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CONVORBIRI OFICIALE

ce

din 
Ion 
Co-

La Palatul prezidențial din Hanoi 
au avut loc convorbiri oficiale în
tre delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, și 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Viet
nam, condusă de tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor 
muncesc din Vietnam.

La convorbiri au participat, 
partea română, tovarășii 
Gheorghe Maurer, membru al
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
Partidului Comunist Român, pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Florescu, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, șef de 
secție la Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct de 
șef de secție la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Emilian Dobrescu și Constantin 
Mitea, membri supleanți ai Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, consilieri la Comi
tetul Central al Partidului Comu-
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A ÎNCEPUT BĂTĂLIA PENTRU STRINGEREA RECOLTEI
V A

De la prima seceră
la ultimul transport

spre magazii,
maximum opt-zece zile!
• CE PROGNOZĂ DAU METEOROLOGII
• VREMEA FAVORIZEAZĂ ÎN MOD DEOSEBIT 

CULTURILE DUBLE: LA RECOLTAT, PRIORITATE 
SUPRAFEȚELOR CARE VOR FI 
CU PORUMB!
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Din județele sudice ale țării so
sesc la redacție numeroase vești 
despre primele rezultate obținute 
de lucrătorii ogoarelor în bătălia 
pentru stringerea recoltei de cerea
le păioase. In județul Teleorman, 
unde cooperativele agricole cultivă 
7 000 hectare cu orz, se recoltează 
de zor soiul „Caracal-6“, a cărui pe
rioadă de vegetație este mai scurtă 
decit la alte soiuri. In cooperativele 
agricole din Zimnicea, Izvoarele, 
Țigănești. Drăgănești-Vlașca. Bu- 
zescu au fost recoltate suprafețe 
însemnate. Și în județul Timiș, 
timpul călduros din ultimele zile a 
grăbit ritmul de coacere a orzului, 
ceea ce a permis ca pe suprafețele 
cultivate cu soiuri timpurii să în
ceapă secerișul. La fermele Moș- 
nița, Beregsău. Sinandrei ale în
treprinderii agricole de stat Timi
șoara. combinele string de zor re
colta de pe cele 3100 ha cultivate 
cu orz. Imediat după seceriș, în nu
meroase coonerative agricole din 
județul Olt terenul s-a arat și în- 
sămînțat cu culturi succesive. La 
cooperativa agricolă de producție 
jliuvărăști, de exemplu, au fost în
sămînțate cu porumb pentru boabe 
toate cele 100 hectare de pe care 
s-a secerat orzul. Același lucru 
în județul Dolj. Din cele 8 400 
ocupate cu orz, cooperativele 
gricole de producție din acest 
deț vor însămînța cu porumb, soia, 
legume etc o suprafață de 6 000 ha.

Lucrătorii de pe ogoare au în
ceput o perioadă de muncă de o 
deosebită complexitate și de cea 
mai mare importanță pentru reu
șita acestui an agricol, perioadă în 
care trebuie executat un mare vo
lum de lucrări — recoltarea. însă- 
nînțarea culturilor succesive, ară
turi de vară la care se adaugă lu
crările de întreținere a culturilor, 
lin legumicultura etc. Actualul 
nivel de înzestrare a agricul- 
turii permite mecanizarea în ma
joritate a acestor lucrări. Agri
cultura dispune de peste 107 000 
tractoare, aproape 39 000 combine

Și ha 
a- 

ju-

C-l și C-2 și 2 OCC combine auto
propulsate, peste 10 000 prese de 
balotat. In vederea folosirii bazei 
tehnico-materiale de care dispune 
agricultura, stațiunile de mecani
zare a agriculturii și întreprinderile 
agricole de stat vor trebui să asi
gure mecanizatorii necesari, utili- 
zînd în acest scop tot personalul 
permanent și pe membrii coopera
tori care au fost instruiți pentru 
conducerea auto, astfel ca să se 
asigure organizarea obligatorie a 
două schimburi pe tractor. Numă
rul necesar de combine va fi repar
tizat în funcție de mărimea parce
lelor, asigurîndu-se în mod obliga
toriu să lucreze grupate. în raport 
cu numărul combinelor se ,vor re
partiza mijloacele de transport, 
presele de balotat paie, mașinile de 
administrat îngrășănjintele, tractoa
rele care vor fi folosite la arat, 
astfel ca lucrările de recoltare, eli
berare a terenului și semănatul 
culturilor duble să se facă con
comitent cu recoltatul. Ținîndu-se 
seama de volumul mare de lucrări 
care trebuie executat în această 
perioadă, este necesară o te
meinică organizare a muncii în fie
care unitate agricolă. în cadrul fie
cărei formațiuni de lucru, o îndru
mare competentă și un control ri
guros din partea organelor județene 
de partid, de stat și 
fiecare din aceste 
facă la timp.

Cum va fi vremea 
perioadă ? Este o întrebare legi
timă, deoarece atit în luna mai, 
cît și iunie, timpul frumos a alter
nat cu ploi abundente. Iată de ce 
am solicitat un răspuns din partea 
Institutului de meteorologie și hi
drologie. Meteorologii apreciază că 
zilele care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul lunii iunie vor fi în ge
neral călduroase, dar vor cădea și 
ploi 
dată cu luna 
duce o cotitură în evoluția timpu
lui în sensul că se va încheia 
anotimpul ploios al verii. Vor urma

agricole incit 
lucrări să se

în această

abundente. în schimb, o 
iulie se. va pro-..

zile călduroase, specifice acestei 
luni, fără a fi excluse ploile. S-ar 
putea ca aceste previziuni să nu se 
îndeplinească întocmai. Dar ele 
trebuie avute în vedere în mod o- 
bligatoriu 
fășurarea 
în sudul 
va începe 
deci cînd 
De aceea

la pregătirea și des- 
lucrărilor de sezon, 

țării, recoltatul griului 
încă din această lună, 
sint încă posibile ploi, 

trebuie avut în vedere 
ca utilajele de recoltare să fie 
pregătite mai bine, să se țină 
seama că boabele rezultate de la 
combine ar putea avea o umiditate 
mai mare. Pentru evitarea depre
cierilor și a pierderilor de produc
ție, ministerul a recomandat unită
ților agricole să asigure un număr 
suficient de prelate și folii de polie
tilenă pentru a acoperi, în caz de 
ploaie, cerealele care se găsesc pe 
cîmp. De asemenea, se vor repar
tiza spații de uscare, în magaziile 
unităților agricole și în bazele de 
recepție și se va asigura funcțio
narea permanentă, în trei schim
buri, a tuturor instalațiilor de us
care. Evoluția vremii este, în 
schimb, deosebii de favorabilă pen
tru culturile succesive. Cele care 
vor fi însămînțate in partea a doua 
a funii iunie și în prima .jumătate a 
lunii iulie au toate șansele să dea 
producții mari, iar la porumbul din 
hibrizii timpurii să se obțină pină 
la toamnă o producție mare de 
boabe.

Cunoscînd aceste elemente, fie
care conducător de unitate agricolă, 
fiecare inginer agronom trebuie 
să-și pună întrebarea : dacă mîine 
ar trebui să încep secerișul au fost 
asigurate toate condițiile ca să se 
poată lucra din plin ? Căutind răs
puns la această întrebare, trebuie 
să aibă în vedere modul cum au 
fost reparate și verificate combi
nele. presele de balotat, mijloacele 
de transport, stadiul în care se gă
sesc magaziile în care urmează să

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Eugen FLORESCU

urmăresc 
evoluția
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în timpul convorbirilor oficiale

Cu prilejul vizitei în Republica 
Democrată Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste 
Sala Ba Dinh a avut 
tacol de gală.

La intrarea în sală 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
membri ai delegației române, a to
varășilor Le Duan, Truong Chinh, 
Fam Van Dong și a altor condu
cători de partid și de stat vietna
mezi, toți cei prezenți aplaudă cu 
deosebită însuflețire.

La spectacol asistă membri ai 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
membri ai guvernului, ai Comite
tului Permanent al Adunării Na
ționale, ai Comitetului Central al 
Frontului Patriei, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură 
și artă, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, corespon
denți ai presei străine. Participă, 
de asemenea, șefi ai misiunilor di-

Tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țită de Phan Thi An, membru al 
Comitetului Permanent al Uniunii 
Femeilor Vietnameze (U.F.V.), a 
făcut o vizită la sediul acestei or
ganizații. La sosire a fost întîmpi- 
nată de Nguyen Thi Thap, preșe
dintă, și Li Thi Xuyen, vicepreșe
dintă, precum și de alte reprezen
tante ale conducerii Uniunii Fe
meilor Vietnameze.

Adresînd un fierbinte salut fe
meilor din România, gazdele au 
rugat să li se transmită acestora, 
întregului popor român, mulțumiri 
pentru sprijinul frățesc și ajutorul 
multilateral acordat poporului 
Vietnamului, luptei sale împotriva 
agresiunii Imperialiste.

A avut loc apoi un schimb de 
păreri cu privire la activitatea or
ganizațiilor de femei din cele două 
țări, subliniindu-se contribuția de

nist Român, Constantin Băbeanu, 
ambasadorul României la Hanoi. 

Din partea vietnameză au parti
cipat tovarășii Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, prim-ministru 
al Republicii Democrate Vietnam, 
Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, viceprim-minis- 
tru, Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun-

SPECTACOL DE GALĂ

cesc din Vietnam, viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor externe, 
Nguyen Van Tran, secretar al Co
mitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
Hanoi, Hoang Van Tien, adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Dang H^nh, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

plomatice acreditați la Hanoi și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Programul spectacolului a cu
prins cîntece și dansuri cu tema
tică revoluționară, marcînd mo
mente ale luptei poporului vietna
mez pentru independență, împotri
va agresiunii imperialiste, precum 
și piese reprezentative ale folcloru
lui vietnamez.

In onoarea solilor poporului ro
mân, artiști de frunte din capi
tală au prezentat melodii populare 
românești, printre care și „Ciocîr- 
lia“, executată cu virtuozitate la 
flaut cu acompaniament de instru
mente populare vietnameze.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La sfîrșit, artiștilor le-a fost ofe
rit’ un coș de flori din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale.

Conducătorii de partid și de stat 
români și vietnamezi urcă pe sce
nă, îi felicită călduros pe artiști 
pentru măiestria lor, se fotogra
fiază împreună cu aceștia.

seama a femeilor in viața social- 
politică. Gazdele au informat des
pre munca plină de abnegație a 
femeilor vietnameze în opera de 
construcție a țării, de edificare a 
socialismului, despre curajul și dîr- 
zenia cu care participă la marea 
epopee a apărării patriei.

Tovarășa Elena Ceaușescu a urat 
femeilor vietnameze, întregului 
popor noi și mari succese în îm
plinirea idealurilor naționale, con
struirea unui Vietnam independent, 
liber, pașnic și prosper.

In cursul după-amiezii, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțită de Pham 
Thi Xuan Tu, soția tovarășului 
Nguyen Duy Trinh, a vizitat mu
zeul de artă din Hanoi, care cu
prinde lucrări reprezentative de 
mare valoare ale culturii și civi
lizației vietnameze, din cele mai 
vechi timpuri pînă în prezent.

In dimineața celei de-a doua 
zile a vizitei sale în Republica De
mocrată Vietnam, delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă Se tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor din 
Cimitirul combatanților căzuți în 
lupta anticolonialistă, pentru eli
berarea capitalei.

Situat în mijlocul unui parc din 
suburbia Mai Dich a Hanoiului, 
Cimitirul combatanților este domi
nat de un obelisc durat în stilul 
arhitecturii clasice vietnameze, pe 
care stă scris : „Patria va fi veșnic 
recunoscătoare eroilor căzuți pe 
cîmpul de luptă". Conform unei 
tradiții statornicite în anii de după 
eliberare, acesta este locul unde ti
nerii recruți

jurămîntul militar, făcînd legă- 
mînt să apere patria socialistă, pă- 
mîntul Vietnamului eroic.

în fața monumentului, delega
ția română a fost întîmpinată de 
tovarășul Le Duan, de alți condu
cători de partid și de stat vietna
mezi.

O gardă militară dă onorul. La 
picioarele obeliscului este depusă o 
coroană pe a cărei panglică scrie : 
„Din partea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România".

Se’ păstrează un moment de re
culegere, în timp ce răsună acor
durile solemne ale unui marș fu
nebru închinat eroilor care și-au 
dat viața pentru independența și 
libertatea patriei vietnameze.

• ECOUL CHEMĂRII 
CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FRON
TULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE • CÎTĂ 
OPERATIVITATE 
ELASTICITATE 
EFICACITATE EXISTĂ
IN ACTIVITATEA 

FINANCIAR-

Mi-a căzut în mină 
un articol din anul 
1933 al regretatului 
Perpessicius, articol 
care mi se pare astăzi 
plin de semnificative 
prilejuri de reflecție, 
cu deosebire pentru 
aceia care 
îndeaproape 
construcției materiale 
și spirituale a societă
ții noi în țara noas
tră. Articolul — scris 
intr-o perioadă cînd re 
dezbateau pe larg pro
bleme de o acută con- 
flictualitate din viața 
socială a României — 
pornea de fapt de la 
o aniversare : îm 1933 
se împlineau 40 de ani 
de la apariția unui cu
noscut studiu aparți- 
nînd lui C. Dobrogea
na Gherea intitulat 
„Supraproducția inte
lectualilor" și în care 
cunoscutul teoretician 
și critic marxist dădea 
o aspră replică consta
tărilor unui ziar con
servator, potrivit că
rora școala gratuită ar 
fi favorizat apariția 
unui prea mare număr 
de intelectuali, ceea ce 
ar fi devenit în mod 
„fatal" — prin lipsa 
mijloacelor de trai ale 
acestora — un „peri
col pentru ordinea so
cială". Indignarea lui 
Gherea era determina
tă nu de adevărul con
ținut în constatarea 
conservatoare — și a- 
nume că statul „nu 
putea prididi" să dea 
„o ocupațiune" celor 
ce treceau prin școli 
— ci de soluția propu
să : „împiedicarea cla
selor sărace de la in
strucția secundară și 
superioară". El numea 
o asemenea soluție ab
surdă, propunind sin
gura rezolvare reală, 
acceptabilă și anume 
schimbarea ordinii so
ciale. „Căci dacă e du-

reros și absurd ca ma
joritatea societății să 
moară de foame în 
plină supraproducție și 
supraabundență mate
rială, și dacă e „ab- 
surdissim" ca societa
tea să fie primejduită 
de prea multă instruc
ție, este de la sine în
țeles că numai schim
barea ordinii sociale 
ar putea să prefacă în 
forțe benigne ceea ce 
amenință siguranța 
societății în forma ei 
tradițională".

Motivul pentru care 
Perpessicius se apleca
se după patru decenii 
asupra studiului lui 
Gherea este ușor de 
înțeles : și după acești 
40 de ani problema 
nu-și schimbase nici 
c-o iotă datele. II vom 
cita totuși pe autor : 
„Statistica invățămin- 
tulut de după război 
(e vorba de primul 
război mondial), zecile 
de mii de bacalaureați, 
șomajul din ce în ce 
mai pronunțat al titra- 
ților, lasă pentru mul
tă vreme încă deschi
să chestiunea proleta
riatului nostru intelec
tual (...)". Greutățile 
economice ale fami
liilor, taxele mari 
transformaseră în 1933 
„învățămintul, chiar 
pe cel primar, într-un 
veritabil impozit de 
lux". După 40 de ani 
de la apariția studiu
lui lui Gherea, un in
telectual descoperea, 
deci, din nou că „sin
gura soluție logică" ar 
fi fost „Schimbarea în
tocmirii sociale (...) în 
așa fel încît suprapro
ducția de intelectuali 
să fie o avere și nu o 
pagubă pentru stat".

De ce, aș putea fi 
întrebat, am redesco
perit, la rîndu-mi, a- 
cest articol al acade
micianului Perpessi-

cius ? Coincidență sim
bolică : au trecut alți 
40 de ani de la relua
rea constatărilor lui 
G her ța, de la reverifi- 
carea observațiilor sale 
de sociolog într-o lu
me ale cărei limite, 
cum se vede, nu pu
teau rezolva grava 
contradicție dintre do
rința de învățătură a 
copiilor acestei țări fi 
perspectiva clară a mi
zeriei intelectuale ca- 
re-i pindea. Redesco
perirea in 1971 a arti
colului academicianu
lui Perpessicius se da
torează însă cu deose
bire titlului său : el se 
intitula „Bacalaureatul 
în cifre și litere". Un 
titlu care pare rupt 
dintr-o filă a agendei 
cotidiene ; și azi fa
cem statistica copiilor 
care învață în șcdll. 
Si în aceste zile in li
ceele de pe intreg cu
prinsul țării se desfă
șoară examenele de 
bacalaureat. Numai că, 
iată, condițiile și con
cluziile sint cu totul 
altele. Societatea de 
astăzi nu numai că nu 
se teme de creșterea 
numărului de tineri 
care vor să învețe, dar 
ea însăși îi îndeamnă 
să pună cartea la că- 
pătîiul afirmării lor. 
Ba mai .mult : îi obli
gă pe toți să învețe. 
Societatea le plătește 
tuturor copiilor țării 
școlarizarea. In ce 
constă miracolul ? Ce 
l-a determinat ? De ce 
a ajuns societatea ro
mânească să afirme că 
singura soluție pentru 
un progres rapid este 
trecerea prin școli bu
ne a întregii popu-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Pentru condoleanțele pe care mi le-ați transmis în legătură cu acci
dentul de cale ferată din apropierea orașului Wuppertal, vă mulțumes» 
mult, în numele meu, precum și în numele familiilor îndoliate.

Imagine de la momentul solemn al depunerii unei coroane de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul com
batanților câzuji în lupta anticolonialistă, pentru eliberarea capitalei R, D. Vietnam

Pentru președintele Republicii Federale a Germaniei
HANS KOSCHNICK

Președintele Consiliului Federal
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DIVERS
Premieră
oftalmo- 
logică

Recent, la secția chirurgicală 
a Spitalului clinic de pediatrie 
din Iași, s-a efectuat o operație 
chirurgicală de o deosebită im
portanță. Pentru prima dată in 
țara noastră, a fost implantat 
un cristalin artificial, gratie că
ruia pacientul, un copil în 
vîrstă de trei ani din Manga
lia, și-a redobîndit vederea hi- 
noculară. Pentru implantare, s-a 
folosit un cristalin artificial din 
metacrilat de metil, Imaginat de 
savantul olandez Binkhorst. O- 
perația, foarte dificilă, a fost 
efectuată de un colectiv de spe
cialiști de la clinica oftalmoloai- 
că a Institutului de medicină si 
farmacie din Iași, alcătuit din 
conf. dr. P. P. Vancea. dr. Ada 
Călin, dr. Gheorghe Colev și dr. 
Zenaida Gheorghiță-anestezistă. 
La șase săptămîni de la efectua
rea operației, purtătorul primu
lui cristalin artificial se simte 
bine, funcția sa vizuală fiind ex
celentă. între timp, colectivul 
ieșean a mai efectuat o operație 
similară, tot unui copil, opera
ție încununată, și de data aceas
ta, cu succes.

Zoo-pinaco 
tecă

Vasile Vasu, președintele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Hiciu (Mureș), cău
ta o soluție pentru a stimula 
sporirea producției de lapte. In 
ziua de 23 noiembrie 1970, a ve
nit la el pictorul Incze Istvan de 
la Fondul plastic Tg. Mureș și 
i-a propus să transforme graj
durile in... saloane de arte plas
tice ! Ideea i s-a părut mai mult 
decit promițătoare lui Vasile 
Vasu. In consecință, după ce 
propunerea a fost îndelung... ru
megată, a comandat 65 de ta
blouri „stimulative". De îndată 
ce au fost executate, președin
tele a rămas insă... tablou : ca
podoperele respective costau nu 
mai puțin de 19 000 lei !. Nu știm 
cu ce ochi aveau să privească 
joienele această hrană spiritua
lă. Este de presupus insă că 
două vagoane de furaje concen
trate (care s-ar fi putut cumpă
ra cu suma respectivă) le-ar fi 
ținut mai bine de foame. Acum, 
sperăm că U.J.C.A.P. Mureș va 
lua problema de coarne. Macar, 
de amorul artei.

Periodic, în fiecare ramură 
de activitate, la nivelul cel 
mai înalt, în colegiile minis
terelor, cu participarea repre
zentanților Ministerului Mun
cii, a conducerilor uniunilor 
pe ramură ale sindicatelor, se 
analizează situația accidente
lor de muncă, a îmbolnăviri
lor profesionale, se stabilesc 
măsuri pentru întărirea pro
tecției muncii, planuri conce
pute cu toată competența. 
Coborînd Insă pe scară ierar
hică pină la nivelul unităților 
de bază, se observă adeseori o 
paradoxală diluare a preocu
părilor pentru protecția mun
cii, necunoașterea hotărîrilor 
și a măsurilor luate. Numai 
atunci cind, în mod regreta
bil, se produce un accident 
grav sau se înmulțesc subit 
cazurile de îmbolnăviri pro
fesionale, are loc o reactivare 
a preocupărilor, conducerile 
atelierelor, întreprinderilor, 
centralelor, descoperă planu
rile de măsuri și actele nor
mative în vigoare, se declan
șează analize, activități de a- 
sanare a locurilor de muncă, 
de instruire și verificare a 
instruirii oamenilor. Du
pă cîtva timp, lucru
rile reintră pe făgașul... „nor
mal". Principiul legiferat că 
protecția muncii face parte 
integrantă din procesul de 
producție este dat uitării. Așa 
s-a întimplat nu de mult la 
Combinatul siderurgic Galați, 
la uzinele ..23 August"- 
București. I.C.M.M.-Reșița, 
U.E.I.L.-Cîmpulung, U.E.I.L.- 
Vatra Dornei etc.

Fenomenul nu este nou, în 
direcția combaterii lui a ac
ționat, încă de la înființare, 
Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii și organele sale 
locale. Constatîndu-se că un 
control exercitat din afară, 
oricît de exigent ar fi, nu 
poate fi la curent cu toate 
problemele din fiecare între
prindere. s-a ajuns la conclu
zia că este necesar să se în
ființeze aici compartimente ' 
ajutătoare proprii pentru pro
tecția muncii care să urmă
rească modul cum se traduc 
în practică hotărîrile luate, să 
asigure centralizarea datelor 
necesare în vederea informă
rii conducerilor și să organi
zeze studierea și aplicarea 
prevederilor din normele și 
legislația de specialitate în 
vigoare. A fost un important 
pas înainte. Astăzi, în peste 
1 400 de unități economice — 
practic, în toate uzinele și 
fabricile mari, și în numeroa
se unități mijlocii și mici — 
există compartimente ajută
toare de protecția muncii. 
Multe dintre ele aduc o în
semnată contribuție în aplica
rea măsurilor pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă, 
în instruirea salariaților. în 
activitatea de propagandă.

Totuși, trebuie să remarcăm 
că, în alte mii de. unități eco
nomice — printre care în ma
joritatea covîrșitoare a celor 
de industrie locală și din 
cooperația meșteșugărească — 
asemenea compartimente nu 
există, sau duc o existență 
formală. De asemenea, deși 
au trecut aproape cinci ani

de la înființarea comparti
mentelor ajutătoare, un nu
măr mare de consilii populare 
județene nu și le-au organizat 
nici pină astăzi ; poate că nu 
întîmplător, an de an, unită
țile din subordinca consiliilor 
populare se află la loc de 
frunte în statisticile acciden
telor și ale îmbolnăvirilor 
profesionale...

