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• ÎNDEMN PUTERNIC PENTRU SPORI
REA CONTRIBUȚIEI ȚĂRĂNIMII COOPE
RATISTE LA PROPĂȘIREA ECONOMIEI 
NOASTRE SOCIALISTE. Telegrame a 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu • 150 de ani de la 
mișcarea revoluționara din 1821. RĂS
COALA LUI TUDOR VLADIMIRESCU ÎN 
CONTEXTUL MIȘCĂRILOR REVOLUȚIO

NARE ALE EPOCII

VIZITA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII FEDERALE A GERMANIEI,

Cincinalul pune in fața industriei
noastre o sarcină importantă:

REDUCEREA CONTINUA

în cartiere

GUSTA V HEINEMANN k CHELTUIELILOR
CONVORBIRI OFICIALE MATERIALE

ale Capitalei 
și la Fabrica 

de mașini-unelte
și agregate

In cursul dimineții de marți, pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
în vizita în țara noastră au luat 
cunoștință de unele aspecte ale in
dustriei bucureștene, de realizări 
urbanistice și edilitare din Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de vice
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Emil 
Bodnaraș, de primarul general al 
Capitalei, Dumitru Popa, precum și 
de membrii misiunii române ata
șate pe lîngă președintele R. F. a 
Germaniei — Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, ge- 
neral-locotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Tudor Jianu, directorul pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Se străbat artere principale ale 
Capitalei, împodobite cu steaguri 
ale celor două state, pînă în mo
dernul cartier Titan. Numeroși 
bucureșteni salută cu căldură pe 
oaspeți.

La întretăierea bulevardelor 
Baba Novac și Leontin Sălăjan, 
unde se află un mare complex co
mercial, se face un prim popas. în 
fața unei machete reprezentînd 
noul cartier Titan, arhitectul șef a) 
Capitalei, Tiberiu Ricci, înfățișează 
oaspeților aspecte ale dezvoltării 
urbanistice și arhitecturale ale a- 
cestui veritabil orășel care se în
tinde pe aproape 700 ha. Se dau 
explicații cu privire la ritmul con
strucțiilor, la metodele folosite, la 
măsurile adoptate pentru a se asi
gura cartierului o ridicată funcțio
nalitate urbanistică. Oaspeții sînt 
informați că noul cartier este in 
continuă dezvoltare ; în final, an
samblul Titan va fi format din 15 
complexe rezidențiale, cu peste 
70 000 de apartamente, urmînd ca 
aici să locuiască circa 220 000 de 
bucureșteni.

In timpul discuțiilor se exprimă 
cuvinte de apreciere asupra modu
lui cum au fost rezolvate multiple
le probleme pe care le ridică înăl
țarea unui asemenea mare cartier, 
a concepției arhitecturale folosite.

Oaspeții vizitează apoi una din 
cele mai mari și mai noi între
prinderi din această parte a Capi
talei — Fabrica de mașini-unelte 
și agregate. Această modernă uni
tate, a cărei vîrstă nu depășește un
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In fața unei machete ce reprezintă noul cartier Titan, oaspeților le sînt înfățișate aspecte ale dezvoltării ur
banistice ale acestei zone a Capitalei

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut loc, marți 
birile oficiale 
Consiliului de 
cii Socialiste
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Federale a Germaniei, Gustav 
Heinemann.

Din partea română la convorbiri

dimineața, convor- 
între președintele 
Stat al Republi- 

România, Nicolae

Dineu oficial in onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu

Marți seara, in saloanele Hote
lului Intercontinental București, 
președintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, 
împreună cu soția, Hilda Heine
mann, au oferit un dineu în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și a so
ției sale, Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe Ma
urer, cu soția, Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Dumitru Popa, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, precum și Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, împreună cu soțiile, 
membri ai Consiliului de Stat și 

au participat: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Vasile Gliga, adjunct al mi- 

ai guvernului, alte personalități 
ale vieții politice, sociale și cultu
rale.

Au luat parte Walter Scheel, vi
cecancelar și ministrul federal al 
afacerilor externe, împreună cu 
soția, și celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Federale a Germaniei în 
România.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav Hei
nemann, și președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit toasturi. 

nistrului afacerilor externe, Con
stantin Oancea, ambasadorul 
României în R. F. a Germaniei, și 
Cornel Vladu, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea R. F. a Germaniei au 
luat parte : Walter Scheel, vicecan
celar și ministrul federal al aface
rilor externe, Dietrich Spangen- 
berg, secretar de stat, șeful Ofi
ciului Prezidențial Federal, Erich 
Strătling, ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București. Conrad Ahlers, 
secretar de stat, șeful Oficiului Fe
deral de 'jPresă, Fritz Caspari, di
rector ministerial, adjunct al șefu
lui Oficiului Prezidențial Federal, 
Bernd von Staden, director minis
terial, șeful Departamentului Poli
tic din Ministerul Federal al Afa
cerilor Externe, Renate Finke 
Osiander, consilier de legație, șe
ful referenturii pentru Europa de

Recepție oferită de președintele
Gustav Heinemann

oferit marți seara o

de Stat al Repu-

Președintele Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav Heinemann, 
împreună cu soția, Hilda Heine
mann, au 
recepție în onoarea președintelui 
Consiliului ' ' " “
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, în saloanele Hotelului 
Intercontinental-București.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekas 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Ștefan Pe
terfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, împreună cu soțiile, vice-

Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, Elena Maurer, 
au oferit marți un dejun în onoarea 
președintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, și a 
soției sale, Hilda Heinemann.

Au luat parte Emil Bodnaraș. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și soțiile acestora, 
membri ai Consiliului de Stat, ai 
guvernului și alte persoane oficiale. 

Est din Ministerul Federal al Afa
cerilor Externe.

In cadrul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind relațiile 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală a Ger
maniei, posibilitățile extinderii a- 
cestora. S-a relevat că există con
diții pentru o mai largă cooperare 
economică, pentru promovarea 
unor forme noi de colaborare teh- 
nico-științifică reciproc avantajoa
să, pentru multiplicarea schimbu
rilor culturale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, probleme privind 
îmbunătățirea climatului pe conti
nentul european, destinderea și 
pacea în lume.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă.

președinți ai Marii Adunări Națio
nale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, academicieni 
și alți oameni de știință și cultură, 
generali, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști români și străini.

Au luat parte Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul federal 
al afacerilor externe, și celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Republicii Federa
le a Germaniei în România.

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

înainte de începerea recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

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

(Agerpres)

Au luat parte Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul federal al 
afacerilor externe, și membri ai 
delegației oficiale care însoțesc pe 
președintele R. F. a Germaniei.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
președintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, au 
toastat pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de colaborare 
dintre cele două state.

(Agerpres)

DE PRODUCȚIE
O caracteristică principală a planului cincinal 1971—1975 o consti

tuie orientarea fermă spre ridicarea calitativă a întregii economii, spre 
creșterea mai rapidă a eficienței economice în toate domeniile, în ve
derea realizării unui spor mai mare de venit național. Punctul nodal 
al creșterii eficienței în întreaga economie națională îl reprezintă re
ducerea substanțială a ponderii cheltuielilor materiale de producție în 
produsul social. Subliniind importanța acestei sarcini, în expunerea la 
adunarea solemnă cu prilejul semicentenarului partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „In ce privește cheltuielile materiale, pon
derea acestora in produsul social urmează să scadă de Ia 59.2 Ia sută In 
1970, la 54,4 la sulă in anul 1975. Deși s-au adus in această direcție une
le îmbunătățiri esențiale prevederilor inițiale, vor trebui luate noi mă
suri pentru micșorarea continuă a cheltuielilor materiale de producție, 
care in economia noastră continuă încă să fie mari. Aceasta este o cale 
principală de creștere a venitului național și, implicit, de îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale maselor".

Există, deci, o strînsă interdepen
dență între reducerea ponderii chel
tuielilor materiale în produsul so
cial și creșterea venitului național. 
Cu cit vom realiza produsele cu 
costuri mai mici, cu cheltuieli mate
riale mai reduse, cu atît vom asigu
ra creșterea corespunzătoare a părții 
care formează venitul național și se 
vor crea posibilități suplimentare 
pentru dezvoltarea economiei noas
tre, pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Este concludent pentru 
a ilustra importanța covîrșitoare a 
acestei sarcini economice majore fap
tul că diminuarea cu un procent a 
ponderii cheltuielilor materiale in 
produsul social asigură, in ultimul an 
al actualului cincinal, o creștere a 
venitului național cu aproximativ 8 
miliarde lei.

Tocmai de aceea înțelegerea de
plină de către colectivul fiecărei în
treprinderi. de către fiecare om al 
muncii a necesității potrivit căreia 
susținerea ritmurilor înalte de dez
voltare a economiei naționale și asi
gurarea condițiilor pentru creșterea 
bunăstării poporului sînt nemijlocit 
condiționate de nivelul cheltuielilor 
materiale de producție, trebuie să 
determine o largă mișcare de masă, 
dezvoltarea puternică a inițiativei și 
capacității creatoare a tuturor munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, în 
scopul diminuării suplimentare a a- 
cestor cheltuieli. Aceasta interesează 
in cel mai înalt grad pe toți oamenii 
muncii, întrucît orice reducere în plus 
a cheltuielilor materiale se va răs- 
frînge pozitiv asupra creșterii avu
ției naționale, asupra veniturilor fie
cărui cetățean.

Sarcinile de plan pe acest prim an 
al noului cincinal concentrează efor
turile oamenilor muncii din industrie 
spre diminuarea cheltuielilor mate
riale de producție — aceasta consti
tuind una din sarcinile economice 
majore. Potrivit prevederilor, prețul 
de cost în industria republicană ur
mează să fie redus cu 2,2 la sută față 
de 1970. îndeplinirea acestei prevederi 
— care numai în industrie se va con
cretiza în obținerea unei economii de 
aproape 5 miliarde lei — va însemna 
parcurgerea unei prime etape spre 
realizarea sarcinii de reducere 
cu 11 — 12 la sută a chel
tuielilor la 1 000 lei producție marfă 
în industria de stat în 1975, față de 
1970. Aproximativ două treimi din 
economiile prevăzute în industrie tre
buie să rezulte, în acest an, din di
minuarea cheltuielilor materiale de 
producție.

O examinare a rezultatelor obținute 
în primul trimestru arată că, în multe 
întreprinderi industriale, această im

ia t9. Jiu A început construcția unei fabrici 
de produse lactate

In zona de est a 
municipiului Tg. Jiu a 
început construcția u- 
nei fabrici de produse 
lactate. Incepînd din 
anul viitor, ea ur
mează să prelucreze 
41 000 hl lapte pe 
an. Dotată cu instala
ții de înalt randament, 
noua unitate va pro

duce. între altele, 
brînză telemea și die
tetică, iaurt, smîntînă 
și lapte îmbuteliat.

Pe aceeași platfor
mă se află în con
strucție un complex 
de prelucrare a legu
melor și fructelor și o 
stație automoto. Ur
mează să fie începute.

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București
Excelență,

Exprim recunoștința mea Excelenței Voastre pentru mesajul căl
duros adresat cu ocazia reînvestirii mele cu prerogativele funcției de 
prim-ministru al Indiei, în urma recentelor alegeri.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că relațiile dintre țările noas
tre se vor întări în viitor în avantajul reciproc al ambelor părți și, de 
asemenea, în interesul general al păcii și înțelegerii internaționale.

INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Indiei

portantă sarcină calitativă a planului 
— reducerea cheltuielilor materiale de 
producție — a fost bine înțeleasă, ac- 
ționîndu-se cu măsuri hotărîte pentru 
diminuarea normelor de consum de 
materii prime și materiale, pentru 
valorificarea mai bună a resurselor 
materiale. Tocmai prin această pris
mă se cuvine apreciată reducerea su
plimentară cu 3.40 lei a cheltuielilor 
materiale la fiecare 1 000 de lei pro
ducție marfă pe ansamblul Ministe
rului Industriei Metalurgice, sau cu 
5,50 lei în unitățile Ministerului In
dustriei Lemnului.

Dar analiza atentă a nivelului chel
tuielilor de fabricație, în general, *1 
al celor materiale în special, înregis
trate la sfîrșitul primului trimestru, 
scoate totodată în evidență faptul că 
rezervele existente pentru diminuarea 
costurilor de producție sînt departe 
de a fi epuizate. O atare concluzie 
se desprinde judecind rezultatele ob
ținute de unitățile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. Aici 
deși pe ansamblul ministerului s-a 
realizat un nivel mai redus de chel
tuieli la 1 000 de lei producție marfă 
decît se prevăzuse pentru trimestrul 
I, totuși cheltuielile materiale au fost 
mai mari decît cele planificate. La 
fel se prezintă situația și la alte 
ministere. Ca urmare, fie că de
pășirea cheltuielilor materiale pla
nificate a determinat (în exclusi
vitate) neîncadrarea în costurile sta
bilite pentru realizarea fiecărei 1 000 
de lei producție-marfă — așa cum stau 
lucrurile la Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții — fie că e- 
conomiile totale au fost serios afec
tate — cazul Ministerului Industriei 
Ușoare.

Cert este că în acest „comparti
ment" al cheltuielilor materiale de 
producție se află cele mai largi posi
bilități pentru reducerea prețului de 
cost. Iar dacă acesta este adevărul, 
se pune întrebarea : ce pîrghii trebuie 
acționate pentru ca fiecare produs să 
fie realizat cu cheltuieli materiale cit 
mai mici ? De cea mai mare impor
tanță este respectarea întocmai a 
normelor de consum — periodic re
văzute și îmbunătățite — de materii 
prime și materiale. Nu spunem o 
noutate. Dacă în primul trimestru al 
anului, în 70 de uzine constructoare 
de mașini s-au înregistrat economii, 
față de normele stabilite, de 2 818 
tone de metal, aceasta se datorează 
tocmai acționării mai intense de către 
lucrătorii din întreprinderile respec
tive a pîrghiilor de economisire a me-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

de asemenea, lucră
rile de amenajare a 
unui mare poligon 
pentru prefabricate 
din beton. Toate a- 
cestea conturează aici 
o nouă și importantă 
zonă industrială a 
municipiului Tg. Jiu.

(Agerpres)
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DIVERS
Urmărirea

Intr-una din zilele trecute, în 
fața cinematografului „Republi
ca" din Brăila, Alexandru Sat- 
noianu, din cartierul Hipodrom, 
bl. G 5, ap. 4, în vîrstă de 20 de 
ani, după o discuție în contra
dictoriu cu Romeo Alexandrescu 
(19 ani), din strada Dorobanți 
230, i-a aplicat acestuia din urmă 
două lovituri de cuțit. La cîteva 
minute după aceea, în drum spre 
spital, R.A. a decedat. Pentru a 
scăpa de consecințele legii — 
după cum ne scrie ofițerul Va- 
sile Pal — A.S. a încercat sâ 
fugă de la locul faptei. Doi mili
tari, aflați în învoire — caporalul 
Vasile Pantelimon și soldatul 
Vasile Călugăru — care se gă
seau prin apropiere, au pornit 
însă imediat pe urmele lui. După 
o urmărire de circa doi kilo
metri pe străzile învecinate, ei 
au reușit să-1 prindă și să-l 
imobilizeze pe făptaș, predin- 
du-1 organelor de miliție. Ime
diat după aceea, Inspectoratul 
miliției orașului a adresat o 
scrisoare de mulțumire coman
dantului unității din care fac 
parte cei doi ostași.

Au pierdut... 
trenul

Stafia Roșiori-Est. Trenul de 
marfă nr. 16308, compus din 29 
de vagoane, aștepta din moment 
in moment semnalul de plecare. 
Șeful stației, Ion Hagiu, s-a 
gindit însă să mai atașeze la tre
nul respectiv încă... 15 vagoane, 
care urmau să fie lăsate in sta
ția Roșiori-Nord. Era evident că 
prin aceasta se depășea cu mult 
tonajul admis, dar „o azvirli- 
tură de băț merge", a conchis el 
și a dat dispoziții în consecință 
mecanicului Marin Cristea. A- 
cesta, fără a aștepta confirma
rea cuplării celor 15 vagoane, a 
manevrat trenul înapoi pentru a 
lua demarajul necesar. Vagoa
nele insă nu erau cuplate. De a- 
ceea, in urma tamponării, au 
pornit-o razna pe linie. Din fe
ricire, nu s-a produs nici un ac
cident. Cei care au „pierdut" 
garnitura au găsit-o, oprită cu 
prețul unor eforturi disperate 
din partea personalului din sta
ția Plosca. După terminarea an
chetei, in curs de efectuare, cei 
care i-au dat „cale liberă" își 
vor primi, sperăm, cuvenita „re
compensă".

Trecerea 
de pietoni... 
a ieșit 
la spălat

Foarte bună inițiativa organe
lor de miliție de a asigura „toa
leta" de primăvară și vară a 
marcajelor, prin revopsirea lor 
— și, în mod special, marcarea 
cu galben a trecerilor de pietoni.

Totul bine, numai că... fabrica 
„Policolor", producătoarea vop
selei galbene, a fost de altă pă
rere : a livrat o vopsea de cali
tate excelentă — cu condiția să 
nu plouă, să nu ningă, să nu fie 
umezeală și, eventual, să nu fie 
nici soare prea tare, căci altfel 
marcajul dispare sau se decolo
rează. Dovadă — modul cum se 
prezintă noile marcaje. între
barea este : sumele „frumușele" 
încasate de întreprindere ies și 
ele la spălat 7 Ori banii respec
tivi au fost considerați apă de 
ploaie 7

Corundul 
balnear

Comuna Corund (Harghita) — 
pe raza căreia se află, răspîn- 
dite pe o suprafață de un kilo
metru pătrat, numeroase izvoare 
cu apă sărată, carbogazoasă și 
dulce — se pregătește să-și pri
mească în curînd cea dinții se
rie de oaspeți pentru odihnă și 
tratament. Pentru că anul tre
cut, în urma analizelor care au 
relevat valoarea terapeutică 
deosebită a acestor ape, consi
liul popular comunal și-a propus 
să treacă la înfăptuirea unor o- 
biective edilitar-gospodărești 
menite să transforme cu timpul 
comuna într-o viitoare stațiune 
balneară. Și primul pas in acest 
sens este, intr-adevăr, mare. De 
curind. a intrat în funcțiune o 
baie sărată. Acum este in curs 
de amenajare o baie caldă. Peste 
citeva zile se va da în folosință 
un motel cu 32 de paturi. Local
nicii au plantat circa 1 500 de 
puieți de brad, iar meșterii olari 
și-au sporit simțitor producția 
vestitei ceramici de Corund.

„PîrleazuF* 
era... electric

Ion Cotan, salariat ta „Vin- 
alcool“-Tlmlșoara, pusese la cale, 
împreună cu Ion Tirltu și Aurel 
Chira — ambii de la fabrica de 
conserve din localitate — o spar
gere in stil mare. O dată stabilit 
planul întregii operațiuni, in
tr-o noapte a trecut la ac
țiune. Ținta lui era să ajungă 
la o magazie a fabricii de con
serve. Primul obstacol — esca
ladarea acoperișului unei clă
diri vecine — a fost relativ ușor. 
De aici a sărit pe un stîlp al 
rețelei electrice — un fel de 
„pirleaz" de trecere in curtea 
fabricii. In timpul acestui salt., 
însă, a atins firele electrice. Un 
șoc puternic și... a ridicat instan
taneu miinile de pe stilp ! A 
scăpat de electrocutare, dar nici 
căderea nu s-a dovedit a fi o 
alternativă mai bună. Pentru că, 
in urma, leziunilor suferite,
a

I.C.
decedat.

de :Rubrică redactată
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

VALORIFICAREA NOULUI
CADRU ORGANIZATORIC

AL AGRICULTURII IN
ATENUA MUNCII DE PARTID

Au trecut cinci luni de cînd Co
mitetul Central al P.C.R. a adoptat 
ansamblul de măsuri privind îmbu
nătățirea organizării, planificării și 
conducerii agriculturii. Cu acest pri
lej, ca și ulterior, în cadrul consfă
tuirii activului de partid din agri
cultura județului Ialomița, precum și 
în cursul altor intilniri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu cadre de 
bază din acest sector al economiei 
naționale, au fost subliniate preg
nant marile răspunderi ce revin or
ganelor locale de partid în mobili
zarea tuturor forțelor pentru asigu
rarea unui ritm rapid de dezvoltare 
a agriculturii socialiste.

Investigațiile întreprinse în cîteva 
din comunele județului Buzău și-au 
propus să releve cu cită promptitu
dine Și inițiativă acționează organele 
județene și comunale de partid pen
tru aplicarea ansamblului de măsuri 
preconizate, în ce măsură folosesc 
ele în mod efectiv noul cadru orga
nizatoric pentru îndeplinirea in cît 
mai bune condiții a sarcinilor sta
bilite de partid.

Din cele constatate într-un șir de 
comune, ca și din discuțiile purtate 
cu tovarășul Ion Sîrbu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., ne-am convins că măsurile 
inițiate de partid și-au vădit eficaci
tatea în cursul campaniei agricole de 
primăvară, cînd toate lucrările s-au 
desfășurat în condiții bune ; lăsînd 
pe seama consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole să de
cidă asupra timpului optim pentru 
semănatul porumbului, atenția or
ganelor locale de partid ca și a ce
lor agricole s-a concentrat spre latu
rile de eficiență ale campaniei, in- 
sistindu-se cu deosebire asupra cali
tății lucrărilor.

