
cere, in aceste
zile, o prezență
permanentă

Pentru că în aceste zile aten
ția principală este îndreptată 
asupra întreținerii culturilor, 
am făcut un sondaj prin cîteva 
unități ale județului Botoșani 
pentru a vedea la treabă, tocmai 
la aceste categorii de lucrări, 
formațiile de lucru ale coopera
torilor și mecanizatorilor. Mai 
ales că în majoritatea coopera
tivelor din județul Botoșani 
ponderea brațelor de muncă ti
nere este foarte mare. La coo
perativa agricolă Darabani, ca 
și la cooperativa Contești toți 
membrii cooperatori și mecani
zatorii din secțiile care deser
vesc unitățile au fost organizați 
în formații mixte permanente 
de lucru. încă de la semănat, 
fiecare formație a știut exact 
ce terenuri va lucra, ce produc
ție i se cere, precum și ce re
tribuție va primi. în timp ce 
la Darabani acordul global s-a 
aplicat pe membru cooperator, 
la cooperativa Conțești aplica
rea s-a făcut pe formațiuni de 
lucru. „înțelegerea perfectă a 
esenței noului sistem de retri
buire motivează în întregime 
participarea masivă la muncă a 
cooperatorilor — ne declară in
ginerul șef al cooperativei agri
cole din Darabani, tovarășul Ni
colae Chiriac. Mai avem doar 
cîteva zeoi de hectare și vom 
încheia prima nrașilă și la po
rumb, pentru că la floarea-soa- 
relui și sfecla de zahăr am fă
cut-o cu multe zile înainte. 
Conștient! de dependența w veni
turilor obținute în toamnă față 
de modul în care sînt prestate 
acum aceste lucrări de întreți
nere. la timp și cu grijă, toți 
membrii cooperatori și mecani
zatori execută prășitul operativ 
si eu indici de calitate superi- 
ori“.

Tn raza aceluiași consiliu in- 
tercooperatist din care fac par
te cele două unități amintite, 
există și cooperative unde cifra 
realizărilor la întreținerea cul
turilor este mică, tocmai din 
cauza participării mai puțin nu
meroase a oamenilor la muncă. 
Cooperativa din Păltiniș este un 
exemplu. Din suprafața de 683 
hectare porumb erau prășite 
mecanic 300 hectațg, dar manu
al 40 hectare. Nici lucrările la 
sfeclă și floarea-soarelui nu 
erau încheiate. Ba, mai mult,

RAIDUL NOSTRU^ 

ÎN JUDEȚUL 
BOTOȘANI Â

O lucrare de sezon: prășitul porumbului la cooperativa agri
colă din Viziru, județul Brăila.

SOLEMNITA TEA DEZVELIRII
BUSTURILOR LUI KARL MARX

ȘI FRIEDRICH ENGELS
Joi dimineața a avut loc în 

Capitală dezvelirea busturilor 
lui Karl Marx și Friedrich En
gels.

Monumentele celor doi iluștri 
întemeietori ai socialismului știin
țific sînt așezate într-unul din 
cartierele cu tradiții muncitorești 
— Bucureștii Noi — în piața 
ce poartă începînd de azi nu
mele, atribuit prin Decret al

Consiliului de Stat : „Karl Marx- 
Friedrich Engels".

La solemnitatea ce a avut loc 
cu acest prilej, au luat parte 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu,
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Miron 
Constantines cu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu.

Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații

Deacu-Ia-torului Alexandru 
lomița.

După dezvelirea 
telor, tovarășul 
CEAUȘESCU a spus:

„Dezvelirea busturilor lui 
Marx și Engels constituie un 
act de adîncă prețuire a înte
meietorilor celei mai înaintate 
științe sociale — materialis
mul dialectic și istoric — a 
acelora care au pus bazele 
concepției științifice despre lu
me și viață a proletariatului.

Este cunoscut că mișcarea 
progresistă și revoluționară 
din România a avut legături 
cu Marx și Engels, că Marx și 
Engels au acordat o atenție 
deosebită istoriei noastre.

monumen-
NICOLAE

tru răsturnarea asupririi bur- 
ghezo-moșierești, pentru con
strucția socialismului.

Dezvelirea acestor două mo
numente va face ca în inimile 
poporului nostru să trăiască 
veșnic amintirea întemeietori
lor celei mai înaintate științe 
despre lume și viață, a celor 
care întotdeauna au privit cu 
simpatie poporul nostru. Prin 
aceasta noi dăm încă o dată 
glas sentimentelor noastre in
ternaționaliste de solidaritate, 
de prețuire și de întărire a 
unității cu toate țările socia
liste, cu comuniștii din toată 
lumea, cu toate forțele revo
luționare și antiimperialiste 
de pretutindeni**.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

..

Foto : S. SPIREA

Lege privind organizarea
• Ambasadorul Republicii Cuba

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Primiri la tovarășul

O. MILEA
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
joi, 27 mai 1971, pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cuba la Bucu
rești, Jesus Barreiro, în legătură

cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

A fost de față 
nescu, ministrul 
terne.

Cu acest prilej
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Corneliu Mă- 
afacerilor ex-

a avut loc o

Cm SE PUMBi DOCHERII, • Ambasadorul Finlandei

snuoml VAPOARELE.•••
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit joi, 27 mai 1971, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Finlandei la Bucu
rești, Kaarlo Veikko Măkelă, la 
cererea acestuia.

A fost de față Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în legătură cu apro
piata vizită în Finlanda a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

obștești, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, precum un mare număr 
de oameni ai muncii și alți ce
tățeni din cartier.

La sosirea conducătorilor de 
partid, și de stat, cei prezenți îi 
salută cu multă căldură. O gar
dă militară, aliniată în fața mo
numentelor, prezintă onorul.

La ora 12,00, în acordurile In
ternaționalei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește cele două 
busturi care, imortalizează în 
marmură albă chipurile lui 
Karl Marx și Friedrich Engels. 
Ele sînt așezate pe cîte un so
clu din marmură roșie, pe care 
se află inscripțiile: „Karl Marx 
1818—1883" și „Friedrich En
gels 1820—1895". Cele două 
monumente sînt creații ale scuip-

luptelor sociale și naționale 
ale poporului român, că în 
scrierile lor s-a oglindit aceas
tă preocupare, simpatia față 
de felul în care poporul ro
mân a știut să lupte pentru 
a-și apăra dreptul la o viață 
liberă și independentă.

Mișcarea noastră revoluțio
nară și-a bazat întotdeauna 
activitatea pe învățătura lui 
Marx și Engels ; tocmai dato
rită acestui fapt, atît mișcarea 
revoluționară din trecut, cît 
mai cu seamă Partidul Comu
nist Român au putut și au 
reușit să conducă cu succes 
luptele sociale și naționale 
din patria noastră, să ducă Ia 
victorie marile bătălii desfășu
rate de clasa muncitoare, de 
celelalte forțe revoluționare, 
de întregul nostru popor pen-

La monument au fost depuse 
apoi coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Româ
nia, Colectivului de muncă al U- 
zinelor de utilaj chimic „Gr ivi? 
ța Roșie". Un grup de pionieri 
au depus jerbe de flori.

Conducătorii de partid și de 
stai și celelalte persoane oficiale 
păstrează un moment de recu
legere.

In încheierea solemnității, 
conducătorii de partid și de stat 
primesc defilarea gărzii milita
re de onoare.

(Agerpres)

Imagini mai vechi, fotografii 
sau stampe îngălbenite îi înfă
țișează pe docheri încovoiați de 
greutatea baloturilor, ureînd 
sau coborînd la vas, pe cîte o 
seîndură îngustă care se arcu
iește gata să se rupă. Docherul 
de astăzi are la dispoziție nu
meroase mașini și utilaje, dis
pune de o tehnică modernă. Am 
văzut, ca să dau un singur 
exemplu, o macara specială, ca 

‘un braț îndoit care și-a coborît 
irligul pînă în pîntecul unui 

vapor, a scos de acolo un cub 
de lingouri și l-a așezat apoi 
direct pe platforma unui vagon 
de cale ferată. An de an por
tul este tot mai bine dotat cu 
utilajele de încărcare-descărcare 
iar extinderea prevede înzestra
rea cu tot ceea ce e mai nou 
în materie. Este și firesc să se 
acorde acestei activități o mare 
atenție întrucît uriașa poartă 
comercială a țării trebuie să 
iuncționeze perfect și continuu, 
zi și noapte, în tot cursul unui 
an. Pentru muncitorii portuari 
s-au creat și se creează condi
ții de viață tot mai bune. „Ni
căieri nu poți întîlni cămine 
muncitorești ca cele de la noi“ 
— declara secretarul comitetu
lui U.T.C. port, tovarășul Con
stantin Șerban. „începînd din 
1972 pînă în 1975 vom primi 
circa 1 000 de apartamente pen
tru muncitorii noștri** — ne-a 
spus, la rîndul său, tovarășul 
Grigore Cojocaru, șeful conta
bil al întreprinderii de exploa
tare.

Cu toate acestea aici se pe
trece un fenomen rar întîlnit 
în economie : o fluctuație de 1 
la 3, adică pentru cele circa 
4 000 de posturi de muncitori la 
secțiile de exploatare, anual se 
angajează 12 000 de oameni! O 
asemenea fluctuație sugerează, 
evident, o neconcordanță între 
dorințele și așteptările celui care 
se angajează și realitatea la 
care este obligat să facă față. 
Pentru întreprindere efectele ne
gative cauzate de această fluc
tuație sînt mari : la sosire circa 
4 zile de fiecare om sînt desti
nate formalităților de angajare, 
vizitelor medicale, încadrării 
în viața echipelor. Iar la ple
care : dezorganizarea muncii, 
încetinirea ritmului de lucru 
pînă cind cel venit în loc poate 
prelua în întregime ocupațiile 
celui de dinainte etc. Trebuie 
spus că tinerii 
ritatea acestor 
ale docurilor.

Cauzele sînt 
tre conducerea 
dul următor, 
șeful secției I (cea mai mare) : 
„Ei vin din județe mai îndepăr
tate, se gîndesc la mare, la că
lătorii și aici îi așteaptă mun
ca. Unii umblă după o căpă
tuială rapidă și cum nu-i vorba 
de așa ceva devin niște nemul
țumiți*. Cam aceleași Idei le 
subliniază și secretarul comi
tetului U.T.O. : „O masă foarte 
pestriță de oameni, cu vagi cu
noștințe despre rigorile muncii

într-o mare colectivitate**. Desi
gur, există o doză de adevăr în 
aceste afirmații — o serie de 
tineri vin aici fără o țintă cla
ră, atrași de iluzia unor cîști- 
guri ușoare. Cum iluzia se 
destramă repede, ei își caută de 
drum. Dar acceptînd integral 
asemenea explicații înseamnă 
să ocolim alți factori care ge
nerează fluctuația. Nu este vor
ba la toți tinerii de dorința de 
căpătuială, ci de dorința cît se 
poate de firească a obținerii 
unui cîștig bun, conform mun
cii depuse care, aici, nu e to
tuși prea ușoară. Fără a fi pre-

care, condițiile de cîștig nu-i 
satisfac totuși pe mulți dintre 
lucrătorii portuari și aceasta nu 
din vina schemei de salarizare, 
ci a indolenței celor chemați 
să o aplice conform legii. „în
treprinderea noastră poate să 
ofere noului angajat după șase 
luni o nouă clasă de încadrare, 
categoria II, iar după alte 18 
luni categoria I“, — declara a- 
celași șef contabil citat mai sus. 
Acestea sînt normativele în vi
goare, dar din păcate, ele nu

(Continuare în pag. a lll-a)

VICTOR CONSTANTINESCU

Foto: PAVEh T1NJALA

alcătuiesc majo- 
păsări călătoare

explicate de că- 
secțiilor în mo- 
Ing. Gh. Peleș,

Președintele Consiliului de Stat,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

a primit scrisorile de acreditare
ale ambasadorului

Republicii Vietnamului de Sud
în ziua de 27 mai a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Lam 
Van Luu, care și-a prezentat 
scrisorile prin care președin
tele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud îl acreditea
ză în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
în țara noastră. Au luat cuvîn- 
tul, cu acest prilej, ambasa
dorul Lam Van Luu și tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

După solemnitatea prezentă
rii scrisorilor, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul Lam Van Luu.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au luat parte Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au participat, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
București.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Omul
de care
avem
nevoie

Am primit la redacție vizita unui tînăr 
inginer agronom dintr-o comună pe care 
o cunoșteam. Mă ruga ceva și, din vorbă 
în vorbă, ne-am adus aminte despre unele 
lucruri văzute în comuna în care lucrează, 
despre unele discuții purtate în fața sediu
lui C.A.P., într-o seară. Mi se păruse ciudat 
faptul că în marginea asfaltului proaspăt 
turnat pe șoseaua ce traversează localitatea 
în care ei trăiesc și muncesc năpădeau bu
ruienile, iar în diferitele sectoare de acti
vitate ale cooperativei agricole de produc
ție (2 ingineri, un medic veterinar), la 
școală (circa 20 de cadre didactice), la dis
pensar, la cooperativa de consum și în alte 
părți se puteau observa neglijențe care a- 
testau lipsa evidentă a acelui efort gospo
dăresc care să corespundă energiei specia
liștilor — marea majoritate tineri. Dumini
că, rareori se aprindeau la ei luminile în 
ferestrele celor 3 cămine culturale (deși 
becurile din tavan așteptau doar o învîrti-

tură de comutator), dar chiar și din lista 
cîștigurilor realizate de cooperatori se des
prindea aceeași energie mică, același efort 
subțiratec, caracteristic unor funcționari cîi 
de cît corecți, care oricînd pot să-ți justifi
ce că „n-au stat degeaba".

„Nu-i cunoști dumneata pe oamenii de 
aici, îmi replicaseră ei cu un zîmbet sceptic 
în colțul gurii, se lasă greu mobilizați... 
Dacă ar fi așa ușor cum se scrie la ziar..."

Sigur, îmi dădeam seama că nu poate 
fi „așa, ușor..." : comuna este formată din 
trei sate, are un mare număr de cetățeni 
există tradiții și obișnuințe din care se iese 
uneori greu, dar parcă prea mult se apela 
la „individualismul" oamenilor, la mulțumi
rea unora numai cu atîta cit au.

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Vizita conducătorilor de partid
și de stat la Expoziția de 
artă plastică consacrată

semicentenarului partidului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, a vizitat

joi la amiază Expoziția de 
artă plastică pe care creatorii 
din domeniul picturii, sculptu
rii, graficii, artei decorative 
din întreaga țară au dedicat-o 
glorioasei aniversări a parti
dului. Organ^ptă de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea Artiștilor 
Plastici, în colaborare cu 
Uniunea Generală a Sindica
telor din România și Uniunea 
Tineretului Comunist, această

amplă expoziție înmănunchea
ză eforturile creatoare ale 
plasticienilor vîrstnici și tineri 
din toate centrele culturale 
ale țării.