S-a stabilit, prin lege, că 
directorul, conducătorul uni
tății, este acela care răspun
de de problemele de protec
ția muncii. în funcție de ne-

în niște, instrucțiuni ale fos
tului Comitet de stat pen
tru protecția muncii, incit de 
fapt ei nu răspund pentru... 
nimic ! Vor îndruma, vor
urmări... vor colabora... vor 
verifica... și, în consecință, 
vor aduce lucrurile la cu
noștința directorului, iar
dacă vor primi și vreo in
dicație de la acesta, o vor
duce la îndeplinire. Sin
gurul lucru mai concret pe 
care îl au de făcut, este ține
rea evidenței tuturor docu
mentelor cu privire la acei-

Răspund pentru 
toate... dar 

nu se știe sigur 
pentru ce

Cîteva sugestii privind perfecționarea acti* 
vitâții compartimentelor ajutătoare pentru 

protecția muncii

cesități, el organizează un 
compartiment ajutător, hotă
răște asupra încadrării lui, în 
virtutea principiului că pro
tecția muncii face parte inte
grantă din procesul de pro
ducție. Or, absența unor re
glementări precise cu privire 
la numărul salariaților, dota
rea întreprinderilor, nivelul 
producției — sau alți factori 
concreți, în funcție de care să 
se facă încadrarea acestor 
compartimente — g dus Ia o 
existență a lor depinzînd de 
înțelegerea pe care un direc
tor sau altul o manifestă, de 
priceperea lui în materie și 
chiar de bunul său plac. Ast
fel s-a putut întîmpla, de 
exemplu, că — după ce, ani 
la rînd, la uzina „Laromet", 
a ființat pn compartiment de 
protecția muncii, încadrat cu 
un inginer — peste noapte a- 
cesta să fie desființat, deși 
condițiile de muncă lasă acolo 
încă mult de dorit.

Statutul lucrătorilor com
partimentului plutește și el 
intr-o absolută incertitudi
ne : sarcinile specialiștilor 
care activează pe acest tă- 
rim sînt atît de vag definite

dentele de muncă, îmbolnă
virile profesionale și întoc
mirea dărilor de seama 
statistice de protecția mun
cii.

Dacă pentru fiecare sala
riat, pentru fiecare compar
timent prevăzut în schemele 
de organizare există obli
gații și îndatoriri precise, 
legiferate, de îndeplinirea 
cărora depinde primirea sa
lariului, apoi în materie de 
protecția muncii .totul de
pinde de director. Omul de 
la compartimentul ajutători 
este un fel de combinație în
tre specialistul cu calificare 
tehnică, consilier, secretară 
și curier. Activitatea lui nu 
poate avea caracter de in
tervenție operativă, el nu 
poate lua măsuri (or, este 
știut că, în acest' domeniu, 
trebuie uneori luate măsuri 
extreme, imediate, care merg 
pînă la sistarea lucrului). 
Oamenii din acest comparti
ment au o multitudine de 
sarcini, dar n-au un plan 
precis de activitate, care să 
urmărească țeluri bine defi
nite, pentru o perioadă de 
timp delimitată. Bineînțeles,

conducătorii proceselor de 
producție nu pot fi absolviți 
de răspunderea lor expresă 
pentru problemele de pro
tecția muncii ; dar de aici 
și pînă la stipendierea unei 
armate de oameni fără o 
responsabilitate precisă 
(mulți și fără o calificare co
respunzătoare), numai pen
tru că țin niște evidențe și-1 
sfătuiesc pe director ce să 
facă, e cam mult ! Oare nu 
este nevoie de ei ? Nu, dim
potrivă, ni se afirmă ; dar eî 
ar trebui să aibă o misiune 
bine precizată. Chiar spe
cialiști din acest comparti
ment — dornici să contribuie 
la ridicarea autorității, a 
prestigiului și eficienței ac
tivității lor — ne-au sugerat 
ca, prin analogie cu con
trolul tehnic de calitate (a 
cărui salarizare nu depinde 
de îndeplinirea indicatorilor 
economici de plan, ci de a 
celor calitativi), și pentru 
compartimentul de protecția 
muncii să se prevadă indi
catori concreți, stabiliți de la 
caz la caz — cum sînt re
ducerea procentului de îm
bolnăviri profesionale, creș
terea eficienței cheltuielilor 
pentru protecția muncii, 
buna funcționare a instala
țiilor de ventilație, extinde
rea dispozitivelor de sigu
ranță etc. — iar ei să fie 
făcuți răspunzători pentru 
realizarea acestora.

Considerăm Că ar fi ab
solut necesar ca Inspecția de 
stat pentru protecția mun
cii, împreună cu celelalte fo
ruri centrale interesate, săa- 
sigure îmbunătățirea statutu
lui compartimentului ajută
tor, să-i stabilească un cadru 
precis de atribuții și răspun
deri, în așa fel îneît fiecare 
lucrător din acest domeniu 
să fie direct și materialiceș
te cointeresat în îmbunătăți
rea condițiilor de riiuncă, în 
reducerea accidentelor și 
a cazurilor de îmbolnă
viri profesionale ; totoda
tă să se stabilească obli
gativitatea avizului organe
lor de stat pentru protecția 
muncii la încadrarea compar
timentelor, pentru a se evita 
situațiile cînd acestea devin 
refugiu pentru pierde-vară 
sau oameni nepregătiți. De 
aici și pînă la stabilirea unor 
relații de reală și strtnsă 
colaborare între inspecția de 
stat de specialitate, compar
timentele ajutătoare și ins
pectorii obștești n-ar fi decît 
un pas. Și ceea ce astăzi nu 
este decît o rară experiență 
pozitivă Intr-o întreprindere 
sau altă — avem în vedere 
instruirea periodică și sis
tematică a colectivelor obș
tești de către specialiștii 
compartimentelor ajutătoa
re, acțiuni comune de înlă
turare a noxelor sau a pe
ricolelor de accidentare, con
sultarea și sesizarea inspec
torilor de stat ș.a. — ar de
veni o modalitate curentă și 
obligatorie de lucru.

AI. PLAIEȘU

Simpozion la Academia de științe agricole și silvice

Ameliorarea solurilor 
cu exces de umiditate
La Academia de științe agricole și 

silvice s-au deschis joi dimineața 
lucrările simpozionului „Solurile cu 
exces de umiditate din România, a- 
meliorarea și folosirea agricolă și 
silvică a acestora", temă care, în 
etapa actuală, de intensificare a 
agriculturii și de înfăptuire a unor 
vaste lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, prezintă o deosebită impor
tanță științifică, ca și practică.

Referatele ce vor fi prezentate în 
cadrul simpozionului tratează .mul
tiple și complexe probleme privind 
solurile cu umiditate excesivă,' ame
liorarea și sporirea capacității lor 
de producție prin lucrări de îmbu
nătățiri funciare și metode agroteh
nice. Vor fl expuse o serie de re
zultate ale cercetărilor științifice de 
un real interes pentru îndeplinirea

sarcinilor prevăzute în Programul 
național privind gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, dese
cări și de combatere a eroziunii so
lului.

Participanții. cercetători din insti
tute și stațiuni experimentale si 
cadre didactice din învățămîntul a- 
gricol superior, vor elabora, pe baza 
rezultatelor cercetărilor științifice 
prezentate și a dezbaterilor, un plan 
de măsuri care va contribui la de
finirea sarcinilor cercetării științifi
ce, proiectării și ale unităților de 
producție pentru mărirea capacității 
de producție agricolă și silvică a so
lurilor cu exces de umiditate, pre
cum și pentru sporirea eficienței lu
crărilor de îmbunătățiri funciare.

(Agerpres)

BACALAUREAT
(Urmare din pag. I)

lății ? N-avem decît să 
revedem soluția dată 
de Gherea. Prin lupta 
Partidului Comunist 
Român s-a schimbat 
„întocmirea socială".

O dată cu capitalis
mul au căzut toate a- 
cele bariere care fă
ceau ca societatea să 
vadă in dorința de în
vățătură „un pericol 
fatal".

O dată cu răsturna
rea capitalismului, pe 
pământul României 
s-au deschis toate por
țile creației, ale valo
rificării plenare a re
surselor materiale, a

capacității de gîndire a 
oamenilor. Un singur 
cincinal — ultimul — a 
ridicat pe pămîntul 
țării peste 1 500 de o- 
biective industriale, a 
trimis spre ogoare zeci 
de mii de mașini agri
cole, a deschis sute de 
școli și laboratoare. 
Celălalt țel, pe care-l 
urmărim acum, înscrie 
România intr-o etapă 
nouă a evoluției sale, 
evoluție ce tinde spre 
tehnica cea mai înaltă 
a industriei moderne. 
Mînuirea acestor ma
șini cere carte, știință 
înaltă. Intre progresul 
societății și creșterea 
numărului de săli de

clasă este o relație 
axiomatică. Cinci mi
lioane de copii în băn
cile țării ! Un sfert din 
populația țării ! Numai 
la cursurile serale și 
fără frecvență ale in
stitutelor învață 50 000 
de studenți, pe lingă 
ceilalți — o sută de 
mii — care studiază 
„la zi".

...Schimbarea întoc
mirii sociale a făcut 
intr-adevăr ca pregă
tirea in școli să înce
teze a mai fi o pagu
bă. Ea a devenit — așa 
cum doreau de multă 
vreme oamenii noștri 
cei mai luminați — 
o avere pentru stat.

tv

16,00 Deschiderea emisiunii. Cam
pionatele europene de box — 
semifinale. înregistrare de la 
Madrid.

17,00 Teleșcoală. Consultații pen
tru examenele de admitere • 
Fizică : Fizica atomului • Li
teratura română : Teatrul lui 
I. L. Caragiale.

18,00 Căminul.
18,40 în dezbaterea opiniei publice 

— Proiectul de lege privind

încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din u- 
nitățile de stat.

18,55 Lumea copiilor : Povestiri pe 
degete.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară > 

Sport.
20.10 Mai aveți o întrebare ? Tipo

logie ~ temperament, carac
ter, personalitate.

21.10 Filmul artistic „Acțiunea 
Vulturul" — coproducție 
R.S.F. Iugoslavia — S.U.A. 
cu Richard Conte, Rory Cal
houn, Aili King, Rada Du- 
ricin. Regia Caslav Damja- 
novlc.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii.

Fugă nesă 
nătoasă

Săptămîna viitoare pe ecrane

Intr-una din nopțile trecute, 
pe șoseaua București-PIoiești, la 
km 21+200, pe raza comunei Ba- 
lotești, a fost accidentat mortal 
Gheorghe Badea din comuna 
Corbeanca (Ilfov). în ce împre
jurări și de către cine — părea 
imposibil de aflat : autovehicu
lul părăsise locul faptei. După 
citeva urme găsite la fața locu
lui — o ramă de far și citeva 
cioburi de material plastic — 
s-a stabilit că mașina care l-a 
lovit pe G.B. era un „Peugeot- 
404“. S-a luat măsura urmăririi 
ei în toată țara* în ziua urmă
toare, la punctul de trecere al 
frontierei Nădlac (Arad), a fost 
identificat autorul accidentului, 
în persoana turistului străin 
Gunther Vambrich, posesorul 
autoturismului nr. W 41 95 15, 
care, pus în fața probelor in
contestabile, și-a recunoscut fap
ta. încă o dovadă că, în ase-» 
menea cazuri, fuga nu e sănă
toasă.

*

„LA REVEDERE, PRIETENE"

Coproducție iranco-italiană. Regia : Jean Herman. Cu : Alain Deion, Charles Bronson, 
. Olga Georges-Picot

La 22 iunie-o nouă
tragere excepțională LOTO

Braconaj 
fatal

O nouă tragere excepțională 
LOTO urmează să aibă loc la 
22 iunie a. c. Cu variantele de 
15 lei se participă la toate, ex
tragerile, cu șanse mari de riș
ti g. Se atribuie un număr neli
mitat de cîștiguri în autoturis
me „Dacia 1 300", ,.Skoda S 100", 
in excursii în Grecia cu avio
nul (circa 8 zile), in bani — 
cîștiguri fixe și ciștiguri de va
loare variabilă. Se efectuează 
4 extrageri în 3 faze. In total se 
extrag 26 de numere. Se acordă 
7 categorii de cîștigurL In a- 
lenția pârtiei punților ; această 
tragere excepțională va avea 
loc la București • în ziua de 
22 iunie a. c. la ora obișnuită, 
iar depunerea biletelor riștigă-

toare se va tace pînă simbătă 
26 iunie a. c„ la ora 13, în ora
șele de reședință județeană, iar 
in celelalte localități pină vi
neri 25 iunie a. c. Ia ora 13. 
Omologarea biletelor ciștigă- 
toare se va face în ziua de 
1 iulie a. c. Modul de plată a 
ciștigurilor va fi comunicat în 
pre<să și în „Programul1 LOTO- 
PRONOSPORT". Ciștigătorii 
autoturismelor vor fi înștiințați 
in scris asupra datei cînd se vor 
prezenta pentru ridicarea auto
turismelor ciștigate, iar ciștigă
torii excursiilor — asupra da
tei cînd vor avea loc excursiile 
și despre formalitățile ce le au 
de îndeplinit.

1
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• Hello, Dolly (ambele serii — , i
pe ecran panoramic) : PATRIA — )

*

*

*

*

*

*

*

*
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9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif :
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15, FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9,15;
12,15; 15,30; 18,30; 21,15, la grădină
— 20,15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 18; 20,45, STADIONUL DINAMO —
20.30.• Splendoare în iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL
18,45; 21.• Sprijiniți-! pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14.45; 
17; 19,15; 21,15, £ALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 3685);
20,15 (seria de bilete — 3686), GRA
DINA CAPITOL — 20.15; 22,15, A- 
RENELE ROMANE — 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCEGI — 10; 16; 19,30, la grădi
nă — 20,15, VOLGA — 9; 12,30; 16;19.30, TOMIS — 9; 12,30; 16, la gră
dină — 20, GRADINA DOINA - 
20. GRADINA PARCUL--------
TRAU — 20,15.• Program de desene 
pentru copii : DOINA —
• Mihai Viteazul : DOINA — 11,30; 
15,30; 19,30.• Apa ca un 
PURI NOI — nuare.
• Sfîntul la 
de la 10 și 10
Hombre — 16,30; 18,45, Notorius — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Bătălia de pe Neretva : GIU
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Facerea lumii ; DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Serata : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 16; 18; 20.• Dă-i înainte, cowboy : FERO
VIAR — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 20,45.• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cinci pentru infern : LUMINA
— 9; 11,15; 13,3016; 18,15; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină —
20.30.
S Butch Cassidy și Sundance Kid:

ACIA — 8.45—20 în continuare, 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.• Domiciliul conjugal : LIRA — 
15,30; 13, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : UNIREA — 16; 
la grădină — 20,15.
• Printre colinele verzi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Baiu : PACEA — 15,30; 19.
• Clanul sicilienilor : CRÎNGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30;
18, la grădină — 20,15.
• Prețul puterii : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.• Cei trei care au speriat Vestul: 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9; 12,30; 16,30, la grădină — 20,15.
• Regele Lear : MIORIȚA — 10,30; 
16; 19,30.
• Los Tarantos : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20.30.• Secretul din Santa Vittoria : 
COSMOS — 15; 17.45; 20.30.
• Cazul C.L. : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.• Omul din Sierra : PROGRESUL 
— 15.30: 18; 20.
• Vagabondul : LAROMET — 
15,30; 19.

16,30;

HERAS-
animate 
10.

bivol negru : TIM-
9-—20,15 în conti-

pîndă — 9, Bomba
— 10,30; 12.30; 14,30,

1»,

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Theodor 
Vavayanis (Grecia). Solistă : Sofia 
Cosma — 20.• Teatrul de operetă : Rose Marie
— 19,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara
giale4* (sala Studio) • Cui i-e frică 
de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
land'ra" (sala din str. Alex. Sabla): 
Povestiri din pădurea vieneză
— 20.• Teatrul Mic ; Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul Giulești (la Arenele Romane) : Omul care a văzut moar
tea — 20.• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion VasiresciT* (Ia Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Revista la volan 
— 20.• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul Infern 
— 19,30; (la grădina „Boema") : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

S-a petrecut intr-una din nop
țile trecute pe lacul Mostiștea. 
Gheorghe Stelică, Nicolae Vin- 
ttlă și Alexandru Marin din co
muna Dorobanțu (Ialomița) s-au 
urcat intr-o barcă, proprietatea 
întreprinderii piscicole din Călă
rași, și au pornit la prins pește 
din... setcile care se aflau în 
apă. Paznicul B. Brătan, con- 
statind lipsa bărcii și văzindu-i 
pe cei trei in acțiune, i-a somat 
să se întoarcă. In loc să dea curs 
avertismentului, aceștia i-au 
răspuns, amenlnțîndu-l cu moar
tea. Aflat în exercițiul funcțiu
nii, paznicul a tras cu arma de 
vinătoare, rănindu-i superficial. 
Cei trei au sărit in apă, dar la 
mal au ajuns numai doi. Marin 
Alexandru, care nu știa să înoa
te, s-a înecat. Scos la mal, el ți
nea în mina încleștată două cu
țite pumnal. Braconajul i-a fost 
fatal.

| N-a ținut

într-una din zilele trecute, Ma
ria Lupu din Craiova s-a prezen
tat la ghișeul sucursalei C.E.C. 
din localitate pentru a ridica o 
sumă de bani de pe un libret 
C.E.C. Salariatei de la ghișeu i 
s-a părut ceva suspect. A sesi
zat miliția și așa s-a descoperit 
că posesoarea actelor era, de 
fapt, Victoria Ganea din comuna 
Izvoare (Dolj), recidivistă în ma
terie de fals în acte. De data a- 
ceasta, își schimbase identitatea, 
aplicîndu-și poza pe un alt bu
letin, sustras împreună cu libre
tul de economii. Falsul părea 
perfect. N-a ținut însă... fi
gura !

Rubricâ redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— Nicăieri nu m-aș fi 
putut realiza, din punct de 
vedere profesional, atit de 
deplin ca aici. Este, dacă 
vreți să știți, locul ideal de 
muncă și de afirmare a 
posibilităților pentru profe
sia mea.

O clipă ni s-a părut că 
omul din fața noastră glu
mește. L-am scrutat atent. 
Nu. Marcel Laurențiu era 
cit se poate de serios. Ros
tise frazele dinainte pe un 
ton apăsat și grav. Se stră
duia cu tot dinadinsul să 
demonstreze, și prin mina 
arborată, că e atît de ferm 
convins de cele afirmate, 
incit simpla lor punere la 
îndoială ar considera-o jig
nire personală.

Și, totuși, am „îndrăznit" 
să-1 contrazicem. Cum pu
team fi de acord că pen
tru un inginer silvic, cu 
specialitatea exploatarea 
pădurilor, locul ideal de 
realizare profesională este 
postul de șef al serviciu
lui tehnic la... întreprinde
rea de gospodărie comuna
lă a municipiului Brașov ?

Poate credeți că e vor
ba de un om in vîrstă care 
— la crepusculul carierei, 
după o viață întreagă pe
trecută în pădure, după ce 
a valorificat ani îndelun
gați avuția forestieră a 
țării — a obosit și s-a re
tras intr-un post la oraș ? 
Nu, omul cu care stăm 
de vorbă este tînăr, n-are 
decît 33 de ani, iar din cei 
12 ani care s-au scurs de 
la absolvirea facultății, ul
timii opt — cei mai pro
mițători, de obicei anii 
cînd un tînăr specialist se 
află în plinătatea forțelor 
creatoare și dă maximum 
de randament în munca 
profesională — și i-a chel
tuit aici, la întreprinderea 
de gospodărie comunală, 
ocupindu-se de salubritate, 
ștranduri, cimitire etc.

— E vorba insă și de 
spații verzi — ține să adu
că un argument „zdrobi
tor" Marcel Laurențiu.

De curiozitate, i-am soli
citat să ne înfățișeze în ce 
a constat, in ultimele săptă
mîni, activitatea serviciului 
tehnic, din care — preci
zăm — mai fac parte încă 
doi ingineri, culmea, tot... 
silvicultori ! Ne-a arătat 
niște „proiecte de amena
jări florale" la pasajul 
Bartolomeu, în zona gării 
etc., în fapt cîteva pete de 
culoare aruncate cam de-a 
valma pe hîrtia de calc și 
cu specificări care de care 
mai „impresionante" : Be- 
tula verrucosa, Acer pla- 
tanidis, Picea excelsa, Pi- 
nus nigra etc. La drept vor
bind — după cum ne-au 
atras atenția chiar unii din
tre foștii profesori ai Iui 
Marcel Laurențiu, de la 
Facultatea de silvicultură 
— aceasta e o treabă de 
horticultor, și nici măcar 
de inginer, ci de tehnician 
horticol. Pe vremuri — și 
chiar și acum, in majori
tatea parcurilor și grădini
lor țării — aceste „amena
jări" le făceau (și le fac !) 
grădinari cu experiență și 
cu gust, fără titluri răsu
nătoare, dar cu o reală și 
profundă cunoaștere a me
seriei. De unde pină unde, 
însă, necesitatea unei di
plome de inginer silvicul
tor — și nu a uneia, ci a 
trei diplome reunite ! —
pentru o asemenea activi
tate ?! ?

Insă surprizele de acest 
gen ne-au întimpinat, în 
cadrul aceleiași întreprin
deri de gospodărie comuna
lă din Brașov, realmente 
la tot pasul. Aici sint con
centrați, intr-un spațiu de 
cițiva metri pătrați, nu 
mai puțin de 7 (șapte) in
gineri silvicultori, de la 
inginerul șef, Gheorghe Ște-

fânescu, pînă la șeful sec
ției... transporturi și salu
britate, Traian Bîrsășteanu. 
Acesta din urmă, de altmin
teri, la cei 34 de ani ai săi. 
n-a lucrat decît un an în 
profesiunea pentru care s-a 
pregătit, după aceea rupînd 
orice legătură cu foioasele 
și coniferele, contemplin- 
du-le cît mai de depar
te (în Brașov am auzit, de 
altfel, o vorbă cu haz și 
cu tîlc, potrivit căreia șe
ful salubrității pe munici-

eît mai comode, goana 
după LOCȘORUL CĂL
DUȚ.

Răspunsurile pe care ni 
le-au dat ni s-au părut 
dezolante pentru că în soa
țele lor am simțit un 
imens gol lăuntric, gol ce 
nu poate fi umplut cu aici 
un fel de fraze frumoase, 
în afara aspectului social 
— al dezertării de la în
deplinirea datoriei asuma
te față de societate, so
cietate ce a investit în ei

capabili de unele momen
te de luciditate — senti
mentul acut al alterării cu
noștințelor acumulate
(...dar nu e norma] oare 
ca o unealtă nefolosită să 
ruginească?). Stînd de 
vorbă cu cițiva dintre ei 
ne-am dat seama că nici 
unui dintre interlocutori nu 
avea. în forul său interior, 
conștiința limpede. forti- 
fiantă a datoriei împlinite, 
a utilității sociale. în vor
bele lor răzbate, din cînd

metrul nobil al profesiei 
însușite, ei s-au autoexilat, 
în fond, din marele clocot 
creator ai vieții noastre ; 
alergind după o viață co
modă, ei își dau tot mai 
mult seama că viața, viața 
reală, autentică. plenară, 
viața de muncă efervescen
tă a societății noastre, îi 
elimină ea însăși pas cu 
pas, îi aruncă tot mai la 
margine. „LOCȘORUL 
CĂLDUȚ" SE DOVEDEȘTE 
PINA LA URMA O ILU-

ANTICAMERA RATĂRII
anchetă socială

piu trebuia să fie neapă
rat un silvicultor, deoare
ce toamna cad frunzele din 
copaci, iar de stringerea 
mormanelor de frunze de 
pe străzi, e firesc — nu-i 
așa ? — să se ocupe un 
om de specialitate !).

