
LUCRĂRILESESIUNII MARII ADUNĂRI NA ȚIONALE
I Vineri dimineața, în cea de-a 

doua zi a lucrărilor sesiunii Ma
rii Adunări Naționale, a conți,, 
nuat dezbaterea celorlalte pro
iecte de legi înscrise pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni.

Deputății și invitații prezenți 
sub cupola Marii Adunări Na
ționale au întâmpinat cu înde
lungi aplauze pe conducătorii 
partidului și statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mizil, j 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, i 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. I 
Gheorghe Cioară, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

în sală, alături de deputați, se 
aflau numeroși invitați — con- | 
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, personalități I 
ale vieții economice, științifice 
și culturale, ziariști. Erau pre- | 
zenți, de asemenea, șefi ai mi- [ 
siunilor diplomatice acreditați I 
în țara noastră.

Lucrările sînt deschise de 
președintele Marii Adunări Na- 1 
ționale, tovarășul Ștefan Voitec. [

La începutul ședinței de di- | 
mineață, deputatul Mihai Gere, I 
secretar al Consiliului Național | 
al Frontului Unității Socialiste, I 
a prezentat expunerea la pro- I 
iectul de lege privind organiza- | 
rea și funcționarea controlului I 
obștesc, inițiat de Frontul Uni- | 
tații Socialiste, împreună cu un I 
număr mare de deputați ai Ma- I 
rii Adunări Naționale. în con- [ 
tinuare, deputatul Dumitru Ba- I

Înaltă apreciere
Proletari din toate țările, uniți-vă !

a doua 
a dezba
terilor

lalia, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat, a prezentat 
raportul comisiilor permanente 
ale M.A.N., care au examinat 
acest proiect de lege.

La dezbaterea generală au 
luat cuvîntul deputății Ioachim 
Moga, prim-secretar a! Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Elena Grigo- 
riu, președinta Comitetului ju- 
dețean-Ilfov al femeilor, ion 
Alexandru, președintele Consi
liului județean-Prahova al sin
dicatelor, și Aurel Cristea, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Sibiu al P.C.R.. primarul, 
municipiului.

Proiectul de lege a fost discu- I 
tat apoi pe articole. Marea Adu
nare Națională a adoptat prin 
vot secret cu bile Legea privind 
organizarea și funcționarea con
trolului obștesc. Textul legii, al 
cărui proiect - a fost publicat în | 
presă și supus discuției publice, 
va apărea în Buletinul oficial. I 

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, de
putatul Ion Stănescu, ministrul 
de interne, a prezentat expune- I 
rea Ia proiectul de lege privind 
cazierul judiciar, iar deputatul I 
Mihail Ghelmegeanu, vicepreșe- | 
dinte al Comisiei juridice, a ex- | 
pus raportul comisiei la proiec
tul de lege.

După discutarea pe articole. 
Marea Adunare Naționala a a- I 
doptat, cu unele amendamente 
propuse de deputați, prin vot I 
secret cu bile, Legea privind ca
zierul judiciar, care va fi publî- I 
cată în Buletinul oficial.

La ultimul punct al 
de zi, Biroul Marii 
nări Naționale a 
deputaților următoarele 
ficări în componența ----- .
comisii permanente ale M.Â.N.: 
eliberarea din Comisia pentru
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în prezența conducătorilor partidului și statului, 
a deputaților și invitaților la cea de-a Vlll-a se
siune a Marii Adunări Naționale, vineri la amia
ză, la Palatul M.A.N., a avut loc solemnitatea în- 
mînării unor înalte distincții conferite de Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România, pentru 
rezultatele obținute în îndeplinirea planului de 
stat și a angajamentelor pe anul 1971, în cadrul 
întrecerii dintre organizațiile județene de partid, 
consiliile populare, institutele d'i cercetări științi
fice și de proiectare, întreprinderile din industrie, 
agricultură, construcții-montaj, transporturi și cir
culația mărfurilor.

înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Sfat.

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului

ÎN PAG. A lll-A
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ROMÂN
cu privire la perfec
ționarea sistemului 
informațional econo- 
mico-social, introdu
cerea sistemelor de 
conducere cu mijloa
ce de prelucrare au
tomată a datelor și 
dotarea economiei 
naționale cu tehnică 
de calcul în perioada 
1971—1980.
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în sală domnește o atmosfe
ră însuflețitoare. Solemnitatea 
are profunde semnificații. Dis- 

! tincțiile conferite exprimă înal- 
i ta apreciere pe care partidul 
și statul nostru o acordă mun
cii entuziaste, creatoare depuse 
de colectivele premiate, de în
tregul nostru popor, pentru în
făptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea al par
tidului. de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. întrecerea, angaja
mentele asumate, au constituit 
un puternic factor dinamizator 
al energiilor eroicei noastra 
clase muncitoare, țărănimii, in
telectualității. tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Tovarășul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a dat apoi citire Decre
tului Consiliului de Stat, prin 
care pentru rezultatele deose
bite obținute în anul 1971 în 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate și pentru ocupa
rea locurilor I. II și III în în
trecerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în industrie, 
investiții-construe ții, transpor
turi și circulația mărfurilor, s-a

conferit Ordinul Muncii cla
sa I, Organizației de partid a 
județului Suceava, pentru lo
cul I ; Ordinul Muncii clasa 
a Il-a, Organizației de partid 
a județului Hunedoara,. pentru 
locul II ; Ordinul Muncii clasa 
a III~a, Organizației de partid 
a județului Neamț și Organiza
ției de partid a județului Pra
hova, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 în înde
plinirea și depășirea . sarcinilor 
de plan ’ ' ' ‘
asumate ------
locurilor I, II și III în Luu- 
cerea dintre organizațiile . jude
țene de partid în domeniul a- 
griculturii. s-a conferit Ordi
nul Muncii clasa I, Organiza
ției de partid a județului Satu 
Mare, pentru locul I î Ordinul 
Muncii clasa a Il-a, Organiza
ției de partid a județului Ga
lați și Organizației do partid a 
județului Brașov, pentru locul 
II; Ordinul Muncii clasa a III-a 
Organizației de partid a jude
țului Bihor și Organizației de 
partid a județului Alba, pentru 
locul III.
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și a angajamentelor 
și pentru ocuparea

* " ........... între-

dintre organizațiile județene de partid, 
consiliile populare, întreprinderi și institutele 

de cercetări și proiectări pentru îndeplinirea și 
depășirea planului și a angajamentelor pe anul 1971

In anul 1971, primul an al cincinalului 
1971—1975, țara noastră a obținut noi și re
marcabile realizări în dezvoltarea economica 
și socială, ridicarea nivelului de trai al po
porului ; a continuat procesul de moderni
zare si de creștere a eficienței economiei na
ționale. în industrie s-a asigurat dezvoltarea 
prioritară a ramurilor hotărîtoare pentru pro
gresul întregii economii, creșterea producti
vității muneii și valorificarea mai bună a 
resurselor materiale, financiare și de munca. 
In agricultură s-a obținut o creștere substan
țială a producției vegetale și animale, s-a 
accentuat caracterul intensiv al acestei ra
muri. . .

La realizarea în bune condiții și depăși
rea planului de dezvoltare economică și so
cială a țării, un rol important 1-a,avut larga 
întrecere desfășurată intre organizațiile _ ju
dețene de partid, consiliile populare, unitățile 
de cercetare științifică, de proiectări, precum 
și intre întreprinderile din industrie, agricul
tură, construcții-montaj, transporturi și cir
culația mărfurilor.

Din analizele efectuate pe baza datelor de 
bilanț în întreprinderi, centrale și ministere 
cu privire la îndeplinirea pianului de stat Și 
a angajamentelor asumate, rezultă că în anul 
1971, pe ansamblul economiei, s-au obținut 
însemnate depășiri la producția marfă indus
trială, la produse importante pentru econo
mia națională și livrările către fondul pieței, 
creșterea productivității muneii in industrie 
și construcții, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și sporirea beneficiilor.

Realizările dobîndite sint rodul eforturilor 
depuse de clasa muncitoare, de țărănime, de 
oamenii muncii de toate naționalitățile, de 
întregul nostru popor, Ia îndeplinirea mari
lor obiective ale planului cincinal ; ele oglin
desc în același timp rezultatele măsurilor de 
perfecționare a conducerii, organizării și pla
nificării economiei naționale.

Succesele înregistrate în realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor asumate în 
întrecere în primul an al actualului cincinal 
constituie o vie și grăitoare expresie a realis-
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Stimați tovarăși,
Aș dori ca, in numele Comitetului Central, al Consiliului 

Stat, al guvernului — și cred că Marea Adunare Națională se 
va asocia și ea în unanimitate — să felicit in modul cel mai 
călduros județele, întreprinderile și institutele de cercetări și 
proiectări care au fost decorate sau distinse astăzi pentru re
zultatele obținute in activitatea din 1971.

Inmînarea acestor înalte distincții ale Republicii Socialiste 
România constituie o apreciere a activității desfășurate anul 
trecut, — an care, după cum se știe, s-a încheiat cu rezultate 
bune in toate domeniile. Felicitînd colectivele care au fost 
distinse astăzi, nu aș putea însă să nu adresez felicitări întregii 
noastre clase muncitoare, întregii țărănimi, cercetătorilor, inte
lectualității patriei noastre, tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care. în strînsă unitate, au înfăptuit și 
înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român. 
(Vii aplauze).