La intrarea în sala Dalles
— prima din cele patru săli 
vizitate — conducătorii de 
partid și de stat au fost în- 
tîmpinați de Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Ion Jalea, președintele 
de onoare al Uniunii Artiști
lor Plastici, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, de numeroși artiști 
expozanți, critici de artă și 
alți oameni de cultură.

Salutînd pe oaspeți, 'pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Brăduț Covaliu, a 
arătat că această reprezenta
tivă manifestare artistică se 
înscrie în ansamblul acțiuni
lor prin care poporul nostru a 
sărbătorit împlinirea unei ju
mătăți de veac de la înfiin
țarea partidului, reprezintă o 
contribuție a artiștilor plastici 
din țara noastră la cinstirea 
acestei aniversări.

El a arătat că vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de par
tid și de stat la această expozi
ție constituie încă o dovadă a 
prețuirii și atenției deosebite 
de care se bucură în țara noas
tră creatorii de artă. Aceasta 
vizită — a subliniat președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici
— constituie un puternic sti
mulent pentru artiștii plastici 
din patria noastră în activita
tea lor de creație.

în cele patru săli ale expo
ziției sînt reunite aproape 1 000 
de lucrări, selecționate din ce
le peste 3 000 care au fost pre
zentate juriului. Numărul ma-

(Continuare în pag. a Ill-a)
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PROIECT

E G E
privind 

funcționarea
organizarea și
controlului obștesc

Șansa

Consiliul National al Frontului Unității Socialiste împreună 
cu organizațiile de masă, obștești, cooperatiste și protesionale 
care fac parte din Front, au elaborat proiectul de lege cu 
privire la organizarea și funcționarea controlului obștesc.

Plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socia
liste, care a avut loc recent, a dezbătut și aprobat acest pro
iect de lege, apreciind că aplicarea prevederilor sale va 
determina o și mai largă participare a maselor de oameni 
ai muncii la conducerea și rezolvarea treburilor de stat 
și obștești, la lărgirea democrației noastre socialiste. tn 
spiritul practicii promovate de către partidul nostru, plenara 
a hotărî» ca proiectul de lege să fie supus unei largi dez
bateri publice, pentru c„ toți cetățenii să-și poată aduce con
tribuția la definitivarea lui în vederea prezentării pentru 
adoptare. Marii Adunări Naționale.

Observațiile, propunerile și sugestiile in legătură cu acest 
proiect de lege vor fi înaintate Consiliului Național, consi
liilor județene, municipale, orășenești și comunale ale Fron
tului Unității Socialiste, organizațiilor de masă, obștești șl 
profesionale care fac parte din Front, presei locale și cen
trale.

Hotărîrile adoptate de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român, pentru per
fecționarea continuă a vieții 
sociale și adincirea democra
ției socialiste au determinat 
mobilizarea largă a energiilor 
și capacităților creatoare ale 
maselor la fundamentarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului, participarea activă 
a acestora la conducerea tre
burilor de stat și obștești.

In cadrul formelor institu- 
ționalizate care permit an
trenarea tuturor categoriilor 
de oameni al muncii la o mal 
bună gospodărire și folosire a 
mijloacelor pe care le oferă 
societatea pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
viață și de muncă ale poporu
lui, la realizarea politicii par
tidului de ridicare a bunei 
stări a celor ce muncesc, un 
rol deosebit îl are exercitarea 
controlului obștesc ' asupra 
unor Importante sectoare ale 
activității social-economice și 
de servire a populației.
Controlul obștesc acționea

ză ca un factor de educație 
civică, contribuind la dezvol
tarea unei atitudini înaintate 
a lucrătorilor din unitățile de 
servire publică, la răspîndlrea 
experienței bune, la comba
terea manifestărilor de negli
jență, nepăsare și lipsă de 
răspundere față de interesele 
populației și păstrarea avutu
lui obștesc, la respectarea le
galității socialiste.

Pentru îmbunătățirea orga
nizării și desfășurării contro
lului obștesc. Marea Adunare 
Națională adoptă prezenta 
lese :

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. — Controlul obștesc 
se exercită, cu participarea 
largă a oamenilor muncii de 
la orașe și sate, în scopul îm
bunătățirii activității în uni
tățile de stat și cooperatiste 
producătoare de bunuri de 
consum, precum și în unită
țile de aprovizionare și de 
servire a populației.

Art. 2. — Activitatea da 
control obștesc este organiza
tă și condusă de Frontul Uni
tății Socialiste, cu sprijinul 
nemijlocit al sindicatelor, or
ganizațiilor de tineret, comi
tetelor și comisiilor femeilor, 
al uniunilor cooperatiste și al 
celorlalte organizații obștești 
și profesionale care fac parte 
din Frontul Unității Sociali
ste.

Ministerele, Consiliile Popu
lare, celelalte organe centrale 
și locale de stat și cooperati
ste în subordinea' cărora se a- 
flă unitățile supuse controlu
lui, vor ajuta Frontul Unității 
Socialiste în organizarea con
trolului obștesc.

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

Membrii echipelor de con
trol obștesc desfășoară activi
tatea de control în afara pro
gramului lor de lucru.

Art. 4. — Controlul obștesc 
efectuat în condițiile legii de 
față nu înlocuiește controlul 
de specialitate care, potrivit 
legii, revine organelor de stat 
sau cooperatiste.

CAPITOLUL II 
UNITĂȚILE Șl ACTIVITĂȚILE 

SUPUSE CONTROLULUI 
OBȘTESC

Art. 5. — Controlul obștesc 
se exercită în următoarele u- 
nități :

a) întreprinderile de stat și 
cooperatiste producătoare de 
bunuri de consum ;

b) unitățile de stat și coope
ratiste care execută lucrări du
pă comandă, reparații și alte 
prestări de servicii pentru 
populație;

c) unitățile comerciale și de 
alimentație publică de stat și 
cooperatiste, inclusiv depozi
tele pentru păstrarea și con
servarea mărfurilor;

d) cantinele restaurant șl 
orice alte cantine care funcțio

nează pe lingă întreprinderi și 
instituții;

e) . unitățile sanitare spitali
cești și ambulatorii, unitățile 
farmaceutice și cele pentru 
desfacerea produselor tehnico- 
medicale;

f) crețele, leagănele, grădini
țele și casele pentru copii pre
cum și celelalte instituții de o- 
crotire a minorilor;

g) căminele instituțiilor de 
învățămînt și ale întreprinde
rilor precum și căminele pen
tru bătrîni;

h) unitățile hoteliere inclu
siv cele aparținînd întreprin
derilor balneo-climaterice;

i) unitățile întreprinderilor 
de transport în comun;

j) unitățile întreprinderilor 
de administrație locativâ și ale 
celor care execută reparații la 
fondul locativ;

k) unitățile de gospodărie
comunală, administrarea
parcurilor și zonelor de agre
ment;

l) oficiile de poștă, telefoane 
și radioficare.

Art. 6. — In funcție de spe
cificul unităților .în care se 
exercită, controlul obștesc va 
urmări respectarea dispoziții
lor legale cu privire la.;

a) realizarea calității pro
duselor și diversificarea sor
timentelor in întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
consum, păstrarea, conserva
rea și ambalarea corespunză
toare a mărfurilor și a mate
riilor prime ;

b) extinderea și îmbunătă
țirea prestărilor de servicii și 
executării de lucrări pentru 
populație cu respectarea ter
menelor și condițiilor de ca
litate ;

c) asigurarea la desfacere 
a sortimentelor de mărfuri 
stabilite fiecărei unități co
merciale, potrivit profilului 
acesteia ;

d) transportul, manipularea, 
păstrarea și buna gospodărire 
a mărfurilor și produselor de 
către unitățile producătoare și 
de desfacere.

e) aplicarea strictă a prețu
rilor și tarifelor legale, pre
cum și etichetarea ori afișa
rea lor ;

f) cîntărirea, măsurarea sau 
numărarea corectă a mărfu
rilor la vînzare, respectarea 
gramajelor stabilite, precum 
și funcționarea corespunză
toare a aparatelor și instru
mentelor de cintărit și măsu
rat ;

g) asigurarea asistenței me
dicale a populației în spitale, 
policlinici, circumscripții sani
tare, dispensare și la domici
liu ; îmbunătățirea continuă 
a condițiilor pentru creșterea 
calității acestei activități ;

h) aplicarea normelor igie- 
nico-sanitare în fiecare uni
tate ;

i) asigurarea condițiilor co
respunzătoare de odihnă și 
tratament în stațiunile bal
neoclimaterice ;

j) respectarea regulilor de 
prevenire a poluării apelor și 
aerului ;

k) întreținerea fondului lo
cativ de stat și modul de uti
lizare a fondurilor bănești și 
materiale destinate în acest 
scop ;

l) utilizarea și întreținerea 
corespunzătoare a utilajelor, 
aparaturii și instrumentarului 
cu care sînt dotate unitățile 
pentru asigurarea unei cît mai 
bune serviri a populației;

m) administrarea și buna 
gospodărire a parcurilor, zo
nelor de agrement și bazelor 
sportive ;

n) întreținerea și folosirea 
în bune condițiuni a mijloa
celor de transport în comun, 
respectarea itinerariilor, a 
graficului orar și a tuturor 
regulilor privind securitatea 
circulației ;

o) dezvoltarea spiritului de 
răspundere, a respectului, so
licitudinii și promptitudinii 
lucrătorilor din unitățile de 
servire publică în relațiile cu 
populația ;

p) respectarea orarului de 
funcționare a unităților și 
stabilirea acestuia, ținîndu-se 
seama de nevoile publicului 
pe care îl deservește.

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA SI FUNCTIO
NAREA ECHIPELOR DE CON

TROL OBȘTESC
Art. 7. — Echipele de con

trol obștesc se compun din 
3—5 membri și își desfășoară 
activitatea în prezența majo
rității membrilor.

Numărul echipelor de con
trol obștesc, compunerea echi
pelor și repartizarea lor 
pe unități se stabilesc de că
tre consiliile municipale, de 
sector, orășenești și comuna
le ale Frontului Unității So
cialiste, împreună cu comite
tele executive ale consiliilor 
populare și consiliile locale 
ale sindicatelor în funcție de 
numărul, mărimea și profilul 
unităților ce urmează a fi su
puse controlului.

Art. 8. — Din echipele de 
control obștesc fac parte 
membrii de sindicat, aleși în 
adunări ale sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, 
membri ai organizațiilor Uni
unii Tineretului Comunist, ai 
cooperativelor agricole, coope
rativelor de consum, coopera
tivelor meșteșugărești și ai 
altor organizații obștești și 
profesionale, aleși în adunări 
ale organizațiilor din care a- 
ceștia fac parte, precum și fe
mei casnice și pensionari aleși 
în adunări cetățenești pe car
tiere ori pe sate.

Membrii echipelor de con
trol obștesc se aleg pe timp 
de 2 ani.

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

Art. 9. — Echipelor de con
trol obștesc li se eliberează 
legitimații colective, de către 
consiliile municipale, de sec
tor, orășenești sau comunale 
ale Frontului Unității Socia
liste împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare.

Art. 10. — Controlul ob
ștesc asupra calității produ
selor, 
telor, respectării graficelor de 
livrare a mărfurilor și amba
lării corespunzătoare a aces
tora, în întreprinderile de stat 
producătoare de bunuri de
consum, va fi exercitat de
către sindicate.

De asemenea, sindicatele 
exercită controlul obștesc 
supra respectării 
legale de protecție 
a muncii, precum și a re
gulilor de prevenire a poluării 
apelor și aerului în toate în
treprinderile și organizațiile e- 
conomice de stat.

Art. 11. — Controlul obștesc 
în cămine, internate, cantine 
și instituții medicale pentru 
studenți și elevi precum și în 
căminele pentru tineret, va fi 
efectuat de către organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist 
și asociațiile studențești pe 
baza unor norme stabilite de 
comun acord cu Ministerul 
învățămîntului și Ministerul 
Sănătății.

Art. 12. — Echipele care 
exercită controlul obștesc în 
maternități, case de naștere, 
spitale de copii, creșe, leagă
ne. grădinițe, cămine și case 
pentru copii preșcolari și șco
lari, precum și în unitățile de 
asistență socială vor fi forma
te cu precădere din femei și 
vor fi îndrumate de comitete
le județene, municipale, oră
șenești și comunale ale femei
lor.

Art- 13. — în activitatea lor, 
echipele de control obștesc 
conlucrează cu deputății con
siliilor populare. Modul de 
conlucrare se stabilește de că
tre organele locale ale Fron
tului Unității Socialiste îm
preună cu comitetele executi
ve ale consiliilor populare.

Art. 14. — Echipele de con- 
obștesc controlează unită- 
ce le sînt repartizate, de 
ori consideră necesar, dar 
mai puțin de o dată pe

diversificării sortimen-

a-
normelor 
$i igienă .

trol 
țile 
cîte 
nu _ . 
lună.

La cererea echipelor de 
control obștesc, conducătorul 
unității controlate, și ceilalți 
salariați sau, după caz, și or
ganizației socialiste din care 
face parte această unitate, 
sînt obligați să prezinte acte
le necesare efectuării contro
lului și să dea relațiile soli
citate.

Art. 15. — Constatările echi
pelor de control obștesc, pre
cum și propunerile de reme
diere a lipsurilor constatate 
se consemnează în registrul 
unic de control și se semnea
ză atît de membrii echipei cît 
și de conducătorul unității 
controlate sau înlocuitorul 
său.

Art. 16. — Conducătorul u- 
nității controlate este obligat 
să analizeze deficiențele con
statate de echipele de control 
obștesc și să stabilească mă
suri pentru înlăturarea acesto
ra- în cazul în care înlăturarea 
deficiențelor necesită 
conducătorul unității 
late va comunica, în 
5 zile, organizației 
din care face parte 
măsurile luate și va

puneri pentru înlăturarea de
ficiențelor care depășesc com
petența sa.

Măsurile luate de conducă
torul unității controlate și de 
cel al organizației socialiste 
din care face parte unitatea 
controlată, se consemnează în 
registrul unic de control, pre- 
cizîndu-se termenul de exe
cutare și persoana care răs
punde de îndeplinirea lor.

Art. 17. — Dacă echipele de 
control obștesc apreciază că 
faptele constatate constituie 
contravenții sau infracțiuni, 
vor sesiza, după caz, organele 
competente să aplice sancțiu
nile contravenționale, sau or
ganele de urmărire penală; 
dacă faptele constatate con
stituie abateri în sarcina con
ducătorului unității, sau sînt 
de competența comisiei de ju
decată, vor sesiza conducerea 
organizației socialiste din care 
face parte unitatea pentru a 
lua măsuri corespunzătoare. 
• Art. 18. — în cazul cînd e- 
chipele de control obștesc 
constată că unitățile contro
late produc sau pun în vînza
re mărfuri care prezintă pe
ricol pentru sănătatea popu
lației, vor sesiza de îndată 
conducerea organizației socia
liste din care face parte uni
tatea și organele competente 
pentru a lua. potrivit legii, 
măsurile necesare. Pînă la 
luarea acestor măsuri se in
terzice producția sau vînzarea 
acelor mărfuri-

Art. 19. Conducătorii u- 
nităților controlate, precum și 
conducătorii și alți angajați 
ai organelor ierarhic superi
oare, care se fac vi novați de 
lipsă de interes în examina
rea sau valorificarea consta
tărilor și propunerilor făcute 
de echipele de control obștesc 
răspund, disciplinar, material, 
administrativ sau penal, după 
caz. potrivit legii.