Am căutat să aflăm, chiar 
de la cei in cauză, moti
vele acestei bizare concen
trări de „transfugi" din 
silvicultură in birourile 
unei întreprinderi de gos
podărie comunală. Fie
care ne-a adus, desigur, un 
car de justificări, aureola
te, pe cit posibil, cu un 
nimb cît mai „nobil", mai 
„dezinteresat". Toți se fe
reau ca de foc însă de 
destăinuirea sinceră a ade
văratului mobil : goana 
după o muncă și o viață

un capital prețios de cu
noștințe, rămas, în fond, 
nefructificat — e vorba și 
de aspectul strict indivi
dual, cu adinei implicații 
etice, al chiulului fată de 
propriul lor potential crea
tor. Refugiindu-se din ae
rul tare al pădurilor în at
mosfera închisă a birouri
lor de la oraș, oamenii a- 
ceștia tineri, viguroși. por
niți în viață cu un atît de 
bogat bagaj de latente spi
rituale. au fugit de incomo
dități și dificultăți, dar și 
de marea bucurie a infrîn- 
gerii obstacolelor, de satis
facția afirmării plenare 
ea profesioniști și ca oa
meni. Ca o consecință fi
rească, ei încep să trăiască 
tot mai pregnant — în 
măsura in care mai sral

in cînd, ecoul unor amă- 
răoiuni înăbușite.

Traian Birsășteanu, de 
pildă, ne-a întrebat cu un 
zîmbet chinuit :

— Și acum, desigur, ne 
veți da la ziar ? ! Veți ri
dica în capul nostru opinia 
publică ?!

— Nu vedem de ce v-ați 
teme de această confrun
tare, din moment ce vă 
considerați perfect îndrep
tățiți să ocupați asemenea 
posturi...

Tinărul „specialist silvi
cultor în salubritate" a co- 
borit privirea. în fond, cine 
e de vină Dentru situația 
creată ? Marea lor dramă 
e că nu pot arunca vina pe 
nimeni : ei „și-au făcut-o", 
cu propria lor mină ! Au- 
toexpulzîndu-se din peri-

ZIE, O AMĂGIRE, la fel 
de zadarndcă și pernicioasă 
ca toate amăgirile : căci, in 
realitate, „locșorul călduț" 
nu e altceva decit o ANTI
CAMERA A RATĂRII. Iar 
„binevoitorii" de altădată, 
cei care, eludînd prevede
rile legii, le-au înlesnit o- 
cuparea unui loc călduț, se 
dovedesc, în ultimă instan
ță, obiectiv, răuvoitori.

Un caz mai aparte ni 
s-a înfățișat la întreprin
derea de reparații și con
strucții din Brașov. Aici 
am făcut cunoștință cu un 
inginer diplomat în tehno
logia construcțiilor de ma
șini. pe numele său Con
stantin Buda. Se ocupă 
acum de protecția muncii. 
Nu construiește nici o ma
șină : face instructaje cu

constructorii cum să lucre
ze pe schele etc. Treabă 
necesară, desigur, dar ce 
legătură are asta cu spe
cialitatea sa inginereasca .' 

Profund semnificativ pen
tru profilul său este alt
ceva ; el a lucrat efectiv 
in industria construcțiilor 
de mașini — mai precis la 
„Steagul roșu" — pină în 
1965 cind și-a luat diploma 
de inginer. Invățînd la se
ral, a rămas in uzină doar 
atît cit a avut nevoie să se 
justifice față de facultate 
ca să-și urmeze studiile. 
Și apoi uzina, ca o mamă 
bună. îi asigura tot felul 
de avantaje : l-a scutit de 
lucrul în schimburi, i-a 
dat concedii de studii, de 
examene, i-a pus la 
dispoziție o bibliotecă do
cumentară de prim or
din. în clipa însă cînd s-a 

! văzut cu diploma în buzu- 
! nar — și cînd era normal 
i să-și valorifice competen

ța dobîndită pe tărîmul 
construcțiilor de mașini e- 
xact. acolo unde necesită
țile producției o cereau, în 
uzina care l-a susținut ma
terial și moral pe timpul 
studiilor ! — Constantin
Buda și-a luat pălăria șl 
a plecat într-un post mai 
ușor, mai feriit de greutăți 
și de probleme. Mai era 
un motiv pe care ni l-a de
clarat cu inimă ușoară.

— Acolo n-aveam șansa 
să obțin prea repede lo
cuință, aici mi s-a dat ime
diat...

Nimeni nu tăgăduiește 
faptul că locuința repre
zintă o problemă deloc ne
glijabilă, dar se poate ad
mite oare ca ea să precum
pănească hotărîtor asupra 
altor considerente, acelea 
fundamentale, cum sînt da
toria morală față de colec
tivul din mijlocul căruia 
ai pornit, imperativul etic 
de a-ți valorifica optim cu

noștințele pe care le-ai a- 
cumulat gratie condițiilor 
prielnice create de socie
tatea noastră ? Să te îm
pingă pe calea ratării ?

— Ce ați realizat în ca
riera dumneavoastră de in
giner pe planul creației 
tehnice ? Prin ce vă justi
ficați calitatea consemnată 
în diplomă ? — l-am în
trebat pe Constantin Buda.

Răspunsul vădea că „in
ginerul" Buda nici măcar 
nu și-a pus vreodată a- 
ceastă problemă ! Era ca o 
ilustrare vie — prin ne
gație ! — a adevărului că 
numai angajarea activă, 
totală in miezul unei acti
vități ce-ti permite valori
ficarea deplină a valențelor 
personalității este în mă
sură să ferească intelectul 
de anchiloză, să păstreze 
spiritul în acea stare de 
tensiune fecundă din care 
rodesc autenticele satisfac
ții lăuntrice. Despre Con
stantin Buda. ca și despre 
silvicultorii pe care i-am 
amintit mai înairțte. ca și 
despre alții, se poate spune 
că au o existență ciudată, 
atemporală sau. mai bine 
zis, la periferia timpului, a 
epocii. Stînd de vorbă cu 
ei ne-am încredrlrițat încă 
o dată de un adevăr psi
hologic verificat : timpul 
trăiește in oameni doar atit 
cit oamenii trăiesc în timp.

Iar „locșorul călduț" — 
această redută a individua
lismului și, nu o dată, a 
fugii lașe din fata greută
ților — se demonstrează 
a fi, un trist și șubred 
adăpost, pe care nici un fel 
de stupefiant al conștiinței 
nu-1 poate preface in pa
latul năzuit, visat de ama
torii posturilor comode.

Victor BIRLĂDEANU 
Nicolae MOCANU
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Cîfa Ecoul chemării Consiliului
OPERATIVITATE, Național al Frontului

ELASTICITATE,
EFICACITATE
există în activitatea
financiar bancară?

Parte 
măsuri 
nizării, 
nomiei 
privind sistemul de finanțare și credi
tare a unităților economice, aplicate 
experimental îr.cepînd din anul tre
cut. au fost astfel concepute incit să 
asigure îmbunătățirea activității fi- 
nanciar-bancare, lărgirea drepturilor, 
sporirea cointeresării și răspunderii 
unităților economice in utilizarea fon
durilor pe care lc administrează, con
comitent cu întărirea rolului pîr
ghiilor financiare în economie, în ve
derea gospodăririi cît mai raționale a 
mijloacelor materiale și bănești, 
creșterii eficientei în toate sectoarele 
vieții economice.

în ultimul timp, în mai multe orașe 
din țară au avut loc consfătuiri de 
lucru la care au participat cadre de 
conducere din Ministerul Finanțelor, 
Banca Națională. Banca de Investiții, 
din centrale industriale și întreprin
deri. Consfătuirile au prilejuit un 
schimb de păreri în legătură cu re
zultatele experimentării noilor regle
mentări în domeniul finanțelor 
creditului. S-au făcut propuneri 
perfecționare a unor prevederi 
actele normative respective, de 
tărire a gestiunii economice, de creare 
a unor legături mai suple și mai di
recte între unitățile economici? și or
ganele finanelar-bancare. Pe margi
nea concluziilor desnrinse din aceste 
dezbateri am avut convorbirea pe care 
o redăm mai jos :

— Cum se reflectă îri rezultatele 
activității economice efectul măsurilor 
experimentate ? Se poate aprecia că 
ele au creat condiții pentru gospodă
rirea mai rațională a mijloacelor ma
teriale și bănești, pentru creșterea 
rentabilității producției ?

— La această întrebare se poate 
răspunde afirmativ, cu toate că tim
pul care s-a scurs de la punerea în 
aplicare a măsurilor în cauză — un 
an și cîteva luni — este relativ scurt. 
Totodată, trebuie să ținem seama că 
obținerea unor rezultate economice 
superioare în ultimul timp este rezul
tanta unui complex de factori, nu nu
mai a măsurilor de perfecționare a 
sistemului de finanțare și creditare, 
iar evaluarea contribuției pe care a- 
c^ste măsuri au adus-o la' îmbunătă
ți ea rezultatelor economice ar fi mai 
mult decît dificilă.

Se poate însă aprecia eă no”e re
glementări au creat condiții de fo
losire mai judicioasă a capacități
lor de producție și a mijloacelor cir
culante, de a se anela cu mai mu’t 
discernămînt la creditul bancar, atât 
pentru producție cît și pentru inves
tiții, pentru cointeresarea unităților 
economice în reducerea cheltuielilor 
de producție. în planificarea si re<4!- 
zșrea unor beneficii cît mai mari. 

.Desigur, noile reglementări nu epui
zează toate pcMibiVtătile de nerfec- 
ționare in acest domeniu, mat cu 
seamă datorită marii complexități si 
varietăți a P’-oblemelor financiare din 
etapa actuală de dezvoltare a econo
miei noastre, urmind ca. ne b’za 
experienței acumulate. Regle
mentări să fie îmbunătățite.

— Unii specialiști din întreprinderi 
și centrale susțin că unitățile econo
mice ar trebui să aibă competențe și 
mai largi in planificarea si utilizarea 
miiloacelor materiale și bănești. Care 
este părerea dv. in această pri
vință ?

— Examinarea atentă a noilor re
glementări, comparativ cu cele care 
au funcționat anterior, relevă indiscu
tabil creșterea competențelor unități
lor economice în planificarea si uti
lizarea mijloacelor materiale și 
bănești, în principal în domeniul 
investițiilor, al planificării și utiliză
rii mijloacelor circulante și al repar
tizării șl folosirii beneficiilor. Trebuie 
însă precizat că între lărgirea dreptu
rilor și competențelor unităt’lor eco
nomice și „autonomia" lor totală exis
tă o mare deosebire. Aplicarea in pia
ța economică a principiului centralis
mului democratic reclamă încadrarea 
unităților economice intr-o fermă dis
ciplină de plan și financiară. Noile 
reglementări în domeniul financiar- 
bancar. ca și celelalte măsuri, repre
zintă tocmai rodul căutării soluțiilor 
optime de îmbinare judicioasă a celor 
două elemente de bază ale centralis
mului democratic — conducerea cen
tralizată în problemele matore și ini
țiativa creatoare a unităților econo
mice în rezolvarea problemelor cu
rente. legate de întregul ciclu apro- 
vizionare-productie-desfacere. în a- 
cest context, mi se pare a avea va
loare de postulat ideea că activitatea 
centralelor st întreprinderilor trebuie 
supusă controlului societății prin in
termediul unor oraane snectei'zate, 
cum sînt cele ale Ministerului Finan
țelor și ale băncilor finanțatoare, a- 
cest control reprezentând una din la
turile importante ale mecanismului 
economiei noastre naționale.

— Avînd în vedere binecunoscutele 
avantaje pe care le prezintă folosirea 
creditului și dobînzii ca virghii eco
nomice, se pune întrebarea dacă 
există posibilități de a îmbunătăți

integrantă a ansamblului de 
privind perfecționarea orga- 
conducerii și planificării eco- 
naționale, noile reglementări

sistemul de creditare, de a perfec
ționa in continuare relațiile dintre 
organele financiar-bancare ți unită
țile economice ?

— Nu numai că există posibilități, 
dar — după cum am mai spus — îm
bunătățirea continuă a pîrghiilor fi
nanciare, implicit a creditului și a 
dobînzii, constituie o legitate în eta
pa actuală. Promovarea unor mo
dalități și forme cit mai adecvate in 
creditarea întreprinderilor și centra
lelor industriale, elasticizarea în con
tinuare a creditării, sporirea operati
vității acordării, creditelor, au drept 
scop simplificarea unor opera
țiuni, eliminarea unor elemente de 
formalism. Desigur, aceasta nu în
seamnă , abdicarea de la respectarea 
legalității, renunțarea la folosirea cu 
exigență a resurselor financiare ale

și 
de 

din 
în

Interviu cu prof. dr.
Iulian VĂCÂREL

prim-adjunct al ministrului finanțelor

țării. în legătură cu Această aș dori 
să relev că unii conducători de uni
tăți și specialiști consideră — evi
dent în mod eronat — eă unitățile 
bancare ar trebui' să acorde credite 
în cuantumul solicitat de centrale, 
fără vreun control, iar centralele să 
fie autorizate de a folosi creditele 
bancare fără nici o îngrădire. Or, în 
felul acesta, s-ar,putea ajunge la un 
volum de credite necontrolate care ar 
putea determina chiar dezechilibre, 
deoarece economia nu dispune de 
resurse de creditare nelimitate. De 
aceea, nu se pot acorda credite nidi 
unei unități economice fără ca sta
tul — prin organele bancare respecti
ve •— să nu controleze dacă există 
garanția că ele vor fi utilizate pentru 
necesități reale ale producției, în 
condiții de eficiență care să asigure 
totodată rambursarea lor la termen, 
în legătură cu aceasta, aș vrea să 
relev că volumul creditelor este limi
tat in orice țară, indiferent de siste
mul său economic, aceasta fiind o mă
sură ce se ia pe plan național pen
tru a nu se rupe echilibrul monetar. 
Controlul creditului este pretutindeni 
exercitat de băncile care ÎI acordă, 
pentru că este firesc să nu se dea 
împrumuturi bănești, cu 
chiși.

Pentru a elasticiza mai 
temui de creditare ar fi 
+11 ‘ ...................
la __
dreptul să convină asupra acordă
rii unui credit, criteriul să-l con
stituie nu nivelul organului ban
car (sucursală sau filială), ci vo
lumul activității economice, eventual 
nivelul cheltuielilor de producție pe o 
zi ale întreprinderilor subordonate 
centralei industriale respective. De a- 
semenea, consider că este necesar să 
se studieze simplificarea calculelor în 
cazul solicitării unor credite, cum ar- 
fi cele pentru nevoi temporare, pre
cum și în cazul verificării lunare a 
garanției, calculele ce se fac în pre
zent consumind un volum mare de 
muncă. Exercitarea cu înaltă răspun
dere de către centralele industriale a

ochii în-

sis-mult 
poate u- 

ca la stabilirea limitei pînă 
care centralele și banca * au

atribuțiilor și competențelor cu care 
sînt investite în obținerea creditului, 
în utilizarea și rambursarea acestuia, 
mărirea operativității în acordarea 
creditului, o mai rapidă adaptare a 
creditului la necesitățile întreprinde
rii,, stabilirea unei colaborări mai 
directe sînt căi menite să contribuia 
la îmbunătățirea in continuare a re
lațiilor între unitățile economice și 
cele bancare.

— In domeniul investițiilor, există 
păreri că băncile finanțatoare ar dis
pune in prezent de mai puține posi
bilități de a localiza deficiențele la 
unitatea economică vinovată. Cum 
trebuie înțeles acest lucru ?

— Nu se poate accepta o asemenea 
părere. Noile reglementări, pe lingă 
faptul că asigură acoperirea fonduri
lor de investiții într-o proporție mult 
mai mare din resursele proprii ale 
centralelor industriale, asigură în a- 
celasi timp și un control mai temei
nic asupra beneficiarilor de investiții, 
pe calea creditelor acordate pentru u- 
nele lucrări mai mici, pentru utila
jele și instalațiile tehnologice, pen
tru piesele de schimb, obiectele de 
inventar și alte cheltuieli de investi
ții. Unii specialiști din întreprinderi 
și din centralele industriale au în
țeles că prin noile măsuri băncile 
trebuie să se substituie beneficiari
lor și să acționeze direct asupra pro- 
'iectăhților.7 constructori lor. furnizori
lor de utilaje, care ar fi eventual 
vinovați de nerespectarea unor ter
mene sau altor clauze contractuale. 
Or. avînd în vedere că relația de 
credit există între bancă și beneficia’-, 
sistemul este astfel conceput incit 
banca să acționeze asuDra beneficia
rilor prin dobînzi diferențiate etc.. 
iar aceștia — la rîndul lor — asupra 
partenerilor în culpă, luind măsuri 
pentru a-și recupera eventualele pe
nalizări.

Desigur, nu se poate afirma că nu 
există și aci posibilități de perfec
ționare. In orice caz. insă, băncile nu 
se pot transforma în organe de ar
bitrare a diferendelor care se nasc în 
realizarea planului și a contractelor 
economice.

— Ținînd seama că ați participat la 
mai multe consfătuiri de lucru în 
care s-au dezbătut rezultatele expe
rimentării noilor reglementări, v-am 
ruga, in încheiere, să ne împărtășiți 
concluziile ce considerați că s-au des
prins dini aceste consfătuiri.

— In primul rînd, din dezbaterile 
care au avut Ioc rezultă — după 
cum am mai spus — că noile măsuri 
in domeniul finanțelor și creditului 
și-au atins în mare măsură scopul, si 
anume de a acționa în sensul imuul- 
șionării factorilor favorabili creșterii 
eficienței economice, de a determina 
unitățile economice să 
bine și de a sancționa 
lucrează slab.

Consfătuirile au scos 
în evidentă foloasele deosebite 
practicii încetățenite de partid de a 
întreține un larg d’alog cu cadrele din 
economie, cu specialiștii, în proble
mele importante ale vieții economice 
și sociale, ceea ce face ca deciziile 
luate să constituie expresia voinței 
și gindirii colective, să fie bazate pe 
condițiile concrete ale fiecărei etape 
pe care o parcurgem.

lucreze 
pe cele

încă o

(Urmare din pag. I)

fie depozitată recolta. Aceleași în
trebări trebuie să și le pună orga
nele agricole județene în mul
te județe — Brăila, Buzău, Con
stanța. Galați. Teleorman — toa
te utilajele care vor fi folosite 
în campania agricolă de vară au 
fost revizuite și reparate, s-a făcut 
în cea mai mare parte etanșeizarea 
combinelor pentru a se preveni 
pierderea boabelor. Cu toate că 
timpul este Înaintat, pină la în
ceputul acestei săptămîni, în între
prinderile agricole de stat șl sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii. repararea combinelor a fost 
realizată în proporție de 94 la sută, 
iar a preselor de balotat paie de 
95 și respectiv 93 ia sută. Despre 
cauzele care au determinat întâr
zierea reparării acestor utilaje s-a 
scris. Este vorba atit de lipsa unor 
Piese de schimb, cit și de unele ne
ajunsuri în organizarea muncii. Pa
ralel cu grăbirea lucrărilor care să 
permită aducerea în stare de func
ționare a acestor utilaje este ne
cesar ca, pină la începerea din . 
plin a lucrărilor, să continue veri
ficarea combinelor și celorlalte uti
laje pentru a se remedia eventua
lele defecțiuni in vederea folosi
rii depline, pe toată durata cam
paniei de vară, a întregului parc de 
mașini la strîngerea recoltei.

Totodată, trebuie avut în vedere

mai 
care

dată 
ale

Convorbire consemnată de 
Comellu CÂRLAN

Unității Socialiste
JUDEȚUL IAȘI

Chemarea Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste a stîrnît și în rîndul 
oamenilor muncii din unitățile județului lași 
un larg ecou. Colectivul Uzinei metalurgice, 
de pildă, studiind posibilitățile de organizare 
mai bună a producției și a muncii, de folo
sire mai judicioasă a mașinilor și instala
țiilor, precum .și a timpului de lucru, de re
ducere permanentă a consumurilor specifice, 
și-a suplimentat angajamentele inițiale la 
producția globală, de la 1'1 milioane lei la 18 
milioane lei, iar Ia producția marfă, de la 14 
milioane lei la 20 milioane ici. Aceasta în
seamnă producerea a 2 300 tone țevi și pro
file din otel peste angajamentul inițial, ceea 
ce permite suplimentarea livrărilor la fon
dul pieței de la un milion la trei milioane 
lei, iar Ia export de la 600 tone la 1 000 tone 
peste prevederi. Totodată, economiile supli
mentare la prețui de cost se vor ridica la 
2,5 milioane lei, față de 150 000 lei angaja
ment initial : beneficiile suplimentare vor 
spori la 4 milioane, fată de 2,5 milioane lei, 
iar economiile de metal vor fi de 250 tone, 
față de 200 tone cit era angajamentul inițial.

Colectivul de salariati de la Uzina de fibre 
sintetice și-a suplimentat și el angajamentul 
cu încă 10 tone fibre, 20 tone fire. 15 tone 
metanol si 190 tone granule poliesterice ; de 
asemenea, s-a angajat să producă utilaje și 
piese de schimb în valoare de 300 000 lei. 
Totali zînd aceste valori materiale, rezultă o 
majorare a angajamentului anual total de Ia 
33 milioane lei la 36.3 milioane iei.

Dună cum ne-a informat tovarășul 
stant.in Ursuleanu, directorul Uzinei 
nice de material rulant din Pașcani, 
ceastă întreurindere producția globală 
mentară pe acest, an se va ridica Ia 14 mi
lioane lei, fată de 9 milioane lei cît a fost 
angajamentul initial, iar producția marfă 
vindută și încasată suplimentară la 12 mi
lioane lei, fată de 3 milioane lei : beneficiile 
peste plan vor ajunge la 4,1 milioane lei. fala 
de uumai 1.5 milioane lei cu cît se angaja
seră initial • economiile suplimentare la orei 
de cost vor însuma 700 000 lei. față de 500 000 
lei angajament inițial.

La fabrica „Țesătura" din lași preocuparea 
pentru folosirea din plin a capacităților 
producție și a timpului de lucru pentru 
losirca rațională a materiei prime etc 
condus la suplimentarea angajamentului 
n-oductia globală eu 1.2 milioane lei și 
400 000 lei la beneficii. Și-a amplificat an
gajamentul initial si colectivul fabricii de 
tricotaje „Moldova", ridicînd astfel produc
ția globală de la 3,7 milioane' lei Ia 3,9 mi
lioane lei, iar beneficiile suplimentare de la 
.500 000 iei la 750 000 lei.
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Manole CORCACI

JUDEȚUL GORJ
Pentru toate colectivele unităților indus

triale din județul Gorj chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste a 
constituit un înflăcărat îndemn patriotic la o 
matură și temeinică analiză a tuturor posi
bilităților și resurselor existente in vederea

valorificării lor superioare, a îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor actualului cincinal, pre
cum și a propriilor angajamente luate în în
trecerea socialistă în acest an.