Semne certe ale dezvoltării spiri
tului de inițiativă sînt de remarcat 
într-un șir de domenii ale activității 
organelor locale de partid, a celor a- 
gricole. Dînd urmare Indicației se
cretarului general al partidului ca 
organele 
agricole, 
derile de stat și cooperativele agri
cole să acționeze ferm, de sine stă
tător, pentru asigurarea semințelor 
de care au nevoie, fără a aștepta 
soluționarea acestei probleme numai 
de la „centru", la Buzău, au fost 
create toate condițiile ca anul acesta 
necesarul de semințe să fie asigurat 
pe plan local. In urma creării din 
toamnă a 7 ferme pentru producerea 
tuturor semințelor necesare Ia toate 
plantele agricole. Buzăul nu vă mai 
trebui să recurgă la „import" din 
alte județe, ba chiar va avea și o 
rezervă suplimentară de 20—25 la 
sută pentru fiecare cultură.

Premisele favorabile dezvoltării a- 
griculturii județului au fost create 
și prin ajutorul acordat de organele 
locale de partid consiliilor inter
cooperatiste spre a pune cît mai 
bine în valoare, încă de la începutul 
activității lor, avantajele ce le oferă 
această nouă formă organizatorică. 
Membri ai biroului comitetului jude
țean de partid participă frecvent la 
ședințele consiliilor intercooperatiste, 
le-au îndrumat 6ă-și Întocmească 
programe de activitate cuprinză
toare. Din păcate, acest ajutor scade 
cu mult din intensitate mai jos de 
veriga județeană.

După cum se știe, încă cu jumătate 
de an în urmă, conducerea de partid 
a stabilit ca. în cazul consiliilor pe 
mai multe comune, secretarii comi
tetelor comunale de partid respec
tive să se întilnească periodic și, sub 
îndrumarea unui activist al comi-

județene de partid, cele 
specialiștii din întreprin-

telului județean de partid, să anali
zeze activitatea consiliilor, asigurînd 
înfăptuirea corespunzătoare a sar
cinilor ce Ie revin. Or, secretarii u- 
nor comitete comunale de partid, ca 
cele de la Costești, Poșta-Cîlnău, 
parcă nici n-ar fi auzit despre o a- 
semenea indicație ; mai mult, unii 
n-au participat nici la ședințele con
siliilor jntercooperatiste, nu cunosc 
obiectivele acestora. Nici nu -e de 
mirare, în aceste condiții, că nu au 
putut sprijini consiliile în adoptarea 
unui stil de muncă operativ, dina
mic, că nu le-au ajutat să-și concen
treze eforturile spre dezvoltarea cu 
prioritate a celor mai rentabile sec
toare de producție.

Stările de lucruri întîlnite arată că 
lipsa unor asemenea analize, întâl
niri periodice, nu a rămas fără ur
mări. Prin crearea consiliilor inter
cooperatiste s-a asigurat, între altele, 
cadrul organizatoric pentru ca spe
cialiștii din agricultură să fie con
centrați și folosiți astfel încît să-și 
pună mai bine în valoare pregătirea, 
cunoștințele, atît în activitatea prac
tică, în îndeplinirea atribuțiilor lor 
directe, cit și — pe un plan mai larg 
— pentru a contribui substanțial la 
organizarea, profilarea și specializa
rea producției.

Acest cadru propice este încă slab 
folosit aci. Am întrebat pe mai multi 
specialiști de la C.A.P. „Drum Nou" 
din Zărnești, asociația intercoopera- 
tistă „Săgeata", iazul piscicol „Lu
ciu" și din alte unități dacă au fost 
atrași de consiliile jntercooperatiste 
sau de comisiile economice ale co
mitetelor comunale de partid la e- 
laborarea unor studii privind profi
larea producției agricole, folosirea 
maj bună a fondului funciar, produ
cerea unor semințe din soiuri valo
roase, selecția și creșterea anima
lelor cu un potențial productiv cit 
mai ridicat etc. Nici unul dintre ei 
nu fusese solicitat in vreo acțiune în 
care competența lor să fi fost valo
rificată.

Asemenea stări de lucruri duc fi
resc la concluzia că practica pozitivă 
încetățenită aci privind participarea 
membrilor biroului comitetului 
dețean de partid la ședințele 
siliilor intercooperatiste este 
insuficient îmbinată cu sprijinul 
concret acordat organizațiilor de 
partid de la sate pentru îmbunătă
țirea stilului și metodelor lor de ac
tivitate. Aceasta să reflectă în fap
tul că planurile de muncă ale comi
tetelor comunale de partid din 
Poșta-Cîlnău, Costești sau al organi
zației de partid de la S.M.A. Mihăi- 
lești nu cuprind obiectivele priori
tare puse de partid în fața agricul
turii, cum sînt dezvoltarea zooteh
niei, efectuarea unor lucrări de hidro- 
ameliorare cu cheltuieli minime, 
extinderea suprafețelor irigate, popu
larizarea noilor forme de retribuire 
a muncii. în schimb, aceeași temă e 
Teluată în dezbaterea adunărilor de 
partid Ia intervale de numai două- 
trei luni ; au Ioc analize cu caracter 
formal, la sfîrșitul campaniei, asupra 
felului în care s-au desfășurat lu
crările agricole din această primă
vară. La aceasta se adaugă tendința 
de substituire, de preluare a atribu
țiilor comitetelor de partid din coo
perative de către comitetele comu
nale de partid. In comuna Costești 
există o singură cooperativă agri
colă, în cadrul ei activînd 7 organi
zații de bază ; în Ioc să ajute con
cret, la fața locului, comitetul de 
partid de aici să-și îndeplinească cit 
mai bine rolul, biroul comitetului co
munal analizează aspecte care cad

în competența organelor oe-i sînt 
subordonate.

— Am remarcat și noi aceste ano
malii — spune tov. Tudor Postel- 
nicu, secretar al comitetului jude
țean de partid. Pentru a le elimina 
am stabilit ca de controlul întocmirii 
planurilor de muncă ale comitetelor 
comunale de partid să ne ocupăm 
în primul rînd, noi, secretarii comi
tetului județean de partid. Va pri
ma, desigur, grija pentru stimularea 
inițiativei organizațiilor de partid 
sătești și reflectarea ei în acțiunile 
ce urmează a fi întreprinse.

Recent, comitetul județean de 
partid a inițiat un util schimb de 
experiență într-o unitate „etalon" 
pentru stadiul de dezvoltare a agri
culturii noastre : C.A.P, Stoicânești, 
din județul Olt.

— Desigur, deocamdată nu ne pu
tem măsura de la egal la egal cu o 
cooperativă agricolă ca cea de la 
Stoicânești — ne spunea Vasile Ar- 
sene, președintele C.A.P. „11 Iunie" 
din Poșta-Cîlnău. Am văzut, ne-am 
convins unde se poate ajunge prin- 
tr-o bună organizare a muncii, prin 
manifestarea spiritului de inițiativă, 
prin disciplina și hărnicia oamenilor. 
Reintorși acasă, am trecut hotărît 
la acțiune. In ma; puțin de o lună 
am și întreprins măsuri care ne per
mit să economisim circa 160 000 lei.

...Sînt, desigur, binevenite schim
burile de experiență organizate în 
județ sau în afara lui. La Buzău, or
ganele locale de partid dispun de 
■toate condițiile ca, folosind in mod 
adecvat noul cadru de organizare a 
conducerii agriculturii, să determine 
sporirea aportului tuturor organiza
țiilor de partid la dezvoltarea rapidă 
a agriculturii județului.

Constantin MORARU 
Florsa CEAUȘESCU

Noi avantaje
la depunerile pe librete

și ciștiguri
Păstrarea economiilor bănești 

personale pe libretul de econo
mii cu dobindă și cîștiguri oferă 
multiple avantaje. La depune
rile pe acest libret se acordă o 
dobîndă anuală de 3,5 la sută, 
din care 0,5 la sută se atribuie 
prin trageri la sorți trimestriale 
sub fortnă de ciștiguri în o- 
biecte de folosință îndelungată, 
Ca de exemplu : garnituri com
plete de mobilă, televizoare, 
frigidere, aragazuri cu butelii și 
alte obiecte.

începînd cu tragerea Ia sorți 
pentru trim. II 1971, care va 
avea loc la 30 iunie a.c., Casa 
de Economii și ConSemnațiuni 
oferă titularilor acestor librete 
noi avantaje. Astfel, cîștigul 
maxim în obiecte a fost majo
rat de la 10 000 lei la 50 000 lei.

Dreptul de participare la tra
gerile la sorți trimestriale, care 
au loc în ultima zi a trimestru
lui, îl au libretele de economii 
cu dobindă și cîștiguri care, au 
un sold mediu trimestrial de cel 
puțin 50 lei.

Cîștigurile se acordă integral 
titularilor libretelor de econo
mii ieșite la sorți care au un 
sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoa
rea cîștigului, iar dacă 
sold este mai mic de 10 
se acordă un ciștig de 
mai mare deCit soldul 
trimestrial al libretului.

Depunerile ca și restituirile 
de pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri se efec
tuează Ia oricare filială sau 
agenție C.E.C., precum și la 
unitățile poștale, ghișee C.E.C. 
cu gestiune și mandatari comu
nali C.E.C.

acest 
la sută, 
10 ori 

mediu

ȘANTIERELE
COMUNEI

— De fapt, ideile aparțin deputa
ților, oamenilor mai in vîrstă de la 
noi — ne spunea, într-o discuție 
purtată zilele trecute, primarul co
munei Niculițel, Dumitru Anghel. 
Nouă, mai bine zis comitetului exe
cutiv al consiliului popular comu
nal, ne-a revenit doar sarcina de a 
găsi formulele cele mai bune, posi
bilitățile punerii în practică a pro
punerilor făcute, cu diferite ocazii, 
de către cetățenii comunei. Prilejul 
definitivării ideilor, trecerii la ac
țiuni concrete l-a constituit ședința 
de dezbatere a schiței de sistema
tizare a comunei, care a avut loc 
la sfîrșitul lunii martie. Și mi se 
pare că am greșit spunîndu-i șe
dință : a fost un adevărat sfat al 
oamenilor din comună. Au venit — 
la. această discuție cu membrii bi
roului permanent al comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean — bătrinii satului, intelectua
lii. inginerii si medicii din comună, 
tineri, membri cooperatori. Chiar a 
doua zi după discuția de care a- 
minteam s-a trecut, după cum se 
obișnuiește să se spună, la treabă. 
Acum, in fiecare zi, pe șantierele 
din comuna noastră, cetățenii. în 
echipe alcătuite prin rotație, înfăp
tuiesc ceea ce au propus, ceea ce 
s-au angajat să realizeze prin con
tribuția voluntară în muncă.

Vizităm șantierele comunei la nu
mai o luna de zile de la data cind 
ideile și propunerile cetățenilor din 
comuna Niculițel au început să se 
materializeze. Ceea ce deputății 
Toader Bouroșu, Marin Olaru, Va
sile Stamate și alți cetățeni din co
mună — printre care Ștefan Ceșerm- 
ba, Ion Adamian, Gheorghe Donciu 
sau Gheorghe Mihalcea — propuse
seră sau îmbunătățiseră ca idee, 
prinde acum contur. O clădire în 
care a funcționat o vreme uzina e- 
Iectrică a comunei este transforma
tă in dispensar și casă de nașteri.

— Clădirea respectivă — ne spu
nea Gheorghe Nicolescu. secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular comunal — nu mai era folo
sită, practic, la nimic. Prin turnarea 
unor fundații interioare în vederea 
compartimentării, cit și prin finisa
rea ei, comuna noastră va avea nu
mai de cîștigat. Nu există zi în care 
să nu avem prezenți la acest obiec
tiv 40—50 de cetățeni. S-a scos și 
-transportat piatra necesară din ca-

a-

A DISPĂRUT IMAGINEA !...
La începutul acestui an a fost dat 

în folosință un releu, datorită că
ruia in municipiul Sighetul Mar- 
mației programele de televiziune 
au putut fi vizionate in condiții 
mult mai bune ca înainte. Bucuria 
cetățenilor 
durată. De 
crane • nu 
o imagine 
dispărut 
ales in cartierele 
SOlovan. Sesizat de 
suri, dirigintele P.T.T.R. ne-țt vor
bit de o deficiență la microreleul 
de la Sighet, care aparține de 
Radiodifuziunea din Cluj. Pe tele
spectatorii din Sighetul Marmației 
îi interesează insă mai puțin de 
cine depinde microreleul și mai 
mult, cînd vor putea viziona in 
bune condiții programele de tele
viziune.

Petre Lenghel IZANU, 
str. Eminescu nr. 40, 
Sighetul Marmației

a fost însă de scurtă 
cîteva zile pe micile e- 
Se mai 
clară, 

aproape
recepționează 

iar sonorul a 
complet, mai 
dinspre dealul 
aceste neajun-

„CALOMNIATORII" AVEAU, 
DECI, DREPTATE

Către sfîrșitul anului trecut s-au 
primit la redacție mai multe scri- 

- sori in care se aduceau învinuiri 
grave medicului chirurg Florin Mo- 
cănescu. directorul spitalului Buc- 
șani, județul Dîmbovița. Aceste 
sesizări au fost trimise spre cerce
tare Direcției sanitare a județului 
Dîmbovița. La 9 decembrie 1970 
respectiva instituție a răspuns re
dacției, la una dintre sesizări, că 
faptele semnalate in sarcina direc
torului spitalului din Bucșani nu 
corespund realității, fiind taxate 
drept... calomnii ! Oamenii (sa- 
lariați ai unității și pacienți) 
au continuat să scrie redacției 
și altor foruri centrale, solici
ți nd să fie chemat la ordine me
dicul incorect. După alte citeva luni 
și in urma insistențelor repetate 
ale semnatarilor scrisorilor, direc
ția sanitară a răspuns redacției, la 
22 aprilie a.c., că în urma cercetă
rilor efectuate la fața locului de 
către o briga’dă a Ministerului Să
nătății s-au stabilit următoarele : 
„Dr. Mocănescu Florin se face vi
novat întrucit nu a respectat in
dicațiile direcției sanitare privind 
ierarhizarea intervențiilor chirurgi
cale. Astfel, la spitalul Bucșani au 
fost efectuate intervenții chirurgi
cale mari, care au depășit posibili
tățile spitalului ca dotare și înca
drare cu personal de specialitate, 
lucru care a dus la decedarea
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unor bolnavi (...) De asemenea, s-a 
consțatat că dr. Mocănescu Florin 
a avut abateri și pe linie financiar- 
Contabilă, aducind prejudicii spita
lului. Cu o parte din foștii bolnavi 
a avut o comportare neprincipială. 
Față de cele constatate s-au luat 
următoarele măsuri :

1. întreg materialul a fost su
pus discuției comitetului executiv 
al consiliului popular județean.

2. Dr. Mocănescu Florin a fost 
scos din funcția de director al spi
talului Bucșani.

3. S-a hotărît trimiterea lui la 
un curs de perfecționare.

4. Mutarea dr. Mocănescu Florin

tru a putea ajunge la timp la ser
viciu.

Am intervenit în repetate rân
duri pe lingă conducerea autobazei 
nr. 6 călători din Ploiești, dar 
ne-am ales numai cu promisiuni. 
„Se va revizui orarul de parcurs" 
— ni s-a răspuns. Aș ! Nu s-a fă
cut absolut nimic pînă acum. 
Drept pentru care revenim și pe 
această cale, doar-doar se va 
schimba totuși ceva.
Semnează 48 de salariați navetiști 
din satul Puchenii Moșneni, 
comuna Puchenii Mari, 
județul Prahova

• RECLAMATII

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
de la spitalul Bucșani la un spital 
cu cel puțin 2 medici, pentru a nu 
mai fi lăsat să opereze singur.

5. Imputarea sumelor constatate 
de controlul financiar".

Prin urmare, „calomniatorii" 
sus-numitului medic au avut drep
tate. Cum rămîne insă cu primul 
răspuns al direcției sanitare 7

SĂ SE REVIZUIASCĂ, 
DAR SA SE SCHIMBE 

TOTUȘI CEVA
Din satul Puchenii Moșneni și 

pînă la Ploiești sînt exact 14 km, 
care pot fi parcurși cu autobuzul 
I.T.A. in maximum 20 de minute. 
Mulți săteni lucrăm în diferite în
treprinderi din Ploiești și facem 
zilnic naveta cu autobuzul. Cum 
o facem, se poate aprecia din cele 
ce urmează : primul autobuz 
pleacă din sat spre Ploiești la ora 
5 dimineața, ceea ce ne obligă, pe 
de o parte, să ne sculăm de la ora 
4 și, pe de altă parte, să așteptăm 
în Ploiești, pină la începerea lu
crului, circa o oră și jumătate. AI 
doilea autobuz pleacă tocmai la 
ora 6,30, oră, mult prea tîrzie pen-

PLICUL CU ACTE 
N-A AJUNS 

LA DESTINAȚIE!
Cu o lună și jumătate în urmă 

am expediat de la Oficiul poștal 
Vicovul de Jos, județul Suceava, 
pentru fiul meu care lucrează la 
Timișoara, un plic conținind cer
tificatul său de naștere, seria 
W.g. nr. 540 043 și un certificat 
școlar. Dar plicul n-a ajuns nici 
pînă acum la destinație. Și cum 
momentan nu pot procura alte 
acte, nu pot să-mi înscriu băiatul 
la o școală profesională. In această 
situație, singura soluție este ca 
Oficiul P.T.T.R. Timișoara să facă 
investigațiile necesare pentru des
coperirea plicului dispărut. Dar, 
cu toate că alerg de multă vreme, 
treaba a rămas tot ca la în
ceput. Cum înțeleg oare cei răs
punzători să rezolve această pro
blemă, deloc simplă pentru mine ?

Vasil. PETRUNIAC 
comuna Vicovul de Jos, 
casa nr. 98, 
str. Putnet, județul Suceava

PE UNDELE 
„ELECTRONICII"...

Conducerea uzinelor „Electro
nica", în urma reclamațiilor și se
sizărilor primite din partea noas
tră, ne-a anunțat, printr-o serie 
de răspunsuri, noi și noi măsuri de 
îmbunătățire a calității produselor 
sale. Cu toate acestea, procentul 
radioreceptoarelor și televizoarelor 
cu defecte ce ne-au fost livrate 
este destul de ridicat. Indiferent 
din vina cui se produc deficien
țele semnalate, a transportului ori 
a controlului de calitate, care nu-și 
face datoria, așa cum susțin re
prezentanții uzinei, cert este că 
măsurile de îndreptare a lucruri
lor intîrzie, iar situația creată im
pietează asupra activității întreprin
derii noastre. „Electronica" ne o- 
bligă să scoatem din garanție 
aparatele defecte cu o vechime 
mai mare de 1 an și 10 zile. Con
siderăm că o asemenea măsură nu 
numai că nu este echitabilă, dar 
nici nu absolvă uzina de răspun
derea ce-i revine privind asigura
rea calității produselor sale.

Gh. IHM 
director 
A. USTENCU 
șef serviciu 
întreprinderea economică 
județeană a cooperativelor 
ae consum Timiș — Timișoara

IN SPRIJINUL MUNCII 
LUCRATORILOR 

COMERCIALI
Direcția comercială a Consi

liului popular Județean Brăila 
a trimis redacției următorul răs
puns la o sesizare a unor lucrători 
din unele unități comerciale ale 
municipiului Brăila : „Pentru ușu
rarea efortului fizic al lucrătorilor 
la încărcarea și descărcarea măr
furilor și ambalajelor. O.C.L. Ali
mentara Brăila a achiziționat 4 
trolii care vor l'i folosite pentru 
introducerea și scoaterea mărfuri
lor din magaziile unităților cu spa
ții mari de depozitare. Tot in acest 
sens se vor procura, pină la sfîr
șitul trimestrului al II-Iea, căru
cioare cu care vor fl dotate 8 uni
tăți cu rulaj mare de mărfuri. în 
legătură cu mărfurile depozitate 
necorespunzător la unitatea nr. 38, 
vă comunicăm că s-au luat mă
suri și in prezent mărfurile sînt 
depozitate în bune condiții".
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rieră, s-au turnat fundațiile. în trei 
luni, dispensarul și casa de nașteri 
vor fi gata.

Dispunind de o așezare pitorească, 
Înconjurată de păduri, avind în 
preajmă citeva monumente istorice, 
comuna Niculițel are largi posibilități 
de a deveni și un loc turistic in
teresant și atractiv.

— Cetățenii au propus — ne spune 
primarul Dumitru Anghel — ca în 
bazinul viticol Bădila, pe drumul ce 
duce din comună spre monumentele 
istorice, să înființăm un han unde 
turiștii să poată găsi nu numai cu
noscutul vin de Niculițel, ci și stru
guri proaspeți, fructe și alte pro
duse. Turiștii aleg, de obicei, drumu
rile bune. Nu ne miră, de fapt, de 
ce sîntem acum ocoliți. Drumul de 
acces spre obiectivele turistice
mintite este nepracticabil. O por
țiune de aproape 10 km de șosea 
lipsește, cel puțin deocamdată, je
mima noastră de oaspeți. Ne p. -<e 
fi indiferent acest lucru 7 Desigur, 
nu. Poate și pentru acest motiv, 
multi consăteni au susținut propu
nerea de a moderniza drumul cu 
pricina. Numai într-o lună de zile 
au fost transportate — fiind scoase 
din cariera comunei — peste 3 000 
tone de piatră, din cele 6 000 de 
tone cite ne sînt necesare pentru 
amenajarea viitoarei șosele. In fie
care zi se scoate și se transportă o 
cantitate in jur de 100 de tone. 
Și acțiunile noastre nu se limitează 
la atît : cu sprijinul și larga parti
cipare a cetățenilor, în 
piață este aproape gata, 
mas doar de pavat. Un 
din interiorul vetrei va 
transformat : se lucrează Ia piche- 
tatul lui, in vederea plantării de 
pomi. Pe un alt șantier ai comunei se 
amenajează un local disponibil, în 
vederea montării a 15—20 de gher
ghefuri, la viitoarea secție de împle
tit covoare. Pentru început, aproape 
20 de femei din comună se află a- 
cum la Tulcea. la un curs de per
fecționare în arta țesutului covoare- 
lor. O tradiție veche a comunei este 
reînviată, readusă la rangul de în
deletnicire. nu numai utilă, dar și 
de mare eficacitate pentru viata e- 
conomică a comunei.