Cei care au fost distinși astăzi s-au evidențiat prin rezultate 
mai bune — dar trebuie spus că, de fapt, toate colectivele 
de oameni ai muncii, întregul nostru popor a fost acela care 
a asigurai îndeplinirea cu succes a planului pe 1971, întregul 
popor este acela care asigură îndeplinirea cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.

Sper că județele și colectivele distinse astăzi vor înțelege că

de
aceasta constituie pentru ele și o obligație. Celelalte colective 
și județe care nu au fost distinse cu ordine anul acesta au 
perspectiva ca, prin munca lor, să ocupe anul viitor unul din 
locurile fruntașe ; ele au posibilitatea să se înfățișeze înaintea 
Marii Adunări Naționale, a poporului cu rezultate și mai bune.

Am văzut că unii tovarăși nu erau prea încîntați că au 
ocupat locurile 5 și 6 în întrecere ; sper că asta va fi un imbold 
de a munci mai bine, pentru a ocupa locul I. Eu aș dori ca 
din această întrecere să ciștigăm cît mai mult — indiferent 
cine va ocupa locul I — ca industria românească, agricultura, 
știința să obțină succese tot mai mari, îndeplinind astfel pro
gramul de dezvoltare a tării, lichidind, cît mai repede, deca
lajul care ne mai desparte de țările dezvoltate, asigurînd ridi
carea României pe noi trepte de progres și civilizație, de 
bunăstare materială și spirituală. Acesta trebuie să fie sensul 
întrecerii, al întregii noastre activități. (Aplauze puternice).

Urez tuturor colectivelor distinse astăzi succese tot mai mari 
în activitatea din acest an și din anii viitori. Urez tuturor oa
menilor muncii succes deplin în activitatea lor. iar deputaților 
Marii Adunări Naționale — unii dintre ei fiind din județele 
fruntașe, iar alții din județele care n-au fost distinse — le do
resc să aducă o contribuție și mai activă în întrecerea dintre 
județe și, pe această cale, la înflorirea României socialiste I 

Mult succes, tovarăși!

X
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Tovarășul Mae Ceausescu-> ->

a primit delegația militară
a R. D.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit, 
vineri' dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, dele
gația militară a R. D. Germa
ne, condusă de general de ar
mată Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale.

La primire au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, gene
ral de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate, gene- 
ral-locotenent Ion Dincă, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, ge-

Germane
neral-cplonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate și șef al Ma
relui Stat Major, general-colo- 
nel Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, se
cretar al Consiliului Politic 
Superior.

A participat, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, în cadrul căreia 
au fost evidențiate relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre 
armatele celor două state.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit delegația 
Comitetului Francez — Europa de Est

Vineri dimineața, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
delegația Comitetului Francez 
— Europa de Est condusă de 
Georges Villiers, președintele 
de onoare al Consiliului Na
țional al Patronatului francez, 
care, la invitația Camerei de 
Comerț face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Ion Pățan, precum și Florea 
Dumitrescu, Nicolae Agachi, 
loan Avram, Mihail Florescu, 
Bujor Almășan, Angelo Micu- 
lescu, Ion Crăciun, Vasile Pa- 
tilineț, Nicolae Bozdog, Ion

Cosma — miniștri, Roman 
Moldovan, președintele Came
rei de Comerț, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Francis Mar
cel Marie Levasseur, ambasa
dorul Franței la București, 
membri ai ambasadei.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
subliniat cursul pozitiv al rela
țiilor economice româno-fran- 
ceze în domeniul cooperării 
industriale, tehnice și științifi
ce, al schimburilor comerciale, 
rezultatele fructuoase ale dis
cuțiilor purtate cu membrii 
delegației franceze la Bucu
rești. A fost evidențiat faptul 
că potențialul economic al Ro

mâniei și Franței, în continuă 
dezvoltare, oferă largi posibi
lități de amplificare și diver
sificare, reciproc avantajoase, 
a relațiilor dintre cele două 
țări.

S-a exprimat convingerea că 
vizita acestei delegații repre
zentative a industriașilor fran
cezi va duce la noi acțiuni 
concrete de cooperare econo
mică, va contribui la întărirea 
tradiționalelor legături de 
prietenie și. colaborare dintre 
România și Franța, în intere
sul ambelor state, al păcii și 
securității în Europa și în 
lume.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate.

i
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
ZIUA A DOUA 

A DEZBATERILOR
(Urmare din pag. I) 

probleme de apărare a tovară
șului Vasile Patilineț. fiind nu
mit ministru, și alegerea tova
rășului Vasile Potop i eliberarea 
din Comisia economico-finan- 
?iară a tovarășului Dumitru 
Petrescu, ales membru al 
Consiliului de Stat, și ale
gerea tovarășului loan Ciu- 
cu i eliberarea din Comisia 
oentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale a tovarășilor Ioan 
Coteț și Petre Tonescu. numiți 
ambasadori, și alegerea tovarăși
lor Mihai Burcă și Dumitru Si-

Expunerea la proiectul 
de lege privind organi
zarea și funcționarea 

controlului obștesc 
prezentată de tovarășul Mihai Gere

In contextul general al măsu
rilor inițiate de partidul nostru 
pentru perfecționarea continuă a 
vieții sociale, dezvoltarea și a- 
dîncirea democrației socialiste 
și sporirea participării maselor 
la conducerea treburilor de stat 
și obștești, un loc important îl 
ocupă exercitarea de către oa
menii muncii a controlului ob
ștesc asupra unor importante 
sectoare ale servirii populației.

Tinînd seama de actuala dez
voltare social - economică a 
tării, de eforturile pe care le 
face statul nostru pentru satis
facerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale populației, de spori
rea exigenței față de calitatea 
bunurilor de consum și a servi
rii publice, Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, cu parti
ciparea reprezentanților Uniunii'* 
Generale a Sindicatelor, Consi
liului Național al Femeilor, U- 
niunii Tineretului Comunist și 
ei celorlalte organizații, care 
fac parte din Frontul Unității 
Socialiste, a analizat actuala 
organizare, sfera de cuprindere 

eficiența controlului obștesc 
pi a ajuns la concluzia că sînt 
necesare noi reglementări, care 
să conducă la lărgirea cadrului 
de organizare și funcționare a 
controlului obștesc, la îmbună
tățirea generală a acestei activi
tăți. Pe baza acestor concluzii, 
a indicațiilor personale date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste a inițiat. îm
preună cu un număr mare de 
deputat! ai Marii Adunări Na
ționale, prezentul proiect de lege 
pe care îl. supunem dezbaterii și 
Bprobărîi actualei sesiuni.

Proiectul de lege privind or
ganizarea și funcționarea con
trolului obștesc a fost aprobat 
de plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. 
■Pe baza indicațiilor plenarei, în 
spiritul democrației socialiste ce 
caracterizează viața societății 
noastre, proiectul a fost supus 
dezbaterii publice, organizîndu- 
Be adunări în întreprinderi, in
stituții. cartiere, comune și uni
tăți din agricultură, la care au 
participat peste 3 300 000 de ce
tățeni. De asemenea, proiectul 
de lege a fost discutat la nivelul 
conducerilor organizațiilor de 
masă, cooperatiste și profesio
nale, organizațiilor centrale și 
ministerelor.

Cu prilejul dezbaterilor, oa
menii muncii și-au exprimat sa
tisfacția și aprobarea pentru 
consecvența cu care partidul și 
statul nostru dezvoltă democra
ția socialistă, creînd condiții 
pentru ca masele să participe 
direct Ia organizarea și condu
cerea treburilor obștești. Intere
sul manifestat de cetățeni față 
de organizarea și funcționarea 
controlului obștesc s-a exprimat 
și în propunerile făcute, care au 
fost folosite pentru completarea 
și îmbunătățirea proiectului de 
lege.
Jn proiectul de lege s-a pre

văzut ca activitatea de control 
obștesc să fie condusă și orga
nizată de Frontul Unității So
cialiste. Organizarea activității 
de control obștesc de către 
Frontul Unității Socialiste va a- 
sigura antrenarea și participarea 
efectivă la această activitate a 
organizațiilor sindicale și de ti
neret, a comitetelor și comisiilor 
femeilor, a tuturor organizațiilor 
care compun frontul, precum și 
a cetățenilor care nu fac parte 
din aceste organizații. Apre
ciem că în cadrul Fron
tului Unității Socialiste — care 
unește reprezentanții tuturor or
ganizațiilor — se va putea rea
liza o mai bună coordonare a 
forțelor, antrenarea celor mai 
capabili membri <ai acestor orga
nizații. valorificarea competen
ței și exigenței lor în vederea 
creșterii eficienței controlului 
pbștesc. 

mulescu. Propunerile au fost a- 
probate prin votul deschis al 
deputaților,

La amiază, lucrările ședinței 
s-au încheiat.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, a anunțat că reluarea lucră
rilor actualei sesiuni în ședin
ță plenară, va fi comunicată 
din timp. Comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale își vor continua lucrările 
potrivit competenței lor.