In dezbaterile care au avut loc în toate 
unitățile economice, la locurile de muncă, 
pe secții și sectoare, s-a chibzuit gospodă
rește, hotărîndu-se unanim suplimentarea 
propriilor angajamente. Colectivul Combina
tului de exploatare și industrializare a lem
nului Tg. Jiu s-a angajat să realizeze in 
plus, față de angajamentul inițial, 1000 mp 
parchete, 2 100 mc lemn celuloză, 200 mc lăzi 
de fag etc., ceea ce înseamnă o producție 
globală suplimentară de 3 milioane lei față 
de 2 milioane lei cît era angajamentul ini
țial. Cu un milion lei a fost suplimentat și 
angajamentul inițial Ia producția marfă.

Hărnicia colectivului întreprinderii meca
nice Sadu s-a confirmat incă o dată cu pri
lejul dezbaterilor care au avut loc în toate 
secțiile uzinei cu prilejul chemării Consiliu
lui Național al F.U.S. Înțelegînd cerința jus
tificată a unei cantități mai mari de piese 
de schimb pentru frigiderele Fram, colectivul 
întreprinderii s-a angajat să producă aseme
nea piese peste prevederile din planul pe 
acest an, în valoare de 10.2 milioane lei, fată 
de 8,7 milioana cît era angajamentul initial.

Alăturîndu-și voința și hotărîrea tuturor 
cetățenilor tării, cărora li se adresează che
marea Consiliului Național a! F.U.S., mi
nerii GOrjului răspund cu însuflețire prin 
fante remarcabile. Cuvîntul participanților la 
adunările salariaților de la Exploatările mi
niere din Motru și Rovinari se poate tran
scrie ne scurt astfel : o producție suplimen
tară de 50 000 tona lignit brut, față de 30 000 
tone cît se angajaseră inițial să trimită ter
mocentralelor patriei peste planul anual.

Vii și mature dezbateri au avut loc și în 
secțiile uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești. In cadrul acestora, numeroși 
meșteșugari au reliefat Importantele rezerve 
de care dispune fiecare loc de muncă pentru 
sporirea producției marfă și prestări servicii 
industriale și neindu .triale. Totalul angaja
mentelor meșteșugarilor se ridică la 8 mi
lioane iei peste prevederile planului, eu 5 
milioane mai mult decît angajamentul inițial.

M. DUMITRESCU

JUDEȚUL ARGEȘ
In însuflețite adunări, colectivele întreprin

derilor industriale din județul Argeș și-au 
suplimentat și ele angajamentele luate inițial 
in întrecerea socialistă. Harnicii muncitori ai 
întreprinderii de poduri metalice și prefa
bricate din beton au hotărit să obțină în plus 
o producție marfă de 3 milioane lei și 220 tone 
construcții metalice. Hotărit să încheie și a- 
cest an cu realizări remarcabile, colectivul 
Combinatului de exploatare și industrializa
re a lemnului Pitești și-a mărit și el angaja
mentele cu 3.5 milioane lei la producția glo
bală și marfă și cu 1,5 milioane lei beneficii 
și economii la prețul de cost. Minerii bazinu
lui cai’bonifer Schitu Golești s-au angajat să 
realizeze suplimentar 10 tone cărbune, iar 
lucrătorii fabricii de stofe „Argeșeana" — im
portante cantități de țesături.

Gh. CÎRSTEA

Vedere din interiorul uzinei „Laminorul"- Brâila. In imagine, sala de decojire a ba
relor de oțel

că pe unele suprafețe recoltarea se 
vorba 

ploilor 
îmbu- 
încăr-

va face manual. Este 
de culturile căzute in urma 
abundente, a celor puternic 
ruienate sau atunci cind 
cătura mare ne combină nu asigură

să se acorde prioritate suprafețe
lor ce vor fi semănate cu culturi 
succesive și in special porumbului 
pentru boabe.

Desfășurarea în cele mai bur.e 
condiții a lucrărilor agricole de

De

recoltarea in termen optim. De a- 
ceea. în fiecare unitate trebuie or
ganizate din timp echipe de cosași 
și secerători. asigurindu-se 
uneltele necesare și 
creze din zori și 
Pentru încadrarea 1 
limitele stabilite in
de lucru este necesa,r 
cialiștii să supravegheze
stadiul de coacere pentru a nu 
se scăpa momentul optim de recol
tare și a evita orice pierdere. Mi - 
nisterul recomandă ca la recoltare

toate 
să lu- 

seara. 
lucrărilor in 

i programele 
ca spe- 

zilnic

care
pini

vară și in special a recoltatului și 
uimagazinării recoltei, este condi
ționată in cea mai mare măsură de 
organizarea muncii, de capacitatea 
conducătorilor de unități agricole, 
a direcțiilor generale agricole ju
dețene de a dirija operativ com
binele și utilajele agricole de la o 
fermă la alta, dintr-o unitate la 
alta în funcție d,e nevoi. Intr-o 
campanie agricolă atât de complexă 
cum este cea de față. în mod nor
mal apar probleme care trebuie re
zolvate operativ și cu cea mai

mare răspundere. Este vorba nu 
numai de mișcarea utilajelor, ci și 
de asigurarea pieselor de schimb, 
a combustibilului, dirijarea acțiunii 
de preluare a cerealelor. urmărirea 
condiționării lor in cazul cind au 
un procent mai mare de umiditate. 
In acest scop. în fiecare județ au 
luat ființă colective formate din 
cadre de conducere ale întreprin
derilor și unităților județene care 
au sarcini în legătură cu pregăti
rea și desfășurarea lucrărilor din 
campania agricolă de vară. Ceea 
ce trebuie să caracterizeze activi
tatea acestor colective este opera
tivitatea în luarea deciziilor și ur
mărirea practică pe teren a modu
lui cum sînt duse Ia îndeplinire 
sarcinile stabilite. Ministerul a in
dicat ca, în perioada recoltării pă- 
ioaseior, toți specialiștii agricoli 
din cadrul direcțiilor generale »- 
gricolc județene și ai unităților 
subordonate să se deplaseze pe te
ren, unde pe lingă atribuțiile lor 
de serviciu. Intr-un grup de uni
tăți, să răspundă de modul în care 
se desfășoară lucrările de recol
tare, eliberare a terenurilor, exe
cutarea arăturilor și insămințarea 
culturilor succesive.

Campania de recoltare a cerea
lelor păioase a început. Oamenii 
muncii din agricultură sînt che
mați să depună eforturi susținute 
pentru ca. in timpul cel mai scurt, 
întreaga recoltă de cereale din a- 
cest an să ajungă, fără pierderi, 
din cîmp în magazii.
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• Cine-a inventat 
O.K.M. și O.K.B.?

deUzina 
din Plo- 
cunoscu- 
invenție 
părerea 
fi ’n

De curînd, 
utilaj chimic 
iești a făcut 
tă o mare 
care, după 
autorilor, va
stare să revoluționeze 
întreaga tehnică a a- 
paraturii de măsură și 
control. Noul produs, 
denumit 
O.K.M.. 
traducere liberă 
seamnă 
se anunță ca un 
strument de măsura 
și control universal. în 
stare să Înlocuiască 
voltmetrele, amper- 
metrele, șublerele, in 
fine orice aparat de 
acest gen. Mai mult, 
în prospect se spune 
că el este practic, ief
tin și îndeosebi foarte 
comod în exploatare. 
Te așezi pe scaun, te 
legi lă un ochi, iar cu 
celălalt privești... re
buturile. Așa se face

prescurtat 
ceea ce în 

în- 
„ochiometru", 

in-

că pentru secția ca- 
zangerie, din cadrul 
Uzinei de utilaj chi
mic din Ploiești, nu 
s-a mai achiziționat 
de mult timp amper- 
metre și voltmetre, 
pentru măsurarea pa
rametrilor de sudurii 
l'olosindu-se în schimb 
noua invenție. Ea s-a 
extins și la măsurarea 
temperaturii cuptoru
lui de Încălzire a ta
blelor.
fiind desființate i 
plet. Se spune 
unul din autorii 
venției O.K.M. ar 
exclamat plin de 
tisfacție : O.K.B. ! — 
dică O.K., băieți, mer
ge și așa. Cît o să 
mai meargă așa, ră- 
mine de văzut. Ches
tiunea este alta : cine 
nlătește „invenția" ? 
Și cine-1 premiază pe 
inventatori ? Și — mai 
ales — cu ce ?

termocuplurile 
coni

că 
in- 

fi 
sa- 
a-

„...Și avînd dinsa, 
întreprinderea de gea
muri din Buzău, mare 
trebuință de apă caldă, 
pentru cele ce face, 
fără zăbavă a purces 
la dumneaei uzina 
„Vulcan". Și lăsînd 
acolo bănet doldora, 
— cit s-ar zice în vre
murile de peste veac 
900 000 de galbeni — 
s-a înturnat acasă 
cu un cazan nov-, 
nouț, taman potrivit 
pentru lumeștile ei în
deletniciri. Iar după 
aceea, știre n-avem ce 
s-a petrecut, că toate 
s-au învolburat și în
cețoșat, numai sărma-

■ nul cela de cazan șade 
în grămezi de bucăți 
și de tablă și hapsîna 
de rugină , îl mușcă și 
nimenea nu-1 ostoiește 
pre el. Zice-se eă 
uzina-mamă „Vulcan" 
nu îl poate ridica în 
picioare, dinsa avînd 
treburi o mie și una 
și chiar pînă peste

• cap. Și văzindu-se tare 
vitregită, întreprinde
rea de geamuri a fă
cut grabnică chemare 
la Trustul 2 de con- 
strucții-montaje din

cetatea lui Bucur, să 
trimită acesta, fără 
zăbavă, logofeți, cu 
grijă, firman și doxa 
să-l urce pe voinic In 
picioare. Și căzut-au 
ei la învoială, cu arvu
nă și aldămaș. Și 
numa ce trecu o vre
me, și in zări nu se 
zăriră nici urmă de lo
gofeți, nici călări, nici 
în „Dacia 1300". Ve- 
nit-au, in schimb, sem
ne rele de la trust, de 
răzgîndeală și pus con
tra, că decît să-l ridi
ce. Drept care caza
nul șade și acum tot * 
ca mai înainte, și pe 
o rînă, in adăstarea 
obștescului sfirșit de 
praf și pulbere ! Drept 
pentru care cu sîrg 
am înscris această hro- 
nică spre știința de 
viitor a feciorilor de 
nepoți ai strănepoțilpp 
noștri, care trăi-vor 
prin anii una mie nouă 
sute și vreo șapte de
cenii, să afle și ei pă
țania urgisitului cazan 
și să dea blagoslove- 
niile cuvenite celor ce 
li se cuvin, după cu
viință".

Dacă e adevărat că 
rîsul fortifică, 
specialiștii r 
de construcții 
îmbunătățiri 
din Galați au devenit 
veritabili atleți, mai 
ales că de ultimul 
1 aprilie au admi
nistrat o păcăleală 
zdravănă celor de la 
întreprinderea de ex
ploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri fun
ciare din Brăila. Ci
neva de la trust a pus 
inîna pe telefon și cu 
o voce sugrumată de 
emoție a lansat între
prinderii un S.O.S. dis
perat :

— Alo, trimiteți-ne 
de urgență 10 screpere. 
Lucrările de la digul 
Vădeni-Latinu ame
nință să se oprească 
din cauza lipsei aces
tor utilaje. De dv. de
pinde totul.

Receptivi, 
au dislocat 
pere de la

executate in Insula 
Mare a Brăilei și, fără 
să-și arunce ochii pe 
calendar, le-au expe
diat cu primul tren la 
Galați. Cu personalul 
de deservire cu tot.

Cei din trust le-au 
incuiat însă in maga
zie lingă alte 10 scre
pere — proprietate 
proprie — au trimis in 
concediu pe muncito
rii care le însoțeau și 
și-au văzut de ale lor.

Nimic de zis, spiri
tuali oameni — ar pu
tea să colaboreze și la 
„Urzica". Poate că to
tuși la Departamentul 
de îmbunătățiri fun
ciare din Ministerul A- 
griculturii. Industriei 
Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor s-o găsi 
vreun specialist mai 
puțin șugubăț, care să 
socotească exact 
costat gluma cu 
perele. Că, prea 
perată...

i cap, 
vai de acoperiș

Credeți că încă nu 
s-a găsit pînă acum 
metoda ca o construc
ție să poată începe de 
la acoperiș în 
Eroare 1 Direcția 
nerală agricolă a ju
dețului Satu-Mare are 
toate motivele să sus
țină paternitatea unei 
asemenea metode. A- 
nuil trecut, în cadrul 
unor consilii intercoo- 
peratiste, a început 
construcția unor mari 
obiective zootehnice: 
un complex de ingră- 
șare a porcilor de 
45 000 capete La Mof- 
tin, o îngrășătorie de 
tăurași pentru 5 000 
capete la Livada și o 
fermă de 500 vaci 
Odoreu. Fiind 
rate 
construcțiile au 
ridicate plnă Ia 
periș, dar fără 
litatea de a 
Cauza ? Din 
de asbociment 
sare 
patra ți) 
trebuit 
intermediul Ministe
rului Agriculturii. In
dustriei Alimentare, 
Silviculturii și Ape-

jos ? 
ge-

la 
asigu- 

toate condițiile, 
fost 

aco- 
posibi- 

avansa. 
plăcile 
nece- 
metri 

ar lj 
prin

(90 000 
care 

primite

lor, nu «-a obținut 
repartiție decît pen
tru o cantitate infimă. 
Ca urmare, respecta
rea termenelor de 
punere în funcțiune 
a obiectivelor 
t.ite (sfirșitul 
este series | 
tă. Direcția 
de investiții < 
nister a fast 
incă din aprilie de cei 
de la Satu-Mare: „Ce 
facem, schimbăm do
cumentația spre a o 
adapta la alte mate
riale ? Calculăm o 
nouă structură de re
zistentă pentru un 
altfel de acoperiș ? 
Demolăm fundația și 
zidăria ?“ „Nici vor
bă 1 Dați-i zor înain
te, se rezolvă într-o 
lună I" — li s-a răs
puns. Lunile trec, iar 
acoperișurile rămin in 
același stadiu. Adică 
in stadiul că nu exis
tă. Să fie acoperite 
cu vorbe și promisi
uni nu se poate. Tot 
ce putem noi este să 
adaptăm și să para
frazăm un proverb și 
să-l punem ca titlu 
acestei note.

• amin- 
anului) 

periclita- 
generaiă 

din mi- 
alertată
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Investiții în economia Georgeta DAN-SPANOIU

istorice

ECONOMICĂ SOCIOLOGICA

POLITICĂ

pro- 
ce se 
unei 
unui

stu- 
ro- 
30. 
de 
în-

de muncă industrială4*
„Relațiile umane în grupeleRomâniei (1966-1970)“

„Pagini de istorie socială

Reflectînd necesitățile stringente 
ale economiei naționale, ale dez
voltării ei complexe și dinamice, 
investițiile reprezintă calea princi
pală de înfăptuire a acumulării. 
Volumul și eficiența economică a 
investițiilor influențează într-o mă
sură considerabilă ritmul dezvoltă
rii forțelor de producție, mersul 
mereu ascendent al economiei na
ționale în ansamblul său.

De aceea, apreciez că lucrarea
„Investiții în economia României — 
1966—1970", apărută nu de mult în 
Editura științifică, constituie o con
tribuție de seamă la întregirea bi
lanțului cincinalului trecut, la re
liefarea justeței politicii partidului 
nostru în domeniul dezvoltării și 
modernizării rapide a mijloacelor 
de muncă, pe baza cuceririlor ști
inței și tehnicii, a ridicării eficien
ței muncii sociale.

Lucrarea este elaborată de un 
colectiv de specialiști de prestigiu, 
activiști cu munci de răspundere 
în diverse domenii economice, cadre 
didactice universitare ; conducerea, 
coordonarea și redactarea întregii 
lucrări fiind asigurate de dr. Mihai 
Diamandopol, ing. Ion Românu și 
loan Erhan.

în lucrare se analizează utilizarea 
unei părți însemnate din venitul 
național pentru creșterea potenția
lului economic — bază a ridicării 
nivelului de trai — subliniindu-se 
rolul acumulării în realizarea poli
ticii economice și social-culturale a 
Partidului Comunist Român, men- 

rate înalte a acu- 
un imperativ de 

însemnătatea inves-
ținerea unei 
mulării, ca 
prim ordin, 
tițiilor drept cale principală de 
materializare a fondului de acumu
lare. Examinîndu-se direcțiile și 
orientările principale ale progra
mului de investiții, se reliefează 
ideea esențială că politica de in
vestiții a avut în vedere necesitatea 
continuării neabătute a industriali
zării țării, prin orientarea efortu
rilor spre o industrie dinamică și 
complexă, rentabilă și competitivă, 
care să constituie suportul princi
pal pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale.

Este demn de menționat faptul că 
autorii analizează direcțiile și orien
tările programului de investiții în 
corelație cu dezvoltarea susținută a 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, punînd în evidență semni
ficația accelerării ritmului de intro
ducere și extindere a tehnicii noi 
In toate ramurile economiei națio
nale, lărgirii bazei de materii pri
me, valorificării superioare a aces
tora, îmbunătățirii substanțiale a 
calității produselor etc.

Din cel mai amplu capitol al lu
crării, intitulat : „Investițiile — fac
tor important al dezvoltării ramu
rilor 
ceea 
gînd 
greș . . . .
realitate împlinită. în anii cinci
nalului trecut au fost cheltuite peste 
314 miliarde lei pentru investiții in 
sectorul socialist, din care 87 la sută 
au fost orientate spre sfera pro
ducției materiale. Repartizarea fon
durilor de investiții pe principalele 
ramuri ale economiei naționale con
firmă atît opțiunile și prioritățile 
politicii partidului în domeniul in
vestițiilor în întreaga operă de in
dustrializare socialistă a țării, cît 
și elementele definitorii ale perioa
dei 1966—1970, reieșite din necesi
tățile diferitelor ramuri în raport 
cu obiectivul general al unei dez
voltări armonioase și echilibrate a 
economiei în ansamblu. Din boga
tul material faptic se degajă con
cluzia că în anii 1966—1970, în toate 
ramurile economiei naționale s-au 
realizat sporuri însemnate ale fon
durilor de investiții, care au deter
minat importante modificări struc
turale de ordin calitativ.

Lucrarea pune în evidență ideea 
că înfăptuirea vastului program de 
investiții în perioada 1966—1970 a 
urmărit ca, paralel cu asigurarea

unei juste proporționalități în dez
voltarea ramurilor economiei națio
nale, să se realizeze amplasarea ra
țională a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, conferind inves
tițiilor rolul unei pîrghii importante 
în apropierea nivelurilor de dezvol
tare a tuturor județelor patriei.

Valoarea lucrării este mărită prin 
aceea că autorii aduc în prim plan 
aspectele calitative, de profunzime, 
care țin de esența programului de 
investiții. în acest sens este meri
toriu studiul consacrat examinării 
problemelor creșterii eficienței eco
nomice a investițiilor. Se subli
niază în mod cu totul just că 
la scara economiei naționale, efi
ciența investițiilor, avînd o contri
buție esențială în obținerea unui 
ritm înalt al reproducției lărgite, 
a constituit principala cale de a 
asigura baza materială necesară în
floririi întregii societăți. Ideea este 
susținută cu argumente teoretice și 
faptice, demonstrîndu-se în final că 
abordarea științifică, realistă a a- 
cestei probleme a impus cunoaște
rea deplină a elementelor tehnice 
și economice esențiale ale ramurilor 
respective, aprofundarea metodelor 
și tehnicii de analiză economică, 
corespunzător complexității probler 
melor pe care le ridică activitatea 
de investiții.

Interesante mi se par și aspec
tele referitoare la proiectarea in
vestițiilor și cercetarea științifică în 
construcții, ca și capitolul privind 
construcțiile și aportul lor la reali
zarea investițiilor.

Lucrarea se încheie cu sublinierea 
perspectivelor pentru perioada 
1971—1975 în domeniul investițiilor.

Prin nivelul său științific, lucra
rea răspunde neîndoios unor ce
rințe ale practicii și teoriei econo
mice. Utilitatea lucrării este sporită 
de bogatele date statistice, tabele, 
grafice, judicios alcătuite și selec
tate, care permit o înțelegere pro
fundă a multiplelor aspecte pe care 
le incumbă politica de investiții.

Lector univ. dr. 
Dumitru CIUCUR

Printre elementele 
luate în considerare in 
organizarea științifică 
a producției, a apărut 
în ultimul 
nou, de o 
importantă, 
pondere crește o dată 
cu accelerarea progre
sului tehnic — rela
țiile umane constitui
te în procesul muncii. 
Relevarea formelor de 
manifestare și a im
plicațiilor lor în pro
cesul muncii oferă un 
vast și fertil cîmp de 
investigare cercetări
lor științifice, care pot 
identifica astfel noi și 
noi posibilități de spo
rire a randamentului, 
a productivității mun
cii sociale.

Există în acest sens 
unele începuturi pro
mițătoare în cercetă
rile sociologice și psi
hologice întreprinse la 
noi, care-și găsesc ex
presie și în volumul 
recent apărut în Edi
tura Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia : „Relațiile uma
ne în grupele de mun
că industrială", de 
Georgeta Dan-Spânoiu.

Ceea ce particulari
zează prezentul vo
lum. față de alte stu
dii apărute pînă acum 
pe această temă, este 
multilateralitatea cer
cetării care caută să 
surprindă numeroase 
fațete ale fenomenu
lui și să ofere celui 
interesat o imagine cît 
mai completă, de fo

ISTORICĂ

timp unul 
deosebită 
a cărui

los teoretic și mai a- 
les practic.

Un prim obiectiv al 
cercetării — efectuată 
timp de doi am in trei 
întreprinderi industri
ale din București, 
Brașov și Ploiești — 
îl constituie studierea 
relațiilor funcționale 
in grupe, adică a ace
lor relații ce se for
mează pe baza inter
acțiunilor colective si 
individuale, structura
te în .funcție de sar
cina de producție a co
lectivului respectiv. E- 
xistă, deci, un „model" 
strîns legat de sarcina 
de producție după care 
trebuie 
grupa de muncă 
scopul 
ment sporit. Raționa
lizarea optimă la ni
velul grupei înseam
nă luarea în con
siderație. pe lingă 
dimensiunile majore 
ale producției, și a 
factorului subiectiv — 
muncitorul — în du
bla sa ipostază : ca 
membru al colectivu
lui și ca individualita
te. înzestrată cu a- 
numite calități.

în analiza cîtorva 
aspecte psihosociale ale 
relațiilor funcționale 
dintre maistru și gru
pa sa. autoarea ope
rează o distincție in
teresantă. cu implica
ții practice deosebite 
pentru moralul si ran
damentul grupei. Inte
grarea muncitorului 
cuprinde două laturi 
— una funcțională și

organiza tă 
în 

unui randa-

alta informațională. 
Pentru a acționa cu 
un randament cit mai 
ridicat, muncitorul — 
se subliniază în lucra
re — trebuie să înțe
leagă diferitele mă
suri care se iau, ne
cesitățile care le-au 
impus, să nu simtă a- 
ceste măsuri drept co- 
ercitiuni, ci să le gin- 
dească utilitatea. Cer
cetările întreprinse a- 
rată că acolo unde nu 
se tine cont de aceas
tă cerință, unde noile 
măsuri sînt anunțate 
în ultima clipă, se 
produc tulburări de 
comportament la nive
lul grupelor. în acest 
sens institutionaliza- 
rea formelor de con
ducere colectivă, par
ticiparea efectivă a 
muncitorilor la luarea 
deciziilor contribuie și 
la rezolvarea justă a 
problemelor relațiilor 
de muncă.

