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SOLEMNITATEA DEZVELIRII BUSTURILOR
LUI KARL

Joi dimineața a avut loc în Capi
tală dezvelirea busturilor lui Karl 
Marx și Friedrich Engels.

Monumentele celor doi iluștri în
temeietori ai socialismului științific 
sînt așezate într-unul din cartierele 
cu tradiții muncitorești — Bucu
reștii Noi — în piața ce poartă în- 
cepînd de azi numele, atribuit prin 
Decret al Consiliului de Stat: 
„Karl Marx — Friedrich Engels".

La solemnitatea ce a avut loc cu 
acest prilej au luat parte tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, precum și 
un mare număr de oameni ai mun
cii și alți cetățeni din cartier.

La sosirea conducătorilor de 
partid și de stat, cei prezenți îi 
salută cu multă căldură. O gardă 
militară, aliniată în fața monu
mentelor, prezintă onorul.

La ora 12,00, în acordurile In
ternaționalei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește cele două 
busturi, care imortalizează în mar
mură albă chipurile lui Karl Marx 
și Friedrich Engels. Ele sînt așe
zate pe cîte un soclu din marmură 
roșie, pe care se află inscripțiile : 
„Karl Marx 1818—1883“ și „Frie
drich Engeis 1820—1895". Cele două 
monumente sînt creații ale sculpto
rului Alexandru Deacu-Ialomița.
După dezvelirea monumentelor, to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

„Dezvelirea busturilor lui Marx 
șl Engels constituie un act de adin
ei prețuire a întemeietorilor celei 
mai înaintate științe sociale — ma
terialismul dialectic și istoric — 
a acelora care au pus bazele con-

Vizita conducătorilor de partid și de stat 

la Expoziția de artă plastica consacrata 
semicentenarului purtidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan

Vizitînd expozijia din sălile Ateneului Român

MARX Șl FRIEDRICH ENGELS

ln timpul solemnității din piața „Marx- Engels”

cepției științifice despre lume și 
viață a proletariatului.

Este cunoscut că mișcarea pro
gresistă și revoluționară din Ro
mânia a avut legături cu Marx și 
Engels, că Marx și Engels au a- 
cordat o atenție deosebită istoriei 
noastre, luptelor sociale și naționa
le ale poporului român, că- în scrie
rile lor s-a oglindit această preocu
pare, simpatia față de felul în care 
poporul român a știut să lupte 
pentru a-și apăra dreptul la o via
ță liberă și independentă.

Mișcarea noastră revoluționară 
și-a bazat întotdeauna activitatea 
pe învățătura lui Marx și Engels ; 
tocmai datorită acestui fapt, atît 
mișcarea revoluționară din trecut, 
cit mai cu seamă Partidul Comu
nist Român au putut și au reușit

Voitec, Miron Constantinescu, Mi
hai- Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, a 
vizitat joi la amiază Expoziția de 
artă plastică pe care creatorii din 
domeniul picturii, sculpturii, gra
ficii, artei decorative din întreaga 
țară au dedicat-o glorioasei ani

să conducă cu succes luptele so
ciale și naționale din patria noas
tră, să ducă la victorie marile bă
tălii desfășurate de clasa munci
toare, de celelalte forțe revoluțio
nare, de întregul nostru popor pen
tru răsturnarea asupririi burghezo- 
moșierești, pentru construcția so
cialismului.

Dezvelirea acestor două monu
mente va face ca în inimile po
porului nostru să trăiască veșnic 
amintirea întemeietorilor celei mai 
înaintate științe despre lume și 
viață, a celor care întotdeauna au 
privit cu simpatie poporul nostru. 
Prin aceasta noi dăm încă o dată 
glas sentimentelor noastre interna
ționaliste de solidaritate, de prețui
re și de întărire a unității cu toate 
țările socialiste, cu comuniștii din

versări a partidului. Organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Uniunea Artiștilor 
Plastici, în colaborare cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia și Uniunea Tineretului Comu
nist, această amplă expoziție în
mănunchează eforturile creatoare 

toată lumea, cu toate forțele revo
luționare și antiimperialiste de pre
tutindeni".

La monument au fost depuse apoi 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetului municipal 
București al P.C.R., Comitetului 
foștilor luptători antifasciști din 
România, colectivului de muncă al 
Uzinelor de utilaj chimic „Grivița 
roșie". Un grup de pionieri au 
depus jerbe de flori.

Conducătorii de partid și de stat 
și celelalte persoane oficiale păs
trează un moment de reculegere.

în încheierea solemnității, con
ducătorii de partid și de stat pri
mesc defilarea gărzii militare de 
onoare. (Agerpres) 

ale plastîcienilor vîrstnici și tineri 
din toate centrele culturale ale 
țării.

La intrarea în sala Dalles — 
prima din cele patru săli vizitate 
— conducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați de Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Ion Jalea, președintele de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, de nu
meroși artiști expozanți, critici de 
artă și alți oameni de cultură.

Salutînd pe oaspeți, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț 
Covaliu, a arătat că această repre
zentativă manifestare artistică se 
înscrie în ansamblul acțiunilor 
prin care poporul nostru a sărbă
torit împlinirea unei jumătăți de 
veac de la înființarea partidului, 
constituie o contribuție a artiștilor 
plastici din țara noastră la 
cinstirea acestei aniversări. El 
a arătat că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de stat la 
această expoziție constituie încă o 
dovadă a prețuirii și atenției deo
sebite de care se bucură în țara 
noastră creatorii de artă. Această 
vizită — a subliniat președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici — con
stituie un puternic stimulent pen
tru artiștii plastici din patria noas
tră în activitatea lor de creație.

în cele patru săli ale expoziției 
sînt reunite aproape 1 000 de lu
crări, selecționate din cele peste 
3 000 care au fost prezentate juriu
lui. Numărul mare al lucrărilor, 
calitatea lor, tematica bogată ilus
trează revelator largul ecou pe 
care aniversarea partidului l-a avut 
în rîndul artiștilor din toate gene
rațiile, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități.

(Continuare în pag. a Ul-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit joi, 27 mai 1971, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Cuba 
la București, Jesus Barreiro, în le

Ambasadorul Finlandei
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 27 
mai 1971, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Finlan
dei la București, Kaarlo Veikko 
Măkelă, la cererea acestuia.

A fost de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Președintele Consiliului de Stat
a primit scrisorile de acreditare 

ale ambasadorului Republicii
Vietnamului de Sud

în ziua de 27 mai a. c., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Lam Van Luu, care și-a prezentat 
scrisorile prin care președintele

Sînt îndeajuns folosite pîrghiile financiare
pentru supravegherea și 

cheltuielilor de producție ale
Creșterea continuă a eficienței ac

tivității economice și, strîns legat de 
aceasta, sporirea sistematică — prin 
efort propriu — a rentabilității pro
ducției reprezintă sarcini de cea 
mai mare importanță cu care sînt 
confruntate, în acest cincinal, colecti
vele de întreprinderi din toate ra
murile industriale. „După cum am 
mai spus, nu numai că trebuie să 
eliminăm cu totul fenomenul anor
mal al pierderilor planificate, dar 
este necesar ca fiecare unitate econo
mică și chiar fiecare produs să aduc
ea beneficii, să fie rentabil — a arâ- 
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea făcută la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a guvernului din noiembrie 1970. 
Realizind aceasta, vom demonstra în 
fapt avantajele economiei socialiste 
planificate". Cu alte cuvinte, aceasta 
înseamnă ca fiecare întreprindere să 
fabrice un volum cit mai mare de 
produse și, ceea ce este la fel de 
important, cu cheltuieli cit mai 
scăzute. Pe această cale se asigură 
sporirea în ritm susținut a beneficii
lor, a celorlalte acumulări bănești 
ale statului, se creează condițiile 
pentru creșterea mai rapidă a veni
tului național.

Analizînd „cotele" la care au ur
cat indicatorii financiari în perioada 
care a trecut din acest an, se poate 
spune că marea majoritate a unită
ților industriale au înțeles imperati
vul economic al realizării unui vo
lum sporit de acumulări bănești. 
Eforturile desfășurate în această di
recție își găsesc confirmarea în cele 
1,4 miliarde lei beneficii suplimenta
re obținute de industria republicană 
în primele trei luni ale acestui an, 
în depășirea simțitoare a veniturilor 
bugetului de stat. Cele mai mari be
neficii peste plan s-au înregistrat 
în întreprinderile din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Industriei Meta
lurgice și Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

Desigur, rezultatele financiare ale 
primului trimestru puteau fi mult 
mai favorabile. Cînd fac această a- 
firmație mă gindesc la faptul că, în 
unele unități economice sau ramuri 
industriale, persistă o serie de ne
ajunsuri care diminuează volumul be
neficiilor, trag în jos nivelul renta
bilității. Ar putea fi aduse în discu
ție, de pildă, neindeplinirea planului 
de livrări, neonorarea contractelor 
de desfacere. Nu sînt necesare prea 
multe argumente pentru a înțelege 
că dacă au înregistrat restanțe la 
livrări de sute de milioane de lei 
— situație in care s-au aflat în pri
mele patru luni din acest an o serie 
de unități din industria construcții
lor de mașini, din industria ușoară, 
din industria metalurgică, din indus
tria chimică — neîncasînd deci la 
timp contravaloarea produselor res
pective, întreprinderile în cauză s-au 
lipsit singure de beneficiile ce li se 
cuveneau. Asupra volumului de a- 
cumulări a acționat in sens negativ 
și depășirea unor consumuri norma
te de materii prime și materiale. Este 
limpede că dacă uzina „Tractorul" 
din Brașov a consumat în plus de la 
începutul anului 935 tone laminate, 
uzina „Progresul" din Brăila 720 tone, 

I iar Fabrica de șuruburi din Bacău 

gătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

A fost de față Corneli u Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în legătură cu apropiata 
vizită în Finlanda a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud îl acreditează în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar în țara noastră. (Cuvîn- 
tările in pagina a V-a).

— 690 tone, costurile înregistrate în 
aceste întreprinderi au fost serios 
afectate. Și se știe că dacă cheltuie
lile materiale de producție cresc, 
volumul beneficiilor este influențat 
in mod direct, micșorindu-se deci e- 
ficiența activității de producție.

Multe milioane de lei s-ar fi adău
gat acumulărilor totale din primul 
trimestru al acestui an dacă in între
prinderile care lucrează cu deficit — 
pe întreaga activitate sau numai la 
anumite produse — s-ar fi acționat 
mai hotăfît pentru rentabilizarea 
producției. Desigur, este pozitiv fap
tul că pierderile totale evidențiate in 
primul trimestru au fost mai mici 
față de prevederi. Dar nu putem 
rămîr.e indiferenți știind că 78 de 
unități economice — din subordinea 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, a Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții etc. — 
au înregistrat pierderi suplimen
tare, neprevăzute, însumînd peste 
90 milioane lei. In unele din e- 
ceste întreprinderi, comitetele de 
direcție respective adoptă o atitu
dine de quasi-expectativă, conside- 
rînd în mod greșit că lichidarea de
ficitului nu este posibilă, că greută
țile — e adevărat, de multe ori com
plexe — sint de netrecut.

Conducerea partidului a criticat, în 
numeroase rînduri, anomalia pierde
rilor planificate, subliniind că renta
bilitatea și beneficiile crescînde con
stituie o problemă fundamentală a 
întregii societăți. Deficitul financiar 
poate fi eliminat, dar aceasta tre
buie să se realizeze prin eforturi sis
tematice, perseverente, îndreptate 
spre fructificarea marilor rezerve 
existente in întreprinderi, spre gos
podărirea cît mai judicioasă a resur
selor materiale și financiare de care
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CU PLANUL 
PE CINCI LUNI 

ÎNDEPLINIT
JUDEȚUL TIMIȘ

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — Oa
menii muncii din industria ju
dețului Timiș — români, ger
mani, maghiari, sirbl și de alte 
naționalități — valorificînd la 
un nivel superior resursele in
terne ale unităților economice 
au îndeplinit cu 4 zile mai de
vreme sarcinile de plan pe pri- 
rftiele cinci luni ale anului cu
rent. Această realizare are la 
bază depășirea sistematică a 
principalilor indicatori econo
mici și, in primul rind, a sar
cinii de creștere a productivi
tății muncif planificate, ceea ce 
a permis ca în perioada care a 
trecut de la Începutul anului să 
fie obținute peste prevederi a- 
proape 600 tone laminate finite 
pline, 21 000 kW motoare elec
trice, 2,6 milioane bucăți cără
mizi și blocuri ceramice, aproa
pe 4 000 mc prefabricate din be
ton armat, 58 000 mp țesături, 
7 000 bucăți tricotaje, încălță
minte în valoare de 4,5 milioa
ne lei, precum și importante 
cantități de alte produse.

După calcule preliminare, va
loarea producției industriale 
realizate peste plan ln cele cinci 
luni în județul Timiș va însuma 
143 milioane lei.

JUDEȚUL MUREȘ

TÎRGU MUREȘ (coresponden
tul „Scînteii", Deaki Lorand). — 
în ziua de 27 mai industria ju
dețului Mureș a raportat înde
plinirea planului pe cele 5 luni 
ale anului, la producția globală 
industrială. Un calcul preliminar 
întocmit Ia direcția județeană de 
statistică arată că pînă la sfirși- 
tul lunii mai industria județului 
va realiza o producție suplimen
tară de 100 milioane lei. Față 
de planul la zi unitățile indus
triale din județ au dat peste 
prevederi 4 200 tone carbid, 5,2 
milioane bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, aproape 3 000 
mc cherestea de fag și răși- 
noase, cantități Însemnate de 
prefabricate din beton și alte 
produse. Rezultate bune au fost 
obținute de Întreprinderile ju
dețului și la export unde față 
de prevederile planului au fost 
livrate peste 25 000 tone azotat 
de amoniu, 10 000 perechi mă
nuși, 500 mc cherestea.

reducerea 
întreprinderii ?

ele dispun. Exemplul pozitiv al unor 
întreprinderi din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Ministerului Construcțiilor Industri
ale, Ministerului Industriei Chimice, 
care nu mai departe decît în primul 
trimestru a.c. au realizat economii 
de zeci de milioane lei față de pier
derile prevăzute pentru această pe
rioadă, este concludent în acest sens.

O examinare mai aprofundată a re
zultatelor financiare arată, de aseme
nea. că volumul beneficiilor ar fi 
putut crește și mai substanțial dacă 
în centralele și întreprinderile unor 
ministere s-ar fi dus o luptă mai 
fermă împotriva cheltuielilor nepro
ductive, neeconomicoase — nejus
tificate din punct de vedere econo
mic. Cînd în unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini se 
cheltuiesc — de fapt se pierd — in 
numai trei luni peste 131 milioane ' 
lei. în cele ale Ministerului Industriei 
Metalurgice mai mult de' 42 mi
lioane lei pentru a se fabrica... rebu
turi, e clar ca lumina zilei că în 
unitățile respective rezervele de creș
tere a beneficiilor sînt departe de a 
se fi epuizat. Nu mai vorbim de alte 
cheltuieli neeconomicoase — dobînzi, 
penalizări, locații, amenzi etc. — care 
pe ansamblul unor ramuri, cum sînt 
industria ușoară, chimică și altele, 
însumează zeci de milioane de lei.

Ca lucrător din domeniul bancar, 
aș vrea însă să Insist asupra altor 
aspecte economice cu consecințe îa 
fel de nefavorabile pentru creșterea

Alexandru OPREA 
vicepreședinte 
al Băncii Naționale

(Continuare în pag. a III-a)
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FAPTUL
DIVERS

NU TE PRIVEȘTE
CUM Șl C1T LUCREAZĂ COLEGUL ?

ÎN DELTA DUNĂRII

Paralelismul

Invitație 
la ceai NICI SUBA L TERNUL ?

în asistența sanitară- 
o maladie fără leac?

Nu demult, pe bulevardul dr. 
Petru Groza din Cluj, uniunea 
județeană a cooperației de con
sum a deschis o unitate comer
cială, care, cel puțin pentru 
dienți, incă din prima zi, s-a 
dovedit a fi deosebit de... îm
bietoare. Și, la drept vorbind, 
nici nu putea fi altfel. întrucît 
ea stă la dispoziția solicitanților 
cu un adevărat „arsenal" de 
băuturi, pe cit de plăcute, pe 
atit de... inofensive : ceaiurile 
medicinale, preparate după „re
țeta casei", care, pe lingă aromă, 
le asigură și o valoare terapeu
tică aparte. Ceainăria dispune șl 
de un raion destinat vinzărll 
ceaiurilor medicinale neprepara
te, a căror alegere nu se face la 
intimplare, ci după sfatul unei 
farmaciste. O inițiativă comer
cială... sănătoasă, care, fără În
doială, și-ar putea croi și în alte 
orașe același vad. Puneți numai 
samovarele. Și veți vedea că 
oaspeții nu se vor lăsa prea mult 
invitați l

Sancțiunea
vitezei

Abia declarat absolvent al Fa
cultății de studii economice din 
Iași, Samuil Vegh a pornit în- 
tr-una din serile trecute la plim
bare, in compania surorilor Ana 
și Georgeta Chirllovici din loca
litate, cu autoturismul l-MȘ- 
1990. La bariera de la Podul I- 
loaiei a efectuat o întoarcere pe 
linia ferată. O abatere pe care 
agentul de circulație care o ob
servase își propusese să o sanc
ționeze pe loc, conform legii. 
N-a reușit Insă. Pentru că 
autoturismul respectiv a dis
părut ca o nălucă. După o cursă 
de urmărire cu peste 140 de ki
lometri pe oră, S.V. a fost tre
zit la realitate. Deși ridicarea 
permisului de conducere era de 
natură să-l determine să înceti
nească motorul, el și-a continuat 
drumul, reintrind treptat in a- 
ceeași viteză. intr-o clipă de 
neatenție insă, autoturismul, 
transformat intr-un bolid, a izbii 
in plin șasiul unei automacarale 
staționate pe șosea. Rezultatul : 
trei vieți pierdute și mașina de
venită o grămadă diformă de 
metal.

Timpul 
probabil 
la... timpul 
trecut ui.

Institutul de meteorologie 
hidrologie București tipărește

și 
____________ _ .Și 

trimite in toate județele țării un 
buletin care prezintă timpul 
probabil și prognoza hidrologică 
pentru următoarele trei zile în 
diverse zone ale tării. Pentru 
unii dintre destinatarii cărora le 
este adresat, buletinul respectiv 
devine însă absolut inoperant. 
De pildă, B.M. 135 din 15 mai, 
care dădea prognoza pentru zi
lele de 17, 18 și 19 mai a.c., a 
sosit la Consiliul popular jude
țean Gorj în ziua de... 20 mai. 
Cu alte cuvinte, prognoza timpu
lui probabil este, de fapt — se 
pare, cu concursul poștei — 
prognoza... timpului trecut ! Așa
dar, atenție cînd este trimis și, 
mai ales, cînd sosește în țară 
acest buletin.

Nu căutați 
nici un acar 
Păun!

Intr-una din zilele trecute, în 
apropierea stației C.F. Burjuc 
(Hunedoara), la bordul unei lo
comotive Diesel, care remorca un 
tren de marfă din direcția Arad- 
Simeria, a izbucnit un incendiu. 
Sătenii aflați pe ogoare și pom
pierii voluntari din comună au 
sărit imediat in ajutorul meca
nicilor ; la puțin timp, au inter
venit și pompierii militari. In 
ciuda măsurilor luate, pagubele 
— după primele aprecieri — se 
ridică la peste 500 000 lei. Ele se 
datoresc — se pare — unor de
fecțiuni ivite la dispozitivele si
guranțelor electrice, care nu au 
fost verificate temeinic _ înainte 
de plecarea locomotivei în cursă. 
In prezent, locomotiva se află la 
depoul din Caransebeș, unde se 
continuă cercetările, fntrucit în 
acest caz, acarul Păun este de la 
început scos din cauză, sperăm 
că ele nu vor întirzia să stabi
lească adevărații vinovați și răs
punderile ce le revin.

Este cunoscut faptul că, 
în cadrul relațiilor umane 
specifice societății noastre, 
atitudinea față de muncă 
reprezintă etalonul funda
mental al conduitei cetățe
nești, al spiritului de răs
pundere pentru binele În
tregii colectivități.

Nimic nu caracterizează 
mai pregnant climatul so
cial și etic al unei orin- 
dulri în care fiecare cetă
țean trăiește cotidian dubla 
sa ipostază — de producă
tor și, totodată, de proprie
tar al mijloacelor de pro
ducție — decît faptul că 
milioane de oameni din 
toate colturile tării își gă
sesc în munca utilă socie
tății forma esențială de ex
primare a valențelor perso
nalității, cel mai bogat și 
durabil izvor de satisfacții 
personale. »

Cu atît mai discordante 
apar, în ambianța morală a 
colectivelor noastre de 
muncă, manifestările — ce 
e drept, tot mai izolate — 
de sustragere de la înde
plinirea obligațiilor elemen
tare de serviciu sau. mai pe 
românește, de lene și chiul. 
In afară de incidența lor cu 
normele legale în vigoare
— ne referim la prevede
rile legii cu privire la orga
nizarea și disciplina muncii 
in unitățile socialiste de stat
— ele se află în contradic
ție flagrantă cu interesele 
generale ale fiecărui colec
tiv in parte si ale obștii in 
ansamblu.

— In fond, dacă stăm să 
ne gindim mai bine, e vor
ba nici mai mult, nici mai 
puțin decît de einste in ade
văratul înțeles al cuvîntu- 
lui — spune unul dintre in
terlocutorii noștri, șefa de 
echipă Maria Dumitrescu 
de la I.P.R.S.-Băneasa, 
membră de partid, ea însăși 
exemplu de conștiinciozi
tate profesională și dăruire 
in muncă. Căci a fi cinstit 
înseamnă, după cum judec 
eu. in primul , rînd șl 
înainte de orice să-ți ono
rezi printr-o activitate co
respunzătoare salariul pe 
care îl primești, să te stră- 
duiești ca prin munca ta să 
aduci cit mai mult folos so
cietății...