(Agerpres)

Spre deosebire de reglementă
rile actuale, proiectul de lege 
prevede lărgirea ariei controlu
lui obștesc, care se va extinde 
și la : întreprinderile producă
toare de bunuri de consum ; u- 
nitățile prestatoare de servicii 
pentru populație ; piețele, o- 
boarele și tîrgurile ; întreprin
derile de transport în comun ; 
oficiile de.asigurări sociale și. de 
pensii, oficiile de repartizare a 
forței de muncă și de asistență 
socială ; repartizarea și întreți
nerea fondului locativ de stat ; 
activitatea întreprinderilor de 
construcții și reparații care ser
vesc , populația ; instituțiile cul- 
tural-artistice ;v căminele, inter
natele și instituțiile sanitare din 
școli și institute de învățămînt 
superior ; respectarea normelor 
cu privire la combaterea poluă
rii apelor, aerului și solului, a 
zgomotului, precum și alte ac
tivități.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a servirii populației de la sate 
prin unitățile comerțului coope
ratist, unitățile prestatoare de 
servicii, instituțiile culturale și 
sanitare, s-a considerat utilă ex
tinderea efectuării controlului 
obștesc și în mediul rural.

Potrivit prevederilor din pro-

Raportul Comisiilor 
permanente ale 

Marii Adunări Naționale 
prezentat de deputatul Dumitru Balalia

Comisia pentru Consiliile 
Populare și Administrația de 
Stat și Comisia Juridică ale 
Marii Adunări Naționale au 
examinat și dezbătut '‘'proiectul 
de lege privind organizarea și 
funcționarea controlului ob
ștesc, elaborat din inițiativa 
unui grup de deputați și a 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Comisiile apreciază că măsu
rile prevăzute în proiectul de 
lege ■ se integrează în contextul 
preocupării conducerii parti
dului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, pentru continua perfec
ționare a vieții noastre socia
le. Ceea ce caracterizează pro
iectul este însemnata contribu
ție a acestuia la adîncirea de
mocrației și sporirea rolului 
maselor largi de cetățeni în 
conducerea treburilor de stat 
și obștești, la exercitarea unui 
control mai cuprinzător și mai 
eficient asupra unor importan
te sectoare ale activității so- 
cial-economice și de servire a 
populației.

Față de actualele reglemen
tări, proiectul de lege pe care 
îl dezbatem prin caracterul 
său larg social, îmbunătățește 
componenta echipelor de con
trol obștesc și extinde activita
tea acestora, nu numai în uni- 
.tățile socialiste de stat, ci și 
asupra celor cooperatiste. Un 
element nou și deosebit de im
portant îl constituie faptul ’’•ă 
se reglementează pentru prima 

îectul de lege, controlul obștesc 
se exercită prin echipe din care 
fac parte : membrii de sindicat, 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist, membri ai organiza
țiilor cooperatiste, femei, pen
sionari, precum și specialiști în 
domeniile supuse controlului. In 
exercitarea drepturilor și înde
plinirea îndatoririlor ce le revin, 
se propune ca membrii echipelor 
de control obștesc să se bucure 
de protecția legii ca și persoa
nele care îndeplinesc funcții ce 
implică exercițiul autorității de 
stat.

Avînd în vedere condițiile 
specifice de activitate in cîteva 
sectoare ale vieții social-econo- 
mice, proiectul de lege prevede 
ca unele organizații să primeas
că atribuții pentru efectuarea 
controlului obștesc în anumite 
sectoare. Astfel, sindicatele, prin 
echipe anume constituite.^ vor e- 
fectua controlul obștesc în uni
tățile socialiste de stat producă
toare de bunuri de consum și a- 
supra respectării normelor le
gale de protecție a muncii, pre
cum si a regulilor de prevenire 
a poluării apei, aerului și so
lului, precum și de combatere a 
zgomotului în unitățile socialiste 
de stat.

In proiectul de lege se preve
de, de asemenea, ca în cămine, 
internate, cantine, cluburi și in
stituții sanitare care servesc 
studenții și elevii, controlul ob
ștesc să fie efectuat de către or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist și asociațiile studen
țești.

Activitatea de control obștesc 
în maternități, case de naștere, 
spitale de copii, creșe, leagăne, 
grădinițe, cămine și case pentru 
copiii preșcolari și școlari, pre
cum și în instituțiile de asis
tență socială, se prevede să fie 
desfășurată prin echipe forma
te cu precădere din femei.

Controlul obștesc, ca formă in
stituțional izată de participare a 
maselor la bunul mers al acti
vității social-economice, va ac
ționa ca un puternic factor de 
educație civică, socialistă, con
tribuind Ia îmbunătățirea servi
rii populației, a producerii și 
desfacerii bunurilor de consum, 
la formarea și dezvoltarea ati
tudinii civilizate a lucrătorilor 
din unitățile socialiste de ser
vire publică, la combaterea ma
nifestărilor de neglijență și. lip
să de răspundere față de inte
resele populației și păstrarea a- 
vutului obștesc, la respectarea 
legalității socialiste.

Tn proiectul de lege s-a con
siderat necesar să fie mai bine 
reglementate relațiile dintre e- 
chipele de control obștesc și 
conducerile unităților socialiste 
controlate. Pentru creșterea efi
cienței controlului obștesc, se 
prevede obligativitatea conduce
rilor unităților controlate și ce
lor ale organelor ierarhice su
perioare, de a lua măsurile ce 
se impun pentru valorificarea 
cit mai deplină a propunerilor 
și constatărilor echipelor de con
trol obștesc și remedierea lip
surilor, iar cei care se fac vino- 
vați de lipsă de interes în exa
minarea sau valorificarea con
statărilor și propunerilor să răs
pundă potrivit legii.

Avem convingerea că, prin e- 
fortul comun al tuturor organi
zațiilor care fac parte din Fron
tul Unității Socialiste, sub con
ducerea și cu sprijinul organe
lor și organizațiilor de partid, 
controlul obștesc își va aduce 
contribuția la mai buna organi
zare a activității de servire a 
populației, la deplina valorifi
care a condițiilor materiale a- 
sigurate de statul nostru pen
tru creșterea bunăstării oameni
lor muncii.

dată problema controlului ob
ștesc și în mediul rural.

Exbinzînd considerabil sfera 
controlului obștesc, proiectul 
de lege prevede exercitarea a- 
cestuia în unități prestatoare 
de servicii, transport în comun, 
în administrarea și tepartizarea 
fondului locativ de stat, unități 
de gospodărie comunală, hote
luri și cantine-restaurant, in
stituții cultural-artistice, pre
cum și asupra calității și păs
trării produselor în unitățile 
producătoare de bunuri de con
sum.

De asemenea, se extinde con
trolul obștesc asupra spitalelor, 
policlinicilor, preventoriilor, 
cantinelor și căminelor pentru 
studenți și elevi, instituțiilor 
de ocrotire a minorilor și de 
asistentă socială, asupra res
pectării normelor cu privire la 
combaterea poluării apelor, 
aerului și solului, precum și în 
alte activități de interes gene
ral.

Noua reglementare propusă 
stipulează în mod expres obli
gațiile ce revin conducerilor 
unităților controlate de a ana
liza constatările și propunerile 
făcute de echipele de control 
obștesc și de a lua măsurile ee 
se impun și, totodată, obliga
țiile ce revin organelor de stat 
cu atribuții de control.

Proiectul de lege a fost dat 
publicității și supus unei largi 
dezbateri publice, cu care 
prilej interesul maselor s-a ma
nifestat prin numeroase obser
vații și propuneri pentru îm
bunătățirea proiectului.

în urma examinării și discu

tării proiectului de lege, Co
misiile permanente au constatat 
că acesta este corespunzător 
atît din punct de vedere al 
conținutului său, cît și al teh
nicii legislative.

In cadrul discuțiilor în co
misii. acestea au făcut unele 
propuneri de îmbunătățire care 
au fost, însușite de inițiator și 
incluse în textul prezentat.

Expunerea la proiectul 
de lege privind 
cazierul judiciar 

prezentată de tovarășul Ion Stănescu

Vă rog l să-mi permiteți ca. 
din. însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint Marii Adu
nări Naționale, spre examinare 
și adoptare, proiectul de lege 
privind cazierul judiciar.

Proiectul de lege supus aten
ției dumneavoastră se integrează 
în preocupările constante ale 
partidului și statului nostru de 
perfecționare continuă a norme
lor de drept, care să reflecte cît 
mai fidel, în dinamica lor, rea
litățile sociale și politice din țara 
noastră.

în acest context, vă rog să-mi 
acordați permisiunea de a ex
prima aprecierea că noul pro
iect de lege reglementează in
tr-un cadru unitar funcționarea 
instituției cazierului judiciar. în- 
scriindu-se prin aceasta în com
plexul de măsuri inițiat de 
Partidul Comunist Român, de 
prevenire și combatere a fapte
lor antisociale, in scopul apă
rării cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a proprietății socia
liste, a drepturilor și intereselor 
cetățenilor.

