiste, proasta gospodărire va 
continua să prolifereze pagube pen
tru economie. De ce trebuie să 
suporte societatea lipsa de preo
cupare, de răspundere și price

pere a acelor conducători de unităti 
care se dovedesc a fi slabi gospo
dari ? Tragerea acestora la răspun
dere se impune tocmai ca o cerință 
emanată din actuala legislație care 
reglementează administrarea patrimo
niului întreprinderilor. în aceeași or
dine de idei, avem în vedere 
și necesitatea ca înseși organele 
superioare de resort sesizate să 
manifeste întreaga exigență față 
de situațiile semnalate. Nu sînt în 
nici un fel în interesul societății to
lerarea și încercarea de justificare a 
abaterilor celor din subordinea lor.

Inspectoratului general al 
miliției. Echipajul era do
tat cu aparat radar, care 
putea fi cuplat la un apa
rat de fotografiat („trafi- 
pax") a cărui declanșare 
poate fi comandată auto
mat, și cu o stație de radio 
emisie-receptie. Făcînd ab
stracție de înalta tehnicita
te a întjegii aparaturi, to
tul este foarte simplu și 
oferă o eficientă maximă.

Undeva, pe un traseu cir
culat, într-o zonă aleasă, 
care i-ar putea tenta pe 
„vitezomani" să apese pa

de peste 90 km pe oră. A- 
gentul de pe autoturismul 
cu radar se află In legătură 
prin radio cu un alt echipaj 
al circulației care Ii „aș
teaptă" pe contraveniențl 
la 2—3 km distanță, pe șo
sea.

In afara preciziei și a o- 
perativitătii cu care poate 
fi controlată viteza unui 
număr mare de autovehi
cule, chiar în condițiile u- 
nui flux intens al circula
ției, radarul, noua dotare 
tehnică a formațiunilor de 
circulație ale miliției, oferă.

Cu radarul 
pe șosele
• Aparatură modernă în slujba circulației

• înregistrări exacte care spulberă „ple

doariile” vltezomanilor • Cele 40 de 

minute revelatoare ale unul sondaj

• „Ochiul" radarului veghează și averti

zează I

accelerator mai mult decit 
permite legea, un autotu
rism staționează în afara 
spațiului carosabil. E un 
autoturism obișnuit, parti
cular. așa cum se văd cu 
sutele staționînd pe toate 
traseele (la nevoie poate fi 
complet camuflat pe mar
ginea șoselei). Alături 'de 
mașină sau înăuntru, ope
ratorul. un civil care pare 
a fi proprietarul (de fapt, a- 
gent de circulație) urmă
rește pe un ecran luminos 
scurgerea unor cifre. La 
fiecare trecere • unui au
tovehicul pe direcția de cir
culație aleasă în aparat se 
aude un țăcănit metalic Iar 
cifrele de pe ecran indică 
viteza de circulație prin 
punctul respectiv. Din cînd 
în cind se declanșează apa
ratul de fotografiat. De e- 
xemplu. dacă a fost reglat 
la cifra 90. aparatul foto
grafiază toate autovehicu
lele care circulă cu viteze

pe lingă alte avantaje, șt 
pe acela al respectării ri
guroase a regulilor de cir
culație chiar și de către 
organele însărcinate cu con
trolul aplicării acestora. 
După metoda „clasică", un 
echipaj al circulației, ca 
să-l „tempereze" pe un vi- 
tezoman care circulă cu o 
viteză mult peste limita 
admisă de lege, e obligat să 
pornească în urmărirea res
pectivului. să circule cu 
viteza celui urmărit și chiar 
cu o viteză mai mane. în
cepe astfel o goană pe as
falt care, chiar dacă ținem 
cont de îndemînarea con
ducătorului agent de circu
lație. periclitează în mod 
evident siguranța circula
ției. (Se cunosc cazuri 
cînd, ca să scape de 
urmăritori, conducătorii 
auto au apăsat și mai mult 
pe accelerator și au pro
dus accidente grave).

Introducerea instalației

Se cuvine adăugat că multe din 
lipsurile pe care le mai constată or
ganele de control se datoresc și fap
tului că nu se cunosc încă suficient 
de limpede dispozițiile legale și, în
deosebi, noile reglementări in dome
niul activității economice. De aceea, 
trebuie acționat preventiv pentru a 
feri salariatii să greșească în necu- 
noștință de cauză. Important este să 
preîntimpinăm la timp orice act care 
ar aduce pagube avutului obștesc, ar 
știrbi integritatea patrimoniului în
treprinderii. Or, tocmai în acest 
sens trebuie să acționeze intens ca
drele de conducere din unitățile eco
nomice în a exercita un control siste
matic pentru a cunoaște permanent 
cum sînt gospodărite mijloacele ma
teriale și bănești încredințate spre 
administrare, in a lua toate mă
surile care să prevină, să înlăture 
orice încălcare a legii.

Viața a dovedit că în unitățile în 
care domnește un înalt spirit de dis
ciplină, de respect tată de lege. în 
care fondurile materiale și financia
re sint gospodărite cu deosebită gri
jă nu poate fi vorba de risipă și pa
gubă. Aceasta depinde însă de con
ducerea unității economice ; ea este 
obligată să dea „tonul", să creeze 
condiții pentru ca spiritul gospodă
resc să se manifeste la toți salariații. 
Realitatea faptelor demonstrează că 
prin eforturi conjugate ale conduce
rilor întreprinderilor, ale organelor 
de control și ale celorlalți factori 
răspunzători din economie trebuie 
acționat și mai intens pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în gospo
dărirea fondurilor statului. 

radar tn controlul circula
ției a relevat, în primul 
rînd, pentru organele de 
specialitate ale miliției, una 
din cauzele reale ale acci
dentelor : nerespectarea vi
tezei legale de către o 
bună parte dintre conducă
torii auto. E adevărat, fe
nomenul ca atare era cu
noscut, dar nu i se cunoș
teau proporțiile (pentru că 
nici nu exista o metodă 
precisă de control).

Iată o demonstrație...
Ne-am oprit — cu echi

pajul amintit mai sus — 
în comuna Pucheni. Mași
na a fost parcată pe dreap
ta șoselei, cu capota ridi
cată — simulîndu-se o ba
nală pană. în intervalul 
celor 40 de minute (intre 
19,05—19,45), radarul a 
înregistrat pe direcția spre 
Ploiești (aparatul face și 
numărătoarea) 172 autove
hicule diverse. Dintre a- 
cestea, 69 au fost înregis
trate circulînd cu viteze 
peste viteza legală admisă 
in localități. Dintre aces
tea, 14 au fost fotografiate 
automat, avînd viteze peste 
80 km la oră (de exemplu: 
autoturismul 4 B 335 apar- 
ținînd lui Constantin Tri- 
fan — 82 km ; autoturismul 
7 B 1650 apartinînd lui 
Gheorghe Gheorghe — 84 
km ; aWoturismul 1B 9081 
aparținînd lui Gheorghe 
Bancea — 84 km etc. Pen
tru toate aceste tipuri de 
autovehicule viteza legală 
de circulație admisă în lo
calități este de 60 km/h !).

Greșeală sau inconștien
tă ? Fiecare dintre condu
cătorii auto sancționați își 
găsesc o scuză : „nu func
ționează kilometrajul", 
„m-am grăbit", „nici nu 
mi-am dat seama cînd am 
atins viteza asta" etc. Dar 
cui folosesc „scuzele" în ca
zul (din păcate încă frec
vent) al tragicului dezno- 
dămînt ? Era la ora cînd 
începe să se lase înserarea 
și cînd, orice șofer o știe, 
conducerea autovehiculului 
e mult îngreunată de nea- 
daptarea ochiului la lumi
na care devine tot mai di
fuză. Dar vițezomanii go
nesc pe șosele 1 Și astfel, 
nu rareori, vedem cite un 
autoturism de mic litraj 
gonind ca bolidul prin cîte 
o localitate, ca o sfidare la 
adresa legii și a compor
tării civilizate (autoturis
mul „Gordini" 4 B 2634, în 
ziua de 15 mai, a ținut să 
bată recordul vitezei în 
comuna Movilita cu 95 
km/h !).

Cît timp nu se zărea mi
lițianul pe sosea, „așii" 
fără glorie ai volanului 
credeau că-și pot face de 
cap. Sîntem în măsură să-l 
avertizăm : atenție, vitezo
mani ! Radarul veghează.

Ion VLAICU

* I

DE LA
în dorința de a releva impor

tant» pe care o are asigurarea 
de persoane sau bunuri mate
riale, măsură practică de pre
vedere, ADAS comunică o se
rie de date de la direcțiile sale 
județene :

Nu mică a fost supărarea au
tomobilistului Ion Negulescu 
din București care și-a distrus 
aproape complet autoturismul 
"a urmare a unui accident. Pre
văzător, I. N. avea o asigurare 
corespunzătoare pentru astfel de 
situații. Așa se explică faptul 
că, în scurtă vreme, organele 
ADAS au stabilit despăgubi
rea cuvenită și au plătit asigu
ratului suma de 34 558 lei, re- 
prezentînd valoarea integrală a 
pagubei. Direcția ADAS a 
municipiului București a plătit, 
in ultima vreme, și alte despă
gubiri importante unor posesori 
de autoturisme care au avut 
neșansa unor accidente. Astfel, 

’Aurelian Vasilescu a primit 
33 529 Jei iar Mihai Stanciu — 
29 213 lei.

ADAS oferă posesorilor de 
autoturisme și persoanelor care 
conduc mașini împrumutate sau 
aflate Ia dispoziția lor posibili
tatea de a încheia asigurări co
respunzătoare atît pentru cazu
rile de avarii cît Și pentru even-

A 
înscrierea 
in buletinul 
de identitate 

a grupei 
sanguine

Ritmul vieții moderne, frecventa 
accidentelor de circulație pe căile 
publice, traumatismele la care poate 
fi expus omul contemporan în pro
cesul muncii și în afara lui, toti a- 
cești factori solicită, în caz de ac
cident, o identificare rapidă a grupei 
sanguine. După cum se știe, tocmai 
în acest scop, în articolul 12 al 
Legii nr. 5 privind actele de identi
tate ale cetățenilor, publicată la 19 
martie 1971, se prevede obligativita
tea înscrierii grupei sanguine pe bu
letinul de identitate al fiecărui ce
tățean al tării. în legătură cu modul 
în cai-e se va desfășura o asemenea 
acțiune, la nivelul întregii rețele sa
nitare, l-am rugat pe dr. Calistru 
Ursache, director adjunct în Direcția 
asistenței medicale din Ministerul 
Sănătății, să ne furnizeze cîteva pre
cizări :

— In cadrul căror unități medico- 
sanitare se vor face determinările 
grupelor sanguine ?

— Determinarea grupelor sanguine 
va fi efectuată de către corpul me- 
dico-sanitar din punctele de deter
minare a grupelor sanguine stabiMte 
prin instrucțiunile Ministerului Să
nătății în incinta unor unități me- 
dico-sanitare, în special urbane : po
liclinici de întreprindere, centre de 
recoltare și conservare a sîngelui, 
policlinici teritoriale de adulti. de 
copii. La București aceste determi
nări se vor face în centrele de he
matologie, policlinici teritoriale (Ba- 
tiștei. Dr. I. Cantacuzino, Ianculul. 
Vitan. Bucur, Berceni-Sud. Brînco- 
venesc, Rahova, Coltea, Drumul Ta
berei. Grivița, Titan, Pajura), poli
clinica pentru studenți, dispensarul 
pentru sportivi, policlinicile de copii 
(Dorobanți, Mașina de Piine, 23 Au
gust, Puișor, Știrbei Vodă. Caraiman, 
Izvor), policlinicile de întreprindere 
de pe lingă uzinele „23 August", I.T.B., 
Fabrica de confecții și tricotaje- 
București, Casa Scînteii ș.a. în fle
care județ vor funcționa un număr 
de centre de acest profil (in întrea
ga țară circa 180 unităti medico-sa- 
nitare). în raport cu solicitările popu
lației. Acțiunea va fi precedată de 
un instructaj tehnic și organizatoric 
cu privire la metodele de preparare 
și control al serurilor hemotest, la 
tehnicile de determinare a grupelor 
sanguine prin probe de laborator, la 
evitarea erorilor în precizarea gru
pei sanguine. De asemenea, se vor 
face instructaje cu privire la organi
zarea și eșalonarea în timp a ac
țiunii. Centrul de hematologie-Bucu- 
rești va urmări îndeaproape modul 
de desfășurare a acțiunii pe tot cu
prinsul țării. înscrierea grupei 
sanguine pe buletinul de identitate 
al cetățenilor se va face de către 
personalul sanitar al punctelor spe
ciale de determinare, prin aplicarea 
unei ștampile, însoțită de semnătura 
medicului responsabil.

— Ce alte precizări socotit! că sint 
utile în acest caz ?

— Determinările de grupe san
guine efectuate in cadrul acțiunilor 
curative sau pofilactice curente de 
către personalul medico-sanitar (do
nări de singe, transfuzii de sînge 
etc.) vor fi înscrise, în buletinele de 
identitate ale persoanelor în cauză 
numaii în cazul în care aceste deter
minări s-au făcut într-una dintre u- 
nitătile sanitare desemnate anume ca 
punct de determinare a grupei san
guine. Aceste centre pot desfășura, 
la rîndul lor, acțiuni speciale de 
determinare a grupelor sanguine la 
persoanele care au primit buletine noi 
de identitate. înscrierea grupei san
guine se va face, în acest caz, în 
decurs de trei luni de la eliberarea 
noului buletin — termen stabilit prin 
Legea nr. 5/1971. în actele de iden
titate ale părinților se va putea 
înscrie, la cerere, și grupa sanguină 
a copiilor sub 14 ani. Direcțiile sa
nitare județene au obligația de a 
asigura și controla desfășurarea a- 
cestei acțiuni pe cuprinsul teritoriu
lui afectat, în colaborare cu inspec
toratele județene de miliție. Cele 
două organisme vor efectua o promp
tă informare a populației asupra ter
menului legal de prezentare a cetă
țenilor. Conform Legii nr. 5/1971, 
acest termen este de un an de la 
data declanșării acțiunii de către 
organele sanitare centrale — 3 mai 
1971.

G. CUIBUȘ

ADAS
*
*

tualele despăgubiri civile. De
sigur, oricine poate alege asigu
rarea preferată, ținînd seama 
de interese și doleanțe. ADAS 
recomandă, totuși, mat ales a- 
sigurarea globală a autoturisme
lor. Aceasta cuprinde atît riscu
rile de avarii, cit și pe cele de 
răspundere civilă. In plus, asi
gurarea respectivă cuprinde ei 
riscurile de accidentare a cor> 
ducătorului autoturismului șl a 
altor persoane aflate în acesta.

O sumă destul de importantă 
a primit de la ADAS Elisa- 
beta Șandor, din Brașov. Ea În
cheiase, cu cîtăva vreme in 
urmă, o asigurare complexă a 
gospodăriei, dorind să ia o mă
sură de prevedere pentru bunu
rile agonisite de-a lungul ani
lor. A plătit o sumă convenabilă 
— 25 de tei — și a asigurat bu
nuri în valoare de 12 500 lei pe 
timp de un an. Iată insă că o 
explozie anumită a produs 
un incendiu pe strada Aurel 
Vlaicu. Riscul a fost asumat de 
Administrația Asigurărilor de 
Stat (alături de numeroase al
tele : inundație, furtună, trăs
net etc.), astfel incit E. S. a pri
mit prompt despăgubirea cuve
nită : 9 400 lei. Asigurata a pu
tut astfel să-și refacă bunurile 
distruse.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII FEDERALE A GERMANIEI,

GUSTA V HEINEMANN
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Heinemann, 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați tovarăși,

Ne este deosebit de plăcut să sa- 
'W tăm prezența la acest dineu a 

, .mneavoastră, domnule președin
te, a distinsei doamne Heinemann, 
a știmaților dumneavoastră colabo
ratori și să vă urăm o vizită cît mai 
plăcută și utilă în țara noastră, 
unde sînteți primiți cu toată ospi
talitatea ce caracterizează poporul 
român.

Vizita dumneavoastră în Româ
nia constituie o ilustrare elocventă 
a cursului ascendent pe care-1 cu
nosc în ultimii ani raporturile ro
mâno — vest-germane și, într-un 
sens mai larg, ea se înscrie în ca
drul dezvoltării pe care o cunoaște 
astăzi cooperarea între state în 
spiritul stimei și respectului, al 
egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, al a- 
vantajului reciproc.

însemnătatea acestei vizite iese 
șl mai mult în relief în lumina 
constatării că evoluția pozitivă de 
pînă acum a relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei a fost 
favorizată în mare măsură de 
contactele politice și schimburile 
de vizite, la diferite nivele, dintre 
factorii de răspundere ai celor două 
țări, între care pe primul plan se 
înscrie vizita făcută în țara noas
tră cu aproape patru ani în urmă 
de către domnul Willi Brandt, 
precum și vizita făcută anul trecut 
de către președintele guvernului 
român, Ion Gheorghe Maurer, în 
Republica Federală a Germaniei.