„.Ani stat de vorbă, în a- 
ceaași întreprindere, cu un 
tinăr care, pină în urmă cu 
vreun an. dădea destul de 
furcă celor din jur prin 
desconsiderarea celor măi' 
firești. îndatoriri profesio
nale. prin „tragere la fit'1, 
muncă de mîntuială. Nu 
pentru că Romulus Nisior
— așa îl cheamă pe tînăr
— n-ar fi știut meserie și 
i-ar fi venit astfel greu să 
șe adapteze cerințelor pro
ducției (există, desigur, și 
asemenea situații care se 
cer tratate cu grija și tac
tul cuvenit) ; nu, el este 
un muncitor calificat (a 
terminat școala profesională 
cu note destul de bune), 
posedă cunoștințele, aptitu
dinile și abilitățile necesare 
unui bun meseriaș. în cazul 
lui era vorba 3e altceva : 
de mentalitatea, din păcate 
incă suficient de frecventă 
în rîndurile unor tineri, 
cum că „tinerețea trebu;e 
trăită" și, in consecință, 
„n-are nici un rost să te 
omori cu munca. pentru 
asta ai timp si mai tirziu". 
Și timpul trece pe nesim
țite. chiulul se transformă 
din joacă nevinovată de a- 
dolescent în apucătură, din 
expedient pasager în obiș
nuință constantă, devine, 
cu alte cuvinte, un mod 
de viață tot mai greu 
de dezrădăcinat. Tînărul 
s-a oprit însă la vreme de 
pe această pantă primejdi
oasă. Nu demult a ciștlgat 
un premiu la un concurs 
pe secție pentru „cel mai 
bun operator". Iar în ulti
mele luni — semn de încre

dere co echivalează cu o e- 
locventă poliță asupra vii
torului — 1 s-au încredințat, 
la cei nici 20 de ani ai săi, 
postul și răspunderea de șef 
de echipă. L-am întrebat 
direct și simplu : „Cum s-a 
petrecut această metamor
foză, oe factori au decis ra
dicala transformare a ati
tudinii tale față de muncă?"

— Mi-am dat seama în- 
tr-o bună zi că așa nu mai 
merge. Și să nu credeți că 
m-am cumințit pentru că 
oamenii m-au lăsat în pace 
ori m-au mingîiat pe creș
tet. Uite, asta-i cea mai 
mare greșeală pe care o 
fac unii maiștri : zic că 
timpul, viata o să-l învețe 
pe tînăr totul. Dar ei ce 
sînt ? Nu sînt și ei timpul 
și viața ? Pe mine m-au 
scuturat lntr-una și mai
strul principal Sahen Aru- 
tiunian, și secretara orga
nizației de U.T.C. Elena 
Mihai. Și nu numai cu vor
bele : m-au ars și la pungă, 
imputindu-mi fiecare oră

de împăcare cu manifestă
rile de indisciplină. O ase
menea situație a apărut nu 
demult la linia condensa
tori de hirtie de la I.P.R.S., 
în schimbul maistrului Mi
hai Fluture. Prin „bună
voința" maistrului, învoiri
le, întîrzierile, absențele 
nemotivate luaseră la un 
moment dat proporții de-a 
dreptul alarmante. Ba mai 
mult : pentru unii dintre 
„protejați!" săi — adică 
pentru cei cu care organiza 
tot felul de chiolhanuri și 
alte vesele petreceri ale 
timpului, uneori chiar in o- 
rele de producție — Mihai 
Fluture își luase obiceiul să 
ponteze el însuși ore și zile 
în care respectivii nici mă
car nu erau văzuți In incin
ta întreprinderii.

O asemenea atitudine se 
explică, oe de o parte, prin 
faptul că însuși Mihai Flu
ture nu era „ușă de bise
rică" în oe privește disci
plina — scuzlndu-i și aco- 
perindu-i pfe alții spera, de-

înapoiată, dar care nu tre
buie subapreciată — asupra 
vieții, asupra îndatoririlor 
individului față de obște, 
asupra relațiilor sale cu cei 
din jur : in fond, substratul 
acestei mentalități este In
dividualismul cel mai miop, 
disprețul fățiș sau deghizat 
față de Interesele generale 
șl punerea pe primul plan 
a măruntelor comodități 
personale.

— Din păcate — ne spu
nea tovarășul Olimpiu Po
pescu, responsabilul co
misiei economice a Co
mitetului municipal de 
partid București — în 
unele colective de mun
că se mai practică me
toda falimentară a „jumă
tăților de măsură" împo
triva actelor de indisciplină. 
Si ce se intimplă ? „Jumă
tățile de măsură" duc la 
.Jumătăți de prezențe", 
căci. In acele locuri, pe sta
tele de personal se contea
ză pe oameni întregi, iar in 
realitate, datorită lipsurilor,

Fapte și atitudini 
din înfruntarea exigenței principiale 

și a toleranței dizolvante 
pe tărîmul disciplinei în muncă

„aiurită". Dar, la urma ur
melor, a fost spre folosul 
meu : m-am învățat minte 
că oamenți după muncă și 
numai după muncă te ju
decă și te prețuiesc...

— După cite am aflat, in 
echipa dumitale lucrează 
unul dintre chiulangiii cei 
mai „faimoși" din Întreprin
dere, Dan Ionescu, cu care 
cîndva te împăcai foarte 
bine, ba chiar se zice că 
participai împreună cu el la 
tot felul de „ieșiri". Ce ati
tudine ăi luat acum, ca șef 
do «chină, față de e.l ?

— Nu mă întrebați pe 
mine, întrebați-1 pe el ori 
pe .ceilalți din secție...

Pe Dan Ionescu n-am pu
tut' să-l întreb, deoarece și 
în ziua aceea... absenta. Am 
aflat însă de la ceilalți că 
Romulus Nistor, în proas
păta sa calitate $1 cu proas
petele sale răspunderi, nu-și 
menajează deloc fostul 
companion de irosire a tim
pului : nici cu critica seve
ră, de la obraz, nici cu pro
punerile de sancționare (e 
drept că, deocamdată, fără 
efecte spectaculoase. de
oarece Dan Ionescu. fost 
chelner, nu e un element 
prea lesne de adus pe linia 
de plutire ; dar cei din jur 
— și șeful său de echipă in 
primul rînd — se arată ho- 
tărtți să nu-1 „slăbească"). 
Mi s-a spus, de altminteri, 
că Romulus Nistor. simțind 
pe umeri toată răspunderea 
sarcinii ce i s-a încredințat, 
devine pe zi ce trece tot 
mai exigent față de abate
rile de la disciplină, chiar 
și față de cele mai mărun
te, pe care altădată Iui în
suși și le „ierta". De unde 
se vede că lecția pe care a 
primit-o datorită intoleran
ței manifestate de alții față 
de lipsurile sale n-a rămas 
fără folos : exemplul intran
sigenței e contaminant, cre
ează prin proliferare o să
nătoasă alergie la chiul.

La fel de contaminant e, 
din păcate, și exemplul to
leranței, al „închiderii ochi
lor". al abdicării de la prin
cipialitate. care duce la 
crearea unui climat călduț.

ancheta socială

sigur, să-i fie și lui trecute 
ou vederea „micile păcate" 
— iar, pe de altă parte, 
prin faptul că. maistrul cău
ta, în modul-acesta dăună
tor și nedemn, să-și cîștige 
o îndoielnică — și. cum s-a 
demonstrat, destul de fra
gilă — popularitate în rîn
durile celor pe care trebuia 
să-i călăuzească nu numai 
din punct de vedere strict 
profesional, ci și al atitu
dinii față de muncă. Un 
maistru, ca și orice alt ca
dru cu o muncă de condu
cere mai urare sau mai mi
că in cadrul colectivului, se 
cere să fie nu numui un 
tehnician competent, ci și 
un educator, al cărui exem
plu personal și a cărui po
ziție exigentă joacă nu o 
dată un rol decisiv în for
marea unei opinii publice 
de masă împotriva tuturor 
formelor de indisciplină. 
Dar ce exemplu putea oferi 
Mihai Fluture celor din 
subordinea sa — în general 
oameni tineri, extrem de 
maleabili și de receptivi la 
inrîurirea celor maturi — 
dacă el, însuși, adesea, se 
sustrăgea de la îndeplinirea 
obligațiilor profesionale, a- 
vea atitudini lipsite de o 
elementară ținută morală ? 
Am stat de vorbă cu Sabina 
Radu, una dintre „discipo- 
lele" sale întru desconside
rarea normelor de disci
plină :

— Spune-mi. te rog, nu 
crezi că ai întins prea mult 
strunele răbdării ? Pină 
cînd crezi că te va mai răb
da colectivul ?

— Si ce-o să-mi facă ? O 
să-mi ia caii de ia bicicle
tă ? Ce. nu găsesc eu de lu- 
cru-n altă parte ?

Rog pe cititori să mă ier
te pentru „frustețea" răs
punsului, dar l-am reprodus 
întocmai nu de dragul pito
rescului. ci pentru că re
flectă o mentalitate, o a- 
nume viziune — desigur

învoirilor, absentelor, nu 
sint decît „felii"..,

...Există anumite forme 
„subtile", cu nuanțe „teore
tizate", de favorizare a în
călcării obligațiilor de disci
plină a muncii. Una dintre 
ele am întîlnit-o recent la 
sectorul mecanic-energetic 
al fabricii de pielărie și în
călțăminte „Flacăra Roșie". 
Timp de două zile l-am 
căutat pe unul dintre lăcă
tușii ce răspunde de repa
rarea unor utilaje (și tre
buie spus că sectorul a fost 
nu o dată criticat pentru în- 
tîrzieri nemotivate în efec-
tuarea lucrărilor de între
ținere). Nu l-am găsit. Cei 
ce răspundeau de, prezența 
lui dădeau din colț în coli 
Pină la urmă'am aflat aS°* 
ce absenta respectivul : fu-
sese învoit pentru că i se 
zugrăvea locuința și nu pu
tea, dragă doamne să lip
sească de la această treabă 
gospodărească. (Ce s-ar în- 
tîmpla dacă toți ne-am lua 
învoiri pentru toate zecile 
de probleme ale gospodă
riei ?).

Cu bună știință am lăsat 
la urmă numele omului : 
Aurel Bentu. Pentru ama
torii de sport nu e un nume 
străin : e cunoscutul arbitru 
de fotbal'. Acela care, prin 
însăși misiunea sa pe tere
nul de sport, trebuie să ve
gheze la respectarea eu 
strictețe a normelor de dis
ciplină de către jucători, 
Acela care trebuie să dea 
permanent un exemplu de 
comportare disciplinată — 
și nu numai în arenă, dar și 
în viața profesională. Să ne 
mai mirăm că. urmîndti-i 
exemplul, unii tineri din fa
brică — printre care și ute- 
cistul Constantin Ionescu,, 
care lucrează în același sec
tor cu Bentu — se preva
lează fără scrupule de un 
pospai de activitate spor
tivă spre a obține tot felul 
de privilegii, concesii, 
treceri cu vederea lâ cazu
rile de încălcare a discipli
nei muncii ?!

Ținem să precizăm : n-a
vem nimic împotrivă ca iui 
Aurel Bentu — ca și altora

Copacii 
n-au para- 
trăznete

Pe versanții muntoși ai

teatre cinema

Pe versanții muntoși ai Văii 
Budacului (Bistrița-Năsăud) se 
pornise furtuna. Muncitorii fo
restieri Alexandru Grama, Ioan 
Pop și Nicolae Pop s-au retras 
,.Ia adăpost" sub coroana unui 
copac. Un fulger, nu tocmai din 
senin, a căzut exact în acel loc. 
Alexandru Grama a fost electro
cutat mortal, iar ceilalți doi, a- 
tinsi doar parțial, in urma îngri
jirilor medicale, sint în afară de 
orice pericol. Un alt caz aproape 
similar s-a petrecut pe un pisc 
de munte alăturat. Ciobanul 
loan Andrecuț și-a strins oile 
roată tot sub un copac. O im
prudență pe care_ a plătit-o cu 
viața. ' 
lorași 
pierit

Totodată, din cauza ace- 
descărcări electrice, au 
și 30 de oi.

Rubrică redactată dă i 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorcu . 
„Scînteii1

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Soliști : Emilia Petrescu, 
Virginia Mânu, Nicolae Andrees- 
cu, Gheorghe Crăsnaru — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele 
Lear — 20; Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 20 (sala Studio).
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 16; 
Play Strindberg — 20,30; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Povestiri din 
pădurea vieneză — 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul

• Facerea lumii : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9,15; 12; 15; 17,45;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 12; 
15; 17,30; 20.
? Hello, Dolly (ambele serii) :

ATRIA — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Serata : GRIVIȚA — 9,15; 11,30; 
15,45; 18,15; -------- --
15,30; 18; 20,30

• Cronometrul : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL — 8,45; 12,15; 15,45; 19,15, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16, la grădină — 
19,45. MODERN — 9; 12,30; 16;
19,30, la grădină — 20,15, STADIO
NUL DINAMO — 20, GRADINA 
DOINA — 20.
• Eu, Francisc Skorina : ÎNFRA-

r

aflați în aceeași situație — 
să II se creeze, în limita 
normelor legale în vigoare, 
condiții prielnice spre a-și 
duce la bun sfîrșit însărci
nările sportive. De aceea 
nici măcar nu ne referim, 
bunăoară, la faptul că, da
torită acestor însărcinări, el 
lipsește practic in toate zi
lele de simbătă și luni. Ceea 
ce ne-a atras atenția este 
situația privilegiată ce se 
creează unora pe tărîmul 
disciplinei muncii, țărîin 
unde trebuie să domnească 
o singură lege cu norme u- 
nice pentru toți. Nu e deloc 
firesc ca dintr-o săptămină 
Aurel Bentu să fie prezent 
numai două zile la lucru 
(și această situație se repe
tă frecvent, după cum reie
se și din dezbaterile unei 
adunări a organizației ,de 
partid care a avut loc în 
luna martie).

Mai grav este însă că a- 
ceastă încălcare flagrantă a 
disciplinei nu numai că se 
bucură de înțelegerea pro
tectoare a cadrelor de con
ducere ale sectorului, dar i 
se caută chiar și un suport 
de „principii". Redau citeva 
opinii dintr-o discuție cu 
tovarășii care „acoperă" și 
„trec cu vederea" absențe
le, intirzierile, învoirile lui 
Aurel Bentu : „Un arbitru 
trebuie să aibă mintea lim
pede si odihnită, deci nu se 
cuvine să-l obosim prea 
mult (?!). în definitiv, pen
tru fotbal trebuie făcute toa
te sacrificiile", (ing Andrei 
Magdo, șeful sectorului) ; 
„Eu personal, in 22 de ani 
de cînd lucrez în fabrică, 
n-ăm avut nici o absentă 
nemotivată si nici o în
voire. dar cu Bentu e alt
ceva. el e o glorie (?!?) a 
oolectivului, lui trebuie să-i 
creăm condiții speciale, să-i 
mai trecem cu vederea..." 
(maistrul Alexandru Pîrvu- 
lescu, cel care i-a dat în
voirile. firește cu aproba
rea șefului de sector),

Un glas s-a ridicat însă, 
lucid și sincer, exprimînd o 
părere diferită. Era cel al 
secretarului organizației de 
bază, lăcătușul Ion Topală :

— Nu e deloc normală si
tuația care i se creează lui 
Aurel Bentu. Nu e normală 
mai ales prin influența pe 
care o exercită asupra tine
rilor. Cum să-și mai înde
plinească ei sarcinile ca lu

ta. daoă. îl văd pe Bentuv"
I .. . chiar, și. in zilele cînd cata

dicsește să vină la lucru, că 
pleacă pe la douăsprezece- 
unu sub tot felul de pre
texte și că lipsa lui e mo
tivată adesea pueril ?! Se 
creează o situație de inechi
tate : unii sînt puși să ducă
pe spinare și povara sar
cinilor neîndeplinite de 
ceilalți. Iar la noi. dat fiind 
că munca e în regie, acea
stă repartiție inegală a sar
cinilor nici nu se reflectă 
în cîștig...

Chiulul ca sursă de ine
chitate — iată un aspect de 
profunzime al unei proble
me psihologice și morale cu 
amplă rezonantă în viața si 
climatul colectivelor de 
muncă. De aceea, combati
vitatea neabătută împotriva 
manifestărilor de încălcare 
a disciplinei muncii capătă, 
în această lumină, și o sem
nificativă dimensiune so
cială. Numai o atmosferă in 
care normele disciplinei sint 
unele și aceleași pentru to‘î 
salariații, pe orice post s-ar 
afla, cu orice ocupație și-ar 
umple timpul liber — fot
balist sau pescar amator, 
cintăreț sau biciclist — este 
in măsură să asigure acel 
sentiment de satisfacție in 
muncă din care izvorăște 
înaltul randament economic 
și social al fiecărui om în 
Parte si al colectivului în 
ansamblu.

Victor BÎRLADEANU

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Printre colinele verzi : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20,15. ,
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DACIA — 8,45— 
19,15 în continuare, GIULEȘTI — 
15; 19.
• Vasul fantomă — 9; Depășirea
— 10,30; 12,30; 14,30; 16,30, Vip, fra
tele meu supraomul — 18,45, A- 
ventura — 21 : CINEMATECA
(sala Union).
• Clanul sicilienilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA 
VITAN — 20,15.
• Moartea filatelistulul : VITAN
— 15,30; 18.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, la gră-

Zonă cu un anume 
specific, Delta Dunării 
a beneficiat de un loc 
deosebit în realizarea 
programului de ocro
tire a sănătății pu
blice și de educare 
igienico-sanitară a 
populației. An de an 
a crescut baza tah- 
nlco-materială. Noi u- 
nități sanitare au fost 
date în folosință, s-au 
reamenajat, fiind do
tate corespunzător. 
S-a îmbunătățit acti
vitatea cadrelor me
dicale, a sporit nu
mărul acestora și tot
odată simțul de răs
pundere în exercita
rea profesiei. S-a îm
bunătățit calitatea 
consultațiilor de spe
cialitate. a tratamen
telor, s-a făcut vac
cinarea pentru pre
venirea unor epidemii, 
a scăzut indicele de 
mortalitate generală 
și infantilă.

Iată însă că pe fon
dul unor realizări me
ritorii, în organizarea 
rețelei sanitare din 
Delta Dunării stăruie 
încă nereguli care fri- 
nează desfășurarea u- 
nei bune activități în 
acest domeniu. Pe 
scurt, lucrurile stau 
astfel : în Delta Du
nării își desfășoară 
activitatea în paralel 
două rețele sanitare. 
Uita aphrține direcției 
sanitare județene și 
alta care ține de în
treprinderea de ex
ploatare și valorifi
care a stufului, uni
tate a Centralei Del
tei Dunării.

— De fapt, nici noi 
nu. mai știm ai cui 
sintem — ne declară 
medicul stomatolog 
Octavian Hamuraru, 
de la dispensarul 
I.E.V.S. Ținem, de 
fapt, de Ministerul 
Chimiei, așa am ră
mas de cînd Centrala 
Deltei Dunării a trecut 
la Ministerul Agricul
turii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Apelor. Este, de fapt, o 
rețea fantomă, dună 
cum ne spun unii. Eu 
sînt singurul medic 
care am mai rămas. 
Ca să fiu sincer. și 
OU, aștept tBgtwferul. 
Alte 14 cadre medicale 
își desfășoară activi
tatea în Delta Dunării, 
acordind asistentă me
dicală muncitorilor se
zonieri de la unitățile 
de exploatare a stu
fului. Ceea ce pot 
spune este că dispu
nem de o bază mate
rială valoroasă, dar 
care nu este folosită.

Discuția purtată eu 
tînărul medic Octa
vian Hamuraru a re
liefat o bogată activi

tate desfășurată în 
trecut de această re
țea sanitară. Undeva, 
pe drum, ea a înce
tat să mai fie în aten
ția cuiva, râminind in 
voia soartei. Apara
tura medicală, a cărei 
valoare ne-a fost greu 
să o stabilim, in orice 
caz de ordinul sutelor 
de mii, stă nefolosită. 
La Pardina, ca să 
luăm doar un singur 
exemplu, un aparat 
dentar Chiromat stă 
de luni de zile nefo
losit. La Tulcea, la 
subsolul unui bloc, 
unde se află un fel de 
dispensar al I.E.V.S., 
stau depozitate un a- 
parat Roentgen, un a- 
parat de ultrascurte, 
diverse obiecte de in
ventar, în stare nouă.

— Trebuia să le de
pozităm undeva — ne 
spune tov. Emil Popa, 
șeful serviciului social 
de la I.E.V.S. Ele au 
rezultat de la preda
rea dispensarului de 
la Maliuc direcției sa
nitare județene.

Dialogul pe tema de 
față l-am purtat și la 
direcția sanitară a ju
dețului Tulcea cu di
rectorul acesteia, me
dicul Nicolae Anton.

— în general — ne 
declară dr. Nicolae 
Anton, toate cele 7 
circumscripții medi
cale din Delta Dunării, 
de la Chilia. Pardina. 
Ceatalchioi, Maliuc,
Crișan, Rosetti și Sf. 
Gheorghe, inclusiv
circumscripția urbană 
de la Sulina, dispun 
de o bază tehnico-ma- 
terială corespunză
toare. Problemele mai 
grele le avem la 
Ceatalchioi, Crișan și 
Maliuc, satele compo
nente fiind la distante 
mari, iar mijloacele de 
transport greoaie, sau 
lipsind uneori. Este 
adevărat, anul trecut 
am mai fost dotați cu 
10 motoare de bărci, 
dar ele nu satisfac ne
voile pentru deplasa
rea și asigurarea asis
tentei medicale în lo
calitățile din Delta 
Dunării, îndeosebi pe 
timpul iernii, Cînd 
condițiile sînt deosebit 
de grele. Categoric, 
trebuie, luată o . mȘ- 
stiră de reorganizare 
a rețelei sanitare. 
Baza tehnico-mate- 
rială a rețelei, care e- 
xistă încă hr Centrala 
Deltei Dunării, tre
buie preluată, iar per
sonalul medico-sanitar 
completat.