Necesitatea elaborării proiec
tului de lege privind cazierul ju
diciar rezultă din faptul că ac
tualele reglementări, cuprinse în 
Decretul nr. 956/1962 și Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri nr. 
545/1963, privind evidenta per
soanelor puse sub învinuire; 
precum și a celor condamnate 
pentru fapte prevăzute de legea 
penală, nu mai corespund unor 
dispoziții legale apărute în ul
timii ani și nici necesităților ac
tuale de cunoaștere a persoane
lor care prin săvîrșirea de in
fracțiuni aduc atingere valorilor 
materiale și spirituale ocrotite 
de lege.

Acordați-mi, vă rog. îngăduin
ța să expun cîteva din regle
mentările și caracteristicile pro
iectului legii cazierului judiciar.

Textul proiectului de lege, așa 
cum este redactat, statutează că 
evidența persoanelor condamnate 
penal să fie reglementată prin 
instituția cazierului judiciar.

Cazierul judiciar se organizea
ză de Ministerul de Interne, a- 
vînd ca scop cunoașterea și des
coperirea operativă a persoane
lor care au săvîrșit fapte infrac
ționale.

O trăsătură a noilor reglemen
tări propuse, spre deosebire de 
normele în vigoare, care nu fac 
nici o distincție între evidența 
persoanelor condamnate și cele 
în curs de cercetare, constă în 
prevederea potrivit căreia per
soanele aflate in curs de urmă
rire penală sînt notate în mod 
provizoriu în evidență o dată cu 
punerea în mișcare a acțiunii 
penale. Aceste notări nu se con
sideră cazier judiciar, ele avind 
ca scop îndeplinirea cerințelor 
legii privind angajarea gestio
narilor, a legii privind regimul 
străinilor, ale Decretului privind 
regimul pașapoartelor și altor 
cerințe legale. Caracterul pro
vizoriu al acestor notări rezultă 
și din faptul că ele se țin pînă 
la primirea comunicării de so
luționare definitivă a cauzei, dar 
nu mai mult de 5 ani.

Proiectul de lege stabilește ac
tele pe baza cărora se fac în
scrierile în cazierul judiciar, or

Raportul Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale 

prezentat de deputatul Mihail Ghelmegeanu

Comisia juridică a Marii Adu
nări Naționale a examinat și 
discutat proiectul de lege pri
vind cazierul judiciar. Comisia 
a constatat că reglementarea 
cuprinsă în decretul 956/1962 
privind înregistrarea persoane
lor puse sub învinuire și a ce
lor condamnate, nu mai cores
punde în raport cu unele dispo
ziții cuprinse în noile coduri, 
penal și de procedură penală, și 
nici cerințelor de identificare 
operativă și de cunoaștere a an
tecedentelor penale ale persoa
nelor care săvîrșesc fapte pe
nale.

Cazierul judiciar ce se orga
nizează prin proiectul de lege 
supus discuției va constitui un 
mijloc de cunoaștere și desco
perire operativă a persoanelor 
care atentează la proprietatea 
socialistă, la drepturile, demni
tatea și viața cetățenilor, la ce

Convinse fiind că proiectul 
de lege va crea condiții mai 
bune pentru participarea activă 
a maselor la perfecționarea 
vieții noastre sociale, Comisia 
pentru Consiliile Populare și 
Administrația de Stat și Co
misia Juridică propun Marii 
Adunări Naționale adoptarea 
proiectului de lege în forma în 
care este supus dezbaterii.

ganele care au obligația să co
munice datele ce trebuie luate 
în evidență, termenele în care se 
Cac aceste comunicări, precum 
și modalitățile scoaterii din evi
dență.

în scopul unei mai bUne cu
noașteri a infractorilor și peri
culozității lor sociale, datele din 
cazierul judiciar se comunică la 
cerere organelor de urmărire 
penală și instanțelor judecăto
rești în vederea luării de către 
acestea a celor mai eficiente mă
suri de tragere la răspundere 
penală și de reeducare. De ase
menea, datele din cazierul judi
ciar se comunică, la cerere, și 
unităților socialiste, dacă cu
noașterea acestora este necesară 
potrivit legii.

O caracteristică cu totul nouă, 
în comparație cu actualele re
glementări. este aceea că pro
iectul de lege prevede dreptul 
cetățenilor de a obține, la ce
rere, un certificat privind cazie
rul lor judiciar. Această nouă 
reglementare este menită să ser
vească interesele persoanelor, 
constituind o garanție în plus a 
deplinei exercitări a drepturilor 
cetățenești.

Ca urmare a dezvoltării rela
țiilor internaționale ale țării 
noastre, a diversificării lor pe 
planuri multiple, proiectul de 
lege stipulează posibilitatea co
municării în străinătate a extra
selor de ,pe cazierul judiciar, 
potrivit înțelegerilor internațio
nale la care Republica Socialis
tă România este parte, precum 
și pe bază de reciprocitate, cu 
statele față de care țara noastră 
nu are angajamente în acest 
sens rezultate din înțelegerile la 
care este parte.

Bazat pe spiritul echității și 
dreptății sociale, proiectul de 
lege ce urmează a fi dezbătut, 
înserează prevederile potrivit 
cărora persoana care figurează 
în evidența cazierului judiciar 
poate cere rectificarea datelor 
înscrise sau a notărilor provi
zorii în cazul cînd acestea nu 
corespund realității ori înregis
trarea lor nu s-a făcut cu res
pectarea dispozițiilor legale. 
Persoanele nemulțumite de fe
lul în care au fost soluționate 
cererile de rectificare au dreptul 
să facă contestație la judecăto
riile în a căror rază teritorială 
domiciliază.

Organizat pe baza principiilor 
expuse, cazierul judiciar consti
tuie un sistem unitar de eviden
ță a persoanelor condamnate sau 
in curs de urmărire penală, în 
conformitate cu prevederile le
gislației penale și ale altor dis
poziții legale.

Fiind de un real folos orga
nelor de stat, organizațiilor so
cialiste și cetățenilor și. în- 
scriindu-se în cerințele legali
tății socialiste, prezentul pro
iect de lege este menit să asi
gure la un nivel perfecționat, 
potrivit cerințelor actuale, ca
drul legal pentru organizarea și 
funcționarea cazierului judiciar 
în Republica Socialistă România.

Permiteți-mi să-mi exprim 
convingerea că forul nostru le
giuitor suprem va adopta pro
iectul de lege propus.

lelalte valori materiale și spi
rituale ocrotite de lege.

în urma discuțiilor purtate, 
Comisia juridică a Marii Adu
nări Naționale avizează favora
bil, în unanimitate, proiectul de 
lege.

Totodată, Comisia juridică a 
Marii Adunări Naționale pro
pune ca intrarea în vigoare a 
legii să aibă loc la 1 noiembrie 
1972 și nu așa cum se prevede 
în art. 24 din proiectul de lege, 
adică la 60 de zile de la data 
publicării în Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste România, 
în vederea unei cît mai temei
nice pregătiri a măsurilor nece
sare pentru aplicarea legii.

în consecință, se propune ca 
textul primei dispoziții a art. 
24 să aibă următoarea redacta
re :

„ART. 24. — Prezenta lege
intră în vigoare pe data de 
1 noiembrie 1972“.

MUNCA - ESENJA 
TUTUROR LEGILOR

Vineri, 21 aprilie. în incinta 
supremului for legislativ al 
țării, o nouă etapă de acti

vitate a reprezentanților milioane
lor de oameni ai muncii se în
cheie rodnic. S-au votat legi ma
tur analizate în comisii, amplu 
dezbătute de întregul popor, efi
cient îmbunătățite în plen. S-au 
deschis noi perspective de perfec
ționare a vieții noastre în toate 
domeniile. Fără să fie festiv, mo
mentul este plin de solemnitatea 
matură a unei munci de însem
nătate generală, dusă cu răspun
dere pînă la capăt. în acest sens, 
momentul prilejuiește gînduri ge
neralizatoare, definitorii. Notăm: 

Există, în întreaga noastră le
gislație, indiferent de domeniul 
concret la care se referă artico
lele și paragrafele, elementele u- 
nei legi atotcuprinzătoare, în
scrisă în cuvinte lapidare în con
stituția țării, și pentru care po
porul nostru a votat, cu întreaga 
sa ființă, încă din primii zori ai 
eliberării. Această lege funda
mentală, esență a construcției ma
teriale și spirituale desfășurate pe 
cuprinsul României socialiste, 
este MUNCA, prezentă în tot ce 
întreprindem și gîndim.