Consemnăm cu satisfacție în pri
mul rînd extensiunea pe care au 
luat-o relațiile economice dintre 
statele noastre, oglindită în faptul 
că Republica Federală a Germa
niei ocupă unul din ’tocurile de' 
frunte în cadrul schimburilor co
merciale ale României cu țările 
occidentale. Cunoaște o tot mai 
largă diversificare gama de măr
furi pe care țările noastre și le vînd 
reciproc și, totodată, se înregistrea
ză unele progrese pe linia cooperă
rii în producție și în domeniul ști
inței și tehnicii. Apreciem, de ase
menea, amploarea relațiilor cultu
rale precum și a schimburilor tu
ristice, care contribuie la mai buna 
cunoaștere și la apropierea dintre 
popoarele noastre.

Sînt încredințat, domnule preșe
dinte, că vizita pe care o faceți în 
România, convorbirile pe care le 
purtăm în aceste zile vor influența 
pozitiv asupra intensificării schim
burilor și a cooperării multilaterale 
dintre țările noastre, asupra înlă
turării tuturor impedimentelor care 
mai pot stînjeni amplificarea și di
versificarea, în condiții reciproc a- 
vantajoase, a colaborării româno — 
vest-germane, în special pe tărîm 
economic și tehnico-științific. Cred 
că împărtășiți opinia că o ase
menea evoluție a raporturilor din
tre cele două țări corespunde pe 
deplin atît intereselor fiecăruia 
dintre popoarele noastre, cît și cau
zei generale a colaborării interna
ționale, a înțelegerii și păcii în 
lume.

Doresc să-ml exprim, de aseme
nea, convingerea că discuțiile pe 
care le vom avea, schimbul de pă
reri asupra problemelor majore ale 
vieții internaționale actuale pe care 
îl vom face vor permite o mai bună 
cunoaștere a pozițiilor celor două 
țări, precum și găsirea de noi căi 
de a conlucra mai intens pe arena 
mondială în vederea însănătoșirii 
vieții politice și întăririi securității 
în Europa și în lume, a destinderii 
și păcii internaționale.

Este cunoscut că România desfă
șoară o activitate neobosită pentru 
promovarea în viața internaționa
lă a unor relații care să excludă 
războiul dintre state și să permi-. 
tă cooperarea pașnică a popoarelor 
pentru progres și civilizație. Ampli- 
ficînd continuu relațiile de priete
nie și colaborare cu țările socialis
te, Republica Socialistă România, 
acționînd în spiritul coexistenței 
pașnice, extinde legăturile econo
mice, tehnico-științifice, culturale 
cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială. Pornim în 
politica noastră de la considerentul 
principial că în epoca actuală parti
ciparea activă lq diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale este indispensabilă atît pen
tru progresul fiecărui popor și dez
voltarea generală a societății uma
ne, cît și pentru întărirea încrede
rii între națiuni, pentru destindere 
și securitate în lume. în acest spi
rit ne pronunțăm și acționăm sta

tornic pentru instaurarea în rela
țiile internaționale a egalității de
pline între toate statele lumii, a 
respectului față de dreptul sacru 
al fiecărui popor de a trăi și de a 
se dezvolta liber și suveran, la adă
postul oricăror ingerințe din afară.

Apreciem ca un fapt pozitiv pen
tru destinderea în Europa încheie
rea Tratatului dintre Uniunea So
vietică și R. F. a Germaniei, a Tra
tatului dintre R. P. Polonă și R. F. 
a Germaniei, tratativele care au loc 
între Republica Federală a Germa
niei și Republica Democrată Ger
mană, precum și începerea trata
tivelor dintre R. F. a Ger
maniei și Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Ratificarea cît mai 
grabnică a tratatelor încheiate, nor
malizarea relațiilor cu toate state
le, inclusiv cu Republica Democra
tă Germană, ar avea o mare în
semnătate pentru însănătoșirea cli
matului politic în Europa și în în
treaga lume.

Fără îndoială că una din proble
mele de importanță primordială de 
care depinde destinderea interna
țională este înfăptuirea securității 
pe continentul nostru. Securitatea 
europeană trebuie să ducă, după 
părerea noastră, la așezarea pe 
baze sănătoase a raporturilor din
tre toate statele continentului, la 
eliminarea totală a forței sau a a- 
menințării cu forța din viața poli
tică a Europei, la crearea unei at
mosfere de colaborare, încredere și 
înțelegere între popoare.

în vederea atingerii acestui țel 
se impune trecerea la acțiuni prac
tice cît mai urgente, la organizarea 
de întîlniri pregătitoare, cu par
ticiparea tuturor statelor interesa
te, în vederea ținerii unei confe
rințe general-europene, fără con
diții prealabile. înfăptuirea secu
rității europene este o cerință ar
zătoare a tuturor popoarelor con
tinentului nostru, a cauzei ■ colabo
rării și păcii mondiale. »

Ținînd seama de faptul că pacea 
este indivizibilă, destinderea și 
securitatea internațională impun 
lichidarea cît mai grabnică a tu
turor conflictelor armate șl fo
carelor de tensiune care mai stă
ruie astăzi în lume. în acest sens 
sînt necesare, înainte de toate, în
cetarea războiului din Indochina, 
retragerea tuturor trupelor S.U.A. 
din Vietnam și respectarea suve
ranității popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian, a dreptului 
lor de a-și rezolva singure proble
mele, fără amestec din a- 
fară. De asemenea, ne pronunțăm 
pentru soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat, în 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Pe agenda lumii de astăzi se 
află numeroase probleme cardinale 
care-și cer rezolvarea prin efortu
rile comune ale tuturor popoarelor; 
dintre acestea aș aminti înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul rînd 
a celei nucleare, lichidarea blocu
rilor și a bazelor militare, retrage
rea trupelor străine de pe teritoriile 
altor state, înlăturarea subdezvol
tării, a marilor decalaje care des
part tinerele state de țările avan
sate, reprezentarea tuturor țărilor 
în organismele internaționale, și 
în special în Organizația Națiunilor 
Unite, perfecționarea dreptului in
ternațional în concordanță cu as
pirațiile actuale ale tuturor po
poarelor. O condiție hotărîtoare pen
tru soluționarea acestor mari pro
bleme care confruntă omenirea de 
astăzi este participarea cu drepturi 
egale la viața internațională a tutu
ror statelor, indiferent de numărul 
populației, mărimea teritoriului sau 
forța economică și militară, luarea 
în considerare în politica fiecărei 
țări a intereselor vitale ale tuturor 
națiunilor.

Doresc să închei exprimîndu-ml, 
încă o dată, convingerea că vizita 
dumneavoastră, domnule președin
te, va marca un moment important 
în evoluția relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei, va 
contribui la dezvoltarea conlucră
rii multilaterale dintre popoarele 
noastre și, totodată, va servi scopu
rilor apropierii și colaborării între 
națiuni, cauzei destinderii și păcii.

Dînd glas acestei convingeri, do
resc să ridic paharul :

— Pentru continua dezvoltare a 
colaborării dintre România și Re
publica Federală a Germaniei !

— Pentru pace și prietenie între 
popoare !

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a stimatei 
doamne Heinemann !

— în sănătatea tuturor celor 
care sînt prezenți la această masă !

Gustav Heinemann
Mult stimate domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Stimate doamne,
Domnilor,

Vă mulțumesc pentru cuvintele 
prietenoase prin care ne-ați urat 
bun venit în țara dumneavoastră 
soției mele și mie, precum și doam
nelor și domnilor care mă însoțesc, 
vă mulțumesc pentru larga ospita
litate cu care ne întîmpinați,

Am dat curs cu deosebită bucu
rie invitației dumneavoastră. Cînd 
în ianuarie 1967 s-a căzut de acord 
asupra stabilirii de relații diploma
tice între țările noastre, eu eram 
membru al guvernului federal din 
acea vreme și am participat la a- 
doptarea acestei hotărîri. Atît îna
inte cît mai ales de atunci încoace 
am urmărit cu mare interes dez
voltarea țării dumneavoastră și 
evoluția relațiilor germano-române. 
Această vizită la dumneavoastră 
este prima vizită a unui președinte 
al Republicii Federale a Germaniei 
într-o țară socialistă și astfel o do
vadă pentru situația îmbucurătoare 
tocmai a relațiilor noastre recipro
ce. în fine, ea este un exemplu 
îmbucurător pentru evoluția spre 
care se tinde în relațiile dintre toa
te țările europene.

România a pășit pe o cale care a 
apropiat-o simțitor, mai ales în 
cursul ultimilor ani, sub o condu
cere conștientă de răspunderea ei, 
de țelul unui stat modern și in
dustrializat, în același timp, și-a 
putut păstra caracterul național și 
specific.

După cum ați spus în expunerea 
dumneavoastră din 7 mai anul cu
rent, rezultatul eforturilor comune 
depuse de toate grupările sociale 
și toate naționalitățile din țara 
dumneavoastră constituie o dova
dă a strînsei legături dintre cetă
țeni și patria lor. Voința de a con
strui, care se constată pretutindeni 
și care nu s-a lăsat descurajată 
nici de gravele urmări ale catastro
fei naturale de anul trecut, se 
bucură la noi de mare apreciere și 

. de _ simpatie. Mă bucură că cola
borarea dintre economia și indus
tria germană și cea română a- fost 
de folos și sper că va fi și în con
tinuare.

Relațiile noastre reciproce se 
sprijină pe o îndelungată tradiție. 
De secole ne leagă o soartă euro
peană comună. Trăgînd învățături 
din greșelile unui trecut apropiat 
de care sîntem încă toți conștienți, 
generația noastră se străduiește să 
ajungă la o Europă a dreptății, a 
colaborării și păcii. Trebuie, de a- 
semenea, să apreciem ce înseamnă 
o țară care este patria mai multor 
naționalități conlocuitoare. Dacă 
aceste naționalități înving prin în
țelegere reciprocă și toleranță di
ficultățile rezultate dintr-o aseme
nea conviețuire decurge de aci o 
esențială îmbogățire pentru toți.

Statele noastre sînt de acord că 
o dezvoltare trainică, pașnică și 
rodnică a relațiilor dintre popoare
le Europei și lumii poate fi asigu
rată numai dacă se respectă în- 
tr-adevăr principiile suveranității, 
egalității în drepturi, autodetermi
nării și respectării concepțiilor di
ferite. Pe această bază 
voltat permanent și pe 
rîmuri relațiile dintre 
Federală a Germaniei și 
Socialistă România. Am 
tat cu bucurie acest lucru în con
vorbirile noastre de astăzi.

Cred că sîntem însă de acord șl 
asupra faptului . că cele realizate 
nu constituie un motiv de a ne 
mulțumi cu atît, ci ar trebui să 
fie mai curînd un îndemn. Viul 
schimb de păreri în domeniul po

s-au dez- . 
multe tă- 
Republica 
Republica 
și consta-

Se trece în revistă garda de onoare

litic și în cele de specialitate din
tre reprezentanți ai țărilor noastre 
este un semn că ne aflăm pe o cale 
bună.

în cadrul acestei vizite avem 
prilejul să discutăm noi pași con- 
creți pe care vrem să-i facem pe 
drumul dezvoltării relațiilor ger- 
mano-române.

Țin să vă asigur, domnule pre
ședinte, că guvernul federal și 
populația Republicii Federale a 
Germaniei au dorința să continue 
colaborarea de pînă acum spre a- 
vantajul reciproc.

Guvernul federal se străduiește 
să stabilească raporturile Repu
blicii Federale a Germaniei cu ce
lelalte state est-europene pe baza 
acelorași principii după care se 
călăuzesc statele noastre în evo
luția relațiilor lor bilaterale și 
internaționale. Este dorința noas
tră să ajungem și cu popoarele 
răsăritului european — dincolo de 
toate diferențele în concepțiile 
ideologice și politice — la aceeași 
înțelegere pe care am realizat-o de 
multă vreme cu țările din Apus. 
Noi credem că aceste eforturi pot 
contribui la o continuare a asigu
rării păcii în Europa și în lume.

în acest spirit, Republica Fede
rală a Germaniei a semnat anul 
trecut acordurile de la Moscova și 
Varșovia. Prin aceasta, vrem să 
netezim calea spre destindere și 
spre o îmbunătățire a raporturilor 
din întreaga Europă. Noi credem 
că și partenerii noștri sînt gata să 
colaboreze în spirit larg la rezol
varea problemelor încă existente. 
Aceasta nu este numai în interesul 
participanților direcți, ci, în cele 
din urmă, în interesul unei colabo
rări rodnice a tuturor popoarelor 
și statelor Europei.

Colaborarea cere încredere ; în
crederea presupune înțelegere pen
tru celălalt. Trebuie să ajungem să 
ne cunoaștem mai bine reciproc. 
Din acest motiv salut faptul că în 
fiecare an un număr mereu mai 
mare de compatrioți de ai mei își 
petrec concediul în România, că 
mulți vin încoace din motive pro
fesionale și că, în fine, eu însumi 
și însoțitorii mei avem prilejul să 
cunoaștem personal țara dumnea
voastră. Au putut cunoaște cu 
toții proverbiala ospitalitate româ
nească, de care avem și noi parte 
aici în mod atît de impresionant. 
Salutăm faptul că numărul româ
nilor și tocmai cel al cetățenilor 
tineri din țara dumneavoastră, 
care vin în Republica Federală 
a Germaniei este în creștere.

Aș dori să leg aceste cuvinte de 
un gînd trimis spre cei care, pre
tutindeni, în țara dumneavoastră, 
în țara mea și în întreaga lume 
urmează să trăiască și să făureas
că viitorul: oamenii tineri. Știu 
că și dumneavoastră, domnule 
președinte, sînteți animat de gîn- 
dul la tinereț atunci cînd vă gîn- 
diți la viitor și la viitorul țării 
dumneavoastră. De aceea ar trebui 
să netezim tineretului din țările 
noastre calea care duce de la unii 
spre alții, pentru a se cunoaște, 
pentru a elimina prejudecățile 
care au luat și iau naștere din ne
cunoaștere și neștiință, din neîn
țelegere și lipsă de înțelegere re
ciprocă. Cred că putem face mult 
pentru un viitor fericit, dacă ne 
lăsăm călăuziți de acest gînd.

Permiteți-mi să ridic acum pa
harul împreună cu însoțitorii mei 
și să beau în sănătatea dumnea
voastră personală, domnule pre
ședinte, în sănătatea stimatei dum
neavoastră soții, a tuturor oaspe
ților de față, în sănătatea popoare
lor noastre și pentru o continuare 
a bunei colaborări în spiritul păcii 
și prieteniei.

Vizitd protocolarii la Palatul Consiliului de Stat

Recepție oferită de președintele
Nicolae Ceaușescu în onoarea

președintelui Gustav Heinemann
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, au oferit, 
luni seara, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, o recepție în onoarea 
președintelui Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav Heinemann, 
și a soției sale, Hilda Heinemann.

Ay luat parte Ion Gheorghe 
. Maurer, cu soția, Elena Maurer, 

Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț,

Depunerea
unei coroane de flori
în cursul după-amiezii aceleiași 

zile, președintele R. F. a Germa
niei, Gustav Heinemann, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat Du
mitru Popa, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, primarul general al Capita
lei, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului for
țelor armate, Constantin Oancea, 
ambasadorul României în R. F. a 
Germaniei, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului

Berghianu, Florian Dănă- 
Emil Drăgănescu, Janos 
, Petre Lupu, Dumitru

Maxim 
lache, I 
Fazekas,
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Ion Iliescu, Ion loniță, Ion 
Stănescu, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, îm
preună cu soțiile, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, generali, reprezen-

Marelui Stat Major, Tudor Jianu, 
directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori, cetățeni ai Capi
talei.

Au fost prezenți Erich Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

O gardă de onoare, aliniată pe 
platoul din fața monumentului, a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

După depunerea 
prezenți au păstrat 
reculegere, apoi au 
monumentului.

Solemnitatea s-a 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres) 

coroanei, cei 
un moment de 
vizitat rotonda

încheiat prin

tanți ai cultelor, ziariști români *t 
străini.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Republicii Federale a Germaniei 
în România.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La intrarea în sala de recepție 
au. fost intonate imnurile de stat 
ale celor. două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ziua

Ger- 
apoi

în vizita pe care o între
prinde în țara noastră, pre
ședintele Gustav Heinemann 
este însoțit de o delegație ofi
cială din care fac parte : Wal
ter Scheel, vicecancelar și 
ministrul federal al afacerilor 
externe, Dietrich Spangen- 
berg, secretar de stat, șeful 
Oficiului Prezidențial Fede
ral, Conrad Ahlers, secretar 
de stat, șeful Oficiului Fede
ral de Presă, și alte persona
lități.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, pre
zintă onorul. în timp ce se in
tonează imnurile de stat ale 
celor două țări, în semn de 
salut, se trag 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare. Pre
ședintele Gustav Heinemann 
salută drapelul, se oprește în 
fața militarilor și rostește în 
limba română : „Bună 
ostași".