— Nu avem nimic 
împotrivă de a preda 
rețeaua sanitară di
recției sanitare jude
țene — ne declară și 
tov. Constantin Nico- 
lau. director general

al Centralei Delta Du
nării. țiumai că di
recția sanitară trebuie 
să accepte pretenția 
noastră de a asigura 
asistentă medicală ce
lor aproape 7 000 de 
muncitori pe care ii 
avem în Delta Du
nării, asigurînd dis
pensare medicale, 
puncte farmaceutice la 
fiecare coloană a uni
tăților de exploatare 
a stufului. Totodată, 
preluarea bazei mate
riale trebuie să se 
facă în întregime și 
nu numai ce consideră 
direcția sanitară jude
țeană că i-ar fi ne
cesar.

Așadar, situația se 
cunoaște, dar măsu
rile in acest sens tn- 
tirzie 3ă fie luate. 
Chiar într-un mate
rial care se pregătește 
pentru sesiunea con
siliului popular jude
țean Tulcea. care va 
avea loc ia sfirșitul ' 
acestei luni, problema 
este doar enunțată, a- 
mintindu-se doar că 
rețeaua sanitară va 
trebui preluată.

— Noi am propus de 
mai multi ani — ne 
spunea tov. Dumitru 
Apostol, vicepreședin
te al Consiliului popu
lar județean Tulcea, 
dar de flecare dată 
ministerul de care a 
aparținut această re
țea, printre care și cel 
al chimiei, s-a opus. 
Acum vor s-o predea, 
numai că noi nu o pu
tem prelua decît dacă 
este cedată și baza 
materială a acestei re
țele pe care au înce
put să o împartă sau 
să-i dea altă destina
ție. Așa s-a întîmplat 
cu cîteva vase sani- 

•tare, care sint utiliza
te în prezent în alte 
scopuri. Intenționăm 
să formăm un colectiv 
de la noi și altul de 
la Centrala Deltei Du
nării, care să se ocu
pe de rezolvarea aces
tei probleme.

Nu mai insistăm a- 
supra problemei în 
discuție. Concluzia este 
clară, rețeaua sanitară 
care ființează acum la 
I.E.V.S., unitate a 
CeHtrălfet Dflta Du
nării. trebuie integra
tă in rețeaua direcției 
sanitare județene. A- 
cest punct de vedere 
a fost împărtășit de 
toți interlocutorii noș
tri, bineînțeles, avîn- 
du-se în vedere anu
mite clauze, mai mult 
sau mai puțin justifi
cate, a căror soluțio
nare poate fi găsită.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

CASA DE ECONOMII 
Șl CONSEMN AT IU NI COMUNICĂ

Dînd curs dorințelor manifes
tate de numeroși cetățeni, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
a luat măsuri pentru ca luni 31 
mai a.c. orele 19 să fie trans
mise în direct de postul de te
leviziune aspecte de la trage
rea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. cu cîștiguri, pentru luna 
mai, 1971.

dină — 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20.
• Cei trei care au speriat Vestul :
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, UNIREA — 15,30; *
la grădină — 20,15.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 15,45; 19.
• Adio, Granada : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• Trandafiri roșii 
lica : FERENTARI 
20.
• Mihai Viteazul : PACEA —
15,15; 19,15.
• Prețul puterii : CRlNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.

18,

19.

pentru Ange-
— 15,30; 17,45;

Cu prilejul acestei trageri, 
C.E.C. va acorda 2 887 cîștiguri 
în bani cu valori de 100 000 lei, 
75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei 
ș.a., în sumă totală de 2 830 000 
lei.

Tragerea la sorți anunțată 
ore loc în sala clubului Fi- 
nanțe-bănci din Capitală, str. 
Doamnei nr. 2 și este publică.

• Domiciliul conjugal : FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30.
• Genoveva de Brabant : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : MIORIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9,30; 
13; 16,30, la grădină — 20,15.
• Pan Wolodyjowski : MOȘILOR
— 13,45; 19.
• Cinci pentru Infern ; MUNCA
— 13,30; lg; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Pe cometă : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15, LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Secretul din Santa Vittoria t 
RAHOVA — 15; 17,45; 20,30.

i

VULPILE Șl ȘORICEIIPE ECRANE

POPULAR

Vera Plivova-Simkova. Cu copiii : Zdenek Tuma,

Mic : Pisica sălbatică

I

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? —• 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Micul infern 
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

Producție a studiourilor cehoslovace. Scenariul și regia
Jan Kraus, Blazena Hendrychova, Milan Bakes, Alena Hartychova și actorii : Vaclav Babka, Vladimir Ptacek, 

Milos Bilek.

t
17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 

școală • Fizică — clasa a 
XII-a : Noțiuni de fizica soli
dului. Conductibilitatea elec
trică. Prezintă prof. dr. Cris
tian Constantinescu • Ma
tematică — clasa a XII-a : 
Probleme de analiză mate
matică (III). Prezintă prof, 
dr. docent Aristide Halanay. 

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor : „Glume... 

cu tîlc“ — emisiune de Al. 
Andrițoiu.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Reflector.
20,25 Film artistic : „Asul de pică4* 

— producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. Film 
distins cu „Voile d’or“ și 
Premiul I acordat de juriul 
internațional al tinerilor la 
Festivalul filmului de la Lo
carno.
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

21,55
22,40
22,50
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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat la Expoziția 

de artă plastică consacrată 
semicentenarului partidului

La expoziția din sala Dalles, viziooînd lucrările de sculptură și pictură

(Urmare din pag. I)

In sala Dalles au fost vizionate 
lucrări de pictură și sculptură. Nu
meroase din aceste opere înfățișea
ză principalele evenimente din is
toria poporului și a partidului, a 
luptei clasei muncitoare și a între
gului popor român, sub conducerea 
partidului comunist, pentru elibe
rarea socială și națională, pentru 
doborîrea dictaturii fasciste și in
staurarea puterii populare, pentru 
edificarea socialismului.

în continuare au fost vizionate 
lucrările de grafică și artă decora
tivă expuse în sălile Muzeului de 
Artă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului vizitează apoi sălile A- 
teneului Român, unde se află ex
poziția afișului politic și alte lu
crări de grafică publicitară, pre
cum și tapiserii, imprimeuri, obiec
te de artă decorativă.

Prezenți în număr mare în sălile 
de expoziție, artiștii plastici au 
făcut pretutindeni o călduroasă pri
mire tovarășului Nicolâe Ceaușescu, 
și-au exprimat satisfacția, adînca 
mulțumire pentru interesul și pre
țuirea cu care secretarul general 
al partidului, partidul și statul nos
tru îi înconjoară pe creatori.,

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
discută cordial cu artiștii expo
zanți, apreciază lucrările prezen- 
.ate, preocuparea creatorilor pentru

REDUCEREA CHELTUIELILOR
DE PRODUCȚIE ALE ÎNTREPRINDERII

(Urmare din pag. I) 
în ritm susținut a rentabilității. Mă 
voi opri asupra acestora pentru că 
persistenta .sau înlăturarea lor de
pind în cea mai mare măsură de mo
dul în care întreprinderile colabo
rează cu băncile, cu organele aces
tora. Bunăoară, cazul imobilizărilor 
de mijloace circulante. Se știe că 
existenta acestora determină, de re
gulă. „apelarea" la împrumuturile 
restante, pentru care se plătesc do- 
bînzi penalizatoare. Deși cunosc bine 
urmările pe care le au dobînzile ma
jorate asupra prețului de cost, unii 
factori de răspundere privesc cu pa
sivitate cum intreprinderile în care 
lucrează rămîn luni întregi la „ru
brica" de împrumuturi restante a 
băncii. La sfirșitul lunii aprilie a. c„ 
cel mai mare volum de asemenea 
credite înregistrau diferite unități 
economice din industria ușoară, in
dustria construcțiilor de mașini și 
industria chimică.

Se pune întrebarea : era posibil ca 
în unitățile respective volumul imo
bilizărilor și. respectiv, al împrumu
turilor restante să fie mai mic ? In
discutabil, da. Pentru aceasta, însă, 
trebuia ca în fiecare unitate econo
mică din ramurile amintite mal sus 
să fie bine cunoscute noile norme de 
creditare și, cu ajutorul băncii, ele 
să fie aplicate întocmai. Despre ce 
e vorba ? Prin mecanismul actual de 
creditare, unitățile economice sînt 
mobilizate să-și desfășoare activita
tea numai Cu fondurile normale a- 
probate, orice mijloace suplimentare 
determinate de anumite lipsuri în 
activitatea lor putîndu-se obține nu
mai cu aprobarea băncii, în anumite 
condiții restrictive. Tratarea diferen
țiată, pe calea creditului, a întreprin
derilor care se gospodăresc nesatis
făcător este menită tocmai să de
termine unitățile respective să ia 
măsurile necesare pentru redresarea 
lor financiară. De pildă', în trimestrul 
I a. c„ Uzina de vagoane din Turnu- 
Severin a folosit credite restrictive 
de 27 milioane lei, Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești — de 20 milioane 

a realiza opere durabile. Printre 
altele, se subliniază necesitatea 
unei colaborări mai strînse între 
creație și industrie, în vederea va
lorificării la scară mai amplă a 
realizărilor plasticienilor. De ase
menea, se formulează necesitatea 
organizării în centrele turistice a 
unor mari expoziții de ceramică și 
produse de artă decorativă cu vin- 
zare. Este abordată, de asemenea, 
problema perfecționării învățămîn- 
tului superior artistic, în sensul 
realizării unor secții de învăță- 
mînt care să pregătească artiști de
coratori, ceramiști, specialiști în 
tapiserii și desene pentru impri
meuri.
Adresîndu-se artiștilor prezenți, to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

„Doresc să felicit atît pe artiști 
cît și pe organizatorii acestei ex
poziții. Consider expoziția ca o 
reușită. Ea cuprinde multe lucrări 
bune și foarte bune în care sînt 
oglindite momente legate de isto
ria, prezentul și viitorul poporului • 
nostru. Subliniez că, după aprecie
rea mea, — și, cred, și după pă
rerea celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului — expoziția cu
prinde lucrări valoroase, atit din 
punct de vedere al conținutului de 
idei cît și al imaginației și reali
zării artistice. Ea oglindește preo
cupările artiștilor plastici dc a lega 
arta lor de popor, de realizările 

lei. iar întreprinderea industrială de 
produse pentru construcții din Bucu
rești — de 16 milioane lei. Prin a- 
ceastă modalitate de acoperire tem
porară a necesităților de plată, prin 
oonlucrarea strînsă cu banca, unită
țile respective au fost mobilizate să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
eliminarea cauzelor care au determi
nat imobilizările de fonduri și să se 
încadreze în fondurile normale.

Alte întreprinderi care și-au imo
bilizat o parte din mijloacele lor 
circulante în stocuri supranofmaUve, 
de prisos și fără utilizare ignoră 
însă efectul dinamizator al noilor 
măsuri de creditare, preferind să fo
losească credite cu dobînzi majorate. 
E drept, pe această cale nu Ie obligă 
nimeni să se preocupe de clarificarea 
dificultăților apărute in activitatea 
lor ; comitetele de direcție din uni
tățile respective trebuie însă să pri
vească lucrurile mult mai în profun
zime. La nivelul strict al întreprin
derii, perpetuarea imobilizărilor în
seamnă micșorarea eficienței propriei 
activități economice. Dar un aseme
nea mod de lucru are consecințe ne
gative pe un plan mult mai larg. în
treprinderile in cauză, refuzînd să 
solicite credite în condiții restrictive, 
evitînd deci analizarea situației lor 
financiare și a cauzelor care au de
terminat diminuarea capacității 
lor de plată. întîrzie în fapt mobili
zarea și conjugarea eforturilor pro
prii și ale organelor competente pen
tru rezolvarea acelor probleme care 
nu și-au găsit încă soluționarea.

în scopul creșterii în ritm susți
nut a eficienței economice, obținerii 
unui volum cît mai mare de bene
ficii, un rol deosebit de important 
revine, desigur, organelor bancare. 
Printr-un control calificat, banca poa
te și trebuie să sesizeze la timp fe
nomenele negative care survin în ac
tivitatea întreprinderilor și să inter
vină cu promptitudine în scopul e- 
liminării oricăror neajunsuri care, 
Intr-un fel sau altul, afectează rit
mul de creștere a producției, de re
ducere a costurilor, de spofire a a- 
cumulărilor. în ultimuL timp, cen

acestuia, strădaniile de a crea opere 
accesibile maselor. Consider acea
sta un rezultat al participării rod
nice a creatorilor noștri de artă, a 
intelectualității noastre, alături de 
întregul popor, la marea aniversare 
a partidului, Ia eforturile generale 
pentru înflorirea artei și culturii 
din țara noastră. Eu vă îndemn, 
dragi tovarăși, să mergeți și în 
viitor pe această cale.

De asemenea, aș dori să relev 
bogăția, și varietatea de expresie 
artistică, fantezia cu care au fost 
realizate lucrările expuse.

Țin, totodată, să remarc drept 
un lucru prețios, preocuparea ar
tiștilor plastici de a răspunde prin 
creația lor unor cerințe legate de 
producția bunurilor de larg consum 
— și cred că Uniunea Artiștilor 
Plastici și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă trebuie să-i încu
rajeze și să-i ajute pe creatorii 
care merg în această direcție.

Legînd mereu mai strins creația 
dumneavoastră de munca și năzu
ințele poporului, de înfăptuirile 
sale pe drumul bunăstării și feri
cirii, perfecționîndu-vă continuu 
măiestria artistică, veți reuși să 
dați opere durabile, să faceți o artă 
valoroasă, să îmbogățiți tezaurul 
de cultură și artă al patriei noastre 
socialiste.

Felîcitîndu-vă încă o dată pentru 
realizările obținute, vă urez mult 
succes în activitatea de viitor".

trul de greutate al controlului ban
car este mutat din ce in ce mai mult 
în faza premergătoare acordării fon
durilor, avînd deci un caracter tot 
mai accentuat preventiv. Nu și-a 
pierdut insă importanța nici siste
mul analizelor complexe — econo
mice și de ordin financiar — pe 
baza cărora se pot face propuneri de 
soluții și măsuri eficiente, care să 
ducă la înlăturarea neîntîrziată a lip
surilor ce se constată în activitatea 
unor sectoare economice sau între
prinderi.

Important este ca analiza neajun
surilor care s-au manifestat în aces
te prime luni din 1971 și care afec
tează nivelul eficienței economice, 
diminuează volumul de beneficii și 
acumulări bănești, să determine din 
partea cadrelor din întreprinderi și 
din bănci elaborarea și aplicarea de 
măsuri hotărîte pentru îndeplinirea 
riguroasă a planului la toți indica
torii, inclusiv la cei financiari. In
tervențiile imediate trebuie împleti
te cu măsuri de fond, care să aibă 
ample efecte de perspectivă, vizînd 
ridicarea necontenită a gradului de 
rentabilitate a producției. în această 
acțiune, un rol deosebit revine cen
tralelor industriale și celorlalte uni
tăți cu statut de centrală, care răs
pund de întreaga activitate econo- 
mico-financiară a întreprinderilor 
componente ; ele trebuie să cunoască 
și să urmărească indicatorii finan
ciari, să știe cum se realizează be
neficiile și ceilalți indicatori de că
tre toate unitățile din cadrul lor — 
într-un cuvînt, să ia toate măsuri
le pentru a se obține cu minimum 
de cheltuieli maximum de beneficii.

Cu cît vom acționa mai energic, 
mai perseverent pentru sporirea ra
pidă a beneficiilor, cu atît vom mări 
avuția țării, venitul național, pe a- 
ceastă bază creindu-se resurse cres- 
cînde pentru dezvoltarea și perfec
ționarea forțelor de producție, pen
tru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Iată de ce aceasta 
este o chestiune care interesează în 
cel mai înalt grad pe toți cei ce 
muncesc, întreaga noastră societate.

LEGE
privind organizarea și funcționarea 

controlului obștesc
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste 

împreună cu organizațiile de masă, obștești, coopera
tiste și profesionale, care fac parte din Front, au elaborat 
proiectul de lege cu privire la organizarea și funcțio
narea controlului obștesc.

Plenara Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, care a avut loc recent, a dezbătut și aprobat 
acest proiect de lege, apreciind că aplicarea prevederilor 
sale va determina o și mai largă participare a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea și rezolvarea trebu
rilor de stat și obștești, la lărgirea democrației noastre 
socialiste. în spiritul practicii promovate de către parti
dul nostru, plenara a tiotărît ca proiectul de lege să fie 
supus unei largi dezbateri publice, pentru ca toți cetățe
nii să-și poată aduce contribuția la definitivarea lui în 
vederea prezentării, pentru adoptare, Marii Adunări 
Naționale.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură 
cu acest proiect de lege vor fi înaintate Consiliului 
Național, consiliilor județene, municipale, orășenești și 
comunale ale Frontului Unității Socialiste, organizațiilor 
de masă, obștești și profesionale care fac parte din Front, 
presei locale și centrale.

Hotărârile adoptate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român pentru 
perfecționarea continuă a vieții so
ciale și adîncirea democrației socia
liste au determinat mobilizarea largă 
a energiilor și capacităților creatoare 
ale maselor la fundamentarea și în
făptuirea politicii partidului și statu
lui, participarea activă a acestora la 
conducerea treburilor de stat și ob
ștești.

în cadrul formelor instituționalizate 
care permit antrenarea tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii la o mai 
bună gospodărire și folosire a mij
loacelor pe care le oferă societatea 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață și de muncă ale 
poporului, la realizarea politicii parti
dului de ridicare a bunei stări a ce
lor ce muncesc, un rol deosebit îl are 
exercitarea controlului obștesc asupra 
unor importante sectoare ale activi
tății social-economice și de servire a 
ponulației.

Controlul obștesc acționează ca un 
factor de educație civică, contribuind 
la dezvoltarea unei atitudini înain
tate a lucrătorilor din unitățile de 
servire publică, la răspîndirea expe
rienței bune, la combaterea manifes
tărilor de neglijență, nepăsare și lip
să de răspundere față de interesele 
populației și păstrarea avutului ob
ștesc, la respectarea legalității so
cialiste.

Pentru îmbunătățirea organizării 
și desfășurării controlului obștesc, 
Marea Adunare Națională adoptă 
prezenta lege :

CAPITOLUL I 
Dispoziții 
generale

Art. 1. — Controlul obștesc se exer
cită, cu participarea largă a oameni
lor muncii de la orașe și sate, in 
scopul Îmbunătățirii activității în 
unitățile, de stat și cooperatiste pro
ducătoare de bunuri de consum, pre
cum și în unitățile de aprovizionare 
și de servire a populației.

Art. 2. — Activitatea de control 
obștesc este organizată și condusă de 
Frontul Unității Socialiste, cu spri
jinul nemijlocit al sindicatelor, orga
nizațiilor de tineret, comitetelor și 
comisiilor femeilor, al uniunilor coo
peratiste și al celorlalte organizații 
obștești și profesionale care fac parte 
din Frontul Unității Socialiste.

Ministerele, Consiliile Populare, 
celelalte organe centrale și locale de 
stat și cooperatiste în subordinea că
rora se află unitățile supuse contro
lului, vor ajuta Frontul Unității So
cialiste în organizarea controlului 
obștesc.

Art. 3. — Controlul obștesc se 
exercită prin echipe de control 
obștesc.

Membrii echipelor de control 
obștesc desfășoară activitatea de con
trol in afara programului lor de lu
cru.

Art. 4. — Controlul obștesc efec
tuat în condițiile legii de față nu în
locuiește controlul de specialitate 
care, potrivit legii, revine organe
lor de stat sau cooperatiste.

CAPITOLUL II 
Unitățile 

și activitățile 
supuse controlului 

obștesc
Art. 5. — Controlul obștesc se e- 

xercită in următoarele unități :
a) întreprinderile de stat și coope

ratiste producătoare de bunuri de 
consum ;

b) unitățile de stat și cooperatiste 
care execută lucrări după comandă, 
reparații și alte prestări de servicii 
pentru populație ;

c) unitățile comerciale și de ali
mentație publică de stat și coopera
tiste, inclusiv depozitele pentru păs
trarea și conservarea mărfurilor ;

dl cantinele restaurant și orice alte 
cantine care funcționează pe lingă 
întreprinderi și instituții ;

e) unitățile sanitare spitalicești Și 
ambulatorii, unitățile farmaceutice și 
cele pentru desfacerea produselor 
tehnico-medicale ;

f) creșele, leagănele, grădinițele și 
casele pentru copii, precum și cele
lalte instituții de ocrotire a minori
lor ;

g) căminele instituțiilor de învăță- 
mînt și ale întreprinderilor, precum 
și căminele pentru bătrîni ;

h) unitățile hoteliere, inclusiv cele 
aparținind întreprinderilor balneo
climaterice ;

i) unitățile întreprinderilor de 
transport în comun ;

j) unitățile întreprinderilor de ad
ministrație locativă și ale celor care 
eXecută reparații la fondul locativ ;

k) unitățile de gospodărie comu
nală, administrarea parcurilor și zo
nelor de agrement ;

l) oficiile de poștă, telefoane și 
radioficare.