Prin complexitatea 
tematică — deși pe a- 
locuri îmbrățișarea 
gamei largi de proble
me este făcută în de
trimentul profunzimii, 
iar limbajul este ade
sea prea pretențios — 
prin concluziile valo
roase, de ordin prac
tic și teoretic des
prinse. studiul se în
scrie ca o contribuție 
la elucidarea acestui 
atît de important ele
ment care este facto
rul uman al produc
ției.

Paul DOBRESCU

Cred că una din 
blemele interesante 
pun la alcătuirea 
culegeri antologice, 
autor care a căutat să fa
că în primul rînd operă 
militantă, de propagare a 
ideilor Partidului Comu
nist Român, este aceea 
dacă scrierile sale, pă
trunse de spiritul și de 
imperativele luptei parti
dului, păstrează fiziono
mia distinct marcată a 
personalității autorului. 
Culegerea lui Ștefan Voi
cu, „Pagini de istorie so
cială", recent apărută în 
Editura politică, îndreptă
țește un răspuns afirma
tiv la această chestiune.

în paginile culegerii, a- 
utorul reunește piese re
prezentative ale unei bo
gate activități publicisti
ce Sînt materiale diver
se ca întindere și gen pu
blicistic — de la studiul 
masiv, construit metodic, 
la amintiri sau recenzii 
succinte ’—> îmbrățișind 
cronologic două perioade 
distincte de dezvoltare is
torică a tării ; una — cu
prinsă între anii 1935 — 
1939. iar cealaltă — anii 
imediat următori eliberă
rii tării.

Cîteva articole scrise 
mai tîrziu gravitează de 
fapt, prin problematica 
lor, în jurul perioadelor 
care concentrează majori-» 
tatea materialelor anto
logiei. Figurează în an
tologie piese apărute 
în publicații ca 
Nouă", „Societatea 
mîine", „Soarele", 
vîntul liber", „Viața ro
mânească". pînă la 1939, 
sau „Scînteia", „Contem
poranul", „Lupta de cla
să" după 1945.

Deși au un larg dia
pazon tematic, artico-

„Era 
de 

„Cu-

EDITURA ION CREANGĂ

Ilie CEAUȘESCU

economice", reiese clar că tot 
ce în urmă cu cinci ani a fost 
și imbold înflăcărat spre pro- 
și prosperitate este astăzi o

u

AGRARĂ

Colecția „Ceres"
„Piersicul" de Șerban Constan- 

tinescu este o lucrare de un gen 
deosebit apărută de curînd în 
editura „Ceres". Pe lingă fap
tul că se ocupă de cultura unei 
specii pomicole care s-a extins 
mult în ultimii ani, dar referi
tor la care există puține lucrări 
de specialitate, cartea are o 
puternică notă de popularizare a 
cunoștințelor din acest domeniu. 
In capitolele ei, începînd cu 
cele care se referă la organo- 
grafia piersicului și terminînd 
cu descrierea celor mai bune 
soiuri pentru condițiile din țara 
noastră, se dau numeroase cu
noștințe tehnice de specialitate 
care pot fi înțelese de toți cei 
care doresc să se ocupe de cul
tura acestui pom fructifer deo
sebit de valoros. Cartea intr-un 
format mai mic are un nivel 
grafic ridicat, conține numeroase 
schițe și planșe în culori.

Cu această carte se inaugu
rează propriu-zis noua colecție 
„Ceres" care se adresează unei 
pături Djgi de cititori, dornici 
să cunoască tehnica agricolă 
modernă. Spicuim cîteva din 
viitoarele apariții : „Erbicidele 
in horticultură", „Lăptăria în 
ferma zootehnică", „Creșterea 
puilor și a bobocilor", „Crește
rea purceilor". Desigur, tema
tica va trebui îmbogățită astfel 
ca în această colecție să se poa
tă găsi răspunsuri la multiplele 
probleme tehnice actuale in le
gumicultura, viticultură și vini- 
ticație, pomicultură, zootehnie 
și în alte domenii ale agricul
turii.

Literatura istorică consacrată ma
rilor bătălii revoluționare purtate 
sub conducerea partidului comunist 
de către oamenii muncii din țara 
noastră s-a îmbogățit recent cu o 
nouă lucrare : „P.C.R. — stegarul 
luptelor revoluționare din anii 
1929—1933“ de dr. Ilie Ceaușescu. a- 
părută în Editura științifică.

Supunînd unei investigații de pro
funzime un vast material documen
tar, în bună parte inedit, autorul 
reușește un contur al cadrului e- 
conomic, social si politic românesc 
din perioada 1929—1933, o analiză 
pertinentă a genezei și particulari
tăților marii crize economice în ta
ra noastră.

Relevînd capacitatea P.C.R. de a 
uni în jurul său masele largi popu
lare, creșterea continuă a influen
tei sale în rîndurile oamenilor mun
cii, autorul arată că aceasta s-a 
datorat • în cea mai mare măsură 
faptului că partidul a știut să se 
afirme ca exponent și apărător al 
principalelor lor revendicări, al in
tereselor lor vitale. Sînt aduse date 
și aprecieri noi asupra unui aspect 
mai puțin tratat în literatura de 
specialitate și anume lupta pentru 
respectarea și îmbunătățirea legis
lației muncitorești, pentru denun
țarea. în fața opiniei publice româ
nești și internaționale, a măsurilor 
antimuncitorești și antipopulare 
luate de cercurile guvernante pen
tru ieșirea din criză.

Firesc, spațiul cel mai mare în 
lucrare îl ocupă luptele organizate 
și conduse de P.C.R. în această pe
rioadă de puternice convulsii socia
le, analiza procesului de radicaliza
re a maselor, investigarea formelor 
și metodelor deosebit de variate 
folosite de partid pentru atragerea 
în luptă a maselor largi muncitoa
re și făurirea unității lor de acți
une. în cadrul acestui proces sint 
bine evidențiate importanta Con
gresului al V-lea al P.C.R., a unor 
plenare ale C.C. al partidului în 
clarificarea unor probleme majora 
ale dezvoltării economice și social- 
politice ale României, în intensifi
carea activității partidului în rîn- 
dul proletariatului din ramurile de 
bază ale economiei naționale, din 
marile centre industriale, în adop
tarea unei orientări mai realiste și 
elastice în problema realizării uni
tății de acțiune a clasei muncitoare. 
Ni se pare de asemenea demnă de 
relevat alături de punctarea unor 
momente de culme ale luptelor 
muncitorești din perioada crizei e- 
conomice (puternica încleștare de 
clasă de la Lupeni din vara lui 1929, 
eroica ridicare la luptă a petroliș
tilor de pe Valea Prahovei din ia
nuarie 1933, greva de la 15—16 fe
bruarie a ceferiștilor de la Ateli
erele Grivița-București), reușita 
autorului în relevarea unor tră- 

acțiunilor 
ani : aces-

sături esențiale ale 
muncitorești din acei 
te acțiuni au cuprins toate ramu
rile de producție și toate orașele 
tării, s-au desfășurat la un grad

lele pun în evidentă o u- 
nitate de concepție și uni
tate de atitudine; ele sînt 
mărturii ale unei poziții 
militante, mereu recepti
ve la vibrația epocii, an
gajate plenar în lupta 
partidului comunist, în 
viata politică, ideologică, 
economică, socială a vre
mii. Ne intilnim în cu
legere cu largi conside
rații despre rezultate
le investigației socio
logice a echipelor 
dențești în satele 
mânești, din anii 
sau despre mișcarea 
cercetări monografice

ticolele și studiile sale, 
autorul „Paginilor de is
torie socială" abordează, 
dintr-o perspectivă inte
resantă. vădind o largă în
țelegere a situației, pro
blemele făuririi unității de 
acțiune a clasei munci
toare, și ale închegării ți
nui front popular anti
fascist, care au preocupat 
atît de stăruitor partidul 
comunist. în articolul ,.A- 
lianțele noastre firești" 
regăsim atributele pozi
ției P C.R din perioada 
premergătoare războiului 
în domeniul politicii ex
terne — orientarea clară

ridicat de intensitate, au îmbinat 
strîns revendicările economice cu 
cele politice, au reușit să mobili
zeze deopotrivă mase largi de mun
citori, indiferent de orientarea lor 
politică

Un capitol special analizează con
secințele luptelor proletariatului 
din 1929—1933 asupra dezvoltării 
ulterioare a tării noastre, contribu
ția pe care au adus-o 
spiritului revoluționar 
de oameni ai muncii, 
rîndurilor 
prestigiului 
îmbogățirea 
la călirea și 
dre devotate pînă la sacrificiu cau
zei celor ce muncesc Un merit al 
cărții îl constituie și fixarea locu
lui luptelor munoitorești din țara 
noastră, in ansamblul confruntări
lor de clasă din acei ani pe plan 
european și mondial.

Volumul mare de informație, ca 
și nivelul tratării problemelor, în
scriu această lucrare ca pe o re
ușită în cimpul literaturii istorice 
românești.

la creșterea 
al 

la 
și

maselor 
întărirea 
sporirea 
sale, la

partidului
și autorității 
experienței partidului, 
maturizarea multor ca-

Silviu ACHIM

//

M. Eminescu : POEZII („Bi
blioteca școlarului")
I. Agirbiceanu : FILE DIN 
CARTEA NATURII („Biblio
teca pentru toți copiii)
Ion Pop Reteganul : CRÎNCU. 
VINATORUL CODRILOR 
Marij Banuș : NORU VISĂ
TORII ȘI AMICII SAI
Fănuș Neagu : CASA CARE 
SE LEAGĂNĂ
Nicolae Damian : FETE ȘI 
BĂIEȚI („Biblioteca contem
porană")
Ilie Tănâsache : BOMBA DIN 
FORT („Biblioteca contem
porană")
Călin Gruia : VÎNTURA
LUME
Silvia Cinca : TRENUL FĂ
RĂ STAȚII
Mircea Pop : AVENTURI CU 
ULIUL SțlM
Teodor Dragomirescu : 
GRĂDINĂ PE LUMINA

o

EDITURA JUNIMEA
Dumitru Ignea : CONDAM
NAT LA MOARTE
Toader Hrib : CRONICA DE 
ARBORE
Radu Cârneci : CINTIND
DINTR-UN ARBORE
Ilaralambie Țugui : SUB CE
RUL MIORIȚEI
Vasile Constantinescu : LA 
ȚĂRMUL CLIPEI
Petre Mâlcomete, Alecu Floa- 
reș, Vasile Pîrvu : RITMURI 
CONTEMPORANE. Județele 
din Moldova in anii construc
ției socialiste

UNIVERSALĂ

treprinsă de Institutul so
cial român sv.b conduce
rea lui D. Guști, cu ana
liza critică a ideologiei 
progresiste a lui C. Stere, 
unul dintre studiile mar
xiste de referință în pro
blema da tă, cu dezbaterea 
lucrării lui Petre Andrei 
..Sociologia generală", 
dezbatere care subliniază 
înălțimea intelectuală, 
pasiunea ideii si preocu
parea pentru a restabili 
noblețea și demnitatea u- 
mană. ca trăsături carac
teristice de profil ale sa
vantului ieșean. O mare 
zonă a preocupărilor in 
activitatea de cercetare și 
publicistică a lui Ștefan 
Voicu o reprezintă pro
blema agrară. Examina
rea realităților economice 
ale satului românesc re
vine. cu insistență atît 
în perioada premergă
toare celui de-al doi
lea război mondial, rit 
și după eliberare. în ar-

și conștiința răspunderii 
pentru destinele 
ale țării.

Partea a doua 
gerii e domina'tă 
ocupările pentru 
problemelor 
economice socialiste, 
conține însă și studii 
articole înfățișînd o ga
mă largă de alte aspecte 
politice, sociale, cultura
le — de la poziția Ro
mâniei in timpul tratati
velor de pace de la Pa
ris. pînă la profilul re
vistei „Contemporanul" în 
noul climat cultural al 
tării, sau de la alegerile 
comitetelor sindicale din 
întreprinderi în 1946, și 
pînă la importanta isto
rică și semnificația reali
zării partidului unic mun
citoresc.

Articolele 
Voicu aduc cu ele pulsa
ția vie a momentelor în 
care au fost scrise. în a- 
cclasi timp însă. în arti-

a cule- 
de pre- 
analiza 

construcției 
Ea 
Și

lui Ștefan

LITERARA

Vasile NICOLESCU

„Clopotul nins"
Acum un sfert de secol, Vasile 

Nicolescu își edita prima carte de 
versuri. De atunci, incă patru vo
lume de poezie au văzut lumina 
tiparului, subliniind realitatea că 
poetul este unul dintre cei care-și 
drămuiește îndelung versul. Nu-i 
mai puțin adevărat că în acest răs
timp, poetul a publicat numeroa
se eseuri și a tălmăcit, în româ
nește, creația unor cunoscuți stihui- 
tori ai liricii universale.

Aflăm firește în relativ restrîn- 
sa prezență editorială semnele u- 
nei etici a scrisului, ale exigenței 
creatorului în fața propriei sale o- 
pere, stăruința de a-și domina na
tura romantică, încărcată de mari 
pasiuni și elanuri. Poetul își mo
delează sensibilitatea printr-o gîn- 
dire lucidă, interpunînd permanent 
temperamentului ardent cenzura u- 
nei conștiințe formată în spiritul 
armoniei și echilibrului clasic. Re
zultatul acestei fuziuni mi se pare 
a fi poezia unei delicate sensibili
tăți și a unei intelectualități su
perioare din volumul „Clopotul 
nins", apărut la Editura „Emi
nescu".

Nicăieri, in trecutele versuri ale 
poetului, strădania de a „concilia" 
stările native, gesturile și actele o- 
riginare cu viziunile și atitudinile 
meditative, contemplative impuse 
de rațiuni de înălțare a unui edi
ficiu liric complex, nu ni se des
coperă mai clar ca în „Clopotul 
nins".

Așa cum observam, natură ro
mantică, creatorul însoțește fiorul 
cunoașterii eu fascinația spațiilor 
nesfîrșite, lăcașuri eterne ale visu
lui și dorului de înalt. Mirajul ne
cunoscutului deșteaptă latente forțe 
interioare 
tul "iși 
căile de 
n-am să mă mai pot întoarce — / 
dacă n-am să mai pot găsi un
ghiul aceia de fulger, / ...pierdut 
prin dezacordatele spații... ?“ (COS
MOS). îndoiala nu-și are originile 
în neputință ori în neînțelegere ; 
poetul se simte legat de o vatră de 
unde-i vine tăria de a se înălța în 
zborul temerar, un teritoriu al său

de conservare ; 
cercetează cu
întoarcere : „Și

poe- 
teamă 

dacă

de care se simte legat : „Patrie, a- 
ripa mea / stîncă pe care steaua 
se culcă, / inefabilă nea / / Verb 
nesfîrșit : a fi, a vedea, / arcuin- 
du-se ca văzduhul / spre-ntîia și 
ultima stea. / Patrie, aripa mea" 
(TĂRÎM). Aici se află, de fapt, o- 
bîrșia cîntecului : „Cintecui vine de 
Sus dintre neguri stelare. / Eu, din 
mituri amare de mare — / ...Cîn- 
tecul vine din murmurul greu al 
pămintului. / Eu, din vatra-nstela- 
tă și fluierul vintului — / Cîntecul 
vine din nori care-și strigă asaltul / 
Eu, din glasul ce ține înaltul".

Intuind organicitatea teluricului 
cu spiritualul, versurile încărcate 
de fiorul plenitudinii, de aromele 
proaspete ale pămintului îmbrăți
șează lumea în armonii solare. A- 
ceastă bogăție de succesiuni și for
me, culori, trăiri și sentimente, 
deșteaptă emoții, atitudini și stări 
sufletești care cern peste lume o 
lumină nouă. Poezia se transformă 
în cîntare, reamintind o realitate 
primară a lirismului. Cintarea as
piră la rosturi demiurgice t „Ești 
prundul grav sub colbul de aștri 
adunat, / Luceafărul de taină și 
glasul care urcă / In albe zodii vi
sul de păsări legănat. / / Tu veste 
dai prin sihle / Cînd cerbii aripi 
cer / Și-n carnea albastră-a zilei / 
Nuntitul tău pocal / Revarsă zori 
și umple cu cintece un cer / Vi- 
brind in noi, din raze, un 
svelt, portal" (GLASUL 
URCA).

Aspirația spre cunoaștere 
pare, deci, ca o expediție plină de 
peripeții. Dar poetul nu-și uită nici
odată condiția pămînteană. Scruta
rea universului interior ii descope
ră o lume pasionantă în imensita
tea ei. Poezia sa are semnificația 
unui mod de existență, a partici
pării totale la mișcarea vieții, a 
atitudinii trăite cu intensitate răs
colitoare, în stare să purifice, să 
înalțe, să lumineze ființa umană.

Din orice punct am porni cerce
tarea asupra poeziei lui Vasile Ni
colescu — creație care oferă mul
tiple fațete — se cere evidențiată 
concizia, limpezimea și muzicali
tatea, ținuta aleasă a versului care 
subliniază potențialul ideatic și 
sensibilitatea aparte a poetului. 
Poezia sa pledează pentru echilibru 
și limpiditate.

magic, 
CARE

ne a-

Emil VASILESCU

UNDINA Iși ia rămas bun
Povestiri germane din doua decenii

EDITURA ALBATROS

Povestirea scurtă este 
astăzi o specie literară 
tot mai mult gustată de 
marele public cititor. Ea 
nu constituie un gen facil. 
Dimpotrivă. Rari sint 
prozatorii cu adevărat in- 
zestrați 
bilă a 
loroase, 
nuvele, 
cu tilc. 
tile este, 
sențial intr-o 
narațiune, 
urmărește 
printr-un 
prin evocarea unei scene, 
prin istorisirea peripețiilor 
eroilor săi, un mesaj de 
ordin spiritual, o consta
tare etică, o concluzie fi
lozofică sau un comenta
riu al istoriei social-poli
tice.

Povestirea scurtă cores
punde, așadar, gustului li
terar modern. De aceea, 
considerăm că inițiativa

in construirea a- 
unei schițe va- 
a unei scurte 

a unei povestiri 
Tocmai acest 
de altfel, e- 

asemenea 
Povestitorul 

să comunice 
portret moral.

UNIVERS de a 
antologii ale ge

nului este binevenită. Să 
amintim, de pildă, selec
ția de nuvele ucrainene 
contemporane intitulată 
„Au trecut în goană caii" 
sau volumul „Undina iși 
ia rămas bun" cuprinzind 
lucrări ale unor povesti
tori germani din ultimele 
două decenii. Intilnim in 
această antologie scriitori 
atît din Republica De
mocrată Germană, cit șt 
din Republica Federală a 
Germaniei, nume cunos
cute la noi, din opera că
rora s-au tradus in româ
nește unele scrieri repre
zentative, alături de care 
apar o serie de tineri scri
itori. Cele mai importante 
grupări și curente literare 
sint prezente în volum. 
Selecția povestirilor, ca și 
prețioasele note bibliogra
fice care le însoțesc, au

Editurii 
publica

fost intocmite de Suzi Hir- 
sch. Traducătorii — ludith 
Coman. Despina Michaela 
Bogza, Const, lanculescu 
— sint dintre cei mai 
competenți cunoscători ai 
literaturii germane.

Peisajul literar pe care 
ni-l oferă volumul 
dina iși ia 
este 
sânt. Un peisaj deloc mo
noton, variat prin modali
tățile, prin instrumentele 
folosite pentru a-l crea, ca 
și prin tărimurile explo
rate. Ceea ce domină, in 
mod evident, in nuvelisti
ca. germană din deceniile 
care au urmat după cel de 
al doilea război mondial, 
este tendința firească a 
celor mai autentici din
tre scriitori — tineri sau 
virstnici — de a proceda 
la un sever examen de 
conștiință. Literalii se în
torc asupra epocii revo-

„Un- 
rămas bun" 

deosebit de intere-

Iute, asupra timpului lor, 
asupra lor înșiși. Cele 
mai interesante texte din 
acest volum evocă anii în
tunecați ai nazismului, 
războiul și perioada grea, 
de mari eforturi, ce a 
mat după dezastru.

tn sfârșit, găsim in 
lumul „Undina iși ia 
mas bun" schite și 
vestiri în care ficțiunea 
se asociază cu analiza psi
hologică, în care elemente 
fantastice se împletesc cu 
un filon ironic, sau care 
încearcă să se ridice la 
rangul unor parabole cu 
semnificație filozofică.

Indiscutabil, această 
antologie a nuvelisticii 
germane din ultimele de
cenii ne oferă prilejul 
unor adevărate satisfacții 
de cititor, ca și teme me
ditațiilor noastre.

ur-

vo- 
ră- 
po-

Nicolae BALOTA

Florența Albu : ARBORELE 
VIEȚII
Mircea Ciobanu : ETICA (ver
suri)
Anghel Dumbrăveanu : POE
ME DE DRAGOSTE
Mircea Radu Iacoban : LU
MEA ÎNTR-O PICĂTURA 
Miron Scorobetc : FEMEIA 
VENITA DE SUS
Constantin Mateescu : FU
MUL BUNICULUI
Kassak Lajos : POEZII („Cele 
mai, frumoase poezii")
Mihai Drăgan : IBRĂILEA- 
NU (micromonografie)

EDITURA
DE LA T. MAIORESCU LA 
G. CALINESCU. 
criticilor români, 
de Eugen Simion („Biblioteca
Eminescu"), 2 volume 
Gheorghe Istrate : POEME 
Damian Ureche : PRINȚUL 
MARELUI PUȚIN
Eugen Zcban : MLAȘTINA 
Costache Olăreanu : VEDE
RE DIN BALCON

Antologia 
întocmită

cole și studii, ca și în no
te și recenzii, se află ele
mente de trăinicie și du
rată ce depășesc momen
tul istoric căruia i-au 
fost adresate. Percepția 
perspectivei istorice, des
chiderea la ceea ce nu
mim dimensiunea istorică 
a proceselor și evenimen
telor, capacitatea de a 
surprinde nuanțele unui 
moment, de a-i transmite 
tonalitatea sa specifică, 
fac din „Paginile de isto
rie socială" o lectură plă
cută și interesantă. Ex
presia sobră, cuvîntul 
cintărit vin să sublinieze 
fermitatea convingerii și 
temeinicia argumentării. 
Experiența vastă de pu
blicist a autorului se sim
te din felul în care știe 
să pună în relief o idee, 
să creiqneze în linii si
gure conturul unei situ
ații. Pornind de la un as
pect parțial al vieții eco
nomice, politice sau soci
ale. autorul dezvăluie cu 
pătrundere semnificațiile 
de ansamblu ale fenome
nelor. caracteristicile lor 
generale. Nu intîmplător 
aduce cu atita fermitate 
un cald elogiu capacității 
concepției marxist-lenini- 
ste de a oferi o orientare 
teoretică de ansamblu, o 
perspectivă de analiză șl 

'judecată unitară, o expli
cație ce tinde spre dez
văluirea esențelor.