Rezolvarea unor probleme social- 
edilitare ale comunei Niculițel nu 
este o treabă chiar ușoară. Cînd 
se contează insă pe participarea ma
sei largi a cetățenilor, cînd inițiativa 
este împărtășită de toți sătenii, solu
țiile și posibilitățile de transformare 
efectivă a ideilor in faptă se găsesc 
mai lesne.

— Ceea ce se face acum la Nicu
lițel este doar un exemplu, pentru 
că, de fapt, asemenea șantiere, a- 
semenea acțiuni născute din propu
nerile cetățenilor, ale deputaților și 
care se bucură de o largă partici
pare — au loc în multe comune din 
județul nostru, printre care Topo- 
logu, Rahmanu, Greci, Cerna și al
tele — precizează tovarășul Eugen 
Tarhon, prim-vicepreședlnte al Con
siliului popular județean Tulcea. Și 
dacă acțiunile se bucură de parti
ciparea largă a cetățenilor, aceasta 
se datorește în mare măsură fap
tului că inițiativa locală în folosirea 
rezervelor și resurselor din raza con
siliilor populare este stimulată.

comună, o 
A mai ră- 
deal golaș 
fi curind

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii'

în cadrul lucrărilor de sistema
tizare ce se efectuează în peri
metrul central al Capitalei, 
chioșcurile și gheretele din Piața 
Unirii au fost mutate pe un am
plasament nou : Piața Decebaî, 
la întretăierea străzilor Decebal 

cu Calea Moșilor

Foto : M. Cîoc

Este necesară reeditarea î
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și gruparea unor legi

și acte normative
asociez întruMă 

totul celor semnalate 
în articolul intitulat 
„PRECIZARE IMPE
RIOS NECESARA LA 
PRECIZAREA... PRE
CIZĂRII", din „Scin- 
teia" nr. 8765/23.IV. 
1971. Dacă legislația 
penală — să zicem — 
este grupată și bine 
pusă la punct, nu a- 
celași lucru se poate 
spune despre legisla
ția muncii, economică, 
financiară sau chiar 
cea civilă. Problema 
care se impune este 
reeditarea legislației, 
grupată pe diferite 
domenii, și cred că ea 
s-ar putea rezolva în
tr-un timp relativ 
scurt, cu concursul e- 
ditorilor de specialita
te.

Astfel, „Legislația 
Uzuală a Muncii" (E- 
ditura științifică 1961) 
este, în Drezent. nu
mai parțial aplicabilă. 
„Legislația Uzuală Ci
vilă" (volumele I și 
II, apărute in 1956) • 
in volumul I — care 
cuprinde Codul Civil, 
Codul Familiei și De
cretul nr. 31 privitor 
la persoane fizice 
persoane juridice 
mai sint capitole 
plicabile și în prezent; 
in ce privește insă vo- 
mul II, cea mal mare 
parte din actele nor
mative din cuprinsul 
său sînt abrogate.

Prin noua reglemen
tare a disciplinei con*

nr._

și

a-

tractuale — Legea con
tractelor economice 
nr. 71/1969, colecțiile 
de „Condiții Funda
mentale" sînt depășite. 
Cred că ar fi deosebit 
de necesar ca și in a- 
cest domeniu să apară 
o colecție de actuali
tate. care să cuprindă 
și acte normative cum

ar fi bine deci 
ele să fie grupate 
colecții și difuzate 
nităților

Ecoul
anchetelor
„Scînteii"

nr.
nr. 

și o
ale

nr.

ar fi Decretul 
265/1949, H.C.M. 
524/1951, precum 
serie de hotăriri
Consiliului de Miniștri 
care reglementează re
lațiile cu întreprinde
rile exportatoare — 
cum sînt cele cu
587/1952, 382/1953, 4144/ 
1953 —• pe care între
prinderile de export 
le invocă la încheie
rea contractelor, 
trucit acestea 
urmă nu sînt
cate, marea majoritate 
a întreprinderilor pro
ducătoare nu se atlă 
în posesia lor și nu 
le cunosc conținutul ;

In- 
din 

publi-

ln 
u- 

nităților interesate, 
contra-cost. In respec
tivele colecții, opiniez 
că ar fi necesar să 
se cuprindă și circu
larele ori precizările, 
apărute în legătură 
cu actele normative 
incluse.

în materie de in
vestiții sau de protec
ția muncii, de aseme
nea cred că ar fi u- 
tilă gruparea actelor 
normative pe materii, 
pentru a nu mai fi 
nevoit să cauți prin 
dosare, publicații, co
lecții etc. — de mul
te ori fără rezultat — 
un act normativ 
strict necesar și In
dispensabil rezolvării 
unei spețe în între
prindere. instituție.

în Editura Științifi
că a apărut Repertoa
rul de practică judi
ciară ; pe linia Arbi
trajului de Stat Cen
tral a apărut Reperto
riul de practică arbi- 
trală. De ce n-ar a- 
părea și repertorii sau 
colecții — pe mate
rii — de acte norma
tive, care ar avea drept 
efect și o creștere ■ 
respectului pentru le
galitatea socialistă, 
aplicarea Întocmai 
normelor de drept 7

Gh. PETRARU 
jurisconsult



SClNTEIA — miercuri 19 mai 1971 PAGINA 3

pagina economică
....... .............................................. ..... . ...............

îndemn puternic pentru 
sporirea contribuției țărănimii 

cooperatiste la propășirea 
economiei noastre socialiste

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în adunările generale care au loc !n coope
rativele agricole de producție din întreaga 
țară, ca și în adunările populare ale sătenilor, 
mase largi de țărani adresează telegrame Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
își mărturisesc deplina lor aprobare față de 
recenta hotărire a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., de politica fermă, consecventă, 
de îmbunătățire a traiului celor ce muncesc 
pe ogoare, de ridicare a nivelului de civili
zație a satelor. Exprimîndu-și satisfacția față 
de măsurile adoptate, menite să constituie un 
nou și puternic stimulent pentru ridicarea 
standardului lor de viață, locuitorii satelor 
își îndreaptă gîndurile cu recunoștință către 
partid, către secretarul general, angajîndu-se 
să nu precupețească nici un efort pentru a 
obține producții vegetale și animale la nive
lul prevederilor actualului cincinal, contri
buind prin aceasta la o tot mai bună apro
vizionare cu produse agro-alimentare a 
populației și a industriei cu materii prime.

în telegrama adunării generale a membri
lor cooperatori din C.A.P. Urecheștî, județul 
Vrancea, se spune printre altele : In cei peste 
20 de ani de existență, cooperativa noastră 
a obținut rezultate remarcabile privind creș
terea proprietății obștești și ridicarea nivelu
lui de trai al membrilor săi. Anul aoesta ne 
angajăm să depășim producția planificată la 
struguri cu 546 tone, să reducem cheltuielile 
de producție cu 5 la sută și să obținem un 
venit suplimentar de 23 000 000 lei. Adunarea 
generală asigură conducerea de partid și pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea angajamentelor luate, prin- 
tr-o participare masivă la muncă și prin 
executarea tuturor lucrărilor agricole de cea 
mai bună calitate și in timpul optim.

După ce au aiătat în telegrama lor că au 
încheiat în bune condiții lucrările agricole 
din campania de primăvară și sînt preocu
pați de efectuarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor la timp, pentru a obține sporuri 
însemnate de recoltă, prin dezvoltarea Si di
versificarea activităților industriale, mem
brii cooperativei agricole de producție Șieuț, 
județul Bistrița Năsăud, scriu : Ne angajăm 
să realizăm o producție globală de 3 mi
lioane lei. Mulțumindu-vă din tot sufletul 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune întreaga 
noastră putere de muncă pentru a răspunde 
prin fapte grijii partidului, contribuind și noi 
in acest fel la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

Reducerea impozitelor la animale, cît și 
rezolvarea în cel mai fericit mod a proble
mei transhumanței, constituie pentru noi 
cele mai elocvente dovezi ale justeței poli
ticii partidului și ale grijii permanente pe 
care partidul și statul nostru o acordă țără
nimii muncitoare din țara noastră, se spune 
in telegrama locuitorilor comunei Jina, Sibiu, 
cunoscuți ca buni crescători de animale.

Asigurăm conducerea partidului și statului 
nostru, pe dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, crescă
torii de animale din comuna Jina, nu vom

precupeți nici un efort pentru a continua 
tradițiile înaintașilor noștri, astfel ca în ur
mătorii ani să reușim să dublăm numărul 
de ovine, întregul șeptel.

Măsurile adoptate recent de conducerea 
de partid și de stat privitoare la înlesnirile 
acordate crescătorilor de animale constituie 
încă o expresie vie a justeței politicii agrare 
a partidului, încă o dovadă a permanentei 
griji manifestate de partidul nostru pentru 
dezvoltarea armonioasă a economiei națio
nale și pe această bază a ridicării nivelului 
de trai al tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, șe subliniază în telegrama adop
tată de adunarea populară a locuitorilor din 
comuna suburbană Rășinari, județul Sibiu.

Sentimente de deplină satisfacție față de 
măsurile adoptate de partid și de stat, în 
scopul creării unor noi inlesniri crescătorilor 
de animale, au exprimat în telegramele lor 
țăranii muncitori din comunele Gura Rîului. 
Tilișca, Poiana Sibiului și Sadu, din județul 
Sibiu.

In telegrama lor cooperatorii din satul 
Dezmlr, comuna Apahida, județul Cluj, își 
exprimă recunoștința lor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija părintească 
manifestată față de țărănime.

Cooperatorii se angajează cu acest prilej 
să contribuie cu 7 la sută la constituirea fon
dului casei de pensii. De asemenea, ei au 
hotărît înființarea unei brutării in satul Dez- 
mir.

Sentimente similare au .exprimat In tele
grama lor cooperatorii din satul Macău, ju
dețul Cluj.

Recentele măsuri adoptate de partid, se 
spune în telegrama locuitorilor comunei Mo- 
ieciu, așezare cu vechi tradiții în creșterea 
animalelor din județul Brașov, constituie în
că o dovadă a grijii părintești pe care o 
poartă partidul nostru, dumneavoastră per
sonal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
atît țăranilor cooperatori, cît și nouă celor 
cu gospodării individuale din zonele de deal 
și de munte.

Vă mulțumim din adîncul inimii pentru 
tot ce faceți ca viața noastră să fie mereu 
mai îmbelșugată și mai frumoasă și vă în
credințăm totodată, tovarășe secretar gene
ral, că vom folosi din plin, cu mai mult 
spor, noile condiții create prin aceste mă
suri, în vederea ridicării pe o treaptă supe
rioară a bogatelor tradiții ce le-am moștenit 
de la străbunii noștri în creșterea animale
lor, importantă avuție și sursă de venituri 
pe meleagurile noastre.

Expresie a însuflețirii cu care obștea sate
lor comunei noastre a dezbătut noile legi 
este legămintul nostru ca în anul 1972 să 
mărim efectivele de animale cu 1000 bo
vine, 4 000 ovine Și 2 000 porcine, să sporim 
substanțial contribuția noastră la aprovizio
narea oamenilor muncii de la orașe și sate.

Ne angajăm să punem cu mai multă hotă- 
rîre umărul la dezvoltarea agriculturii româ
nești, pe drumul trasat de Congresul al X-lea, 
-pentru a face dm țara noastră, așa cum 
spune cîntecul, o grădină de belșug șl lu
mină spre fericirea noastră, a tuturor și a 
urmașilor noștri.

(Agerpres)

In ultimul timp am citit în ziarul 
„Scînteia" o serie de articole în care 
era relevat faptul că, în relațiile 
dintre întreprinderi, nu întotdeauna 
se acționează in spiritul legii con
tractelor economice, că se perpetuea
ză în unele împrejurări practici ne
corespunzătoare din partea furnizo
rului sau beneficiarului, cu consecin
țe negative asupra procesului aprovi
zionării tehnico-materiale. Ca lucră
tor în arbitrajul de stat, am putut 
constata că, de fapt, executarea co
respunzătoare a unui contract, des
fășurarea normală a relațiilor con
tractuale sint în bună măsură deter
minate de modul in care, de la în
ceput, sînt armonizate interesele 
beneficiarului și furnizorului, de gra
dul în care se a- 
sigură din capul 
locului condiții 
reciproc avanta
joase pentru am
bele părți.

Deci, după pă
rerea mea, pentru 
a se realiza in 
mod corespunză
tor aprovizionarea 
tehnico-materială, 
esențial este ca 
fiecare contract 
să se încheie din 
timp, cu clauze 
complete, clare 
și precise. Uneori, 
întreprinderile, in 
dorința de a obți
ne o astfel de 
configurare a cla
uzelor contractua
le care să cores
pundă cît mai 
mult necesităților 
și posibilităților 
lor, recurg la ca
lea divergenței, 
adică la mijlocul 
legal de a-și ex
prima — cu prile
jul semnării pro
iectelor de con
tract — obiecțiu- 
nile lor în legătu
ră cu clauzele 
propuse. In măsu
ra în care ne
înțelegerile pre- 
contractuale nu sînt rezolvate prin 
conciliere directă de către înseși 
părțile contractante, această obli
gație revine organelor de re
sort care trebuie, desigur, să 
adopte soluții în conformitate cu 
interesele legitime ale unităților 
subordonate, dar prin prisma in
tereselor generale ale economiei na
ționale. Or, am constatat că ajung 
la arbitraj multe litigii pentru ne- 
executarea obligațiilor contractuale, 
tocmai datorită unor carențe ce se 
manifestă în activitatea organelor 
tutelare cu prilejul rezolvării neînțe
legerilor precontractuale. înfățișăm 
un caz concludent în acest sens. 
Fără să aștepte rezolvarea divergen
ței la un contract intervenit cu Fa
brica de osii și boghiuri Balș, furni
zorul, Combinatul siderurgic Hune
doara, procedează la livrarea unei 
cantități de 290 tone blumuri în lun
gimea propusă de pl în contract, 
după care sesizează centrala indus
trială de resort în vederea rezolvă
rii divergenței. Centrala industrială 
din Hunedoara și Grupul de uzine 
pentru construcții vagoane din Arad 
— în soluția pe care o dau — con
stată, pur și simplu, că s-a expediat 
o anumită cantitate și hotărăsc mo
dalitatea de livrare a restului canti
tății prevăzute in contract. O atare 
rezolvare nu numai că naște nedu
merire, dar este și nelegală, întrucît 
constatarea livrării nu poate avea 
semnificația rezolvării neînțelegerii 
dintre părți. Chiar dacă, să zicem, 
am accepta. ideea că ne aflăm în 
fața unei rezolvări de fond a diver
genței, ne întrebăm totuși : ce a de
terminat organele tutelare să confir
me procedeul furnizorului de a livra 
fără să aștepte rezolvarea neînțelege
rii precontractuale și în condiții teh
nice neconcordante cu cererea expri
mată de către beneficiar ?

Cu alte cuvinte, cele două centra
le nu au avut în vedere un princi
piu elementar, notoriu — și anume 
că ceea ce determină condițiile în 
care se livrează produsele sînt clau
zele contractuale, iar nu invers. In 
speță, relația contract-livrare a fost 
răsturnată. Nu s-a efectuat livrarea 
potrivit condițiilor prevăzute în con
tract, ci s-a... soluționat divergența 
și s-a definitivat contractul, în func
ție de modul cum Combinatul side
rurgic din Hunedoara, încâlcind dis
ciplina contractuală, a procedat la 
livrare înainte de rezolvarea neînțe
legerii precontractuale.

în alte cazuri, neînțelegerile pre
contractuale nu sînt rezolvate 
intr-un mod care să limpezească efec
tiv raporturile dintre părți. Bunăoa
ră, întrucît organele de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare și Mi

nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini nu s-au întrunit în termenul 
legal pentru a soluționa divergența 
precontractuală dintre Centrala in
dustrială a prelucrării cauciucului și 
maselor plastice București — furni
zor — și Uzina de piese auto Sibiu 
— beneficiar, cu privire la prețul 
furtunului petrolier, contractul a fost 
considerat încheiat în condițiile ce
rute de beneficiar. Potrivit actelor 
existente la dosar, vina aparține Mi
nisterului Industriei Ușoare, care nu 
a convocat organul tutelar al furni
zorului pentru soluționarea divergen
ței și, în acest caz, potrivit regle
mentărilor în vigoare, divergența s-a 
considerat acceptată de către furni
zor.

Cum poate fi 
depășit impasul 
în negocierea 
contractului 
economic?

Este nefiresc, însă, ca neglijențe 
sau omisiuni ale organelor tutelare 
să producă consecințe asupra între
prinderilor în subordine. Cu ce este 
vinovată Centrala industrială a pre
lucrării cauciucului și maselor plas
tice pentru faptul că ministerul nu 
a procedat la rezolvarea divergenței 
conform legii ? Tocmai de aceea 
opinez pentru aplicarea consecventă 
a sancțiunilor legale în cazul In care 
forurile tutelare, din neglijența sau 
incompetența funcționarilor săi, pro
duc neajunsuri sau chiar pagube 
unităților subordonate. De asemenea, 
ar fi indicat să se reflecteze dacă 
este bine ca, in asemenea împreju
rări în care organul tutelar nu in
tervine, să se considere că divergen
ța a fost acceptată de către între
prinderea furnizoare.

Chestiunea răspunderii organelor 
tutelare capătă semnificații profunde 
și în alte situații. Uneori „rezolvă- 

urile" date de aceste foruri litigiilor 
precontractuale cuprind elemente 
contrare legii și care, din acest mo
tiv, sint nule, nu produc nici un 
efect legal. Este normal ca. în acest 
caz, organele arbitrale — sesizate de 
anumite litigii privind neexecutarea 
unor contracte astfel „perfectate" de

organele tutelare — verificând lega
litatea rezolvării la care s-a ajuns in 
faza precontractuală, să pronunțe 
soluții ce țin seama numai de acele 
clauze contractuale care sînt legale. 
Recent, întemeindu-se pe rezolvarea 
neînțelegerii precontractuale dată de 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Uzina de piese auto Sibiu 
— ca beneficiar — a considerat apli
cabil un anumit preț, adică cel pre
tins prin divergență și care era in
ferior celui facturat de unitatea fur
nizoare. In consecință, a introdus 
acțiune la arbitraj solicitînd resti
tuirea unei diferente de preț, acțiune 
care a fost respinsă întrucit s-a 
constatat că prețul invocat de uzina 
beneficiară și însușit de organul său 

tutelar nu a- 
vea o bază 
legală. Este de 
neconceput ca fo
rul tutelar să nu 
cunoască care sînt 
reglementările in 
legătură cu pre
țul produsului 
care a făcut obiec
tul contractului !

S-ar putea cre
de că în acest caz 
consecințele n-ar 
fi prea grave. To
tuși, se cunoaște 
că, în viziunea 
actualei reglemen
tări, contractul e- 
conomic este un 
instrument de 
planificare, deci 
prețul produselor 
cuprinse în el 
este luat în cal
culul cheltuielilor 
de producție, în 
stabilirea unor 
măsuri de reali
zare a unei anu
mite rentabilități 
in activitatea be
neficiarului. Or, 
ca urmare a solu
ției nelegale date 
de forul tutelar, 
unitatea benefi
ciară se vede ne
voită să facă o 

cheltuială în plus, neprevăzută a- 
tunci cînd s-a planificat prețul de 
cost.

Aspectele aduse în discuție nu 
epuizează subiectul propus. Sînt 
de părere că asemenea cazuri 
pot fi evitate numai printr-un con
trol sistematic și eficient efectuat de 
organele competente asupra modu
lui în care își îndeplinesc forurile 
tutelare obligațiile ce le revin in a- 
cest domeniu. De asemenea, stabili
rea pe cale normativă a' procedurii 
de rezolvare a neînțelegerilor — pro
cedură ce este doar schițată în linii 
mari prin legea contractelor econo
mice — ar avea ca efect Îmbunătă
țirea acestei activități, instrucțiunile 
comune ale Comitetului de Stat al 
Planificării și Arbitrajului de Stat 
Central nemaifiind la ora actuală co
respunzătoare cu noul cadru al în
cheierii contractelor economice. Tot
odată, pentru evitarea unor aseme
nea deficiente ce apar în cursul 
perfectării contractelor economice, 
consider că trebuie sporit aportul ju
riștilor care, prin cunoștințele lor, 
pot asigura contractului un conținut 
corect, sînt in măsură să preîntîm- 
pine prevederea unor clauze nele
gale.

Ivan ICZKOVITS, 
arbitru la Arbitrajul 
de Stat Central

(Urmare din pag. I)

talului, folosirii mai judicioase a a- 
cestei prețioase materii prime. Dar 
in aceeași perioadă, în alte 30 de în
treprinderi constructoare de mașini 
consumul normat a fost depășit cu 
peste 6 000 de tone de metal, anu- 
lind deci, practic, efortul colectivelor 
din cele 70 de uzine de care vorbeam 
mai înainte.

fecționarea tehnologiilor de fabri
cație.