Președintelui R. F. a 
maniei îi sînt prezentați 
șefii misiunilor diplomatice și 
persoane oficiale române ve
nite în întîmpinare.

Cei doi președinți se în
dreaptă apoi spre podiumul 
de onoare, de unde primesc 
defilarea gărzii militare.

Numeroși bucureșteni veniți 
pe aeroport fac o primire căl
duroasă oaspeților, aplaudă, 
flutură stegulețe. Un grup de 
tinere în costume naționale 
oferă oaspeților buchete de 
flori.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gus
tav Heinemann iau loc apoi 
într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliștl, și se în
dreaptă spre reședința rezer
vată oaspeților.

De-a lungul traseului, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
României și R. F. a Germa
niei, un mare număr de bucu- 
reșteni salută din nou pe oas
peți.

Cel doi președinți răspund 
cu cordialitate manifestărilor 
de simpatie făcute de populația 
Capitalei. Opinia publică din 
țara noastră vede în vizita 
președintelui Gustav Heine
mann în România un aport la 
dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări, la progresul 
destinderii și securității pe 
continentul nostru și în restul 
lumii.

(Agerpres)
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O DISCIPLINĂ NOUĂ, COMPONENTĂ A PROCESULUI

DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI

PSIHOLOGIA
■ț MUNCII

Fenomen complex, cuprinzlnd va
riate elemente componente — tehnice 
și fiziologice, psihologice și sociolo
gice, — munca reclamă ca obiect 
de studiere științifică o cerce
tare multilaterală, cu participarea 
atit a inginerului, cît și a medicului, 
psihologului, sociologului. In condiți
ile unei tot mai accentuate automa
tizări, ale schimbărilor determinate 
în producție de progresul tehnico-ști- 
ințific contemporan, munca solicită 
un efort fizic din ce In ce mai mic, 
dar in același timp impune o impor
tantă participare psihologică in per
ceperea semnalelor, in prelucra
rea informației, ca șl in luarea de
ciziilor. Randamentul muncitorului 
va fi, de aceea, influențat pozitiv 
sau negativ și de factorii psihologici 
care, alături de introducerea progre
sului tehnic, capătă o însemnătate din 
ce în ce mai mare în sporirea eficien
ței activității umane. Nu este, fără 
îndoială, nimic exagerat în remarca 
unui specialist american : „Dacă pu
tem rezolva problema relațiilor uma
ne In producția industrială, vom pu
tea progresa spre costuri mai scă
zute în următorii zece ani tot atit 
cît am progresat în ultimul sfert de 
secol prin dezvoltarea utilajului pro
ducției in serie".

In mod evident, 
țîfică a 
ției nu 
limitată 
aspectele 
folosirea 
a utilajelor, 
timpului de lucru 
etc. Ea trebuie 
neapărat să aibă 
în vedere aspec
tele psihologice, 
relațiile sociale, 
în procesul mun
cii, cu alte cuvin
te tot 
privește 
tul cel 
țelor de 
Tocmai 
tr-o ___ ____ ___ _  _  __
mare In procesele de producție a fă
cut ca psihologul să aibă cu obliga
tivitate un loc bine determinat tn 
Întreprinderea modernă.

Sint create suficiente posibilități 
pentru ca psihologul să-și poată exer
cita rolul reclamat de producția mo
dernă ? Are el un loc bine definit 
tn angrenajul factorilor ce concură 
la Îmbunătățirea activității de pro
ducție ? Este oare îndeajuns de pre
gătit și ajutat pentru a răspunde ce
rințelor tot mai complexe ce se ri
dică în fața sa ? Iată cîteva proble
me pe care ne propunem să le urmă
rim în rlndurile de față.

Există la noi, In ultigiii anl,țo așuiml- 
tt preocupare pentru ridicarea 
nivelului psihologist aplicate, păntril* 
orearea condițiilor ca ea să-și aducă 
contribuția la rezolvarea problemelor 
cu care este confruntată producția. 
Au fost înființate laboratoare psiho
logice în cadrul unor centrale și în
treprinderi industriale — Centrala si
derurgică Reșița. Combinatul siderur
gic Galați, Combinatul chimic Făgă
raș, întreprinderea pentru piese radio 
și semiconductor! Băneasa — paralel 
cu crearea de filiale regionale sau ju
dețene ale laboratoarelor centrale 
existente în cadrul C.F.R.-ului și 
I.R.T.A. Asemenea laboratoare au 
luat naștere și în cadrul unor in
stitute de cercetări — cum ar fi la 
Institutul de 
ușoară și la 
energetice.

înființarea 
desigur, un 
depuse de unitățile respective care 
au văzut în ele un sprijin real 
în perfecționarea activității și în spo
rirea continuă a eficienței muncii. In 
această lăudabilă inițiativă, multe 
dintre întreprinderi și instituții — 
cum ar fi I.P.R.S.-Băneasa, Com
binatul chimic Făgăraș, Combinatul 
siderurgic Galați — au găsit, sub ra
port științific-documentar, un prețios 
ajutor la Institutul de psihologie din 
București sau filiala de științe psiho
logice din Cluj — care nu numai că 
au pregătit terenul pentru crearea 
laboratoarelor prin anumite cercetări 
făcute în cadrul acestor unități, dar 
au contribuit efectiv la elaborarea 
proiectului de laborator, încadrarea 
cu specialiști, furnizarea de materia
le documentare etc. Ancorate în rea
litățile întreprinderii, laboratoarele au 
inițiat studii, au desfășurat investiga
ții care s-au încheiat cu concluzii ca 
le-au evidențiat din plin utilitatea.

Pornind de la faptul că sporirea efi
cienței activității de producție depin
de nu numai de rezolvarea proble
melor psihologice individuale, ci și ale 
relațiilor inter și intra grupale, ceea 
ce reclamă cooperarea diferitelor dis
cipline sociale ca sociologia, peda
gogia, psihologia, serviciul de cerce
tări de psihologie șl ergonomie al 
Combinatului chimic Făgăraș și-a 
organizat mai multe laboratoare — 
de sociologie economică, psihologie 
inginerească, pedagogie profesională. 
Aceasta permite — ne declara tov.

produc- 
poale fi 
doar 1» 

privind 
tehnicii, 

a

organizarea știin-

Ion Petrescu, șeful serviciului — • 
investigare multilaterală a procesului 
muncii, investigare care de regulă 
este finalizată in propuneri concrete 
in scopul perfecționării unor metode 
și procedee sau îndreptării unor si
tuații. Una din investigațiile înfăp
tuite de laboratorul nostru a fost cea 
privitoare la stilul de conducere, cer
cetat la diferite niveluri : al servici
ilor, secțiilor productive și al comite
tului de direcție. Au fost puse în evi
dență cu acest prilej metode utile de 
stimulare a interesului, de creare a 
unei ambianțe stimulative, dar și 
practici nepotrivite, folosite de anu- 
miți Ingineri și maiștri în munca di
rectă cu oamenii. Concluziile noastre 
au format obiectul unei analize la 
nivelul conducerii Întreprinderii, în 
urma căreia s-a hotărît întocmirea 
unui îndreptar pentru perfecționarea 
stilului de conducere — îndreptar 
care a și fost distribuit și se experi
mentează, urmînd ca pe baza propu
nerilor și observațiilor practice să 
fie definitivat.

Un important cîmp de activitate al 
laboratoarelor de psihologie este stu
dierea parametrilor psihofiziologici al 
salariaților, îndeosebi ai noilor anga
jați în vederea repartizării lor la 
locuri de muncă cît mai adecvate. în 
urma unui asemenea studiu, între-

piesă înaltul Personaj, re- 
prezentînd nu numai o 
funcție deosebită, ci și un 
exemplar de umanitate so
cialistă, explfcind lnitr-o 
fulgerare de o singură sce
nă principiile în virtutea 
cărora munca aparatului de 
securitate, cu aspectele ei 
extraordinare, e socialmen
te indispensabilă, fiind în 
esența ei patriotică și uma
nitară, iar sub anonimatu-i 
necesar, eroică. Numai un 
actor de complexitatea și 
anvergura lui George Con
stantin putea să densities 
în spațiul unui restrins epi
sod atîta substanță și să im
plice atîtea considerații. Ni 
se înfățișează nu un purtă
tor de galoane și instruc
țiuni, ci un om care poartă 
chiar cu oarecare umor re
semnat povara înaltelor 
sale îndatoriri ; un psiho
log experimentat. care-șl 
scrutează interlocutorul și. 
In același timp, e pe deplin 
permeabil la impresiile rea
le, obiective, ce vin dinspre 
acela ; un personaj impu
nător fără poză, familiar 
fără ostentație, leal sau și
ret nu din obligații, ci din- 
tr-o înțelepciune naturală. 
Farmecul și spiritul acto
rului fac din această apa
riție de o clipă eroul cel 
mai puternic al spectacolu
lui.

A voit-o, desigur, astfel ’ 
și regizorul George Rafael 
aici inspirat în personali
zarea grupurilor (structu- 
rind grupul militarilor pe 
suculentul colonel interpre
tat de Sandu StZclaru, gru
pul agenților străini pe ră
ceala flegmatică și sarcas
mul aspru al lui Constan
tin Brezeanu, forfota unei 
recepții pe mișcarea și fa
ciesul gelatinos ale unul 
funcționar perimat — Pe- 
trică Popa) și tot atît de 
inspirat în gradarea, ten
siunea și accentuarea peri
pețiilor, în ascunderea gri
julie a ceea ce trebuie să 
ni se deconspire de-abia 
spre sfîrșit. O fină și ori
ginală utilizare — la care 
s-au raliat cu succes sceno
graful Traian Nițescu și 
muzicianul Alex. Hrisanide 
— transformă o ședință In
tr-un colocviu rapid și e- 
ficace, animația din holul 
unul mare hotel Interna
țional într-o acuarelă es
tompată, o reuniune crimi
nalistică Intr-un dialog al 
inteligențelor, 
efectuindu-se 
prompt, fluent, 1

Este, credem, 
bună piesă de 
scrisă la noi în 
și un spectacol 
grează piesa in 
prezentativ, 
fiind pe Însușirile ei 
sens șl expresie.

Valentin SILVESTRU

bilitatea să apreciem bono
mia serioasă a lui val Săn- 
-fiulescu, jovialității» lud 
Mihai Heroveanu, frămînta- 
rea sinceră a lui George 
Buznea, masca excelentă, 
de delator obtuz, a lui Ion 
Punea, expansivitatea cal
pă a lui Ion Bog, viclenia 
elegantă a Margăi Barbu, 
onctuozitățile lui Mircea 
Anghelescu, cinismul lui 
Dorin Varga, franchețea 
plată a lui Lucian Dinu, 
contorsiunile interioare ale 
Andei Caropol.

Această umanitate diver
să. traversată de atîtea va
riate imbolduri, se defi
nește nu In sine, ci prin

nală naște o complicație ce 
angajează secrete de stat, 
complicația iși lățește um
bra peste o comunitate de 
muncă, suspiciunile antre
nează anchete oficiale, ca
zul solicită o dezbatere în 
organizație, instituții în
semnate sînt alertate. Și, 
în timp ce bulgărele creș
te, crește, intră în joc, ca 
niște personaje nevăzute, 
cinstea și felonia, prietenia 
și trădarea, încrederea și 
Îtinda, ineficienta onestă, 
așitatea, șovăiala, bravura. 

Trec rapid, prin fața ochi
lor noștri, în remarcabile 
radiografii de caracter, oa
meni puternici și integri,

...Acțiunea palpitantă s-a 
Încheiat cu bine, spionii au 
fost prinși, din biroul de 
pe scenă a ieșit o pereche 
fericită, doi oameni vîrst- 
nici privesc îngăduitori pe 
fereastră, ca niște bunicii 
buni, la tinerii ce trec 
strada înlănțuiți, numai că, 
brusc, bunăvoia pălește, în 
aer fîlfiie o aripă neagră, 
situația se răstoarnă tragic, 
ideea e înnobilată de o 
gravitate patetică : jocul 
acesta nu e o joacă, din
colo de aventură pîndește. 
crîncenă. moartea ; sacri
ficiul aureolează eroic un 
om căzut.

Subiectul plin de peripe
ții și de neprevăzut al pie
sei „Omul care..." de Horia 
Lovinescu ne aduce în a- 
tenție evoluția unui caz de 
contraspionaj industrial, fi
nalizat — prin prinderea 
întregii rețele — cu succe
sul deplin al oamenilor vi- 
gilenți ai securității. „Omul 
care..." ne aduce în atenție 
munca plină de abnegație 
și de cele mai multe ori 
anonimă a celor care, an
gajați în apărarea cuceri
rilor socialismului, își sacri
fică nu numai liniștea, ci 
chiar și viața. Piesa lui Ho
ria Lovinescu reprezintă o 
confruntare intre abnegația 
și spiritul de sacrificiu al 
„Omului care..." și încercă
rile perfide de a submina 
cursul normal al unei so
cietăți în plină edificare. 
Ea reprezintă, în ultimă in
stanță, un apel la unanimă 
vigilență.

Scriitorul Horia Lovine
scu a compus, pe această 
temă, o piesă de factură po
lițistă, elaborind cu price
pere consecuția peripețiilor, 
dezvăluirea treptată a ade
vărului, înșelarea înșelăto
rilor, culminația încleștării 
și lovitura de teatru, dar 
sfîrșitul propune un gind 
mai adînc, dorind să 
atragă atenția că a 
vorba de un om și de 
țiunile sale de a fi 
cum e, iar nu de o simplă 
înlănțuire de fapte care să 
ne tină cu răsuflarea tăiată 
două ceasuri.

Numeroase date ale lu
crării demonstrează că e 
vorba de o formă drama- 
turgică mai antrenantă de- 
cît alte piese ale ge
nului. Prin „Omul care..." 
se urmărește’a se releva 
nu numai cazuri, ci și prin
cipii, sensul fiind al unei 
secțiuni intr-o umanfitate 
dată, surprinsă In momen
te cu totul neobișnuite ale 
existenței ei. în Omul 
care... autorul face un stu
diu superior, de caractero- 
log, prinzînd în tușe iuți 
și subțiri, in cadrul reac
țiilor unei colectivități la 
o circumstanță excepțio
nală. tipuri definite exact, 
uneori printr-o singură 
trăsătură. O întîmplare ba

de HORIA LOVINESCU

f J

cronica dramatică

neoe-

Paul DOBRESCU

ne 
fost 
ra- 
așa

aces- 
sin-

Omul care...

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

cinema

Casa de cultură din Pitești
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nai, prin Intermediul căruia realiză
rile psihologiei și ale altor discipline 
sociale să fie folosite in procesul de 
conducere științifică a producției, ca 
și a altor sectoare de activitate. Un 
astfel de deziderat se impune cu atît 
mai mult cu cît amplele sarcini ale 
noului cincinal, necesitatea de a men
ține în continuare un ritm susținut de 
creștere economică, asigurind in a- 
celași timp ridicarea calitativă a în
tregii activități, impun antrenarea 
tuturor factorilor care pot aduce o 
contribuție reală la creșterea produc
tivității muncii.

în absența unei reglementări 
a problemei, nu și-a găsit solu
ționare nici problema statutului pro
priu de funcționare și salarizare a 
psihologului practician în producție. 
Definirea unui asemenea statut — ne 
spunea tov. Alexandru Roșea, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România — ni se 
pare de stringentă necesitate. întrucît 
profesiunea de psiholog nu este tre
cută în nomenclatorul de funcții ale 
Întreprinderilor s-a ajuns la situații 
de-a dreptul bizare, întreprinderile 
fiind nevoite să angajeze psihologi 
pe posturi fie de tehnicieni, fie de e- 
conomiști. Actuala stare de lucruri 
se răsfringe negativ nu numai asu
pra posibilităților

• PROGRESUL TEHNIC Șl AUTOMATIZAREA NU DIMI
NUEAZĂ ROLUL FACTORULUI OM I • MUNCITORUL PO
TRIVIT LA UTILAJUL Șl OPERAȚIA POTRIVITE • EFICIEN
ȚĂ ECONOMICĂ SAU EXTRAVAGANTĂ - 0 ÎNTREBARE LA 
CARE RĂSPUND REZULTATELE PRIMELOR LABORATOARE 

DE PSIHOLOGIE A MUNCII
ceea ce —- 
elemen- 
mal important al 

producție — factorul ___
solicitarea psihologică in- 

măsură din ce in ce

for- 
OM.
mal

proiectări din industria 
Institutul de cercetări

noilor laboratoare este, 
rezultat al eforturilor

prins asupra caracteristicilor psiho- 
motorii ale muncitorilor ce lucrau ca 
macaragii — ne spune tov. Bogati Zol- 
tan, șeful laboratorului de psihologie 
din cadrul Centralei siderurgice Re
șița — accidentele produse din vina 
acestora au scăzut de la 42, în anul 
1968, la numai 4 in 1970, între care — 
trebuie să menționăm — două au 
fost făcute de macaragiii cărora noi 
nu le-am dat aviz favorabil.