Salariații și membrii coope
ratori din unitățile controlate 
răspund disciplinar, material, 
administrativ sau penal, după 
caz, pentru deficiențele con
state în sarcina lor.

Art. 20. — Echipele de con
trol obștesc vor solicita spri
jinul organizațiilor de sindi
cat din unitățile controlate în 
vederea rezolvării operative a 
constatărilor făcute. Deficien
țele din activitatea salariați- 
lor ’ "
tori, constatate de către echi
pele de control obștesc, vor fi 
analizate în colectivul de 
mur^că din care aceștia fac 
parte. în adunările grupelor 
sindicale sau ale cooperatori
lor, în scopul combaterii și în
lăturării lor.

Periodic, conducătorii unită
ților supuse controlului, vor 
prezenta în adunările organi
zațiilor sindicale, informări a- 
supra modului în care au fost 
rezolvate constatările și pro
punerile făcute de către echi
pele de control obștesc. La a- 
ceste adunări vor fi ‘ 
și membrii echipelor 
efectuat controlul.

Art- 21. — Echipele 
trol obștesc, cu sprijinul Con
siliilor locale ale Frontului U- 
nității Socialiste, vor prezen
ta anual, în fața cetățenilor 
din cartiere, comune sau 
sate, dări de seamă des
pre activitatea desfășurată. La 
aceste adunări vor partici
pa reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
ai organelor locale ale puterii 
de stat și conducătorii unități
lor controlate.

Art. 22. — Ministerele și ce
lelalte organe centrale în su
bordinea cărora se află orga
nizații socialiste în care se 
efectuează controlul obștesc, 
precum și comitetele execu
tive ale consiliilor populare, 
vor analiza împreună cu îm
puterniciți ai Frontului Unită
ții Socialiste, sesizările și pro
punerile făcute de către echi
pele de control obștesc, modul

cum acestea au fost soluționa
te și vor lua măsuri pentru 
continua îmbunătățire a acti
vității unităților producătoare 
de bunuri de consum, de apro
vizionare și de servire a popu
lației.

De asemenea, ministerele, 
celelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consi
liilor populare vor asigura u- 
nitățildr din subordinea lor, 
supuse controlului obstesc, re
gistrul unic de control potrivit 
modelului tip ce va fi stabi
lit de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Art. 23. — Organele ierar
hic superioare organizațiilor 
socialiste ale căror unități au 
fost controlate, altele decît 
cele prevăzute la art. 22, vor 
examina periodic împreună 
cu consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste con
statările echipelor de control 
obștesc și vor stabili măsurile 
necesare pentru soluționarea 
propunerilor făcute și înlătu
rarea lipsurilor.

Art. 24. “ '
cutive ale 
județene, 
București, 
nicipiului 
pale și orășenești, inspectora
tele de stat, precum și alte or
gane și organizații de stat și 
cooperatiste cu atribuții de 
conducere, coordonare sau 
control a activității unităților 
supuse controlului obștesc vor 
sprijini consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste, 
cu cadre de specialitate, pen
tru instruirea echipelor de 
control obștesc.

Art. 25. — Presa centrală și 
locală, radioul, televiziunea și 
cinematografia vor informa 
sistematic opinia publică asu
pra activității echipelor 
control obștesc.

Nu putem ști dacă acest prim 
roman al Dorinei Bădescu a fost 
declanșat de surplusul unei pre
dispoziții confesive. Cert este 
însă că el reușește să organize? e 
o asemenea confesiune, ceea ce 
este deja dovada unei lucidități 
romanești. Șansa Dorinei Bă
descu devine astfel, încă de la 
primul contact pe care-1 avem 
cu cele cîteva planuri existente, 
un flux narativ ce se adaugă 
mereu sieși. într-o desfășurare 
pînă la urmă liniară O reme
morare posibilă numai în sen
sul unei evoluții temporale, 
menită să acopere timpul afec
tiv al unei copilării, sau al unei 
adolescente. Riscurile acestei 
deschideri spre rememorare 
țin în primul rînd de 
racterul ei eterogen 
lipsa unor momente 
ale care să o delimiteze, 
ceea ce i se întâmplă în parte și 
autoarei atunci cind se lasă fu
rată de coerența unei succe-

ca- 
și de 
esenti- 

Este

siuni comode a acestui discurs.
Nu atît din dorința de a răs

punde modei constructivismului 
savant, cît din necesități ine
rente, Dorina Bădescu dirijează 
sumar mai multe planuri in 
care se cuprinde cartea. Există 
un plan ai realului prezent, fără 
nimic senzațional care să-1 sus
țină. avînd rolul de a exprima 
eșecul unor șanse repetate care 
îi sînt oferite aproape pe neob
servate eroinei. Aceasta este in 
fapt și singura existență de
monstrată, construită. O țînără 
pictoriță care suferă de un com
plex al însingurării, grefat pe 
fundalul unor transformări so
ciale ce nu reușesc însă să o 
acapareze. Tentativele de a de
veni mai sociabilă și le retrage 
ea însăși dintr-o exacerbare a 
personalității, de unde în mod 
firesc eșuarea celor cîteva 
„șanse" capătă proiecții nebă
nuite. Din existența ei reală nu 
rămîne decît impresia unui plic
tis care explodează de 
multe ori înăbușit 
Franqoise Sagan). Pentru 
prospăta culorile acestei 
autoarea mai amplasează 
mitent un grup de fixații 
ferice, și cam atît despre 
cui propriu-zis al acestei scrieri.

Mai în largul ei se simte au
toarea cînd introduce primele 
secvențe care recompun dosarul 
existenței acestei eroine ; copi
lăria mirifică și adolescenta unei 
eleve interne, care deja se a- 
pnopia de lume cu curiozitate

mal
(gen 

a îm- 
stări 

inter- 
meta- 
fapti-

prudentă. Puțina desfășurare a 
unor evenimente de obicei 
noscute în viața satului 
preajma colectivizării nu 
nici aici un rol deosebit, 
prozatoarea reușește pagini de 
o notabilă sensibilitate.

Fenomenologic vorbind, aceas
tă acomodare deplină cu un 
timp romanesc ce trebuie reciș- 
tigat, rememorat, este de fapt 
prima formulare a unei opțiuni 
pentru epos. Nu întâmplător mai 
multe volume de debut recurg, 
sub diverse pretexte, la o elibe
rare a memoriei în acest fel. 
tocmai dintr-o necesitate simți
tă de a pregăti un spațiu 
larg pentru ficțiune.

în cazul acestui roman 
fesiv Șansa (Ed. Albatros) 
relativ ușor de urmărit situația 
unei crize de ficțiune, criză care 
se manifestă evident în final. 
Neliniștită probabil de întinde
rea pe care au luat-o numeroa
sele pasaje ale amintirii, proza
toarea aglomerează în foarte 
puține pagini noi personaje, in
suficient conturate, intruse: lan
sează niște soluții cu valoare de 
verdicte, se pripește, intr-un cu- 
vînt. Meritele ei de subtilă ana
listă. înarmată și cu o bună 
tehnică de construcție, capaci
tatea de a crea atmosferă și de 
a infuza un lirism convingător, 
toate acestea rămin. Dar cartea 
este numai un proiect, foarte 
avansat e drept, pentru propria 
ei ..șansă" viitoare.

cu
cii n 
are 
dar

mai
con- 
este

sau membrilor coopera-

invitați 
care au

— Comitetele exe- 
consiliilor populare 

al municipiului 
ale sectoarelor mu- 
București, munici-

CAPITOLUL IV 
DISPOZIȚII FINALE

de

Art. 26. — în 
drepturilor și în 
îndatoririlor ce le 
brii echipelor de 
ștesc se bucură de protecția 
legii ca și persoanele care în
deplinesc funcții ce implică 
exercițiul autorității de stat.

Inspectoratul de stat pentru 
controlul calității produselor, 
Inspectoratul Comercial de 
Stat, Inspectoratul sanitar de 
Stat și organele de miliție sînt 
obligate sâ sprijine echipele 
de control obștesc, la cererea 
acestora.

Art. 27. — Membrii echipe
lor de control obștesc care 
nu-și îndeplinesc sarcinile în
credințate sau, prin comporta
rea și atitudinea lor nu cores
pund încrederii ce le-a fost 
acordată, pot fi revocați în a- 
celeași condiții în care au fost 
aleși, la propunerea consilii
lor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste.

Art. 28. — Decretul nr. 665 
din decembrie 1956 privind 
organizarea și funcționarea 
controlului obștesc asupra u- 
nităților de stat, Decretul nr. 
100 din 19 februarie 1962 pri
vind organizarea controlului 
obștesc asupra fabricării, tran
sportului și desfacerii pîinii, 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului Central 
al Sindicatelor nr. 681 din 1 
iunie 1960 privind introduce
rea și organizarea controlului 
obștesc în unitățile sanitare 
teritoriale, sanatoriile balneo
climaterice și casele de odih
nă, Regulamentul pentru or
ganizarea și funcționarea con
trolului obștesc asupra fabri
cării, transportului și desface
rii pîinii aprobat prin Hotărî
rea Consiliului de Miniștri nr. 
118 din 22 februarie 1962, pre
cum și orice alte dispoziții 
contrare, se abrogă.

Art. 
tră în 
de la

exercitarea 
îndeplinirea 

revin, mem- 
control ob-

timp, 
contro- 

cel mult 
socialiste 
unitatea, 
face pro-

ALECSANDRU VĂDUVĂ

„La indicativul
prezent

din afirmațiile de 
privitoare la Dorina 

sînt valabile și

Multe 
mai sus 
Bădescu 
pentru debutul în proză al lui 
Alecsandru Văduva. Acest 
mic roman poartă titlul La 
indicativul prezent (Ed. Emî- 
nescu) și urmărește tribula- 
țiunile palide ale unei con
științe mai

Adrian 
funcționar, 
încetul de 
de sens a . .
Ca un adevărat picaros el ră
tăcește prin diverse medii, in 
compania unor oameni aleși 
la voia întîmplării. schimbă 
domicilii precare, fără să ma
nifeste totuși vreo preferință 
pentru unul din ele și, în ge
neral, tace. Tăcerea aceasta 
maschează la început un com
plex de înstrăinare, proces ne
încheiat al urbanizării sale, 
situație care mai ține trează 
o lumină în conștiință și-l mai 
îndeamnă la fulgurante reme
morări ale copilăriei. Alecsan
dru Văduva, deși nu are im
presia că evadează din

mult banale.
Popescu este un 
tînăr, copleșit cu 
monotonia și lipsa 

propriei sale vieți.

dian prin aceste rememorări, 
le acordă totuși o importanță 
confesivă. Nostalgia care re
zultă din aceste secvențe 
merg&în paralel cu o întune
cată viziune rudimentară des
pre rosturile vieții, văzută 
dinspre o tinerețe fadă, sau 
dinspre o maturizare forțată, 
bruscată. Adîncindu-se acest 
proces care vitriolează con
știința eroului, ruptura lui 
față de „indicativul" anunțat 
în titlu este tot mai evidentă, 
dar în paralel cauzele care ar 
fi menite să o expliciteze sînt 
și ele tot mai sărace, dacă nu 
chiar absente.

Se întîmplă un fenomen 
curios. Alecsandru Văduva își 
expediază și el cartea exact la 
fel cu Dorina Bădescu. După 
ce o echilibrează pe mai mul
te etape, după ce degajă con
vingător o atmosferă de veche 
mahala bucureșteană, după ce 
plasează discret toată dezba
terea pe un fond social de
terminat fără stridențe, pro
zatorul nu mai reușește trans
gresiunea în „prezentul" des
tinat a fi punctul terminus din

carte. Aceasta pentru că în 
realitate acest prezent nu de
vine cu adevărat piatră de în
cercare și își dovedește carac
terul improvizat, ușor tezist. 
Dacă anterior ochiul narato
rului urmărea impersonal 
drama, lentă de care era cu
prins Adrian Popescu, aceas- 
^ă^j^mărjre^„tot impersona lă, 
nu mai rezista'lntf-un cadru 
ce nu a fost creat după tipicul 
celui anterior.
dinspre care 
timpul narării, 
această carte.

Din lipsa unor 
procesuale mai complexe, au
torul nu a mai putut acorda 
la acest stadiu alți parametri 
ai cărții, nu i-a putut crea o 
mai bogată rețea de planuri 
secundare, pînă cînd a ajuns, 
pe nedrept, la această incon
secvență. Chestiunea este re
cuperabilă probabil chiar prin 
următoarea carte, dacă Alec
sandru Văduva va porni pe 
un front mai larg, cu o des
chidere mai generoasă. Căci 
familiaritatea sa cu fraza, fi
nețea observației de amănunt 
sau capacitatea de a surprin
de tipologii umahe, toate a- 
cestea și încă alte merite ne 
indică un prozator dotat.

cel 
situează 

există in

Prezentul, 
se 

nu

motivații

de con-

29. — Prezenta lege in- 
vigoare după 30 de zile 
publicare.

DINU FLAMÎND

HELLO DOLLY : rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9,15; 
12; 15; 17,45; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 20,45). 
Flamura (orele 9; 12; 15; 17,30; 
20), Grădina Doina (ora 20).

SERATA : rulează la Grivița 
(orele 9,15; 11,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

CRONOMETRUL • rulează la 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BĂTĂLIA 
rulează la 
12,15; 15,45:
9; 12,30; 16; 
le 9,30; 13; .....................
Festival (ora 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21). Gră
dina Capitol (ora 20).

O .
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9;
(orele 
(orele 
(orele 
(orele ., 
nul Dinamo (ora 20), _______
Modem (ora 20,15), Grădina Au-

DE PE NERETVA : 
Festival (orele 8,45; 
19,15), Favorit (orele 

19,30), Excelsior (ore- 
16,15; 19,45), Grădina

FLOARE $1 DOI GRĂDI-

; 12,30; 16: 19,30), București 
9; 12,30; 16,30; 20). Gloria
9; 12,30; 16, 19,30), Aurora

9; 12,30: ..
9; 12,30; 16; 19,30), Stadio- 

Grădin»

16), Modern

(ora 19,45).
FRANCISC SKORINA : ru

la înfrățirea (orele 15,30; 
20).

rora
EU, 

lează 
17,45;

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzeștl (ora 20,15).