Este un adevăr legic al exis
tenței noastre și evidența lui ne 
este impusă, o dată mai mult, a- 
cum, în incinta Marii Adunări 
Naționale, cînd ascultăm textul 
Decretului prin care Consiliul de 
Stat răsplătește cu înalte distinc
ții — ordine și diplome de 
onoare — fruntașii în întrecerea 
în muncă pe anul 1971. Momen
tul, de o vibrantă solemnitate — 
întreaga asistentă ascultă ridicată 
în picioare lectura înaltului de
cret — se înscrie, simbolic, ca un 
omagiu adus muncii de către 
forurile supreme ale țării, ca un 
semn de dragoste, respect și de
voțiune pentru milioanele de oa
meni ai muncii, harnici făuritori 
ai societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In acele clipe sblemne, de 
fierbinte emoție civică, ai senti
mentul că întreaga țara se află 
sub cupola marelui sfat, alături 
de conducătorii și reprezentanții 
ei, iar cuvîntul de felicitare și în
demn rostit de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă contur lim
pede sentimentului trăit de în
treaga asistență. „Felicitând colec
tivele care au fost distinse astăzi 
— spune secretarul general al 
partidului — nu aș putea însă 
să nu adresez felicitări întregii 
noastre clase muncitoare, întregii 
țărănimi, cercetătorilor, intelec
tualității patriei noastre, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire

5 deputați, 5 gînduri 
pentru tînăra generație

Din multitudinea 
de gînduri și ima
gini cu care și-au 
îmbogățit carnetul 
și pelicula în zilele 
acestei sesiuni a 
Marii Adunări Na
ționale, reporterii 
noștri desprind, 
pentru tinerii citi
tori, cinci mesaje 
de dragoste și în
demn din partea 
a cinci dintre mem
brii înaltului for le
gislativ al țării >

DUMITRU CHEORGHl- 
ȘAN: Unele dintre legile 
votate în aceste zile cheamă 
tinerii către noi strădanii în 
munca voluntar-patriotică. 
Realizările lor de pînă acum 
ne arată că vor ști să răs
pundă cum se cuvine Și a- 
cestei chemări. 

de naționalitate, care, în strînsă 
unitate, au înfăptuit și înfăptuiesc 
neabătut politica Partidului 
Comunist Român*.

Acest moment se constituie, 
prin caracterul său de cinstire a 
muncii, ca o concluzie a tuturor 
dezbaterilor desfășurate în cele 
două zile ale lucrărilor, a tuturor 
legilor și măsurilor adoptate. Pen
tru că, în esență, toate aceste legi 
și măsuri au fost elaborate și sta
tuate pornind de la muncă și de 
la nevoia permanentei ei îmbu
nătățiri, de la cei ce muncesc, de 
la necesitatea ca ei să-și desfă
șoare activitatea, să trăiască in
tr-un cadru cît mai prielnic dez
voltării creației materiale și spi
rituale și, deopotrivă, bunăstării.

în spiritul acestor principii — 
care au călăuzit și lucrările pri
mei zile a sesiunii — au fost con
cepute și proiectele de lege pre
zentate în continuare spre dezba
tere și aprobare. Astfel, proiectul

CRONICA 
M. A. N.

— devenit lege — privind or
ganizarea și funcționarea contro
lului obștesc se caracterizează 
printr-o serie de elemente noi, 
răspunzînd în ultima instanță ne
voii de perfecționare și potențare 
a muncii obștești, de înlăturare a 
elementelor de formalism care pot 
face ca ea să nu aibă eficiența 
dorită. în acest sens ni se pare 
sugestiv de consemnat una din 
ideile cuprinse în cuvîntul de
putatului Ion Alexandru pe mar
ginea respectivului proiect de 
lege. „Nu este stimulent mai 
mare, a spus vorbitorul, pentru 
cei care exercită cu răspundere 
mandatul opiniei pțiblice, pentru 
cei care dăruiesc din timpul lor 
liber, din pasiunea și priceperea 
lor rezolvării unor probleme de 
interes general, decît să vadă că 
munca lor nu este zadarnică, că 
are ecou practic prin măsuri de 
înlăturare a acestor neajunsuri...*.

In același context principial se 
înscrie și Legea privind cazierul 
judiciar. Proiectul ei, generat din 
necesitatea racordării acestui im
portant capitol juridic la dispozi
țiile legale, adecvate actualei

GH. DINDERE: Legile 
privind gospodărirea păduri
lor și apelor deschid, cu pre
cădere tinerilor, noi posibili
tăți de afirmare, adică de în
vățătură și muncă. Le doresc 
să aibă gîndul limpede ca 
apa de munte ți tă fie voi
nici ca brazii ți stejarii pă
durilor noastre.

VIORICA LUȚAS; Legea 
comerțului interior asigură 
realizarea unui reviriment în 
această activitate. Le doresc 
tinerilor, colegii mei de gene
rație, să fie în primele rin- 
duri ale înfăptuirii ei. 

etape, elaborate în ultimii ani, 
vine, așa cum se sublinia în ex
punerea de susținere, să asigure 
încă o întărire a cuceririlor revo
luționare ale poporului, a avutului 
obștesc — deci a roadelor mun
cii.

Așadar, cele două proiecte de 
lege votate în ultima zi a sesiu
nii se înscriu armonic, alături de 
cele legiferate cu o zi înainte, în 
contextul amplu de preocupări și 
măsuri care vizează asigurarea 
unui cadru cît mai propice des
fășurării muncii creatoare a po
porului, apărării roadelor acestei 
munci, asigurării unui drum 
continuu ascendent pentru în
treaga activitate de construcție a 
civilizației socialiste în patria 
noastră.

★
A VIII-a sesiune a celei de-a 

Vl-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale a luat sfirșit. Lucrările 
ei, desfășurate sub semnul legii 
înalte a muncii, s-au încheiat, așa 
cum spuneam, prin cea mai adec
vată subliniere concluzivă: răs
plătirea cu ordine și diplome de 
onoare a fruntașilor în munca 
desfășurată de-a lungul unui an. 
Ni se pare firesc să încheiem a- 
ceastă cronica, reliefînd un fapt 
semnificativ : toți cei care au luat 
cuvîntul spre a mulțumi înaltului 
for, conducătorului partidului și 
statului pentru distincțiile acor
date, au rezervat cea mai mare 
parte a cuvîntului lor nu succese
lor repurtate pînă acum, ci, dim
potrivă, sarcinilor care stau în 
fața organizațiilor și colectivelor 
pe care le reprezintă, în acest an. 
în întregul cincinal. în această 
idee, trebuie de asemenea subli
niat faptul că angajamentele lua
te în numele celor premiali au 
fost raportate la hotărirea oame
nilor muncii din țara noastră de 
a întâmpina așa cum se cuvine un 
eveniment de însemnătate majoră 
în viața partidului și poporului 
nostru : Conferința Națională a 
P.C.R.

Este un fapt deplin grăitor a- 
supra felului în care oamenii 
muncii din patria noastră știu 
să-fi coreleze activitatea la pulsul 
creator al politicii partidului, să 
facă din fiecare efort productiv 
un prinos adus acestei politici. In 
această lumină, putem spune că 
însăși recent încheiata sesiune i 
Marii Adunări Naționale — ale 
cărei lucrări s-au desfășurat tn- 
tr-un pilduitor spirit de răspun
dere comunistă, de principialita
te partinică — s-a constituit ca un 
exemplu elocvent.

PETRE DRAGU

CONSTANTIN DRAGO- 
IESCU: Mă gindesc la ti
nerii chemați să participe la 
activitatea comisiilor de con
trol obștesc, și sînt sigur că 
îndrăzneala și simțul de drep
tate specifice vîrstei lor se 
vor exercita deplin în acest 
cadru.

ȘTEFAN TRIPȘA: Legile, 
oricît de bune, nu au nici o 
valoare dacă nu sînt aplicate 
și respectate. Doresc tinerilor 
sa fie cei mai de nădejde a- 
părători ai legislației socia
liste.

Foto : V. RANGA
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hotârIrea comitetului central 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
cu privire la perfecționarea sistemului informațional economico-social introducerea 

sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor 
și dotarea economiei naționale cu tehnică de calcul in perioada 1971-1980

In condițiile creșterii comple- 
xității economiei naționale, ce
rințele planificării și conducerii 
social-economice impun, să se 
acorde o atenție din ce în ce mai 
mare aspectelor informaționale 
ale activității umane în procesul 
muncii, și în luarea de decizii 
care să contribuie la progresul 
și buna funcționare a întreprin
derilor, organizațiilor și a socie
tății în ansamblul ei, în concor
danță cu obiectivele făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

O coordonată esențială a per
fecționării activității în toate do
meniile și ramurile economiei 
naționale o constituie crearea 
unui sistem informațional cu
prinzător și operativ.

Experiența a demonstrat că 
realizarea unei conduceri știin
țifice a vieții economice și so
ciale, pe baza respectării cerin
țelor legilor obiective ale dez
voltării societății, este condițio
nată de existența^uneî evidențe 
care să permită cunoașterea 
multilaterală a realității și să 
ofere datele necesare în vederea 
fundamentării temeinice a deci
ziilor pe toate treptele organi
zatorice. Un rod însemnat are 
sistemul informațional în rele
varea proceselor de durată ale 
creșterii economice, în investi
garea noilor (tendințe ale pro
gresului tehnico-științific, în a- 
sigurarea unei largi baze infor
maționale pentru elaborarea 
prognozelor pe termen lung pe 
ramuri și domenii de activitate, 
precum și pe ansamblul econo
miei naționale. O deosebită im
portanță are sistemul informa
țional în fundamentarea și ur
mărirea îndeplinirii planului de 
stat, a tuturor sarcinilor stabili
te, în sesizarea fenomenelor ne
gative și a neajunsurilor, a noi
lor probleme care apar în acti
vitatea economico-socială, în 
scopul adoptării operative a ce
lor mai eficiente soluții și mă
suri pentru înfăptuirea în bune 
condiții a programului de dez
voltare eoonomico-sbcială a țării.