Problema reducerii consumurilor 
de materii prime, de materiale, com
bustibil se pune cu aceeași acuitate 
și în întreprinderi din alte ramuri 
industriale. De pildă, în industria 
materialelor de construcții, în primul 
trimestru al acestui an, numai la 
două fabrici de geamuri — cele din

că ne referim la industria construcții
lor de mașini, la aceea a materiale
lor de construcții, la industria ușoa
ră sau oricare altă ramură indus
trială, adevărul este că cheltuielile 
materiale de producție ar putea fi 
mult reduse dacă evoluția lor ar fi 
urmărită stăruitor, zi de zi, comandă 
cu comandă, produs cu produs. Fa
cem această precizare, deoarece dacă

Nu ne poate fi indiferent cu ce 
cheltuieli materiale, cu ce consum 
de metal realizăm o mașină, un mo
tor, o instalație. „Cu ce cos
turi, cu ce cheltuieli materiale 
fabricăm" este astăzi la fel de 
important ca și ritmul de creș
tere a volumului producției. Sal
tul calitativ pe care vrem să-l facem 
în dezvoltarea industriei este de ne
conceput fără reducerea substanțială 
și consecventă a costurilor, a cheltu
ielilor materiale pe unitatea de pro
dus. Important pentru atingerea a- 
cestui obiectiv este să fie folosit În
tregul arsenal de mijloace și posibili
tăți. Bunăoară, referindu-ne la con
sumul de metal, se cuvine remarcată 
diminuarea substanțială, de la an la 
an, a consumului pe unitatea de ca
pacitate la diferite tipuri de autoca
mioane, vagoane și alte produse im
portante. Totuși, la alte produ
se fabricate în industria con

REDUCEREA CHELTUIELILOR
MATERIALE DE PRODUCȚIE

strucțiilor de mașini, greutatea pe 
unitatea de capacitate continuă să 
fie ridicată în comparație cu aceea a 
produselor similare din alte țări. E 
cazul, de pildă, al tractoarelor U-650 
M pe pneuri, al strungurilor carusel 
SC-1 600, al vagoanelor de marfă a- 
coperite pe 4 osii de 60 de tone. Ceea 
ce demonstrează că, într-o serie de 
uzine, trebuie depuse in continuare 
eforturi pentru reproiectarea și mo
dernizarea produselor, pentru per

Mediaș și Scăeni — s-a consumat 
peste normă mai mult de 1 300 tone 
de combustibil convențional, pentru 
producerea geamului tras. Cauza 7 
Funcționarea defectuoasă a unor cup
toare de abia reparate. Este evident 
că la cele două fabrici, începînd de 
la cei care au executat reparațiile 
cuptoarelor, continuînd cu cei care 
le-au recepționat și sfîrșind cu cei 
care au fost de acord cu funcționa
rea în orice condiții a instalațiilor 
respective — cu toții nu au privit 
cu seriozitatea și răspunderea nece
sară problema economicității produc
ției.

Este vorba, fără îndoială, de o 
Încălcare a celor mai elementare ce
rințe ale eficienței economice. Fie

analiza costurilor cu care se fabrică 
produsele se întreprinde doar o dată 
la trei luni, după încheierea bilan
țului trimestrial, adică atunci cînd 
faptul este împlinit, nu se mai pot 
face decît... constatări. în cazul în 
care factorii responsabili de la uzina 
„Progresul" din Brăila, de pildă, ar 
fi intervenit însă de la prima piesă 
rebutată in 1971, volumul de metal 
irosit pe această cale n-ar fi „urcat" 
în primul trimestru pină la 451 de 
tone.

In Industria construcțiilor de ma
șini, reducerea consumurilor nor
mate de metal — cale esențială de 
diminuare a cheltuielilor materiale 
pe unitatea de produs — prezintă 
însă ți un alt aspect, distinct. Este

vorba de aprovizionarea cu laminate 
potrivit unei structuri de dimensiuni 
în concordanță cu cele prevăzute în 
documentațiile tehnice de execuție. 
Din cauza folosirii unor laminate 
mai lungi sau mai groase decît pre
vedeau proiectele, în primul trimes
tru a.c. Uzina de vagoane din Arad, 
Uzina de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște și Uzina „Grivița Roșie" din 
București au consumat zeci și zeci 
de tone de metal in plus. Folosirea 
unor materiale de dimensiuni dife
rite față de cele prevăzute în docu
mentațiile de execuție a fost una 
dintre cauzele care, alături de rebu
turi, au generat — în numai 12 
uzine constructoare de mașini — o 
depășire a consumului normat de 
metal cu o cantitate care echivalează 
cu necesarul pentru producția a 527 
de autocamioane de cinci tone cu 
tracțiune simplă.

Firește, ne-am referit doar la 
cîteva dintre direcțiile asupra cărora 
trebuie să se concentreze atenția 
specialiștilor, a colectivelor de între
prinderi pentru ca nivelul cheltuie
lilor materiale pe unitatea de pro
dus să marcheze o curbă mereu 
descendentă. Rezerve potențiale de 
reducere a cheltuielilor de producție 
trebuie să fie depistate și puse per
manent în valoare în toate între
prinderile, din toate ramurile econo
miei. Cu cît se va acționa mai ener
gic, mai perseverent, încă din acest 
prim an al noului cincinal, pentru 
realizarea acestui obiectiv, cu atît 
fiecare colectiv de întreprind^ își 
va spori contribuția la creșterea ve
nitului național — baza trainică a 
dezvoltării în ritm susținut a eoono- 
miei naționale, a ridicării bunăstă
rii generale a poporului.

La Combinatul de tricotaje
și ciorapi Sibiu

Preocupări pentru 
diversificarea 

și îmbunătățirea 
calității produselor

SIBiU (coresponden
tul „Scîuteii", N. Bru- 
jan). — Pentru marea 
diversitate a produse
lor, ca și pentru preo
cupările stăruitoare de 
îmbunătățire a cali
tății, fabricile din ca
drul Combinatului de 
tricotaje și ciorapi Si
biu și-au cîștigat in 
ultimii ani un bine
meritat prestigiu, atit 
în țară cît și peste ho
tare. Numai în acest 
an, unitățile combina
tului sibian vor livra 
tricotaje — pulovere, 
veste, mănuși și altele 
— articole de lenjerie, 
ciorapi de lînă, bum
bac și fire supraelasti- 
ce în Dește 300 de mo
dele noi. Chiar în a-

ceste zile, de pildă. 
Fabrica de tricotaje 
Sibiu din cadrul com
binatului a livrat pri
mele cantități dintr-un 
sortiment de lenjerie 
de corp, pentru adulți 
și copii, din fire po- 
liester în amestec cu 
celofibră indigenă, fapt 
care a necesitat schim
barea in întregime a 
vechiului proces teh
nologie. Utilizarea noi
lor materii prime con
feră articolelor de len
jerie de corp calități 
superioare și caracte
ristici fizico-mecanice 
cu mult Îmbunătățite, 
fiind mai practice, mai 
durabile și mai ușor 
de spălat și Întreținut

CONTRASTE

• Dintr-un copac

• Toamna se numără 
bobocii... dar vara 
se cresc!

In cadrul lucrărilor 
de dezvoltare, la între
prinderea mecanică din 
Roman a început, încă 
din toamna trecută, 
construcția unei mari 
hale de producție — 
ne informează cores
pondentul nostru, Gh. 
Baltă. Aici urmează 
ca, începînd din 1972, 
să se fabrice strunguri 
Carusel din gama ce
lor mici. Păcat însă că 
necazurile sînt mari. 
I.S.C.M. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — unitatea 
constructoare — a ata
cat lucrarea cu brio, 
apoi a lăsat-o piani
ssimo și în cele din 
urmă s-a profilat 
pe... trimbiță. Adică, 
dacă ne înțelegeți, lu
crările au stagnat com
plet de cîteva săp- 
tămini. Cauza ? Lipsa 
construcțiilor metali
ce. Inginerul-șef al în
treprinderii, Constan
tin Giosanu, afirmă că 
aceste construcții vor 
fi furnizate de uzina 
din Bocșa, dar, con
form contractelor în
cheiate, ele urmează să

se predea abia la 30 
septembrie. Așadar, 
pînă la toamnă, pe a- 
cest șantier va fi liniș
te. De abia atunci, cînd 
s-o coace gutuia și o 
cădea promoroaca, va 
reîncepe și treaba. Dar 
aceasta ar însemna ca 
intrarea în producție 
a noii secții să lie 
amînată cu aproape un 
an. Cine admite ? Ti
tularul investiției (Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini) 
stă în expectativă ? Pe 
șantier a fost chiar și 
un tovarăș din con
ducerea ministerului 
care a promis că va 
urmări ca întreprinde
rii din Bocșa să-i fie 
repartizate materialele 
necesare pentru a de
vansa termenele de 
livrare a construcțiilor 
metalice. Cu toată de
vansarea, lucrurile 
n-au avansat nici cu 
un deget. Și con
strucția stagnează. Este 
adevărat că toamna se 
numără bobocii, dar 
nu trebuie uitat că... 
vara se cresc.

o scobitoare?
Nu facem referiri la 

activitatea de ansam
blu a întreprinderilor 
mai jos notate. (In a- 
cest caz ar trebui să 
începem cu realizările 
lor evidente — șl nu-s 
puține !). Punem în 
discuție un singur as
pect, cîtuși de puțin 
secundar : reducerea 
dacă nu cel puțin res
pectarea normelor de 
consum.

Așadar, se spune că 
un pădurar a tăiat un 
copac gros cît putina. 
L-a fasonat, l-a sub
țiat și iar l-a cioplit, 
pină cînd a scos din 
el o scobitoare. For
midabilă, e drept, ar
tistic lucrată, totuși o 
scobitoare... Și așa, in 
vreme ce atîtea între
prinderi 
stăruitor

cerea consumurilor 
specifice de metal, 
altele procedează ca 
pădurarul din anecdo
tă : irosesc, cum s-ar 
zice, o țaglă de metal, 
ca să scoată un ac cu 
gămălie. Cam așa s-a 
ajuns ca, pe primul 
trimestru al anului, 
două Întreprinderi să 
depășească consumu
rile specifice 
1 530 tone 
Uzina de 
metalice 
agricole
șa — 840 tone ; fabrica 
de șuruburi din Bacău 
— 690 tone. „Explica
ții" există — dar cum 
ele nu țin loc de me
tal I... Trebuie fapte — 
bine dimensionate. A- 
dică pe măsura exactă 
a normelor de consum.

cu 
de metal : 
construcții 

și mașini 
din Boc-

se 
de

ocupă 
redu-

• Fișicul cu banii
de piatră

Plantele agricole, se 
știe, sînt hipersensibi
le la aplicarea îngră
șămintelor chimice. 
Dar, în trimestrul unu 
al acestui an, în jude
țul Iași, această cerin
ță, atit de legitimă a 
culturilor a fost igno
rată. N-au luat-o în 
seamă Combinatul de 
îngrășăminte azotoa- 
se din Piatra Neamț, 
care avea o restanță 
de 2 175 tone, Uzina 
din Năvodari cu o res
tanță de 373 tone pre
cum și Combinatul de 
îngrășăminte chimice 
din Turnu Măgurele 
care n-a livrat nimic 
din cele 1 250 tone în
grășăminte complexe 
contractate de către 
61 unități agricole din 
județ. Spre 
trimestrului 
continuare, 
minune, uzinele . 
ducătoare de îngrășă
minte chimice 
pus pe livrări 
din restanțe 
contractele la 
mai că acum, 
livrări mai

sfirșitul 
I și, în 
să vezi 

pro-
s-au 

masive 
și din 
zi. Nu- 

aceste 
mult

Încurcă decît ajută u- 
nitățile agricole. Ma
rea majoritate a în
grășămintelor sînt tri
mise în vrac, mai 
puțin ambalate în saci 
de polietilenă, Livrate 
în asalt, îngrășăminte- 
le au făcut popasuri 
îndelungate pe ram
pele gărilor. Depozi
tate sub cerul liber, 
acestea s-au împuți
nat prin spălarea și 
colmatarea lor în 
urma ploilor și prin 
pietrificare. Direcția 
teritorială de control « 
și revizie nr. 11 Iași a 
găsit în această situa
ție 417 tone îngrășă
minte chimice la fer
mele I.A.S. Tg. Fru
mos, 138 tone la I.A.S.. 
Bucium, 139 tone la 
stațiunea experimenta
lă agricolă Podul Iloa- 
iei, 70 tone la C.A.P. 
Deleni și în alte uni
tăți. Dacă banii nu se 
scot din piatră seacă, 
de ce sînt atunci lăsați 
să se pietrifice ? Nu-1 
cade nimănui pe picior 
un asemenea „fișic" de 
cîteva zeci de tone ?

• Cînd se-nmulțesc
trintoru, nu mai au 
spor albinele

In calculul eficientei 
economice, întocmit cu 
prilejul constituirii a- 
sociației apicole din 
județul Dolj, se arată 
că unitățile coopera
tiste asociate vor în
registra un beneficiu 
minim de 115 lei pe 
familie de albine, față 
de 30 lei, cît au ob
ținut în medie cînd 
stupii erau exploatați 
de fiecare cooperativă 
în parte. Acum, la un 
an și mai bine după 
Înființarea asociației, 
unitățile cooperatiste 
asociate, nu numai că 
nu au obținut benefi
ciul preconizat, dar au 
trebuit să mai suporte 
și cheltuieli suplimen
tare, pentru a acoperi 
pierderile înregistrate 
— peste 400 000 lei.

In total, cooperati
vele ce fac parte din 
asociația apicolă au a- 
coperit pînă la începu-

tul lunii mal, aproape 
200 000 lei. Cum se ex
plică acest bilanț defi
citar ? In primul rînd, 
asociația și-a creat un 
aparat de 56 salariați, 
dintre care o mare 
parte sînt neproductivi. 
Astfel, salariile acestui 
personal se ridică 
peste 700 000 lei, 
timp ce veniturile 
asociație nu trec 
500 000 lei. Deci, 
stupii asociației, 
schemă, personalul 
neproductiv — nu zi
cem altfel, ca să nu 
jignim pe nimeni î — 
s-a înmulțit, iar albine
le lucrătoare le aduc 
mierea pe tavă. Nu ar 
fi oare cazul ca uniunea 
cooperatistă județeană 
și direcția județeană a 
agriculturii să ia mă
surile ce se impun ? Șl 
asta pînă nu se su
pără albinele, căci clnd 
și-or scoate acul, văi 
de... trîntori.

la 
in 
pe 
de 
in 
pe
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RĂSCOALA LUI TUDOR
IN CONTEXTUL MIȘCĂRILOR

Aniversăm anul acesta împlinirea a 150 de ani de Ia mișcarea revolu
ționară condusă de Tudor Vladimirescu, moment dintre cele mai de 
seamă din istoria luptelor de eliberare socială și națională, purtate de-a 
lungul veacurilor dc poporul român. In acest cadru, „Scînteia" a publicai, 
la 18 I„ articolul intitulat „Premisele economice și sociale ale mișcării 
revoluționare din 1821“, in care s-a relevat caracterul autohton al miș
cării, născute din contradicțiile adinei economico-sociale ale societății 
românești de la începutul secolului al XIX-lea — în primul rînd contra
dicția dintre stăpinii de moșii și masa țărănimii clăcașe — din năzuințele 
maselor populare de a se elibera de crincena exploatare feudală, de a 
scutura apăsătorul jug al regimului de dominație turco-fanariotă și a 
făuri statul național român, independent și unitar.

In același timp, s-au subliniat rolul hotăritor avut în desfășurarea miș
cării de masele populare și in primul rînd dc țărănime, care a format 
baza oștirii lui Tudor, precum și personalitatea de remarcabil conducător 
revoluționar și patriot înflăcărat a lui Tudor Vladimirescu, care a înțeles 
și și-a consacrat întreaga energie înfăptuirii năzuințelor seculare de drep
tate socială și libertate ale maselor asuprite.

Publicăm, in continuare, articolul de mai jos, eare pune în lumină un 
anume înCadrarea ei în contextul inter- 
mișcările revoluționare care s-au des •

alt aspect al mișcării din 1821, și 
national al epocii, legăturile cu 
fășurat in alte țări.

Evoluția țărilor române la finele 
secolului al XVIII-lea și începutul 
secolului al XIX-lea a ridicat la or
dinea zilei, ca o necesitate stringentă 
pentru dezvoltarea națiunii române. 
Înlăturarea apăsătorului regim turco- 
fanariot, lichidarea relațiilor feu
dale. Tocmai aceste obiective au în
suflețit mișcarea revoluționară din 
1821. Tudor Vladimirescu a fă
cut din „slobozenia de sub stă- 
pînlrea domnilor și boierilor", a 
asupritorilor din interior și din a- 
fară, țelul suprem al luptei sale. 
Conducătorul mișcării revoluționare 
din 1821 n-a urmărit însă realizarea 
acestor țeluri doar la scara Țării Ro
mânești ; el a avut in gîndul său 
ideea constituirii unui stat român 
modern, unitar și independent — așa 
cum dovedește strînsa conlucrare po
litică cu Moldova pe care o preconiza 
— „ca unii ce sintem de un neam, de 
o lege și supt aceeași stăpînire". în
treaga desfășurare a mișcării, ca 
și puternicul ecou pe care l-a avut 
in provinciile românești supuse do
minației habsburgice, unde o bună 
parte a țărănimii îl aștepta pe Tudor 
ca pe un eliberator, atestă că mișca
rea revoluționară din 1821 nu a repre
zentat un eveniment local, ci un eve
niment de amploare națională, ade
vărat prolog al procesului de con
stituire a României moderne.

Dotat cu o vie inteligență, cu un 
deosebit simț politic, Tudor Vladimi
rescu a înțeles că dezvoltarea ou 
succes a luptei de eliberare națio
nală și socială a poporului român 
presupunea neapărat luarea în seamă 
a realităților politice europene și în 
special a celor sud-est europene, fo
losirea posibilităților concrete de 
acțiune în situația internațională 
dată. Un element fundamental al a- 
cestor realități era ampla mișcare de 
eliberare a popoarelor asuprite din 
sud-estul Europei, zonă în care mari 
imperii absolutist^ ț$ împuțeau dț>r î .... . ___.
mlnația. Tudor w «onsiderat-lupta as.# » jagsiatprnicia pozrțiiler aliaților sui.' 
cestor popoare ca un proces căruia în - „.. j------..«»—.—
mod necesar îi era corelată lupta si
milară a propriului său popor ; el a 
căutat să nu izoleze mișcarea in frun
tea căreia s-a aflat de lupta ce
lorlalte popoare asuprite, ci dimpo
trivă să contribuie la făurirea unui 
front comun de luptă.

Situația specifică a țărilor române 
reprezenta un cadru favorabil unei 
asemenea conlucrări. Beneficiind ne
întrerupt de un statut de autonomie, 
păstrîndu-și ființa de stat. Moldova 
și, mai ales. Țara Românească puteau 
asigura condiții de dezvoltare unei 
mișcări de eliberare și oferi totodată 
militanților revoluționari ai po
poarelor vecine, care erau lip
site de un asemenea statut, loc de 
adăpost și sprijin. O dată cu declan
șarea în 1804 a lungului război de 
eliberare a sîrbilor. Principatele Ro
mâne au stat în centrul întregului 
proces ce se desfășura în sud-estul 
Europei și al cărui rezultat final 
avea să fie, eliberarea națiunilor mo
derne formate în această zonă și con
stituirea lor în state naționale inde
pendente.

Este semnificativ că Tudor s-a a- 
rătat deosebit de interesat de des
fășurarea evenimentelor din Serbia, 
luptînd, de altfel, pe teritoriu! ei în 
războiul din 1806—1812, pentru li
bertatea poporului frate sirb. în 
timpul mișcării revoluționare, el a 
ținut să releve, în fața cancelarului 
consulatului Austriei, bunele sale le
gături și „înțelegerea" sa cu frun- 
iașii sîrbi. Totodată, trebuie subli
niate relațiile conducătorului mișcă
rii revoluționare din 1821 cu luptă
torii pentru libertate bulgari ; el și-a 
recrutat dintre ei, ca și dintre sîrbi, 
ostași care vor răspunde pe această 
cale apelului adresat de el, prin Pro
clamația de la Padeș, nu numai ro
mânilor, ci și străinilor locuind în 
Țara Românească.

Mișcarea condusă de Tudor Vladi
mirescu s-a aflat, de asemenea, în 
cea mai strînsă legătură cu mișca
rea de eliberare greacă. încă din 
perioada anterioară evenimentelor 
din 1821, Tudor a stabilit relații cu 
fruntași al Eteriei, societate revolu
ționară care urmărea eliberarea Gre
ciei și constituirea ei ca stat neatîr- 
nat. Activitatea destul de intensă pe 
care Eteria a desfășurat-o în Princi
patele Române, unde, datorită regi
mului fanariot, se găseau numeroși 
greci, mulți dintre ei cu funcții de 
răspundere, n-ar fi putut să se desfă
șoare, neținînd seama de „co- 
mandirul pandurilor", personali
tate prestigioasă, ale cărei calități de 
conducător le recunoșteau pină și o 
bună parte dintre boieri. Dar aceste 
contacte și legături n-au însemnat 
in nici un moment o subordonare a 
lui Tudor Vladimirescu Eteriei. EI 
n-a intrat în rîndurile ei ca membru 
al organizației revoluționare gre-

cești și nu a recunoscut autoritatea 
conducătorului ei. Alexandru Ipsi
lanti. In schimb, comandantul pan
durilor, apreciat de conducerea Ete
riei pentru Însușirile și autoritatea 
sa și conștient de rolul pe care miș
carea greacă, bine îndrumată și be
neficiind de sprijinul Rusiei, putea 
să-l aibă în desfășurarea evenimen
telor revoluționare în Țara Româ
nească, a încheiat o înțelegere cu 
fruntașii eteriști și s-a arătat dis
pus să sprijine trecerea prin Princi
pate a unei oștiri eteriste care urma 
să-și deschidă drum peste Dunăre, 
spre Grecia. Primind asigurări că 
Eteria urma să beneficieze de un 
ajutor militar din partea Rusiei ța
riste, care s-ar fi declarat gata chiar 
să pornească un nou război cu Impe
riul Otoman, Tudor Vladimirescu a 
văzut în această înțelegere cu Eteria 
calea pentru cucerirea neatîrnării 
tării și. totodată, pentru înlăturarea

150 de ani 
de la mișcarea 
revoluționară 

din 1821
regimului fanariot, considerat de în
suși conducătorul Eteriei, Alexandru 
Ipsilanti. ca nepotrivit în Princi
pate.