Art. 6. — în funcție de specificul 
unităților In care se exercită, contro
lul obștesc va urmări inspectarea 
dispozițiilor legale cu privire la :

a) realizarea calității produselor st 
diversificarea sortimentelor în între
prinderile producătoare de bunuri de 
consum, păstrarea, conservarea și 
ambalarea corespunzătoare a mărfu
rilor și a materiilor prime ;

b) extinderea și îmbunătățirea 
prestărilor de servicii și executării 
de lucrări pentru populație cu res
pectarea termenelor și condițiilor de 
calitate :

c) asigurarea la desfacere a sorti
mentelor de mărfuri stabilite fiecă
rei unități comerciale potrivit profi
lului acesteia ;

d) transportul, manipularea, păs
trarea și buna gospodărire a mărfu
rilor și produselor de către unitățile 
producătoare și de desfacere ;

e) aplicarea strictă a prețurilor și 
tarifelor legale, precum și eticheta
rea ori afișarea lor :

f) cintărirea. măsurarea sau numă
rarea corectă a mărfurilor la vinzare, 
respectarea gramajelor stabilite, pre
cum și funcționarea corespunzătoare 
a aparatelor și instrumentelor de 
cîntărit și măsurat ;

g) asigurarea asistenței medicale a 
populației in spitale, policlinici, cir
cumscripții sanitare, dispensare și la 
domiciliu ; îmbunătățirea continuă a 
condițiilor pentru creșterea calității 
acestei activități ;

h) aplicarea normelor igienico-sa- 
nitare în fiecare unitate :

i) asigurarea condițiilor corespun
zătoare de odihnă și tratament in 
stagiunile balneo-climaterice ;

j) respectarea regulilor de preve- ' 
nire a poluării apelor și aerului ;

k) întreținerea fondului locativ de 
stat și modul de utilizare a fonduri
lor bănești și materiale destinate în 
acest scop ;

l) utilizarea și întreținerea cores
punzătoare a utilajelor, aparaturii și 
instrumentarului cu care sînt dotate 
unitățile pentru asigurarea unei cit 
mal bune serviri a populației ;

m) întreținerea și folosirea in bune 
condițiuni a mijloacelor de transport 
în comun, respectarea itinerarelor, 
a graficului orar și a tuturor regu
lilor privind securitatea circulației ;

n) administrare^ și buna gospo
dărire a parcurilor, zonelor de agre
ment și bazelor sportive ;

o) dezvoltarea spiritului de răs
pundere, a respectului, solicitudinii 
și promptitudinii lucrătorilor din uni
tățile de servire publică in relațiile 
cu populația ;

p) respectarea orarului de funcțio
nare a unităților și stabilirea aces
tuia ținîndu-se seama de nevoile pu
blicului pe care îl deservește.

CAPITOLUL III
Organizarea 

și funcționarea 
echipelor 

de control obștesc
Art. 7. — Echipele de control ob

ștesc se compun din 3—5 membri și 
își desfășoară activitatea în prezența 
majorității membrilor.

Numărul echipelor de control ob
ștesc, compunerea echipelor și 
repartizarea lor pe unități se 
stabilesc de către consiliile munici
pale, de sector, orășenești și comu
nale ale Frontului Unității Socialis
te, împreună cu comitetele executi
ve ale consiliilor populare și consi
liile locale ale sindicatelor in func
ție de numărul, mărimea și profilul 
unităților ce urmează a fi supuse con
trolului.

Art. 8. — Din echipele de control 
obștesc fac parte, râembri de sindicat, 
aleși în adunări ale sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, membri ai 
organizațiilor Uniunii Tineretului Co
munist, ai cooperativelor agricole, 
cooperativelor de consum, cooperati
velor meșteșugărești și ai altor orga
nizații obștești și profesionale, aleși 
în adunări ale organizațiilor din care 
aceștia fac parte, precum și femei 
casnice și pensionari aleși în adunări 
cetățenești pe cartiere ori pe sate.

Membrii echipelor de control ob
ștesc se aleg pe timp de 2 ani.

In raport cu profilul unităților în 
care va fi exercitat controlul se va 
asigura ca din echipele de control 
obștesc să facă parte și specialiști.

Art. 9. — Echipelor de control ob
ștesc li se eliberează legitimații co
lective, de către consiliile municipale, 
de sector, orășenești sau comunale ale 
Frontului Unității Socialiste împreu
nă cu comitetele executive ale con
siliilor populare.

Art. 10. — Controlul obștesc asupra 
calității produselor, diversificării sor
timentelor, respectării graficelor de 
livrare a mărfurilor și ambalării co
respunzătoare a acestora, in între
prinderile de stat producătoare de 
bunuri de consum, va fi exercitat de 
către sindicate.

De asemenea, sindicatele exercită 
controlul obștesc asupra respectării 
normelor legale de protecție și igienă 
a muncii, precum și a regulilor de 
prevenire a poluării apelor și aeru
lui în toate întreprinderile și orga
nizațiile economice de stat.

Art. 11. — Controlul obștesc în 
cămine, internate, cantine și insti
tuții medicale pentru studenți și 
elevi, precum și în căminele pentru 
tineret, va fi efectuat de către or
ganizațiile Uniunii Tineretului Co- 
mupist și asociațiile studențești pe 

. bazș. unor norme stabilite de comun 
acord cu Ministerul învățămîntului 
și Ministerul Sănătății.

Art. 12. — Echipele care exercită 
controlul obștesc în maternități, case 
de naștere, spitale de copii, creșe, 
leagăne, grădinițe, cămine și case 
pentru copii preșcolari și școlari, 
precum și în unitățile de asistență 
socială vor fi formate cu precădere 
din femei și vor fi îndrumate de co
mitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale ale femeilor.

Art. 13. — în activitatea lor, echi
pele de control obștesc conlucrează 
cu deputății consiliilor populare. 
Modul de conlucrare se stabilește de 
către organele locale ale Frontului 
Unității Socialiste impreună cu co
mitetele executive ale consiliilor 
populare.

Art. 14. — Echipele de control 
obștesc controlează unitățile ce le 
sint repartizațe, de cîte ori conside
ră necesar, dar nu mai puțin de 
o dată pe lună. «

La cererea echipelor de control 
obștesc, conducătorul unității con
trolate și ceilalți salariați sau, 
după caz, ai organizației socialiste 
din care face parte această unitate 
sînt obligați să prezinte actele ne
cesare efectuării controlului și să 
dea relațiile solicitate.

Art. 15. — Constatările echipelor 
de control obștesc, precum și propu
nerile de remediere a lipsurilor con
statate se consemnează in registrul 
unic de control și se semnează atit 
de membrii echipei, cît și de condu
cătorul unității controlate sau înlo
cuitorul său.

Art. 16. — Conducătorul unității 
controlate este obligat să analizeze 
deficiențele constatate de echipele 
de control obștesc și să stabilească 
măsuri pentru înlăturarea acestora, 
în cazul in care înlăturarea deficien
țelor necesită timp, conducătorul 
unității controlate va comunica, în 
cel mult 5 zile, organizației socialiste 
din care face parte unitatea, măsu
rile luate și va face propuneri pen
tru înlăturarea deficiențelor care 
depășesc competența sa.

Măsurile luațe de conducătorul 
unității controlate și de cel al or
ganizației socialiste din care face 
parte unitatea controlată se consem
nează în registrul unic de control, 
precizindu-se termenul de executa
re și persoana care răspunde de în
deplinirea lor.

Art. 17. — Dacă echipele de con
trol obștesc apreciază că faptele 
constatate constituie contravenții 
sau infracțiuni vor sesiza, după 
caz. organele competente să aplice 
sancțiunile contravenționale sau or
ganele de urmărire penală ; dacă 
faptele constatate constituie abateri 
în sarțina conducătorului unității, 
sau sint de competența comisiei de 
judecată, vor sesiza conducerea or
ganizației socialiste din care tace 
parte unitatea pentru a lua măsuri 
corespunzătoare.

Art. 18. — în cazul cind echipele 
de control obștesc constată că uni
tățile controlate produc sau pun în 
vinzare mărfuri care prezintă peri
col pentru sănătatea populației, vor 
sesiza de îndată conducerea organi
zației socialiste din care face parte 
unitatea și organele competente 
pentru a lua. potrivit legii, 
măsurile necesare. Pină la luarea a- 
cestor măsuri se interzice producția 
sau vinzarea acelor mărfuri.

Art. 19. — Conducătorii unităților 
controlate, precum și conducătorii și 
alți angajați ai organelor ierarhic su
perioare, care se fac vinovați de 
lipsă de interes in examinarea sau
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valorificarea constatărilor și propu
nerilor făcute de echipele de con
trol obștesc, răspund disciplinar, ma- , 
terial, administrativ sau penal, după 
caz, potrivit legii.

Salariații și membrii cooperatori 
din unitățile controlate răspund dis
ciplinar, material, administrativ sau 
penal, după caz, pentru deficientele 
constatate în sarcina lor.

Art. 20. — Echipele de control 
obștesc vor solicita sprijinul organi
zațiilor de sindicat din unitățile con
trolate în vederea rezolvării opera
tive a constatărilor făcute. Deficien
tele din activitatea salariaților sau 
membrilor cooperatori, constatate de 
către echipele de control obștesc, 
vor fi analizate în colectivul de 
muncă din care aceștia fac parte. în 
adunările grupelor sindicale sau ale 
cooperatorilor, in scopul combaterii 
și înlăturării lor.

Periodic, conducătorii unităților su
puse controlului vor prezenta în a- 
dunările organizațiilor sindicale in
formări asupra modului in care au 
fost rezolvate constatările și pro
punerile făcute de către echipele de 
control obștesc. La aceste adunări 
vor fi invitați și membrii echipelor 
care au efectuat controlul.

Art. 21. — Echipele de control 
obștesc, cu sprijinul Consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste, vor 
prezenta anual, în fața cetățenilor 
din cartiere, comune sau sate, dări 
de seamă despre activitatea desfășu
rată. La aceste adunări vor participa 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai organelor locale 
ale puterii de stat și conducătorii u- 
nităților controlate.

Art. 22. — Ministerele și celelalte 
organe centrale în subordinea că
rora se află organizații socialiste în 
care se efectuează controlul obștesc, 
precum și comitetele executive ale 
consiliilor populare, vor analiza, îm
preună cu împuterniciți ai Frontului 
Unității Socialiste, sesizările și pro
punerile făcute de către echipele de 
control obștesc, modul cum acestea 
au fost soluționate și vor lua măsuri 
pentru continua îmbunătățire a acti
vității unităților producătoare de bu
nuri de consum, de aprovizionare și 
de servire a populației.

De asemenea, ministerele, celelalte 
organe dWftFare* Șt* Amitetele execu
tive ale consiliilor populare vor. asj- 
gura unităților din subordinea lor, 
supuse controlului obștesc, registrul 
unic de control potrivit modelului tip 
ce va fi stabilit de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Art. 23. — Organele ierarhic supe
rioare organizațiilor socialiste ale că
ror unități au fost controlate, altele 
decît cele prevăzute la art. 22. vor 
examina periodic împreună cu consi
liile locale ale Frontului Unității 
Socialiste constatările echipelor de 
control obștesc și vor stabili măsurile 
necesare pentru soluționarea propu
nerilor făcute și inlăturarea lipsuri
lor.

Art. 24. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, al mu
nicipiului București, ale sectoarelor 
municipiului București, municipale și 
orășenești, inspectoratele de stat, pre
cum și alte organe și organizații de 
stat și cooperatiste cu atribuții de 
conducere, coordonare sau control al 
activității unităților supuse contro
lului obștesc vor sprijini consiliile 
locale ale Frontului Unității Socia
liste cu cadre de specialitate, pentru 
instruirea echipelor de control ob
ștesc.

Art. 25. — Presa centrală și locală, 
radioul, televiziunea și cinematogra
fia vor informa sistematic opinia 
publică asupra activității echipelor 
de control obștesc.

CAPITOLUL IV 
Dispoziții 

finale
Ari. 26. — în exercitarea drepturi

lor și în îndeplinirea îndatoririlor ce 
le revin, membrii echipelor de con
trol obștesc se bucură de protecția 
legii ca și persoanele care îndepli
nesc funcții ce implică exercițiul au
torității de stat.

Inspectoratul de stat pentru con
trolul calității produselor, Inspecto
ratul comercial de stat, Inspectora
tul sanitar de stat și organele de mi
liție sînt obligate să sprijine echi
pele de control obștesc, la cererea 
acestora.

Art. 27. — Membrii echipelor de 
control obștesc care nu-și îndepli
nesc sarcinile încredințate sau, prin 
comportarea și atitudinea lor, nu co
respund încrederii ce le-a fost acor
dată pot fi revocați in aceleași con
diții în care au fost aleși, la propu
nerea consiliilor locale ale Frontului 
Unității Socialiste.

Art. 28. — Decretul nr. 665 din de
cembrie 1956 privind organizarea și 
funcționarea controlului obștesc a- 
supra unităților de stat. Decretul 
nr. 100 din 19 februarie 1962 privind 
organizarea controlului obștesc asu
pra fabricării, transportului și desfa
cerii plinii. Hotărârea Consiliului de 
Miniștri și a Consiliului Central al 
Sindicatelor nr. 681 din 1 iunie 1960 
privind introducerea și organizarea 
controlului obștesc în unitățile sani
tare teritoriale, sanatoriile balneo-cli
materice și casele de odihnă, Regu
lamentul pentru organizarea și func
ționarea controlului obștesc asupra 
fabricării, transportului și desfacerii 
plinii aprobat prin Hotărârea Consi
liului de Miniștri nr. 146 din 22 fe
bruarie 1962, precum și orice alte 
dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 29. — Prezenta lege intră In 
vigoarexdupă 30 de zile de la publi
care.
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Exigențele formulate de 
Congresul al X-lea al 
P.C.R. față de cerceta
rea științifică in domeniul 
științelor sociale, clima
tul favorabil dezvoltării 
gindirii creatoare, stimulat 
mai ales în ultimii ani, au 
determinat o vie intensi
ficare a dezbaterilor, a 
confruntărilor și schimbu
rilor de opinii între cer
cetători — metodă sigură 
a progresului în știință. 
Volumul „Contribuții la 
dezbaterea problemelor 
teoretice ale economiei 
politice socialiste", publi
cat în Editura politică, 
reunind sinteze ale princi
palelor schimburi de opi
nii organizate în anii 1969 
și 1970 de către Academia 
de Științe Sociale și Poli
tice, Academia de învăță- 
mînt social politic „Ștefan 
Gheorghiu", și Comitetul 
de Stat pentru Preturi, 
împreună cu redacțiile re
vistelor „Probleme eco
nomice" și „Viața econo
mică", pune la îndemîna 
cititorului un mănunchi 
de puncte de vedere în 
cîteva dintre cele mai im
portante probleme referi
toare la teoria economiei 
socialiste.

Materialele, grupate în 
șase secțiuni, sînt prece
date de trei studii de in
teres teoretic general. 
Studiul ce deschide volu
mul, „Progresul economic- 
social al României socia
liste", semnat de acad. 
Manea Mănescu, repre
zintă o cuprinzătoare și 
profundă analiză a unor 
schimbări intervenite în 
dezvoltarea economico- 
socială a țării noastre în

anii construirii noii orîn- 
duiri. Sînt examinate ast
fel noua structură pe sec
toare sociale a venitului 
național, schimbările ra
dicale în structura pe ra
muri și teritorială a pro
ducției materiale, mu
tațiile structurale în ca
drul forței de muncă, pre
cum și implicațiile pro
funde ale acestora asu
pra fizionomiei societă
ții noastre de azi, asupra 
creșterii nivelului de trai 
al populației.

O amplă 
participării României 
diviziunea 
a muncii, a activității sale 
de dezvoltare și consoli
dare a relațiilor economi
ce cu țările socialiste, a 
contribuției aduse la per
fecționarea activității în 
cadrul C.A.E.R., precum 
și a acțiunilor întreprinse 
de_ țara noastră în scopul 
extinderii relațiilor eco
nomice cu toate țările lu
mii, este cuprinsă în stu
diul „Participarea Româ
niei la cooperarea eco
nomică și tehnică inter
națională", aparținind prof, 
univ. dr. Gheorghe Rădu- 
lescu.

în studiul „Societatea 
socialistă și cerințele con
ducerii sale științifice", 
dr. Hie Rădulescu ridică 
un șir de probleme legate 
de realizarea unei ase
menea conduceri atît la 
nivel macrosocial — la 
scara întregii societăți, cît 
și la nivel microsocial — 
pe treptele diferitelor do
menii ale activității so
ciale.

Sub titlul generic „Le-

nin și economia contem
porană", specialiști, cer
cetători științifici, cadre 
didactice își expun opi
niile în legătură cu fruc
tificarea imensului te
zaur teoretic al leninismu
lui, în scopul înțelegerii și 
explicării diferitelor feno
mene economice ale so
cietății de azi. Prin în
săși analiza pe care o în
treprind asupra unor a- 
semenea fenomene și pro
cese economice, ele con
stituie o pledoarie pentru 
o abordare creatoare a 
problemelor, pentru o tra
tare curajoasă, fără pă
reri preconcepute, a noi
lor realități, în spiritul 
marxism-leninismului.

Evident, aceluiași scop 
șervesc și intervențiile din 
cea de-a doua secțiune 
— „Trăsăturile societății 
socialiste multilateral dez
voltate" — in care sînt 
investigate sensurile ma
jore ale mersului 
te al societății 
relevîndu-se 
încorporării 
cării rapide 
telor științei 

domeniile 
— tocmai

înain- 
noastfe, 

necesitatea 
fructifi- 
rezulta- 

tehnicii în 
vieții so- 
pentru a

toate 
ciale 
ridica economia pe o treap
tă calitativ superioară de 
dezvoltare și a asigura o 
înaltă eficiență a între
gii munci sociale. Un in
teres deosebit prezintă a- 
cele pagini ce se referă 
la perfecționarea siste
mului de conducere a e- 
conomiei, prin adîncirea 
democratismului in con
dițiile centralismului de
mocratic.

Secțiunea consacrată

prețurilor reflectă o con
fruntare deosebit de vie 
în jurul problemelor per
fecționării sistemului pre
turilor cu ridicata. Multi
tudinea punctelor de ve
dere, argumentele 
în sprijinul lor sînt 
tură să adîncească 
liza, să sugereze 
într-un domeniu cu efec
te deosebite asupra între
gului mecanism al econo
miei.

Același spirit novator, 
cum novatoare este și 
practica economică din 
țara noastră, caracteri
zează și articolele din ca
drul celorlalte secțiuni ce 
cuprind probleme concre
te și deosebit de actuale 
ale economiei noastre na
ționale : centralele in
dustriale, productivitatea 
muncii, utilizarea mate
maticii și informaticii în 
economie.

Conținutul bogat în idei 
al intervențiilor, legătura 
lor vie cu practica econo
mică fac din volumul de 
față un util instrument de 
lucru și, în același timp, 
un stimulent la analiză 
concretă și gîndire crea
toare. Cadrele de decizie 
vor găsi în paginile lui un 
bogat material de orien
tare și reflexie pentru ac
tivitatea lor practică, iar 
cadrele economice, ca și 
cadrele didactice din 
vățămîntul mediu și 
perior — un ajutor prețios 
în îmbogățirea cunoștin
țelor lor teoretice referi
toare la societatea so
cialistă.

Comuna din Paris — al cărei cen
tenar este sărbătorit anul acesta în 
întreaga jume — a rămas adînc în
crustată în istoria universală ca un 
eveniment crucial, cu ample reper
cusiuni asupra dezvoltării omenirii.

Literatura marxistă consacrată a- 
cestei pagini glorioase de luptă a 
proletariatului pentru eliberarea sa 
socială și națională se îmbogățește 
cu lucrarea „Istoria Comunei din 
Paris" de dr. Nicolae Copoiu, apăru
tă recent in Editura științifică. Re
zultat al unor ample investigații în 
literatura istorică și, mai ales, în do
cumentele Comunei (afișe, presă', 
memorii etc.), lucrarea constituie o 
încercare meritorie de a prezenta 
veridic revoluția din martie 1871, ac
tivitatea multilaterală desfășurată, 
de-a lungul celor 72 de zile de gu
vernare, de proletariatul parizian.

Autorul se oprește cu o atenție 
sporită, în comparație cu alte lu
crări, asupra originii Comunei, de
monstrează că „asaltul cerului" nu 
a fost nicidecum un fenomen întîm- 
plător, „accidental", ci a constituit 
rezultanta unui proces obiectiv, a- 
dînc ancorat în realitățile Franței 
din acea perioadă istorică. Comuna 
a fost opera poporului francez, a 
purtat pecetea spiritului și tradiții
lor sale revoluționare.

Lucrarea acordă un spațiu însem
nat activității politice, sociale și mi
litare desfășurate de organele Co
munei. Analiza minuțioasă între
prinsă de autor înfățișează cititoru
lui întregul „laborator" al Comunei, 
relevă factorii care i-au imprimat 
forță și vitalitate. Eroul dominant 
al lucrării îl constituie proletariatul 
parizian, masele muncitoare ale Pa
risului liber, care prin creația lor 
istorică au conturat pentru prima 
oară, în practica vieții, liniile mari 
ale noii orînduiri sociale. O dată cu 
sublinierea rolului maselor, autorul 
portretizează în mod viu chipul 
conducătorilor Comunei, al acelora 
care s-au situat în fruntea revolu
ției, unii din ei dîndu-și și viața pen
tru cauza ei. înfățișarea activității 
Comunei nu apare în lucrare ca un

scop în sine, static, nu rămîne în 
domeniul trecutului istoric. Din a- 
naliza operei comunarzilor, a ele
mentelor ei novatoare, din confrun
tările de idei între principalele ten
dințe și 
limitele 
desprins 
tezaurul 
cării 
indestructibilă între sarcinile luptei 
sociale și naționale, conținutul și 
fizionomia statului muncitoresc, 
dezvoltarea noii democrații, diversi
tatea formelor concrete ale luptei 
de clasă, necesitatea organizării cla
sei muncitoare într-un partid revo
luționar. sînt doar cîteva din pro
blemele care rețin atenția cititoru
lui, conferind lucrării un substan
țial suport teoretic.