Culegerea „Paginii de 
istorie socială" se înscrie 
în peisajul literaturii so- 
cial-economice din Ro
mânia ca un eveniment 
editorial semnificativ.
Damian HUREZEANU 
membru corespondent 
al Academiei de științe 
social-politice

DE ARTĂ

Dan HAULICA

„Calder"
Premisa de la care pornește 

eseul lui Dan Hăulică asupra lui 
Calder — artist a cărui originali
tate conferă operei sale un loc de 
prim ordin în rîndul creațiilor celor 
mai însemnate ale sculpturii con
temporane — are în vedere un as
pect tipic al integrării formelor in
dustriale în mediul ambiant. „Este 
o candoare nouă — se spune — 
in primul rînd, in aspectul obiec
telor industriale, un fel de inocență 
radioasă, incercînd să răscumpere 
păcatul de uscăciune, de tristă 
uniformizare, care împovăra, secu
lar, tehnologia mașinismului", 
Examinînd, cu consecvență, carac
terul specific al formelor concepute 
de Calder, urmărind simbolistica 
presupusă a acestora, Dan Hăulică 
încearcă o definire de ansamblu a 
sculpturii calderiene prin articula
rea, cum este și firesc, a diferite
lor ei aspecte pe fundalul multi
plelor interpretări posibile. Sesi- 
zind jocul grațios al fanteziei, dar 
și gravitatea latentă, încărcătura 
emoțională a unei opere de fac
tură aparent geometric-industrială, 
autorul reface prin abile aluzii li
vrești un portret psihologic edifi
cator și complex al creatorului, 
conferind însăși biografiei datele 
revelatoare ’pentru înțelegerea ope
rei. Fără îndoială că un asemenea 
procedeu — lipsit aparent de 
srrupulozitate și de acea pedante
rie ce reclamă examinarea strict 
morfologică a operelor dezbătute 
și stabilirea valorii lor prin me
toda comparației — alternat cu 
dese incursiuni livrești implică o 
participare totală a cititorului. El 
urmează un sinuos fir al gînduri- 
lor — exprimat adesea în notații 
fugare — care doar urmărite cu 
atenție se încheagă într-un portret 
viu și interesant în interiorul că
ruia, ca într-o cameră tapisată cu 
oglinzi, se pot desluși rezonanțele 
operei. Studiul lui Dan Hăulică 
este un eseu și nu un text de ana
liză riguroasă și rigidă a unui feno
men artistic, din perspectiva unei 
istorii de artă care a precizat și 
consacrat deja valorile. Criticul iși 
oferă repere. recrutate din sfere 
cît mai divers posibile. Literatura 
și filozofia îi oferă unele, psiho
logia și istoria artei, altele. Civili
zația tehnică de astăzi rămîne însă 
reperul către care converg aceste 
considerații. Fără înțelegerea spe
cificității ei situarea lui Calder în
tr-un context artistic adecuat nu 
ar fi nici posibilă și nici reală. No
tațiile sint fugare și dense, ma
niera este uneori de reportaj artis
tic sau de interviu — scopul ur
mărit rămînind vizibil : întregirea 
viziunii. Lejeră și sobră exprima
rea, concisă, se organizează in pa
ragrafe ce dau uneori senzația unor 
succinte imagini cinematografice. 
Intenția de a asigura dinamica 
unui text ce se referă la unele din 
problemele cele mai 
artei contemporane 
salutară. Exprimarea 
cu care Dan Hăulică 
de la alte apariții — 
calitățile acestei 
nează sugestiv una din 
artistice contemporane pline 
rezonanță umană. Nu putem să nu 
menționăm arta fotografică desă- 
virșită a lui Dan Eremia Grigo- 
rescu, cît și condițiile excepționale 
de apariție ale cărții.

Grigore ARBORS

delicate ale 
ni s-a părut 
sugestivă — 

ne-a obișnuit 
este una din 

lucrări ce jalo- 
creațiile 

de

EMINESCU
Valentin Hossu-Longin : TRE
NUL DE FLĂCĂRI
Bucur Crăciun : STRĂZI IN 
MAIAL
Alecsandru Văduva : LA IN
DICATIVUL PREZENT
Anda Basarab : DESCHIDE
REA SPANIOLA
Lucia Borș-Bucuța : ZAMFI
RA, FIICA LUI MOISE- 
VOIEVOD
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Primiri
la Consiliul de Miniștri

Joi la amiază. Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe conducătorii de
legațiilor participante la cea de-a 
Xll-a Consfătuire a miniștrilor să
nătății din țări socialiste, care s-a 
desfășurat la București.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia Gheorghe RădulescV a primit

ÎNCHEIEREA consfătuirii miniștrilor 
SĂNĂTĂȚII DIN ȚĂRI SOCIALISTE

în Capitală s-au încheiat joi lu
crările celei de-a XII-a Consfătuiri 
a miniștrilor sănătății din țări socia
liste.

Au participat delegații din R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, R. P. D. 
Coreeană, Republica Cuba. R. D. 

.Germană, R. P. Mongolă. R. P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară. U.R.S S.. R D. Viet
nam.

Lucrările au fost prezidate de mi
nistrul sănătății, dr. Dan Enăchescu.

Consfătuirea a făcut o amplă tre
cere în revistă a principalelor as
pecte pe care le ridică afecțiunile 
cronice ale aparatului respirator. 
Au fost propuse măsuri privind pro

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. C. U. S.

Joi a sosit în Capitală o delegație 
de activiști ai P.C.U.S., condusă de 
Ivan A. Bondarenko. membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Rostov al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va. face o vizită în schimb 
de experiență în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întâmpinată de Al-

Semnarea Planului de colaborare 
româno-sovietic in domeniul

științelor medicale și ocrotirii sănătății
Joi a avut loc in Capitală semna

rea Planului de colaborare în dome
niul științelor medicale și ocrotirii 
sănătății intre Ministerul Sănătății al 
Republicii Socialiste România și Mi
nisterul Ocrotirii Sănătății a.l Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste pc 
perioada 1971—1972.

Documentul prevede, printre altele, 
schimburi de specialiști în diferite 
domenii ale activității de cercetare 
științifică medicală și schimburi de 
experiență în acest domeniu, partici
parea reciprocă la congrese și alte 
manifestări științifice organizate de 
cele două țări, colaborarea dintre 
institutele de cercetări și efectuarea 
de lucrări în comun. Planul prevede, 
de asemenea, schimburi de materiale 
de informare și documentare care

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

ROMÂNIA—PA TRU FINALIȘTI
o MÎINE SEARĂ, ÎN LUPTA PENTRU TITLUL EUROPEAN : A. MIHAI, V. ANTONIU, C. 
CUȚOV Șl A. NĂSTAC • GRUIESCU, DUMITRESCU, POMETCU, GYURFI, STUMP - ME

DALIAT! CU BRONZ...
începute cu citeva zile în urmă, 

campionatele europene de box de la 
Madrid și-au consumat aseară — în 
două gale de mare atracție și in pre
zența unui public foarte numeros — 
penultimul act : semifinalele. Pe 
rînd, cele 22 de „perechi" au urcat 
ringul oferind asistenței partide 
care, date fiind aplauzele insistente 
și numeroase ce au însoțit evoluția 
celor mai mulți dintre boxeri, pot fi 
apreciate în mod corespunzător. 
Boxul românesc a avut in aceste 
semifinale nu mai puțin de 9 repre
zentanți, fapt remarcabil prin el 
insuși. In susținerea unei asemenea 
aprecieri trebuie arătat că la prece
dentele campionate europene (în 
1969, la București) in aceeași fază 
nu ajunseseră decît 7 boxeri români.

Aseară, primii s-au întrecut semi- 
finaliștii de la categ. muscă. Const. 
Gruiescu l-a întîlnit pe polonezul 
Blazynski, boxer cu o mare forță în 
lovituri. Boxerul nostru, destul de 
activ și punctînd deseori, nu a putut 
evita duritatea pumnilor adversaru
lui. In rundul doi, după un „corp 
la corp", Gruiescu iese cu arcada 
spartă. După consultarea medicului, 
arbitrul de ring permite reluarea 
luptei, pentru ca, la foarte puțin 
timp să dicteze abandonul lui » Gru
iescu... pentru rănire. în cealaltă se
mifinală, spaniolul Rodriguez — sus
ținut in chip specific de „galeria ma
drilenă" — și-a adjudecat victoria la 
puncte în dauna irlandezului Mc 
Laughlin.

O comportare excelentă a avut a- 
seară pugilistul român Calistrat Cu- 
țov, care l-a învins prin K.O. teh
nic în prima repriză pe danezul 
Erik Sivebaek. Recepționînd în plină 
figură o serie de croșeuri și directe, 
danezul nu a rezistat decît 2’25”, ast
fel că reprezentantul nostru, în urma 
acestei victorii (a treia de la înce
putul competiției) se califică în fi
nala categoriei ușoare, unde îl va 
întilni pe Ulrich Beyer (R.D. Ger
mană). învingător prin descalificarea 
în prima repriză a englezului Mike 
Kingwell.

Un meci foarte strîrus. cu schim
buri dure de lovituri, a avut loc 
in limitele categoriei mijlocie mică 
intre sovieticul Valeri Tregubov și 
românul Ion Gyorfi. Victoria a re
venit la limită, cu 3—2, lui Tregu
bov. dar — după cum remarca tri
misul special al Agerpres, Paul 
Ochialbi — ea putea fi atribuită tot 
atât de bine și boxerului român, care 
nu a fost inferior partenerului său.

Gabriel Pometcu nu a mal arătat 
aceeași putere de luptă ca in serile 

joi după-amiază pe Janez Stanovnik, 
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Europa.

în cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă prieteneas- 
oă. au fost abordate unele probleme 
referitoare la activitatea Comisiei 
Economice a O.N.U, in domeniul dez
voltării relațiilor de colaborare și 
cooperare pe continentul european și 
al colaborării României cu acest or
ganism internațional.

(Agerpres)

filaxia și organiza-ea asistenței me
dicale în acest domeniu. Participan
ta au subliniat necesitatea intensifi
cării cercetărilor și orientării aces
tora spre grupele de populație ex
puse mai mult factorilor eu risc de 
îmbolnăvire, in concordanță cu dez
voltarea serviciilor medicale și ela
borarea programelor naționale de 
ocrotire a sănătății.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă.

★
Seara, ministrul dr. Dan Enăches- 

cu a oferit un dineu în cinstea par- 
ticipanților.

(Agerpres)

dea Militaru, membru ’ al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R , 
Nicolae Ionescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al F.C.R., de activiști 
de partid.

Erau prezent! V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

prezintă interes reciproc pentru cele 
dcuă ministere, de literatură medi
cală, de mostre si produse farmaceu
tice.

Planul a fost semnaț din partea ro
mână de dr. Dan Enăchescu. minis
trul sănătății, iar din partea U.R.S.S. 
de acad. prof. dr. B. V. Petrovski, 
ministrul ocrotirii sănătății

Au fost prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Sănătății, ai A- 
cademiei de științe medicale, func
ționari superiori din Ministerul Să
nătății și Ministerul Afacerilor Ex
terne, membrii celor două delegații.

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

(Agerpres)

precedente, astfel că acum’a fost 
eliminat de polonezul Ryszard Tom- 
ezik, cel ce furnizase în ziua anteri
oară marea surpriză, ciștigind in 
fața campionului olimpic Sokolov.

in limitele categoriei semigrea, fi
nala și-o vor disputa iugoslavul 
Mate ParloV (care aseară l-a învins 
la puncte pe Horst Stump) și Ot
mar Sachse (din R.D. Germană), ca
lificat în dauna danezului Jensen.

Deznodămîntul primului meci al 
galei de noapte — opunind. în .ca
drul categoriei semiușoare, pe Aurel 
Mihai spaniolului Escudero — a sur
prins, desigur, pe toți cei 10 000 de 
Spectatori aflați în jurul ringului. 
„Micul ecran" ne-a prilejuit și nouă, 
aici in țară, marea surpriză : in nu
mai 45 de secunde, Aurel Mihai a 
obținut decizia de învingător (prin 
K.O. tehnic) în fața spaniolului. In 
finală, sîmbătă seara, Mihai îl intîl- 
nește pentru titlu pe maghiarul 
Gedo, campion european (învingă
tor acum în fața polonezului Rozek).

Finaliști la categoria cocos sînt ma
ghiarul Badari și sovieticul Melni
kov. Badari s-a calificat in dauna 
lui Aurel Dumitrescu, a cărui com
portare în ring a fost de această dată 
destul de modestă. El i-a permis ad
versarului să puncteze, fără a riposta 
pe măsura așteptărilor. Melnikov 
cîștigă la puncte la irlandezul Daw- 
ling.

Vasile Antoniu și-a asigurat cali
ficarea in finala categoriei semi
ușoare, învingîndu-1 foarte greu pe 
Laszlo Orban (Ungaria), care acum 
doi ani, la București, cucerise titlul 
european la categoria pană. Adversa
rul lui Antoniu va fi sîmbătă „vetera
nul" echipei poloneze, Szczepanski. 
căruia juriul i-a acordat decizia în 
defavoarea sovieticului Hromov.

ÎN CÎTEV
FOTBAL. — In meci retur pentru 

preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipele U.R.S.S. și Olande; 
au terminat la egalitate (0—0). par
tida disputată la Rotterdam. învin
gători cu 4—0 in prima întâlnire, 
fotbaliștii sovietici se califică pentru 
turul următor.

ATLETISM. — Proba de 5 000 m 
din cadrul concursului internațional 
atletic de la Stockholm a fost ciști- 
gată de recordmanul european Dava 
Bedford (Anglia) cu timpul de 
13’24”6/10. In cadrul acestei curse. 
Dave Bedford a stabilit un nou re-

lucră; ile celei de a V a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno cehoslovace de colaborare 

economică si tehnico științifică 
o JAN GREGOR, VICEPREȘEDINTE AL GUVERNULUI CEHO

SLOVAC, A FOST PRIMIT DE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al României, Ilie Verdeț, 
a primit, joi după-amiază, pe Jan 
Gregor, vicepreședinte al guvernului 
cehoslovac, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală româno-cehoslovacă de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, care participă la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a comisiei.

La primire a participat Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române in 
comisie, precum și Miroslav Sulek. 
ambasadorul Cehoslovaciei.

Su timpul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, au fost discutate proble
me privind dezvoltarea, în continuare, 
a relațiilor de colaborare și coope
rare economică dintre cele două țări.

★
în perioada 15—17 iunie s-au des

fășurat Ia București lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-cehoslovace 
de colaborare economică și țehnico- 
științifică.

Comisia a examinat modul de în
deplinire a recomandărilor adoptate 
anterior și a constatat că, in perioa
da care a trecut de la ultima întil- 
nire a președinților celor două părți 
în comisie, colaborarea economică 
dintre cele două țări a continuat să 
se dezvolte, fapt oglindit în crește
rea continuă a livrărilor reciproce de 
mărfuri. Pe baza rezultatelor obți
nute de organele de planificare in 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale celor două 
țări, precum și în temeiul Acordului 
comercial pe termen lung. în perioa
da 1971—1975 schimburile reciproce 
de mărfuri vor cunoaște o nouă dez
voltare.

Comisia a examinat problemele ac
tuale ale colaborării și cooperării c- 
conomice și tehnice româno-ceho- 
slovace și a convenit să adopte mă
suri corespunzătoare pentru impul

A fost dată în folosință 
șoseaua Gura Văii-Sip

A fost dată în folosință calea ru
tieră care traversează Sistemul hi
droenergetic și de navigație „Porțile 
de Fier" și unește cele două maluri 
ale Dunării intre localitățile Gura 
Văii din România și Sip din Iugo
slavia.

Șoseaua nouă Gura Văii — Sip este 
destinată deocamdată numai circula
ției rutiere legate de construcțiile 
sistemului hidroenergetic. In curînd. 
cind ultimele hidroagregate. precum 
și barajul deversor vor fi terminate, 
pe acest drum al prieteniei, coope
rării și colaborării dintre România 
și Iugoslavia se va desfășura traficul 
general.

Pe malul românesc, noul pod trans- 
danubian face legătura cu drumul 
european nr. 94. spre Timișoara Și 
București, iar pe malul iugoslav, este 
racordat la o șosea modernizată pină 
la Belgrad.

(Agerpres)

La semimijlocie, unde reprezen
tantul nostru Zilberman fusese elimi
nat marți seara, finaliști sint ma
ghiarul Kajdi (învingătorul la puncte 
al turcului Sandal) și Wolke din 
R.D. Germană, campion olimpic la 
Mexico.

Tîrziu, după miezul nopții, s-au 
disputat semifinalele la categoriile 
mijlocie (în care evolua și campio
nul nostru Alee Tfăstac) și grea (de 
la care a lipsit campionul european 
Ion Alexe,. eliminat de vest-germa- 
nul Hussing chiar în prima gală...) 
La „mijlocie", mai întâi au boxat 
Iuoțiavicius (U.R.S.S.) și Bratiske 
(R.D.G.) Decizia i-a fost acordată 
pugilistului sovietic.

Năstac l-a întîlnit pe finlandezul 
Virtanen. Ambii boxeri se studiază 
îndelung în prima repriză, practic 
neschimbîndu-se nici o lovitură mai 
serioasă. Odată insă cu începerea 
celei de-a doua, Năstac atacă, sur- 
prinzindu-1 total pe finlandez. Cu o 
lovitură extrem de puternică și pre
cisă la figură, îl trimite la podea pe 
Virtanen, care nu mai poate relua 
lupta ; învingător deci prin K.O. 
Alee Năstac.

La categoria grea, finaliști sint 
sovieticul Cernîșev (ciștigător prin 
K.O. în prima repriză la englezul 
Stevens) și vest-germanul Hussing 
(acesta însă calificat prin ne- 
prezentarea adversarului — polone
zul Dendrys).

Finalele vor avea loc sîmbătă 
seara. în ring vor urca așadar și 
patru boxeri români. Să sperăm că 
ei vor face totul pentru... a nu ră- 
mîne cu medaliile de argint pe 
care, la această oră. le au asigurate.

I. DUMITRIU

RÎNDURI
cord european pe distanța de trei 
mile (4 827.94 m) cu 12’58”2/10.

AUTOMOBILISM. — Duminică 
dimineață, pe traseul București — 
Urziceni — Ploiești — București, 
va avea loc „Raliul actorilor", li 
care, după cum arată și titulatura, 
vor avea acces aulomobiliști spor
tivi din rîndul ..slujitorilor Thaliei". 
Startul se va da la ora 8 din fata 
Teatrului Municipal (lingă Grădina 
Icoanei), iar sosirea, in jurul orei 
11,40 pe stadionul „Dinamo". In con
tinuare, la stadionul dinamovist se 
vor disputa citeva întreceri sporti
ve . 

sionarea. în continuare, a acestei ac
tivități, în spiritul interesului și a- 
vantajului reciproc.

O atenție deosebită a fost acorda
tă cooperării și specializării în pro
ducție în domenii de interes reci
proc, îndeosebi în industria construc
țiilor de mașini, metalurgie, indus
tria minieră, chimie și în alte sec
toare. S-au examinat, de asemenea, 
unele probleme privind continua lăr
gire și diversificare a schimburilor 
comerciale și a colaborării tehnico- 
științifice bilaterale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă. Protocolul în
cheiat cu acest prilej a fost semnat, 
din partea română, de T 'n Pățan. iar 
din partea cehoslovacă de Jan Gre
gor.

★
Cu prilejul încheierii lucrărilor se

siunii, Ion Pățan a oferit un dineu 
in saloanele restaurantului ..Athenăe 
Palace". /

Au participat Jan Gregor, vicepre
ședinte al guvernului cehoslovac, Ma
tei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale economice.

A luat parte, de asemenea. Miro
slav Sulek, ambasadorul Cehoslova
ciei.

*
In cursul dimineții de joi. delega

ția guvernamentală a R. S. Ceho
slovace. condusă de Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului, pre
ședintele părții cehoslovace în Co
misia mixtă guvernamentală ro
mâno-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnieo-stiințifică. a vizi
tat Uzina de cinescoape și Fabrica 
de elemente de automatizare din 
Capitală.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R. P. CHINEZE

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze, condusă de 
Li Sui-cin, ministrul industriei de 
mașini nf- 1, și-a continuat joi călă
toria in județul Brașov. Membrii de
legației, Împreună cu Van Țen-iUan, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, au vizi
tat întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, . din apropierea Brașovului, 
unde le-au fost prezentate metode 
moderne de creștere a animalelor de 
prăsilă.

în continuare, oaspeții s-au oprit la 
Uzina de tractoare, unde au fost în
tâmpinați de Alexandru Mărgăritescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. In principalele 
sectoare ale uzinei, s-a urmărit pro
cesul de fabricare a tractoarelor. 
Directorul general al uzinei a in
format că mai mult de jumătate din 
producția uzinei este destinată ex
portului in aproape 60 de țări ale 
lumii. Recent a fost livrat Republi
cii Populare Chineze un nou lot de 
tractoare de 130 CP

Oaspeții au făcut apoi o scurtă 
călătorie prin orașul Brașov și sta
țiunea turistică Poiana.

în onoarea delegației, ing. Trică

întoarcerea delegației române de la sesiunea 
Conferinței Internaționale a Muncii

Joi seara s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Geneva, ministrul mun
cii, Petre Lupu, conducătorul delega
ției Republicii Socialiste România la 
cea de-a 56-a sesiune a Conferinței 
Internaționale a Muncii.

Dezbaterile actualei sesiuni, a ară
tat ministrul muncii, in cadrul unei 
declarații făcute redactorului Ager
pres, Constantin Pavel — au fost 
axate în principal pe probleme 
privind rolul O.I.M. în dezvol
tarea economică și socială a na
țiunilor, reducerea decalajului dintre 
țările avansate și cele în curs de dez
voltare, adaptarea structurii O.I.M. 
la realitățile contemporane, protecția 
reprezentanților lucrătorilor din în
treprinderi. Delegația română și-a a- 
dus și își aduce in continuare prin re

încheierea lucrărilor Colocviului 
in problemele securității și cooperării 
in Europa organizat de A. D. I. R. I.

La București s-a încheiat joi Co
locviul european cu tema „Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa : etape, proceduri, conținut", 
desfășurat, timp de trei zile, sub aus
piciile Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internaționale din 
România (A.D.I.R.I.).

La masa dezbaterilor s-au întrunit, 
cu acest prilej, aproape 70 de experți 
și specialiști în domeniul relațiilor 
internaționale — personalități științi
fice, reprezentanți a numeroase uni
versități, institute, asociații, societăți 
de relații internaționale și organizații 
internaționale, din majoritatea state
lor europene, precum și din Canada 
și S.U.A. Intr-o atmosferă constructi
vă, de lucru, ei au examinat căile și 
modalitățile prin care oamenii de 
știință pot contribui la întărirea secu
rității și dezvoltarea cooperării pe 
continentul nostru, la extinderea și 
diversificarea relațiilor intereurope- 
ne, în spiritul normelor fundamen
tale ale dreptului și legalității in
ternaționale. Participanții au avan
sat idei și au sugerat propuneri con
crete cu privire la organizarea Con
ferinței europene, la conținutul și 
scopurile acesteia. Lucrările colocviu
lui au relevat un consens larg asu
pra necesității și posibilității convo

Cronica zilei
Paul Marc Henry, director general 

adjunct al P.N.U.D , a avut la 17 iu
nie convorbiri la Ministerul Afaceri
lor Externe referitoare la colabora
rea României cu Programul Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare.

Oaspetele a fost primit de Mircea 
Malița, ministrul lnvățămintului. a- 
poi a vizitat Academia de Știinte 
Agricole si Silvice. Centrul de Per
fecționare a Cadrelor de Conducere 
din întreprinderi (CEPECA) Oto
peni și Centrul de Informare O.N.U. 
de la București.

★

Roy Robert Fernandez, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Australiei în România, a părăsit de
finitiv țara noastră, in zaua de 17 
iunie.