Tudor și-a dat însă seama, în cursul 
Aiișeării, de instabilitatea politică și:
Aceste îndoieli s-au dovedit ulterior 
pe deplin justificate și i-au îngă
duit să facă față noii situații 
politice care s-a ' creat cîteva 
luni mai tîrziu, cînd s-a vă
dit că Eteria, slab organizată mili
tar. nu reprezenta un aliat de nă
dejde, iar Rusia țaristă nu numai că 
n-a acordat sprijinul promis celor 
două mișcări revoluționare (Eteria 
și mișcarea condusă de Tudor), ci, 
dimpotrivă, le-a dezavuat. In a- 
ceastă situație, Tudor Vladimi
rescu a continuat negocierile cu 
reprezentanții Porții, acțiunile sale 
pe planul politicii externe evi
dențiind simțul de echilibru și abi
litatea sa. Este însă de remarcat că 
în aceste negocieri, el a refuzat în 
mod constant să se subsumeze unor 
acțiuni represive otomane împotriva 
Eteriei. în același timp, a continuat 
și tratativele cu Ipsilanti și a cău
tat să stabilească un modus vivendi 
cu eteriștii care călcaseră înțelege
rea. netrecînd Dunărea și creind prin 
aceasta complicații internaționale 
Țării Românești și Moldovei. Este 
evident că el nădăjduia încă într-o 
eventuală nouă răsturnare a situa
ției, care să permită reluarea planu
rilor unui război de eliberare de sub 
dominația Imperiului Otoman. .

Merită, de asemenea, să fie subli
niat faptul că Tudor Vladimirescu nu 
s-a arătat preocupat numai de sta
bilirea unor legături cu forțele sud- 
est europene, ci a încercat să intre 
în contact cu marile puteri europene, 
trimițînd o delegație la Laibach, 
unde împăratul Austriei, țarul Ru
siei și regele Prusiei se întruniseră 
în congres.

însăși hotărîrea luată de Tudor, în 
condițiile invadării țării de către oș- 
tile otomane, de a se retrage în Ol
tenia reflectă priceperea, condu
cătorului mișcării revoluționare 
din Țara Românească. „...Eu trec 
peste Olt, cu toată adunarea, 
norodului — explica el delega- 
ților trimiși la Laibach planurile 
sale de acțiune — ca să mă întăresc 
în mînăstirile ce le-am umplut tu 
zaherelc și panduri și nădăjduiesc... 
să mă țin acolo multă vreme, ca in 
niște cetăți, pină cînd voi sili pe 
turci să dea țării drepturile și pri
vilegiile ce norodul le-a cerut prin 
mine, de la înalta Poartă". în esență, 
deci, retragerea in Oltenia urma să-i 
asigure din punct de vedere militar 
o posibilitate de rezistentă prelun
gită. iar din punct de vedere diplo
matic să ducă la o recunoaștere a 
noilor stări de fapt, rezistența urmînd 
să determine puterile europene a 
convinge Poarta la concesiuni. După 
cum se știe, ocupația otomană, ne
înțelegerile cu eteriștii au făcut să 
eșueze aceste planuri, ducînd în cele 
din urmă Ia tragicul deznodămint al 
asasinării mișelești a lui Tudor.

Corelată în primul rînd cu lupta

*
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18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra "li. Emlslune-concurs 
de construcții tehnice pentru 
pionieri și școlari. Din cu
prins : • Prezentarea celei 
de-a Vl-a teme a concursu
lui ,,Ex-Terra", locomotiva 
aerogllsoare „Meteor" • Isto
ricul locomotivei, de la loco
motiva cu abur pînă la loco
motiva pe principiul pernei 
cu aer o Predarea construc
ției locomotivei aerogllsoare 
„Meteor" lucrată cu ajutorul 
pionierilor din Galați • De-

monstrațll practice cu loco
motiva aerogllsoare.

18.25 Mult e dulce șl frumoasă — 
emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati • Predarea gramaticii 
limbii române în școală • 
Cine are dreptate T Reportaj- 
anchetă la Liceul „I. L. Ca- 
raglale" din București. 
Confruntări.
Publicitate și rezultatele Loto. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Ritmuri — film documentar 
TV. Regia : Octav Ioniță.

20.25 Finala Cupei Cupelor la 
fotbal : Real Madrid — Chel
sea Londra. Transmisiune di
rectă de la Atena.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Gala marilor interpret! : Ilea

na Iliescu.

18,40
19,10
19,20

19,30
20,00

I

A

de eliberare socială și națională a 
popoarelor din sud-estul Europei, miș
carea condusă de Tudor Vladimirescu 
s-a dezvoltat in complexul evenimen
telor desfășurate pe plan mondial, a- 
vind loc paralel cu mișcările revolu
ționare din Spania și Portugalia, din 
Italia, cu frămîntările din statele ger
mane, cu lupta pentru libertate a fos
telor colonii spaniole din America — 
care tocmai în acei ani se constituie în 
state naționale neatîrnate — cu dez
voltarea pe plan european a activi
tății societăților secrete de tipul car
bonarilor italieni, ce-și vor găsi un 
corespondent în cărbunarii români.

Legături directe nu pot fi stabilite 
intre mișcarea românească din 1821 
și _ mișcările amintite ; este însă 
neîndoielnic că le-a unit un 
spirit revoluționar unic și o firească 
ostilitate față de Sfînta Alianță a 
marilor state absolutiste care încer
cau să stăvilească orice tenta
tivă a popoarelor de a se dezrobi. 
Desigur că informațiile referitoare la 
evenimentele revoluționare n-au avut 
hotare și că. după cum știrile des
pre mișcarea revoluționară din Tara 
Românească s-au răspindit în lume, 
tot astfel informațiile privind cursul 
evenimentelor pe plan mondial și 
îndeosebi european n-au putut fi 
străine lui Tudor Vladimirescu. 
Nu era vorba, firește, numai 
de o reciprocă cunoaștere pasivă 
a unor procese revoluționare, intrucit 
exemplele și similitudinea unor si
tuații nu puteau să rămină fără 
efect, să nu exercite anumite in
fluențe. In orice caz, mișcarea re
voluționară din Țara Românească 
a intrat în istoria universală 
cu trăsăturile ei specifice, reprezen- 
tînd o modalitate concretă de afir
mare a năzuințelor de libertate ale 
poporului român. în contextul Unei 
situații internaționale date. Ea a a- 
dus o neîndoielnică contribuție la te
zaurul experienței revoluționare a 
epocii.

In ansamblu, activitatea lui Tudor 
Vladimirescu în domeniul relațiilor 
externe, preocupările sale privind le
găturile cu popoarele vecine angajate 
într-o luptă de eliberare similară cu 
aceea condusă de el, larga viziune pe 
care a avut-o asupra situației inter
naționale, faptul câ acțiunile sale 
de politică externă se întemeiau 
pe o concepție înaintată privind crea
rea unui stat unitar și neatirnat ro
mânesc, subliniază pregnant deosebita 
însemnătate pe care mișcarea revolu
ționară din 1821 o are nu numai pe 
plan intern, dar și în domeniul le
găturilor internaționale. Tudor Vla
dimirescu, „om al războiului, îndrăz
neț și tot foc" avea pe drept cuvînt. 
cum însemna un cronicar, „multă 
minte sănătoasă". El n-a fost doar un 
Îndrăzneț însuflețitor al poporului, 
ci și un înțelept conducător politic, 
iar mișcarea revoluționară pe care a 
condus-o se înscrie marcant in isto
ria României, și din acest punct de 
vedere, ca unul din momentele sale 
de majoră importantă.

Dan BERINDEI

teatre

20.

(în 
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din 
din

BU- 
grădină
Zestrea 

— 10; 
la gră-

„C. I. Nottara" (sala 
Adio Charlie — 19,SO. 
Ciulești : Comedie cu

„Luda Stuxdza

Iubire pentru iubire

cinema
• Facerea lumii : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.30, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15; 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 ghețli : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16.
• Chemarea frontului : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL — 9; 12,30; 16,15; 20.
• Printre colinele verzi : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Șl caii se împușcă, nu-1 așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 18;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : 
SALA PALATULUI — 18,30 (seria 
de bilete — 3714), LUCEAFĂRUL
— 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; 15,45; 19,30, GRĂDINA 
DOINA — 20.
• Gool ! : TIMPURI NOI — »—17 
în continuare.
• Baladă pentru cei căzuți ; Ga
lați, oameni șl 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 : 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, la
— 20,30.
• Haiducii Iui Șaptecai ; 
domniței Ralu : VOLGA 
15,30; 19,15, ARTA — 15,30, 
dină — 19,30.
• Mlhal Viteazul : 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; 18, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9,15; 12; 15; 18; 20,30.
• Femeia diabolică — 9, Ucigașul 
plătit — 10.30; 12,30: 14,30, Doamna 
din Shanghai — 16.30; 18.45, No
rocul șașiu — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
?) Cei trei care au speriat Vestul: 
NFRĂȚIREA INTRE POPOARE

— 15,30; 17,45; 20, VIITORUL — 
15,45; 18; 20.
• Adio, Granada ! : BUZEȘTI — 
15,30; 18 la grădină — 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 8.45—20 in conti
nuare.
• Pan Wolodyjowski : UNIREA 
— 16, la grădină — 19,30.
• Moartea filatelistului : LIRA 
15,30: 18. la grădină — 20.15.

• Pa 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; 18; 
20,15.
• Los Tarantos : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, TOM1S
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la gră
dină — 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.
• Șarada : FLACĂRA — 15.30; 18; 
20,15.
• Genoveva de Brabant : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Eu, Franclsc Skorina : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : PROGRESUL
— 16,30; 18; 20,15.

• Filarmonic* de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de vioară susținut de 
Avy Abramovici, la pian Irina 
Staieu — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
tetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? —
• Teatrul de Comedie : Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu):
— 20.
• Teatrul 
Magheru) !
• Teatru! ______
olteni — 19,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Edith Piaf : „Nu, nu 
regret nimic" — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămtnl tn balcon — 9,30.
• Teatrul de stat din Galați 
sala Teatrului Mic) : 1 om = 1 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) ; Bandiții 
Kardemomme — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satirlc-muxical „C. Tu
nase" (sala Savoy) ; Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează lu 
Paris — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

Premiile Olimpiadei
de matematică a liceenilor

Marți dimineața, a luat sfirșit o- 
limpiada anuală de matematică a ele
vilor din invățămintul liceal de cul
tură generală și de specialitate, or
ganizată de Societatea de științe ma
tematice, Ministerul Invățămintului 
și Uniunea Tineretului Comunist.

La actuala întrecere a oelor mai 
tineri matematicieni, a cărei etapă 
finală a reunit 450 de concurenți — 
selecționați din peste 35 000 în fa
zele anterioare — au fost acordate 
90 de premii și mențiuni. Pe primul 
loc s-au situat elevii Adriaft Ochea- 
nu, de la Liceul ,.Mihai Viteazul" din 
București, Ion Oară, de la Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan" din Alba 
Iulia, Florin Lazarovici, de la Liceul 
„Cuza Vodă" din Focșani, Andrei

Teatrul beneficiază
de publicul

pe care și-l formează
*
i

*

*

Mihale, de la Liceul nr. 24 din Bucu
rești. Martin Mircea, de Ia Liceul 
..Andrei Mureșan" din Blaj, Ciprian 
Borcea, de la Liceul ..Octavian Goga“ 
din Sibiu, Radu Vasile, de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu" din Brăila, Dinu 
Călinescu, de la Liceul industrial de 
poștă și telecomunicații din București, 
Nicolae Persiceanu, de la Liceul in
dustrial „Unirea", din București, și 
Șerban, Anton, de la Liceul indus
trial de construcții de mașini din 
București, Dufță proba de baraj, cei 
mai buni dintre cîștigători ne vor 
reprezenta la ediția 1971 a Olimpiadei 
internaționale de matematică de la 
Bratislava, care se. va desfășura în 
luna iulie.

Lucian GIURCHESCU

Teatrul fără public : un nonsens. 
Public cu orice preț : un act incom
patibil cu aspirațiile superioare ale 
culturii. Iată polii oricărei discuții 
asupra raportului scenă—sală. lata, 
aparent, două afirmații ce par de ne
împăcat. Prima afirmație poate fi 
suspectată de spirit comercial, de 
navigare dezorientată la remorca 
fluctuațiilor de umoare ale cumpă
rătorilor de bilete, de lipsă de pro
gram, de ideal, de credință și — de 
ce nu — chiar și de talent. Cea de-a 
doua de snobism, de exhibiționism, 
de egocentrism, de lipsă de onesti
tate profesională.

Din păcate, nu o dată, asemenea 
controverse se reduc la afirmațiile și 
argumentațiile de mai sus. Nu o dată, 
protagoniștii, în funcție de conjunctu
ra personală, schimbă, prin rocade sur
prinzătoare, tabăra. Ai succes ? Ar
gumentul : „vine publicul", ține loc 
de criteriu valoric. Joci cu sala semi- 
goală sau chiar goală ? Afirmația : 
„nu numărul, ci calitatea contează" 
devine alibiul de necontestat.

De fapt, după' o oarecare practică, 
după cițiva ani petrecuți în culisele 
teatrelor, ajungi la convingerea că a- 
devărul nu câ e undeva la mijloc, 
dar cuprinde dialectic cei doi ter
meni, care, împreună cu nenumăra
tele nuanțe inter
mediare, formea
ză realitatea a- 
cestui raport spec
tacol — spectator. 
„Succesul de pu
blic", „succesul 
artistic" nu sint 
noțiuni antinomi- ‘ 
ce. „D-ale carna
valului" sau „Rinocerii" sint doar 
două exemple in acest sens. Ceea 
ce nu demonstrează însă, o 
pentru totdeauna, că bun este 
deauna egal cu mult, că mult 
unicul criteriu valabil în teatru.

Relația scenă—sală trebuie să 
seama de mai mulți factori, printre 
care și de gustul mediu. Media, 
neînțeleasă drept mediocritate, ci 
sumă a unor preferințe, deter
minate de gradul de cultură genera
lă, special teatrală, de ceea ce s-a 
reprezentat (în bine sau în rău) in ul
timul deceniu, să zicem, obligă tea
trele să țină seama de gustul publi
cului.

Revista „Cinema" publica rezul
tatele unei anchete (desigur, im
perfectă) legate de preferințele 
blicului. Reieșea; negru pe alb, o în
clinație vădită spre ,melodramă {!?'.), t i 
o ignorare a unora dintre titlurile de ' 
cinematecă, dintre peliculele pe care 
„cinefilii" le doresc, le iubesc. Dacă 
ar fi să fim robii statisticilor, am li 
obligați să-i sfătuim pe mai toți spe
cialiștii celei de-a șaptea arte să-și 
caute de lucru în alte domenii. Cum 
personal încerc să înțeleg feno
menul in ce are el cu adevărat „spe
cial" cred că rezultatele anchetei 
conțin doar sugestii pentru meditații 
mai complexe asupra n„..
dintre artă și public, 
de teatru — ca să 
subiectul opiniilor de 
se încadrează unei 
gorii. Nu există categoria spectator 
de teatru, ei doar multitudinea gru
pelor de oameni ce vin mai des sau 
mai rar în sălile de spectacol. Cum
părătorul de bilet, „consumatorul" de 
producții scenice nu devine etalon de 
judecată. Părerea lui contează, 
fără doar și poate, dar ea nu 
trebuie confundată cu verdictul u- 
nui tribunal. Teatrul își formează pu
blici;!, are un rol decisiv în ceea ce 
privește calitatea receptivității aces
tuia, în formarea gustului, discernă- 
mîntului, preferințelor. în sensibili
zarea spectatorului, în stimularea op
țiunilor sale, 
mului unui 
tă, parțial, 
Iui (sau mai 
nu poate să 
mat al preferințelor.

E nefiresc să ne supere înclinați»

puncte de vedere

dară 
tot- 
este
tină

vădită spre comic, spre distractiv. 
Omul are nevoie, după o zi de mun
că, după o săptămină de muncă, și 
de destindere. Filipicele violente și 
snoabe împotriva „Lunii albastre" 
sau ale lui „Adio, Charlie" nu au 
scăzut nici măcar cu un om numărul 
celor ce solicitau bilete, ci au Creat 
un sentiment de „vinovat fără vină" 
în rîndul celor care nu pricepeau 
de ce trebuie să fie admonestați nu
mai pentru că au ris sau au vrut să 
ridă o seară.

întrebarea firească era următoa
rea : „Oare vizionind un spectacol de 
divertisment devin inapt pentru unul 
profund Și răspunsul l-au dat tot 
cei ce se întrebau, luind cu asalt 
nu numai sălile în care se reprezenta 
„Puricele in ureche", ci șl cele în care 
se desfășoară cele 12 runde ale lui 
„Play Strindberg", cumpărînd bilete 
nu numai la veselul „Nicnic", ci și la 
mai dificilul „Galy Gay“.

Problema publicului este, de fapt, o 
problemă de educație (desigur, nu 
confund teatcul cu școala, spectaco
lul cu lecția !). Omul, virtualul spec
tator, trebuie mai întii atras. Apoi in
teresat. Și (ce bine ar l'i I) transfor
mat în suporter. Singurul lucru pe 
care spectatorul ît respinge este plic
tisul, vechitura cu pretenții de ine

dit, lipsa de sin
ceritate. Natural, 
o simfonie poate 
„plictisi" pe un om 
ce abia începe să 
priceapă vocalize
le, cvartetul pe cel 
ce e un auditor 
nou sau formal al 
concertelor sim- 
ce oare n-am ad-fonice ș.a.m.d. De ___ _____ __

mite același lucru și în teatru? De ce 
aici flecare știe totul din prima cli
pă ? Oare numai pentru că teatrul, 
nefolosind o scriere specială, ar per
mite amatorismul artistic 1

..Regele Lear" în viziunea lui Pen- 
ciulescu s-ar putea să facă o serie 
mai mică decit ultimii „Regi Lear". 
Dar cîștigul nu e, de fapt, mal 
mare ? în locul unei povestiri mol
come și amabile, sîntem solicitați să 
înțelegem și, mai ales, să optăm. Or. 
numai actul opțiunii presupune jude-, 
cată, deci analiză, deci înțelegere pei -: 
sonală a sensurilor.

Teatrul nu e o singură modalitate 
sacrosanctă. Succesul nu se adresea
ză de aceea unei singure categorii 
de opere, de viziuni. în cei 10 ani de 
existență a Teatrului de Comedie/ 
de exemplu, mari „serii" de specie- 
cale au înregistrat atit autori moderni 
cit și clasici. Și autori direcți, și scri
itori (iertați expresia !) metafo
rici. Și satira politică, și divertismen- • 
tul. și parabola, și teatrul manifest. -

Ce reiese din exemplul citat ? După 
părerea mea. în primul rînd, reali
tatea diversității de gusturi. Ca și 
necesitatea de a avea în vedere a- 
ceastă diversitate, de a gîndi și or
ganiza astfel activitatea, repertoriul 
teatral îneît să determine o comu- ' 
niune spirituală cu spectatorul, să i 
se adreseze cu ceea ce îl interesează 
și îl preocupă, să il solicite Ia dezba
terea unor idei, să il sprijine multi
lateral în desăvîrșirea umană, spiri
tuală.

Scena educă, incintă și distrează 
(poți să te distrezi și la o melodra
mă. Lacrima nu e un atribut rațio
nal, ci senzorial I). Scena nu poate 
să se închidă nici unei categorii de 
spectatori. Ea trebuie insă să trateze 
cu aceeași seriozitate orice produc
ție. Trebuie să aleagă cele mai bune 
opere ale fiecărui gen (divertisment 
sau idee, de exemplu). Trebuie să 
devină o necesitate pentru spectato
rul intimplător Sâ-1 învețe cu răb
dare și tact. Să-i înțeleagă toanele. 
Să-i deschidă orizonturi noi. Și — 
mai ales — să nu uite că-i inteli
gent, atit de inteligent îneît, natu
ral. poate uneori și greși. Din dra
goste pentru teatru. Sau, mai știi, 
de fapt nici nu greșește.

rulează filmul

LUMII Direcționarea progra- 
teatru e determina- 
de preferințele publicu- 
bine-zis a mediei) dar 
devină un reflex auro-

„Patria" din Capitală

raporturilor 
Spectatorul 
revenim la 

față — nu 
unice cate-

La cinematograful
w: <:

„FACEREA

Definind scriitorul clasic, Sainte- 
Beuve vedea în el în primul rind 
„un autor care a îmbogățit spiritul 
uman". Această calitate explică în 
fond ambivalența relației clasic-mo- 
dem, legătura intimă dintre cei doi 
termeni, aparent antitetici. Orlcît de 
mult și-ar fi lărgit și nuanțat in timp 
sfera semantică, definiția nu se poate 
dispensa de acest atribut esențial. 
Perfecționîndu-și metodele și proce
deele de investigație, modifieîndu-și 
unghiul de receptare, critica actuală 
a demonstrat nu o dată uimitoarea 
vitalitate și modernitate a unor opere 
clasice, capacitatea lor de a înrîuri 
profund sensibilitatea omului de as
tăzi. Alteori însă, cînd recurge la un 
instrument și o metodologie depășite, 
iar acuitatea prospectării scade, exa
menul critic, ca un fel de terapeutică 
inversă a îmbătrînlrii, se dovedește 
păgubitor pentru însăși opera ana
lizată.