Demn de a fi subliniat este și 
faptul că autorul prezintă cu preg
nanță ecoul revoluției proletare din 
Paris în țara noastră, aducînd în 
circuitul cercetărilor istorice unele 
date noi și certe, evenimente și 
nume de persoane care dovedesc so
lidaritatea militantă a poporului ro
mân, a tinerei noastre clase munci
toare cu cauza Comunei. Participa
rea unor cetățeni români în orga
nele Comunei, ca și la lupta desfă
șurată pe baricadele Parisului pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare, iar ulterior cinstirea cu ve
nerație de către mișcarea muncito
rească din România a memoriei Co
munei își găsesc în această lucrare 
noi înfățișări concrete, deosebit de 
interesante.

Scrisă într-un stil concis și atrac
tiv, întemeiată pe o bogată docu
mentare, „Istoria Comunei din Pa
ris" se înscrie ca o sinteză originală, 
ca o reușită certă în istoriografia 
românească contemporană. Lucrarea 
înlesnește unor categorii largi de 
cititori din țara noastră cunoașterea, 
în lumina adevărului Istoric, a u- 
neia din paginile cele mai glorioase 
ale mișcării muncitorești interna
ționale.

Un deceniu și jumă
tate de Istorie. Acesta 
este de fapt conținutul 
cărții prof. univ. dr. 
Valter Roman, recent 
apărută în Editura mi
litară. Sînt reflectate 
in acest volum — ce 
însumează articole scri
se de autor între 1932- 
1947 — evenimente și 
împrejurări care evocă 
o întreagă perioadă, 
deosebit de bogată în 
semnificații din istoria 
patriei.

Marele plus al aces
tui gen de lucrări este 
dat de forța autentici
tății argumentului isto
ric. Autorul a trăit e- 
poca, a trăit evenimen
tele, le-a simțit cu fi
bra vieții și concepției 
sale.

De fapt, în cincispre
zece ani, cit acoperă 
culegerea de articole, 
ni se înfățișează trei 
epoci distincte ale isto
riei României, cu cone
xiuni în istoria atît de 
zbuciumată a Europei : 
perioada ce a precedat 
al doilea război mon
dial, cea a dictaturii 
militaro-antonesciene și 
etapa marilor începu
turi, a revoluției popu
lare (1944—1947).

Profesorul Valter Ro
man ne poartă din ar
ticol în articol, de la 
finele crizei econo
mice, 1932—1933, prin- 
tr-o multitudine de as
pecte ale vieții econo
mice, sociale, politice, 
culturale, interne și 
internaționale, care dez
văluie, în ultimă in
stanță, istoria „epoci
lor" amintite. Cu pre
cădere se detașează 
lupta forțelor democra
tice, antifasciste, co
muniste, evidențiind 
baricada pe care se afla

autorul atunci 
înscria printre 
tanți, cu pana 
arma pe fronturile Spa
niei populare, cu cuvin- 
tul la posturile de radio 
antifasciste 
in timpul 
hitlerist.

Articolele 
muncitorimea, 
țărănimii, studențimea
— toate tratate prin 
prisma concepțiilor re
voluționare, a unei vi
ziuni optimiste și în
noitoare asupra lumii
— ne dau Imaginea e- 
vantaiului larg de forțe 
care se aflau antrenate 
în marea luptă contra 
pericolului fascist. Chiar 
și numai citarea titlu
rilor unor articole — 
„La 4 iunie se judecă 
la Craiova procesul 
tovarășilor ceferiști", 
„Front împotriva hitle- 
rismului", „Din lupte
le studențești", „Mino
ritatea maghiară și 
mișcarea frontului popu
lar în România", „Po
litica externă a Româ
niei și drumul păcii", 
„Tara în primejdie", 
„Partidul Comunist din 
România și problema 
concentrării tuturor for
țelor antifasciste", „A 
salva Spania înseamnă 
a salva pacea", „Fascis
mul — dușmanul și 
distrugătorul culturii și 
civilizației umane" — 
sugerează încotro era 
îndreptat ascuțișul lup
tei forțelor democrati
ce în acei ani.

Scrierile privind re
zistența in anii dictatu
rii antonesciene, vici
situdinile grave ale 
războiului, situația po
porului român sub do
minația hitleristă, răsu
nătoarele victorii sovie
tice vin să ne dezvăluie

un martor care se sim
țea contopit cu acutele 
întrebări și răspunsuri 
ale contemporanilor a- 
celei epoci. Citeva tit
luri sînt grăitoare în 
acest sens : „Hitler va 
fi înfrint", „Transilva
nia trădată", „Lenin
grad — orașul erou", 
„Stalingrad — mare 
victorie și serios aver
tisment", „Falimentul 
politic și umilitor 
clicii fasciste din 
mânia".

Prin finalul său, 
crarea 
priviri 
care marchează împli
nirea convingerilor pu
blicistului comunist V. 
Roman. Sub titluri ca : 
„România pe drumul 
dezvoltării democra
tice", „Transilvania eli- 
berajtă", „Problema pă
cii", „Suveranitatea 
noastră" sînt evocate 
mărețe victorii ale lup
tei revoluționare a po
porului muncitor, sub 
conducerea partidului 
comunist, în lupta pen
tru o Românie liberă, 
independentă, demo
cratică, socialistă.

A citi această isto
rie, de un gen aparte, 
întocmită prin înmă- 
nuncherea a ceea ce a 
scris autorul acum trei, 
patru decenii, înseam
nă a dobîndi simțămîn- 
tul participării la viața 
tumultuoasă a unui po
por care se voia liber 
și stăpîn pe destinele 
sale, ale cărui eforturi 
și sacrificii s-au trans
format astăzi, sub con- 

ințeleaptă a 
atî- 

victorii și izbînzi.

ne aduce 
acele pagini

Prof. univ.
Titu GEORGESCU

Cuvintele au cuvîntul

După un debut promițător (1950. 
săptămînalul Ifjumunkăs din 

București), Kănyădi Sândor și-a 
conturat cu răbdare și migală, de-a 
lungul anilor, un univers propriu, 
distinct, ca și o viziune poetică u- 
nitară. Primul său volum. înflorește 
vișinul, apărțit în 1955, mărturisea 
un spirit elegiac, descendent din 
atmosfera baladescâ a cîntului 
popular secuiesc, familiar autoru
lui. în miezul unui cadru natural 
omniprezent, pădurea locurilor na
tale. element covîrșitor, își desfă
șoară puterea sugestivă, pe care 
autorul a îmbrăcat-o în izbutite 
miniaturi, majoritatea pasteluri. în
cântătorii. fără a se înălța dincolo 
de senzorial decît arareori, datorită 
unui vers cu tilc aflat la finele 
poeziei (element specific folcloru
lui liric), pastelurile exprimau ta
bloul anotimpurilor. Dloaia. cîntul 
de pasăre, scurgerea timpului. Toa
te aceste caracteristici au rămas 
constante, ulterior. în creația lui 
Kănyădi. laolaltă cu o altă trăsă
tură la fel de pregnantă, reprezen
tată de versurile închinate încrede
rii în viitorul socialismului și al o- 
mului constructor. Volumele ulte
rioare. Brumă pe stele (1964), De
cuplare (1966), la care se adaugă 
ciclurile Cai verticali și Roșcove; 
au constituit materialul ce a oferit 
obiectul selecției cuorinse in am
plul volum Fătol făig (De la un 
copac la altul), apărut în editura 
Kriterion și distins recent cu pre
miul Uniunii scriitorilor.

în evoluția versului lui Kănyădi, 
filonul folcloric din volumul de de
but cîștigă în consistență, cu precă
dere prin adoptarea alegoriei, și chiar 
cînd autorul trece pragul universu
lui rural, visarea și nostalgia după 
lumea satului încarcă de emoție poe
zia cunoașterii unui nou mediu. No
tabile sînt, în acest sens, Mesaj că
tre focurile de păstori, De vis. Viziu
nile realizate în tipare simbolice 
sau alegorice. în linii fine, sau tu
șuri groase, rememorînd istorii. în 
peisaiul naturii (excelentul Cîntec 
apocrif ș.a.), meditațiile (La co
loana nesfîrșltă, Monolog inte
rior), orațiile închinate eroismu
lui cotidian și muncii (Psalmul al 
XC-lea), Verbul deschis, antirăzboi
nic (Decuplare. Război. Agamem- 
nom bețiv) se concentrează în
tr-un tablou dens, dînd volumului 
aspectul unui vitraliu 
cunoscut : încrederea 
creatoare ale omului.

Volumul de sinteză.
pac la altul, deși nu lipsit de unele 
piese mai puțin realizate pentru a 
intra în vederile unei selecții rigu
roase (mai cu .seamă din ciclul 
Brumă pe stele), oferă o reiterate 
substanțială a valorilor care l-au 
Impus pe Kănyădi Sândor în peisa
jul liricii contemporane din Ro
mânia.

Volumul recent apărut în Editura 
politică include texte din cele mai 
reprezentative lucrări de sociolo
gie și psihologie socială franceză 
contemporană ale lui G. Gurvitch, 
C. Levi-Strauss, P.M. Chombart de 
Leuwe, G. Friedman, J. Stoetzel, A. 
Touraine, A. Cuvillier, M. Duverger. 
R. Davel, F. Bourricaud, R. Pages, 
H. Wallon etc. Precedat de un stu
diu critic, semnat de I. Aluaș și I. 
Drăgan, volumul abordează proble
me de teorie și metodologie 
ferite ramuri ale sociologiei 
hologiei sociale : sociologia 
trială și urbană, agricolă și 
sociologia muncii, sociologia _ .
rilor mici, antropologia socială și 
culturală, sociologia învățămintului, 
sociologia artei, a religiei, opinia 
publică și comunicația, sociologia 
familiei, sociologia politică și a re
lațiilor internaționale etc.

Specialiștii, ca și publicul larg a- 
mator de informație sociologică, vor 
găsi în acest volum un interesant 
material de informare și studiu.

SOCIOLOGIA
FRANCEZĂ a 

n:emporană\ .....

i capătul unui considerabil e- 
de cercetare științifică, istoricii 

clujeni Gh. I. Bodea, L. Fodor și 
dr. L. Vaida au publicat nu de 
mult voluminoasa lucrare : „Cluj, 
Pagini de istorie revoluționară 
(1848—1971)". Apărută sub egida
Secției de propagandă a Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R. și a sec
torului din Cluj al Institutului 
studii istorice și social-politice 
pe lingă C.C. al P.C.R., cartea 
impune în istoriografia noastră 
o primă încercare de a privi, 
verticala istoriei, drumul glorios 
parcurs de mișcarea revoluționară, 
democratică, socialistă, de organiza
ția locală a partidului comunist din 
acest străvechi oraș al patriei noas
tre.

Numeroase capitole ale cărții sînt 
consacrate înfățișării veridice a tre
cutului de luptă dus în comun de 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Prezintă un interes deosebit a- 
cele părți ale lucrării în care este 
înfățișată activitatea desfășurată, 
începînd din mai 1921, de către cla
sa muncitoare, de către ceilalți oa
meni ai muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Auto
rii s-au străduit — cu ajutorul măr-

turiilor vremii 
evoluția organizației 
din Cluj, a celorlalte 
grupări muncitorești, 
nare, antifasciste. în 
regăsesc — ilustrate 
comentate — cele 
tante 
cutul de luptă revoluționară, sînt 
înfățișate figuri reprezentative de 
comuniști și de alți militanți pa- 
trioți democrați, sînt descrise fap
te de eroism care 
tru totdeauna în 
istoriei patriei.

în ultima parte 
toiul semnificativ 
ordonatele socialismului", autorii în
fățișează spectaculoasele realizări 
pe care oamenii muncii clujeni, sub 
conducerea partidului nostru, le-au 
obținut în anii de după elibe
rare. Toate acestea au fost posibile 
în condițiile în care unitatea poli
tică, ideologică și morală a tutu
ror oamenilor muncii în jurul parti
dului comunist a devenit un fapt 
împlinit. In furtunile vremurilor, in 
lupta comună, în munca pentru edi
ficarea socialismului, pe baza poli
ticii marxist-leniniste a partidului, 
se arată în lucrare, s-a cimen
tat prietenia trainică dintre oame
nii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, con- 
sfințindu-se pentru totdeauna fră
ția de fapte și țeluri.

Lucrarea se impune în istoriogra
fia noastră în rîndul celor mai im
portante lucrări de istorie locală 
realizate pină acum.

să reconstituie 
comuniste 
partide și 
revoluțio- 
carte ‘■e 

și amplu 
mai impor- 

evenimente legate de tre-

Ultima carte (apăru
tă in editura Juni
mea") semnată de Ion 
Dodu Bălan oferă, pe 
o vastă arie tematică, 
imaginea unei partici
pări vibrante la dez
bateri de mare interes, 
situate cu predilecție 
îp cîmpul problematic 

_al publicisticii și vje- 
, ții editoriale de astăzi.

Deschiderea unei per
spective istorice este 
definitorie pentru gîn- 
direa lui Ion Dodu 
Bălan : „Ziua de 8 mai 
1921 venea din însăși 
ființa noastră istorică, 
venea de demult și de 
departe...", scrie auto
rul, chiar pe prima pa
gină ; în consecință, 
reîntoarcerile frecven
te la rădăcinile și iz
voarele 
noastre, 
cursiuni în istorie 
multiplele raportări la 
folclor traversează în 
toate sensurile această 
carte a cărei zonă cen
trală de investigație 
rămîne în permanență 
contemporaneitatea.

Definirea sarcinilor 
de perspectivă ale li
teraturii române, sta
bilirea direcțiilor de 
dezvoltare ale activi
tății editoriale și ideea 
că arta scrisului ro
mânesc, în efortul ei 
de a fixa în opere du
rabile, originale, ima
ginea contemporanului 
nostru — omul Româ
niei socialiste — tre
buie să crească robus
tă din solul realităților 
vieții sociale, politice 
și economice de la noi 
sînt dezvoltate în pa
gini eseistice memora
bile, înfrumusețate de 
claritate și adevăr. Un 
fierbinte patriotism în
suflețește dezbaterea 
etică și social-politică 
a autorului care con
sideră legătura cu po
porul drept izvor din 
totdeauna al artei, ga
ranția ei de durabilita
te si adevăr.

Partea mediană 
lucrării 
tluri elopvente. care 
rezumă preocupările și 
convingerile autorului:

„Arta care pornește 
din viață și se reîn
toarce în viață", 
siune și cultură", 
zontul 
„Creație 
„Vocația 
etc.

Umanismul generos 
și preocupările etice 
sînt prezente in cu
prinsul volumului, sus
ținute de o pledoarie 
responsabilă pentru 
valorile spirituale, pen
tru marile idealuri și 
virtuți capabile să pre
figureze conștiința 
omului de mîine, în- 
nobilîndu-i profilul.

De o remarcabilă 
prospețime și varieta
te, lucidă și combati
vă în analize, cartea 
lui Ion Dodu Bălan 
confirmă strălucit va
loarea eseisticii sale — 
frumusețea limbii, e- 
chilibrul compoziției 
și simplitatea expre
siei reprezentînd În
semnele maturității 
scrisului său.

„Pa- 
„Ori- 

scriitorului", 
și datorie", 

editorului"

EDITURA 
CARTEA ROMÂNEASCĂ

Ion Minulescu : BANCHETUL 
MEU
Miron Radu Paraschivescu : 
ULTIMELE
Ion Caraion : CIMITIRUL 
DIN STELE
Ștefan Popescu : IMNURI 
Mircea Dinescu : INVOCAȚIA 
NIMĂNUI
Constantin C. Glurescu : JUR
NAL DE CĂLĂTORIE
C. Stănescu : CRONICI LITE
RARE

CÎNTĂRILOR MELE (1940— 
1971)
Kiss Jeno : CONTINENTUL 
C1NTECULUI
Lucia Demetrius : ACUA
RELE
Ștefana Velisar Teodoreanu 
CĂMINUL
Nelly Cutava : STRADA VI- 
NĂTOR1LOR
Violeta Zamfirescu t INIA 
DIN IA
Camil Baltazar : MI-I DRA
GA FAȚA OMENEASCA 
Niculae Stoian : ÎNTOARCE
REA LA LUCRURILE NA
TURII
A. I. Zăinescu : IN ZALE 
ALBE
Dumitru Trancă : INVOCA
ȚIA SOARELUI
Ion Olteanu : MIGRAȚIUNI 
Ion Trandafir : SANCTUAR

Confirmîndu-și presti- , 
giul, „Biblioteca pentru 
toți" continuă realizarea 
planurilor sale de apariții, 
publicînd săptâminal ope
re reprezentative ale lite
raturii române și univer
sale, clasice și moderne.

Prin apariția primelor 
volume din romanul „Oa
meni de bunăvoință" de 
Jules Romains, ca și in 
cazul monumentalei opere 
a lui Marcel Proust. „In 
căutarea timpului pier
dut", sau în acela al fer
mecătoarelor „O mie și 
una de nopți", editorii nu 
s-au sfiit să înceapă pu
blicarea unei vaste opere- 
serial.

Jules Romains a moște
nit de la marii săi prede
cesori, romancierii seco
lului trecut — îndeosebi 
Balzac și Zola — ambiția 
de a oferi, într-un vast 
ciclu de romane, o croni
că, o frescă a societății 
timpului său. „Oameni 
de bunăvoință", cu cele 
douăzeci și șapte volume 
publicate intre anii 19.32— 
1946, constituie unul din
tre cele mai ample roma- 
ne-fluvii ale secolului 
nostru. Din acestea,* pri
mele patru — alcătuind o 
unitate de sine stătătoa
re — au apărut în tradu
cerea lui Grigore Sturdza.

Citind acest roman, pă
trunzi, parcă, în apele 
unui fluviu lent, care tî- 
răște cu sine existențe u-

mane. case, străzi, gru
pări, instituții, orașe, o 
lume întreagă. E impre
sionant șuvoiul istoriei, al 
vieții, pe care scriitorul a 
încercat să-1 surprindă, 
sâ-1 urmărească, in con
strucția sa epică. Avem, 
într-adevăr. în fața noas
tră o adevărată epopee, 
un documentar plin de a- 
mănunte veridice, dar, in 
același timp, o evocare 
lirică a unor timpuri de
functe ; o evocare vădind 
formația științifică, aceea 
a unui naturalist, a auto
rului, dar și o autentică 
vină lirică.

Epopeea „Oamenilor de 
bunăvoință" se deschide 
„într-o dimineață fru
moasă" din octombrie 
1908, la ora cînd „Parisul 
merge lâ lucru", și se va 
încheia la sfirșitul lui 
octombrie 1933. In volu
mele publicate în recenta 
versiune românească ne 
aflăm abia în primele luni 
ale perioadei îndelun
gate pe care o evocă 
cronicarul. O lume bogat 
structurată ne întîmpiriă. 
E lumea marii metropole, 
a Parisului, cu luminile 
și umbrele sale, dar. in a- 
celasi timp, e întreaga 
lume a începutului de 
veac. Știri de pretutin
deni. îndeosebi din unele 
țări ale Europei în care 
apar primele semne 
conflagrației mondiale ce 
se apropie, tulbură

mosfera, de altfel plină 
de tensiune a orașului. 
Romancierul este un cro
nicar abil, care știe să 
reînvie forfota Parisului 
din acei ani. Paris al 
desfătărilor, ca și al 
muncii ori al suferințe
lor. Bunăoară, într-un ca
pitol plin de o zîmbitoare 
melancolie urmărim tm 
copil care aleargă cu 
cercul său pe străzile o- 
rașului, prilej pentru noi 
de a face cunoștință cu 
rumoarea, cu zumzetul 
vieții metropolei.

Căoi măiestria lui Ju
les Romains rezidă, mai 
presus de orice. în pro
iecția unor imagini pline 
de un patetism discret. 
Evocarea trecutului este 
dominată de lirismul su
biectiv al unui sentiment 
al comunității umane, al 
solidarității „oamenilor 
de bunăvoință". Știm că 
scriitorul a fost promoto
rul unei ideologii. cel 
care a preconizat unani- 
mismul drept „un nou 
stil de gîndire și de sen
sibilitate. o atitudine și 
o soluție de viață". Cre
zul unanimist reprezenta 
o ideologie destul 
vagă ca finalitate, 
generoasă. Scriitorul 
suși vorbea despre ea ca 
despre o „filozofie lirică". 
Unanimismul năzuia spre 
promovarea în oameni a 
unui sentiment al comu
niunii cu „viata unani

mă". Oamenii sînt consi
derați — în această per
spectivă — ca niște vase 
comunicante în care cir
culă un fluid al vieții co
lective. Evident, această 
credință nu putea să con
stituie ideologia unei miș
cări. nici un sistem ferm 
de gîndire. Ea 
însă romanelor 
Romains, ca și 
sale (in 1908 
volumul „Viața unanimă") 
o anumită fervoare 
manistă.

în prefața Ia noua 
ducere a „Oamenilor 
bunăvoință". Irina 1 
vrodin face o subtilă 
propiere între tezele 
Jules Romains și cele 
lui Gide ori Bergson 
feritoare la percepția 
reCtă a realului, la valoa
rea cunoașterii 
a realității. De 
nea intuiție se 
romancierul în 
rea sa. O narațiune 
care, poate, cea mai du
rabilă îneîntare ne-o pro
voacă tocmai farmecul 
unor zile de toamnă, par
fumul, melancolia altora, 
ca și tremurul unui su
flet de copil sau adoles
cent. Dar. în același ro
man, urmărim cu cel mai 
viu interes împletirea 
destinelor unei întregi u- 
manități.

tra
de 

Ma- 
a- 
lul 

• ale 
re- 
di-

După minuțioase cercetări ana
tomice, prof. dr. D. Burlui și prof, 
dr. O. Rațiu, reconsiderînd o serie de 
cercetări recente de anatomie și fi
ziologie, aduc o contribuție deosebi
tă atît pe plan teoretic cît și pe plan 
practic în ceea ce privește re- 
permeabilizarea venei ombilicale 
și utilizarea ei în practica chi
rurgicală . Vena ombilicală reper
meabilizată constituie o valoroasă 
cale de investigație hepato-portală 
privind măsurarea presiunilor din 
sistemul port, cît și explorarea 
radiologică — omfaloportografia. 
La datele cunoscute de explorarea 
radiologică, autorii aduc o contri
buție personală interesantă în 
executarea explorării combinate 
omfalo-radiculară (ileală sau sple
nică). Omfaloportografia își gă
sește, de asemenea, o largă apli
care și in afara hipertensiunii 
portale în chirurgia biliară și pan- 
creatică, în patologia ficatului, 
precum și în chirurgia tumorilor 
retroperitcneale. Repermeabilizarea 
venei omfalice face, 
menea, posibilă explorarea biochi
mică a ficatului.