Laboratorul se dovedește tot mal 
necesar in cadrul producție) moderne 
— ne spune tov. Mangiurea Carol — 
director de personal și învățămînt al 
Centralei siderurgice Galați. Noi nu 
l-am creat din vreo obligație, ci pen
tru că ne-am dat seama de necesita
tea lui. Posturi-cheie — de care de
pinde funcționarea unor întregi agre
gate, utilaje complexe nu pot fi lăsate 
pe mina oricui, la întîmplare, ci tre
buie încredințate unor oameni cu ca
racteristici psihofiziologice verificate 
în mod științific, ca fiind corespunză
toare. Iar în această direcție am fost 
și sintem direct ajutați de către la
borator.

Desigur, asupra avantajelor creării 
unor astfel de laboratoare, asupra 
necesității lărgirii gamei de posibili
tăți prin care psihologia în legătură 
cu celelalte discipline sociale să-și 
aducă contribuția la rezolvarea unor 
probleme practice ale producției, ale 
organizării sale științifice, nu trebuie 
insistat prea mult. Chiar dacă rezul
tatele cercetărilor nu pot fi exprima
te întotdeauna prin cifre, aportul lor 
Ia sporirea eficienței activității eco
nomice este evident. De aceea, astăzi 
ij'l se mai pune problema dacă e bine 
sad nu să se folosească psihologia în 
producție, ci cum trebuie organizată 
munca psihologului pentru a da re
zultate cit mai bune.

Cu toate acestea, aportul psiholo
giei la organizarea rațională a pro
ducției este încă departe de a răs
punde posibilităților și necesităților 
noastre actuale. Cercetările de psiho
logie aplicată au incă un caracter to
cai, sporadic, neorganizat. Laboratoa
rele de psihologie sint incă puține, 
ele au fost îndeobște înființate * prin 
inițiativa și eforturile proprii ale 
acelor întreprinderi sau centrale caro 
s-au convins de utilitatea lor. Dar 
în sectoare întregi de activitate, în 
care studiul parametrilor psiho-fi- 
ziologici ar fi extrem de necesar, 
cum sint construcțiile de mașini, in
dustria energetică, nu întîlnim declt 
un singur asemenea laborator — cel 
de la întreprinderea „Tehnofrig"- 
Cluj. O principală piedică în această 
privință ni se par a fi anumite men
talități rutiniere sau tributare unui 
mod simplist de a concepe organi
zarea producției, manifestate la ni
velul unor conduceri de întreprinderi 
care nu sesizează importanța cerce
tărilor de psihologie a muncii, le con
sideră ca preocupări periferice sau 
chiar ca extravaganțe.

In stadiul actual ni se pare absolut 
necesară depășirea acelei faze în care 
folosirea investigațiilor psiho-sociolo- 
gice rămîne doar la latitudinea și 
bunăvoința conducerilor întreprinde
rilor. Se simte nevoia punerii la 
punct a unui sistem Ia nivel națio-

de încadrare a la
boratorului cu 
specialiști, ci și 
asupra modali
tăților de procu
rare a testelor și 
aparaturii 
sare.

Desigur, 
tea nu sînt 
gurele probleme 
prin a căror re
zolvare cerceta
rea de psihologie 
aplicată ar putea 
răspunde la soli
citările producției 
aspecte se ridică 
pregătirea specia- 
legătură cu cerin-

moderne. Multiple 
și în ce privește 
liștilor, în strinsă__  _  ___
țele practicii. „Noi primim în facul
tate — remarca tov. Mihai Iosif, psi
holog la laboratorul de examinări psi
hologice C.F.R. Constanța — o bună 
pregătire teoretică, dar insuficient 
corelată cu realitățile în care va 
funcționa viitorul specialist din în
treprindere. în timpul facultății, stu
denții nu sint îndrumați și orientați 
către problemele practice cu care vor 
fi confruntați iminent în viitoarea 
lor profesiune.

— într-adevăr, ne spunea oonf. unlv. 
dr. Pufan Petre, de la catedra de psi
hologie a Universității din București, 
laboratorul nostru este slab dotat, 
ceea ce face ca studentul să nu se 
poată familiariza din facultate cu a- 
paratele și tehnicile cu care va tre
bui să lucreze in producție, iar orele 
de seminar să nu fie îndeajuns valo
rificate. Practica de 3 săptămîni care 
se face în timpul vacanței de vară 
nu este nici pe departe suficientă. în 
prezent, studiem un sistem ca prin 
contopirea orelor de seminar să dăm 
posibilitatea studenților să efectueze 
mai multă practică nemijlocit în pro
ducție. în acest sens, sublinierea în 
ultimele documente de partid a ne
cesității dezvoltării activităților prac
tice ale studenților, atît în laboratoa
rele institutelor și facultăților, cît și în 
întreprinderi este de natură să vină 
în întîmpinarea unui neajuns al în- 
vățămîntului superior cu serioase im
plicații privind procesul de integrare 
rapidă și eficientă a tinerilor absol
venți la locul de muncă.

Dat fiind importanța cercetării psi
hologice aplicate în creșterea eficien
ței activității umane, în organizarea 
științifică a unei economii dinamice, 
în plin proces de modernizare — cum 
este economia noastră — sperăm că 
problematica ridicată de articolul de 
față va sta in atenția forurilor com
petente spre o rezolvare judicioasă, 
prin care- aportul științei într-un 
domeniu așa de important cum este 
producția materială să sporească pe 
măsura solicitărilor epocii moderne.
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• Facerea lumii : PATRIA 
12; 15; 18; 21, FAVORIT - 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Serata : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
• Pe luciul ghețll > LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16.
• Chemarea frontului I LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : SALA 
PALATULUI — 18,30 (seria de bi
lete — 3713), FESTIVAL — 9; 12,30; 
16,15; 20.
• Printre colinele verzi : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Șl call se Împușcă, nu-1 așa T :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare șl doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
FEROVIAR — 9,30; 13; 16,15; 19,45, 
MELODIA — 8,45; 12,15;
19,30, GRĂDINA DOINA -

Gool 1 : TIMPURI NOI
n continuare.
• Femeia diabolică — 9; Cuțitul 
In apă — 10,30; 12,30; 14,30, Qual 
des Orfevres — 16,30; 18,45, Stelele 
pot străluci — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Baladă pentru cel căzuțl ; Ga
lați, oameni și oțel : TIMPURI 
NOI — 18,30; 20,30.
• Sunetul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
• Zestrea domniței Ralu : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20,30.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : VOLGA — 10; 
15,30; 19.15, ARTA — 15,30, la gră
dină — 19,30.
• Mlhai Viteazul î FERENTARI — 
15; 19.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid:
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 1«, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9,15; 12; 15; 18; 20,30.
• Cel trei care au speriat Vestul : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17,45; 20, VIITORUL 
15,45; 18; 20.
O Adio, Granada ! : BUZEȘTI 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : DACIA — 8,45—20 tn conti
nuare.
• Pan Wolodyjowskt : UNIREA — 
16, la grădină — 19,30.
• Moartea fllatellstulul : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Pe cometă : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
• Clanul sicilienilor : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Prețul puterii ■ PACEA — 15,45; 
18; 20,15, MOȘILOR — 15,30; 
20,15.
• Los Tarantos : CRlNGAȘI 
15,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : MIORIȚA 
10; 12.30; 15; 17,30; 20, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15, LARO- 
MET — 15; 17,30; 19,45.
• Băieți buni, băieți răi : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Șarada : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Genoveva de Brabant : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Eu, Franclsc Skorlna : RAHO
VA — 15.30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : PROGRESUL 

15,30; 18; 20,15.

suflete intransigente, pra
matii ofuscate, care secretă 
veninul pîrei nedrepte, cu
gete saponificate, abuzivi și 
molateci, criminali cu su- 
liman sau fără. Această ra
diografie și mobilul care o 
călăuzește — și nu atît In
triga, în a cărei logică exis
tă fisuri, incongruențe — 
îl apropie pe Horia Lovi- 
nescu de remarcabili dra
maturgi europeni, cum e 
Diirrenmatt, de pildă, care 
în proza ori teatrul lor di
simulează, sub maniera po
lițistă a construcției foarte 
laborios întocmită, o cerce
tare analitică a condițiilor 
etice ale existenței.

Teatrul „C. I. Nottara" nu 
dispune de o trupă exce
lentă pe toată suprafața el 
(destul de întinsă) și de a- 
ceea defilarea tipurilor nu 
a avut, scenic, pe tot par
cursul, intensitatea și colo
ritul din text. Totuși, cele 
mai multe apariții au prins, 
cum se spune, detaliul 
caracteristic de fizionomie 
spirituală, dîndu-ne po«l-

personajul central. „Omul 
care...", ipostaziat pe enig
matice fațete, colorează, ca 
o prismă răsucită la un fas
cicul de lumină, cu mereu 
alte nuanțe ale spectrului, 
atitudinile celor din jur. E 
un erou complex, foarte 
dotat pentru ceea ce și-a 
asumat, talentat în rezol
varea tuturor situațiilor în 
care se află și capabil să 
ne intereseze în cursul si
nuos al acțiunilor sale. 
Postura, credibilă, II este 
asigurată de Ion Dichiseanu 
cu o siguranță admirabilă 
și Intr-un mod foarte per
sonal, cumullnd toate Însu
șirile — deloc puține — pe 
care actorul și le-a exersat 
In multe și felurite roluri 
pe scenă șl pe ecran. El 
e, acum, un artist cu pro- 
fesionalitate distinctă și cu 
un har special, pe care l-aș 
numi fler scenic, foarte po
trivit pentru aitari roluri.

La rîndul său, cel ce e 
numit Matei Albu lși re
levă însușirile prin rapor
tare la altcineva numit In

tranzițiile 
simplu, 

ritmat.
cea mal 

acest fel 
ultimii ani 
care inte- 

. mod re- 
concentrat 

de

teatre
• Opera Română : Lakmă — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : FaU Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Gluga pe ochi — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Po
vestiri din pădurea vieneză — 20. 
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni tn balcon — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor 1 — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Bandiții din 
Kardemomme — 17.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; E zl de slavă șl temei 
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Revista la volan 
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr.
174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii

istoria teatrului
Comedia dell’

de seară

22,45

19,20
19,30*

*

10,00—-11,00 Teleșcoală e Istorie — 
clasa a VIII-a : Adunarea de 
la Blaj a Matematică — cla
sa a VIII-a : Probleme reca
pitulative • Biologie — clasa 
a IX-a : Biocenoza pădurii de 
stejar.

18,00 Deschiderea emisiunii. Pano
ramic științific : Incursiune 
în inedit • Design... sau evo
luția formelor ca obiect de 
studiu pentru știință a Au
totransplant — scurt docu
mentar filmat care înfățișea
ză realizările românești de 
chirurgie a transplantelor ve- 
noase n Poligrafia somnului 

— reportaj filmat la Tg. Mu
reș o Un nou aliaj pentru 
protezele dentare, realizare a 
cercetătorilor stomatologi din 
București.

18,30 Toate pînzele sus — emisiune 
pentru pionieri • Echipajele 
transmit • In direct : Iurie

Darie, Mlhaela Istrate șl pre
miul cel mare al concursului 
revistei „Cutezătorii" : „Pre
tutindeni trăiesc copil" (trans
misie în direct de la tragerea 
la sorți a cîștlgătorllor aces
tui concurs) o Cîntațl cu 
mine • Recreația mare vă
zută și comentată de elevi 
• Dialog fără catalog cu Mir
cea Sîntimbreanu șl elevi de 
la școala generală nr. 11 din 
București o Copii din lumea 
largă (film serial) episodul 
„Mark șl Scoty din Hono
lulu".
1001 de seri. 
Telejurnalul 
Sport. 
Reflector. 
Momente din 
universal — 
arte „Nebunia lui Pantalone". 
In distribuție : Marin Mora- 
ru, Gheorghe Dinică, Jean 
Borin Florescu, Mihai Pălă- 
descu, Florian Pitiș, Dan Tu- 
faru, Ileana Cernat, Mariana 
Mihuț, Nlcolae Wolz. Scena
riul șl regla Al. Tatos.
Concertul orchestrei de jazz 
din MUnchen condusă 
Dusko Goykovlch. 
Telejurnalul de noapte.

Cînd lui Eugen Jebeleanu 1 
conferit în urmă cu cîteva luni 
mai prestigios premiu literar acordat 
în Italia unui scriitor străin, „Etna- 
Taormina", știrea n-a surprins : (poe
tul român nu e doar o personali
tate a literaturii noastre, ci și un ar
tist binecunoscut în multe țări ale 
lumii. în țări ca Japonia, Fran
ța, Cuba și, de curînd, în Italia, 
cititorii de poezie au întîlnit numele 
lui Eugen Jebeleanu în cărți în care 
se încerca translația pateticului său 
verb ; scriitori ca Asturias, Aragon, 
Guillen, Neruda, ELsa Triolet, Quasi
modo se numără — ori s-au numă
rat — printre cei care i-au adresat 
cuvinte de laudă.

Desigur, această recunoaștere s-a 
produs după ce Eugen Jebeleanu s-a 
vădit a fi un poet de seamă al țării 
sale de sînge și adorație, România, 
după o activitate literară întinsă pe 
mai multe decenii. Poetul — născut în 
urmă cu 60 de ani — a debutat cu 
un volum („Schituri In soare") cu 
poeme mai degrabă copilăroase de- 
cît adolescentine, pentru a redebuta 
editorial cu „Inimi sub săbii" în co
lecția „Tineri scriitori needitați" și 
cu memorabile traduceri de „Poeme 
de Rainer Maria Rilke". Debutul, sa
lutat de către E. 
gistrat de către 
„Istoria" sa, a 
cație ale cărei 
să se releve cu
in anii urmînd eliberării.
s-a dăruit sublim magicei stele a re
voluției și a desfășurat în anii de te
roare o activitate publicistică și poe
tică de Înalt curaj civic, opunînd vi
brantul său cuvînt forțelor întune
cimii, și-a 
gust 1944, 
idealurile 
poezie, de
s-au adunat în rafturile bibliotecilor 
șl cel ce iubesc cu adevărat poezia 
românească și o urmăresc în toate 
etapele ei nu pot să nu înregistreze

adincul răsunet al unor lucrări ca : 
„In satul Iui Sahia“, „Bălcescu" și — 
mai înaintea lor — whitmanianul 
poem „Ceea ce nu se uită", care în 
momentul în care au apărut erau nu 
numai încercări de a da chip nou 
unor vechi visuri, ci și — operă de 
pionierat — mărturisirea dorinței de 
a le sluji, de a le insufla aburul u- 
nor nobile emoții. în tot ce a scris 
în primele decenii ale acelei istorice 
perioade, Eugen Jebeleanu și-a do
vedit bărbăteasca tentație de a capta 
valorile explozive ale cuvîntului, de

proape insesizabile nuanțe cu fie
care vers turnat în plumb și adăugat 
unei opere totdeauna temporale, 
e o poezie ureînd spre propriile-1 
pure izvoare fără dureroase mean
dre. cu adaosuri și pierderi știute 
doar de , laboratorul marelui 
meșter. Eugen Jebeleanu nu 
bordează viața ca un spectator 
abstras în spații apollinice, ci ca un 
personaj drapat în simplitate și 
străvezimi ca în brocarte și în mătă
suri. El păstrează o imensă servi
tute față de cititor, vrea să fie auzit,

Consecvența

a-

unei vocații lirice
Lovinescu și înre- 

G. Călinescu în 
preludiat o vo- 
dimensiunl aveau 

pregnanță mai ales 
Cel care

reconfirmat, după 23 Au- 
decisiva opțiune pentru 
socialismului. Cărți de 
traduceri sau de eseistică

I
a oglindi adinei mutații spirituale. 
Lacrimei chiar, el voia sâ-i predesti
neze împlinirea, cu noi cercuri de 
calcar, a stalactitei, virtual „dinte" 
pedepsitor.

„Surisul Hiroșimei", „Cintece îm
potriva morții" și „Elegie pentru 
floarea secerată" sînt, pentru Eugen 
Jebeleanu, creații fundamentale, In 
care o frenetică tinerețe metaforică 
a fuzionat, muzical, cu ideile nicioda
tă abandonate ale conceptului său es
tetic.

Poezia 
tacol cu 
dramatic
ea s-a prefăcut, s-a cristalizat cu a-

lui Jebeleanu nu e un spec- 
măștl jchimbătoare, ei un 
joc de euritmii implacabile ;

înțeles, urmărit, el, cel ispitit la În
ceputuri de ermetism, a recuperat 
pentru poezie valori ale avangardis
mului și nutrește încredere în capa
citățile expresive ale versului tradi
țional îi este proprie acea notă de 
distincție și rafinament cu care a- 
bordează orice rînd produs în ate
lierul său de armonii febrile, con
sonanța conștientă cu gîndirea lirică 
a timpului său, tonul grav, incisiv, 
țintind implicarea lectorului în pro
cese majore. Adversar al facilității, 
al „farmecului" calofil. el e un teri
bil peisagist al memoriei. Umbre ale 
„Capriciilor" goyești răsar din ver
suri cu aparențe calme, contururi stra-

nii se desenează perpetuu, pe un cer 
lăuntric abrupt cu seisme prevestite.