Oricît de ambițioasă și izbutită, nici 
o exegeză nu a reușit să istovească 
prin amploare și intensitate analitică 
întreaga problematică a unei opere, 
să-i decodifice în întregime semnifi
cațiile. In măsura în care reușesc 
să contribuie la adincirea unor ase
menea creații, noile demersuri critice 
sint necesare și utile, ajutînd la mai 
buna cunoaștere a valorilor unei lite
raturi. Un astfel de deziderat a stat 
și la baza ultimelor studii critice a- 
părute în seria de micromonografii 
consacrate unor scriitori clasici ro
mâni : „Ion Creangă" de VLADIMIR 
STREINU, „Delavrancea" de AL. 
SĂNDULESCU și „Ion Agârbiceanu" 
de DIMITRIE VATAMANIUC.

E interesant de constatat cum în 
cazul unui scriitor precum Creangă, 
a cărui viață și operă au suscitat 
numeroase iar uneori prestigioase 
comentarii critice, imaginea pe care 
o propune autorul noii lucrări, departe 
de a se suprapune peste acelea an
terior deduse, diferă în multe pri
vințe sensibil de acestea, relevind di
mensiuni și valențe inedite, printr-o 
mai atentă adecvare la obiect. Com- 
bătind excesul de pitoresc biografir- 
în judecarea operei, care a dus ade
seori la o superficială investigare a 
acesteia, Vladimir Streinu pune în

lumină cu finețe complexitatea ra
portului dintre autor și operă. Pro- 
bînd o vastă documentație, criticul 
explică apariția oarecum singulară a 
lui Creangă, reconstituind mai întii 
cadrul cosmic, moral, social și spiri
tual în care s-a ivit și modelat sen
sibilitatea povestitorului, grefată pe 
„un fond existențial de sărăcie, de 
reacții umoristice, de promptitudine 
paremiologică, de vervă tabulatoare, 
fond pe de altă parte de datini stră-

ale operei sale : homerismul. gigan
tismul viziunii, precum și structura 
rapsodică a creației, vizibilă atit in 
ce privește oralitatea stilului cit și în 
ritmul alert al narațiunii.

Izvorînd dintr-o filozofie în care 
s-a cristalizat, din îndepărtate 
vremi, înțelepciunea poporului și 
dreapta cumpănire a gindului său, 
acel umor învăluit pe care îl degajă 
e considerat ca fiind nota cea mai 
profundă și originală a scrisului lut

zimea si seriozitatea investigației, lu
crarea lui Vladimir Streinu 
ză o treaptă importantă în 
creației lui Creangă.

Preocuparea de a detecta 
artistică a scriitorului și modul 
care ea s-a răsfrînt in cuprinsul 
creației sale o regăsim și în micro
monografia lui Al. Săndulescu despre 
Delavrancea. Și aici excursul bio
grafic, detaliile privind prodigioasa 
activitate publicistică a scriitorului

marehea- 
adincirea
structura

în

Scriitori clasici în lumina
unor noi demersuri critice

vechi". Emanînd dintr-o matcă spi
rituală bine configurată și adînc în- 
riurită de aceasta, personalitatea po
vestitorului se transformă pe sine în 
exigentul proces în care-și afirmă 
înzestrarea genială : „Opera pe care 
o face Creangă, face la rindul ei pe 
Creangă. El devine pe măsură ce-și 
scrie Amintirile..." Dar, spre deose
bire de acei scriitori care „au pro
dus opere de cărturari în material 
țărănesc", Creangă „stă unic prin op
tica omului din popor, rămas in po
por".

Contrar părerii ce afirmă intelec
tualitatea și erudiția lui Creangă, 
Vladimir Streinu subliniază o dată 
mai mult poporanitatea inalterabilă a 
acestui scriitor, dotat cu o înaltă con
știință artistică. Dintr-o atare, per
spectivă ce lasă să se întrevadă rara 
îngemănare dintre spiritul popular și 
geniul povestitorului, sânt explicate 
și cele două trăsături fundamentale

Creangă. Autorul observă cu pătrun
dere cum prin acest umor antifras- 
tic se revelă nu numai o atitudine 
generală în fața existenței, pe care 
în felurite situații și împrejurări 
personajul-sumă, personajul simbo-

cronica literară

lie al operei (povestitorul însuși) 
o ilustrează, dar și „adîncimea pînă 
la care bate observația lui istorico- 
soeială : taina de existentă în veac a 
unui neam veșnic persecutat de isto
rie". Deși redusă ca dimensiuni, in- 
sistînd cu precădere asupra unor a- 
numite laturi ale operei, prin profun-

depășesc funcția strict informativă, 
documentară, dezvăluind coordonate 
esențiale ale personalității lui Dela
vrancea, un temperament artistic 
contradictoriu, romantic prin vulca
ni smul elanurilor și adeziunilor sale, 
fiindu-i proprie în acest sens ipos
taza de „evocator al etnosului româ
nesc, îndrăgostit pînă la patetism de 
tradiție, de folclor, de istorie", dar 
vădind totodată și o anume înclinație 
către surprinderea unor cazuri psi
hologice, cu accente de filieră natu
ralistă. Evoluția sa artistică nu se în
cheie aici, și — așa cum observă au
torul lucrării — „romanticul, trecut 
prin experiența naturalistă" ajunge 
„la un realism original, în spațiul 
nostru literar" îndeosebi în nuvelisr 
tică unde, prin zugrăvirea unor carac1- 
tere și tipuri umane de inadaptați 
sau a altora mai complexe (Hagi Tu- 
dose), Delavrancea se dovedește un 
observator atent al vieții sociale din

epoca sa. Sesizind aceste multiple o- 
rientări și apetențe artistice, Al. Săn
dulescu atribuie un caracter baroc 
operei scriitorului. Termenul poate 
nu este cel mai potrivit și, in orice 
caz, el privește imaginea de ansam
blu. e drept compozită a unei creații 
nebarocc in esență, și ale cărei va
lențe artistice, profundă vibrație 
patriotică și umană autorul le relie
fează cu suplețe.

Dacă în cazul acestor două studii 
se poate identifica o anume viziune 
integratoare din perspectiva căreia 
personalitatea scriitorului e prospec
tată nu numai extensiv, ci și in adin
ei me. sondindu-se individualitatea sa 
ireductibilă, aceasta pare absentă în 
studiul Iui Dimitrie Vatamaniuc des
pre Agârbiceanu. Autorul procedează 
metodic, infățișind mai întii viața și 
începuturile activității artistice ale lui 
Agârbiceanu. trecînd apoi la descrie
rea operei. Sint evidențiate cu justețe 
condițiile social-politlce în care se 
formează scriitorul, concepțiile sale 
privind menirea artistului, ca și pu
ternicul substrat moral și social al 
prozei sale — operă intr-adevăr de 
viguroasă observație realistă. Tonul 
expozitiv, didactic diminuează însă 
examenul analitic care, atunci cind 
nu rezumă conținutul scrierilor, se 
mărginește la o inventariere tema
tică și psihologică a operei și la de
pistarea accentelor ei de critică so
cială. Informația riguroasă a istori
cului literar nu e din păcate totdeau
na susținută și de o fină percepție 
critică care să pătrundă în miezul 
creației și să demonstreze convingă
tor. prin intuirea unor resorturi mai 
profunde. în ce constă viabilitatea sa 
artistică.

Ca să se înscrie ca niște 
contribuții, noile demersuri 
interpretarea unor scriitori 
nenți ai literaturii noastre 
ocoli un asemenea obiectiv și nici 
nu-1 pot suplini doar printr-o bună 
informație documentară, necesară dar 
nu și suficientă.

Reușitele — dintre care se remar
că în mod deosebit lucrarea regreta
tului critic Vladimir Streinu — au. 
sub acest aspect, tăria exemplului.

Adrian ANGHELESCU

veritabile 
critice in 

proemi- 
nu pot
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FEDERALE A GERMANIEI,

GUSTAV HEINEMANN
(Urmare din pag. I)

deceniu, se bucură de apreciere și 
prestigiu pentru calitatea produse
lor, atît în România, cit și în peste 
20 de țări de pe toate continentele 
lumii, printre care și în R. F. a 
Germaniei, unde produsele ei sînt 
exportate.

La sosirea în uzină, oaspeții sînt 
salutați de Mihai Martinescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și de colecti
vul de conducere al întreprinderii.

între oaspeți și gazde are loc o 
scurtă discuție în sediul întreprin
derii. Cu acest prilej, directorul ge
neral al uzinei, Aurel Bozgan, pre- 
r,' (tă pțofilul unității, evoluția pro
ci. .(iei și principalele mașini crea

te în ultimii ani de specialiștii de 
aici.

Oaspeții vizitează în continuare 
principala hală de fabricație a în
treprinderii, urmărind de-a lungul 
procesului tehnologic modul de 
realizare a unor moderne mașini- 
unelte grele, mașini agregat cu 
caracter de unicat, strunguri Caru
sel, mașini de alezat și frezat, re
prezentative pentru nivelul tehnic 
al realizărilor acestei uzine.

Președintele Gustav Heinemann 
se interesează de caracteristicile 
tehnice ale unor produse.

în încheierea vizitei, președintele 
Republicii Federale a Germaniei 
mulțumește pentru primirea căl
duroasă, pentru explicațiile primi
te, are cuvinte de apreciere pentru 
talentul și hărnicia specialiștilor și

Vizita doamnei Hilda Heinemann
însoțită de persoane oficiale ro

mâne și vest-germane, soția pre
ședintelui R. F. a Germaniei, Hilda 
Heinemann, a fost marți dimineața 
într-o scurtă vizită pe litoralul 
Mării Negre.

La bordul unui elicopter s-a efec
tuat un „tur al litoralului", pină 
în zona de nord a Mangaliei. în

timpul călătoriei aeriene, primarul 
municipiului Constanța, Petre Ni- 
colae, a prezentat Un scurt istoric 
al așezărilor, a dat explicații cu 
privire la dezvoltarea economică și 
social-culturală a acestor melea
guri. Au fost făcute scurte popasuri 
în stațiunile Neptun și Mamaia.

muncitorilor întreprinderii. Apoi el 
semnează în cartea de onoare a 
fabricii.

Din nou coloana oficială, escor
tată de motocicliști, străbate arte
rele Capitalei, îndreptîndu-se spre 
reședință. Pe străzile Capitalei, nu
meroși locuitori salută pe președin
tele Republicii Federale a Germa
niei și pe ceilalți oaspeți.

La Muzeul 
Satului

După-amiază, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, GuStav 
Heinemann, și oficialități din 
suita sa, însoțiți de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, au vizitat 
Muzeul Satului.

La sosire, oaspeții au fost salu
tați de Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Directorul muzeului. Gheorghe 
Focșa, conduce pe președintele R.F. 
a Germaniei prin acest vast com
plex muzeal în aer liber, larg Cu
noscut prin originalitatea sa. Par- 
curgîndu-se aleile de acces în in
cinta muzeului, se vizitează cîteva 
dintre locuințele țărănești ampla
sate aici. Oaspeții, au cuvinte de 
apreciere la adresa valorilor con
servate de muzeu, a modului de 
organizare a acestei complexe in
stituții de cultură și de cercetare 
etnografică.

Pe parcursul vizitei, Ansamblul 
„Rapsodia română" și formația de 
dansuri populare germane a Cămi
nului cultural din comuna Ghim- 
bav, județul Brașov, prezintă un 
program de cîntece și dansuri din 
diferite zone folclorice ale țării 
noastre.

în încheierea vizitei, președintele 
Republicii Federale a Germaniei 
semnează în cartea de onoare a 
muzeului.

(Agerpres)

Mesaje de salut 
adresate 

partidului nostru 
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul gloriosului semicentenar, am onoarea ca, în numele po
porului cambodgian, al Frontului Unit Național al Cambodgiei și al meu 
personal, să adresez Partidului Comunist Român cele mai călduroase 
felicitări și urările fierbinți pe care le nutrim pentru succesul continuu 
în misiune^ sa patriotică, pentru prosperitatea și fericirea bravului 
popor român, pentru o dezvoltare prodigioasă în toate domeniile edifi
cării naționale și pentru măreția României.

Permiteți-ne să aducem un vibrant omagiu Partidului Comunist 
Român, care a avut un rol istoric și hotărîtor în eliberarea României în 
cel de-al doilea război mondial și care astăzi, pe plan internațional, are 
un mare rol în apărarea dreptății, libertății și păcii în favoarea tuturor 
popoarelor victime ale imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului.

Noi, cambodgienii, vom fi veșnic recunoscători Excelenței Voastre, 
guvernului și prestigiosului Partid Comunist Român, care au acordat un 
sprijin puternic și fără rezerve luptei noastre duse împotriva imperialis
mului american, lacheilor săi de Ia Saigon și Pnom Penii, pentru sal
varea națională și eliberarea totală a patriei noastre.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea considerațiunii 
mele celei mai înalte.

NORODOM SIANUK
Șeful Statului

și Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe
La Ministerul Afacerilor Externe 

au avut loc, marți la amiază, con
vorbiri între Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Walter Scheel, vicecancelar și mi
nistrul federal al afacerilor exter
ne al Republicii Federale a Ger
maniei.

La întrevedere au luat parte Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin Oan- 
cea, ambasadorul României în R. F. 
a Germaniei, Cornel Vladu, direc
tor în M.A.E.

Au participat, de asemenea, Con
rad Ahlers, secretar de stat, șeful

Oficiului Federal de Presă, Erich 
Strătling, ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București, Bernd von 
Staden, director ministerial, șeful 
Departamentului Politic din M.A.E., 
Renate Finke Osiander și Hans- 
Joachim Hallier, consilieri în Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. F. 
a Germaniei.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă, au 
fost abordate probleme ale relații
lor bilaterale, precum și unele as
pecte de interes comun ale situației 
internaționale actuale.

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu fericitul prilej al celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român, domnule președinte șl scumpe mare prieten, am 
marea bucurie de a vă transmite călduroase și frățești felicitări.

Poporul burundez, partidul și guvernul său mi se alătură în a îm
părtăși aceleași simțăminte de bucurie și de a exprima, în mod sincer, 
cele mai bune urări de noi și neîntrerupte succese Partidului Comunist 
Român.

îngăduiți-mi, domnule președinte, să vă transmit, cu acest prilej, 
urările mele de fericire pentru dumneavoastră personal, precum și pen
tru întreg poporul român, alături de înalte și frățești considerațiuni.

Colonel MICHEL MICOMBERO
Președintele Republicii Burundi

DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

în toastul său, președintele 
GUSTAV HEINEMANN a spus :

Ne bucură in mod deosebit fap
tul că dumneavoastră, mult sti
mate domnule președinte, stimată 
doamnă Ceaușescu, precum și o 
serie de domni și doamne, colabo
ratori ai dumneavoastră apropiațî, 
sint astă seară oaspeții noștri. Noi 
am dori să vă mulțumim pentru 
cordialitatea deosebită pe care am 
eunoscut-o în scurtul răstimp pe
trecut la dumneavoastră. Vom 
căuta să ne revanșăm cu ocazia 
vizitei pe care dumneavoastră o 
veți face in țara noastră. Ne aflăm 
astăzi la jumătatea vizitei noastre 
— primele două zile fiind dăruite 
frumoasei dumneavoastră capitale, 
București. Ne bucurăm insă foarte 
mult că miine și poimiine vom 
avea posibilitatea să cunoaștem și

alte părți ale țării dumneavoastră. 
Sintem siguri că și următoarele 
zile vor fl tot așa de pline de 
contacte interesante și de lucruri 
frumoase ca și primele două zile, 

în încheiere, președintele Hei
nemann a ridicat paharul în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru prosperitatea în
tregului popor român, pentru apro
pierea prietenească între cele două 
popoare.

Răspunzînd, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Aș dori să vă mulțumesc, sti
mate domnule președinte, pentru 
seara plăcută pe care ne-ați ofe
rit-o și, de asemenea, să mulțu
mesc pentru faptul că anticipați o 
ședere plăcută din partea dumnea
voastră. Ne bucură faptul că in 
primele două zile ați avut putința 
să petreceți în Capitala patriei

noastre citeva momente plăcute și 
să avem și convorbiri interesante.

Eu vă pot asigura că și in ce
lelalte orașe și localități ale Ro
mâniei veți avea o primire tot așa 
de călduroasă și amicală și sper să 
plecați din România cu impresii 
plăcute. Tot așa cum sper că re
zultatele convorbirilor noastre vor 
contribui la soluționarea multor 
probleme in domeniul dezvoltării 
relațiilor dintre România și Repu
blica Federală a Germaniei, încă 
înainte de vizita mea în țara dum
neavoastră.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a ridicat paharul în să
nătatea președintelui Gustav Hei
nemann, a tuturor oaspeților care 
îl însoțesc, pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre popoarele noastre, 
pentru realizarea unei cooperări 
bune intre toate statele din Europa, 
pentru pace. (Agerpres)

Cronica zilei
La invitația ministrului forțelor 

armate, general de armată Ion Io- 
niță, o delegație militară condusă de 
generalul Broni Wojciech Jaruzelski, 
ministrul apărării naționale a Re
publicii Populare Polone, va face o 
vizită oficială in țara noastră. în 
ultima decadă a lunii mai.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor

neliu Mănescu, a primit o telegramă 
din partea lui Isael Elinawtoga, mi
nistru de stat pentru afaceri exter
ne al R. U. Tanzania, prin care a- 
cesta mulțumește pentru felicitările 
și urările ce i-au fost adresate cu 
ocazia zilei naționale a țării sale.

★
Delegația militară, condusă de ge

neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
care, la invitația guvernului marocan

și a Ministerului Apărării, a partici
pat la manifestările prilejuite de a 
XV-a aniversare a Zilei armatei ma
rocane, s-a înapoiat in țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți general-colonel Sterian 
Țircă, adjunct al ministrului forțe
lor armate, generali șl ofițeri supe
riori.

A fost de față It. col. Jean Su- 
dreaud, atașatul militar, aero și na
val al Franței la București.

★
întreprinderea de comerț exterior 

„Stankoimport" din Moscova și Re
prezentanța comercială a Uniunii So
vietice la București au deschis o ex
poziție tehnică in foaierul Sălii Pa
latului Republicii din Capitală.

Expoziția râmine deschisă pină în 
ziua de 20 mai.

(Agerpres)

Sesiune de comunicări 
științifice

IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 
Manole Corcaci). La Iași a avut loc 
o sesiune de comunicări științifice 
organizată de Filiala Academiei de 
științe sociale a Republicii Socialiste 
România și Institutul de istorie și 
arheologie „A. D. Xenopol" <Jin Iași. 
Reuniunea a dezbătut aspecte ale 
Începutului epocii moderne in istoria 
României. Au luat parte membri ai 
Academiei de științe sociale și po
litice, istorici, cadre didactice uni
versitare, cercetători științifici din 
Iași și din alte centre universitare, 
studenți, numeroși invitați.

La sesiune au participat tovarășii 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice. și Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popular jude
țean.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Co
munist Român, avem plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră, un mesaj 
de salut cordial și frățesc din partea Partidului Comunist din Bolivia.

în decursul existenței sale, Partidul Comunist Român a demonstrat 
că este reprezentantul fidel al intereselor clasei muncitoare și poporului, 
un detașament revoluționar plin de abnegație și hotărît în lupta pentru 
cauza socialismului.

Popoarele latino-americane, și printre acestea poporul bolivian, ad
miră eroicul drum revoluționar parcurs da poporul român înainte și 
după cucerirea puterii muncitorești, populare. înțelegem importanța isto
rică a luptelor duse de clasa muncitoare, țărănime și toți patrioții ro
mâni împotriva regimului feudal-moșieresc, cit și roiul conducător pe 
care a știut să-l joace Partidul Comunist Român în această perioadă și 
în timpul rezistenței antifasciste. Ele dau o înaltă apreciere caracterului 
internaționalist al luptei comune duse de armata sovietică, comuniștii și 
patrioții români împotriva ocupanților hitleriști.

După instaurarea regimului revoluționar-popular, România a înfăp
tuit schimbări radicale în toate domeniile vieții sociale. într-o perioadă 
foarte scurtă s-au consolidat bazele modului de producție socialist, des- 
chizîndu-se astfel mari perspective pentru progresul social. Ritmurile 
impetuoase de dezvoltare a economiei, creșterea permanentă a nivelului 
de trai al poporului, succesele remarcabile din domeniul educației și 
culturii dovedesc forța Partidului Comunist Român în construcția noii 
societăți.

Noi privim cu multă simpatie marile succese obținute de Partidul 
Comunist Român. Apreciem la justa sa valoare aportul pe care-1 aduc 
asemenea victorii la consolidarea luptei pentru socialism și comunism.