★

In cadrul relațiilor de prietenie 
statornicite între organizația de pio
nieri din județul Timiș și cea din pro
vincia Pancevo. joi a sosit la Timi
șoara un grup de 100 de pionieri 
sîrbi, care, însoțiți de cadre didactice, 
își vor petrece o parte din vacanță 
în frumoasa tabără de vară pentru 
pionieri și școlari de la Bogda. Timp 
de 12 zile, pionierii din țara vecină 
și prietenă vor avea prilejul să cu
noască frumuseți ale naturii plaiuri
lor timișene. să participe la excursii, 
jocuri pionierești, spectacole artistice, 
focuri de tabără și la alte manifes
tări distractive ce vor fi organizate 
în tabără

★

La invitația Institutului de științe 
pedagogice din București, prof. dr. 
V. M. Hvostov, președintele Acade
miei de Științe Pedagogice a U.R.S.S., 
a făcut o vizită de mai multe zile 
în țara noastră.

Oaspetele a fost primit de minis
trul Mircea Malița. cu care a pur
tat convorbiri privind probleme ale 
modernizării învățămintului, ale pers
pectivelor de colaborare reciprocă în 
acest domeniu și al științelor peda
gogice.

De asemenea, a vizitat Universi
tatea din București, unde a expus 
prelegerea intitulată „Cercetarea 
științifică în cadrul Academiei de 
Științe Pedagogice a U.R.S.S." și la
boratorul de televiziune școlară al 
Institutului bucureștean de științe pe
dagogice.

Joi la amiază, prof. dr. V. M. Hvos
tov a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Gheorghe, directorul general al Cen
tralei industriale pentru autocamioa
ne și tractoare, a oferit un dineu.

Continuîndu-și vizita în județul 
Argeș, membrii delegației chineze au 
poposit la Uzina mecanică Muscel 
din Cîmpulung, unde au fost întâm
pinați de Ion Ploscaru, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Cîmpu
lung al P.C.R.. președintele Consi
liului popular orășenesc;’Oispetâldr 
li s-au dat explicați, asupra pro
cesului de fabricație, le-au fost, pre
zentate autoturisme de teren, ca
racteristicile si performantele aces
tora.

Dînd o înaltă apreciere calității 
produselor și nivelului tehnic supe
rior al instalațiilor și agregatelor cu 
care sînt dotate secțiile vizitate, mi
nistrul chinez a adresat calde felici
tări colectivului uzinei pentru reali
zările obținute, urindu-i noi succese.

Seara, la Pitești. Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, a ofe
rit un dineu în onoarea oaspeților 
chinezi.

(Agerpres)

prezentanții săi o contribuție con
structivă la desfășurarea lucrărilor 
sesiunii, luînd poziție în problemele 
esențiale puse in dezbatere, formulînd 
propuneri concrete, eerînd înfăp
tuirea principiului universalității or
ganizației, prin restabilirea dreptului 
R. P. Chineze și primirea R. D. Ger
mane în O.I.M. și prezentând expe
riența țării noastre în ceea ce pri
vește rezolvarea diferitelor probleme 
economice și sociale actuale.

Ministrul muncii a arătat că, în 
cursul șederii sale la Geneva, a avut 
posibilitatea de a stabili contacte 
utile cu șefii delegațiilor din cele
lalte țări socialiste, precum și din 
alte țări.

cării conferinței — moment însem
nat în procesul complex al edificării 
securității in Europa — la a cărei 
pregătire, organizare și desfășurare 
trebuie să participe, în condiții de e- 
galitate, toate statele interesate. Cei 
prezenți la reuniune și-au reafirmat 
dorința de a sprijini, în continuare, 
eforturile îndreptate spre destindere, 
spre promovarea cooperării și secu
rității.

Oaspeții au exprimat aprecierea lor 
față de atenția acordată colocviului 
de autoritățile române, personal de 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, față de buna or
ganizare și desfășurare a lucrărilor, 
de aportul delegației române, față de 
activitatea rodnică a țării noastre, 
pusă, cu consecvență, în slujba sta
tornicirii unui climat de pace, încre
dere și colaborare multilaterală intre 
popoarele și țările europene. Ei au 
subliniat importanța inițierii — și în 
viitor — a unor asemenea întâlniri, 
a menținerii și dezvoltării unor con
tacte vii, directe, între reprezentan
ții diferitelor institute și asociații 
care se ocupă cu studiul relațiilor in
ternaționale, în probleme majore ale 
lumii contemporane.

(Agerpres)

întoarcerea delegației P.C.R. 
din Austria

Joi după-amiază s-a înapoiat de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Austria, 
a făcut o vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass, Andrei Vela, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., Du

COMUNICAT 
cu privire la vizita delegației 

Partidului Comunist Român 
in Austria

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria, 
o deiegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., a făcut, între 10 și 17 iunie a.c., 
o vizită de prietenie în Austria. Din 
delegație au făcut' parte tovarășii 
Vasile Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției Relații Ex
terne a C.C. al P.C.R., Traian Dudaș, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., Dumitru 
Ghișe, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în timpul șederii în Austria, dele
gația a vizitat întreprinderi indus
triale și obiective social-culturale 
din Viena, Ybbs, Salzburg, Leoben și 
a avut întâlniri cu activul de partid 
din Viena, landul Stiria și districtul 
Leoben-Donawitz. Oaspeții au fost 
întâmpinați pretutindeni cu căldură 
și prietenie.

în cursul vizitei, delegația Parti
dului Comunist Roman a avut con
vorbiri cu o delegație a Partidului 
Comunist din Austria, din care au 
făcut parte tovărășii Franz Muhri, 
președintele partidului, Erwin Schari. 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C., Walter Wachs, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C., 
Friedl Fiirnoerg, membru al Birou
lui Politic, și Heinrich Fritz, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.A.

Cu acest prilej s-a făcut o largă 
informare asupra principalelor pro
bleme ale politicii interne și inter
naționale care preocupă cele două 
partide și a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme de in
teres reciproc.

Cele două părți au reliefat rela
țiile de prietenie dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Austria și au convenit să le dez
volte pe mai departe în interesul 
celor doua partide și popoare, ai 
cauzei unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Cele două delegații au relevat, de 
asemenea, evoluția pozitivă a rapor
turilor româno-austriece, au mani
festat hotărîrea de a acționa și in 
viitor pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria, potrivii 
intereselor celor două țări, cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
popoarele din Europa și din întreaga 
lume.

Delegațiile P.C.R. și P.C.A. au a- 
cordat o atenție deosebită probleme
lor europene, subliniind in acest sens 
necesitatea normalizării relațiilor 
dintre țările din Europa, realizării 
unui sistem eficient de securitate pe 
continent. Ele consideră că este ne
cesar să se acționeze pentru măsuri 
practice imediate, pentru pregătirea 
pe baze multilaterale a unei confe
rințe general-europene, fără condi
ții prealabile, cu participarea tuturor 
statelor interesate. Cele două par
tide au relevat importanța intensifi
cării activității pentru mobilizarea 
opiniei publice la instaurarea unei

Plenara Comitetului Național al Frontului 
Unității Poporului din Polonia

VARȘOVIA 17. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia a avut loc plenara Co
mitetului Național al Frontului Uni
tății Poporului din Polonia, La pri
mul punct al ordinii de zi, cuprinzind 
probleme organizatorice, la propu
nerea lui Edward Gierek, prim-secre- 
țar a! C.C. al P.M.U.P., în locul lui 
Marian Spychalski- a fost ales ca pre
ședinte al Prezidiului Frontului Ja
nusz Groszkowski, președintele Aca
demiei polone de științe. Au fost, de 
asemenea, aleși vicepreședinții pre
zidiului.

In prezidiul Comitetului au fost a- 
leși Edward Gierek, Jozef Cyran-

CHILE Amplă manifestare de solidaritate 
cu politica guvernului popular

„Oamenii muncii sînt 
la datorie", „Sîntern 
aici, tovarășe președin
te" , „Muncitorii fac zid 
în jurul guvernului 
popular", „Nu vom ad
mite jocul reacțiunii" t- 
acestea sînt doar cîte- 
va din textele sutelor 
de pancarte cu care 
zeci de mii de cetățeni 
ai capitalei chiliene 
s-au adunat miercuri 
seara în piața Consti
tuției. Era răspunsul la 
chemarea Centralei u- 
nice a oamenilor muncii 
din Chile, expresia co
lectivă a hotărîrii ma
selor populare de a a- 
păra și sprijini politica 
patriotică și revoluțio
nară a guvernului con
dus de președintele 
Allende. de a înfiera 
jocul periculos al reac
țiunii care, folosindu-se 
de starea de tensiune 
provocată de crimele 
politice ale unui grup 
de teroriști, a trecut 
la ofensivă.

în cuvîntarea rostită 
la miting, președintele 

Salvador Allende a pre
zentat pe larg rezulta
tele eforturilor guver
nului pentru înfăptuirea 
unor profunde transfor
mări in structurile eco
nomice și sociale ale 
țării. In realizarea a- 
cestor transformări, gu
vernul s-a lovit, de la 
început, de obstrucția 
politică și economică a 
unor minorități privile
giate de vechile rîndu- 
ieli. Măsurile luate în 
domeniul economic și 
social, a spus Allende, 
au stirnit rezistența și 
uneltirile celor care se 
opun înaintării guver
nului pe calea schimbă
rilor structurale. Ex
ploatarea irațională a 
marilor mine de cupru, 
climatul de incertitudi
ne care s-a semnalat in 
rîndurile întreprinză
torilor mici și mijlocii 
au fost expresii concrete 
ale acestei rezistențe.

Vorbind despre atitu
dinea armatei, președin
tele a spus : „Forțele 
armate sînt poporul în

mitru Lazăr. adjunct de șef de secția 
la C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

★
La plecare, delegația P.C.R. a fost 

condusă de Walter Wachs. Franz Ha
ger, Friedl Fiîrnberg, membri ai Bi
roului Politic, Heinrich Fritz și Ru
dolf Richter, membri ai C.C. al P.C.A.

Au fost prezenți ambasadorul Du
mitru Aninoiu și alți membri ai Am
basadei române.

(Agerpres)

atmosfere de încredere și colaborat# 
intre țările continentului.

P.C.R. și P.C.A, consideră că o im
portanță deosebită pentru cauza des
tinderii și colaborării în Europa și 
in întreaga lume ar avea-o ratifica
rea tratatelor semnate intre Uniu
nea Sovietică și R. F. a Germaniei, 
intre R. P. Polonă și R. F. a Ger
maniei, recunoașterea R.D.G., con
form normelor dreptului internațio
nal.

Reprezentanții celor două partida 
au evidențiat însemnătatea intensifi
cării luptei maselor populare pentru 
a impune trecerea la măsuri prac
tice pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a celei 
nucleare.

P.C.R. și P.C.A. și-au reafirmat 
solidaritatea și întregul lor sprijin 
față de lupta eroică a poporului viet
namez. a popoarelor cambodgian și 
laoțian împotriva agresiunii impe
rialismului american. Ele cer să se 
pună capăt agresiunii, retragerea to
tală a trupelor S.U.A. din Vietnam 
și din întreaga Indochină, popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian să 
fie lăsate să-și decidă singure desti
nele. fără amestec din afară.

In legătură cu situația existentă in 
Orientul Apropiat, cele două partide 
se pronunță pentru rezolvarea con
flictului pe cale politică, pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, prin retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, asigurarea dreptului 
la dezvoltarea independentă a tutu
ror statelor din această zonă, soluțio
narea problemelor populației palesti- 
nene conform intereselor ei legitime.

P.C.R. și P.C.A. au subliniat hotă- 
rirea de a dezvolta raporturile de 
prietenie și colaborare cu toate par
tidele comuniste și de a depune toate 
eforturile pentru a se depăși dificul
tățile existente in relațiile dintre ță
rile socialiste și dintre partidele co
muniste, pentru restabilirea, și întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitore,Ști. internaționale, .,Jpe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, inde
pendenței, egalității, respectului re
ciproc, neamestecului în treburile in
terne.

Cele două partide și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta popoarelor pen
tru eliberare și independență națio
nală și s-au pronunțat pentru conti
nua întărire a unității tuturor for
țelor anti imperialiste, democratice și 
iubitoare de pace din întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de sinceritate și prietenie 
tovărășească.

Cele două părți apreciază că vizita 
delegației P.C.R. în Austria, întâlni
rile care au avut loc constituie o 
contribuție la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvoltarea relațiilor do 
prietenie dintre cele două partide și 
popoare, la cauza socialismului și 
păcii.

Delegația P.C.R. a invitat o dele
gație a P.C.A. să facă o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

kiewicz, Piotr J.aroszewicz și alți con
ducători polonezi.

într-o scurtă cuvîntare rostită cu 
acest prilej, Edward Gierek a subli
niat semnificația profund patriotică 
a activității Frontului Unității Po
porului, ca factor politic important, 
trainic, în cadrul sistemului puterii 
populare, în realizarea programului 
construcției socialiste în Polonia.

La următorul punct al ordinii de 
zi. Jozef Tejchma, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat raportul pri
vind sarcinile actuale ale Frontului 
Unității Poporului.

uniformă. Ele iau parte 
activă la procesul eco
nomic și social care se 
desfășoară acum in 
țară".

„Declar tuturor, a 
spus Allende, că in 
Chile se pune la cale 
un complot. în afara 
celor două încercări 
de a mă asasina îna
inte de a prelua con
ducerea guvernului, 
pot fi atacat în orice 
moment, deoarece re
prezint voința poporu
lui. Vor fi din nou 
atentate la viața mea, 
puse la cale cu aju
torul unor mercenari 
sau al unor criminali 
de rînd. Trebuie să 
știți că mă voi apăra 
pentru a contribui cu 
gînd.il meu, cu hotări- 
rea mea, cu voința mea 
revoluționară la socia
lism, pentru ca drep
tatea socială să fie in
staurată în Chile".

Euqen POP
Santiago de Chile

J
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viața internaționala
„Vietnamul și România sint 

strins legate prin relații 
de prietenie și solidaritate"

REVISTA PRESEI VIETNAMEZE
HANOI 17 (Agerpres). — Ziarele din capitala R. D. Vietnam consacră 

ample spații reflectării vizitei delegației de partid și guvernamentale ro
mâne, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în ziua sosirii, ziarele au publicat 
biografiile, însoțite de fotografii, ale 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, Este relatată pe 
larg atmosfera însuflețită, sărbăto
rească cu care populația Hanoiului a 
întîmpinat pe oaspeții români, expre
sie a solidarității internaționaliste, a 
relațiilor de prietenie frățească dintre 
partidele, țările și popoarele celor 
două țări.

Ziarele centrale au publicat, de a- 
semenea, editoriale în care este sa
lutată cu căldură vizita delegației ro
mâne, sînt evidențiate legăturile strin- 
se de prietenie și sprijinul acordat 
de poporul nostru poporului vietna
mez. Sint reliefate, totodată, realiză
rile poporului român în construirea 
socialismului.

Astfel, ziarul „NHAN DAN", organ 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, relevă în editorialul său că, 
„în ultimii 27 de ani, clasa muncitoa
re din România și poporul muncitor, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, acționînd cu perseverență și 
spirit creator, au vindecat rănile răz
boiului, au refăcut și dezvoltat eco
nomia, au înfăptuit transformări so
ciale și construiesc cu succes socia
lismul".

Reliefind succesele obținute de țara 
noastră în construirea societății so
cialiste, „Nhan Dan" subliniază: „Rea
lizările remarcabile ale României în 
construcția socialismului sînt o do
vadă a tradiției revoluționare a clasei 
muncitoare române și a poporului în 
lupta și activitatea sa constructivă, a 
atașamentului profund față de socia

lism. Aceste succese strălucite se 
bucură de o apreciere înaltă din par
tea clasei muncitoare și a poporului 
vietnamez".

„Vietnamul și România sînt strins 
legate prin relații de prietenie, soli
daritate și asistență mutuală, scrie 
ziarul vietnamez. Poporul nostru este 
foarte bucuros de consolidarea și dez
voltarea acestor relații. în lupta noa
stră pentru salvarea țării de agresiu
nea americană și pentru construcția 
socialistă ne bucurăm de un sprijin 
valoros și asistență din partea P.C.R., 
a guvernului și poporului României. 
Sintem recunoscători Partidului Co
munist Român, guvernului și poporu
lui român pentru sprijinul prețios pe 
care îl acordă cauzei noastre revolu
ționare".

După ce reamintește declarațiile fă
cute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de alți conducători ai partidului și 
statului nostru in sprijinul luptei juste 
a poporului vietnamez pentru inde
pendență și libertate, ziarul „Nhan 
Dan" Subliniază : „Actuala vizită a 
delegației de partid și guvernamentale 
române constituie un nou sprijin va
loros pentru poporul vietnamez. A- 
ceasta va încuraja poporul nostru și 
forțele armate să obțină noi succese 
în lupta lor împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea țării, pînă 
la victoria completă. Credem cu fer
mitate că vizita va sluji la cimenta
rea și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, a sprijinului mutual dintre par
tidele, guvernele și popoarele celor 
două țări".

paris Conferința cvadripartită
în problema

r PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
s avut loc joi cea de-a 117-a ședință 
a conferinței cvadripartite în pro
blema vietnameză. După cum anunță 
agenția V.N.A., Xuan Thuy, șeful 
delegației Republicii Democrate 
Vietnam, * condamnat Administra
ția S.U.A. pentru nerespectarea pro
misiunii de a pune imediat capăt 
războiului. în realitate, S.U.A. con
tinuă atacurile aeriene împotriva a 
numeroase zone populate din nordul 
Vietnamului, violînd angajamentele 
asumate față de R.D. Vietnam și ex
tind operațiunile militare prin rai
duri de bombardament și masacre 
împotriva popoarelor din Vietnamul 
de sud, Laos și Cambodgia. Referin- 
du-se la ultimele declarații ale pre
ședintelui Nixon și ale secretarului 
de stat Rogers, el a ărâtat, că guver
nul S.U.A. a demonstrat încă o dată, 
in mod clar, că refuză să stabilească 
o dată pentru retragerea totală a 
trupelor sale, acordă ajutor militar 
și economic substanțial pe termen ne
definit admnistrației marionetă de 
la Saigon, continuă intervenția agre
sivă în Laos și aplică un program 
vast de ajutor militar către Cam
bodgia in vederea salvării regimului 
Lon Nol-Sirik Matak. Pe de altă 
parte, a adăugat vorbitorul, Admi
nistrația Nixon a făcut mult zgomot 
asupra așa-numitei „probleme a pri
zonierilor de război", folosită mai 
curind drept pretext pentru a eluda 
fixarea imediată a unei date rezona
bile pentru retragerea totală și rapidă 
din Vietnamul de sud a forțelor Sta
telor Unite și ale aliaților lor. Xuan 
Thuy a menționat că mișcarea po
porului american în favoarea înce
tării războiului și pentru fixarea da
tei de repatriere a soldaților ame
ricani chiar în anul 1971 devine tot 
mai largă și mai puternică.

Pentru soluționarea reală și paș
nică a problemei vietnameze tre
buie rezolvate două probleme funda
mentale militare și politice, care sînt 
inseparabile : retragerea totală și 
rapidă din Vietnamul de sud a for
țelor americane și ale aliaților lor ;

vietnameză
încetarea sprijinului acordat admi
nistrației Thieu-Ky-Khiem și garan
tarea dreptului poporului din Viet
namul de sud la autodeterminare. 
Totodată, Statele Unite trebuie să-și 
respecte angajamentele lor de a în
ceta definitiv toate actele care con
stituie un atentat la suveranitatea și 
la securitatea R.D. Vietnam.

în cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, d-na Nguyen Thi Binh, 
a criticat Administrația S.U.A. pen
tru măsurile de intensificare a „viet- 
namizării războiului", în loc de a da 
un răspuns serios la propunerile re
zonabile ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Statele Unite, a spus 
Nguyen Thi Binh, au refuzat să ac
cepte data de 30 iunie 1971 ca ter
men pentru retragerea trupelor. în 
timp ce această dată se apropie, a 
adăugat vorbitoarea, S.U.A. refuză să 
propună o altă dată rezonabilă pe care 
părțile să o studieze. în schimb, ele 
fac uz de așa-numita problemă a pri
zonierilor de război pentru a justifica 
prelungirea și extinderea conflictului. 
Din declarațiile Casei Albe rezultă că 
țelul principal al Administrației S.U.A. 
este de a-și menține trupele în Viet
namul de sud, pentru a sprijini clica 
Thieu-Ky-Khiem. Este evident că 
S.U.A. doresc să se folosească de a- 
cest regim ca de un instrument pen
tru realizarea „vietnamizării" și 
pentru furnizarea de mercenari în a- 
gresiunea din Laos, Cambodgia, ma- 
terializînd astfel neocolonialismul 
S.U.A. în Vietnamul de sud și in în
treaga Indochină.

în concluzie, Nguyen Thi Binh a 
spus : Dacă Administrația Nixon do
rește să dezangajeze Statele Unite 
din acest război, singura cale corectă 
este de a renunța la politica sa de 
agresiune, la iluzia victoriei militare, 
de a trece la negocieri serioase, de 
a fixa o dată pentru retragerea 
promptă a tuturor trupelor S.U.A. și 
ale aliaților acestora din Vietnajnul 
de sud, așa cum întreaga lume o 
cere.

In legătură cu evenimentele din Pakistan
Declarația președintelui 

Yahya Khan
RAWALPINDI 17 (Agerpres). — 

Postul oficial pakistanez de radio a 
difuzat la 5 iunie o declarație a pre
ședintelui Yahya Khan în care acesta 
anunța că autoritățile centrale au ho- 
tărît să acorde amnistie tuturor per
soanelor din Pakistanul de Est care 
s-au refugiat în cursul recentelor eve
nimente pe teritoriul Indiei. Postul 
de radio a precizat că „cei care se 
vor reîntoarce vor fi tratați cu tole
ranță, ajutați să revină la familiile 
lor ; ei vor trăi ca cetățeni liberi".

DELHI. — Agenția „Press Trust of 
India" relevă că în urma evenimen
telor care au avut loc în regiunea de 
Est a Pakistanului 5 720 000 de per
soane de naționalitate pakistaneză au 
traversat frontiera indo-pakistaneză, 
stabilindu-se în India.

Declarația premierului 

Indira Gandhi
DELHI 16 (Agerpres). — Luînd cu- 

vlntul în Camera Superioară a Par
lamentului, premierul Indiei, Indira

Gandhi, a declarat că guvernul de 
la Delhi este hotărit să se ocupe de 
refugiații pakistanezi, transmite a- 
genția France Presse. Nu se pune 
problema de a-i lăsa să se stabileas
că definitiv, dar nici nu vor fi tri
miși înapoi cu forța.

CARACI. — Potrivit coresponden
tului din Caraci al agenției France 
Presse, între guvernul pakistanez și 
O.N.U. a fost încheiat un acord asu
pra modalităților de efectuare a ope
rațiunilor de ajutorare a populației 
și refugiaților din Pakistanul de Est. 
La 16 iunie, agenția „Associated 
Press of Pakistan" relata că numeroa
se caravane de refugiați pakistanezi 
se reîntorc din taberele special ame
najate pentru aceștia pe teritoriul 
Indiei în regiunea de Est a Pakis
tanului.

NEW YORK. — Pakistanul a ac
ceptat bunele oficii ale secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în ve
derea repatrierii personalului diplo
matic pakistanez și indian din Cal
cutta și, respectiv, Dacca — infor
mează agenția Reuter. Agenția men
ționează că India a solicitat săptămî- 
na trecută bunele oficii ale secreta
rului general al O.N.U. în acest scop.