O dată cu perfecționarea ge
nerală a sistemului informațio
nal economico-social, cu organi
zarea lui într-o concepție uni
tară, se impune o preocupare 
sporită pentru dotarea econo
miei naționale cu mijloace mo
derne de prelucrare a datelor.

Folosirea echipamentelor elec
tronice de calcul în sisteme de 
prelucrare automată a datelor 
trebuie să fie subordonată ce
rințelor conducerii, organizării 
muncii și producției.

Pe baza hotărîrilor Congrese
lor al IX-lea și al X-lea ale 
Partidului Comunist Român, 
precum și ale Conferinței Na
ționale din decembrie 1967, in 
țara noastră s-au întreprins o 
serie de acțiuni pentru perfec
ționarea conducerii și organizării 
unităților socialiste, pentru in
troducerea tehnicii modeme de 
calcul în economie. Au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea 
structurilor organizatorice ale u- 
nităților și ramurilor economiei 
naționale, pentru fundamentarea 
temeinică a planurilor ; s-a tre
cut la elaborarea prognozelor de 
dezvoltare economi co-socială a 
țării în următoarele decenii. A 
crescut operativitatea în infor
marea organelor de conducere 
asupra mersului îndeplinirii pla
nului ; s-au luat unele măsuri 
pentru raționalizarea sistemului 
informațional, simplificarea dă
rilor de seamă statistice și con
tabile, pentru îmbunătățirea sis
temului informațional economi
co-social în profil teritorial ; 
sînt în curs de experimentare u- 
nele proiecte privind raționali
zarea evidenței tehnico-operati- 
ve. Se află, de asemenea, într-un 
stadiu avansat elaborarea pri
mei balanțe a legăturilor dintre 
ramuri : s-a adoptat clasificarea 
și codificarea unitara a produ
selor și serviciilor din întreaga

I Orientări de bază 
privind introducerea 
sistemelor de con
ducere cu mijloace 

de prelucrare 
automată a datelor
1. Sistemele de conducere cu 

mijloace de prelucrare automată 
a datelor vor fi introduse cu 
prioritate în întreprinderi și 
centrale industriale, acordîndu-se 
atcntie deosebită conducerii pro
ducției și anume : pregătirea fa
bricației ; programarea, lansa
rea și urmărirea operativă a 
producției ; gospodărirea stocuri- 

economie națională. Pe baza 
programului aprobat de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. în 
iunie 1967 a fost începută acțiu
nea organizată de introducere 
în economia națională a echipa
mentelor moderne de calcul. S-a 
trecut la fabricarea calculatoa
relor electronice universale din 
generația a III-a, precum și a 
mașinilor electromecanice de 
facturat și contabilizat, a mași
nilor de calculat electronice de 
birou și a mașinilor de calculat 
electromecanice.

în perioada 1967—1970 s-au 
pus bazele unei fabricații de e- 
chipamente electronice de cal
cul, s-a început constituirea u- 
nor rețele de centre de calcul, a 
unui sistem de pregătire a ca
drelor de specialiști necesari a- 
cestui domeniu, s-a trecut la 
proiectarea de sisteme de pre
lucrare automată a datelor și la 
elaborarea de programe de cal
cul.

Este necesar ca toți specialiștii 
să depună eforturi pentru utili
zarea eficientă a echipamentelor 
de calcul, să contribuie la ela
borarea de programe de calcul 
aplicative pentru toate domeniile 
de activitate, asigurindu-se în
cărcarea optimă a capacităților 
de calcul instalate în economie.

Cu toate progresele înregis
trate, sistemul informațional e- 
conomioo-social și dotarea cu 
mijloace de calcul și prelucrarea 
datelor nu se ridică la nivelul 
cerințelor actuale si de perspec
tivă ale dezvoltă- economiei 
naționale, al exigen^ .or îmbu
nătățirii calitative a activității 
economico-sociale.

Sistemul informațional econo
mico-social nu asigură în sufi
cientă măsură datele necesare 
pentru cunoașterea multilaterală 
a fenomenelor economice ; evi
dența este încă voluminoasă, 
neunitară din punctul de vedere 
al conținutului ; în pregătirea și 
transmiterea datelor se manifes
tă numeroase paralelisme. De 
asemenea, unii indicatori folo
siți în planificare și statistică 
nu reflectă in mod adecvat efor
turile unităților economice, re
zultatele și eficiența activității 
lor. Deși s-au făcut pași înain
te pe linia introducerii echipa
mentelor de calcul, în țara noas
tră există încă o importantă ră- 
mînere în urmă în acest dome
niu.

în scopul intensificării pro
cesului de introducere a meto
delor și tehnicilor moderne de 
conducere și organizare, Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a adoptat „Programul de per
fecționare a sistemului informa
țional economico-social, de in
troducere a sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor și de dotare 
a economiei naționale cu tehnica 
de calcul în perioada 1971 — 
1980“.

Obiectivul principal al acestui 
program îl constituie moderni
zarea activității de conducere 
din întreprinderi, centrale indus
triale și celelalte unități econo
mice, precum și din ministere și 
organe centrale de sinteză, prin 
introducerea treptată de sisteme 
de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor ; 
programul urmărește realizarea 
treptată a sistemelor de prelu
crare automată a datelor la u- 
nitățile economice, pe ramuri și 
funcționale la nivelul economiei 
și integrarea lor ulterioară în
tr-un sistem unitar național de 
prelucrare automată a datelor.

Pentru perfecționarea sistemu
lui informațional economico-so
cial, introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor și 
dotarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul în perioada 
1971—1980, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român ho
tărăște următoarele : 

lor de materii prime, materiale 
și combustibili ; aprovizionarea 
și desfacerea ; optimizarea in
vestițiilor, transporturilor, folo
sirii capacităților de producție, 
a forței de muncă și a rezulta
telor economico-financiare.

2. Se vor lua măsuri pentru 
raționalizarea evidenței și eli
minarea paralelismelor în cule

gerea informațiilor, pentru sta
bilirea fluxurilor informaționale, 
ținînd seama de competențele și 
răspunderile organelor de deci
zie la diferite niveluri organiza
torice, de necesitatea îmbinării 
conducerii unitare a activității 
economice și sociale cu autono
mia funcțională a unităților so
cialiste.

3. O deosebită atenție se va 
acorda îmbunătățirii sistemului 
de indicatori economico-sociali, 
urmărindu-se ca aceștia să aibă 
un conținut unitar, să caracte
rizeze în mod obiectiv și multi
lateral procesele care au loc în 
economia națională și viața so
cială.

4. Se va urmări concentrarea 
capacității de calcul electronic 
în centre puternice, la care să 
fie conectate un număr cit mai 
mare de unități, dotate cu mij
loace adecvate de culegere, pre
gătire și transmitere a datelor ; 
în mod treptat se vor asigura cu 
capacități de calcul și de trans
mitere a datelor toate județele 
țării, în concordanță cu nevoile 
acestora și urmărind utilizarea 
eficientă a echipamentelor.

5. Sistemele de conducere cu 
mijloace de prelucrare automa
tă a datelor vor fi proiectate și 
realizate într-o concepție uni
tară.

Pentru nevoile de informare 
și conducere la nivelul unități
lor economice, ramurilor, uni
tăților teritorial-administrative 
și al economiei naționale, se vor 
realiza sisteme cum sînt :

— sisteme funcționale la nive
lul economiei : sistemul planifi
cării economiei naționale, sis
temul aprovizionării tehnico- 
materiale, sistemul statistic-con- 
tabil, sistemul financiar-bancar, 
sistemul documentării științifice, 
tehnice și economice ;

— sisteme funcționale de con
ducere operativă a unor activi
tăți : sistemul energiei electrice, 
sistemul transporturilor, siste
mul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
sistemul comerțului interior și 
prestărilor de servicii pentru 
populație etc. ;

— sisteme de conducere pe 
ramuri economice care vor cu
prinde culegerea, prelucrarea și 
furnizarea datelor și informa
țiilor necesare conducerii ope
rative a activității din ramura 
respectivă ;

— sisteme pentru conducere 
teritorială, avînd ca sferă de cu
prindere culegerea, prelucrarea 
și furnizarea datelor și informa
țiilor necesare conducerii opera
tive a economiei județelor, pen
tru elaborarea propunerilor de 
dezvoltare în perspectivă a aces
tora ;

II Etape in 
introducerea siste
melor de conducere 

cu mijloace 
de prelucrare 

automată a datelor
A. ETAPA
în această etapă urmează să 

se asigure pregătirea economiei 
pentru introducerea largă a sis
temelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor. Se vor lua măsuri în 
vederea raționalizării și adaptă
rii evidenței pentru prelucrarea 
automată . a datelor, a formării 
cadrelor și constituirii unui nu
măr de centre de calcul la marile 
întreprinderi, centrale industria
le și în unele județe, care au 
condiții mai bune pentru utili
zarea capacităților de calcul; se 
vor introduce sisteme de con
ducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor în întreprin
deri și centrale din industria 
metalurgică, energiei electrice, 
construcții de mașini, chimie, 
ușoară, alimentară, lemn, din 
transporturi, agricultură, comerț 
interior și prestări de servicii 
pentru populație etc.