Statele socialiste, între acestea și România, joacă un rol tot mai im
portant în lupta generală pentru prevenirea izbucnirii unui nou război 
mondial, pentru zădărnicirea agresiunilor imperialiste și asigurarea mer
sului înainte al procesului revoluționar in toate țările din lume. Lărgirea 
legăturilor lor economice, militare, politice, precum și sprijinirea acțiu
nilor revoluționare ale clasei muncitoare internaționale, ale mișcărilor 
de eliberare națională, pe baza principiilor internaționalismului proletar, 
constituie baza esențială a acestei lupte. La rîndul ei, așa cum se arată 
în declarația Consfătuirii de la Moscova, de unitatea mișcării comuniste 
internaționale depinde fqarte mult deznodămîntul evenimentelor con
temporane.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Bolivia, 
felicităm pe tovarășii conducători și membrii Partidului Comunist 
Român pentru activitatea lor remarcabilă și curajoasă în conducerea 
statului socialist.

Vă dorim noi și importanțe succese în dezvoltarea rapidă a econo
miei și culturii României socialiste.

Frățește,
In numele C.C. al P.C. din Bolivia

LUIS PADILLA

SPORT

Campionatele 
republicane 
universitare

Finalele campionatelor republicane 
universitare au continuat ieri pe ba
zele sportive din Capitală cu între
ceri de baschet, tenis, fotbal. Iată 
principalele rezultate : baschet mas
culin : Politehnica Galați — Po’i- 
tehrtca Brașov 70—55 ; Institutul de 
educație fizică București — Poli
tehnica Iași 73—57 ; Institutul de mi
ne Petroșani — Politehnica Bucu
rești 69—57 ; baschet feminin : Uni
versitatea Iași — Institutul pedago
gic Tg. Mureș 43—39 ; Universita
tea Craiova — Institutul politehnic 
București 33—25 ; fotbal : Universi
tatea Cluj — Institutul pedagogic 
■Tg. Mureș 5—0 ; Universitatea Bucu
rești — Politehnica Timișoara 1—0 : 
tenis feminin : Agneta Kun — Călin 
Adriana 6—1. 6—3 ; Eleonora Dumi
trescu — Florica Butoi 6—2, 2—6.
8—4 ; Manana Nunweiller — Elena 
Trifu 7-5. 6-1.

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

în ziua de 18 mai au avut loc în 
Capitală lucrările Plenarei Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport.

La lucrări au participat membri ai 
Consiliului, șefi de secție la 
C.N.E.F.S., secretari generali de fe
derații, președinți ai consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport, 
reprezentanți ai presei centrale și 
sportive.

La lucrările plenarei a luat cuvîn- 
tul tovarășul Dan Marțian, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinerelului.

Marin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a prezentat o informare

privind desfășurarea adunărilor și 
conferințelor in asociații, cluburi și 
consilii orășenești, municipale și ju
dețene ale C.N.E.F.S., precum și sar
cinile actuale in domeniul educației 
fizice și sportului de masă și de per
formanță.

Informarea cu privire la sistemul 
competițional al activității sportive și 
măsurile pentru creșterea eficienței 
acestuia a fost expusă de Emil Ghibu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

In încheiere, tovarășul Anghel Ale- 
xe, președintele C.N.E.F.S.. a subli
niat importanța lucrărilor și s-a refe
rit la sarcinile mișcării sportive din 
țara noastră în etapa următoare.

„CURSA PĂCII"
■ Competiția cicliistă „Cursa Păc^i" a 
continuat ieri cu desfășurarea eta
pei a 11-a, Sokolov—Usti pe Elba 
(167 km). La sprintul final, primul a 
trecut linia de sosire rutierul ceho
slovac Dușan Zeman, urmat de ro
mânul Alexandru Sofronie și sovie
ticul Vladimir Sokolov, toți trei cro
nometrați cu timpul de 4 h 22’ 36". 
Grosul plutonului, condus de belgi

anul Demeyer, a sosit la interval de 
4 secunde.

în clasamentul general individual 
conduce polonezul Ryszard Szurkow- 
ski, secundat la 58” de Anatoli 
Starkov (U.R.S.S.). Ciclistul român 
Tudor Vasile ocupă locul 6, la 3’ 24”. 
Pe echipe in frunte se află selecți
onata U.R.S.S.

SECRETARULUI GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI, ROMANIA

Stimate tovarășe secretar general,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Român. în numele Comitetului Central al S.W.A.P.O. și al întregului 
nostru popor luptător, doresc să folosesc această ocazie pentru'a vă fe
licita cordial, stimate. tovarășe secretar generai, Comitetul Central, pe 
toți membrii Partidului Comunist Român, cu prilejul acestui mare și 
glorios eveniment al aniversării.

Drumul parcurs de poporul român, sub conducerea corectă și cu
rajoasă a Partidului Comunist Român, în ultimii 50 de ani, a fost, desi
gur, un drum cu dificultăți și de învingere a numeroase obstacole, dar 
acesta a fost încoronat de glorioasa victorie a proclamării Republicii 
Socialiste România, stat al unei adevărate democrații, bazat pe princi
piile și ideile invincibile ale P.C.R., care se pronunță pentru o adevărată 
independență națională, pentru pacea lumii, solidaritate internațională 
și cooperare între popoare, împotriva imperialismului, colonialismului, 
fascismului și exploatării omului de către om.

Aceste principii și idealuri ale partidului dv., stimate tovarășe se
cretar general, se bucură de admirație și sînt urmate de poporul luptător 
al Namibiei, sub conducerea S.W.A.P.O.

încă o dată dorim poporului prieten român, condus de avangarda sa 
glorioasă — Partidul Comunist Român — succese și mai strălucitoare 
in construcția socialistă în patria sa, pace și prosperitate.

Cu salutări frățești,
A. SHIPENDA

în numele lui Sam Nujoma
Președintele Organizației Poporului 
din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.)

Vizitele delegației 
parlamentare austriece, 

condusă de dr. Bruno Pittermann 
PRIMIRE LA PREȘEDINTELE MARII 

ADUNĂRI NAȚIONALE, ȘTEFAN VOITEC
Membru delegației Grupului par

lamentar de prietenie Austria— 
România, condusă de deputatul dr. 
Bruno Pittermann, fost vicecancelar 
federal al Austriei, au făcut, marți, o 
vizită la Palatul Marii Adunări Na
ționale, unde s-au întîlnit cu Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

La intîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au luat parte membri ai 
Biroului Marii Adunări Naționale,

★
în aceeași zi, președintele Marii 

Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit un dejun în cinstea delegației 
Grupului parlamentar de prietenie 
Austria—România.

Au participat Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 

i M.A.N., Alexandru Sencovici, pre
ședintele Grupului, parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România— 
Austria, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., conducători de 
instituții centrale, academicieni, de- 
putați, ziariști.

A luat parte, de •asemenea, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și ambasa-

președinți de comisii permanente, 
deputați.

A fost de față dr. Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la București.

Cu acest prilej, membrii delega
ției au luat cunoștință de unele as
pecte ale dezvoltării politice, econo
mice și social-culturale din Româ
nia și ale activității parlamentare din 
țara noastră. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și dintre parlamentele lor.

*
dorul Austriei la București, dr. 
Eduard Tschop.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ștefan Voitec și dr. Bruno Pitter
mann au rostit toasturi.

★
în cursul zilei, membrii delegației 

parlamentare austriece au vizitat 
citeva cartiere noi și edificii social- 
culturale din București. Ei au fost, 
de asemenea, oaspeții Centrului de 
perfecționare a cadrelor de condu
cere din întreprinderi.

Seara, membrii delegației au asis
tat la un spectacol la Opera Ro
mână.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI 
P.C. FINLANDEZ

Continuînd călătoria în țara noas
tră, delegația P. C. Finlandez, con
dusă de Arvo Aalio, secretar gene
ral al partidului, a fost in zilele de 
16—17 mai a.c. oaspetele Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R.

Membrii delegației au făcut o vi
zită la sediul Comitetului județean 
de partid, unde s-au intîinit cu to
varășul Constantin Drăgan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., Constantin Cirțînă, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Brașov al P.C.R., și cu alți 
membri ai organelor locale de partid 
și de stat.

Oaspeții au fost informați despre 
realizările obținute de oamenii mun
cii din Brașov, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, in domeniile 
economic, social, cultural, preocupă
rile actuale in aceste domenii, des
pre perspectivele dezvoltării multi
laterale a municipiului și județului 
in cadrul actualului plan cincinal. 
Tovarășii finlandezi s-au interesat 
de metodele de muncă ale organelor

locale de partid și de stat, sfera atri
buțiilor și funcțiile acestora, rolul 
organizațiilor sociale locale in activi
tatea de construcție socialistă.

însoțiți de reprezentanți ai Comi
tetului municipal Brașov al P.C.R., 
membrii delegației au vizitat Uzina 
„Tractorul", I.A.S. Prejmei-, com
plexul turistic Poiana Brașov. Au 
fost vizitate și monumente istorice 
din județele Brașov și Prahova.

In cursul zilei de marți, delegația 
s-a întors în Capitală.

în după-amiaza aceleiași zile, oas
peții au făcut o vizită la Academia 
de învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu".

Oaspeții finlandezi au fost infor
mați de rectorul academiei. Ion 
■Stoian. despre activitatea desfășurată 
de această instituție de învățămînt 
superior de partid din țara noastră, 

în aula academiei, Arvo Aalto a 
conferențiat in fața studenților și a 
corpului profesoral despre „Situația 
actuală din Finlanda și activitatea 
Partidului Comunist Finlandez".

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Iosif Banc a primit marți la 
amiază pe președintele Oficiului Na
țional al Apelor din R. P. Ungară, 
Imre Degen, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, cordială, 
au participat. Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ape

lor. precum și Ferenc Martin, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind colaborarea între cele 
două părți în domeniul gospodăririi 
apelor și Îmbunătățirilor funciare.

★
După-amiază, președintele Oficiu

lui Național al Apelor al R. P. Un
gare a părăsit Capitala.

(Agerpres)

viața internațională

Congresul Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica

SAN JOSE 18 (Agerpres). — La 
San Jose a luat sfirșit cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica. In 
raportul de activitate prezentat con
gresului de Manuel Mora Valverde, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Avangarda Populară, se subli
niază că. in ultimii ani, comuniștii 
costaricani au obținut succese im
portante ce au contribuit la întărirea 
mișcării revoluționare, democratice 
și sindicale din țară. In Costa Rica 
—a spus raportorul — există premi
sele pentru constituirea unui larg

front național democratic. Țara este 
pe cale să intre Intr-o perioadă de 
mari transformări structurale. Po
porul nostru — a arătat secretarul 
general — este gata să desfășoare 
cu hotărire lupta împotriva imperia
lismului și oligarhiei naționale.

participanții la congres au apro
bat, în unanimitate, raportul de acti
vitate, au adoptat rezoluții in pro
blemele dezbătute, noul statut al 
partidului și programul de luptă in 
anii viitori. Totodată, congresul a 
ales Comitetul Central.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN DANEMARCA
COPENHAGA 18 (Agerpres). — 

La Copenhaga s-au desfășurat lu
crările Plenarei C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca, in cadrul 
căreia au fost . examinate sarcinile 
partidului in rindul sindicatelor 
și în lupta împotriva aderă-, 
rii țării la Piața comună. în cuvin-' 
tul său, președintele P.C. din Dane
marca, Knud Jespersen, s-a pronun
țat pentru suspendarea tratativelor 
în vederea aderării la C.E.E. și pen

0 declarație ' 
a ministrului 

de externe al Turciei
ANKARA 18 (Agerpres). — Guver

nul turc dorește ca țările implicate 
in conflictul arabo-lscaelian să aban
doneze pozițiile lor rigide șt să adop
te o atitudine mai conciliantă — a 
declarat luni ministrul turc al aface
rilor externe, Osman Olcay. Subli
niind că ..comportamentul președin
telui R.A.U. ar trebui .să servească 
drept exemplu in această privință", 
șeful diplomației turce a arătat că 
țara sa „va continua să contribuie la 
eforturile ce tind in prezent să se 
ajungă la o reglementare progresivă 
a oonflictulul din Orientul Apropiat".

Abordind apoi problema unei even
tuale recunoașteri diplomatice a R. P 
Chineze de către guvernul de la An
kara. Olcay a calificat ca „foarte po
zitiv" cursul actualelor convorbiri de 
la Paris dintre ambasadorii Turciei 

I și R. P. Chineze.

tru extinderea relațiilor economice 
cu țările socialiste, ca mijloc de so
luționare a actualelor dificultăți 
financiare și economice ale Dane
marcei.

Plenara a adresat un apel oameni
lor muncii danezi chemindu-i să 
lupte pentru instituirea controlului 
statului asupra comerțului exterior 
și pentru suspendarea tratativelor 
de aderare la Piața comună.

in legătură cu răpirea 
consulului israclian 

la Istanbul
Guvernul turc a dat publicității o 

pcodlartiație, citită la posturile de ra
dio de Sădi Kocas. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în care se 
cere punerea imediată in libertate a 
consulului general israelian la Istan
bul, Ephraim Elrom, răpit luni de 
persoane necunoscute. Guvernul turc 
a anunțat, de asemenea, că va pre
zenta Parlamentului un proiect de 
lege care instituie pedeapsa capitală 
pentru autorii de răpiri cu caracter 
politic și pentru complicii lor. Răpi
torii consulului general israelian au 
amenințat că acesta va fi împușcat 
dacă autoritățile nu vor elibera pină 
joi tin număr de deținuți politici.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Ca
binetul Israelului a fost convocat de 
urgență pentru a examina problema 
răpirii consulului de la Istanbul



viața internațională

Ziua de solidaritate internațională cu popoarele 
din Vietnam, Cambodgia și Laos

O secvență din epopeea marilor bătălii ale neînfri
catului popor vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru apărarea pămintului patriei. Știrile care sosesc 
zilnic din Vietnam conturează tabloul unor ample ac
țiuni ale patrioților sud-vietnamezi pe întreg cuprinsul 
țării, din delta fluviului Mekong și pină în regiunea Pla- 
tourilor înalte, împotriva intervenționiștilor. 19 mai, ziua 
de naștere a lui Ho Și Min, proclamată, la chemarea 
Consiliului Mondial al Păcii, ca Zi de solidaritate in
ternațională cu popoarele din Vietnam, Cambodgia și 
Laos, prilejuiește, de la un meridian la altul, reafir
marea solidarității și sprijinului opiniei publice inter
naționale față de lupta dreaptă a acestor popoare, a ce

rerilor pentru încetarea războiului de agresiune dus de 
S.U.A., și retragerea tuturor trupelor americane din 
peninsula Indochina, pentru respectarea dreptului sacru 
al acestor popoare de a-și hotărî singure destinul.

Poporul român, care nutrește sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate față de lupta dîrză a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, pentru 
apărarea ființei lor naționale, își exprimă șl cu acest 
prilej admirația pentru eroismul de care dau zilnic do
vadă pe cimpurile de bătălie, sprijinul său internațio
nalist și credința nestrămutată în victoria cauzei lor 
drepte.

MITINGUL DE LA HANOI 1 LONDRA

MANIFESTĂRI CONSACRA TE 
SEMICENTENARULUI P. C. R.

moscova VIZITA UNEI DELEGAȚII DE PARTID 
SI GUVERNAMENTALE A R. D. GERMANE

HANOI 18 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting cu prilejul 
celei de-a 81-a aniversări a nașterii 
președintelui Ho Și Min, transmite 
agenția V.N.A. Au luat parte Ton 
Duc Thang, președintele R. D. Viet
nam, Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C., pre
ședintele Comitetului permanent al 
Adunării Naționale, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai diferitelor partide po
litice, ai organizațiilor de masă, ai 
naționalităților, ai comunităților re
ligioase.

Greva 
feroviarilor 
americani

Circulația pe arterele între
gului sistem feroviar al Statelor 
Unite a fost complet paralizată 
ca urmare a grevei personalu
lui de- deservire a instalațiilor 
de semnalizare și manevră. 
Greva a fost declarată luni 
seara, după ce negocierile din
tre conducerea sindicatului mun
citorilor și reprezentanții patro
natului au intrat in impas, ca 
urmare a respingerii cererilor 
muncitorilor de a se introduce 
in noul contract de muncă o 
clauză privind majorarea sala
riilor.

In grevă se află toți cei 13 000 
de feroviari, membri ai sindica
tului personalului de deservire 
a traficului feroviar. Ei au or
ganizat pichete in toate gările 
și nodurile de cale ferată. In 
semn de deplină solidaritate cu 
cauza lor legitimă, toți cei 
500 000 de feroviari nu s-au 
prezentat la lucru.

Această grevă națională, a 
cincea in ultimii 70 de ani, a- 
fectează serios numeroase ra
muri ale economiei țării. Sute 
de mii de salariați navetiști, 
din lipsă de mijloace de trans
port, nu s-au mai prezentat 
marți la lucru. Industriile căr
bunelui, oțelului, construcțiilor 
de mașini, alimentară și altele, 
anunță pierderi in valoare de 
sute de milioane de dolari. 
Companiile General Motors, 
Chrysler, Ford și altele nu mai 
au materii prime și nici mijloa
ce de transport pentru expedie
rea autoturismelor. Numeroase 
uzine de asamblare au fost deja 
închise. Furnalele oțelăriilor lu
crează cu o capacitate minimă 
din lipsa minereului de fier și 
cocsului. Bursa din New York, 
considerată barometrul econo
miei americane, a reacționat 
imediat inregistrind luni „cea 
mai proastă zi a anului", mar
cată prin scăderea accentuată a 
cotei acțiunilor industriale.

Președintele Nixon și minis
trul transporturilor, John Volpe, 
au cerut Congresului să adopte 
măsuri extraordinare pentru a 
determina încetarea imediată a 
grevei. Comitetul \ senatorial 
pentru problemele muncii a și 
aprobat marți dimineața o re
zoluție prin care cere sindica
tului greviștilor suspendarea 
grevei pină la 1 octombrie a.c. 
Rezoluția nu stipulează nece
sitatea majorării salariilor mun
citorilor, ci insistă asupra con
tinuării negocierilor cu patro
natul. Președintele sindicatului, 
Charles Chamberlain, a arătat 
la rindul său că este inadmisi
bil ca forul legislativ suprem 
al țării să se amestece in acest 
conflict de muncă. Actuala 
grevă, a spus el, a dovedit că 
„răbdarea muncitorilor a ajuns 
la limită" și că cererile lor le
gitime trebuie satisfăcute fără 
intirziere.

C. AlEXANDROAIE
New York, 18.

Luind cuvintul, președintele Ton 
Duc Thang a relevat meritele preșe
dintelui Ho Și Min pentru poporul 
vietnamez. El, a spus Ton Duc 
Thang, a aplicat intr-un mod creator 
marxism-leninismul la condițiile u- 
nei țâri coloniale, a trasat calea jus
tă pentru revoluția vietnameză. El 
a creat partidul nostru și, împreună 
eu întregul partid, a inaugurat epo
ca cea mai glorioasă în istoria țării 
noastre — epoca independenței, li
bertății și socialismului. El a fost un 

eminent militant al mișcării comu
niste internaționale și al mișcării de 
eliberare națională.

în continuare, a luat cuvîntul vice- 
premierul Nguyen Duy Trinh, care 
a subliniat hotărîrea poporului viet
namez de a urma calea trasată de 
președintele Ho Și Min și eforturile 
depuse pentru transpunerea în viată 
a testamentului lui sacru. El a rele
vat, totodată, succesele mari obținute 
în Vietnamul de nord în cei doi ani 
de la moartea președintelui Ho Și 
Min. Poporul vietnamez, a spus 
Nguyen Duy Trinh, este hotărît să 
lupte umăr la umăr cu popoarele 
frățești din Laos și Cambodgia pen
tru a face să eșueze planurile impe
rialiștilor americani care caută să 
prelungească, să intensifice și să ex
tindă războiul de agresiune, pentru 
alungarea agresorilor din Peninsula 
Indochineză și recucerirea indepen
denței și libertății celor trei țări din 
această zonă. întregul partid și popor 
sînt hotărîte să ducă pină la victo
rie lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională și 
să construiască socialismul în Viet
namul de nord, a spus el.

★
Cu același prilej, a avut loc un 

miting și în Vietnamul de sud. în 
cadrul mitingului, Huynh Tan Phat, 
președintele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, a vorbit despre activitatea 
lui Ho Și Min, precum și despre 
succesele obținute de poporul sud- 
vietnamez și de forțele sale armate 
în domeniile militar, politic și diplo
matic.

agențiile de presă transmit:
Delegația guvernamen

tală română, «™dusă de vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan, care vizitează Republica 
Democratică Congo, a avut convor
biri cu ministrul economiei naționale, 
Joseph Mbeka, ministrul lucrărilor 
publice, Leon Engulu, Thomas Toum- 
ba, comisarul general al Tîrgului in
ternațional de la Kinshasa, și la con
ducerea Ministerului Afacerilor Ex
terne. Cu acest prilej, au fost anali
zate principalele obiective ale coo
perării economice și ale schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

Delegația economică 
condusă de loan Avram,mi- 
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, care întreprinde o vizită ofi
cială în Italia, s-a intîlnit cu subse
cretarul de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, Belci, și cu subsecre
tarul de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, Mario Pedini, cu care 
a discutat aspecte ale posibilităților 
de dezvoltare, în continuare, a schim
burilor economice și a cooperării 
tehnice și industriale dintre cele două 
țări. Delegația a avut, de asemenea, 
convorbiri la sediul grupului E.N.I. 
(Societatea Națională a Hidrocarbu
rilor).

Ciu En-lai, membru în Comi
tetul Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat. Liu Si-cian și 
Ni Cih-fu, membri ai C.C. al P.C. 
Chinez, au primit delegația Federa
ției Generale a Sindicatelor din Co
reea, condusă de Kim Miong Son, 
anunță agenția China Nouă.