Muncit (dominat, chinuit, torturat) 
de eminesciana idee a descifrării mi
rajelor vieții și morții, Jebeleanu e 
poetul ce, urmărește cu o dramatică 
și netulburată consecvență afirma
rea omului. Cenușa caldă, hrănită 
de un fluid vital încă inoereînd să 
rămînă, este o obsesie a poetului. în 
„Hiroșima" sa, cenușa oamenilor 
uciși și a păsărilor ucise se exală 
din file de carte și ți se așează pe 
buze, ori peste pleoape. Poetul e un 
radiograf de o aproape brutală cu
riozitate : el vede în omul născut să 
împlinească idealuri prometeice ori 
să miște sori și stele (imagine dan- 
tescă) o făptură fragilă de nervi și 
oase gingașe, o alcătuire firavă pe 

, care simte nevoia s-o apere cu armu
ra de petală a candorii. Poezia sa re
vine la întrebările fundamentale ale 
existenței. Prin „Elegie pentru 
floarea secerată" se relevă un fasci
nant personaj al poeziei post
eminesciene, sporind mirajul versu
lui, iluminînd tărîmurile reîntoarcerii 
cu crini palpitînd de sînge alb.

Poetul marilor gesturi, Eugen Je
beleanu e o mîndrie a literaturii 
noastre. îl evoc, 
puține rinduri 
prin cuvintele 
Sanes, rostite la 
adus lui Eugen
,Etna-Taormina“ : 

cu brațele

la capătul acestor 
frățesc admirative, 

criticului 
festivitatea 
Jebeleanu 

„rjLina- A aui uuua î „în fond 
poet cu brațele deschise, absolut 
complet, afectiv și pasional : poezia 
sa ia poziție. Este o poezie pură, 
limpede. El restituie fapte, emoții, in 
mod clasic, intr-o puritate cu ade
vărat rară, transmițînd de fiecare 
dată, oricare ar fi motivul care a 
stat la baza poeziei sale, un mesaj 
dintre cele mai mari și mai semnifi
cative ale poeziei contemporane : a- 
cela al unei speranțe trecînd peste 
orice, o speranță aproape nemiloasă".

italian 
care i-a 
trofeul 

este un

Gheorghe TOMOZEI

A APARUTl

RAIMONDO LURAGHI 
Europenii 

caută Eldorado
Traducere din limba 
Italiană —

O istorie a ascensiunii 
și prăbușirii colonialis
mului, de la marile des
coperiri geografice din 
secolul a! XV-lea și 
pînă în zilele noastre, 
scrisă de un 
specialist, 
prinde o 
vastă și 
ilustrații.

cunoscut 
Cartea cu- 
informație 
numeroase

Semicentenarul
unui liceu piteștean

Liceul de fete din orașul Pi
tești sărbătorește 50 de ani de 
la înființarea 
lej, colectivul 
elevele invită 
sori și elevi 
tean Ia
avea loc în ziua de 23 mai 1971.

sa. Cu acest pri
de conducere și 
pe foștii profe- 

ai liceului piteș-
feâtivitatea care va
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lucrările reuniunii europene de studiu 
pe tema „Rolul tineretului 

în procesul dezvoltării sociale11

INFORMAȚII

Luni s-au deschis la București 
lucrările reuniunii europene de stu
diu pe tema „Rolul tineretului în 
procesul dezvoltării sociale", mani
festare științifică internațională or
ganizată de Divizia pentru probleme 
sociale a Oficiului Națiunilor Unite 
de la Geneva, în colaborare cu Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului din 
tara noastră.

La reuniune participă experți din 
partea O.N.U., cercetători, profesori 
și reprezentanți ai unor instituții si 
organisme de stat pentru problemele 
tineretului, ai unor organizații da 
tir'țret și srtudenți din Anglia. Aus- 
tf^ Belgia. Bulgaria, Danemarca, 
El? ;ia, Finlanda, Franța, Republica 
Democrată Germană, Republica Fe
derală a Germaniei. Italia, Iugosla
via, . Norvegia, Olanda, Polonia, 
România, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. 
De asemenea, sînt prtezenți reprezen
tanți din partea U.N.E.S.C.O., 
F.M.T.D., U.I.S., Consiliului Euro
pean al Comitetelor Naționale ale 
Organizațiilor de Tineret (C.E.N.Y.C.), 
Institutului internațional de studii 
asuipra educației, Ligii Societăților 
Crucii Roșii. La deschiderea lucră
rilor au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor organizații și instituții centrale.

Timp de zece zile, participanții vor 
dezbate cinci mari grupuri tematice: 
educația, munca, acțiunea socială, 
timpul liber al tineretului, mediul 
Înconjurător. In program figurează,

de asemenea, numeroase vizite în 
întreprinderi economice, instituții so
ciale și culturale, participanții avînd 
astfel posibilitatea să cunoască atît 
realizările României în diverse do
menii, cît și aspecte din munca și 
viata tineretului român, rolul său 
activ în procesul dezvoltării econo
mice și sociale a țării noastre.

Lucrările reuniunii au fost deschi
se de Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de cercetări pentru proble
mele tineretului din România.

Participanții au fost salutați de 
tovarășul Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care a expri
mat convingerea că lucrările semina
rului european de studiu vor favo
riza un viu și cuprinzător dialog asu
pra diferitelor experiențe, soluții și 
preocupări privind problemele tinerei 
generații. El a evidențiat, totodată, 
atenția deosebită ce se acordă în 
țara noastră pregătirii și educării 
tineretului în spiritul participării ac
tive la înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
contribuția deosebită pe care Româ
nia și-a adus-o la inițierea și adop
tarea unor documente și rezoluții ce 
urmăresc stimularea cooperării între 
state in domeniul formării și pregă
tirii tinerei generații, a educării sale 
în spiritul ideilor de pace, respect 
mutual și înțelegere între popoare.

Reuniunea a fost, de asemenea, 
salutată de Peter Kuenstler, repre
zentant al secretarului general al 
O.N.U. (Agerpres)

Consfătuire tehnico-științifică pe tema 
mecanizarea și automatizarea 

in industria minieră
La Satu Mare a avut loc o consfă

tuire tehnico-științifică pe tema : 
mecanizarea și automatizarea în in
dustria minieră.

Participanții — specialiști, proiec- 
tanți și cercetători din industria mi
nieră și construcția de mașini — au 
făcut cu acest prilej un util schimb 
de experiență, au dezbătut în spirit 
critic și exigent probleme legate de 
calitatea utilajelor fabricate, relevînd

necesitatea intensificării colaborării 
dintre constructori și beneficiari in 
vederea urmăririi comportării uti
lajelor în exploatare, pentru îmbu
nătățirea permanentă a calității a- 
cestora.

In încheiere, participanții au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

vremea Primire la Ministerul
Afacerilor Externe

Cu prilejul Zilei mondiale a tele
comunicațiilor, care se sărbătorește 
în fiecare an la 17 mai, luni s-a des
chis o expoziție în-incinta Palatului 
Telefoanelor din Capitală.

Exponatele înfățișează realizări în 
domeniul telefoniei, radioului, tele
viziunii și radiocomunicațiilor obți
nute în țara noastră și în lume.

★
Luni dimineața, în adia filialei din 

Iași a Academiei, a avut loc o dez
batere științifică cu tema „începutu
rile istoriei moderne pe teritoriul 
României", organizată de Institutul 
de istorie și arheologie „A. D. Xe- 
nopol".

Au fost de față tovarășii Miron 
Constantinescu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Mircea Petrescu Dîmbovița, 
membru al Prezidiului Academiei de 
științe sociale și politice, directorul 
Institutului „A. D. Xenopol". După 
comunicările prezentate de cercetăto
rii ieșeni au avut loc dezbateri, la 
care au luat parte și specialiști din 
București.

★
Luni au început la Craiova lucră

rile unui simpozion științific pe tema 
„Posibilități de sporire a producției 
de furaje", organizat de Universita
tea din localitate în colaborare cu 
Stațiunea experimentală agricolă 
Șimnic. Timp de trei zile, cadre di
dactice universitare, specialiști de la 
stațiunile agricole experimentale din 
întreaga țară vor analiza rezultatele 
cercetărilor de pînă acum și vor face 
recomandări privind creșterea gra
dului de fertilitate pe cele circa 
4 400 000 ha — suprafață ocupată de 
pajiștile din țara noastră. Referatele 
și comunicările vor fi completate de 
vizite pe cîmpurile experimentale 
din Oltenia.

★
Cu prilejul centenarului nașterii 

pictorului Theodor Pallady, la sala 
Dalles din Capitală a avut loc luni 
o seară omagială organizată de Uni
versitatea populară București în co
laborare cu Comisia Națională a 
României pentru U.N.E.S.C.O.

Despre opera marelui artist plas
tic român a vorbit prof. univ. Radu 
Sorban. Asistența a vizionat apoi 
filmul documentar ,,Theodor Pal
lady", producție a Studioului cine
matografic „Alexandru Sahia".

★
întfe 10 și 17 mai s-a desfășurat 

în Capitală Festivalul național de 
muzică pop, ediția 1971, la care 
au participat 11 formații muzicale 
reprezentind aproape toate centrele 
universitare ale țării.

Celor mai bune formații le-au fost 
acordate premii și diplome.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Alexandru Boabă a fost 
numit în funcția de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Iran, în lo
cul tovarășului Pavel Silard, care a 
fost rechemat în centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A GRUPULUI 
PARLAMENTAR DE PRIETENIE AUSTRIA-ROMÂNIA

CONDUSĂ DE OR. BRUNO PITTERMANN
La invitația Grupului parlamentar 

pentru relațiile de prietenie Româ
nia — Austria, luni după-amiază a 
sosit în Capitală o delegație a Grupu
lui parlamentar de prietenie Austria 
— România, condusă de deputatul dr. 
Bruno Pittermann, fost vicecancelar 
federal al Austriei, care va face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Otto Libal. 
președintele Grupului parlamentar 
de prietenie Austria — România, A- 
dam Pichler, Frantz Muller, Hans 
Vollmann, Johann Neumann, dr. 
Wolfgang Blenk, Werner Melter, de- 
putați, ing. Herbert Guglberger, con
silier federal. Delegația este însoțită 
de dr. Helmut Losch, secretarul dele
gației, și dr. Hans Koch, referent de 
presă.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
★

în aceeași zi, membrii delegației 
Grupului parlamentar de prietenie 
Austria — România s-au întîlnit cu 
membrii Comitetului de conducere al 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România — Aus
tria.

Cu acest prilej au fost relevate 
bunele relații politice, economice și 
culturale existente între România si 
Austria, părțile informîndu-se reci
proc asupra unor probleme interne

*

l
i

viața internațională

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 mai. In tară : Vremea 
va fi călduroasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea aver.se locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, în 
zonele de deal și de munte, iar la 
sfîrșitul intervalului și în vestul și 
sud-vestul țării. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului. In București : Vremea 
va fi călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil 
averselor de ploaie după-amiaza, 
spre sfîrșitul intervalului. Vint slab, 
pînă la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.

La 17 mai 1971, ministrul afaceri- 
țbr externe, Corneliu Mănescu, a pri
mit pe N. Rodionov, adjunct al mi
nistrului . afacerilor externe al 
U.R.S.S., care, la invitația Ministe
rului Afacerilor Externe al Republi
cii Socialiste România, face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor româ- 
no-sovietice, precum și în legătură 
cu unele probleme internaționale de 
interes comun.

La primire au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului, 
George Marin, director în M.A.E., 
precum și V. I. Drozdenko, ambasa
dorul U.R.S.S. la București, și N. 
Sikaciov, director în M.A.E. al 
U.R.S.S.

ERAȚĂ «

tn știrea „Adunare i populară elec
torală", apărută în ziarul nostru 
nr. 8788, primul paragraf se va citi :

„In comuna Poiana Mărului din ju
dețul Brașov a avut loc duminică o 
adunare populară în cadrul căreia 
tovarășul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Brașov, s-a întîl- 
nit cu alegătorii din circumscripția 
electorală județeană nr. 124, circum
scripție în care candidează pentru lo
cul de deputat în consiliul popular 
județean".

Rindul 12 din știrea „După un an, 
pe șantierele naționale ale tineretu
lui de la Rovinari și Valea Carasu", 
apărută in același număr, se va citi 
corect : „Constantin Drăgoescu, secre
tar al comitetului județean de 
partid..."

fost salutați de Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Națio
nale, Alexandru SencoviCi, președin
tele Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie România — Aus
tria, Constantin Dinculescu, președin
tele Comisiei pentru învățămînt, ști
ință și cultură a M.A.N., Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei juridice, 
Jean Livescu, vicepreședinte al Gru
pului parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România — Austria, Mircea 
Rebreanu, secretarul Grupului, Anton 
Breitenhofer, membru în Comitetul 
de conducere al Grupului. A fost 
prezent, de asemenea, Iuliu Fejes, se
cretar al M.A.N.

Au fost de față dr. Eduard Tschrip, 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
și internaționale ce preocupă cele 
două țări.

Președintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia — Austria a oferit in saloanele 
Hotelului „Athenee Palace" un di
neu în cinstea delegației parlamen
tare austriece.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o ambianță cordială, 
Alexandru Sencovici și dr. Bruno 
Pittermann au rostit toasturi.

(Agerpres)

MOSCOVA

ȘEDINȚA miSIIl PERMANENTE C.l.LII.
PHIRII »IEH EXEERIOR

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 30-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pențru comerț exterior, la care âu 
participat delegații din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
Au fost prezenți, de asemenea, o de
legație iugoslavă, iar în calitate de 
observatori, reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene, Cubei și R.D. Vietnam. 
Printre participanții la ședință s-au 
aflat reprezentanți ai Băncii Inter
naționale de Colaborare Economică.

Comisia a ' examinat rezultatele 
tratativelor și ale încheierii acordu
rilor comerciale pe termen lung între 
țările membre ale C.A.E.R., precum 
și cu R.S.F. Iugoslavia pe perioada 
1971—1975

în actualul cincinal, schimburile de 
mărfuri dintre țările socialiste vor 
realiza un progres oonsiderabil, s-a 
constatat la ședință. Noile acorduri 
vor contribui la dezvoltarea stabilă a

economiei și a relațiilor comerciale 
dintre țările C.A.E.R., precum și cu 
R.S.F. Iugoslavia, la realizarea planu
rilor economiilor lor naționale. După 
cum se arată în comunicatul ședinței, 
„livrările reciproce de mărfuri din 
actualul cincinal vor exercita o in
fluență activă asupra avintului eco
nomiei fiecărei țări". Ele vor contri
bui la adincirea și perfecționarea co
laborării economice între țările so
cialiste.

Comisia a constatat că încă în pri
mul an al realizării noilor acorduri 
comerciale volumul livrărilor reci
proce de mărfuri între țările mem
bre ale C.A.E.R. va crește cu peste 
8 la sută față de prevederile proto
coalelor pe 1970. Schimbul de măr
furi al R.S.F. Iugoslavia cu țările 
C.A.E.R. va crește cu 6.5 la sută.

In comunicat se arată că ședința 
comisiei s-a desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă, priete
nească și de colaborare tovărășească.

Vizitînd cîteva din 
secțiile de producție 
ale întreprinderii de 
industrie locală nr. 1 
Brăila am fost nevoi ți 
să acordăm acestei co
respondențe un spațiu 
mai mare decit ne pro
pusesem inițial. Este 
meritul colectivului de 
salariați din această 
întreprindere care ob
ține an de an, lună de 
lună, realizări remar
cabile în diversifica
rea producției și creș
terea continuă a cali
tății acesteia.

Iată-ne în vizită la 
secția turnătorie. In
candescentă, fonta se 
toarnă într-o mare va
rietate de forme și ti
pare, după care se so
lidifică și se transfor
mă în tot atîtea piese 
de calitate : rame, pli
te, cercuri, grătare, pi
cioare pentru plite, 
guri de fum pentru 
sobe, plăci de bază 
pentru motoare etc.

— Fonta turnată la 
l noi este foarte căuta- 
" tă atît pe piața inter- 
‘ nă. cît și peste hotare 

— ne spune maistrul 
Traian Metodie. Multi 
beneficiari străini
ne-au vizitat turnăto
ria și au rămas plăcut 
impresionați de calita
tea pieselor noastre.

Afirmațiile maistru
lui le găsim adeveri
te în evidențele între
prinderii, care atestă 
o creștere de la an Ia 
an a producției livrate 
la export în Iugo
slavia. Bulgaria, Li
bia, Grecia, R. F. a 
Germaniei. Anglia. El
veția și alte țări.