HAIDUCII LUI $APTE CAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,45—19,15 
în continuare). Giulești (orele 15; 
19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20). Grădina Vitan
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15, 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30),
Grădina Herăstrău (ora 20). Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Arta '— 
15,30; 18).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează Ia Lumina (o- 
rele 9,15; 11,30 13 45; 16; 18,30;
20,45), Unirea (orele 15,30; 18). Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12,15; 15.45; 19).

ADIO, GRANADA rulează la 
Lira (orele 15,30: 18). Grădina
Lira (ora 20).

la

la

(ora 20,15). Arta (orele

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează 
Pacea (orele 15,15; 19,15).

PREȚUL PUTERII : rulează 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9,30; 13; 16,30), Gră
dina Tomis (ora 20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18;
20.15) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20).

PE COMETĂ : rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45; 20,30).

^teatre
VINERI, 28 MAI 1971

Teatrul de Operetă : SE MĂ
RITĂ FETELE — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR 
— ora 20; (Sala Studio) : 
NU-TI FACI PRĂVĂLIE 
SCARĂ — ora 20; Teatrul G 
Iești : COMEDIE CU OLTENI 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 16; 
PLAY STRINDBERG — ora 20 ; 
(Sala Studio) : POVESTIRI DIN 
PĂDUREA VIENEZĂ — ora 20 ; 
(La Casa de cultură a studenți
lor) : GLUGA PE OCHI — ora 
20,30 ; studioul I.A.T.C. : DIVER
TISMENT ’70 — ora 20; Teatrul 
Mic : PISICA SĂLBATICĂ — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : PETER PAN — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora

19,30; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20; Teatrul „C. Tănase“ (Calea 
Victoriei) : SONATUL LUNII — 
ora 19,30; (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 18,30; Ansam
blul „Rapsodia Română" : CON
CERT DE MUZICĂ POPULARĂ 
ROMANEASCĂ — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 16; 
Circul „Globus" : ARENA PRI
MĂVERII ora 19,30.

VINERI, 28 MAI 1971

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18,00 Căminul • 
18,50 Lumea copiilor : „Glume... 
cu tîlc“ • 19,10 Tragere Loto • 
19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici « 19,30 Telejur
nalul de seară. Sport • 20,10 Re
flector • 20,25 Film artistic : 
„Asul de pică" — producție a 
studiourilor din R .S. Ceho
slovacă o 21,55 Cadran Interna
țional • 22,40 Telejurnalul de 
noapte.
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Vizita conducătorilor de partid Plenara Consiliului Festivalul
,,Maria Tănase" SPORT • SPORT

și de stat la Expoziția de Central al U. G. S. R. Concluziile încep Blitz-uri la sosirea „olimpicilor"
artă plastică consacrată

semicentenarului partidului
(Vrmare din pag. I)

re al lucrărilor, calitatea lor, 
tematica bogată ilustrează re
velator largul ecou pe care a- 
niversarea partidului l-a avut 
în rîndul artiștilor din toate 
generațiile, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți.

în sala Dalles au fost vizio
nate lucrările de pictură și 
sculptură. Numeroase din a- 
ceste opere înfățișează princi
palele evenimente din istoria 
poporului și a partidului, a 
luptei clasei muncitoare și a 
întregului popor român, sub 
conducerea partidului comu
nist, pentru eliberarea socială 
și națională, pentru doborîrea 
dictaturii fasciste și instaura
rea puterii populare, pentru e- 
dificarea socialismului.

în continuare au fost vizio
nate lucrările de grafică și ar
tă decorativă expuse în sălile 

’uzeului de Artă. Tovarășul 
xsicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu- • 
lui vizitează apoi sălile Ate
neului Român, unde se află 
expoziția afișului politic și alte 
lucrări de grafică publicitară, 
precum și tapiserii, impri
meuri, obiecte de artă decora
tivă.

Prezenți în număr mare în 
sălile de expoziție, artiștii 
plastici au făcut pretutindeni 
o călduroasă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, și-au 
exprimat satisfacția, adînca 
mulțumire pentru interesul și 
prețuirea cu care secretarul ge
neral al partidului, partidul și 
statul nostru îi înconjoară pe 
creatori.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți discută cordial cu ar
tiștii expozanți, apreciază lu
crările prezentate, preocuparea 
creatorilor pentru a realiza o- 
pere durabile. Printre altele, 
se subliniază necesitatea unei 
colaborări mai strînse între 
creație și industrie, în vederea 
valorificării la scară mai am
plă a realizărilor plasticieni- 
lor. De asemenea, se formulea
ză necesitatea organizării în 
centrele turistice a unor mari 
expoziții de ceramică și produ
se de artă decorativă cu vîn- 
zare. Este abordată, de aseme
nea, problema perfecționării 
învățămîntului superior artis
tic, în sensul realizării unor 
secții de învățămînt care să 
pregătească artiști decoratori, 
ceramiști, specialiști în tapise
rii și desene pentru imprime
uri.

Adresîndu-se artiștilor pre
zenți, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Doresc să felicit atît pe ar
tiști cit și pe organizatorii a- 
cestci expoziții. Consider expo
ziția ca o reușită. Ea cuprinde 
multe lucrări bune și foarte 
bune în care sînt oglindite mo
mente legate de istoria, pre
zentul și viitorul poporului 
nostru. Subliniez că, după a- 
precierea mea, — și, cred, și 
după părerea celorlalți tova
răși din conducerea partidului 
— expoziția cuprinde lucrări 
valoroase, atît din punct de ve
dere al conținutului de idei cit 
și al imaginației și realizării

artistice. Ea oglindește preocu
pările artiștilor plastici de a 
lega arta lor de popor, de rea
lizările acestuia, strădaniile de 
a crea opere accesibile mase
lor. Consider aceasta un re
zultat al participării rodnice a 
creatorilor noștri de artă, a in
telectualității noastre, alături 
de întregul popor, la marea a- 
niversare a partidului, la efor
turile generale pentru înflori
rea artei și culturii din țara 
noastră. Eu vă îndemn, dragi 
tovarăși, să mergeți și în vii
tor pe această cale.

De asemenea, aș dori să re
lev bogăția și varietatea de ex
presii artistice, fantezia cu 
care au fost realizate lucrările 
expuse.

Țin, totodată, să remarc 
drept un lucru prețios, preo
cuparea artiștilor plastici de a 
răspunde prin creația lor unor 
cerințe legate de producția bu
nurilor de larg consum — și 
cred că Uniunea Artiștilor 
Plastici și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă trebuie 
să-i încurajeze și să-i ajute pe 
creatorii care merg in această 
direcție.

Legînd mereu mai strins 
creația dumneavoastră de 
munca și năzuințele poporului, 
de înfăptuirile sale pe drumul 
bunăstării și fericirii, perfec- 
ționîndu-vă continuu măiestria 
artistică, veți reuși să dați o- 
pere durabile, să faceți o artă 
valoroasă, să îmbogățiți tezau
rul de cultură și artă al pa
triei noastre socialiste.

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

CRONICA
U. T. C

Joi seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Havana, 
delegația guvernamentală a ță
rii noastre, condusă de tova
rășul Gheor&he . R^dulespu, 
vicepreședinte, al,, Consiliuluik, 
de Miniștri, care 1 a participat 
la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte româ- 
no-cubaneze de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășii 
Janos Fazekas, 'vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Pe
tru Burlacu, adjunct al mini
strului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Mării Negre. De asemenea, 
oaspetele a avut o întrevedere 
cu Petre Nicolae, președintele 
Consiliului popular al municipiu- 
lui Constanța, cu care prilej s-a 

,, făout un schimb de opinji. asu
pra,. activității' în domeniul, .sănă
tății și în probleme de tineret.

Joi după-amiază s-a întors 
în Capitală tovarășa Ana Ma
ria Mănăilă, secretar al Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România, 
care a participat la Congresul 
federal al Asociației studenți
lor marxiști „Spartacus“, de 
la Bonn.

In zilele de 26 și 27 mai, a 
avut loc ședința plenară a Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
care a dezbătut proiectul planu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1971—1975.

Plenara a apreciat că prevede
rile noului cincinal corespund 
întruitotul intereselor fundamen
tale ale clasei muncitoare, ale 
întregului nostru popor, fiind o 
expresie a politicii consecvente 
a Partidului Comunist Român 
de valorificare superioară a tu
turor resurselor materiale ale 
economiei naționale și a ener
giilor creatoare ale poporului 
nostru și a aprobat, în unani
mitate, proiectul planului cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale, ce urmează a fi su
pus legiferării de către Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România.

Dînd glas voinței și hotărîrii 
clasei muncitoare — proprietara 
mijloacelor de producție și prin
cipala forță producătoare a bu
nurilor materiale și spirituale 
ale societății — participanții la 
plenară s-au angajat să depună 
toate eforturile, să folosească în
treaga lor experiență și putere 
de muncă, pentru a asigura în
făptuirea și depășirea sarcinilor 
pe deplin realizabile, prevăzute 
în proiectul planului cincinal, 
militînd pentru creșterea în rit
muri înalte și la parametrii pre- 
văzuți a producției și producti- 
tății muncii, reducerea cheltuie
lilor materiale, îmbunătățirea 
calității produselor, perfecțio
narea continuă a calificării pro
fesionale a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicenilor, îndepli
nirea programului elaborat de 
conducerea de partid și de stat 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice — 
cale sigură pentru continua ri-, 
dicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii din țara noastră, pentru 
înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Pe baza informării prezentate 
de Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., ple
nara a dezbătut activitatea de
pusă de sindicate pentru rea
lizarea planului de stat pe 
primele 4 luni ale acestui an, 
și a adoptat măsuri cu pri
vire la sarcinile ce revin sindi
catelor pentru înfăptuirea planu
lui de stat și a angajamentelor 
pe anul 1971 și pentru pregăti
rea condițiilor în vederea reali
zării planului de stat pe anul 
1972.

Totodată, plenara Consiliului 
Central al U.G.S.R. a analizat 
situația accidentelor de muncă 
și îmbolnăvirilor profesionale și 
a adoptat o hotărîre cu privire 
la măsurile ce se impun a fi 
luate pentru. îmbunătățirea ac
tivității sindicatelor în acest 
domeniu.

Ținînd seama de neajunsurile 
care există în . domeniul pro- 

' tecției'-rrfcuncii, Plenara Consi
liului Central al U.G.S.R. a dat 
mandat Comitetului Executiv al 
Consiliului

O delegație a Ministerului 
învățămîntului, condusă de 
ministrul Mircea Malița, a 
plecat joi la Moscova, la in
vitația ministrului învățămîn
tului al Uniunii Sovietice, 
M- A. Prokofiev.

Delegația va vizita instituții 
de învățămînt mediu și supe
rior, institute de cercetare, va 
avea întîlniri cu reprezentanți 
ai vieții culturale și științifice 
din U.R.S.S.

Joi după-amiază, la Casa 
Ziariștilor din Capitală a avut 
loc conferința de presă intitu
lată „Africa. își dezvăluie mis- 
terele", în cadrul căreia mem
bri ai clubului ziariștilor de 
știință și tehnică și alți gaze
tari s-au întîlnit cu membrii 
expediției științifice 
nești care a traversat 
nentul african în zona 
torială. •

IN MAGAZINE

Central al U.G.S.R.

să propună Consiliului de Mi
niștri să examineze împreună 
situația accidentelor de muncă 
și îmbolnăvirilor profesionale, 
criticile și propunerile făcute în 
Plenară și să stabilească măsuri' 
pentru îmbunătățirea activității 
ministerelor și unităților econo
mice în vederea preîntîmpinării 
accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale. Comitetul Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R. 
va informa sindicatele cu pri
vire la modul cum au fost re
zolvate aceste probleme.

în lumina hotărîrilor Con
gresului U.G.S.R. cu privire la 
îmbunătățirea activității orga
nizatorice a sindicatelor, plenara 
a aprobat ca din actuala Uniune 
a Sindicatelor din Instituțiile de 
învățămînt, Cultură, Presă și 
Poligrafie, să se constituie ur
mătoarele Uniuni : Uniunea sin
dicatelor din instituțiile de în
vățămînt și cultură ; Uniunea 
sindicatelor din întreprinderile 
poligrafice, din presă și edituri.

Pe baza prevederilor Statutu
lui U.G.S.R., plenara a procedat 
la constituirea Consiliilor și Co
misiilor Consiliului Central al 
U.G.S.R., din care fac parte 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central, precum și 
peste 200 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, economiști, — care 
lucrează nemijlocit în producție 
— oameni de știința, artă și cul
tură, reprezentanți ai institu
țiilor centrale de stat, ai organi
zațiilor obștești și ai uniunilor 
de creație, activiști ai sindicate
lor, ziariști.

Au fost constituite : Consiliul 
pentru problemele economice și 
pregătirii profesionale — pre
ședinte tovarășul Ștefan Pavel, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R. ; Consiliul pentru 
problemele sociale și ridicarea 
nivelului de trai — președinte 
tovarășul Paul Nagy, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Consiliul pentru ac
tivitate politică și cultural-edu- 
cativă de masă — președinte to
varășul Nicolae Gavrilescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. ; Comisia 
pentru problemele organizatori
ce, statutare și autonomiei sin
dicatelor — președinte tovarășul 
Gheorghe ,
ședințe al Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Comisia pentru sport 
și turism — președinte tovarășa 
Maria Gligor, vicepreședintă al 
Consiliului Central al U.G.S.R. ; 
Comisia pentru problemele re
lațiilor internaționale ale sin
dicatelor — președinte tovarășa 
Larisa Munteanu — secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

In cadrul discuțiilor, au luat 
cuvîntul numeroși participant 
la plenară.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat. cuvîntul’ '■-tovarășul' 
Virgil Trofin, ‘membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al jjC. al P.&.R., 
ț>reșc<iiBt%le ^ehtVal
al Uniunii Generale a'Sindicate-■ 
lor din România.