Adunarea generală 
a Societății pentru 

înțelegere anglo-chineză
LONDRA 18 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă anunță că la Londra 
a avut loc adunarea generală a So
cietății pentru înțelegere anglo-chi
neză. Lucrările adunării au fost oon- 
duse de profesorul Joan Robinson, 
vicepreședinte al Societății. Cu prile
jul adunării generale a fost prezen
tat raportul comitetului de conducere 
al Societății în care, printre altele, 
se arată că înțelegerea și prietenia 
dintre popoarele englez și chinez se 
dezvoltă continuu. Tot mai mulți ce
tățeni ai Angliei manifestă un interes 
constant pentru realizările poporului 
chinez și sint conștienți că China 
construiește o societate modernă. 
Acest lucru, se arată în raport, a de
terminat o creștere a numărului 
membrilor societății, in special în ul
timele luni.

Adunarea generală a Societății pen
tru înțelegere anglo—chineză a adop
tat o rezoluție în care se exprimă fe
licitări poporului chinez pentru suc
cesele obținute, „succese care au .fă
cut ca un număr crescînd de țări să 
stabilească relații diplomatice cu R. P. 
Chineză". Rezoluția cere tuturor 
membrilor societății să nu precupe
țească nici un efort pentru a răs- 
pîndi informații care să ducă la o 
mai bună înțelegere a politicii și eve
nimentelor din R. P. Chineză, să ac
ționeze pentru ca guvernul englez să 
voteze în favoarea restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze la 
Organizația Națiunilor Unite.

în încheiere, membri ai unei de
legații a’ societății, care au făcut re
cent o vizită în R. P. Chineză, au 
prezentat informări în legătură cu 
aceasta.

Nguyen Thi Binh, »^*ui 
afacerilor externe al guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, a fost primită 
luni de Jănos Kâdâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., cu care a avut 
o convorbire cordială, prietenească 
— anunță agenția M.T.I. Marți, 
Nguyen Thi Binh a sosit la Belgrad 
într-o vizită oficială de cinci zile. 
La sosire ministrul de externe a 
fost întîmpinat de Mirko Tepavaț, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne, și alte persoane oficiale iugo
slave.

Un avion american de 
recunoaștere 3 pătruns în spa
țiul aerian al R. P. D. Coreene, 
anunță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană. Agenția precizează că, in 
ultima perioadă, avioane militare 
americane au violat spațiul aerian al 
R. P. D. Coreene de patru ori.

Un nou acorda fost închefat 
de organizațiile de resort din R. P. 
Chineză cu uzina iugoslavă „Boris 
Kidrici" privind achiziționarea a 
150 tone de aluminiu, informează 
agenția Taniug. Pină în prezent, 
reprezentanții R. P. Chineze au con
tractat cu această uzină livrarea a 300 
tone de aluminiu. Primele cantităti 
au fast deja livrate în decembrie 1970.

Primul grup de cetățeni 
coreeni plecați din Japonia 
după reluarea operațiilor de repatrie
re a sosit în portul Chongjin. Grupul 
de repatriați, informează A.C.T.C., a 
fost întîmpinat de Kim Man Gum, 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, și de alte 
oficialități ale acestei țări.

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Casa Centrală a Ziariștilor din Mos
cova a avut loc o seară a prieteniei 
sovieto-române, organizată de Uniu
nea asociațiilor sovietice de priete
nie și legături culturale cu țările 
străine, Asociația de prietenie sovie- 
to-română și Consiliul Casei Centrale 
a ziariștilor sovietici.

în cadrul manifestării au luat 
cuvintul Alexei Grebnev, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Izvestia", vice
președinte al conducerii centrale 
A.P.S.R., ambasadorul României, 
Teodor Marinescu, ziariști și alți re
prezentanți ai opiniei publice sovieti
ce, corespondenți de presă români la 
Moscova.

La Casa Centrală a Ziariștilor din 
Miscova a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii artistice, tri
mise de Uniunea Ziariștilor din 
România, care înfățișează aspecte din 
viața României contemporane.

PARTICIPAREA EA ACTIVITATEA 0. M. S. 
- UN DREPT LEGITIM Al R. D. GERMANE

Intervenția reprezentantului României
GENEVA 18 (Agerpres). — Adu

narea mondială a sănătății a luat in 
discuție în ședință plenară, cererea 
R. D, Germane de a fi primită ca 
membru cu drepturi depline în Or
ganizația Mondială a Sănătății.

Delegațiile a 20 de țări — printre 
care și România — au prezentat un 
proiect de rezoluție prin care, re
amintind principiile O.M.S. și impor
tanța universalității organizației, se 
solicită primirea R. D. Germane în 
O.M.S.

Luind cuvîntul în sprijinul acestui 
proiect de rezoluție, șeful delegației 
române, dr. Mihail Aldea, adjunct 
al ministrului sănătății, a evidențiat 
faptul că România consideră cererea 
R.D.G. ca fiind o cerere legitimă a 
unui stat suveran, care trebuie exa
minată intr-un spirit realist. în solu
ționarea cererii R. D. Germane de 
a fi primită în O.M.S., trebuie să se 
pornească, de asemenea, de la prin
cipiul fundamental al egalității în 
drepturi a tuturor statelor, al drep
tului lor legitim la o participare 
egală și fără nici o discriminare la

ORIENTUL APROPIAT
© Constituirea Secretariatului general provizoriu al 
Uniunii Socialiste Arabe • Declarația - program a cabi
netului sirian © Spre o conferință a țărilor medi

teraneene ?

CAIRO 18 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. anunță că șeful statului 
egiptean, Anwar Sadat, președinte 
al Uniunii Socialiste Arabe, a for
mat un secretariat general provizo
riu al U.S.A, din care fac parte nouă 
persoane. Potrivit agenției, în func
ția de președinte al Secretariatului 
general provizoriu a fost numit Aziz 
Sidky, vicepremier pentru producție 
și ministru ah industriei, petrolului 
și bogățiilor minerale, iar Mohamed 
El Dakroury — secretar general. 
Secretariatul general provizoriu își 
va exercita prerogativele pină la 
convocarea unui nou Congres al 
Uniunii Socialiste Arabe.

Pe de altă parte, se anunță din 
Cairo, președintele Anwar Sadat va 
rosti o importantă cuvîntare joi, în 
cadrul reuniunii extraordinare a 
Adunării Naționale.

DAMASC 18 (Agerpres). — Pre
mierul sirian Abdel Rahman Khlei-

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-420" 3 
fost lansat marți în Uniunea Sovie
tică. Aparatura științifică de la bor
dul navei funcționează normal, rela
tează agenția T.A.S.S.

La Luxemburg au luat sfîr- 
șit lucrările Adunării plenare a Fe
derației Mondiale a Asociațiilor pen
tru Națiunile Unite. Printre rezolu
țiile importante care au fost adop
tate se numără cele privind : întă
rirea securității internaționale ; con
vocarea Conferinței generale de coo
perare și securitate europeană ; re
glementarea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza și în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967. Este semnifi
cativ că pentru aceasta din urmă s-au 
pronunțat toate delegațiile, inclusiv 
cele din țările aflate direct în con
flict.

Ministrul chilian de ex- 
teme Clodomiro Almeyda, a sosit 
luni seara la Budapesta, într-o vi
zită oficială. Vizita lui Almeyda în 
Ungaria are loc la invitația ministru
lui afacerilor externe al acestei țări, 
Janos Peter.

Un comunicat al Ministe
rului de Interne al Zambiei 
acuză trupele portugheze din An
gola de a fi întreprins o tentativă de 
incursiune pe teritoriul zambian. Co
municatul precizează că un polițist și 
trei civili au fost uciși de către sol- 
dații portughezi. Poliția zambiană a 
ripostat, omorînd mai mulți soldați 
inamici.

ROMA 18. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Casa 
de cultură „Vie Nuove" din Florența 
a fost inaugurată expoziția „Partidul 
Comunist Român la a 50-a aniver
sare". în aceeași clădire au fost orga
nizate, de asemenea, expozițiile 
„România în cifre și imagini" și „Ca
pitala București".

Luind cuvîntul, cu acest prilej, 
Paolo Pieralli, secretar al Federației 
Florența a P.C.I., și Iacob Ionașcu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Roma, au subliniat im
portanța și rolul expoziției pentru cu
noașterea drumului glorios străbătut 
de Partidul Comunist Român în cei 
50 de ani de activitate, legăturile 
strînse frățești existente între P.C.I. 
și P.C.R., lupta comună împotriva 
fascismului și imperialismului, pentru 
pace și colaborare între toate po
poarele.

viața internațională și la activitatea 
organizațiilor internaționale, inclusiv 
a O.M.S. — organizație cu obiective 
umanitare.

România, a subliniat șeful delega
ției noastre, consideră că prezența 
R. D. Germane în O.M.S. va con
stitui o contribuție utilă la activita
tea organizației și s-a pronunțat în 
favoarea .proiectului de rezoluție 
pentru primirea R.D.G. în O.M.S. la 
această sesiune.

Un grup de state occidentale a 
prezentat un alt proiect de rezoluție 
prin care se propunea amînarea dis
cutării cererii R. D. Germane pină 
la cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Mondiale a Sănătății — mai 1972. 
Acest proiect a fost adoptat cu 62 
de voturi, contra 34 și 19 abțineri.

★
în cadrul lucrărilor Adunării mon

diale a sănătății a fost adoptat un 
proiect de rezoluție inițiat de dele
gația română privitor la necesitatea 
utilizării raționale a radiațiilor ioni
zante în medicină.

fawi, care a format la 4 aprilie noul 
guvern al țării, a prezentat în fața 
Consiliului Poporului declarația- 
program a cabinetului său. El a 
arătat că întărirea unității naționale 
constituie obiectivul de bază al ac
tualei echipe ministeriale.

Abordînd unele probleme externe, 
Abdel Rahman Khleifawi a evocat 
acordul de la Benghazi pentru crea
rea Federației Republicilor Arabe, 
menționind că guvernul său nu va 
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea acestuia.

în legătură cu conflictul din O- 
rientul Apropiat, Khleifawi a arătat 
că Siria respinge orice soluție care 
nu ar garanta recuperarea totală a 
teritoriului său ocupat de către Is
rael.

PARIS 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei în capitala Franței, 
ministrul de externe libanez, Khalil 
Abou Hamad, a ținut o conferință 
de presă. Ministrul libanez a de
clarat, după cum relatează agenția 
Reuter, că mai multe state arabe 
doresc organizarea unei conferințe a 
țărilor mediteraneene, reuniune ce 
ar putea contribui la aplicarea unei 
soluții politice în conflictul din 
Orientul Apropiat, precum și la 
depășirea dificultăților politice și 
economice din zonă. La această con
ferință, a spus Khalil Abou Hamad, 
ar putea să participe și Israelul. 
„Israelul și țările arabe, a relevat 
ministrul de externe libanez, stau 
alături la O.N.U. și, deși ar putea fi 
oarecum prematur să-i vedem pe 
arabi și pe israelieni alături la o 
conferință mediteraneană, ideea în 
sine poate fi realizabilă".

NOI LUĂRI DE POZIȚIE IN SPRIJINUL AMENDAMENTULUI 
MANSFIELD DE REDUCERE A EFECTIVELOR AMERICANE 

ÎN EUROPA

„A sosit timpul să abandonăm pozițiile 
perimate ale politicii noastre externe11
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Amendamentul prezentat de lide
rul majorității democrate din Se
nat, Mike Mansfield, privind re
ducerea cu 50 la sută a efectivului 
trupelor americane din Europa oc
cidentală. continuă să suscite inte
res. Răspunzînd adversarilor amen
damentului. Mansfield a apreciat, 
într-o declarație făcută luni, că re
tragerea trupelor americane din 
Europa occidentală ar fi în intere
sul național al Statelor Unite. La 
rindul său, președintele Comisiei 
senatoriale pentru probleme exter
ne, WILLIAM FULBRIGHT, a de
clarat că în cazul în care S.U.A. nu 
își vor controla cheltuielile lor mi
litare in străinătate, ele se vor afla 
într-o situație similară Imperiului 
roman „care a devenit într-o ase
menea măsură sclavul angajamen

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului U- 
niunii Sovietice, marți a făcut o 
vizită la Moscova delegația de partid 
și guvernamentală a R.D. Germane 
compusă din Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Willi 
Stoph, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, Kurt Hager, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G., și Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Oaspeții din R.D. Germană au avut 
o întilnire cu L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
N.V. Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A.N. Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și alte persoane oficiale 
sovietice.

Conducătorii celor două țări, rela
tează agenția TASS, au făcut un 
schimb de informații asupra desfă
șurării construcției comuniste și so
cialiste în țările lor.

Abordind unele probleme interna
ționale, informează agenția T.A.S.S., 
părțile au relevat că, în ciuda opo
ziției' adversarilor destinderii, există 
premise reale pentru întărirea păcii 
în Europa. Participanții la întilnire 
au subliniat hotărîrea țărilor lor de 
a face tot ce este necesar pentru 
convocarea cit mai grabnică a con
ferinței general-europene consacrată 
întăririi securității și dezvoltării co
laborării pașnice pe continentul 
nostru.

SOFIA

PROCLAMAREA NOII CONSTITUȚII 
A R. P. BULGARIA

SOFIA 18 (Agerpres). — Marți a R- 
vut loc la Sofia sesiunea festivă a 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, 
consacrată proclamării noii consti
tuții.

In prezența conducătorilor de par
tid șii de stat, a membrilor C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Comisiei 
Centrale pentru pregătirea referen
dumului. Anghel Velev, a dat citire 
comunicatului final cu privire la re
zultatele referendumului de dumini
că, 16 mai. Potrivit datelor prezen
tate de Comisia Centrală, 6 154 195 
de cetățeni, din totalul de 6 172 650 
înscriși pe liste, au participat la re
ferendum. Dintre aceștia, 6 133 126, 
adică 99,66 la sută, au votat cu .,da“.

Adunarea Populară — relatează a- 
genția B.T.A. — dînd expresie voin
ței întregului popor, a proclamat 
noua constituție a Republicii Popu
lare Bulgaria.

Legiferînd rotai conducător al 
Partidului Comunist Bulgar în socie
tate și în stat, aceasta prevede prin
cipalele direcții ale dezvoltării sta
tului în cadrul edificării societății 
socialiste dezvoltate. în cuprinsul 
său se precizează că Adunarea 
Populară este organul reprezentativ 
suprem și se prevede, între altele, 
înființarea Consiliului de Stat (ales 
de către Adunarea Populară) ca or
gan permanent și care asigură uni
tatea activității legislative cu cea 
executivă. Noua Constituție vizează 
lărgirea democratismului societății. 
Se lărgește rolul sfaturilor populare 
în dezvoltarea economiei și în con
ducerea activității în domeniul sănă
tății publice, comunal-social și cul- 
tural-educativ care se sprijină pe 
inițiativa și participarea largă a

Convorbirile sovieto-canadiene
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova au început convorbirile din
tre Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Pierre Elliott Trudeau, primul mi
nistru al Canadei, aflat într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică.

Marți, guvernul sovietic a oferit un 
dejun în cinstea premierului Tru
deau. în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, Alexei Kosîghin, abordînd pro
blemele pregătirii conferinței gene
ral-europene, a apreciat că „atmos
fera generală de pe continent a de
venit mai dătătoare de speranțe și 
mai favorabilă pentru schimbări esen
țiale spre mai bine". Premierul so
vietic a subliniat că, în prezent, în 

telor sale externe îneît s-a prăbu
șit".

într-o scrisoare adresată cotidia
nului „New York Times", cunoscu
tul industriaș american CYRUS 
EATON consideră că dificultățile e- 
conomiei americane și criza dola
rului impun „o suspendare imedia
tă a politicii militare de risipire a 
resurselor". Trebuie — continuă el 
— să privim în față faptul că Sta
tele Unite nu au obținut nici un 
fel de succes în aventuri externe. 
Nu numai că acestea au fost ex
trem de costisitoare, dar au dus în 
același timp la pierderea completă 
a sprijinului poporului american. 
Este clar că a sosit timpul să a- 
bandonăm aceste tendințe perimate 
ale politicii externe a Administra
ției și a partizanilor N.A.T.O.

Părțile au subliniat că încheierea 
tratatelor dintre U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei, dintre R. P. Polonă și R.F. 
a Germaniei constituie un pas impor
tant în direcția îmbunătățirii situa
ției în Europa, pe baza recunoaște
rii realităților europene și a renun
țării la folosirea forței sau amenin
țării cu forța. Ele consideră că rati
ficarea acestor tratate ar avea o in
fluentă binefăcătoare asupra rela
țiilor dintre statele europene.

La întilnire a fost subliniată im
portanta participării R. D. Germane, 
pe baza egalității in drepturi, la re
zolvarea problemelor cardinale ale 
Europei și colaborării internaționale. 
In legătură cu aceasta, o actualitate 
deosebită dobîndește stabilirea u .. 
relații normale, în conformitate . < 
normele dreptului internațional. în
tre R. D. Germană și acele țări care 
nu au cu aceasta astfel de relații. 
Participanții la întilnire consideră că 
realizarea unui acord în problema 
Berlinului occidental ar corespunde 
intereselor tuturor participanților la 
tratative și ar îndepărta terenul 
pentru dispute și conflicte în această 
zonă.

U.R.S.S. și R.D.G. apreciază dreipt 
un eveniment pozitiv întîlnirile din
tre reprezentanții R. S. Cehoslovace 
și R. F. a Germaniei. Părțile s-au 
pronunțat în favoarea soluționării 
problemelor care complică relațiile 
dintre Estul și Vestul Europei fără 
avansarea de condiții prealabile și 
fără legarea artificială a unor pro
bleme de altele.

în cursul zilei de marți, membrii 
delegației R. D. Germane au părăsit 
Moscova, plecînd spre patrie.

populației și colaborează strîns cu 
organizațiile politice, sindicale și ce
lelalte organizații obștești. Constitu
ția consfințește principiile de politică 
internă și externă ale R. P. Bulgaria.

Despre semnificația istorică a aces
tui eveniment a vorbit, în încheierea 
sesiunii, Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar. Vorbitorul a 
caracterizat referendumul din 16 mai 
ca un eveniment de o covîrșitoare 
importanță pentru viața poporului 
bulgar și soarta Bulgariei. Constitu
ția Bulgariei — a spus el — este 
opera poporului bulgar, toate preve
derile ei au fost filtrate prin mintea 
și inima tuturor cetățenilor țării. 
Constituția pe care am adoptat-o 
deschide un cîmp larg progresului 
nostru și îndeplinirii prevederilor 
programului P.C. Bulgar. Munca pli
nă de abnegație a poporului, con
strucția societății socialiste dezvolta
te în Bulgaria creează condiții și ga
ranții mereu noi pentru folosirea tot 
mai deplină a drepturilor și libertă
ților existente și va crea premisele 
necesare pentru trecerea treptată a 
poporului bulgar din imperiul nece
sității, în imperiul libertății — co
munismul. Cuvintele constituției : 
„Forța conducătoare în societate și 
în stat este P.C. Bulgar" — a sub
liniat Todor Jivkov — reprezintă 
pentru noi, comuniștii bulgari, fiii 
pămintului și poporului nostru, cea 
mai de preț recompensă rămasă de 
la înaintași. Aceste cuvinte — a spus 
in încheiere vorbitorul — încununea
ză calea de luptă de 80 de ani a par
tidului. Ele reprezintă o expresie a 
recunoștinței populare față de fap
tele eroice și memoria celor căzuțî 
în crudele bătălii de clasă. • i

Europa se acordă o mare atenție re
ducerii forțelor armate și înarmărilor, 
in unele țări purtîndu-se vii discuții 
privind, în special, posibilitatea re
ducerii forțelor străine. „Dacă Occi
dentul — a spus în context Alexei 
Kosîghin — ar arăta că este gata să 
întreprindă pași reali în această di
recție, noi vom face tot ce este po
sibil pentru realizarea unei înțele
geri". în continuare, șeful guvernului 
sovietic a relevat dezvoltarea relații
lor între U.R.S.S. și Canada.

în cuvîntul de răspuns, premierul 
Trudeau a subliniat utilitatea con
tactelor din ultimii ani dintre Ca
nada și Uniunea Sovietică.

UN INTERVIU Al 
PREȘEDINTELUI POMPIDOU »

LONDRA 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat televiziunii brita
nice, președintele Franței, Georges 
Pompidou, a declarat, între altele, că 
modul cum interpretează Marea Bri- 
tanie relațiile sale viitoare cu țările 
Pieței comune, în cazul aderării Ia 
C.E.E. va constitui obiectul apropia
telor convorbiri cu E. Heath.

Referindu-se la tratativele de la 
Bruxelles, șeful statului francez a 
declarat că „Anglia va trebui să do
vedească faptul că este intr-adevăr 
europeană". Președintele Franței 
a dat astfel expresie reticen
țelor Parisului față de eventua
litatea ca Marea Britanie — pornind 
de la „relațiile sale speciale" cu 
S.U.A. și cu țările Commonwealthu- 
lui — să joace rolul unui „cal troian" 
în cadrul Pieței comune. în context, 
președintele Franței a spus că Marea 
Britanie va trebui să accepte să-și 
procure majoritatea importurilor din 
țările C.E.E., in cazul în care va 
adera la această organizație.

El a subliniat, totodată, că hotă- 
ririle fiecăreia din țările Fietei co
mune nu vor trebui luate „sub in
fluența sau presiunea vreunei țări 
din afara Europei".
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