Un capitol al monografiei este 
consacrat problemei utilizării ve-

nei ombilicale repermeabilizate în 
terapeutică. în acest sens sînt evi
dențiate indicațiile medicale și 
chirurgicale ale metodei, precum 
și tehnicile și substanțele ce pot 
fi administrate. într-un alt capi
tol, autorii se ocupă de posibilitatea 
arterializării circulației portale 
utilizind vena ombilicală reper
meabilizată. Prof. Burlui a ima
ginat două tehnici originale 
anastomoză a venei ombilicale 
permeabilizate : 
noomfalică și 
omfalică.

Interesantă 
monografie în 
utilizarea venei ombilicale ca po
sibilitate de decomprimare a circu
lației portale, prezentîndu-se și 
în acest domeniu un procedeu ori
ginal de anastomoză omfalo-cavă- 
latero-lateralâ. în același capitol 
este tratată, de asemenea, posibili
tatea decomprimării portale prin 
vena ........... '
sub 
poate 
de tratament 
tensiunii portale. în sfîrșit, mono
grafia tratează pe larg utilizarea 
venei ombilicale repermeabilizate

în chirurgia hepato-biliară. 
această problemă sînt descrise 
serie de procedee originale și 
riantele lor privind drenajul trans- 
omfalic al căilor biliare, utilizarea 
venei ombilicale in restabilirea 
tranzitului biliar, utilizarea venei 
ombilicale în drenajul cavităților 
restante ale chisturilor hidatice și 
altele.

Se cuvine relevat că monografia 
se bazează pe o concepție și o cer
cetare originală minuțioasă, pe o 
experiență îndelungată în ceea ce 
privește utilizarea venei ombili
cale repermeabilizate, punînd ast
fel în evidență o cale terapeutică 
ce poate salva numeroase vieți o- 
menești. Apărută in Editura me
dicală, lucrarea clar redactată, in 
capitole didactic sistematizate, 
este însoțită de numeroase figuri 
și imagini radiologice, de o biblio
grafie completă, atît românească 
cît și străină. Constituind o contri
buție valoroasă la un capitol de 
actualitate în chirurgie, lucrarea 
prezintă un larg interes pentru chi
rurgi, cît și pentru interniști, pen
tru întregul corp medical.
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare ale ambasadorului

Republicii Vietnamului de Sud
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

PLENARA CONSILIULUI
CENTRAL AL U. G. S. R.

ÎNTOARCEREA DE LA HAVANA 
A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMÂNE

Lutru! cuvîn-tul cu prilejul prezen
tării scrisorilor de acreditare, amba
sadorul LAM VAN LUU a transmis 
președintelui Consiliului de Stal, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Parti
dului Comunist Român, Marii Adu
nări Naționale, guvernului. Frontu
lui Unității Socialiste și poporului 
ro> in un călduros salut din partea 
p-. dintelui Nguyen Huu Tho, a 
președintelui Huynh Tan Phat, a 
Frontului Național de Eliberare, a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud ți 
a populației sud-vietnameze.

„Populația sud-vietnameză — a 
spus vorbitorul — se bucură foarte 
mult de victoriile strălucite obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului comunist și a guvernului 
Republicii Socialiste România. Dez- 
voltînd tradiția de luptă revoluțio
nară și de muncă creatoare, poporul 
român frate a îndeplinit consecutiv 
planurile cincinale. Anul trecut, po
porul român a desfășurat eforturi 
susținute pentru a înfrunta greutățile 
și a înlătura pagubele grele provo
cate de inundații, a îndeplinit planul 
pe anul 1970, a încheiat cu succes 
planul cincinal I960—1970. Aceste 
mari realizări au făcut ca România, 
intr-un timp scurt, să devină o țară 
socialistă cu o industrie și o agricul
tură avansate ; nivelul de trai mate
rial și cultural crește permanent. 
Urăm sincer poporului frate român 
să realizeze cu succes al cincilea 
plan cincinal, să obțină succese si 
mai însemnate în opera de construite 
a unei țări prospere și fericite, adu- 
cînd astfel o contribuție tot mai mare 
la cauza luptei popoarelor lumii 
pentru pace, independentă națională, 
democrație și progres social".

Referindu-se la situația din țara 
sa, ambasadorul Lam Van LuU a 
spus :

„în anii precedents sub conduce
rea Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, populația sud-vietnameză a ob
ținut victorii mari și multilaterale în 
lupta împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea țării. Dar imperia
liștii americani, prin caracterul lor 
agresiv și războinic, nu renunță la in
tenția lor de a cotropi, se crampo
nează de Vietnamul nostru de Sud. 
Cu toate că au suferit pierderi grele, 
ei intensifică politica de „vietnami- 
zare“ a războiului, care. în realitate, 
constă în prelungirea și extinderea 
războiului de agresiune, in perpetua
rea ocupației la .ifcfirziȘ’dw ciitre-for-* 
tele corpului expedițîonar american, in 
menținerea administrației de lachei 
Thieu-Ky-Khiem — trădători ai po
porului și vînzători de țară — ca un 
instrument de agresiune pentru a 
transforma Vietnamul de Sud într-o 
colonie de tip nou și o bază milita
ră americană, pentru a menține în 
permanență diviziunea Vietnamului. 

. Pentru a se salva de la înfrînge- 
rea în Vietnamul de Sud, adminis
trația Nixon și clica de lachei 
aventuriști au extins războiul de 
agresiune în Cambodgia și în Laos, 
întreprind bombardarea șif mitralie
rea unor zone populate din Vietna
mul de Nord, cu scopul de a face 
noi pași pe calea aventurii militare 
împotriva Republicii Democrate Viet
nam. Mai mult, la începutul lunii 
februarie a acestui an ei au inva
dat in mod grosolan Laosul, creînd 
astfel o situație foarte primejdioasă 
in Indochina".

în continuare, vorbitorul a arătat : 
„Imperialiștii americani și lacheii 

lor au întîmpinat și întîmpină lovi
turi. puternice din partea blocului 
solidarității combatante a celor trei 
popoare indochineze. Ei au suferit 
înfrîngeri grele pe frontul de la Șo
seaua nr. 9, la Khe Sanh, în sudul 
Laosului și în Cambodgia. Dezvol- 
tînd marile lor victorii strălucite, ar
matele și popoarele celor trei țări 
indochineze merg înainte pentru a 
distruge toate acțiunile și manevrele 
nebunești ale agresorilor americani, 
care intensifică și extind războiul pe 
întreaga peninsulă indochineză. Este 
clar că politica administrației Nixon, 
de „vietnamizare" a războiului, a 
suferit un faliment rușinos".

„Populația sud-vietnameză — a 
spus în continuare ambasadorul Lam 
Van Luu — dorește foarte mult pa
cea, dar pacea trebuie să fie dreaptă, 
in independență și libertate adevă
rată. Conferința de la Paris în pro
blema Vietnamului demonstrează 
hotărirea și voința populației sud- 
vietnameze de a rezolva problema 
păcii în Vietnamul de Sud pe baza 
asigurării drepturilor naționale fun
damentale ale poporului vietnamez. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a a- 
doptat soluția globală în 10 puncte a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud ca poziție de luptă 
a sa și a avansat o propunere în opt 
puncte, care clarifică această pozi
ție ; el cere cu fermitate adminis

SESIUNI ȘTIINȚIFICE • SIMPOZIOANE
Sub auspiciile Academiei Republi

cii Socialiste România și Ministerului 
învățămîntului, joi au început la 
București lucrările unei sesiuni știin
țifice cu tema „Sisteme autonome și 
de prelucrare a informației".

La deschiderea lucrărilor au luat 
cuvintul acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, și Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului, _ care 
au subliniat importanța tematicii în
scrise pe agenda sesiunii.

Programul reuniunii prevede, prin
tre altele, organizarea a două mese 
rotunde, în cadrul cărora vor fi dez
bătute problemele generale ale teo
riei sistemelor și posibilitățile apli
cării lor în cercetarea științifică, în 
economie, proiectare și producție.

Lucrările sesiunii continuă.
■ ★

Joi dimineața au început lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni tehr.ico-știin- 
țifice a întreprinderii pentru rațio
nalizarea și modernizarea instalații
lor energetice. Ea are ca temă „Ra
ționalizări și modernizări efectuate în 
scopul măririi eficienței economice a 
instalațiilor energetice".

Cuvintul de deschidere a fost ros

trației Nixon să înceteze războiul de 
agresiune, să-și retragă rapid, total 
și necondiționat trupele americane și 
pe acelea ale țărilor străine apar- 
ținînd lagărului american din Viet
namul de sud, să renunțe la men
ținerea clicii Thieu-Ky-Khiem, tră
dători ai poporului și vînzători de 
țară, să lase populația sud-vietna
meză să-și rezolve ea însăși tre
burile sale interne, fără amestec din 
afară.

Rsalizînd Testamentul sacru al ma
relui președinte Ho Și Min, sub con
ducerea Frontului Național de Eli
berare și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, populația sud-vietnameză 
este hotărîtă să intensifice lupta de 
rezistență împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea țării și, îm
preună cu compatrioții săi de ace
lași singe din nord, umăr la umăr 
cu popoarele frățești din Cambodgia 
și Laos, să izgonească pe agresorii 
americani din peninsula indochineză, 
să servească cu succes cauza sacră 
a eliberării naționale a fiecărei țări, 
să contribuie activ la apărarea păcii 
în Indochina, în Asia de sud-est și 
în lume",

în continuare, vorbitorul a ară
tat :

„In lupta împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea patriei 
sale, populația sud-vietnameză s-a 
bucurat intotdeauna de înțelegerea, 
sprijinul și ajutorul prețios al Parti
dului Comunist Român, al Marii A- 
dunări Naționale, al guvernului, al 
Frontului Unității Socialiste și po
porului frate român. Recent, cu o- 
cazia vizitei de prietenie în Repu
blica Socialistă România a delega
ției guvernamentale a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de mi
nistrul Nguyen Thi Binh, Excelența 
Voastră ați exprimat îngrijorarea 
profundă a partidului și a guvernului 
român față de situația actuală creată 
de imperialiștii americani în Indochi
na și ați condamnat acțiunile de in
tensificare și de extindere a războiului 
american în această zonă, ați reafir
mat solidaritatea și sprijinul parti
dului comunist, al guvernului și al 
poporului român pentru lupta po
porului vietnamez. Această solidari
tate de luptă și sprijin prețios în
curajează foarte mult armata și 
populația sud-vietnameză care lup
tă și învinge pe agresorii americani.

Cu acest prilej, doresc să vă ex
prim dumneavoastră și,, prin dum
neavoastră. partidului eomujiist. gu- 
'Wrfiîtlui și popofului frate' i'bman' 
recunoștința sinceră a populației sud- 
vietnameze, a Frontului Național de 
eliberare ai a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud pentru acest sprijin și 
ajutor prețios.

Sînt onorat să dețin funcția de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Vietnamului de Sud 
în Republica Socialistă România și 
voi depune toate eforturile pentru a 
consolida solidaritatea combatantă și 
prietenia deja existentă dintre popu
lația din Vietnamul de Sud și popo
rul frate român".

Luînd cuvintul, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. a transmis calde mulțumiri 
pentru urările primite din partea 
președintelui Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare. 
Nguyen Huu Tho, și a președintelui 
Guvernului Revoluționar Provizoriu,' 
Huynh Tan Phat, a Frontului Natio
nal de Eliberare, a Guvernului Re
voluționar Provizoriu și a populației 
sud-vietnameze, precum și pentru a- 
precierile făcute la adresa realizări
lor din tara noastră.

„La rîndul meu — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — vă rog să 
transmiteți din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului Republicii Socialis
te România, a întregului popor român 
și a mea personal un călduros salut 
de prietenie și solidaritate și cele 
mai bune urări președintelui Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare, președintelui Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, forțelor 
patriotice și întregii populații sud- 
vietnameze care își apără cu eroism 
patria împotriva agresiunii imperia
lismului american.

Lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste consti
tuie pentru popoarele din întreaga 
lume un luminos exemplu de eroism 
și neînfricare, de mobilizare a tutu
ror forțelor pentru dobindirea liber
tății și independenței naționale.

Un rol important în organizarea și 
conducerea luptei antiirnperialiste 
are Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud — puternic nucleu 
al mișcării de eliberare care anga
jează numeroase partide politice, 
organizații de masă, sindicale și de 
tineret. Conducted lupta populației 
din Vietnamul de Sud împotriva 

tit de ing. Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice. în cadrul aceleiași 
ședințe festive au mai luat cuvintul : 
ing. Adrian Georgescu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Energie Nucleară, ing. Ștefan Biriea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
conducători de institute, cadre didac
tice și specialiști.

Timp de trei zile participantii' vor 
dezbate un număr important de co
municări grupate în patru secții de 
lucru : „Echipament electric în cen
trale. stații și rețele". „Automatizări, 
telemecanică. telecomunicații". „Ter- 
moenergetică", și „Hidroenergetică" 
Aceste secții 6Înt prezidate de per
sonalități marcante ale energeticii 
românești.

*
Sub egida UNESCO, joi dimi

neața. în aula „Mihai Eminescu" a 
Universității din Iași, a avut Ioc un 
simpozion închinat marelui savant 
Nicolae Iorga. Au participat cadre 
didactice ale Universității, istorici si 
cercetători, studenti. Despre activi
tatea științifică, despre viața și per

agresiunii imperialismului ameri
can și a regimului de la Saigon, 
Frontul Național de Eliberare s-a 
afirmat ca exponentul fidel al celor 
mai nobile aspirații de libertate și 
progres ale populației sud-vietna
meze.

Actul de rezonanță istorică în viața 
populației sud-vietnameze al procla
mării Republicii Vietnamului de 
Sud și creării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu a marcat o etapă 
importantă în dezvoltarea luptei 
duse de populația sud-vietnameză 
împotriva agresiunii imperialiste.

Sub conducerea Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. forțele patrio
tice și populația sud-vietnameză au 
obținut importante victorii pe plan 
militar, politic și moral, ele conti
nuă să provoace agresorilor înfrin- 
geri din ce în ce mai mari, dove
dind că, în epoca noastră, mar
cată de avîntul impetuos al 
forțelor progresului, un popor 
care-și apără independența și liber
tatea nu poate fi îngenunchiat, ori- 
cît de mari ar fi forțele agresoare.

Dornică să-și făurească o viață li
beră, independentă și pașnică, popu
lația sud-vietnameză a prezentat, 
prin reprezentanții săi la Conferința 
de la Paris, propuneri concrete, con
structive, menite să creeze premise 
favorabile unei soluționări pe cale 
politică a conflictului din Vietnam.

Noi apreciem că soluția globală în 
10 puncte a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, ca 
și propunerea în 8 puncte, constituie 
o bază rezonabilă de reglementare 
politică a conflictului".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Alături de opinia publică mon
dială, poporul român își afirmă ne
strămutat sprijinul ferm și deplina 
solidaritate față de cauza dreaptă a 
Vietnamului, față de lupta popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer pentru 
libertate și independență națională, 
pentru un viitor pașnic. Eroicul po
por vietnamez trebuie să se bucure 
de dreptul de a trăi in liniște și pace,- 
de a-și hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării viitoare, inclusiv proble
ma unificării patriei, fără nici un a- 
mestec din afară.

România, sprijină propunerile Fron
tului Național de Eliberare — care 
constituie o bază realistă pentru reT 
zolvarea pblitică a războiului din a- 
ce^'Stă zonă, cu respectarea drepturi- 

’ ■"'•lof.” șk intereselor naționale ale . po
poarelor indochineze, .a jnțerpsejor 
asigurării păcii și securității inter
naționale. Sîntem convinși că, în ciu
da oricăror acțiuni militare inamice, 
popoarele Indochineî își vor re- 
dobîndi pînă la urmă independența, 
se vor putea dezvolta conform voin
ței lor !

Guvernul și poporul român s-au 
pronunțat și se pronunță cu toată ho- 
tărîrea pentru încetarea acțiunilor 
agresive ale S.U.A. și ale aliaților 
lor în Indochina, pentru retragerea 
totală a trupelor americane, astfel 
ca popoarele din această parte a lu
mii să fie lăsate să-și rezolve pro
blemele fără nici un amestec din a- 
fară, .

Poporul român urează Frontului 
Național de Eliberare, poporului viet
namez, celorlalte popoare din Indo
china, să obțină victoria cît mai cu- 
rînd, spre a șe putea astfel consacra 
muncii de construcție pașnică, ridi
cării bunăstării lor".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„înalta misiune ce v-a fost în
credințată de către Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud vă va oferi pri
lejul de a cunoaște realitățile din 
România, de a vă convinge perso
nal de sentimentele de profundă prie
tenie, înțelegere și solidaritate pe 
care poporul român le nutrește fată 
de țara dumneavoastră și față de e- 
roicul ei popor.

îmi exprim speranța, domnule am
basador, că misiunea dumneavoastră 
în România va contribui la conso
lidarea și dezvoltarea și mai puter
nică a prieteniei și colaborării din
tre țările și popoarele noastre.

Vă urez succes în misiunea ce v-a 
fost încredințată și vă asigur de în
tregul sprijin și deplina înțelegere 
din partea Consiliului de Stat, a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și a mea personal".

După solemnitatea prezentării scri
sorilor, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu amba
sadorul Lam Van Luu.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
luat parte Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Vietna
mului de Sud la București.

sonalitatea multilaterală a lui Nico
lae Iorga au vorbit prof. dr. D. Ber- 
lescu, prof. dr. C. Cihodaru. prof, dr, 
I. D. Lăudat și prof. dr. A. Loghin.

★
Universitatea din Craiova a orga

nizat, joi după-amiază, un simpozion 
științific dedicat aniversării a 100 de 
ani de la Comuna din Paris. După 
cuvintul de deschidere rostit de prof, 
dr. Constantin Boțea, prorector al 
Universității, au fost prezentate co
municări despre premisele social-po- 
litice ale instaurării Comunei din 
Paris, semnificația Comunei pentru 
elaborarea și dezvoltarea strategici 
politice a partidului comunist în re
voluția socialistă. Comuna din Paris 
și democrația socialistă, căile trecerii 
la socialism în epoca contemporană, 
participarea unor români pe barica
dele Comunei, modul cum acest im
portant act a fost reflectat în presa 
din România, eroismul comunarzilor 
cîntat în operele unor iluștri scrii
tori ai vremii.

Simpozionul a constituit un omagiu 
adus glorioasei lupte purtate cu un 
secol în urmă de muncitorii francezi, 
pentru libertate națională și socială.

în zilele de 28 și 27 mai a avut 
Ioc ședința plenară a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, care a dezbătut 
proiectul planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe perioada 1971— 
1975.

Plenara a apreciat că prevederile 
noului cincinal corespund Intru totul 
intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale întregului nostru 
popor, fiind o expresie a politicii 
consecvente a Partidului Comunist 
Român de valorificare superioară a 
tuturor resurselor materiale ale eco
nomiei naționale și a energiilor crea
toare ale poporului nostru și a apro
bat, în unanimitate, proiectul planului 
cincinal .de dezvoltare a economiei 
naționale, ce urmează a fi supus legi
ferării de către Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia.

Dînd glas voinței și hotărîrii clasei 
muncitoare — proprietara mijloace
lor de producție și principala forță 
producătoare a bunurilor materiale și 
spirituale ale societății — partici- 
panții la plenară s-au angajat să 
depună toate eforturile, să folosească 
întreaga lor experiență și putere de 
muncă, pentru a asigura înfăptuirea 
și depășirea sarcinilor pe deplin 
realizabile, prevăzute în proiectul 
planului cincinal, militînd pentru 
creșterea în ritmuri înalte și Ia para
metrii prevăzuți a producției și pro
ductivității muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale, îmbunătățirea cali
tății produselor, perfecționarea con
tinuă a calificării profesionale a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
îndeplinirea programului elaborat de 
conducerea de partid și de stat pentru 
creșterea eficienței întregii activități 
economice — cale sigură pentru con
tinua ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor mun
cii din țara noastră, pentru înfăp
tuirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Pe baza informării prezentată de 
Comitetul Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., plenara a dezbătut 
activitatea depusă de sindicate pen
tru realizarea planului de stat pe 
primele 4 luni ale acestui an și a a- 
doptat măsuri cu privire la sar
cinile ce revin sindicatelor pentru 
înfăptuirea planului de stat și a an
gajamentelor pe anul 1971 și pentru 
pregătirea condițiilor în vederea 
realizării planului de stat pe anul 
1972.

Totodată, plenara Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a analizat situația 
accidentelor de muncă și îmbolnăvi
rilor profesionale și a adoptat o hotă- 
rire cu privire la măsurile ce se im
pun a fi luate pentru îmbunătățirea 
activității sindicatelor în acest do
meniu.