(Agerpres)

sa se contureze
Pe scena Teatrului Național, 

Teatrului de vară și a 
de pe

Petrescu, vicepre-
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ecua-
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Heinz Westphal, secretar de 
stat parlamentar la Ministerul 
Familiei, Tineretului și Sănătă
ții 
se 
joi

din R.F. a 
află în tara 

stațiunile

Germaniei, care 
noastră, a vizitat 
de pe litoralul

Parada internațională
dei, care a fost organizată 
timp de două zile la Bucu
rești, de Uniunea centrală a 
cooperativelor meșteșugărești 
din țara 
fășurat joi 
turilor din

Creatori
rației meșteșugărești din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
R.S.F-S. Rusă și Ungaria, au 
prezentat o mare varietate de 
îmbrăcăminte de vară pentru 
femei, bărbați și copii, pan
tofi, pălării, cordoane, poșete 
și alte accesorii vestimentare.

noastră s-a des- 
seara în sala spor- 
Constanța.

de modă ai coope-

MUNCA IN CiMP
(Urmare din pag. 1)

150 hectare porumb nu erape
nici vorbă să se înceapă vreo 
lucrare, pentru că nici nu fuse
seră repartizate vreunei forma
ții de lucru sau brigăzi. Se in
tenționa să se încredințeze a- 
ceastă suprafață, contra cost, 
cooperatorilor din Conțești. De 
ce s-a ajuns la o așa situație ? 
Este adevărat, mulți bărbați 
din sat au plecat spre șantiere
le de construcții. Au rămas în
să femeile, iar numărul uteciș- 
tilor care lucrează în coopera
tivă atinge cifra de 150. Atît in
ginerul șef al unității, Cezar Ja
nos, cît și contabilul șef loan 
Mircu sînt tineri, membri ai 
organizației U.T.C., care are ca 
secretar pe medicul veterinar 
Gheorghe Anuței — de aseme
nea specialist al cooperativei. 
N<i s-a vorbit în termeni lauda
tivi despre hărnicia și pricepe
rea tinerilor cooperatori, cum 
sînt : Gheorghe Răcnea, Steli- 
ana Mircu, Silvia Păduraru, Iile 
Bejenaru, Maria Teiușanu. Exi
stă deoi un potențial uman ca
pabil să acopere printr-o mun
că susținută întregul necesar so
licitat de tehnologia culturii pe 
toată suprafața. Dar organizarea 
formațiunilor a fost perfectă 
numai pe hîrtie, fiindcă practic 
carențele s-au dovedit a fi nu
meroase. Nu s-a insistat în su
ficientă măsură pe respectarea 
disciplinei, în sensul prezenței 
la muncă pe terenurile reparti
zate — atunci cînd este nevoie 
— a unui număr suficient de co
operatori și mecanizatori, care 
să asigure executarea corectă și 
rauidă a prașilelor.

Și la cooperativa agricolă din 
Cueorăni porumbul de pe cele 
545 hectare așteaptă de multe 
zile intervenția prăsitorilor. 
Dacă pe 230 hectare mecaniza
torii au executat prășitul me
canic, pe nici unul nu s-a sem
nalat prezența cooperatorilor.

„Formațiile noastre de 
au fost concentrate pînă 
la sfeclă — unde am 
iat atît prașila manuală, 
și cea mecanică pe toată 
prafața de 130 ha, la cînepă și 
celelalte plante tehnice — ne 
explică tov. Nicolae Răgojcă, 
inginerul șef al cooperativei. 
Este drept, ar fi trebuit să în
cepem prașila și la porumb, dar 
la muncă au participat puțini 
cooperatori". Și la Cueorăni e- 
xistă peste 150 uteciști, care ar 
putea să aducă o contribuție mai 
mare la bunul mers al lucrări
lor de întreținere. Secretarul 
comitetului comunal de partid, 
tovarășul Dumitru Pește ne 
mărturisea cu evidentă insatis
facție că „deși în acest an s-a 
înregistrat un reviriment în 
ceea ce privește participarea si 
eficiența muncii tinerilor, totuși 
realizările lor sînt sub nivelul 
adevăratelor posibilități".

Zilele acestea sînt hotărîtoare 
pentru soarta recoltei de po
rumb, floarea-soareluii și sfecla 
de zahăr. Sînt hotărîtoare pen
tru că în condițiile unei umidi
tăți optime, cum există în pri
măvara aceasta, o dată cu plan
tele s-au dezvoltat și buruie
nile — dijmuitori nedoriți ai se
vei ce se dorește metamorfozată 
în recoltă. în aceste condiții 
formațiile de lucru, în iarna 
trecută constituite, trebuie să-și 
dovedească capacitatea de acți
une. în același timp, tinerii tre
buie șă constituie un exemplu 
în muncă. împreună cu ceilalți 
membri cooperatori și mecani
zatori care lucrează în unități
le județului Botoșani trebuie să 
condiționeze ritmul și calitatea 
lucrărilor executate. Este o ce
rință a acestor zile aceea ca 
prășitul să se execute rapid, să 
se aplice măsurile pe care agro
tehnica le recomandă — pîrghie 
importantă în efortul ce se de
pune pentru obținerea unor pro
ducții superioare celor planifi
cate.

lucru 
acum 

înche- 
cît 
su-

JUCĂRII, JUCĂRII, 
VA AȘTEAPTĂ DRAGI COPII !

Cind se plimbă
(Urmare din pag. 1)

prea sînt respectate. Tovarășul 
inginer Gh. Peleș știe că „sînt 
tineri care nu au primit o nouă 
încadrare tarifară", dar crede 
că „nu sînt mulți", iar o. situa
ție exactă „nu există și ar fi 
greu de făcut". Oferim noi cî
teva exemplare ale unor situa
ții exacte. Traian Tutuianu, 
muncitor docher la sectorul I, 
are categoria III de salarizare 
și lucrează în port din 1967 
(cele 6 luni au trecut de a- 
tunci de vreo 8 ori). Asemănă
toare 6ste și situația lui Ro
meo Aparaschiței. Lucrea
ză din 1969 și este tot în prima 
categorie de salarizare, cea mi
nimă. La fel Marcel Ionescu, 
care are și școala profesională, 
Gonstantin Agapi etc.

— De ce n-ai dat examen pen
tru o categorie superioară ? — 
l-am întrebat pe Romeo Apa
raschiței. (Pentru trecerea de 
la o categorie la alta cel în 
cauză trebuie să dea un mic 
examen).

— N-a venit vorba, nimeni nu 
mi-a spus de așa ceva !

Și, într-adevăr, cum „să vină

vorba" cînd întreprinderea n-a 
organizat activități destinate re
încadrării pe scara 'salarizării ! 
(Mă refer la discuții, ședințe, 
cursuri speciale privind între
bările teoretice pe care le pune 
comisia care se ocupă de reîn
cadrare etc.). La rîndul lui nici 
comitetul U.T.C. n-a dat do
vadă de interes în această pri
vință. Chiar fără noile preroga
tive, comitetul U.T.C. putea să 
desfășoare o activitate de sus
ținere a intereselor tinerilor în 
fața conducerii întreprinderii. 
N-a făcut-o cum nu s-a preocu
pat nici de alte probleme ale 
tinerilor.

— Ești utecist ? l-am întrebat 
pe Constantin Agapi.

— Sînt. Ea adunări n-am mai 
participat însă din 1969, de cînd 
m-am angajat aici. Doar cotiza
ția o plătesc cu regularitate — 
mi se încasează atunci cînd 
luăm salariul.

Lăsînd la o parte nelegalita- 
tea acestei practici reținem for
malismul pe care îl evidențiază 
relația comitetului U.T.C. cu 
membrii organizației a cărei 
activitate o coordonează. Vă a- 
mintiți de primele răspunsuri

a 
unor cămine culturale 
raza județului, continuă să se 
perinde concurenții și invitații 
acestui interesant festival.

La concursul „Maria Tănase", 
se confruntă nu numai diverse
le stiluri și repertorii specifice 
zonelor folclorice ale țării, dar 
se confruntă numeroasele mo
dalități de a înțelege ce și cum 
trebdie valorificat cîhtecul popu
lar românesc. De unde și carac
terul oarecum eterogen, dar. cu 
atit mai semnificativ al spec
tacolului. Căci de la autentici
tatea incontestabilă a reperto
riului și liniei melodice tradițio
nale țărănești ale Catiței Bon- 
ca, din Roșia Bihor, sau cim- 
poierului Gheorghe Bitcoș din 
Vizantea-Vrancea, pînă la sti
lizarea atingind elemente de 
mare finețe ale solistei Hurait 
Elena din Pecica-Arad și nais
tului profesor Gheorghe Popescu 
din Vîlcea, am întîlnit toate 
nuanțele cunoscute în preluarea 
pe scenă a folclorului. Un amă
nunt nelipsit de semnificații : 
ultimii doi soliști au un pal
mares impresionant. Sînt ciști- 
gători a numeroase concursuri 
naționale și internaționale, au 
fost in străinătate, au studii 
superioare. Cîțiva dintre concu- 
renți sînt chiar profesori de 
muzică. Ținuta scenică e ire
proșabilă, talentul evident și 
succesul la public de asemenea. 
Cu atît mai mult cu cît, de 
pildă. maistrul amintit a dat 
dovadă de o virtuozitate pe care 
nici profesioniștii atestați de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă nu o ating întotdeauna.

Majoritatea soliștilor profe
sioniști au inclus în repertoriul 
prezentat piese din folclorul așa- 
zis orășenesc, cu flăcăi „amore
zați" etc etc.- Firesc, puse_ în 
circulație de artiști ai căror 
talent și audiență la public sînt 
remarcabile, aceste texte și 
melodii vor fi acceptate și pre
luate ca venind din partea 
unor profesioniști competenți și 
autorizați. E una din căile care 
duc la devalorizarea ‘ ’
popular, la estomparea a ceea 
ce are el mai original și mai 
frumos, e una din căile prin 
care pseudofolclorul înlocuiește 
creația autentică chiar în colec
tivitățile tradiționale. Și conse
cințele nu se opresc aici. Era 
de așteptat ca in primul rînd 
soliștii profesioniști să profite 
de acest prilej pentru a-și îm
bogăți cultura folclorică și re
pertoriul, pentru a oferi publi
cului cele mai noi cîntece in
cluse în repertoriul personal, 
prețuind și în felul acesta căl
dura cu care sînt înconjurați 
dar răspunzînd cu sobrietate și 
înțelegere exigențelor și gUstU- 
lui publicului.

Așadar, reprezentativa p- 
limpică s-a calificat în turul 
II al preliminariilor J. O., 
mulțumită victoriei obținute 
miercuri la Tirana în com
pania echipei Albaniei. Fot
baliștii noștri s-au înapoiat 
ieri,’ la ora prînzului, în țară. 
Iată, pe scurt, declarațiile pe 
care le-am cules la sosirea 
lor, pe aeroportul internațio
nal Otopeni.

VALENTIN STANESCU, 
antrenorul principal al echi
pei ; „Meciul a fost foarte 
greu. Gazdele s-au năpustit 
din primul minut în atac, 
vrînd să refacă cît mai re
pede cu putință handicapul 
de un gol. Arbitrul marocan 
ne-a dezavantajat vădit în 
prima repriză cînd a lăsat ne
sancționate o suită de nere- 
gularități comise de fotba
liștii albanezi. Victoria mă 
bucură foarte mult și sînt si
gur că vom trece în turul 
al II-Iea și de reprezentativa 
Danemarcei".

DUMITRU : „M-am inte
grat bine în jocul echipei. 
Mi-a plăcut foarte mult de 
Iordănescu care are meri
tul de a fi ,,lucrat“ mag
nific golul doi semnat de co
legul lui de club Tătaru — 
golul victoriei".

POPOVICI : „Am început 
meciul prudent, apărîndu-ne 
„strins**, cu gîndul la un 
meci nul. în primele 45 dc 
minute atacul nostru n-a 
tras nici un șut la poarta lui 
Dinela. La reluare însă,

prin min. 47 Iordănescu a 
ratat o mare ocazie, care, 
paradoxal, ne-a dat încrede
re în capacitatea noastră o- 
fensivă. Au venit apoi golu
rile lui Tătaru și echipa noa
stră s-a dezlănțuit, practi- 
cînd un fotbal de foarte bună 
calitate. Iordănescu — exce
lent miercuri — a marcat 
un al 3-lea gol, perfect va
labil, dar arbitrul l-a anu
lat... Iordănescu, Dumitru, 
Tătaru și Vigu au fost cei 
mai buni jucători".

întrebat de ce l-a schimbat 
pe Tătaru cu 7 minute îna
intea fluierului final și de ce 
l-a folosit pe Coman în poar
tă, cînd în preziua meciului, 
îl anunțase ca titular pe _ 
Ghiță, antrenorul Valentin 
Stănescu a răspuns :

— L-am schimbat pe Tăta
ru în minutul 83 pentru că 
am vrut să-1 sărut cu 7 mi
nute mai devreme pentru . 
cele două goluri marcate...

COMAN sau GHIȚĂ ? Iată 
întrebarea care a frămîntat 
conducerea tehnică a delega- 
țici de la plecarea din țară 
.și pînă aproape de ora me- - 
ciului. Intenționam să-1 titu
larizăm pe Ghiță, dar în cele 
din urmă i-am acordat ere-., 
dit lui Coman — nesigur și 
neinspirat în meciul de du
minică cu Universitatea Cra
iova. Și Coman, răsplătindu- 
ne încrederea, a făcut la Tî-a 
rana o partidă foarte bună.

DUMITRU VIȘAN

cîntului

AI. DOBRE

ANUNȚ
Uzina de anvelope „Danubiana", cu sediul 

în București Șoseaua Olteniței nr 181, Sectorul 
5 (autobuz linia 44), recrutează tineri (băieți) 
absolvenți ai școlii generale, 8 și 10 clase ele
mentare, în vîrstă de 15—18 ani pentru califi
care prin ucenicie la locul de muncă, durata 
2—3 ani, în următoarele meserii :

—• OPERATOR LA FABRICAREA ANVELO
PELOR

— LĂCĂTUȘ MECANIC
— STRUNGAR
— ELECTRICIAN TNTREȚINERE-REPARAȚII 
înscrierile se fac la sediul școlii pînă la data 

de 5 iulie 1971. Se primesc candidați din Bucu
rești și județul Ilfov. Pentru meseria de operator 
se pot înscrie candidați și din alte județe, care 
își pot asigura cazarea în București sau în co
munele învecinate cu posibilități de navetă zil
nică.

în timpul școlarizării se acordă îndemnizații 
lunare, diferențiate pe ani de studii.

Informații suplimentare se pot obține la 
Serv. Preg. Cadre și Centrul Școlar Chimie al U- 
zinei „Danubiana", telefon 23.42.80 interior 
273 si 154.

docherii
primite în legătură cu fluctua
ția ? Ele reflectă totuși o rea
litate : aceea că la recrutarea 
tinerilor, delegații portului uzea
ză adesea, într-un mod neloial, 
de promisiuni mari privind cîș- 
tigul și posibilitățile de califi
care. „Bănuiesc că delegații fo
losesc acest sistem al promisiu
nilor fără acoperire dar nu 
avem nici o certitudine în a- 
cest sens“ — declară tovarășul 
Dumitru Barbu, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
„Trebuia stat de vorbă cu cei în 
cauză". Dar cine îi împiedică 
pe membrii comitetului U.T.C. 
să stea de vorbă ? Tineri ca 
Mircea Sava, Sorin Apetrei, Ion 
Moia, pot oferi din belșug „cer
titudini".