Intr-o altă secție a 
aceleiași întreprinderi.

1

*

i.

Conferințe regionale 
ale P. S. U. G.

BERLIN 17 (Agerpres). —• Agen
ția A.D.N. informează că în R. D. 
Germană au avut loc conferințe re
gionale ale P.S.U.G., desfășurate în 
cadrul pregătirilor în vederea celui 
de-al VIII-lea Congres al partidului. 
La conferințe au participat delegații 
ale C.C. al P.S.U.G. conduse de mem
bri ai conducerii partidului, printre 
care Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Walter Ulbricht, 
președintele P.S.U.G., Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

Conducătorii delegațiilor C.C. al 
P.S.U.G. au prezentat expuneri pri
vind principalele probleme ale poli
ticii partidului în lumina hotăririlor 
plenarei a 16-a a C.C. al partidului. 
Participanții au aprobat rapoartele 
de activitate și au ales noile organe 
de oonducere ale organizațiilor re
gionale, precum și delegații pentru 
cel de-al VIII-lea Congres al 
P.S.U.G., precizează A.D.N.

Comunicat 
ungaro-polonez

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Central al 
P.M.S.U. șl a guvernului R.P. Un
gare, la 15 și 16 mai Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., șt 
Plotr Jaroszewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.F., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, au făcut o vizită 
prietenească la Budapesta. Ei au 
avut convorbiri cu Jânos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
cu Jeno Fock, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele guvernului ungar, la care au 
participat și alte persoane ungare. 
Conducătorii polonezi și unguri, a- 
rată comunicatul dat publicității lă 
încheierea vizitei, s-au informat re
ciproc despre situația internă din 
cele două țări și au examinat rela
țiile bilaterale. Ei au făcut un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale actuale.

Participanții la discuții, relevă co
municatul. și-au exprimat năzuința 
comună spre întărirea în continuare 
a relațiilor frățești dintre cele două 
partide și țări, dintre popoarele po
lonez și ungar, spre lărgirea cola
borării politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale polono-ungare.

Conferința națională 
a P.C. din Uruguay

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „El Popu
lar", recent a avut loc conferința 
națională a Partidului Comunist din 
Uruguay, la care au participat apro
ximativ 500 de delegați. Participanții 
au subliniat întărirea legăturilor po
litice și ideologice ale partidului cu 
masele. Conferința a caracterizat 
larga alianță a forțelor de stingă, 
creată sub denumirea de Frente 
Amplio, drept o forță politică în mă
sură să se opună oligarhiei.

mult, mai bine. Spun 
aceasta, bazindu-mă 
pe forța colectivului 
nostru, care lucrează 
cu multă conștiincio
zitate, și pe faptul că 
anul acesta ne vom 
concentra majoritatea 
secțiilor 
într-o adevărată i 
nă. Avem alocate 
vestiții în valoare 
peste 36 milioane 
pentru construcția 
hale și grupuri sociale 
noi. în final, vom 
construi o suprafață 
totală de 6 000 m2.
De curînd, a intrat în 
funcțiune un cuptor- 
tunel pentru uscarea 
cărămizilor care re
duce cu mult durata 
ciclului de fabricație. 
Dacă înainte procesul 
de uscare se făcea, în 
aer liber, in 20 de zile, 
acum uscarea se face 
în 24 de ore. Un alt 
cuptor pentru arderea 
cărămizilor va fi gata 
cu 6 luni mai devreme, 
dîndu-ne posibilitatea 
_ ________ , _ i plus, 
2 milioane cărămizi. 
Se află, de asemenea, 
în stadiu avansat de 
construcție o turnăto
rie modernă, cu o ca
pacitate de 5 000 tone 
piese din fontă, din 
care circa 3 000 tone 
vor fi destinate ex
portului. Sînt realizări 
cu care ne mîndrim, 
firește, dar care ne și 
obligă să furnizăm be
neficiarilor produse 
cit mai diverse și de 
cea mai bună cali
tate.

secția bunuri de larg 
consum, se realizează 
tot felul de jucării 
din lemn și mase 
plastice, de la stropi
tori pînă la cocoșul cu 
clopoței, obiecte de 
artizanat, lănțișoare, 
cuiere-pom îmbră
cate în plastic etc. O 
adevărată 
de obiecte. Este, 
exagerare, 
muncitorilor 
Produsele 
aici încorporează 
cusința și 
zeci de ________
Unele din aceste bu
nuri se fabrică numai 
aici, la Brăila, fiind 
deosebit de apreciate 
pentru însușirile lor.

Anul trecut, între
prinderea de indus
trie locală nr. 1 Brăila 
a realizat 41 de pro
duse noi, printre care 
diferite 
casnic : 
pentru 
pehtru 
gheane, forme pentru 
prăjituri gtc. în acest să reaiizăm, în

diversitate 
fără 

„secția 
artiști", 

executate 
is- 

migala a 
lucrătoare.

productive 
tizi- 
in- 

• de 
lei 
de

articole de uz 
frăgezi tor 

carne, tavă 
copt ardei, li-

trimestru au fost crea
te 8 noi produse și 
pînă la sfîrșitul anului 
vor mai fi asimilate 
în fabricație încă 20, 
printre care și „Du
năreană" — un nou 
tip de sobă pentru în
călzit care va funcțio
na cu combustibil li
chid.

Despre perspective
le întreprinderii brăi- 
lene ne-a vorbit direc
torul general al aces
teia, inginerul Ștefan 
Simionescu :

— Cu toate rezulta
tele bune pe 
le-am obținut 
acum, putem și 
buie să realizăm

care 
pînă 
tre- 
mai

N. Gr. MARAȘANU 
corespondentul 
„Scînteii"
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FOTBAL: tn meciul de la Bratislava
»

A fost înfrîntă nu o echipă, 
ci o idee tactică!

Au trecut mai multe ore de la 
fluierul final al arbitrului Fernando 
Leite care, duminică, la Bratislava, 
a consemnat rezultatul de 1—0 în 
favoarea reprezentativei Cehoslova
ciei în meciul cu fotbaliștii noștri. 
Apreciat la „rece", de oaspeți și gaz
de, golul victoriei echipei ceho
slovace este considerat ca o șansă 
personală a lui Vesely, într-un mo
ment în care ambele echipe socoteau 
conturile încheiate. ,,Vesely ne-a în
veselit în ultima clipă, dar nici acum 
nu ne vine să credem" — acesta e 
titlul cronicii din ziarul „Sport"- 
Bratislava. Dar s-ar putea spune că 
Vesely a avut această șansă tocmai 
pentru că jucătorii noștri se și ve
deau cu punctul dorit trecut în cla
sament. Este semnificativ ceea ce 
notează ziarul „Ceskoslovenski Sport" 
sub titlul „Calificarea se va stabili 
în toamnă la București" : „Românii 
și-au apreciat just posibilitățile, con- 
centrîndu-și toate forțele în obținerea 
unui meci nul, și erau pe punctul de 
a reuși. Dar un asemenea joc ascun
de un mare pericol. Echipa se apără, 
se apără. însă nu poate evita situa
țiile încurcate din fața porții sale și 
din asemenea situații oricind se poa
te marca un gol".

Despre jocul prestat de echipa 
noastră, despre omogenitatea și forța 
sa în apărare am găsit multe cuvin
te de apreciere în cronicile apărute 
luni dimineața în presa cehoslovacă, 
dar — se știe — lauda adusă adver
sarului poate fi si o manieră prin 
care supradimensionezi propria-ți 
performanță. Pentru că modul in 
care a evoluat duminică echipa Ce
hoslovaciei demonstrează că ea a ră
mas aceeași ca la Guadalajara, ju- 
cînd poate mai crispat decît atunci : 
dar nici echipa noastră n-a avansat !

S-a dovedit încă o dată că exage
rarea jocului defensiv este păgubi
toare. Se poate afirma, fără exage
rare. că duminică a fost infrîntă nu

o echipă — formată, așa cum în mod 
unanim se apreciază, din fotbaliști 
autentici talentați — ci o idee tactică. 
Pentru că nu atît calitățile atacan- 
ților cehoslovaci, cît lipsa de comba
tivitate a înaintașilor noștri a permis 
echipei adverse să fie într-o conti
nuă ofensivă. Deși posibilitatea de a 
crea breșe nenumărate în sistemul 
defensiv al echipei cehoslovace a a-

CORESPONDENȚA 
DE IA TRIMISUL NOSTRU, 

VALENTIN PAUNESCU

părut foarte clară, atacul echipei 
noastre a lipsit aproape în totalitate. 
La Bratislava, ca și în atîtea alte în- 
tîlniri, Dumitrache a rămas o mică 
insulă într-o mare de apărători. Cei
lalți — Lucescu, Neagu, Dem- 
brovschi — au acționat 99 la sută din 
timp în mijlocul terenului sau chiar 
in fața propriului careu.

Toate discuțiile despre sporirea 
capacității ofensive a echipei vor ră- 
mine. in continuare fără nici un

rezultat atîta timp cît nu vor fi înso
țite de măsuri concrete.

- Iată de ce, paralel cu orientarea 
mai fermă, mai curajoasă a jocului 
echipei noastre către ofensivă, este 
absolut necesară promovarea în lotul 
reprezentativ a unor jucători care 
s-au impus prin incisivitate, in luptă 
cu apărările adverse. Filipovici nu 
are nici mai mult talent, nici o ex
periență mult mai bogată decît Năs- 
tase — ca să dăm un singur exem
plu, — dar selecționerii iugoslavi 
n-au ezitat să-1 introducă în prima 
garnitură. Am vrea să fim bine în
țeleși : nu propunem scoaterea din 
lot a unor înaintași și înlocuirea lor 
cu alții, ci mărirea numărului de a- 
tacanți de „meserie" din lot, astfel 
încît în această zonă să ajungem să 
avem mai mult decît un singur... 
„trimis", lipsa de formă a unuia 
sau altuia să nu mai greveze atîta 
asupra evoluției echipei...

Meciul de la Bratislava încheie 
scurtul sezon de primăvară al echi
pei reprezentative, lăsînd locul între
cerii din campionat și mai ales pre
gătirii sezonului de toamnă. Este 
bine ca factorii intere,sati să tragă 
concluziile ce se cuvin și să acțio
neze ca atare.

„CURSA PĂCII"

Deschiderea festivă a finalelor 
campionatelor universitare

Luni după-amiază, pe stadionul Re
publicii, a avut loc deschiderea fes
tivă a finalelor campionatelor uni
versitare, eveniment sportiv la care 
participă peste 1300 de sportivi din 
toate centrele universitare ale ță
rii. Cuvîntul de salut a fost rostit 
de conf. dr. Mircea Cristea, director 
general adjunct în Ministerul Invji- 
țămîntului. După defilarea partici- 
panților, Spectatorii au urmărit două 
demonstrații ale ansamblurilor de 
gimnastică a centrelor universitare

din București. Apoi, s-a disputat 
meciul feminin de fotbal dintre e- 
chipa Institutului de educație fizi
că și sport și Institutului politehnic. 
Viitoarele inginere au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 (0—1).

Astăzi, pe diferitele baze universi
tare ale Capitalei încep disputele fi
nale la 9 ramuri sportive : atletism, 
baschet, fotbal, gimnastică sportivă, 
gimnastică modernă, handbal, judo, 
tenis și volei.

(Agerpres)

Programul manifestațiilor 
sportive ale săptămînii

CĂLĂRIE : la Craiova 1»—23 mai 
1971 — Cupa federației la obstacole. 
Participă cei mal buni călăreți din țară. 
MODELISM : la Buzău 20—23 mal 1971 
— Campionatul -epublican de racheto- 
modele. MOTOCICLISM : la Cîmpina 
23 mai 1971, orele 10. Etapa a IlI-a a 
campionatului de motocros. LUPTE : 
la Timișoara 22 mai 1971, orele 18, Româ
nia — R. F. a Germaniei ; la Lugoj 
23 mai 1971, orele 17, România — R. F. 
a Germaniei. POPICE : la Galați 22—29 
mai 1971 — Campionatele europene de 
juniori. Participă R.D.G., R.F.G., R.S.C., 
Suedia, Austria, R.P.U.. R.S.F.T., Fran
ța și România. CAMPIONATELE UNI
VERSITARE : la București 18—23 mal

1971, după programul anunțat în numă
rul de ieri al ziarului nostru.

Stadionul Tineretului din București 
este deschis zilnic pentru public între 
orele 8—18. Ștrandul a fost recent re
novat și dispune de bazine cu apă 
încălzită. S-au pus la dispoziția publi
cului șl 14 terenuri de tenis de cîmp.

Bazinul acoperit „Floreasca" este pus 
la dispoziția publicului zilnic între 
orele 8—18.

La bazinul acoperit de la Complexul 
sportiv „23 August" s-a deschis un 
centru de învățare a înotului pentru 
copil șl adulți. Informații se not obți
ne zilnic la telefonul 21 6115. Centrul 
este condus de cadre de specialitate.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

In Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare

LUSAKA 17 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiei s-au încheiat lucrările 
sesiunii itinerante a Comitetului: 
O.N.U. pentru deoolonizare, la care 
au participat și reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare din Republica 
Sud-Africană, Angola, Mozambic și 
Rhodesia.

La încheierea sesiunii a fost dată 
publicității o declarație în care Se 
subliniază necesitatea respectării 
drepturilor popoarelor din aceste țări 
de a-și hotări singure destinele, evi- 
dențiindu-se că se impune intensifi
carea sprijinului acordat mișcărilor 
de eliberare națională pentru obține
rea independenței.

Filipinele și flagelul
corupției

Cotidianul vest-german „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" a publicat recent nn 
articol al corespondentului său in Fiii pine, in care se dezvăluie corupția și 
criza economică care bintuie in această (ară. Autorul articolului scrie printre 
altele :

Disputată luni între Zwickau și 
Sokolov, cea de-a 10-a etapă a com
petiției cicliste internaționale „Cursa 
Păcii" a fost cîștlgată de polonezul 
Zbigniew Krzeszowiec, care a aco
perit cei 122 km în 3 h 25’ 41”. In 
același timp cu învingătorul au sosit 
în ordine Neliubin (U.R.S.S.), Corti 
(Italia). Camanini (Italia), Belousov 
(U.R.S.S.), Huster (R. D. Germană)

si Hannus (Fanlanda). Grosul pluto
nului în care se aflau și cicliștii ro
mâni a fost cronometrat în 3 h 28’ 
10’’. In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă poloner.ul 
Szurkowski — 31 h 18’ 53”. Tudor 
Vasile se află pe locul 6 cu 31 h 
22’ 17”.

Astăzi are loc etaoa a 11-a Soko
lov—Usti pe Elba (187 km).

RECORD MONDIAL LA DISC. — 
Cu prilejul unui concurs atletic 
disputat la Lancaster, cunoscutul 
campion american Jay Silvester a 
stabilit un nou record mondial la 
aruncarea discului cu o perfor
manță de 70,38 m (v. r. era de 68,71 m 
și aparținea aceluiași sportiv).

ȘAH. — In orașul canadian Van
couver a început meciul de șah din
tre Fischer (S.U.A.) și Taimanov 
(U.R.S.S.), contînd pentru sferturile

de finală ale turneului candidaților 
la titlul mondial. Partida a fost în
treruptă la mutarea a 40-a.

Tot în cadrul aceleiași competiții, 
în localitatea Las Palmas (Spania), 
Uhlman (R. D. Germană) a cîștigat 
partida cu danezul Larsen. Scorul 
după două partide este egal : 1—1. 
La Sevilla. Hubner (R. F. a-Germa
niei) și Petrosian (U.R.S.S.) au ter
minat remiză a treia partidă, scorul 
fiind acum 1,5—1,5 puncte.

„Filipinele nu pot fi concepute 
fără catastrofele naturale, ce nu mai 
iau sfirșit. Mereu și mereu sînt ni
micite strădaniile oamenilor, locui
torii sînt mutilați sau uciși, recoltei» 
distruse.

Dar fenomenul cel mai îngrijo
rător al țării este corupția. Zile 
de-a rindul, primele pagini ale 
ziarelor sînt aproape exclusiv pli
ne de relatarea unor cazuri de 
corupție — anchete timide, pînă 
la urmă înăbușite, delapidări de fon
duri publice, sume ce nu se pot jus
tifica, amenințări cu moartea împo
triva unor oameni care au declarat 
că vor să pună 
capăt acestei si
tuații. Recent, a 
ars pînă în te
melii clădirea Ad
ministrației aero- 
navale ; o dată 
cu documentele 
arse au fost înlă
turate dovezile 
unei corupții în 
stil mare, și zia
rele au enumerat 
cu singe rece de 
pîte ori s-au mai întimplat asemenea 
incendii în anii din urmă, din ace
leași motive.