Ținînd seama de neajunsurile 
care există în domeniul protecției 
muncii, Plenara Consiliului Central 
al U.G.S.R. a dat mandat Comitetu-

Un grup de infractori 
au deturnat un avion românesc

în ziua de 27 mai a.c., un grup de
6 infractori urmăriți de organele de 
cercetare penală pentru săvîrșirea 
unor infracțiuni : tilhărie, accident 

' de circulație, deținere ilegală de ar- 
*' «lament, sechestrare de persoane și 

amenințare cu moartea, unii avînd 
și antecedente penale, încercind să 
se sustragă de la răspunderea pentru 
faptele comise, prin folosirea arme
lor de foc au pătruns pe aeroportul

INTRE 29 MAI Șl 4 IULIE LA LEIPZIG

între 29 mai și 4 iulie orașul Leip
zig din R D. Germană găzduiește 
cea de-a IlI-a ediție a Expoziției in
ternaționale de artă a cărții (I.B.A.), 
la care participă aproape 50 de țări, 
printre care și România. Standul ro
mânesc înglobează circa 400 de lu
crări, reprezentînd aproape toate ge
nurile de literatură care se editează 
în țara noastră. în afara cărților ex
puse în pavilionul național, editurile 
românești prezintă cîte 40 de lucrări 
în cadrul următoarelor expoziții te
matic?; cartea de artă, muzicală, pen
tru copii și cartea tehnico-științifică. 
La acestea se adaugă o expoziție 
specială dedicată operei lui Vladimir 
Ilici Lenin, la care țara noastră este 
prezentă cu 50 de titluri.

a Ministerului 
învățămintului 

in U.R.S.S.
O delegație a Ministerului învăță

mintului, condusă de ministrul Mir
cea Mjlița, a plecat joi la Moscova, 
la invitația ministrului învățămintu
lui al Uniunii Sovietice, M. A. Pro
kofiev.

Delegația va vizita instituții de în- 
vățămînt mediu și superior, institute 
de cercetare, va avea întîlniri cu re
prezentanți ai vieții culturale și 
științifice din U.R.S.S.

Printre persoanele oficiale prezente 
la plecare, pe aeroportul Otopeni, se 
aflau adjuncți ai ministrului și 
funcționari superiori din Ministerul 
învățămîntului.

Au fost de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Nava chinezească 

„Chaoyang" în portul 

Constanța
Portul Constanța găzduiește nava 

chinezească „Chaoyang", care a adus 
pentru țara noastră o încărcătură de 
10 862 tone de orez și va prelua, pen
tru R. P. Chineză, 11 500 tone pro
duse industriale românești. „Chao
yang" este prima navă de construc
ție chinezească, realizată pe șantie
rele din Shanhai. care poposește în 
portul nostru maritim. Echipajul car
goului a vizitat în cursul zilei de joi 
stațiunile de pe litoral, unități eco
nomice din zona industrială a muni
cipiului Constanta si cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna 
Cumpăna. (Agerpres) 

lui Executiv, al Consiliului Central 
al U.G.S.R. să propună Consiliului de 
Miniștri să examineze împreună si
tuația accidentelor de muncă și îm
bolnăvirilor profesionale, criticile și 
propunerile făcute în plenară și să 
stabilească măsuri pentru îmbunătă
țirea activității ministerelor și uni
tăților economice în vederea prein- 
tîmpinării accidentelor și îmbolnăvi
rilor profesionale. Comitetul Execu
tiv al Consiliului Central al U.G.S.R. 
va informa sindicatele cu privire la 
modul cum au fost rezolvate aceste 
probleme.

în lumina hotărîrilor Congresului 
U.G.S.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității organizatorice a sindicate
lor, plenara a aprobat ca din actuala 
Uniune a sindicatelor din instituțiile 
de învățămint, cultură, presă și poli
grafie, să se constituie următoarele 
uniuni : Uniunea sindicatelor din in
stituțiile de învățămint și cultură ; 
Uniunea sindicatelor din întreprinde
rile poligrafice, din presă și edituri.

Pe baza prevederilor Statutului 
U.G.S.R., plenara a procedat la con
stituirea consiliilor și comisiilor Con
siliului Central al U.G.S.R., din care 
fac parte membrii și membrii su~ 
pleanți ai Consiliului Central, precum 
și peste 200 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, economiști — care lucrea
ză nemijlocit în producție — oameni 
de știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale de stat, 
ai organizațiilor obștești și ai uniu
nilor de creație, activiști ai sindica
telor, ziariști.

Au fost constituite : Consiliul pen
tru problemele economice și pregăti
rii profesionale — președinte tova
rășul Ștefan Pavel, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R. ; Consiliul 
pentru problemele sociale și ridicarea 
nivelului de trai — președinte tova
rășul Paul Nagy, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R. ; Consiliul 
pentru activitate politică și culturâl- 
educativă de masă — președinte tova
rășul Nicolae Gavrilescu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Comisia pentru problemele 
organizatorice, statutare și autonomiei 
sindicatelor — președinte tovarășul 
Gheprgbe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R. ; Co
misia pentru sport și turism — pre
ședinte tovarășa Maria Gligor. vice
președintă a Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Comisia pentru problemele 
relațiilor internaționale ale sindicate^ 
lor — președinte tovarășa Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.&.S.R.

în cadrul discuțiilor au luat cuvin
tul numeroși particip'anți la plenară.

în încheierea lucrărilor plenarei- a 
luat cuvintul tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

(Agerpres)

din Oradea, au atacat echipajul unui 
avion cu pasageri, TAROM, care 
urma să efectueze cursa Oradea— 
București, obligindu-1 să decoleze și
sa aterizeze pe un aeroport-din- Aus
tria. —» v .

Organele de stat competente ro
mânești au cerut autorităților aus
triece extrădarea infractorilor, re
turnarea avionului, pasagerilor și 
echipajului. (Agerpres)

Participarea tării noastre la aceas
tă prestigioasă confruntare editorială 
este marcată și de alegerea în ju
riul internațional al expoziției, a doi 
specialiști români : Val Munteanu, 
grafician, consilier artistic al Cen
tralei cărții, și Ben Marian, director 
adjunct al Editurii Meridiane. Din 
partea României, artistul fotograf . 
Dan Eremia Grigorescu va pre
zenta un referat privind ilustrația de 
carte și albumul fotografic.

La deschiderea expoziției va parti
cipa și o delegație a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, condusă 
de Ion Dodu-Bălan. vicepreședinte al 
C.S.C.A.. care a plecat joi dimineața 
spre Leipzig.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„JUBILEUL IAȘIN"
După-amiază emoționantă pentru 

fotbal, pentru fotbaliști, pentru iu
bitorii acestui sport de excepție. 
Lev Iașin, portarul de legendă, 
unul dintre cei mai mari jucători 
ai soccerului mondial, și-a jucat 
„meciul de adio", in fața a peste 
o sută de mii de spectatori, a sute 
de milioane de telespectatori, care 
au ’Urmărit întîlnirea dintre selec
ționata cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S. și selecționata mondială, 
alcătuită în acest scop.

Mai mult de cincizeci de minute, 
Lev Iașin a fost din nou gata să 
apere șuturile unor vedete ale 
fotbalului internațional, mai mult 
de cincizeci de minute am privit 
nu atit jocul, cît pe omul din poar
tă, pe acest mare sportiv și am 
încercat poate că același puternic 
sentiment de regret în clipa în care 
Iașin-fotbalistul a trecut pentru 
ultima oară tușa albă, ce mărgi
nește cîmpia verde pe care se în
trupează minunata poveste a fotba
lului.

Ieri, pe stadionul central de la 
Lujniki, cît timp s-a aflat Iașin în

CICLISM
BRAȘOV (prin telefon, de la M. 

Bărbulescu).
Ieri s-a disputat cea de-a doua 

etapă și ultima din cadrul competi
ției cicliste „Cupa U.G.S.R.". După 
97 km parcurși pe șoseaua Brașov — 
Etan — Fundata — Brașov, cei 35 de 
cicliști au urcat Poiana Brașovului. 
Linia de sosire a fost trecută de un 
alt tînăr alergător T. Drăgan (Voința

Joi seara s-a înapoiat in Capitală, 
venind de la Havana, delegația gu
vernamentală a țării noastre, condu
să de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte româno-cubaneze de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

MANIFESTĂRI CONSACRATE REVOLUȚIEI 
DE LA 1821

La Casa de cultură a tineretului 
din Iași a avut loc, joi după-amiază, 
o adunare populară consacrată ani
versării a 150 de ani de Ia mișcarea 
revoluționară din 1821, condusă de 
Tudor Vladimirescu. A participat to
varășul Miu Dobrescu, prim-secretar 
ăl comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean. Despre însemnătatea acestui 
moment important din istoria patriei, 
despre figura patriotului și revoluțio
narului Tudor Vladimirescu a vor
bit tovarășul Ilie Dodea, membru al 
biroului comitetului județean de 
partid.

în încheierea adunării, a fost a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al l’.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune, printre altele : Idealurile de 
luptă ale Iui Tudor Vladimirescu 
și-au găsit împlinirea în anii lu
minoși ai socialismului, pțin munca 
plină de abnegație a maselor popu
lare, conduse de Partidul Comunist 
Român. Oamenii muncii ieșeni, pro
fund atașați politicii partidului nos
tru, sînt hotăriți să nu-și precupe
țească nici un efort pentru transpu
nerea în viață a grandiosului pro
gram adoptat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., care va situa România pe 
noi coordonate ale progresului și ci
vilizației,

Vizitele delegației militare 
a R. P. Polone

Joi. delegația militară poloneză 
condusă de general-broni Wojciech 
Jaruzelski, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez,, ministrul 
apărării naționale, împreună cu ge
neral colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului forțelor arrriate, 
au fost oaspeții județului Constanta. 
La aeroportul international M. Ko- 
gălntceanu, ministrul apărării al 
R. P. Polone și persoanele care il în
soțesc au fost întîmpinați de Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanta 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, Petre Nicolae. pri
marul municipiului Constanța, gene
rali și ofițeri superiori, reprezentam iț

de Partid și dej

Membrii delegației militare polo
neze au vizitat o unitate de aviație, 
o unitate a marinei noastre militare, 
precum și stațiunile balneoclimate
rice de pe litoralul românesc. în 
onoarea oaspeților militari polonezi, 
vice-amiral ing. Grigore Marteș a 
oferit un dejun.

★

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Populare Polone, general- 
broni Wojciech Jaruzelski, membru 
supleant al Biroului Politic al Comi-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

29, 30 și 31 mai. In țară : vremea 
va fi in general instabilă, mai ales 
'în regiunile din nord-vestul țării și 
zona de munte, unde înnorările vor 
fi mai pronunțate și vor cădea ploi 
sub formă de averse. în celelalte 
regiuni, aversele vor fi locale. Vînt 
potrivit cu intensificări trecătoare. 
Temperatura va înregistra o scădere 
ușoară in a doua parte a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse < între 
5 și 15 grade, iar maximele între 18 
și 28 grade.

poartă, vedete ale fotbalului. Bobby 
Charlton, Mîiller, Geaici, Pena, Fa- 
chetti, Dumitrache sau Mazurkie- 
wiez și ceilalți, n-au jucat atit pen
tru fotbal, cît pentru omul acela 
din poarta echipei adverse, omul 
pe care îl sărbătoreau și pentru 
care unii dintre ei -veniseră de la 
capătul lumii. Hmelnitki a deschis 
scorul în min. 7, Sabo a marcat cel 
de-al doilea gol al partidei, trei 
minute mai tîrziu, dar modificările 
de pe tabela de marcaj nu intere
sau pe, nimeni în acest joc. Golu
rile „stelelor mondiale" le-au mar
cat Meszoly, min. 55 și Jekov, 
min. 78.

în „primii unsprezece" ai selecțio
natei mondiale a fost ales și Dumi
trache ; prezența sa într-o selecțio
nată a lumii, fiind un eveniment 
unic în istoria 'fotbalului nostru, 
care a lăsat o frumoasă impresie, 
dîr.du-ne totodată o altă măsură a 
talentului său, prin dezinvoltura cu 
care și-a asumat rolul de creator 
de combinații. ,

București) cronometrat cu 2 h 38’38” 
(97 km medie orară 36,800). După 1’32” 
au sosit alți doi alergători; A. Suciu 
(CIBO) și V. Murineanu (Voința Bucu
rești). Clasamentul general final in
dividual arată astfel : S. Suditu (O- 
limpia). 2. Fr. Ghera (Metalul Plo- 
peni) și 3. T. Drăgan (Voința Bucu
rești). „Cupa U.G.S.R." a fost cîști- 
gată, în finalul competiției, de echipa 
clubului Steaua București. 

erau prezenți tovarășii Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Petru Burlacu, adjunct 
al. ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Jesus Barreiro, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scln- 
teii", Constantin Soci). — La Tîrgo- 
viște, localitate în preajma căreia cu 
150 de ani în urmă și-a pierdut via
ța, asasinat mișelește, conducătorul 
mișcării revoluționare din 1821, în- 
flăcăratul patriot Tudor Vladimires
cu. Comitetul de cultură și artă din 
județul Dîmbovița a organizat un 
spectacol omagial pe stadionul „Me
talul" din localitate, la care au 
participat peste 10 000 de spectatori. 
Prim-vicepreședintele Consiliului 
popular județean, ing. Ion Călcioiu, 
a evocat, în deschiderea festivităților, 
trecutul de luptă pentru eliberarea 
națională și socială a poporului ro
mân, eroismul pe care l-au mani
festat în această luptă Tudor Vla
dimirescu și pandurii săi. îmbrăcați 
în haine de epocă, zeci de călăreți 
.purtind torțe și lăncii, întruchipînd 
personaje din legende, pe cunoscuții 
haiduci Iancu Jianu și Miu Cobiu, pe 
panduri — actorii Teatrului casei de 
cultură și ai clubului amatorilor, 
corpul de balet al ansamblului Dîm
bovița au evocat intr-un spectacol 
reușit, măreața figură a. domnului 
Tudor, epoca și Tirgoviștea anului 
1821.

tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, care face o vi
zită în țara noastră în fruntea unei 
delegații militare, a oferit joi seara 
o recepție in cinstea ministrului for
țelor noastre armate, general de ar
mată Ion Ioniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Au luat parte : general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor arinate și șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel Ion Co- 
man. adjunct al ministrului forțelor 
armate și secretar al Consiliului po
litic superior, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 
fuht'țioiiarî ' siipinhori din Ministerul 
Afafefildf Flxtiiriii- '^Pdin alte ipsti- 
tuții «mtrate.'Zîirt-rștL

Erau prezenți Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice acreditate în România, 
în timpul recepției, general-broni 
Wojciech Jaruzelski și general de 
armată Ion Ioniță au toastat pentru 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele și armatele Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Polone.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Societății de cultură 

„Die Boose", joi a părăsit țara, ple- 
cind spre Belgia, ansamblul folcloric 
„Bihorul" al Casei județene a crea
ției populare Bihor. Artiștii bihoreni 
vor participa la Festivalul folcloric 
internațional ce se va desfășura in 
localitatea1 Izegem și vor prezenta o 
serie de spectacole în diferite alte 
prașe belgiene.

★

Heinz Westphal, secretar de stat 
parlamentar la Ministerul Familiei, 
Tineretului și Sănătății din R. F. a 
Germaniei, care se află în țara noas
tră, a vizitat joi stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre. De asemenpa, 
oaspetele a avut o întrevedere cu 
Petre Nicolae, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Constan
ța, cu care prilej s-a făcut un schimb 
de opinii asupra activității in dome
niul sănătății și în probleme de ti
neret.

★

Joi după-amiază la Casa ziariști
lor din Capitală a avut loc confe
rința de presă intitulată „Africa își 
dezvăluie misterele", în cadrul că
reia membrii clubului ziariștilor de 
știință și tehnică și alți gazetari 
s-au întîlnit cu membrii expediției 
științifice românești care a traversat 
continentul african în zona ecuato
rială.

După ce prof. dr. docent Nicolae 
Botnariuc, conducătorul expediției, a 
vorbit despre semnificația acestei că
lătorii pentru cercetarea științifică 
românească, membrii colectivului ex- 
pedițional au răspuns întrebărilor 
puse de ziariști.

★

La Biblioteca italiană din Capitală 
a avut loc, joi seara, o masă rotunda 
dedicată creației poetului Eugen Je- 
beleanu căruia i-a fost acordat anul 
acesta prestigiosul premiu internațio
nal de poezie „Etna-Taormina". Dis
cuția, la care au participat criticul 
Radu Popescu și poetul Ștefan Au
gustin Doinaș, a fost condusă de di
rectorul bibliotecii. Bruno Arcurio.

★

Parada internațională a modei, 
care a fost organizată timp de două 
zile la București de Uniunea cen
trală a cooperativelor meșteșugărești 
din țara noastră, s-a desfășurat joi 
seara în sala sporturilor din Con
stanța.

Creatori de modă ai cooperației 
meșteșugărești din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, R.S.F.S. Rusă și Ungaria 
au prezentat o mare varietate de 
îmbrăcăminte de vară pentru femei, 
bărbați și copii, pantofi, pălării, cor
doane, poșete și alte accesorii vesti
mentare.

(Agerpres)



viața internațională
LUCRĂRILE CONGRESULUI

AL XIV LEA AL P. C.
DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 27 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : In 
cea de-a treia zi a lucrărilor Con
gresului Partidului Comunist din 
Cehoslovacia a fost prezentat și a- 
probat raportul comisiei de validare 
a mandatelor și au continuat discu
țiile pe marginea documentelor pre
zentate în zilele anterioare. Delegații 
care au luat cuvintul au înfățișat 
succesele obținute de oamenii mun
cii din Cehoslovacia în perioada care

a trecut de la ultimul congres al 
partidului. Ei s-au referit pe larg la 
sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid pe care le reprezintă la con
gres, întregului popor cehoslovac, 
pentru transpunerea în viață a obiec
tivelor fixate de actualul congres.

Cel de-al XIV-lea congres a fost 
salutat de reprezentanții unor partide 
comuniste și muncitorești.

Lucrările congresului continuă.
Pe strâzile Londrei, muncitorii oțelari din sudul Wales-ului au organizat o 

demonstrație în sprijinul revendicârilor lor materiale

CAMBODGIA

Forțele de rezistență 
populară au oeupat 
localitatea Snoul

Vizita lui N. Podgornîi 
la Cairo

CAIRO 27 (Agerpres). — Anwar 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Unite și al Uniunii Socialiste Arabe, 
a oferit un dejun în onoarea lui Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care se află la Cairo într-o vizită ne
oficială de prietenie, anunță agenția 
T.A.S.S.

Luînd cuvîntul, Anwar Sadat a re
levat că țara sa urmărește eliberarea 
tuturor teritoriilor arabe ocupate și 
respectarea drepturilor poporului pa- 
lestinean. Noi, a continuat el, am ac
ceptat pe deplin nu numai rezoluția 
Consiliului de Securitate, dar și ini
țiativa ambasadorului Jarring ; de a- 
semenea, am avansat inițiativa pri
vind înfăptuirea primei etape a 
retragerii totale a trupelor israe- 
liene, în schimbul primului pas 
din partea noastră — deschiderea 
Canalului Suez pentru comerțul in

ternațional. Statele Unite ale Ameri- 
cii, a declarat Anwar Sadat, au des
fășurat unele eforturi pe care noi nu 
le-am respins, dar socotim continua
rea ajutorului acordat Israelului ca o 
participare a S.U.A. la ocuparea te
ritoriilor noastre, ca un atentat la 
suveranitatea noastră.

în cuvintul său, N. Podgornîi s-a 
referit, printre altele, la linia anti- 
imperialistă a R.A.U., la realizările 
în făurirea noii vieți, intensificarea 
rolului maselor largi populare, al oa
menilor muncii, în rezolvarea pro
blemelor social-economice.' El a ară
tat că viața oferă numeroase dovezi 
că statele în curs de dezvoltare pot 
obține o adevărată independență po
litică și economică, pot să se opună 
dictatului imperialismului numai în 
colaborare cu țările socialiste, cu toa
te forțele progresiste din lume.

INTRE R.
PEKIN 27 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că guvernele Re
publicii Populare Chineze și Repu
blicii Austria au hotărît, in confor
mitate cu principiile respectării mu
tuale a suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului re
ciproc, să-și acorde recunoaștere re
ciprocă și să stabilească relații diplo
matice de la 28 mai 1971, urmînd să 
facă schimb de ambasadori în 
decursul viitoarelor șase luni.

în comunicatul comun transmis de 
agenția menționată se arată că gu
vernul chinez respectă statutul de 
neutralitate al Republicii Austria, iar

guvernul austriac recunoaște guvernul 
R. P. Chineze ca unicul guvern legal 
al Chinei.

Guvernele celor două țări, relevă 
comunicatul, au căzut de acord să 
ofere toată asistența necesară insta
lării și îndeplinirii funcțiunilor amba
sadelor în capitalele lor respective, 
pe baza egalității și avantajului re
ciproc, conform practicii internațio
nale.' Comunicatul a fost semnat în 
ziua de 26 mai la București de către 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze în România, Cian Hai-fun, 
și ambasadorul Republicii Austria în 
România, Eduard Tschop.

PNOM PENH 27 (Agerpres). — 
Continuîndu-și acțiunile ofensive îm
potriva unităților regimului Lon Noi 
și a trupelor saigoneze intervențio- 
niste, forțele de rezistență populară 
cambodgiene au ocupat, in urma u- 
nor lupte deosebit de puternice, lo
calitatea Snoul, situată pe șoseaua na
țională nr. 7, la 185 kilometri nord 
de Pnom Penh. După cum relatează 
agențiile de presă, atacul patrioți- 
lor a început în zorii zilei de 
miercuri și a fost pregătit prin bom
bardamente cu mortiere și rachete. 
Luptele au continuat 24 de ore in 
toată zona din împrejurimile locali
tății.

Un mesaj al prințului 
Norodom Sianuk

PEKIN 27 (Agerpres). — Prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, a adresat națiunii khmere 
un nou mesaj, care denunță corup
ția de la Pnom Penh și situația ca
tastrofală a economiei în zonele con
trolate încă de regimul Lon Nol-Sirik 
Matak. Mesajul citează,'în acest sens, 
numeroase mărturii ale agențiilor de 
presă și publicațiilor occidentale care 
atestă consecințele dezastruoase ale 
politicii economice a regimului de la 
Pnom Penh.