Pentru această etapă se pre
vede, de asemenea, elaborarea 
proiectelor de sisteme funcțio
nale generale și de conducere o- 
perativă ; va începe organizarea 
băncii centrale de date și se vor 
realiza primele legături de te- 
leprelucrare.

în vederea realizării obiecti
velor prevăzute pentru perioada 
1971—1975, se stabilesc următoa
rele :

— sisteme funcționale speciale 
avînd ca sferă de cuprindere 
problemele activității organelor 
și organizațiilor de partid, a or
ganizațiilor obștești, precum și 
sectoarelor speciale ;

— sisteme de conducere ope
rativă a activității din unitățile 
economice.

6. în vederea asigurării condi
țiilor necesare pentru introduce
rea în economie a sistemelor de 
conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor, se 
vor lua măsuri cu privire la :

a) concentrarea muncii de e- 
vidență, a mijloacelor de calcul 
existente, precum și a specialiș
tilor care lucrează în acest do
meniu ;

b) raționalizarea fluxurilor in
formaționale, unificarea și tipi
zarea unor documente, îmbună
tățirea conținutului indicatorilor, 
elaborarea nomenclatoarelor și 
clasificatoarelor etc. ;

c) elaborarea modelelor pen
tru procesele economico-sociale 
și a programelor de folosire a 
acestora pe echipamentele elec
tronice de calcul ;

d) pregătirea cadrelor de spe
cialitate prin îmbunătățirea și 
extinderea formelor de învăță- 
mînt existente și prin organiza
rea altor forme de instruire ; 
includerea în programele pentru 
reciclarea cadrelor de conducere 
a noțiunilor necesare în dome
niul informaticii ;

e) asigurarea din timp a pro
iectelor sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor ; a programelor 
generale și de aplicații cores
punzătoare ;

f) dotarea intensivă a econo
miei naționale cu echipamente 
de calcul, utilaje și materiale 
auxiliare atît prin dezvoltarea 
producției interne, cît și prin 
intensificarea cooperării cu alte 
țări în acest domeniu ;

g) asigurarea compatibilității 
echipamentelor și programelor 
de calcul, elaborarea de standar
de în aceste domenii ;

h) adaptarea rețelei de tele
comunicații la necesitățile inter
conectării viitoare a calculatoa
relor ;

i) dezvoltarea activității de in
troducere a calculatoarelor elec
tronice pentru conducerea pro
ceselor tehnologice, cu prioritate 
în industria chimică, energie e- 
leotrică. metalurgie și materiale 
de construcții ;

j) crearea unui cadru organi
zatoric adecvat pentru introdu
cerea sistemelor de conducere 
cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor ; stabilirea răs
punderilor concrete ce revin di
feritelor organe și unități an
trenate în această acțiune.

1971-1975
1. Perfecționarea siste

mului informațional 
economico-social.

a) In vederea bunei organizări 
a activității de conducere și pla
nificare se vor lua măsuri pen
tru îmbunătățirea clasificării ra
murilor economiei naționale ; e- 
laborarea nomenclatorului uni
tăților socialiste de stat indus
triale. agricole, de construcții și 
de transporturi, a nomenclato
rului profesiilor și ocupațiilor 
din economia națională, precum 
și a altor nomenclatoare și cla
sificări necesare diferitelor do
menii de activitate.

De realizarea acestor măsuri 
și a sistemului unitar de clasi
ficări și nomenclatoare econo
mico-sociale răspund . Consiliul 
de Miniștri și Consiliul Eco
nomic împreună cu celelalte mi
nistere și organe centrale.

b) Se va îmbunătăți sistemul 
de indicatori economico-sociali 
în vederea caracterizării multi
laterale și obiective a fenome
nelor și proceselor social-econo
mice, a modului de îndeplinire 
a planului ; se va urmări, de a- 
semenea, asigurarea unității me
todologici și de conținut a indi

catorilor de plan, statistici și 
financiari, codificarea întregului 
sistem de indicatori.

De îmbunătățirea sistemului 
de indicatori economico-sociali 
răspund Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Economic, împreună 
cu celelalte ministere și organe 
centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București.

c) Vor fi continuate măsurile 
pentru raționalizarea evidenței 
și pentru crearea unui sistem u- 
nitar de evidență în unitățile 
din economia națională. Această 
acțiune va cuprinde toate activi
tățile și formele de evidență din 
întreprinderi, centrale indus
triale și alte unități din econo
mie, avîndu-se în vedere urmă
toarele obiective :

— proiectarea pe baza unor 
principii unitare a evidențelor j

— asigurarea informațiilor ne
cesare fundamentării deciziilor 
în cadrul unităților economice ;

— eliminarea paralelismelor j
— adaptarea treptată a evi

dențelor la cerințele prelucrării 
datelor cu mijloace moderne de 
calcul.

Răspunderea pentru raționali
zarea evidențelor revine Consi
liului de Miniștri, Consiliului E- 
conomic, ministerelor și celor
lalte organe centrale, întreprin
derilor și centralelor, comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București.

în cursul, anului 1972 vor fi 
elaborate și experimentate în 
continuare proiecte de raționa
lizare a evidenței, urmînd ca a- 
cestea să fie extinse în cursul 
anului 1973. Sistemul raționali
zat de evidență va fi aplicat în 
întreaga economie începînd cu 
anul 1974.

2. Dotarea economiei 
cu tehnică de calcul.

Pînă în anul 1975 urmează să 
funcționeze peste 80 de centre 
de calcul. Aproximativ G0 la sută 
din capacitatea de calcul insta
lată va servi întreprinderilor și 
centralelor.

Pentru realizarea programului 
de introducere a sistemelor de 
conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor și 
dotarea economiei cu tehnică de 
calcul se prevede alocarea unui 
volum de investiții, în perioada 
1971—1975, de peste 5 miliarde 
lei.

Ținînd seama de nevoile cres- 
cînde ale economiei pentru teh
nică de calcul, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
împreună cu Comitetul de Stat 
al Planificării și cu Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie, va elabora un program 
de perspectivă pentru creșterea* 
rapidă a producției interne de 
echipamente de calcul. Acest 
program va trebui să urmăreas
că : intensificarea ritmului de 
integrare a producției proprii 
de unități centrale și de unități 
de memorie externă ; diversifi
carea fabricației echipamentelor 
periferice și auxiliare; asimila
rea de calculatoare electronic© 
pentru conducerea proceselor 
tehnologice ; asigurarea echipa
mentelor pentru dezvoltarea re
țelei naționale de telecomunica
ții, conform necesităților tehni
cii de calcul; dezvoltarea acțiu
nilor de cooperare externă în 
domeniul tehnicii de calcul, în
deosebi cu țările socialiste.

întreaga acțiune ^e dotare a 
economiei cu tehnica de calcul 
va fi coordonată de Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie.

3. Proiectarea și intro
ducerea sistemelor 
de conducere cu mij
loace de prelucrare 
automată a datelor.

In perioada 1971—1975 se vor 
desfășura lucrări de proiectare 
și introducere a sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor la circa 
400 întreprinderi și centrale in
dustriale.

Se vor elabora proiecte tip de 
sisteme de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor, asigurîndu-se compati
bilitatea între acestea și se vor 
utiliza pachete de programe 
pentru conducere operativă a 
producției și va fi organizată 
biblioteca națională de pro
grame.

Fondurile necesare pentru pro
iectarea și-punerea în funcțiune 
a sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată 
a datelor vor fi asigurate de că
tre organizațiile beneficiare și 
vor fi prevăzute în planurile 
anuale.

Realizarea programului , de 
proiectare și introducerea siste
melor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a date
lor revin în sarcina Institutului 
central pentru sisteme de con
ducere cu mijloace de automa
tizare, institutelor de cercetări 
și proiectări departamentale, 
centrelor de calcul și institute
lor de învățământ superior, îm
preună cu beneficiarii.

Proiectantul general va răs
punde, împreună cu organizația 
beneficiară, de proiectarea și in
troducerea sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor. Beneficiarii 
răspund de aplicarea proiectelor 
elaborate și de utilizarea efici
entă a sistemelor proiectate, pri
mind asistența tehnică din par
tea proiectantului general.

Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie și Institutul 
central pentru sisteme de con
ducere cu mijloace de automati
zare coordonează întreaga acti
vitate de proiectare și introdu
cerea de sisteme de conducere 
cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor.

Ministerele, organele centrale 
și comitetele executive ale con
siliilor populare județene vor 
lua măsuri ca în unitățile subor
donate să se creeze condiții pen
tru introducerea sistemelor de 
conducere și utilizarea eficientă 
a acestora.

4. Cercetarea în dome
niul utilizării tehnicii 
de calcul.

Activitatea de cercetare se va 
desfășura, cu prioritate, pentru 
necesitățile întreprinderilor, 
centralelor și altor unități eco
nomice.

Se va acorda o deosebită aten
ție elaborării de modele mate
matice pentru optimizarea pro
ducției, stocurilor de materii 
prime și materiale, investițiilor, 

'transporturilor și altor activi
tăți economice, precum iși pen
tru întocmirea prognozelor eco
nomico-sociale de lungă durată.