La căminele în care locuiesc 
tinerii o vizită întreprinsă îm
preună cu maiorul Ion Ionescu, 
comandantul miliției portului a 
relevat aspecte nu tocmai plă
cute pentru grija pe care con
ducătorii întreprinderii o au 
față de aceste locuințe pe care 
le administrează. Este foarte a- 
devărat, sînt construcții noi cu 
mai multe etaje, cu camere spa
țioase. Din păcate întreținerea

camerelor, înțelegînd prin a- 
ceasta și a lenjeriei, se face cu 
mult sub nivelul întîlnit într-o 
cabană de munte. Ea aceasta se 
adaugă lipsa de ordine și igienă 
produse de înșiși locatarii că
minelor, golurile în educația 
unora, în fapt germeni ai unor 
coipportări reprobabile. Se pare 
că modernele cămine ale portu
lui au fost lăsate să devină ha
nuri de tranzit fără nici un 
stăpîn, fără o autoritate care 
să le controleze efectiv. Și să 
le gospodărească.

★
Fără a fi enumerat toate cau

zele fluctuației, am consemnat 
cîteva dintre cele esențiale. Se 
impun, credem, unele măsuri din
tre care cîteva, chiar dacă vi
zează conducerea întreprinderii, 
socotim că trebuie să fie în mod 
expres și în atenția organizației 
U.T.C. : a) organizarea periodică 
(o dată sau de două ori pe an) 
a unor acțiuni pentru schim
barea încadrării, conform nor
melor în vigoare ; b) la angaja
rea fiecărui tînăr comitetul 
U.T.C. să se informeze asupra 
lui și să-1- pregătească pentru 
activitatea viitoare ; c) reînfiin
țarea unor comitete de cămin 
prin care tinerii să-și poată 
exercita drepturile privind ad
ministrarea locuinței și luarea 
unor atitudini pe linie educativă. 
Și, evident, inițiativa pozitivă 
este liberă să-și spună cuvîntul.

în sala sporturilor de la Flo- 
reasca au continuat joi întrece
rile competiției internaționale 
de scrimă pentru „Turneul Prie
teniei". Proba pe echipe la sabie 
a revenit formației U.R.S.S. 
Sportivii sovietici au învins cu 
9—6 echipa Poloniei, cu 9—3 se
lecționata României și cu ace
lași saor. echipa Ungariei. La 
floretă masculin, echipa U.R.S.S. 
s-a clasat pe primul loc.

• PESTE 100 000 de spectatori * 
au urmărit joi la Moscova .. 
meciul de fotbal dintre o selec- • • 
ționată mondială și combinata ' 
cluburilor Dinamo din U.R.S.S., 
meci organizat cu prilejul retra- ' 
gerii din activitatea sportivă a 
celebrului portar sovietic, Lev;, 
Iașin. Intîlnirea a prilejuit un . 
agreabil spectacol sportiv în
cheiat cu un rezultat de egalita- ' 
te : 2—2.

Un grup de infractori 
a deturnat un avion românesc
în ziua de 27 mai a.c., un 

grup de 6 infractori urmăriți 
de organele de cercetare pe
nală pentru săvîrșirea unor 
infracțiuni : tîlhărie, accident 
de circulație, deținere ilegală 
de armament, sechestrare de 
persoane și amenințare cu 
moartea, unii avînd și ante
cedente penale, încercînd să 
se sustragă de la răspunderea 
pentrți faptele, comise, prin 
folosirea armelor de foc au 
pătruns pe aeroportul din

Oradea, au atacat echipajul 
unui avion cu pasageri 
TAROM, care urma să efec
tueze cursa Oradea—București, 
obligîndu-1 să decoleze și să 
aterizeze pe un aeroport din 
Austria.

Organele de stat competente 
românești au cerut autorități
lor austriece extrădarea in
fractorilor, returnarea avionu
lui, pasagerilor și echipajului.

(Agerpres)

Omul de care 
avem nevoie
(Urmare din pag. 1)

Ascultînd îndoielile mele, bă
ieții aceia — altfel simpatici și 
pricepuți, îmi dau seama — se 
grăbiseră să-mi ofere un exem
plu : în drumul spre comuna lot 
trecusem printr-un sat al cărui 
peisaj natural era format dintr-un 
deal și o pajiște mare la poalele 
lui. Un sat mic, ou condiții pen
tru producția agricolă nu prea 
bune. Pe pajiștea cu pricina 
pășteau niște vaci oom anemice, 
aproape simbolice.

„Ce ziceți ? mă întrebau ingi
nerii. Au 3 milioane datorii. Noi 
n-avem... E drept, nici prea bo- 
gați nu sîntem".

Voiau să-mi spună că și la ve
cinii lor, poate mai mult decit 
la ei, se observa lesne că „nu 
este așa ușor" să urnești, într-un 
loc ca acesta, lucrurile.

Cu toate strădaniile mele mi-a 
fost greu să-i conving că este ca
zul să se lupte pentru o ieșire 
din amorțeală. Dar iată că — 
după mai multă vreme, aproape 
doi ani de la discuție — unul 
dintre inginerii comunei venise 
la mine cu rugămintea de a-l 
ajuta — „pentru niște materia
le". Era grăbit, filiera normală a 
actelor t se părea prea lungă, mă 
întreba dacă nu se poate obține 
mai operativ o aprobare.

In fața mirării mele, căci îl 
vedeam mult schimbat, intrat în 
alt ritm, abia atunci el și-a adus 
aminte de discuția anterioară.

„Știți, mi-a spus, ați avut drep
tate. Îmi dau seama, o să mă în
trebați cum ne-am convins. E o 
poveste...".

Povestea era următoarea: în 
satul pe care ei înșiși îl luau ca 
justificare a venit cu cîteva luni 
în urmă un inginer nou. A cerce
tat locurile, oamenii, a cerut să 
i se acorde toată responsabilitatea 
și a trecut la măsuri. Primul 
semn „ciudat" pentru cei din jur 
a fost că în curtea C.A.P.-ului, 
la magazii etc. nu mai intra cine 
voia și cum voia. Vestea a dus-o 
un șofer oprit la poartă — zicea 
el — „m chip surprinzător". Dar 
omul nou al satului nu-și trăda 
prin asta decît un element al mo
dului său de a concepe activita
tea : spiritul de ordine, dorința, 
izvorîtă din necesitatea de a cu
noaște ceea ce se mișcă în uni
tatea lui, de a prezenta oameni
lor o imagine clară asupra avu
ției lor.

La aceasta a adăugat inițiati
vele sale, un șir întreg care, anu- 
lînd zîmbetul sceptic de pe fe
țele unor colegi ingineri, au fă
cut să se nască în ei înșiși am
biția. Ce a făcut el ? Și-a dat 
seama că, în lipsa unor condiții 
prea hune pentru agricultură, 
trebuie căutat altceva. Muntele 
este la cîțiva kilometri: s-a gîn-

dit să deschidă niște vamițe (va
rul se caută, iar oamenii locului 
au priceperea de a arde piatra 
de calcar). S-a gîndit la com
bustibil și i-a venit ideea de a 
construi un joagăr, cu bună cău
tare și el prin partea locului, ru
megușul putina fi ars în vamiță. 
Fiindcă joagărul costa cam mult, 
el, cu ajutorul unor mecanici j 
prieteni, l-au făcut muncind sin
guri, reduând astfel suma. A 
cercetat calitatea pămintului a 
văzut oă e bun pentru cărămi
dă : a deschis o cărămidărie. N-a 
uitat, bineînțeles, legumicultura, 
păsările, animalele, pomicultura, 

,Jn numai cîteva luni, tovarășe 
dragă, ne-a luat piuitul! Scuza
ți-mi expresia... Culmea este că, 
deși se zice că a băgat milităria 
in satul respectiv — în sens bun, 
desigur, prin ordine și muncă — 
oamenii îl ascultă, s-au pus pe 
lucru, respectă regulile stabilite. 
Va face lucru foarte bun, sîntem 
siguri. De aceea ne-am gîndit că 
și noi.^.

w
Aceasta este povestea11, O re

latez pentru că mi-a plăcut deo
sebit de mult. Ș» pentru că e în 
spiritul epocii pe care o par
curgem laolaltă — un popor, o 
țară •— epoca în care ne grăbim 
să ajungem cît mai aproape de 
nivelul unor țări avansate din 
punct de vedere economic. Ne 
dăm cu toți seama că un aseme
nea succes nu poate fi obținut de- ■ 
cît prin eforturile noastre — pro
funde, perseverente, desfășurate 
cu energia și pasiunea caracte- : . 
ristică inimilor mari, conștiințelor 
adevărate, aparținînd unor oa
meni modești și sîrguincioși, ho- 
tăriți să facă ceva în viață și să 
se bucure de roadele activității 
lor, acei oameni — cum zicea un 
poet — care știu să vadă nu nu- - 
mai făina lor din ladă.

Dar, relatez această poveste a- 
devărată nu numai spre a lăuda 
un om și exemplul lui, ci pen
tru a propune o temă de medita
ție și a invita la o discuție.

Oare sîntem noi, fiecare, — 
prin comportamentul, energia și 
pasiunea cu care ne consacram '■ 
muncii — oamenii de care socie- - 
tatea și noi înșine avem nevoie 
în această epocă frumoasă prin “ 
dinamismul și rezultatele ei, am- .. . 
bițioasă prin proiecte care spo
resc demnitatea țării ?

Ce trebuie să facem, ce calități 
trebuie să ne formăm pentru a 
deveni astfel de oameni ?

_ Să vorbim, în aceste pagini, 
despre noi și despre ceilalți, din 
jurul nostru, propunînd nume și 
fapte pentru galeria de portrete 
a oamenilor care dau măsura 
epocii, sau poate, să privim la 
tovarășii din jur și la noi înșine 
critic, autocritic...



•/*■' PETER K.UENSTLER,
reprezentant al secretarului general al O.N.U. 

vorbește „Scinteii tineretului"

L-am remarcat din prima dimineață a reuniunii de la Bucu
rești. Poate datorită părului argintat si a zîmbetuiui său blajin. 
Dar domnul PETER KUENSTLER s-a impus atenției mai ales prin 
intervențiile sale. Reprezentantul secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite vadea o sensibilitate deosebită față 
de problemele generației tinere, o receptivitate pe care nu o 
putem înscrie doar în sfera unor preocupări profesionale.

După o zi încărcată, cu multe ore de dezbateri și cu întîlniri 
oficiale, domnul Peter Kuenstler găsește timpul necesar spre a 
vorbi „Scînteii tineretului". Amabil, ne asigură că nu este obo
sit și ne invită să-i punem întrebări...

— Voi începe prin o 
întrebare cu caracter ge
neral : care este, după 
părerea dv., rolul tinere
tului în lumea contem
porană ?

— Pentru a înjelege rolul ac- 
♦uol al tineretului trebuie să ți
nem seama de cel puțin doi 
factori. întîi este vorba de si
tuația demografică din punct 
de vedere global. Cu cinci ani 
în urmă, pentru prima oară în 
istorie, tinerii pînă la 25 de ani 
au ajuns să reprezinte 54°/o din 
populația planetei. Deci, cei ce 
nu au încă 25 de an.i au deve
nit majoritari. Repet: cred câ 
este pentru prima oară în de
cursul multisecularei istorii uma
ne. în țările în curs de dezvol
tare, adică în acelea pe care 
de obicei le numim „lumea 
a treia", proporția este si mai 
mare, tinerii constituind pînâ 
la 60—70% din. populație. în 
multe state ale Asiei, Africii și 
Americii Latine, care în fond 
dispun de cele mai mari con
centrări de populație, tinerii 
domină numeric. Această domi
nație numerică nu se exprimă, 
însă, și pe planul relațiilor. 
Pozifiile-cheie continuă să a- 
parțină, la orașe, ca și la sate, 
celor mai în vîrstâ. Un al doilea 
factor pe care îl iau în consi
derare la examinarea situației 
actuale a tineretului îl consti
tuie tehnologia modernă, modi
ficările produse în procesul de 
producție. Tinerii sînt formați 
în această epocă de progres 
tehnic și se adaptează mai bine 
noilor condiții de muncă decît 
generațiile precedente, pregă
tite sub alte auspicii. în unele 
țări această diferențiere pe pla
nul pregătirii are efecte nega
tive în raporturile dintre gene
rații...

— Cred că aceste con
fruntări nu sînt determi
nate doar de vîrstâ, de a- 
partenența la o generație 
sau alta...

w
— Desigur, nu-i căzui să li

mităm sursa confruntărilor la 
adaptarea unei generații sau a 
alteia la tehnica modernă. Con
fruntările sînt provocate în pri
mul rînd de circumstanțele în 
care se găsesc tinerii. Nu se 
poate face abstracție de sistem 
social, politic, economic. Facto
rii sînt din cei mai diferiți...

— Vă gîndiți sî la ur
mele lăsate de frământă
rile anilor postbelici ? 
Cîmpul de luptă, incerti
tudinile, asprimile „răz
boiului rece"...

— Fără îndoială și acestea 
au jucat un anumit rol. Dar fe
nomenele sînt, în general, ace
leași chiar și în țările care nu 
au cunoscut războiul, care au 
fost în afara teatrelor de ope
rațiuni. Divizia noastră de la 
O.N.U. este pe punctul, de a 
efectua un studiu asupra tine
retului lumii, a nevoilor și aspi
rațiilor sale. Am ales 18 țări 
pentru a studia în profunzime 
problemele generației tinere 
Printre acestea se află și Româ
nia. Cooperăm în această pri
vință cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului. 
Sondajele vor fi efectuate pe 
bază de chestionare. Sperăm 
ca în 1972 să putem da publi
cității rezultatele studiului în
treprins.

— Ce importantă acor
dă Organizația Națiuni
lor Unite problemelor ti
neretului ?

— Cea mai mare parte a 
populației globului n-are 25 de 
ani. Dar O.N.U. are 25 de ani. 
Tinerii aceștia s-au născut, deci, 
după crearea O.N.U. Pentru ei

O.N.U. este ceva normal, o 
parte a sistemului dat, o ex
presie a generațiilor trecute. 
Părerea mea este că dacă 
O.N.U. dorește să fie și în vii
tor un adevărat factor de în
țelegere între popopre trebuie 
să capteze imaginația tineretu
lui, să-i facă pe tineri să înțe
leagă importanța acestei orga
nizații pentru generația tînără 
si, mai ales, să-i facă să înțe
leagă că și ei au de spus un cu- 
vînt în hotărîrile O.N.U. Altfel, 
O.N.U. nu le-ar aparține, ci ar 
fi o treabă a părinților. De cî- 
țiva ani, mai ales din inițiativa 
României, s-a început explora
rea problematicii tineretului și 
se încearcă o mai bună comuni
care cu tinerii și organizațiile 
de tineret. Nu este ușor. O.N.U. 
este o organizație interguverna- 
mentală. Dar în destule țări 
relațiile dintre guverne și or
ganizațiile de tineret se carac
terizează printr-un anumit grad 
de tensiune. Totuși, trebuie gă
sită o cale. Eu sînt optimist. 
Cu organizațiile internaționale 
ale tineretului — printre care

facerea cererilor unor guverne 
de a primi asistență în soluțio
narea problemelor tineretului, 
în decembrie 1970, împreună cu 
alfi cinci colegi, am fost în 
Zambia pentru a lua parte la 
elaborarea unui program desti
nat tineretului (brigăzi, servicii 
pentru tineretul rural etc.). Peste 
cîteva zile plec în Botswana, 
Lesotho și alte țări, tot la ce
rerea guvernelor, pentru a stu
dia aceeași sferă de pro
bleme...