ROMA

Prezentarea volumului

„NICOLAE CEAUSESCU:
România pe drumul socialismului și al 

luptei împotriva imperialismului"
ROMA 27 — Corespondentul A- 

gerpres. Nicolae Puicea, transmite : 
La sediul Casei centrale de cultură 
din Milano a avut loc, miercuri 
seara, prezentarea volumului 
„Nicolae Ceaușescu : România pe 
drumul socialismului și al luptei 
împotriva imperialismului", apărut 
recent in Italia. Luind cuvintul cu 
acest prilej, profesorul universitar 
Carlo Salinari, autorul prefeței vo
lumului, a subliniat importanța 
deosebită și semnificația apariției 
in limba italiană a primei culegeri 
de scrieri și cuvlntări ale președin
telui Ceaușescu, care oferă cititori
lor italieni, tuturor prietenilor Ro
mâniei și celor interesați să cunoas
că dezvoltarea socialistă a acestei 
țări o sursă directă de a aprecia 
personalitatea puternică a lui 
Nicolae Ceaușescu, de informare a- 
supra problemelor majore interne 
și internaționale pe care secretarul 
general al P.C.R. le-a abordat cu 
diferite ocazii. Volumul de articole 
și cuvlntări, a spus Salinari in con
tinuare, facilitează înțelegerea u- 
nor probleme privind construcția 
socialismului în România și defi
nește contribuția creatoare pe care

Nicolae Ceaușescu a adus-o perso
nal în activitatea de partid, in dez
voltarea economiei, in înflorirea 
culturii și in alte domenii. De ase
menea, volumul are o mare impe’ 
tanță pentru comuniștii itali^' 
date fiind lupta comună a P.C-R. 
și P.C.I. pentru pace și socialism și 
relațiile de prietenie frățească din
tre cele două partide, a subliniat 
Salinari.

In fața celor prezenți — persona
lități ale vieții politice și culturale, 
deputați, oameni de știință, zia
riști — Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al Consiliului de Stat, directo
rul Institutului de Studii Istorice și 
Social-Politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., a făcut o prezentare a vo
lumului.

Vorbitorul a răspuns apoi la în
trebările puse de cei prezenți pri
vind unele aspecte ale construcției 
socialismului în România.

Cu ocazia acestei manifestări, vo
lumul de articole și cuvlntări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost expus în standurile organizate 
in holul Casei centrale de cultură, 
precum și in librăriile milaneze.

CONFERINȚA CONSILIULUI GENERAL AL INTERNAȚIONALEI 
SOCIALISTE

Un apel în favoarea organizării 
conferinței general-europene

HELSINKI 27 (Agerpres). — Lu
crările Conferinței Consiliului Gene
ral al Internaționalei Socialiste, care 
s-au desfășurat timp de ’tril! zile la 
Helsinki, au luat sfîrșit joi seara. Au 
participat aproximativ 150 de dele
gați reprezentind 40 de partide mem
bre.

într-una din rezoluțiile adoptate de 
participant este adresat un apel gu
vernelor și popoarelor din Europa și 
America de Nord de a acționa pentru 
organizarea în curînd a unei confe
rințe general-europene asupra secu
rității. Rezoluția exprimă speranța că 
o asemenea conferință va crea un 
mecanism permanent, care să permi
tă tuturor țărilor să-și aducă contri
buția la stabilirea unei zone a păcii.

în problema dezarmării, partici- 
panții au evidențiat necesitatea înce
tării experiențelor nucleare și a in

terzicerii producerii, stocării și folo
sirii armelor biologice și chimice.

Dezbaterea situației din Orientul 
Apropiat a evidențiat divergențe 
acute între participant. Rezoluția, 
aprobată cu majoritate de voturi, sa
lută menținerea încetării focului în
tre țările arabe și Israel, dar nu ex
primă vreo părere asupra modalități
lor de soluționare definitivă a con
flictului.

Rezoluția consacrată situației din 
Asia de sud-est cere, între altele, gu
vernului S.U.A. să anunțe o dată 
apropiată pentru retragerea forțelor 
lor din Vietnamul de sud.

Condamnind colonialismul, confe
rința și-a exprimat sprijinul pentru 
lupta de eliberare a popoarelor din 
coloniile portugheze. Ea a condamnat, 
de asemenea, ocuparea de către R.S.A. 
a Namibiei.

DEZVĂLUIRI PRIVIND SOARTA 
DEȚINUȚILOR POLITICI DIN SPANIA
MADRID 27 (Ager

pres). Mai multe femei 
spaniole au relatat in 
cadrul unei conferințe 
de presă, ținută in
tr-un loc secret unui 
grup de șapte ziariști 
străini, condițiile inu
mane in care sint în

temnițați soții lor. de
ținuți politici. După 
cum arată agenția 
Reuter, •participantele 
la această conferință 
au precizat că in în
chisorile spaniole se 
află în prezent peste 
500 de deținuți poli

tici. între aceștia se 
află membri ai parti
dului comunist, națio
naliști basci, membri 
ai „Comisiilor munci
torești" (organizații 
sindicale ilegale) și al 
altor mișcări politice și 

. sociale.

M. Tepavaț va face o vizită 
oficială în R. P. Chineză

BELGRAD 27 (Agerpres). — Mirko 
Tepavaț, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
va face, între 8 și 15 iunie, o vizită 
oficială în Republica Populară Chine
ză, la invitația guvernului chinez, a 
anunțat Dragoliub Vuița. purtător de 
cuvînt în Secretariatul de Stat pen
tru Afacerile Externe. Vizita are loc 
într-o perioadă in care relațiile noas
tre cu R. P. Chineză au atins un 
nivel,, favorabil de dezvoltare și cjnd 
se deschid noi posibilități pentru con
tinua promovare a raporturilor bila
terale, a adăugat Dragoliub Vuița.

CANBERRA 27 (Agerpres). — Gu
vernul australian a inițiat măsuri in 
vederea angajării unui dialog cu Re
publica Populară Chineză, a declarat 
primul ministru al Australiei, William 
McMahon. După cum relatează agen
ția Associated Press, el a relevat că 
peste 100 de oameni de afaceri aus
tralieni au vizitat recent Tîrgul in
ternațional de la Canton și au înche
iat contracte comerciale în valoare 
de aproximativ 15 milioane dolari 
australieni.

Iugoslavia, a continuat purtătorul 
de cuvînt, dorește să dezvolte cu R. P. 
Chineză reiații pe o bază cît mai 
largă, pornind de la interesul reci
proc. Credem că apropiata vizită a 
secretarului de stat iugoslav pentru 
afacerile externe va fi un prilej pen
tru un schimb util de păreri și va 
reprezenta o contribuție importantă 
la dezvoltarea continuă și la conso
lidarea relațiilor prietenești și a co
laborării între R.S.F. Iugoslavia și 
R. P. Chineză.

ROMA 27 (Agerpres). — După că
lătoria întreprinsă in R. P. Chineză, 
ministrul comerțului exterior al 
Italiei, Mario Zagari, a decla
rat că în cursul vizitei „au 
fost puse bazele pentru schim
buri mai intense, mai largi, mai 
profunde între cele două țări". Za
gari a anunțat că în octombrie—no
iembrie 1972 va fi organizată o expo-— 
ziție’italiană la Pekin. „Ea face par
te, a spus el, dintr-un program de 
promovare pe care l-am examinat și 
în care sint cuprinse, de asemenea, 
misiuni de explorare a reprezentan
ților economici chinezi in Italia".

CAPRICIILE VREMII
Starea atmosferică a 

rezervat surprize in 
ultimele zile în unele 
țări europene. Astfel, 
in Spania a revenit... 
iarna. In 1 numeroase 
regiuni <fin centrul și 
nordul acestei țări a 
nins, iar la Madrid 
mercurul termometre
lor s-a apropiat de 
zero grade.

Furtuni și ploi to
rențiale s-au abătut 
asupra landului vest- 
german Bavaria, pri
cinuind mari pagube 
culturilor agricole. în 
diferite zone, grindina 
a distrus în întregime 
culturile.-

în Grecia, autorită

țile din Atena au ce
rut populației să folo
sească cu cea mai 
mare grijă apa, deoare
ce lacul de acumulare 
de lingă Maraton „se 
golește cu repeziciune" 
din cauza căldurii ex
cesive.

(Agerpres)

PARISVIENA /z

Zi de acțiune în sprijinul
revendicărilor muncitorești

Aniversarea a 90 de ani de Ia 
nașterea lui George Enescu este 
marcată la Paris de o serie de 
manifestări muzicale de presti
giu. Astfel, din inițiativa asocia
ției „Prietenii lui Enescu", a 
avut loc joi seara în marea sală 
„Gaveau" un concert de muzică 
de cameră cuprinzind piese din 
opera compozitorului român. 
Și-au dat concursul celebrul 
violonist Yehudi Menuhin, pre
ședintele de onoare al asociației, 
Hepzibah Menuhin și violonce
listul francez Maurice Gendron. 
Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Președintele Mauritaniei 
a primit pe șeful delegației 

guvernamentale române
NOUAKCHOTT 27 (Agerpres). — 

La 26 mai, delegația guvernamentală 
română condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a sosit în capitala Mauritaniei într-o 
vizită oficială. La aeroport, delegația 
a fost întimpinată de ministrul afa
cerilor externe, H. O. Mouknaisc, și 
de alte oficialități.

în aceeași zi, șeful delegației ro
mâne a fost primit de președintele 
Republicii Islamice a Mauritaniei. 
Moktar Ould Daddah. Cu acest pri
lej, Ion Pățan a transmis președinte

lui Mauritaniei un mesaj de priete
nie din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. în 
cursul convorbirii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie si 
cordialitate, au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și probleme inter
naționale de Interes comun.

Seara, președintele Moktar Ould 
Daddah a oferit un dineu in onoarea 
delegației guvernamentale române.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI NIXON PRIVIND 
PERSPECTIVELE CONVORBIRILOR S.A.L.T.

WASHINGTON 27 (Agerpres).— 
Adresindu-se unui grup de redactori 
și publiciști reuniți la Birmingham, 
statul Alabama, președintele Nixon a 
afirmat că hotărîrea de a grăbi con
vorbirile S.A.L.T. — adoptată la cele 
mai înalte niveluri de către U.R.S.S. 
și S.U.A. — reprezintă un pas impor
tant, care ar putea duce la îmbună
tățiri ulterioare ale relațiilor dintre 
cele două puteri. Președintele a a- 
dăugat că evoluția negocierilor 
S.A.L.T. nu garantează realizarea 
unui acord asupra limitării arma
mentelor nucleare sau o identitate de

opinii privind criza din Orientul A- 
propiat ori Europa. El a apreciat, 
totuși, că acordul de a accelera ne
gocierile S.A.L.T. are o importanță 
enormă pentru raporturile dintre 
cele două țări.

Referindu-se la Orientul Apropiat, 
președintele a afirmat că nimeni nu 
s-a așteptat ca recenta călătorie a 
lui William Rogers să fi avut drept 
rezultat o soluționare a conflictului 
arabo-israelian. Cu toate acestea, a 
menționat el, luptele au încetat la 
Suez de nouă luni și se înaintează 
pas cu pas către o reglementare.

Programul P. C. din India 
în domeniul social și economic

DELHI 27 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din India a prezentat par
lamentului un program pentru în
făptuirea unor măsuri radicale în do
meniul social și economic. După cum 
relatează ziarul „Patriot", programul 
partidului comunist evidențiază ne
cesitatea înfăptuirii reformei agrare, 
a adoptării unor măsuri imediate 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale muncitorilor. Se cere, de ase
menea, naționalizarea monopolurilor 
străine, în special a companiilor pe
troliere. băncilor străine, instituțiilor 
de comerț exterior, precum și stabi
lirea unui control ferm asupra pre
țurilor.

IIIHGIIIIIBIIHBBHHIA

agențiile de presă transmit:

Cu o săptămină îna
intea congresului Par
tidului populist aus
triac, incertitudinile 
care confruntă acest 
partid de la trecerea 
sa in opoziție rămin 
intacte. Lucrurile nu 
par a se fi limpezit 
nici după ședința de 
marți a comitetului 
director, care s-a ocu
pat, după cum afirmă 
comunicatul dat publi
cității, de ■ stabilirea 
tacticii față de unele 
inițiative și proiecte 
de legi ale cabinetului 
Kreisky. Liderii popu
liști se arată acum 
mai puțin dispuși să 
ajungă la înțelegeri cu 
Partidul socialist, de 
guvernămint, în acele 
probleme care urmează 
să fie curînd dezbătu
te în parlament. Acea
stă atitudine „mai 
dură" exprimă, după 
opinia observatorilor 
politici, grija de a nu 
handicapa pozițiile vi
itoarei conduceri fede
rale a populiștilor, ce 
va fi aleasă la congre-

sul din 4 iunie, în ne
gocierile ei ulterioare 
cu guvernul.

De pe agenda reuni
unii nu putea lipsi, fi
rește, problema viito
rilor titulari ai postu
rilor de președinte și 
secretar general ai 
partidului. Desemna
rea persoanelor pen
tru acesțe două prin
cipale posturi a gene
rat în 
adinei divergențe in
terne, 
rea federală s-a văzut 
nevoită să interzică 
orice discuție în public 
pînă la formarea unei 
opinii cit de cît uni
tare. Schimbările de 
persoane în ierarhia 
partidului nu s-au des
fășurat 
dispute 
datorită 
extrem 
După cum se știe, osa
tura Partidului popu
list este formată înde
osebi de trei asociații, 
așa-numitele bund-uri, 
cu interese nu totdea
una convergente, care

ultimele luni

incit conduce-

niciodată fără 
și înfruntări, 
structurii sale 
de eterogene.

reunesc fiecare în par
te pături și grupuri ale 
populației cu poziții 
economice și socia
le foarte diferențiate. 
Bund-urile luptă din 
răsputeri să-și menți
nă și, dacă e posibil, 
să-și extindă influența 
în cadrul partidului.

De data aceasta, ve
chile dispute din par
tid au fost accentuate 
de criza prin care tre
ce acesta după infrin- 
gerea electorală din 
martie trecut. Siliți să 
ocupe pentru prima 
oară băncile opoziției, 
liderii populiști au a- 
juns in același timp la 
concluzia că partidul 
însuși trebuie supus u- 
nor reforme radicale, 
anunțate de mult, dar 
mereu aminate. Con
cretizarea acestei spe
ranțe, ca și 
țelurilor ■ și 
programului 
lui par a fi 
ficile.

Joi dimineața, ima
ginea familiară a pa
rizienilor care-și ci
tesc ziarul preferat în 
metrou, ca și aceea a 
chioșcurilor care de 
obicei invadează tro
tuarele cu etajerele lor 
pline de ziare, au lip
sit Parisului. Ieri, în 
capitala Franței n-a 
apărut nici un ziar, ea 
urmare a grevei de 24 
de ore a lucrătorilor 
din presă, grevă por
nită din inițiativa sin
dicatului cărții. care 

o mare 
tipografilor 

ldpsă de 
agenția 
Franc e 

transmis
teleimpfi- 
pînă la 

ora exac- 
în zece 
mult, din 

au 
bună

definirea 
elaborarea 

partidu- 
foarte di-

Petre STANCESCU

înglobează 
parte a 
parizieni. Din 
„beneficiari", 
de informații 
Presse nu a 
pe rețeaua 
matcarelor, 
prînz. decît 
tă din zece 
minute. Mai 
peisajul parizian 
lipsit ieri și o

parte din taximetre, 
ca urmare a grevei 
șoferilor afiliați Con
federației Generale a 
Muncii.

De fapt, ziua de joi 
a constituit, la Paris, 
ca și în mai multe o- 
rașe ale Franței, o „Zi 
de acțiune națională", 
în sprijinul revendi
cărilor muncitorești, 
din inițiativa marilor 
organizații sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T. La 
grevele și manifesta
țiile care au avut loc 
ieri au participat me- 
talurgiști, muncitori 
din construcții și lu
crări publice, din in
dustria hîrtiei și din 
alte domenii profesio
nale, în cursul după- 
amiezii a avut loc la 
Paris o demonstrație 
de mari proporții, 
care s-â desfășurat în
tre piața Operei și 
Palais-Royal.

Una din temele re
vendicărilor muncito
rești este ceea ce se 
numește aici „a treia 
virstă". Este vorba de 
cerința reducerii virs- 
tei de pensionare și a 
îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale 
pensionarilor care, în 
urma creșterii prețu
rilor din ultimii ani, 
sint confruntați cu 
dificultăți din ce în ce 
mai mari.

Prin aceste manifes
tări, cele două confe
derații sindicale 
începerea unor 1 
cieri tripartite 
reprezentanți ai 
tului, patroni și 
dicate, în vederea ela
borării unui program 
de reformă a regimu
lui pensiilor. Ele re
vendică, de asemenea, 
ameliorarea condițiilor 
de muncă.

• cer 
nego- 
între 
sta- 
ain-

Paul DIACONESCU

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. 
Germană Hicolae Ghenea, a fost 
primit, la 27 mai, la cererea sa. de 
Hermann Axen, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. «

Regele Afganistanului, M°- 
hammad Zahir Shah, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Afganistan, Pavel Silard, 
în legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din Afganistan. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială.

Dolores Ibarruri, p^ain- 
tele Partidului Comunist din Spania, 
a părăsit joi Belgradul, după o vizită 
de zece zile în R. S. F. Iugoslavia, 
informează agenția Taniug.

Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, și-a în
cheiat vizita oficială în R. P. Bulga
ria. Această vizită, relevă agenția 
B.T.A.. a reprezentat o contribuție la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Un aCOrd cu Privire achizi
ționarea de petrol iranian în valoare 
de 14,6 milioane dolari a fost semnat 
între întreprinderea iugoslavă „In- 
gra", din Zagreb, și „Național Ira
nian Oil Company" din Teheran — 
informează agenția Taniug. Printr-un 
alt acord încheiat de întreprinderea 
iugoslavă și compania menționată, 
adaugă agenția, „Ingra" se obligă să 
livreze utilaje pentru construirea ra
finăriei de pe insula Lavan din Golful 
Persic în valoare de 11,5 milioane 
dolari.

Demonstrațiile antirăz
boinice au cuPrlns Și trupele 
S.U.A. dislocate în Coreea de sud. 
După cum informează ziarul „Le

Monde", 31 de soldați americani din 
garnizoanele mai multor baze din 
împrejurimile Seulului au organizat, 
împreună cu alți tineri americani și 
coreeni, o demonstrație impresionan
tă împotriva războiului din Vietnam, 
care a făcut necesară intervenția po
liției sud-coreene.

Comitetul Executiv Na
țional al Partidului Comu
nist din Irlanda a aProbat pro
iectele documentelor ce urmează să 
fie examinate de cel de-al XV-lea 
Congres al partidului, programat pen
tru zilele de 16 și 17 octombrie la 
Belfast. După cum informează ziarul 
„Unity", in cuvîntarea rostită Cu acest 
prilej, Michael O’Rior^lan, secretar al 
Comitetului Executiv Național, a 
subliniat, între altele, că după al 
XV-lea Congres se va concentra asu
pra realizării unității de acțiune a 
clasei muncitoare, micilor fermieri, 
meseriașilor și intelectualității în 
lupta împotriva dominației capitalu
lui monopolist în Irlanda.

Președintele Franței, Georges 
Pompidou, a inaugurat Salonul 
aeronautic și spațial de la aero
portul parizian Le Bourget. 
Aflat la a 29-a ediție, salonul 
grupează peste' 600 de firme din 
16 țări, care expun pe o supra
față de 38 de hectare aparate de 
zbor, echipamente aeronautice și 
spațiale. Printre premierele 
mondiale ale salonului se nu
mără avionul supersonic de pa
sageri TU-144, de construcție so
vietică, și avionul supersonic 
franco-britanic „Concorde".

La Budapesta a sosit Johann
Baptist Scholhorn, secretar de stat 
în Ministerul Economiei și Finanțelor 
al R. F. a Germaniei, care va purta 
convorbiri cu reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior al 
R. P. Ungare și va vizita Tîrgul in
ternațional din acest oraș, informează 
agenția M.T.I.

Elemente neofasciste, rfi- 
mase încă neidentificate, au atacat, 
în cursul nopții de marți, sediul unei 
secții a Partidului Social-Democrat, 
situat într-o zonă de la marginea 
Romei. Acțiuni cu caracter provoca
tor aii fost întreprinse și asupra unei 
secții a Partidului Comunist Italian. 
Poliția din Roma a deschis o anchetă.

0 misiune economică 
și comercială din Tailanda, 
condusă de ministrul afacerilor eco
nomic^ Bunchana Atthacor s-a aflat 
in vizită la Varșovia. S-a examinat, 
cu acest prilej, posibilitatea extin
derii relațiilor comerciale dintre cele 
două țări.

NOI DEZVĂLUIRI IN LEGĂ
TURĂ CU ASASINAREA AM
BASADORULUI IUGOSLAV LA 

STOCKHOLM
STOCKHOLM 27 » (Agerpres). - 

Poliția suedeză a anunțat că a des
coperit, intr-o regiune împădurită din 
provincia Svoland, din sudul Suediei, 
„poligonul" pe care s-au antrenat te
roriștii ce l-au asasinat pe ambasa
dorul Iugoslaviei la Stockholm, Vla
dimir Rolovici, transmite agenția 
Taniug. Poliția a stabilit că gloanțele 
găsite în perimetrul poligonului im
provizat au fost trase din aceleași 
arme cu care a fost mai tîrziu ucis 
ambasadorul.

★

Din Belgrad se anunță că, rugat 
să se refere mai pe larg la cerce
tările ce se desfășoară în Suedia în 
legătură cu atentatul comis asupra 
ambasadorului iugoslav, purtătorul de 
cuvînt al Secretariatului de Stat pen
tru Afacerile Externe, Dragoliub Vuița, 
a arătat că guvernul și opinia pu
blică iugoslavă așteaptă cu cel mai 
mare interes rezultatele și adoptarea 
unor măsuri adecvate și eficiente 
care să curme definitiv activitatea 
teroristă și antiiugoslavă din Suedia.
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