Niciodată vreun proces pentru co
rupție nu s-a sfîrșit în Filipine cu 
condamnări ; toate procesele se îm
potmolesc pe undeva și după un 
număr mare de ani, în care opinia 
publică uită de respectivul caz, jus
tiția, care pare a avea doar o vagă 
asemănare cu ceea ce practică slu
jitorii săi în alte locuri, casează pro
cesul din... lipsă de dovezi. De im
putarea de a fi corupt nu este ni
meni exceptat în publicistica aces
tei țări și deoarece mulți gazetari 
filipinezi au un condei scăpărător le 
reușesc niște imagini de-a dreptul 
macabre Astfel, un ziar opina îna
intea sosirii Papei Paul al VI-lea 
că dacă acesta va fi încadrat în tim
pul vizitei sale de președintele Mar
cos și de cardinalul Santos, arhie
piscopul din Manila, atunci el se va 
găsi într-o situație asemănătoare cu 
Christos pe cruce : se va afla între 
doi tilhari.

Cei în cauză sfidează însă pur și 
simplu nesfîrșitele dezvăluiri, își per
mit să ignore cu totul acuzațiile a- 
duse. Citeodată, însă, se întîm- 
plă ca vreun potentat să se 
vadă încolțit. Și atunci, cel care 
i-a dezvăluit mâtrapazlîcurile poa
te fi găsit într-o bună dimineață

RĂSFOIND 
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ciuruit de gloanțe în pat, sau poate 
fi împușcat intr-un club de noapte, 
sau chiar în biserică.

Această corupție, care otrăvește 
întreaga țară, dă peste cap orice în
cercare de a introduce ordine în e- 
conomia națională, împiedică orice 
reformă, este explicată în diverse 
moduri. O mare vină se atribuie sis
temului politic, care dăinuie din pe
rioada colonialismului american 
(1898—1946) și care, după cum se 
spune, i-ar determina în mai mare 
măsură decît alte sisteme pe can
didați la funcții oficiale să-i cîștlge 
pe alegători prin anumite avantaje 

materiale. De aici 
pînă la mituirea 
alegătorilor nu 
mai este decît un 
pas. Vina princi
pală este însă a- 
tribuită stăpînirii 
coloniale spanio
le : nu numai că 
ea a creat siste
mul social feudal, 
pînă astăzi ne
zdruncinat în e- 
sența sa și care 

este înfățișat ca un destin impus de 
dumnezeu, dar ea a creat și sistemul 
de cumpărare și vinzare a funcțiilor, 
al cărui urmaș direct este corupția 
de astăzi.

în lunile ianuarie și februa
rie ale anului 1970, idilismul 
feudal a fost sfîșiat de un șir 
de violente demonstrații studen
țești. La aceasta s-a adăugat o 
gravă criză economică, cu efecte ne
faste : un procentaj de șomeri totali 
și parțiali, care se ridică Ia 25 la 
sută din forța de muncă, devaloriza
rea monetară cu circa 60 la sută în 
decurs de un an, înrăutățirea balan
ței de plăți și comerciale și o puter
nică inflație, care situează Filipinele 
pe primul loc în Asia.

In orice caz, în rîndurile celor 
avuți se face simțită teama. Cînd în 
ianuarie trecut pesțe Manila s-a re
vărsat valul demonstrațiilor, bogății 
au fugit din cartierele de vile încon
jurate de ziduri groase și păzite de 
polițiști particulari (o specialitate fi- 
lipineză). refugiindu-se in marile 
hoteluri din centrul orașului, unde 
sperau să fie mai la adăpost. Intr-o 
țară care încă mai este în proporție 
de 67 Ia sută agrară, populația ru
rală încă n-a ajuns Ia capătul răb
dării, dar această clipă devin» tot 
mai apropiată".

aver.se


viața internațională

O imagine curentâ în aceste zile pe întreg teritoriul S.U.A. Apropi- 
indu-se de clădirea Ministerului Justiției din Washington, numeroși 
demonstranți, care fac cu degetele semnul V, devenit simbolul pâcii 
în Vietnam, au ajuns în fața unei bariere de polițiști, echipați cu 
măști de gaze și înarmați cu bastoane de cauciuc. Fără să se lase 

. intimidați de această desfășurare a forțelor represive, tinerii demon
stranți, mulți dintre ei foști combatanți, cer aducerea imediată acasă 
a tuturor unităților americane din Vietnamul de sud și din celelalte 

țări ale peninsulei Indochina
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BUDAPESTA berlin Vernisajul expoziției

Adunarea Consiliului Mondial
• •

al Păcii și-a încheiat lucrările
BUDAPESTA 17. — Coresponden

tul nostru, Al. Pintea, transmite : 
La Budapesta au luat sfîrșit lucrările 
Adunării Consiliului Mondial al Pă
cii. In cadrul ședinței de închidere 
au fost prezentate rapoartele grupe
lor de lucru.

Cei peste 700 de delegați, invitați 
și observatori din 125 de țări au a- 
doptat in unanimitate un manifest 
adresat tuturor popoarelor lumii, 
chcmîndu-le să-și unească eforturile 
in lupta pentru pace, independență 
națională, împotriva imperialismu
lui și războiului. Adunarea Consi
liului Mondial al Păcii și-a exprimat 
sprijinul pentru cauza dreaptă a po
poarelor din Indochina. Participanții 
au subliniat că ideea convocării unei 
conferințe europene in problemele

Premierul canadian 
a sosit la Moscova

VARȘOVIA
„P.C.R. 50 de ani de activitate"

SAIGON 17 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Comandamentului 
american de la Saigon a declarat că 
o brigadă de aviație, staționată in 
provincia Binh Duong, la 30 km 
nord de Saigon, a fost supusă tiru
lui de rachete al unităților F.N.E., 
suferind importante pagube mate
riale.

Au fost semnalate, totodată, lupte

în provincia Quang Ngai și în Delta 
fluviului Mekong, în cursul cărora 
au fost scoși din luptă numeroși sol
dați și ofițeri saigonezi. Purtătorul 
de cuvînt al Comandamentului ame
rican a arătat că bombardierele 
„B-52“ au intervenit pentru sprijini
rea trupelor americano-saigoneze a- 
flate în dificultate.

INTENSIFICAREA LUPTELOR IN CAMBQDGIA
PNOM PENH 17 (Agerpres). — 

Trupele saigoneze au declanșat o 
nouă operațiune pe teritoriul cam
bodgian ; denumită „Cuu Long 44", 
aceasta se desfășoară după cum au 
anunțat surse de la Pnom Penh, în 
regiunile Kien Tuong, Kieng Phong, 
Chau Doc și Kien Giang, cu partici
parea mai multor mii de militari 
saigonezi. Este cea de-a treia ope
rațiune în care sint angajate, in mo
mentul de față, trupe ale regimului 
de la Saigon, pe teritoriul cambod-

gian, împotriva forțelor de rezisten
ță populară.

Agențiile de presă semnalează, în 
același timp, violente ciocniri între 
patrioți și unități ale regimului Lon 
Nol-Sirik Matak în provincia Oddar 
Mean Chey din nord-vestul Cambod- 
giei.

MOSCOVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La in
vitația guvernului sovietic, luni a 
sosit la Mosoova intr-o vizită oficia
lă, primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau. Oaspetele ca
nadian a fost întîmpinat de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte ofi
cialități sovietice.

în cele zece zile cît va rămîne în 
Uniunea Sovietică, premierul cana
dian va purta cu Alexei Kosîghin și 
cu alte persoane oficiale convorbiri 
privind relațiile dintre Canada și 
U.R.S.S. și diferite probleme interna
ționale, printre care situația din Eu
ropa și din Asia de sud-est. El ur
mează, de asemenea, să viziteze o 
serie de orașe din Uniunea Sovietică.

★
într-o declarație făcută ziariști

lor înainte de a pleca spre Moscova, 
Pierre Elliott Trudeau, premierul 
Canadei, a relevat că principalul scop 
al vizitei sale în U.R.S.S. îl consti
tuie îmbunătățirea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică — relatează din 
Ottawa agenția TASS. Trudeau a 
opinat că există numeroase posibili
tăți de intensificare a relațiilor so- 
vieto-canadiene, menționind, in con
text, colaborarea în domeniul dez
voltării ținuturilor arctice, al comer
țului, precum și în extinderea schiim 
burilor culturale și tehnico-științifice’.

■ecurltățll șl cooperării a găsit 
înțelegere și sprijin. Ei s-au pronun
țat pentru o conferință mondială in 
problemele dezarmării, pentru lichi
darea bazelor militare de pe terito
rii străine și pentru 
blocurilor militare.
In Consiliul Mondial al 

Prezidiul acestuia au fost 
reprezentanți ai unor organizații na
ționale ; prof. Tudor Ionescu, preșe
dintele Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din România, a fost 
ales membru al Prezidiului.

Pal Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, 
Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri, au primit 
luni pe membrii Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii și pe șefii de
legațiilor participante Ia Adunarea 
Consiliului Mondial al Păcii,

★
Luni s-a desfășurat la Budapesta 

consfătuirea reprezentanților mișcă
rilor pentru apărarea păcii din 23 de 
capitale și mari orașe de pe conti
nentul european. Mișcarea pentru 
pace din capitala țării noastre a fost 
reprezentată de prof. Tudot Ionescu. 
Participanții au constatat cu satisfac
ție că guvernele unui număr de țări 
europene au întreprins pași însemnați 
în direcția pregătirii convocării Con
ferinței general-europene în proble
mele securității și colaborării pe 
continentul nostru și au exprimat 
hotărîrea mișcărilor pentru pace pe 
care le reprezintă de a face totul 
pentru sprijinirea organizării și des
fășurării cu succes a conferinței.

dizolvarea

Păcii si In 
incluși noi

UN INTERVIU 
AL LUI W. ROGERS
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

„Sîntem foarte dornici să negociem 
cu Uniunea Sovietică o reducere re
ciprocă a forțelor noastre din Eu
ropa". a declarat duminică, într-un 
interviu televizat, secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, referin- 
du-se la propunerile în acest sens 
făcute joia trecută, la Tbilisi, de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. El a anunțat, tot
odată, că ambasadorul S.U.A. la 
Moscova a primit instrucțiuni de a 
lua contact cu oficialitățile sovietice 
in legătură cu aceste propuneri.

în Camera Comunelor 
a început

PENTRU PIAȚA COMUNA"
LONDRA 17 (Agerpres). — „Bă

tălia politică pentru Piața comună", 
cum o califică agenția France Presse, 
a început luni după-amiază în Ca
mera Comunelor, cînd Geoffrey Rip- 
pon, ministrul britanic pentru pro
blemele europene, a făcut o expu
nere detaliată asupra rezultatelor 
negocierilor de săptămina trecută, de 
la Bruxelles, cu reprezentanții „celor 
șase". In fața unei săli arhipline, 
Rippon a prezentat succesiv conclu
ziile tratativelor sale asupra proble
mei exporturilor de zahăr ale țărilor 
membre ale Commonwealth-ului în 
perspectiva aderării Marii Britanii 
la C.E.E. ; contribuția viitoare a 
Marii Britanii la finanțarea bugetu
lui Pieței comune și perspectivele 
încheierii unui acord cu „cei șase".

La încheierea expunerii, într-o at
mosferă de vacarm, un adevărat ba
raj de întrebări și reproșuri a fost 
îndreptate împotriva lui Geoffrey 
Rippon, din ambele aripi ale Came
rei. Purtătorul de cuvînt al laburiști
lor. Denis Healey, a declarat că la 
Bruxelles, Rippon s-a „dezumflat ca 
un balon de săpun". Interesele țări
lor producătoare de zahăr — a afir
mat el — n-au fost de loc garantate. 
Fostul premier, Harold Wilson, a ce
rut guvernului să se angajeze că nu 
va negocia și problema produselor 
lactate ale Noii Zeelande de pe a- 
ceeași bază ca și cea adoptată în ce 
privește exporturile,.de zahăr ale ță
rilor Commonwealth-ului. Critici se
vere au fost adresate, de asemenea, 
și în legătură cu celelalte aspecte 
prezentate de Rippon.

GENOVA

Aprecieri elogioase 
pentru standul 

turistic românesc
In prezența ministrului turis

mului și spectacolelor al Italiei, 
Matteotti, la Genova a fost inau
gurată cea de-a Il-a expoziție 
internațională consacrată vacan
ței și turismului. Participă 626 
de întreprinderi specializate 
din 25 de țări ale Europei, Afri
cii și continentului american. 
România este prezentă cu un 
stand organizat de Ministerul 
Turismului, unde — cu ajutorul 
diapozitivelor și fotografiilor in 
culori, al pliantelor și produse
lor de artizanat — sînt prezen
tate cele mai frumoase zone tu
ristice din țara noastră. Vizi- 
tînd standul românesc, ministrul 
Matteotti i-a felicitat pe orga
nizatori exprimind, totodată, do
rința ca relațiile turistice dintre 
Italia și România, precum și an
samblul relațiilor dintre cele 
două țări să cunoască o continuă 
dezvoltare.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României în 

R. D. Germană, Nioolae Ghenea> 
a fost primit, la 17 mai, de preșe
dintele Camerei Populare a R. D. 
Germane, Gerald Getting. Convorbi
rea, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, a prilejuit un 
schimb de vederi privind dezvoltarea 
relațiilor parlamentare intre Româ
nia și R. D. Germană.

Un plan privind lărgirea 
cooperării culturale între
R. D. Vietnam și R. P. Al
bania pe an‘i 1971—1972 a *ost 
semnat la Hanoi, informează agen
ția V.N.A.

Personalul serviciilor de 
semnalizare ale căilor fe
rate din S.U.A. a decis.să intre 
in gcevă începînd de luni dimineață, 
după ce tratativele dintre reprezen
tanții sindicatului și cei ai patrona
tului au eșuat. Neprezentarea la lu
cru a celor 13 000 de lucrători de la 
serviciile de semnalizare paralizează 
efectiv întregul trafic feroviar din
S. U.A. Administrația oonsideră aceas
tă grevă drept „un grav pericol" pen
tru economie.

Luni a sosit la Varșovia 
Wolfgang Mischnick, președintele 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
Liber-Democrat din Bundestagul 
vest-german. La plecarea din Bonn, 
Wolfgang Mischnick a declarat că 
scopul vizitei sale este de a purta 
convorbiri cu fruntași ai vieții po
litice din R. P. Polonă, in probleme 
legate de Tratatul polono-vest-ger- 
man.

Convenția Instituțiilor Re
publicane (C.I.R.) - una din 
principalele formațiuni ale stingi! 
necomuniste franceze — a ținut du
minică, la Vienne (Isăre), o reuniune 
consacrată examinării posibilităților 
de creare a unui nou partid socialist. 
La începutul lunii iunie urmează să 
aibă loc o reuniune comună a condu
cerilor C.I.R. și actualului Partid so
cialist francez, care iși propun crea
rea unei formațiuni socialiste mai 
largi.

Sesiunea Comitetului Co
misiei iugoslavo-grecești 
pentru irigații și drenări și-a înche
iat lucrările la Atena. In timpul dis
cuțiilor s-a căzut de acord asupra 
aspectelor legate de cooperarea din
tre cele două țări și programul Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare în 
elaborarea studiului privind amena
jarea rîului de frontieră Varâar. Tot
odată, se anunță că a fost creată o 
comisie mixtă care se va întruni al
ternativ la Skopljie și Sa'lonik.

Consulul general al Is
raelului la Istanbul, EPh<aim 
Elrom, a fost răpit luni de opt per
soane înarmate, rămase neidentifica
te. Răpitorii au pătruns în cursul zi
lei in locuința consulului general, 
situată în plin centrul orașului, după 
care s-au îndreptat, împreună cu 
acesta, într-o direcție necunoscută.

Premierul Consiliului de 
Stat al BL P. Chineze, Ciu 
En-lai, și vicepremierul Li Sien-nien 
au primit pe membrii delegației co
merciale din Malayezia, care se află 
în vizită în R. P. Chineză. Agenția 
China Nouă menționează că, cu acest 
prilej, a avut loc o discuție priete
nească.

Le Duan, P™n-se°re<»r *1 C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, oare a făcut o vizită in 
R. P. Chineză, a plecat spre patrie. 
In timpul vizitei, Le Duan a avut o 
întrevedere ou premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
anunță agenția China Nouă.

0 delegație economică 
italiană a plecat la Pekin. 
Ministrul comerțului exterior al Ita
liei, Mario Zagari, a părăsit- luni 
Roma, îndreptîndu-se spre Pekin, in 
fruntea unei delegații economice, cu- 
prinzind reprezentanții a 43 de în
treprinderi și instituții bancare de 
stat și particulare — anunță agenția 
ANSA. Vizita oficială în R. P. Chi
neză a ministrului italian al comer
țului exterior va dura pină la 26 mai.

de Vladimir Bakarici, membru în 
Biroul Executiv al Prezidiului U.C.I. 
înaintea plecării, Bakarici a declarat 
că există convingerea că vizita în 
R. F. a Germaniei și discuțiile cu re
prezentanții Partidului social-demo
crat vor oontribui la o mai bună în
țelegere reciprocă și la dezvoltarea 
cooperării în problemele de interes 
comun.