LUCRĂRILE CONGRESULUI Senatorul Kennedy cere

AL VIII-LEA
BERLIN 17 (Agerpres). — în cea 

de-a treia zi a lucrărilor Congresu
lui al VIII-lea al P.S.U.G.. Erich 
Miickenberger, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Comisiei de validare a manda- 
tslor, a prezentat raportul comisiei, 
arătind că, în timpul care a trecut 
de la ultimul congres, Fartidul So
cialist Unit din Germania s-a întă
rit din punct de vedere ideologic și 
organizatoric

în ședința de după-amiază s-au 
încheiat discuțiile pe marginea ra
portului Comitetului Central și a ra
portului Comisiei Centrale de Revi-

ĂL P.S.U.G.
zie. Congresul a adoptat o hotărîre 
prin căre aprobă linia politică și ac
tivitatea practică a C.C. al P.S.U.G., 
precum și propunerile, concluziile și 
sarcinile cuprinse în raportul de ac
tivitate.

Luînd cuvîntul. Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și-a 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
toți participauții la discuții au apro
bat raportul CC. si linia generală a 
partidului în viitorii ani.

Congresul a fost salutat de nume
roși reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești de peste ho
tare.

S. U. 4. să se pronunțe 

în favoarea restabilirii
VIZITA ÎN R. F. ft GERMANIEI A DELEGAȚIEI»

MARII ADUNARI

Vizita delegației P. C. R.
în regiunea Halle

BERLIN 17. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Dele
gația Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care par
ticipă la lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al P.S.U.G., a vizitat, la 17 
iunie, regiunea Halle.

Delegația română a fost însoțită de 
Hans Wittik, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul industriei ușoare 
al R.D.G., Achim Winkler, secretar 
al Comitetului regional Halle al 
P.S.U.G., Gerhard Gerecke, prim-se- 
cretar al Comitetului raional Buna, 
Hans Voss, ambasadorul R.D.G. în 
România, și de reprezentanți ai Di
recției generale a Combinatului chi
mic Buna.

Gerhard Gerecke i-a informat pe 
oaspeți despre activitatea organizației 
raionale de partid și a conducerii 
combinatului. Au fost apoi vizitate 
Fabrica de cauciuc sintetic a Combi
natului Buna și Centrul de calcul e- 
lectronic ai uzinelor.

La intrarea in întreprindere, dele
gația română a fost întimpinată de 
numeroși oameni ai muncii.

La mitingul care a avut loc în 
cinstea oaspeților români, delegația a 
fost salutată de primul secretar al 
Comitetului raional Buna, Gerhard 
Gerecke. și de un reprezentant al 
muncitorilor.

A rostit apoi o cuvintare tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, care a mulțumit 
pentru primirea caldă, tovărășească, 
făcută delegației și a felicitat colec
tivul întreprinderii Buna pentru 
succesele obținute în producție. Vor
bitorul a informat apoi despre reali
zările poporului român in construcția 
socialismului, ca urmare a hotărinlor 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil s-a 
referit la relațiile de prietenie exis

tente între P.C.R. și P.S.U.G., între 
poporul român și oamenii muncii din 
R.D G., Ia colaborarea frățească exis
tentă între combinatul chimic Buna 
și întreprinderi chimice din România.

Cuvîntarea a fost subliniată in re
petate rînduri cu aplauze entuziaste, 

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, membrii delegației 
Partidului Comunist Român s-au in
teresat de realizările combinatului ș' 
de perspectivele acestui important 
obiectiv al economiei R.D.G. Combi
natul chimic Buna, care numără as
tăzi peste 27 000 salariați, este cel 
mai mare producător de semifabri
cate pentru materiale plastice din 
R.D.G. Cel de-al doilea produs prin
cipal este cauciucul sintetic. La Buna 
se produce 43 la sută din cauciucul 
sintetic realizat în R.D.G. 26 la sută 
din producția acestui combinat a 
luat, în anul 1970, calea exportului.

Perspectivele de dezvoltare a 
Combinatului Buna sint deosebit de 
mari. Astfel, este prevăzut ca, în 
anul 1980. 60 la sută din întreaga 
producție de materiale plastice din 
R.D.G. să fie realizate de uzinele 
Buna, iar productivitatea muncii ur
mează să se dubleze pină in anul 
1975. De asemenea, valoarea produc
ției urmează să crească cu 50 pînă 
la 60 la sută.

în cinstea Congresului P.S.U.G., la 
Combinatul chimic Buna a luat naș
tere o largă mișcare pentru reduce
rea prețului de cost și pentru eco
nomia de materiale.

Delegația română a vizitat apoi 
Halle-Neustadt, precum și centrul 
orașului Halle.

în încheiere a avut loc o convor
bire cu membrii Comitetului regional 
Halle al P.S.U.G., care a decurs, de 
asemenea. într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, de caldă prietenie.

drepturilor R. P. Chineze 
la 0.N.II.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Senatorul Edward Kennedy a depus 
miercuri în Senat un proiect de re
zoluție cerînd ca Statele Unite să 
se pronunțe în favoarea restabilirii 
drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., 
„guvernul acestei țări fiind singu
rul reprezentant legal al Chinei".

Argumentîndu-și propunerea, sena
torul Edward Kennedy a subliniat că 
ea se bazează pe un studiu întoc
mit de un grup de 110 profesori a- 
mericani, sub conducerea lui Allen 
Whiting de la Universitatea din Mi
chigan, și are drept scop combate
rea așa-numitei politici a „celor două 
Chine". „Esența rezoluției pe care 
am introdus-o, a spus Kennedy, o 
constituie propunerea ca Statele U- 
nite să adopje politica unei singu
re Chine față de problema reprezen
tării chineze la Națiunile Unite și 
că numai guvernul Republicii Popu
lare Chineze are dreptul să fie de
semnat ca guvern al Chinei".

BONN 17. — Trimisul special A- 
gerpres, I. Badea, transmite : în 
continuarea vizitei oficiale în R. F. 
a Germaniei, delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele M.A.N., 
a avut joi dimineața o intîlnire a- 
micală cu Hermann Hoecherl, vice
președintele Comisiei economice a 
Bundestagului. și cu alți membri ai 
comisiei. întîlnirea a prilejuit un u- 
til și deschis schimb de opinii asu
pra unor aspecte privind stadiul ac
tual și perspectivele colaborării și 
cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre România și R. F. a 
Germaniei.

La prînz, deputății români au fost 
oaspeții municipalității Koln, fiind 
întîmpinați și salutați cu căldură de

primarul general, Teodor Burauen, 
de membri ai Consiliului municipal 
și de alte oficialități locale. Gazda și 
oaspeții s-au intretinut în mod cor
dial.

Primarul general al Koln-ului a 
invitat delegația Marii Adunări Na
ționale să viziteze Muzeul roman de 
sub clădirea municipalității, care, in
tr-o manieră cu totul originală, con
servă ruinele fostei cetăți din Colo
nia Ara Agrippinensis, construită de 
romani pe aceste meleaguri. Oaspe
ților le-au fost arătate mai multe ex
ponate care atestă existența unor le
gături între locuitorii Daciei Roma
ne și vechii cetățeni ai Coloniei d* 
pe Rin.

Primarul Burauen a oferit apoi n 
masă în cinstea deputaților română.

CUVÎNTAREA președintelui tito
la întîlnirea cu activul politic din Belgrad

BELGRAD 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, la 
13 iunie, președintele losip Broz 
Tito a vizitat citeva întreprinderi 
din Belgrad și s-a întîlnit cu repre
zentanți a, colectivelor de muncă ; 
cu acest prilej, el a făcut o expu
nere in legătură cu unele probleme 
economise actuale ale Iugoslaviei.

In ziua de 16 iunie a avut loc o 
intîlnire a președintelui Tito cu ac
tivul politic al orașului Belgrad. 
După cuvmtul introductiv rostit de 
Bora Pavlovici, secretar al Con
ferinței orășenești Belgrad a Uniunii 
Comuniștilor, Branko Peșici, preșe
dintele Skupștinei orășenești Bel
grad, a trecut în revistă rezultatele 
importante obținute de capitala iu
goslavă de la ultima întilnire a pre
ședintelui cu activul politic al orașu
lui, ce a avut loc in anul 1968.

Președintele Iosip Broz Tito a 
rostit apoi o cuvintare, în care a 
spus : „După cum ați auzit, vom 
avea o a doua Conferință a U.C.I. 
Pregătirile trebuie să înceapă incă 
de pe acum, deoarece această confe
rință va trebui să aibă loc cel mai 
tîrziu pină la jumătatea lunii oc
tombrie" Vă este cunoscut faptul, a 
spus in continuare vorbitorul, că 
mulți comuniști au împărtășit punc
tul de vedere. în special după Con
gresul al VI-lea al U.C.I., că comu
niștii nu trebuie să se „amestece" 
mult, ci trebuie să rămînă numai ca 
elemente de orientare politico-ideolo- 
gică. S-a dovedit, insă, clar că 
Uniunea Comuniștilor este princi
pala forță de coeziune în țara 
noastră, a subliniat președintele 
Tito. Dar Uniunea Comuniștilor tre
buie să fie conștientă de forța sa, 
fiecare membru trebuie să fie con
știent de forța Uniunii Comuniștilor 
în rindurile căreia se află.

Sînt necesare rolul ideologic al 
comuniștilor, linia politică justă și 
înfăptuirea programului, a spus vor
bitorul. Aceasta înseamnă că nu tre
buie să răminem numai la vorbe, tre
buie să le confirmăm în fapte, ceea 
ce nu s-a manifestat întotdeauna in 
suficientă măsură.

Referi ndu-se la sarcinile U.C.I. în 
societatea iugoslavă, președintele 
Iosip Broz Tito a spus : „Trebuie să 
avem o asemenea Uniune a Comu
niștilor care să fie unită, în care fie
care membru să aplice hotăririle la 
locul său de activitate. Consider că 
astăzi compoziția Uniunii Comuniști
lor este destul de eterogenă, iar în 
cadrul ei există un număr suficient 
de oameni care nu au intrat cu scopul 
de a-și aduce contribuția la evoluția 
justă a dezvoltării noastre socialiste. 
Au fost la mijloc și diverse ambiții 
personale. Am mai vorbit de multe 
ori — subliniez și astăzi — că din 
Uniunea Comuniștilor ar trebui să 
plece cei care nu sînt capabili să se 
comporte ca luptători, ca militanți ai 
revoluției noastre. Avem nevoie de 
asemenea membri care să-și îndepli
nească toate sarcinile, care să nu se 
dea înlături de la greutăți. Cei care 
nu pot acest lucru ar fi mai bine să 
plece singuri, pentru a nu se ajunge 
la unele epurări. Sînt împotriva cam
paniilor de epurări. în această di
recție, trebuie să acționeze sistema
tic organizațiile și forurile Uniunii

Comuniștilor. De aceea, la conferință 
trebuie să examinăm și probleme or
ganizatorice ale U.C.I., in așa fel incit 
să se poată înfăptui această selecție. 
Partidul nostru a fost întotdeauna un 
partid al cadrelor. Consider că și 
astăzi Uniunea Comuniștilor trebuie 
să se prezinte astfel". Uniunea Co
muniștilor, a .spus în continuare pre
ședintele, are)nevoie de membri ca
pabili și creatori, care să adopte ho- 
tărîri juste, să le aplice consecvent 
în practică și să se orienteze just in 
întreaga noastră dezvoltare.

în acest context, a relevat vorbito
rul, este inexactă afirmația că Uniu
nea Comuniștilor este numai un fel 
de călăuză ; ea are dreptul să se a- 
mestece, să acționeze acolo unde tre
buie. Din punct de vedere ideologic, 
trebuie să se amestece pretutindeni. 
Nu trebuie să permitem ca grupuri 
mici să ne orienteze direcția noastră 
de dezvoltare socialistă în sensuri 
diferite, a menționat președintele.

în continuare, el a spus : „Trebuie 
să avem un program de educație po- 
litico-ideologică a tuturor membrilor 
Uniunii Comuniștilor, de jos în sus. 
Trebuie să stabilim formele de edu
cație politico-ideologică. Trebuie să 
arăt că nu sînt mulțumit de spațiul 
pe care îl ocupă studierea marxis
mului în programele universităților 
noastre. Trebuie să se acorde o im
portanță mult mai mare și o atenție 
mult mai mare în acest sens, nu nu
mai la nivelul universităților, ci și al 
tuturor școlilor noastre. Tocmai pen
tru că ne lipsește o asemenea stu
diere a marxismului, avem încă sufi
ciente bîjbiieli atît în economie, cit 
și in alte domenii".

Deci, este necesar să avem o Uniu
ne a Comuniștilor consolidată. Atunci 
nu mă mai tem de nimic în lume, a 
spus în încheiere președintele losip 
Broz Tito.

■ D H Q H H E
Ministrul român al indus

triei lemnului în U.R.S.S,
O delegație condusă de ministrul 

industriei lemnului din Republica 
Socialistă România, Mihai Suder, 
aflată în Uniunea Sovietică, a vizitat 
la 16 iunie Institutul de cercetări în 
domeniul prelucrării lemnului din 
Kiev, precum și Combinatul de mo
bilă din orașul ucrainean Jitomir. 
Delegația a fost însoțită de I. I. Gru- 
nianski, ministrul industriei forestie
re și de prelucrare a lemnului al 
R. S. S. Ucrainene.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, 
Walter Ulbricht, s-a îmbol
năvit 'a 14 iunie de tulburări 
circulatorii acute, informează agen
ția A.D.N. Imediat el a fost supus 
tratamentului medical corespunză
tor. Evoluția de pînă acum a bolii 
este fără complicații, precizează a- 
genția, dar bolnavul trebuie să ră
mînă la pat.

Convorbiri 
chino peruane

PEKIN 17 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă relatează că la Pekin a 
fost semnată minuta privind convor
birile purtate în R. P. Chineză de o 
delegație comercială peruană, condusă 
de ambasadorul Carlos Alzamaro 
Traverso, subsecretar pentru proble
mele economiei și dezvoltării în Mi
nisterul de Externe al Republicii 
Peru, care a făcut o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză. în perioada 
respectivă, a făcut o vizită de priete
nie la Pekin și generalul Javier Tan- 
talean Vanini, ministrul peruan al 
pescuitului.

Potrivit minutei, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și vicepremierul Li Sien- 
nien s-au întîlnit cu Javier Tantalean 
și cu membrii delegației comerciale 
conduse de Carlos Alzamaro Traver
so. Premierul Ciu En-lai a reafirmat 
sprijinul ferm al guvernului R. P. 
Chineze față de Peru și alte țări la- 
tino-americane în lupta consecventă 
de apărare a dreptului lor la stabi
lirea limitei apelor teritoriale la 200 
mile, pentru lupta dusă de Peru și 
alte țări latino-americane in apărarea 
independenței lor naționale și suve
ranității de stat.

în timpul vizitei, delegația comer
cială peruană a purtat convorbiri cu 
o delegație comercială chineză. în baza 
principiilor egalității, respectului, re
ciprocității și beneficiului mutual, cele 
două părți au avut un cuprinzător 
schimb de opinii asupra dezvoltării 
comerțului între cele două țări și 
au obținut rezultate concrete.

în scopul promovării și extinderii 
contactelor comerciale, ambele părți 
au hotărit să stabilească oficii comer
ciale in fiecare țară, la o dată cit mai 
apropiată, și să-și acorde reciproc alte 
facilități.

Ambele părți apreciază că schimbul 
de vizite prietenești între cele două 
țări stimulează înțelegerea și priete
nia între popoarele lor și aduce o con
tribuție pozitivă la dezvoltarea rela
țiilor comerciale între Peru și R. P. 
Chineză. Ambele părți s-au angajat 
să continue eforturile pentru dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor prie
tenești și cooperării între ele.

Contract între întreprinderea 
română „ARCOM“ 

și „Iraq Cement Company"
BAGDAD 17 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, la Bagdad s-a 
semnat între întreprinderea română 
de stat „ARCOM" și organismul de 
stat irakian „Iraq Cement Company" 
un contract privind executarea de 
către partea română a construcțiilor 
pentru o fabrică de ciment în portul 
irakian Umm Gasr.

Cotidienele irakiene „Al Juimhu- 
riya" și „Bagdad Observer" din 15 iu
nie a. c. au publicat relatări și foto
grafii în legătură cu încheierea con
tractului. iar televiziunea irakiană a 
transmis un reportaj filmat de la 
semnarea acestuia.

Realizarea acordului confirmă do
rința celor două părți de a dezvolta 
colaborarea economică. Ea creează 
condiții pentru extinderea relațiilor 
economice dintre cele două țări pe 
baze reciproc avantajoase.

Guvernatorul general al Canadei 
l-a primit pe ministrul de externe 

al României
OTTAWA 17. — Trimisul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmi
te : Guvernatorul general al Cana
dei, Roland Michener, a primit 
miercuri după-amiază pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu. 
în cadrul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej, guvernatorul ge
neral al Canadei și ministrul aface
rilor externe al României au expri
mat dorința ca relațiile dintre cele 
două țări să se dezvolte în continuare 
pe o linie ascendentă, spre binele și 
avantajul reciproc al popoarelor ro
mân și canadian.

în după-amiaza aceleiași zile, mi
nistrul român a avut întrevederi cu 
ministrul industriei și comerțului, 
Jean Luc Pepin, și cu ministrul e- 
nergiei, minelor și resurselor, John 
Green. în cursul întrevederilor a 
avut loc un schimb de vederi pri
vind stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și perspectivele lor 
de dezvoltare. Au fost examinate ac
țiunile ce pot fi întreprinse în pre
zent in vederea extinderii acestor 
relații, în condiții de deplină egali

tate șl avantaj reciproc. Părțile au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
evoluția favorabilă a relațiilor eco
nomice bilaterale și speranța dezvol
tării lor continue.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat ambasadorul României în Ca
nada, Bucur Șchiopu, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe ministrul 
român. Din partea canadiană au 
fost prezenți președintele Comitetu
lui pentru energia atomică, J. Gray, 
și ambasadorul Canadei la București, 
Bruce Williams.

Prima zi a vizitei oficiale pe care 
o face în Canada ministrul afaceri
lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, s-a încheiat cu un dineu 
dat in onoarea sa de secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Ca
nadei, Mitchell Sharp.

în cursul zilei de joi, ministrul 
de externe al României și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat ca
pitala Canadei, Ottawa, precum șl 
unele puncte de interes cultural, 
istoric și turistic, situate în provin
ciile Ontario și Quebec.

u r ș s. Rezultatele definitive ale alegerilor
pentru sovietele supreme

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., co
misiile electorale din republicile 
unionale ale U.R.S.S. au comunicat 
rezultatele definitive ale alegerilor 
desfășurate duminică pentru sovietele 
supreme. în cele 15 republici, parti
ciparea la urne a fost de 99,82—99.99 
la sută din numărul total al alegăto
rilor înregistrați. Toți candidații au 
obținut majoritatea absolută de vo

turi și au fost aleși in sovietele su
preme ale republicilor unionale. De
putății aleși sint candidați ai blocu
lui comuniștilor și celor fără de 
partid ; peste 50 la sută sint munci
tori și țărani, iac o treime femei. A 
avut loc o reînnoire considerabilă a 
parlamentelor naționale, într-o serie 
de republici, peste 70 la sută din 
mandatele în sovietele supreme fiind 
încredințate unor deputați noi.

t

Noi experimente la bordul 
stației orbitale „Saliut"

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Miercuri, la orele 21.30 stația științi
fică orbitală sovietică „Saliut" efectuase 155 de rotații în jurul l’ă- 
mintului cu echipaj la bord. în ziua următoare, conform programului 
de zbor, echipajul a beneficiat de o perioadă de odihnă activă, in 
cursul căreia a executat diferite exerciții fizice și a procedat la uu 
control medical reciproc.

în perioada anterioară acestui Potrivit ultimelor informații, cos- 
interval de odihnă, cosmonautul monauții de la bordul stației „Sa- 
Viktor Pațaev a cercetat fenome- liut" se simt bine și continuă în- 
nul de rezonantă electronică de deplinirea programului de zbor, 
înaltă frecventă, care ia naștere în *
antenele de transmisie radio în Stațiile interplanetare automate 
condițiile zborurilor cosmice și a sovietice „Mars-2" și „Mars-3 se 
efectuat, de asemenea, o serie de aflau la 17 iulie, ora 5,00. la o dis- 
cercetări in domeniul plasmei de tanță de 7 milioane și, respectiv, 
joasă temperatură. A fost studiată, 5 093 000 kilometri de Pămînt. Po- 
de asemenea, posibilitatea atenuă- trivit datelor primite pe cale tale
rii fenomenului de rezonanță eiec- metrică în timp’il ședințelor de le- 
tronică de înaltă frecvență. Cosmo- gătură prin radio, toate sistemele 
nauții sovietici au mai procedat la de la bordul stațiilor funcționează 
măsurarea distribuției spațiale a normal, acestea efectuînd cu ajuto- 
particulelor încărcate și la înregis- rul aparaturii științifice cercetarea 
trarea ionilor și electronilor pe o spațiului cosmic interplanetar pe 
orbită apropiată de cea circulară, care îl parcurg.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

0 delegație a C.C. al 
P.M.U.P., oondusă de Mieczyslaw 
Moczar, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., care se 
află în vizită la Helsinki la invita
ția C.C. al P. C. Finlandez, a avut 
convorbiri cu președintele partidului, 
Aarne Saarinen, informează agenția 
P.A.P. Părțile au făcut un schimb de 
opinii și s-au informat reciproc în 
legătură cu problemele social-politice 
ale Finlandei și Poloniei și au exa
minat unele măsuri concrete pentru 
extinderea colaborării dintre Cele 
două partide.

Acțiunile de protest împ°- 
triva condamnării arbitrare de către 
autoritățile nord-americane a celor 
patru pescari cubanezi, sechestrați 
în timp ce pescuiau în apele inter
naționale, continuă în întreaga Cubă.

Pe adresa Centralei sindicale diin 
Cuba (C.T.C.) sosesc zilnic sute de 
mesaje și telegrame din diferite col
turi ale tării, prin care oamenii mun
cii iși exprimă în mod hotărit indig
narea și protestul împotriva condam
nării arbitrare a pescarilor cubanezi.

Manolis Glezos a fost e- 
liberat. în baza unei hotărîri a gu
vernului grec, fostul deputat al parti
dului E.D.A., Manolis Glezos, a fost 
eliberat joi, anunță agenția France 
Presse, citind surse autorizate din A- 
tena. Glezos s-a aflat în detențiune 
din 1967 în lagărul din insula Leros. 
Din aprilie 1971, el a fost plasat sub 
un regim de „reședință suprave
gheată".

Francois Mitterrand a 
fost ales în funcția de se

cretar general al noului 
Partid Socialist Francez, 
creat la Congresul Unității Socialiste, 
reunit la sfîrșitul săptăminii trecute 
in localitatea Epinay.

Ceremoniile de semnare 
a acordului dintre Japonia 
și S.U.A., privind insulele Daito 
și Ryukyu, au avut loc joi simultan 
Ia Tokio și Washington.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului R. F. a Germa
niei, Riidiger von Wechmar, a de
clarat că au fost adoptate „princi
piile fundamentale pentru exportul 
de arme și alte materiale destinate 
înarmării". Potrivit acestei hotărîri, 
R. F. a Germaniei nu va mai livra 
arme decît în țările care fac parte 
din N.A.T.O.
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