— Cum apreciați con
tribuția adusă de Româ
nia la dezbaterea și so
luționarea problemelor 
generației tinere ?

— România are meritul de a 
se afla printre inițiatoarele a- 
cestei dezbateri, deosebit de 
importantă pentru cooperarea 
internațională. De asemenea, 
România a manifestat cu con
secvență interes față de aceste 
probleme. Nu întîmplător peste 
cîteva zile, la București, va fi 
găzduită o nouă reuniune a ex- 
perților O.N.U. care examinea
ză problemele tineretului. Dar 
contribuția românească nu se 
exprimă doar pe plan interna
țional. Am vizitat în România 
o serie de instituții destinate 
generației tinere și, în special, 
excelentul Centru de cercetări 
pentru problemele tineretului. 
Organizația de tineret se ocu
pă cu succes de probleme pri

O.N.U. și 
preocupările
generației 
tinere

F.M.T.D., U.I.S. și altele — avem 
relații strînse, s_-a realizat o ma
nieră de consultare. Pe aceeași 
bază se pot construi relații și 
cu tinerii ce nu sînt organizați, 
pentru că în unele țari tinere
tul organizat constituie partea 
minoritară...

— O.N.U. ia în consi
derare noi modalități 
practice de abordare a 
problemelor tineretului ?

— O primă experiență a fost 
Adunarea Mondială a Tineretu
lui care s-a ținut la New York 
și la care au fost prezenți tineri 
din peste o sută de țări. A fost 
o primă încercare, care ne-a 
oferit concluzii interesante. Se
minarul de la București — „Ro
lul tineretului în procesul dez
voltării sociale" — este o altă 
încercare de a explora aceeași 
problematică, de astă dată pe 
plan european. De altfel,. în 
anul trecut (octombrie—noiem
brie) s-au desfășurat seminarii 
regionale pentru Asia (la Bang
kok) și pentru Africa (la Addis 
Abeba), iar în iunie 1971 la Bei
rut se va organiza un seminar 
pentru țările arabe. Discuțiile 
au avut un caracter regional — 
ca și în cazul seminarului de la 
București — iar participanții 
proveneau din țări cu aceleași 
probleme și cu același nivel de 
viață. Poate că o dezbatere 
mondială oferă o mai mare di
versitate de probleme. întîlniri- 
le regionale au, însă, un carac
ter mai practic. Dorim să con
tinuăm în această direcție, or
ganized anual 1—2 seminarii 
în diferite părți ale lumii. La 
preocupările O.N.U. se mai a- 
daugă și cele legate de satis

vind educația, formarea profe
sională, adaptarea în procesul 
muncii, viața culturală, timpul 
liber. Este un lucru remarcabil 
ceea ce s-a realizat aici, con
comitent cu efortul făcut pen
tru o dezvoltare economică mo
dernă, pentru industrializare...

— O ultimă întrebare : 
care este, după părerea 
dv., bilanțul reuniunii 
desfășurate la București ?

— Reuniunea de la Bueurești 
este, fără îndoială, o reușită 
din mai multe puncte de vede
re. Mă refer la nivelul organi
zării, posibilitățile de lucru, 
condițiile foarte bune ce ne-au 
fost create. Uniunea Tineretului 
Comunist și Centrul de cerce
tări pentru problemele tinere
tului au făcut eforturi deosebi
te spre a ne crea o atmosferă 
prielnică dezbaterii. La reuniu
ne au luat parte atît cercetă
tori, sociologi, cît și exponenți 
ai organizațiilor de tineret, a 
fost deci o participare diversă 
sub aspectul vîrstei — și tineri, 
și mai puțin tineri. Ei au găsit 
posibilitatea de a discuta îm
preună într-un mod deschis, co- 
munieîndu-și propriile experien
țe și eliminînd unele prejude
căți care mai persistă. Prin in
termediul reuniunii s-a dovedit 
a fi posibil un larg schimb de 
puncte de vedere, o cunoaștere 
mutuală. Valoarea viitoare, 
practică, a acestui schimb de 
opinii depinde de fiecare par
ticipant, de modul în care 
ideile exprimqte vor qăsi au
diență. O.N.U. va sprijini orice 
eforturi în acest sens.

EUGENIU OBREA

R. Nixon despre
negocierile SALT
Adresîndu-se unui grup de re

dactori și publiciști reuniți la 
Birmingham, statul Alabama, 
președintele Nixon a afirmat că 
hotărîrea de a grăbi convorbi
rile S.A.L.T. — adoptată la cele 
mai înalte niveluri de către 
U.R.S.S. și S.U.A. — reprezintă 
un pas important, care ar putea 
duce la îmbunătățiri ulterioare 
ale relațiilor dintre cele două 
puteri. Președintele a adăugat 
că evoluția negocierilor S.A.L.T. 
nu garantează realizarea unui 
acord asupra limitării armamen
telor nucleare sau o identitate 
de opinii privind criza din O- 
rientul Apropiat ori Europa. El 
a apreciat, totuși, că acordul de 
a accelera negocierile S.A.L.T. 
are o importanță enormă pen
tru raporturile dintre cele două 
țări.

Referindu-se la Orientul A- 
propiat, președintele a afirmat 
că nimeni nu s-a așteptat ca 
recenta călătorie a lui William 
Rogers să fi avut drept rezultat 
o soluționare a conflictului ara- 
bo-israelian. Cu toate acestea, a 
menționat el, luptele au încetat 
la Suez de nouă luni și se îna
intează pas cu pas către o regle
mentare.

ORIENTUL APROPIAT
Vizita lui N. Podgornîi la Cairo

CAIRO. — Anwar Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe Unite 
și al Uniunii Socialiste Arabe, a 
oferit un dejun în onoarea lui 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care se află la Cairo 
într-o vizită neoficială de prie
tenie, anunță agenția TASS.

Luînd cuvîntul, Anwar Sadat a 
relevat că țara sa urmărește eli
berarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate și respectarea drepturi
lor poporului palestinian. Noi, a 
continuat el, am acceptat pe de- 
f>lin nu numai rezoluția Consi- 
iului de Securitate, dar și ini

țiativa ambasadorului Jarring ; 
de asemenea, am avansat iniția
tiva privind înfăptuirea primei 
etape a retragerii totale a trupe
lor israeliene, în schimbul pri
mului pas din partea noastră — 
deschiderea Canalului Suez 
pentru comerțul internațional. 
Statele Unite ale Americii, a de
clarat Anwar Sadat, au desfășu
rat unele eforturi pe care noi 
nu le-am respins, dar socotim 
continuarea ajutorului acordat 
Israelului ca o participare a

S.U.A. la ocuparea teritoriilor 
noastre, ca un atentat la suvera
nitatea noastră.

în cuvîntul său, N. Podgornîi, 
s-a referit, printre altele, la linia 
antiimperialistă a R.A.U., la 
realizările în făurirea noii vieți, 
intensificarea rolului maselor 
largi populare, al oamenilor 
muncii, în rezolvarea probleme
lor social-economice. El a arătat 
că viața oferă numeroase dovezi 
că statele în curs de dezvoltare 
pot obține o adevărată indepen
dență politică și economică, pot 
să se opună dictatului imperia
lismului numai în colaborare cu 
țările socialiste, cu toate forțele 
progresiste din lume.

• PREȘEDINTELE HOUARI 
BOUMEDIENE a p r ez i d a t 
miercuri o reuniune comună a 
Consiliului Revoluției și a guver
nului algerian, în cadrul căreia 
a fost discutat din nou proiec
tul Cartei revoluției agrare. Au 
fost examinate, în special, pro
bleme privind recuperarea și dis
tribuirea suprafețelor agricole, 
precum șl structurile cooperati
velor care ar urma să fie create 
în acest sector.

Prezentarea in Italia a volumului

„NICOIAE CEAUȘESCU:

România pe drumul 
socialismului și al luptei 
împotriva imperialismului

ROMA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puipea, trans
mite : La sediul Casei centrale 
de cultură din Milano, a avut 
loc, miercuri seara, prezentarea 
volumului „Nicolae Ceaușescu ; 
România pe drumul socia
lismului și al luptei împo
triva imperialismului", apărut 
recent în Italia. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, profesorul uni
versitar Carlo Salinari, autorul 
prefaței volumului, a subliniat 
importanța deosebită și semni
ficația apariției în limba italiană 
a primei culegeri de scrieri și 
cuvîntări ale președintelui 
Ceaușescu, care oferă cititorilor 
italieni, tuturor prietenilor Ro
mâniei și celor interesați să cu
noască dezvoltarea socialistă a 
acestei țări, o sursă directă de 
a aprecia personalitatea puter
nică a lui Nicolae Ceaușescu, de 
informare asupra problemelor 
majore interne și internaționale 
pe care secretarul general al 
P.C.R. le-a abordat cu diferite 
ocazii. Volumul de articole și
cuvîntări, a spus Salinari în con
tinuare, facilitează înțelegerea 
unor probleme privind construc
ția socialismului în România și 
definește contribuția creatoare 
pe care Nicolae Ceaușescu a 
adus-o personal în activitatea 
de partid, în dezvoltarea econo
miei, în înflorirea culturii și în 
alte domenii. De asemenea, vo-

lumul are o mare importanță 
pentru comuniștii italieni, date 
fiind lupta comună a P.C.R. și 
P.C.I. pentru pace și socialism și 
relațiile de prietenie frățească 
dintre cele două partide, a sub
liniat Salinari.

în fața celor prezenți — per
sonalități ale vieții politice și 
culturale, deputați, oameni de 
știință, ziariști — Ion Popescu- 
Puțuri, membru al Consiliului 
de Stat, directorul Institutului 
de Studii Istorice și Social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
a făcut o prezentare a volumu
lui. Vorbitorul a răspuns apoi 
la întrebările puse de cei pre- 
z.enți privind unele aspecte ale 
construcției socialismului în Ro
mânia.

Cu ocazia acestei manifestări, 
volumul de articole și cu
vîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost expus în stan
duri special amenajate la Casa 
centrală de cultură, precum și 
în librăriile milaneze.

CONGRESUL 
PARTIDULUI 

COMUNIST DIN 
CEHOSLOVACIA 
în cea de-a treia zi a lu

crărilor Congresului Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia, a fost prezentat și apro
bat raportul comisiei de vali
dare a mandatelor și au con
tinuat discuțiile pe marginea 
documentelor prezentate în 
zilele anterioare. Delegații 
care au luat cuvîntul au în
fățișat succesele obținute de 
oamenii muncii din Ceho
slovacia în perioada care a 
trecut de la ultimul congres 
al partidului. Ei s-au referit 
pe larg la sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid pe 
care le reprezintă la congres, 
întregului popor cehoslovac, 
pentru transpunerea în viață 
a obiectivelor fixate de actua
lul congres.

Cel de-al XlV-lea congres 
a fost salutat de reprezentan
ții unor partide comuniste și 
muncitorești.

Lucrările congresului con
tinuă.

Delegația română

în Mauritania
La 26 mai, delegația guverna

mentală română condusă de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a sosit în. ca
pitala Mauritaniei într-o vizită 
oficială. La aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de ministrul 
afacerilor externe, H. O. Mouk- 
nass și de alte oficialități.

în aceeași zi, șeful delegației 
române a fost primit de pre
ședintele Republicii Islamice a 
Mauritaniei, Moktar Ould Dad- 
dah. Cu acest prilej, Ion Pățan 
a transmis președintelui Mauri

taniei un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, au fost 
examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și probleme internațio
nale de interes comun.

Seara, președintele Moktar 
Ould Daddah a oferit un dineu 
în onoarea delegației guverna
mentale române.

Acțiuni ofensive ale 

patrioților cambodgieni
Continuîndu-și acțiunile o- 

fensive împotriva unităților re
gimului Lon Noi și a trupelor 
saigoneze intervenționiste, for
țele de rezistentă populară cam
bodgiene au ocupat, în urma u- 
nor lupte deosebit de puternice, 
localitatea Snoul, situată pe șo
seaua națională nr. 7, la 185 ki

lometri nord de Pnom Penh. 
După cum relatează agențiile 
de presă, atacul patrioților a în
ceput în zorii zilei de miercuri 
și a fost pregătit prin bombar
damente cu mortiere și rache
te. Luptele au continuat 24 de 
ore în toată zona din împreju
rimile localității.

Stabilirea de relații diplomatice 
intre HP. Chineză si Austria

PEKIN 27 (Agerpres). — A- 
genția CHINA NOUĂ anunță că 
guvernele Republicii Populare 
Chineze și Republicii Austria 
au hotărît, în conformitate cu 
principiile respectării mutuale a 
suveranității și integrității teri
toriale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității și avanta
jului reciproc, să-și acorde re
cunoaștere reciprocă și să stabi
lească relații diplomatice de la 
28 mai 1971, urmînd să facă 
schimb de ambasadori în de
cursul viitoarelor șase luni.

j

în comunicatul comun tran
smis de agenția menționată se 
arată că guvernul chinez respec
tă statutul de neutralitate al Re
publicii Austria, iar guvernul 
austriac recunoaște guvernul 
R.P. Chineze ca unicul guvern 
legal al Chinei.

Comunicatul a fost semnat în 
ziua de 26 mai la București de 
către ambasadorul Republicii 
Populare Chineze în România. 
Cian Hai-fun, și ambasadorul 
Republicii Austria în România, 
Eduard Tschop.

Interes pentru dezvoltarea
relațiilor cu
Mirko Tepavaț, secretar de 

stat pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, va face, în
tre 8 și 15 iunie, o vizită oficială 
în Republica Populară Chineză, 
la invitația guvernului chinez, 
a anunțat Dragoliub Vuița, pur
tător de cuvînt în Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Exter
ne. Vizita are loc într-o perioa
dă în care relațiile noastre cu 
R. P. Chineză au atins un nivel 
favorabil de dezvoltare și cînd 
se deschid noi posibilități pentru 
continua promovare a raporturi
lor bilaterale, a adăugat Drago
liub Vuița.

Iugoslavia, a continuat purtă
torul de cuvînt, dorește să dez
volte cu R. P. Chineză relații pe 
o bază cît mai largă, pornind de 
la interesul reciproc. Credem că 
apropiata vizită a secretarului 
de stat iugoslav pentru aface
rile externe va fi un prilej pen
tru un schimb util de păreri și 
va reprezenta o contribuție im
portantă lș dezvoltarea continuă 
și la consolidarea relațiilor prie
tenești și a colaborării între 
R. S. F. Iugoslavia și R. P. Chi
neză.