Secretarul general al Con
siliului Național al P. C. din 
India, Rajeswara Rao, a subliniat 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizată la Bangalore (statul My
sore), că partidul comunist se pro
nunță pentru desăvîrșirea reformei 
agrare și lichidarea proprietăților 
moșierești. El a arătat că partidul 
comunist va desfășura o activitate 
susținută pentru 
rilor sindicatelor, 
rea principalelor 
miei naționale, a 
liere, băncilor și 
ciale străine.

extinderea dreptu- 
pentru națiorializa- 
ramuri ale econo- 
companiilor petro- 
instituțiilor comer-

JL

Nestor Ignat, președintele U- 
niunii ziariștilor din Republica 
Socialistă România, și Sandor 
Bares, președintele Uniunii zia
riștilor din Republica Popu
lară Ungară, au semnat luni, la 
Budapesta, protocolul de cola
borare dintre uniunile ziariști
lor din cele două țări pe anul 
1971.

însemnate
arme, alimt-nte
nind insurgenților oe acționau în dis
trictul Moneragala au fost capturate 
de către forțele de securitate 
ceyloneze, anunță postul de radio 
Colombo.

cantități de
ți muniții aparți-

BERLIN 17. — Corespondentul A- 
gerpres. Șt. Deju, transmite : La 
Centrul de expoziții internaționale 
din capitala R.D. Germane, la 17 mai 
a avut loc vernisajul expoziției 
„P.C.R. — 50 de ani de activitate". 
Expoziția oglindește aspecte ale miș
cării muncitorești din România, mo
mente importante ale drumului eroic 
de luptă și victorii străbătut de 
Partidul Comunist Român, de la în
ființare pînă în zilele noastre.

La vernisajul expoziției au fost de 
față Hermann Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Paul Markowski, șeful Sec
ției relații internaționale a C.C. al

ORIENTUL
APROPIAT

ÎNTREVEDERI LA SEDIUL
O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, s-a întîlnit luni, la sediul 
Națiunilor Unite, cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și cu re
prezentantul acestuia în Orientul A- 
propiat, Gunnar Jarring. Scopul 'Vi
zitei lui Rogers la sediul O.N.U. a 
fost de a face cunoscute lui U Thant 
concluziile sale în urma recentului 
turneu întreprins în unele capitale 
arabe și la Tel Aviv — informează 
agențiile de presă.

După întîlnire, William Rogers a 
declarat ziariștilor că discuțiile care 
au loc între S.U.A. și guvernele in
teresate, inclusiv cu secretarul ge
neral al O.N.U. și cu Jarring, vor 
continua în vederea realizării unui 
„acord interimar" asupra redeschi
derii Canalului de Suez, ca o etapă 
spre o reglementare de ansamblu a 
conflictului din Orientul Apropiat.

NOI NUMIRI IN R.A.U.
CAIRO 17 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. anunță că președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, a emis un decret în 
baza căruia Mohamed Dakroury a 
fost numit in funcția de secretar ge
neral ad-intenim al Uniunii Socia
liste Arabe. Mohamed Dakroury a 
cerut conducătorilor și organizațiilor 
Uniunii Socialiste Arabe la toate 
nivelurile să militeze pentru consoli
darea unității naționale și salvgar
darea cuceririlor dobîndite de po
porul egiptean. El a declarat că U- 
niunea Socialistă Arabă trebuie să 
fie conducătorul și autoritatea supre
mă în țară, relevă agenția M.E.N.

Aceeași agenție anunță că genera
lul maior Saad El Shazly a fost nu
mit șef al statului major al forțelor 
armate ale R.A.U., post care rămă
sese vacant după ce Mohamed Sadek 
a preluat conducerea Ministerului 
Apărării.

★
Ziarul „Al Ahram", reluat de a- 

genția M.E.N., informează că 110 
persoane au fost arestate în R.A.U. 
pentru implicare în tentativa eșuată 
de complot. Potrivit ziarului, auto
ritățile egiptene de resort anchetea
ză în prezent acțiunile împotriva 
securității de stat ale celor arestați.

SITUAȚIA DIN 
PAKISTANUL DE EST
• DECLARAȚIA GUVERNATO

RULUI MILITAR
CAR ACI 17 (Agerpres). — Guver

natorul militar al Pakistanului de est, 
generalul Tikka Khan, a afirmat în- 
tr-un interviu acordat agenției pakis
taneze de presă că orice rezistență 
activă a partizanilor secesiunii din 
provincia răsăriteană a țării a fost 
lichidată.

Tikka Khan a recunoscut existența 
unor dificultăți în aprovizionarea zo
nelor dens populate din Pakistanul 
oriental, subliniind însă că zvonurile 
potrivit cărora in aceste regiuni ar fi 
fost declanșată foametea sînt lipsite 
de temei.

In capitala provinciei răsăritene — 
Dacca — restricțiile de circulație au 
fost reduse cu încă două ore, rămî- 
nind în vigoare numai de la miezul 
nopții pină la ora 4 dimineața.

Convorbirile oficiale d=n* 
tre Janos Peter, ministrul de exter
ne al R.P. Ungare, și Nguyen Țhi 
Binh, ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
au luat sfîrșit luni la Budapesta.

Consiliul Poporului al 
Republicii Siria a a>>robat 
Carta privind constituirea Federației 
Republicilor Arabe. Hotărîrea creării 
federației a fost adoptată, după cum 
se știe, la reuniunea de la Benghazi, 
din aprilie a.c.

Sesiunea Consiliului Su
prem al Republicii Demo
crate Populare a Yemenu
lui și-a încheiat lucrările la Aden. 
Au fost alese noile organe de con
ducere ale forului legislativ suprem. 
In funcția de secretar general al 
Consiliului Suprem al R.D.P. a Ye
menului a fost ales Abdel Fatah 
Ismail.

0 delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia 
și a Uniunii Socialiste a Poporuhu 
Muncitor a sosit la Boțin pentru o 
vizită de șapte zile — anunță agen
ția Taniug. Delegația este condusă

Vulcanul Etna 
tinuă să erupă cu 
lență. Principalul 
voi de lavă care 
boară pantele munte
lui înaintează pe un 
front larg de aproape 
300 de metri, înălțimea 
valului de magmă fi
ind de circa 3,6 metri. 
După ce a carbonizat 
in calea sa mii de pini, 
castani și aluni și a 
distrus trei poduri ale

autostrăzii montane 
(in fotografie — unul 
din podurile distruse) 
lava amenință 
așezările de la 
Etnei. Această 
considerată ca 
puternică din 
cind a fost 
localitatea Mascali — 
primejduiește așeză
rile Sânt Alfio și 
Fornazzo. Deși specia-

direct 
poalele 
erupție, 
cea mai 
1928 — 
distrusă

liștii consideră că lava 
se va scurge printre 
aceste localități, fără 
a le asalta direct, lo
calnicii 
specți, 
mult cu 
foc a 
cale unele bariere pri
mitive pe care ei le-au 
inălțat spre a-și pro
teja livezile, viile și 
locuințele.

sint circum- 
cu atit mai 
cît fluviul de 
măturat din

P.S.U.G., alți membri și membri su- 
pleanți ai C.C. al P.S.U.G.. reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D.G., printre care Ewald 
Moldt, locțiitor al ministrului, repre
zentanți ai partidelor și organiza
țiilor de masă din R.D.G., numeroase 
alte personalități ale vieții politice, 
precum și conducători și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Berlin.

Paul Wandel, președintele Ligii 
pentru prietenia între popoare, care 
a deschis expoziția, a vorbit despre 
crearea și activitatea P.C.R., subli
niind tradițiile de solidaritate dintre 
comuniștii germani și români, rolul 
conducător al P.C.R. în construcția 
socialismului, importanța celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. In continuare, vorbito
rul s-a referit la legăturile frățești 
dintre P.S.U.G. și P.C.R.. dintre po
poarele celor două țări, subliniind 
sprijinul acordat de Republica So
cialistă România primirii R.D. Ger
mane în O.N.U. și în alte organisme 
internaționale. La rîndul său, amba
sadorul României lâ Berlin. Nicolae 
Ghenea, a relevat cele maii impor
tante momente din istoria Partidului 
Comunist Român, succesele dobîn
dite de poporul român în construc
ția socialismului, sub conducerea 
P.C.R., precum șl relațiile bune e- 
xistente între P.C.R. și P.S.U.G., în
tre Republica Socialistă România șl 
R.D. Germană.

VARȘOVIA 17 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : In capitala Poloniei 
s-a deschis tradiționalul Tirg In
ternațional de Carte. România 
este prezentă cu un stand cu- 
prinzind circa 700 de volume, 
reprezentind majoritatea editu
rilor din țară.

La loc de frunte sint expuse 
volumele cuprinzind operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
precum șl volumul biograf V 
„Nicolae Ceaușescu", apărut 
colecția „Destine politice" a L- 
diturii Seghers din Paris.

Editura Politică și centrala 
cărții „Libri" din București ex
pun numeroase lucrări originale, 
traduceri, lucrări ale scriitori
lor naționalităților conlocuitoare, 
coeditări cu firme străine, mar- 
cind astfel o prezență prestigi
oasă in compania a peste 200 
de edituri din 20 de țări, care 
prezintă aproximativ 60 000 de 
lucrări din cele mai diferite do
menii de activitate.

CORESPONDENTE DIN:
SOFIA

După referendumul 
popular de duminică

Azi, sesiunea Adunării Populare a Bulgariei 
pentru proclamarea noii constituții

In tot cursul zilei de luni, Comi
sia centrală pentru desfășurarea re
ferendumului asupra noii constitu
ții a lucrat intens. După ce a primit 
rezultatele finale din județe, care 
consemnează că votarea in țară s-a 
terminat in timpul prevăzut de lege, 
evidențiind participarea in masă a 
celor înscriși in liste — in marea 
majoritate a județelor procentele par
ticipării la vot sint in jur de 99,9 la 
suta, dovedind atmosfera de înălță 
conștiință politică in care s-a desfă
șurat referendumul — comisia a tre
cut la numărătoarea voturilor pentru 
a putea pune la dispoziția sesiunii 
Adunării Populare de marți, rezul
tatele finale ale referendumului.

Despre această atmosferă însufle
țită care a transformat ziua de 16 
mai, ziua referendumului, intr-o 
mare sărbătoare populară au vor
bit in relatările lor toți repor
terii ziarelor care au apărut luni 
in R. P. Bulgaria. „O manifestare 
însuflețită a unității și coeziunii po
porului" este titlul din „Rabotnicesco 
Delo", sub care se publică pe trei 
pagini ample relatări de la centrele

de votare din Sofia și din țari. Alte 
titluri ca : „O zi istorică pentru Bul
garia", „Am votat pentru avintul pa
triei", „Calea sigură a viitorului" etc. 
reflectă entuziasmul cu care intregul 
popor bulgar s-a prezentat la vot. 
Prin modul in care au participat, pe 
tot parcursul celor 40 de zile cit a 
durat dezbaterea, cu propuneri con
crete privind adăugiri, precizări șqu 
îmbunătățiri ale proiectului noii 
constituții, prin felul in care au ras- 
puns chemării de a participa cu toții 
la vot, cetățenii Bulgariei socialiste 
au dovedit că sînt conștienți de actul 
istoric la care au luat parte, că sint 
conștienți că au votat legea de căpă
ta a țării, lege care precizează ca
racteristicile fundamentale ale so
cietății bulgare in actualul stadiu al 
construcției socialiste.

Noua constituție, care va fi pro
clamată marți in sesiunea Adunării 
Populare, a fost un act de necesitate 
vitală pentru R.P. Bulgaria — țară 
in care orînduirea socialistă a 
triumfat.

C. AMARIȚEI

SANTIAGO DE CHILE
„Ziua națională a muncii voluntare11

Prezenți - două milioane!
Ziua de 16 mai a fost o duminică 

neobișnuită la Santiago ca și în în
treaga țară : a fost ziua unei acțiuni 
de masă patriotice cu profundă sem
nificație politică.

Inițiată de organizațiile de tineret 
din Chile, cu sprijinul Președinției 
Republicii, „ZIUA NAȚIONALA A 
MUNCII VOLUNTARE" a devenit lo
zinca „celei mai mari mobilizări 
populare, cunoscute în istoria țării 
(după cum scrie marele ziar „EL SI- 
GLO"). Pe străzile capitalei, in mod 
obișnuit interzise pentru mașini grele, 
au circulat convoaie de camionete și 
autobuze, indreptindu-se spre perife
riile capitalei, unde zeci de mii de 
participanți la „Ziua națională a 
muncii voluntare" au pus umărul la 
lucrările de amenajare a cartierelor 
mărginașe. Președintele Salvador Al
lende, membri ai guvernului, condu
cători ai partidelor din Frontul Uni
tății Populare au vizitat diferitele 
șantiere unde în acea zi de dumini
că era in toi munca voluntară. Sena
torul Luis Corvalan, secretarul gene
ral al partidului comunist, a fost pre
zent in mijlocul cetățenilor la acțiu
nile desfășurate la Valparaiso, minis
trul economiei, Pedro Vușcovic — la 
uzinele textile Yarur, ministrul mi
nelor, Orlando Cantuarias — în de
partamentul „El Loa".

Dincolo de rezultatele ei practice 
pentru economia națională, „Ziua na
țională a muncii voluntare" a dobindit 
o rezonanță politică deosebită, puțind 
fi considerată ca expresia unui răs
puns colectiv dat de chilieni apelului 
făcut de președintele Allende la spo
rirea eforturilor pentru redimensio- 
narea economiei naționale. „Marea 
bătălie — spunea Allende, la 1 Mai — 
marea bătălie pentru Chile este acum 
și va fi și în viitor — producția... Am 
depus și vom depune toate eforturile 
necesare pentru a opri inflația, pen
tru a stăvili șomajul. Dar nu se poate 
opri inflația, dacă nu se produce mai 
mult".

Sporirea producției naționale, sursa 
principală de ridicare a nivelului de 
viață, formează una din preocupările 
principale ale C.U.T. (Centrala Unică 
a Oamenilor Muncii din Chile), fiind 
in centrul dezbaterilor organizate de 
diferite organizații profesionale, mun
citorești și intelectuale.

„Oamenii muncii din industriile 
recent etatizate — scrie ziarul „PURO 
CHILE" — au demonstrat cu clari
tate de ce este in stare un popor 
cînd preia, el însuși, pîrghiile proce-
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«ului social economic. Minerii de la 
exploatările de cărbune și de salpe
tru, muncitorii de la întreprinderile 
„Torne", „Yarur" și alții au înde
plinit sarcinile de creștere a produc
ției, prestînd numeroase ore de 
muncă voluntară, fără ca cine
va să le fi cerut, stimulați de con
știința lor de clasă și știindu-se prin
cipalii răspunzători ai prezentului și 
viitorului proces politic în care s-a 
angajat poporul chilian".

Țărănimea din Chile, în a cărei 
viață reforma agrară a adus schim
bări esențiale, se încadrează activ 
in acest proces. La „Ziua naționa
lă a muncii voluntare" a luat parte 
și populația rurală. Ca și in zilele 
obișnuite de lucru, reprezentanții 
autorităților au continuat, la 16 
mai, inminarea la fața locului, pe 
păminturile expropriate, a noilor ti
tluri de proprietate. Conferința națio
nală a confederației țărănești „Ran- 
quil", care a avut loc săptămina trt- 
cută, a exprimat, pe baza mandatului 
primit de delegați, angajarea hotărl- 
tă „în marea sarcină pentru creșterea 
producției agrare și animaliere".

La „Ziua națională a muncii volun
tare" au participat și zeci de mii de 
cetățeni care nu aparțin partidelor 
Unității Populare. La organizarea și 
desfășurarea acestei acțiuni a adus o 
contribuție activă Organizația națio
nală a tineretului democrat creștin, 
ceea ce reflectă tendințele de stingă 
din fostul partid de guvernămînt. 
Toate ziarele consemnează faptul că, 
împreună cu tinerii democrat-creștini, 
la muncile voluntare au participat 
Radomiro Tomic, ex-candidatul par
tidului democrat-creștin la alegerile 
prezidențiale din 4 septembrie, și de
putatul Bernardo Leyghton, unul din 
liderii marcanți ai acestui partid. Se 
dovedește, scrie „Puro Chile" in edi
torialul citat mai sus, că „inițiativa 
tinerilor în proclamarea „Zilei națio
nale a muncii voluntare" trece dinco
lo de cadrul Unității Populare, avînd 
semnificația unei colaborări largi în 
făurirea noului Chile".

„Toți avem prilejul și datoria mo
rală să muncim pentru Chile", se 
arăta in chemarea organizațiilor de 
tineret pentru „Ziua națională a mun
cii voluntare".

Iar chemarea a fost urmată intru 
totul. Au fost prezenți două milioane 
de chilieni. Adică marea majoritate a 
populației active.

Eugen POP