MINISTRUL COMERȚULUI 
EXTERIOR AL ITALIEI, Marin 
Zagari, a declarat miercuri, la 
înapoierea sa din călătoria în
treprinsă in R.P. Chineză, în 
fruntea unei importante dele
gații economice, că în cursul a- 
cestei vizite „au fost puse ba
zele pentru schimburi mai in
tense, mai largi, mai profunde 
între cele două țări". Zagari a 
anunțat că in octombrie—noiem
brie 1972 va fi organizată o ex
poziție italiană Ia Pekin. ț,Ea 
face parte, a spus el, dintr-un 
program de promovare pe care 
l-am examinat și în care sînt 
cuprinse, de asemenea, misiuni 
de explorare a reprezentanților 
economici chinezi în Italia**.

GUVERNUL AUSTRALIAN 
A INIȚIAT MASURI în vede
rea angajării unui dialog cu Re-

„Premiere" 
aviatice 

la Bourget
• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 

Georges Pompidou, a inaugurat 
Salonul aeronautic și spațial de 
la aeroportul parizian Le Bour
get. Printre „premierele mon
diale" expuse se numără avio
nul supersonic de pasageri 
TU—144 de construcție sovieti
că, avionul supersonic franco- 
britanic „Concorde", care în 
preajma deschiderii salonului a 
efectuat primul său zbor inter
continental Toulouse—Dakar. 
Vor fi prezentate, totodată, cel 
mai mare avion de transport 
„Galxy C-5-A" (S.U.A.), capabil 
să parcurgă 10 000 kilometri fă
ră escală, cu o încărcătură de 
36 de tone și cel mai mare eli
copter din lume „MIL—12“ 
(U.R.S.S.), care poate transporta 
o greutate de 40 tone la altitu
dinea de 2 000 metri, cu o vite
ză de peste 200 kilometri pe oră.

E.S.R.O.

R.P. Chineză
publica Populară Chineză, a de
clarat primul ministru al Aus
traliei, William McMahon. După 
cum relatează agenția ASSO
CIATED PRESS, el a relevat că 
peste 100 de oameni de afaceri 
australieni au vizitat recent Tîr- 
gul internațional de la Canton 
și au încheiat contracte comer
ciale în valoare de aproximativ 
15 milioane dolari australieni.

SPIONAJUL 
INDUSTRIAL

simt din

In lupta acer
bă pentru în- 
frîngerea con
curenței, firme
le capitaliste fo
losesc toate mij
loacele spiona
jului industrial. 
Potrivit ziaru
lui LE FIGA
RO, numeroase 
firme franceze 
ce în ce mai

mult afectate interesele de pe 
urma acestui sistem de „li
chidare" a adversarilor. Se 
estimează că Franța este una 
din țările vest-europene unde 
au loc cele mai numeroase 
acțiuni de acest gen. Potrivit 
experților în materie, defici
tul anual înregistrat de pe 
urma spionajului industrial 
s-ar ridica la c-irca 2 000 mi
lioane de franci. Unii respon
sabili de întreprinderi, în spe
cial din sectoarele cele mai 
amenințate, încearcă să-și 
„supravegheze*» activitatea ast
fel îneît să prevină aseme
nea acte. Spionajul industrial 
nu se rezumă în exclusivitate 
la furtul unor formule secre
te de fabricație. El depășește 
sectorul pur tehnic, intrînd
adesea în sectorul economic 
și al marketingului. Se în
cearcă a se afla previziunile 
bugetare ale concurenței, data 
lansării și importanța campa
niilor de publicitate, proiecte
le privind produsele în pers
pectivă apropiată sau înde
părtată, prețul produselor vii
toare etc. Pînă nu demult 
aceste sectoare erau mult mai 
puțin vulnerabile.

Cîteva industrii, mai pru
dente și mai realiste, au ape
lat în ultima perioadă la ser
viciile specialiștilor în contra
spionaj economic, George 
Langelaan și colonelul Barral. 
Aceștia au organizat recent o 
conferință de presă, la Cen
trul parizian al congreselor 
internaționale, în cadrul că
reia au explicat unui mare 
grup de interesați ultimele lor 
metode. Veritabila „agenție" 
pe care o formează cei doi 
și-a asumat răspunderea nu 
numai de a preveni furturile 
eventuale vizînd organigrama 
întreprinderii (schema tehni- 
co-economică) dar în aceeași 
măsură de a localiza și înlă
tura pe indivizii care ar în
cerca să acționeze în acest 
sens.

In cursul reuniunii — ținută 
într-un cadru strict secret — 
Langelaan și Barra, și-au pri
mit clienții după ce au fost 
luate, bineînțeles, măsurile de 
precauție necesare. Una din 
ele era menținerea participan- 
ților într-un cîmp magnetic 
permanent, menit a împiedi
ca funcționarea mini-apara- 
telor de emisie, cu care ar fi 
putut fi înzestrați eventualii 
intruși. Cotidianul citat își 
exprima, însă, opinia că în 
acest domeniu nu s-ar putea 
adopta măsuri sută la sută 
eficace.

In Capitala
Franței și-a în
ceput lucrările 
Consiliul Orga
nizației Europe
ne de Cerce
tări Spațiale 
(E.S.R.O.).

Creată în 1960, 
E.S.R.O. grupea
ză zece țări vest- 
europene (An

glia, Franța, Italia, Republi
ca Federală a Germaniei, Bel
gia, Olanda, Danemarca, Sue
dia, Norvegia și Portugalia). 
Obiectivul organizației, așa 
cum este stipulat în statutul 
său, îl constituie „unificarea 
eforturilor materiale și știin
țifico pentru cercetările spa
țiale". Practic, însă, această 
„unificare" s-a vădit a fi di
ficilă. Singurul domeniu în 
care s-a acționat coherent și 
metodic a fost lansarea, de la 
baza Perdasdefogu din Sardi
nia, a unui număr de circa 
150 de rachete meteorologice 
pentru efectuarea studiului a- 
supra atmosferei și spațiului 
înconjurător al Terrei. Restul 
programelor au rămas bloca
te de neînțelegerile dintre sta
tele membre. <

Actuala reuniune de la Pa
ris are menirea de a încerca 
„relansarea» pe baze noi a 
E.S.R.O. Se are în vedere re
vizuirea unor puncte esenția
le ale statutului organizației, 
adoptat în 1962 Și intrat în 
vigoare în 1964. Reprezentan
ții Franței cer o restrîngere 
a capacității de decizie a or
ganelor directoare ale orga
nizației, astfel îneît nici un 
program să nu poată fi ini
țiat fără aprobarea tuturor 
statelor membre. De aseme
nea, Parisul cere ca noul sta
tut să prevadă expres o re- 
orientare a priorităților știin
țifice și bugetare în sensul ca 
activitatea să se axeze pe 
cercetările aplicate și pe sa
teliții operaționali (un pro
gram pentru lansarea a cinci 
sateliți în perioada 1971—1975 
urmează să fie definitivat).

Rezultatele slabe ale „expe
rienței E.S.R.O. „aruncă o se
rioasă umbră asupra viitoru
lui acestei organizații. De alt
fel, un indiciu în acest sens, 
îl constituie și faptul că une
le din statele membre ale 
E.S.R.O. se orientează mai 
degrabă spre cooperare bila
terală sau „triunghiulară» în 
domeniul spațial. S-a anunțat, 
astfel, că zilele viitoare res
ponsabili ai Centrului națio
nal de studii spațiale francez 
vor conferi cu omologii lor 
britanici asupra posibilităților 
de construire a rachetei 
„Black-Diamant" pentru lansa
rea de sateliți de greutate 
mijlocie, prin fuzionarea ra
chetei franceze ..Diamant" si 
a celei britanice „Black 
Arrow‘*.La data de 1 iunie e 
prevăzută o întîlnire între 
miniștrii pentru cercetări ști
ințifice ai R. F. a Germaniei, 
Franței. Belgiei consacrată 
cooperării în domeniul cerce
tărilor spațiale.

„Ei nu vor să fie 
asasinii 

vietnamezilor
• TINERII SUD-COREENI CER DEZANGAJAREA SEULULUI 

DIN INDOCHINA • ZECI DE MII DE DEZERTORI

D
ouă inscripții puteau fi citite pe pancartele purtate 
de tinerii demonstranți pc străzile Seulului. „10 000" 
și „Imediat, acasă I" Cifra releva numărul soldaților 
sud-coreeni care și-au pierdut viața pînă Ia 1 mai 
1971 în Vietnamul de Sud. Cele două cuvinte expri
mau sintetic și imperativ cerința înapoierii imediate 

în patrie a tinerilor sud-coreeni în uniformă militară trimiși să 
participe la un război absurd, nedrept.

Demonstrația descrisă în coloanele presei străine ca una dintre 
cele mai puternice acțiuni protestatare ale tineretului sud- 
corccan. ca „o explozie de indignare și nemulțumire" (UNITA) 
n-a fost o răbufnire izolată. în corespondențele din Seul ale 
ziarelor din Occident apar frecvent în ultimele luni tema 
mișcării ample și mereu mai virulente a tinerei generații din 
Coreea de Sud pentru încetarea angajării militare a Seulului 
în războiul din Indochina, pentru aducerea imediată în țară a 
celor aproape 60 000 de soldați sud-coreeni aflați actualmente 
in Vietnamul de Sud. într-un amplu reportaj intitulat semnifi
cativ „Ei nu vor să fie asasinii vietnamezilor", UNITA rela
tează, alături de demonstrația amintită do la Seul, o acțiune 
curajoasă desfășurată ia sfîrșitul lunii trecute de studenții din 
Pusan. înfruntînd atacurile poliției și riscind să fie ei înșiși 
arestați, aproape 3 000 de studenți s-au adunat în fața clădirii 
Tribunalului local și au cerut eliberarea a 15 colegi ai lor 
judecați pentru inițierea unei mari greve de protest în centrul 
universitar Pusan, grevă avind ca obiectiv readucerea imediată 
în țară a tinerilor militari sud-coreeni din Vietnam.

Forma cea mai activă și mai expresivă a opoziției tinerei ge
nerații din Coreea de Sud față de sacrificarea absurdă a tineri
lor sud-coreeni în războiul de agresiune din Vietnam, o consti
tuie dezertările masive.

La o conferință de presă organizată la Bruxelles de trei or
ganizații ale studenților sud-coreeni care învață în Belgia, 
Franța și Anglia, opt tineri sud-coreeni — care au dezertat din 
unitățile aflate actualmente în Vietnamul de Sud — au relevat 
că numărul dezertărilor din aceste unități s-a ridicat, numai în 
cursul ultimului an, la peste 2 500 (o mare parte dintre aceșt’- 
s-au predat, de buna voie, detașamentelor forțelor patriotic 
sud-vietnameze).

în același timp, așa cum relevă UNITA, citind surse ziark' 
din capitala sud-coreeană, dezertările din unitățile de pe 
toriul național și neprezentările la încorporare „au depășit mult 
cazurile izolate, devenind un fenomen de masă". Potrivit acestor 
surse, numărul dezertorilor s-a ridicat în cursul anului trecut 
la cel puțin 30 000. In ce privește neprezentarea la încorporări, 
numai cazurile comunicate oficial de autoritățile militare de 
resort însumau în cursul anului trecut un efectiv de 42 000 de 
tineri. Numai în două provincii, Daidjcum și Lu Kangwen, au 
refuzat să se încorporeze în armată peste 10 000 de tineri. Am
ploarea acestei forme de opoziție — refuzul de a se prezenta sub 
arme — esle de mare îneît autoritățile studiază actualmente 
posibilitatea de a organiza „lagăre speciale de internare" pentru 
tinerii nesupuși la încorporare (închisorile fiind, probabil, supra
aglomerate !).

Inscripțiile „Imediat, acasă purtate în aceste zile de tinerii 
din Seul reflectă, concentrat, profunzimea și vigoarea opoziției 
tineretului sud-coreean față de o politică antipopulară.

P. NICOARA

• REGELE AFGANISTANU
LUI, Mohammad Zahir Shah,

• l-a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Afganistan, Pavel Silard, în le
gătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din Afganistan. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

• LA PARIS se fac ultimele 
pregătiri pentru expedierea, la 
București a unui număr de a- 
proximativ 60 de tablouri ale u- 
nor mari pictori francezi din 
secolele XVIII—XX, printre care 
figurează Boucher, Fragonard, 
Ingres, Courbet, Delacroix, Co
rot, Toulouse-Lautrec, Monet, 
Bonnard, Braque și Picasso. A- 
ceste tablouri vor fi expuse la 
București, Craiova și Iași, între 
25 iunie și 10 octombrie, într-o 
expoziție intitulată : „Picturi ce
lebre din muzeele Parisului".

• POLIȚIA SUEDEZA A A- 
NUNȚAT că a descoperit, într-o 
regiune împădurită din provin
cia Svoland, din sudul Suediei, 
„poligonul" pe care s-au antre
nat teroriștii ce l-au asasinat pe 
ambasadorul Iugoslaviei la 
Stockholm. Vladimir Rolovici, 
transmite agenția TANIUG. Po
liția a stabilit că gloanțele gă
site în perimetrul poligonului

improvizat au fost trase din a- 
celeași arme cu care a fost mai 
tîrziu ucis ambasadorul.

• LA 27 MAI. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.D. Genniană, Nicolae Ghe- 
nea, a fost primit, la cererea 
sa, de Herman Axen, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

PE

ANGLIA : CONSER-
VATORII ÎN „DERIVĂ"
• COTIDIANUL LONDONEZ 

„DAILY EXPRESS" publică, în 
ediția sa de ieri, rezultatele u- 
nul sondaj de opinie care ilus
trează faptul că popularitatea 
conservatorilor este „mai redusă 
ca orlcînd". In eventualitatea

unor alegeri generale în momen
tul de față, arată ziarul, 54 la 
sută din alegători ar vota pentru 
laburiști și numai 39 la sută pen
tru conservatori.

PRELUNGIREA MAN
DATULUI FORȚELOR 
O.N.U. DIN CIPRU

• CONSILIUL DE SECU
RITATE a hotărît în unanimi
tate prelungirea cu o perioadă 
de încă șase luni — pînă la 15 A 
decembrie 1971 — a mandatului V 
forțelor O.N.U. din Cipru. Re
zoluția adoptată cere celor două 
comunități din insulă — greacă 
și turcă — să manifeste mode
rație și să continue negocierile 
începute. Este exprimată spe
ranța că acestea vor înregistra, 
în viitoarele șase luni, progrese 
suficiente pentru a se permite 
retragerea sau reducerea sub
stanțială a efectivelor forțelor 
O.N.U.
• GUVERNUL CHILIAN a ho

tărît preluarea bunurilor compa
niei nord-americane ,Ford Mo
tor" din Chile. Măsura a fost a- 
doptată după ce firma a sistat 
producția și a concediat cea mai 
mare parte a funcționarilor și 
muncitorilor de la uzina pe care 
o deține în districtul Casablanca, 
refuzînd să se încadreze norme
lor stabilite de guvern pentru re
glementarea producției de auto- 
mobile.
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