Cercetările privind realizarea 
sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor vor fi orientate în ur
mătoarele direcții: metode de a- 
naliză, proiectare și realizare a 
sistemelor integrate, inclusiv a 
sistemelor în care intervin și 
automatizări ale proceselor teh
nologice cu ajutorul calculatoa
relor ; programe de bază și de 
aplicație, limbaje de programe ; 
realizarea și utilizarea bibliote
cii naționale de programe.

Cercetările privind noi metode 
și tehnici de prelucrare atuoma- 
tă a datelor se vor desfășura în
deosebi în următoarele direcții : 
experimentări de noi echipa
mente de calcul ; sisteme de te- 
leprelucrare, bănci de date etc.

Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, împreună cu 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, cele
lalte ministere și organe centra
le de sinteză, vor elabora un 
program de măsuri pentru in
tensificarea cercetărilor în do* 
meniul utilizării tehnicii de cal
cul.

5. Pregătirea cadrelor.

Pentru utilizarea calculatoa
relor electronice, în perioada 
1971—1975 vor fi pregătite peste 
20 000 cadre de specialitate. Pen
tru echipamente de medie me
canizare, în aceeași perioadă, se 
vor pregăti peste 8 000 progra
matori și operatori.

Pregătirea și perfecționarea 
cadrelor de specialitate se va a- 
sigura pentru cadrele cu studii 
superioare în facultăți de spe
cialitate, prin cursuri post-uni- 
versitare și cursuri de scurtă du
rată, iar pentru cadrele cu stu-* 
dii medii în licee pentru prelu
crarea automată a datelor și 
prin cursuri de scurtă durată.

Cursurile de scurtă durată se 
vor organiza de către Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie — Institutul central 
pentru sisteme de conducere cu 
mijloace de automatizare în co
laborare cu Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și centrele teritoria
le de calcul electronic. De ase-, 
menea, ministerele Si celelalte 
organe centrale vor organiza 
cursuri de scurtă durată.

Ministerul Educației și învă- 
țămîntului va lua măsuri pentru 
introducerea cunoștințelor de 
prelucrare automată a datelor în 
licee și facultăți după planuri și 
programe de învățămînt care 
vor fi stabilite în colaborare cu 
Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie.

Pentru pregătirea practică a 
cadrelor care vor lucra în acest 
domeniu, centrele de calcul vor 
pune la dispoziția învățămîntu
lui capacitatea de calcul nece
sară.

Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie în colaborare 
cu Ministerul Educației și învă- 
țămintului și ministerele intere
sate va lua măsuri pentru pro
movarea literaturii de speciali
tate privind utilizarea tehni
cii de calcul.

Comitetul de Stat al Radiote- 
leviziunii Române va transmite 
programe-lecții pentru popu-

B. ETAPA
în această etapă, ritmul de do

tare cu calculatoare electronice 
va trebui să crească simțitor, în 
concordanță cu nevoile econo
miei ; se va asigura, în conti
nuare, dotarea cu prioritate a 
centralelor și întreprinderilor 
industriale ; vor fi create cen
tre teritoriale de calcul electro
nic în toate județele țării.

Pe această bază se va acce
lera introducerea sistemelor de 
conducere a producției cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor, se vor dezvolta siste
mele începute în cincinalul 1971- 
1975 și se va trece la integrarea 
acestora.

Noi întreprinderi vor introdu
ce asemenea sisteme, astfel ca 
în anul 1980 un număr de circa 
1 000 unități economice să utili
zeze tehnica de calcul în condu
cerea producției.

în ramurile industriale cu

III Măsuri 
organizatorice

Pentru realizarea programului 
privind perfecționarea -sistemu
lui informațional economico-so
cial, introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor, se 
stabilesc următoarele măsuri 
organizatorice :

1. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie răspunde 
de introducerea echipamentelor 
de prelucrare automată a date
lor în economie iși controlează 
utilizarea acestora, precum și 
realizarea și introducerea siste
melor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a date
lor.

2. Institutul central pentru 
sisteme de conducere cu mijloa
ce de automatizare din subordi- 
nea Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie răspunde 
de cercetarea, proiectarea și in
troducerea de sisteme de condu
cere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor, asigurarea 
compatibilității între sisteme și 
coordonarea centrelor teritoriale 
de calcul electronic.

3. Răspunderea pentru înde
plinirea prevederilor prezentei 
hotărîri privind raționalizarea 
evidenței, îmbunătățirea fluxu
rilor informaționale, asigurarea 
bunei funcționări a întregului 
sistem informațional economico- 
social revine Consiliului de Mi
niștri și Consiliului Economic, 
celorlalte ministere și organe 
centrale, întreprinderilor și cen
tralelor, comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene 
Si al municipiului Bwurastî.

4. Comisia guvernamentală 
pentru raționalizarea sistemului 
de evidență în unitățile socialis
te va lua măsuri pentru îndepli
nirea integrală, Ia termenele 
stabilite, a prevederilor din pro
gramul aprobat de Consiliul de 
Miniștri, privind raționalizarea 
și simplificarea sistemului de « 
evidență.

5. în cadrul ministerelor, al 
celorlalte organe centrale, consi
liilor populare județene, al cen
tralelor industriale și întreprin
derilor se vor organiza compar
timente pentru perfecționarea 
sistemului informațional econo
mic, simplificarea și raționaliza
rea evidențelor, îmbunătățirea 
utilizării echipamentelor de cal
cul existente, introducerea siste
melor de conducere cu mijloace 

larizarea largă în mase a cu
noștințelor de prelucrare auto
mată a datelor, iar presa va 
desfășura o activitate sistema
tică de răspîndire a cunoștințe
lor în acest domeniu.

Fondurile necesare pentru 
școlarizare și alte activități de 
pregătire prevăzute în progra
me. precum și fondurile de in
vestiții pentru asigurarea cons
trucției centrelor de pregătire și 
a liceelor pentru prelucrarea 
automată a datelor se vor asi
gura prin planurile anuale ale 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

1976-1980
flux continuu și în primul rind 
în metalurgie și chimie se vor 
realiza sisteme de conducere cu 
calculatoare electronice atît 
pentru activitatea economică, Cît 
și pentru procesele tehnologice.

Pentru perioada 1976—1980 se 
nrevede intrarea în funcțiune a 
sistemelor funcționale generale 
și a sistemelor de conducere o- 
perativă a unor ramuri și acti
vități ; se va trece la completa
rea rețelei de transmisie de date 
cu linii de telecomunicații spe
ciale în vederea interconectării 
sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor, se vor dezvolta bănci de 
date.

In această etapă vor fi asigu
rate premisele pentru ca după 
anul 1980 să se realizeze treptat 
sistemul național de conducere 
cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor.

de prelucrare automată a date
lor.

6. De pregătirea cadrelor nece- ’ 
sare introducerii sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor răs
pund Ministerul Educației și 
învățămîntului și Consiliul Na-. 
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, împreună cu celelalte mi
nistere, organe centrale și con
siliile populare județene.

7. Centrele de calcul se orga
nizează și funcționează de re
gulă pe principiul gestiunii eco
nomice, cheltuielile acoperin- 
du-se pe seama veniturilor ob
ținute din prestațiile făcute în
treprinderilor, centralelor și al
tor unități.

8. Începînd din anul 1974. toa
te proiectele de înființare a u- 
nităților economice (fabrici, uzi
ne, combinate etc.) vor cuprin
de, în mod obligatoriu, și pro
iectele de organizare a sisteme
lor respective de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată 
a datelor.

★
întreaga activitate de raționa

lizare a evidenței, de pregătire 
a condițiilor pentru trecerea la 
introducerea sistemelor de con
ducere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor, de utili
zare eficientă a tehnicii de cal
cul, se va desfășura sub îndru
marea și controlul organelor și 
organizațiilor de partid care au 
datoria să mobilizeze cadrele de 
conducere, de specialitate, ma
sele de oameni ai muncii pen
tru realizarea în bune condiții a 
obiectivelor acestui program.

Ținînd seama de complexita
tea problemelor pe care le ridică 
perfecționarea sistemului infor
mațional economico-social, in
troducerea sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor și dotarea e- 
conomiei naționale cu tehnică de 
calcul, Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Economic va informa 
semestrial Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. asupra înde
plinirii sarcinilor prevăzute în 
prezenta hotărîre.

Presa, publicațiile de speciali
tate și Radioteleviziunea vor 
prezenta materiale referitoare 
Ia conținutul și mersul îndepli
nirii prezentei Hotărîri a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 102 ANI ÎN INTÎMPINAREA CONFERINȚEI SCRIITORILOR

DE LA NAȘTEREA LUI V.l. LENIN

ADUNAREA FESTIVA
DIN CAPITALĂ

Cu prilejul celei de-a 102-a 
aniversari a nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin, vineri 
după-amiază a avut loc în 
sala Ansamblului ,,Rapsodia 
română" din Capitală o adu
nare festivă organizată de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

In prezidiu au luat loc to
varășii : Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte 
al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregă
tirea cadrelor de conducere 
a activității de partid, so- 
rial-Dolifice. economice și 
administrației de *tat, Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al

P.C.R., Mihai Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Constantin Mîn- 
drcanu, președinte al Consi
liului pentru problemele edu
cației și culturii al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Ton Jinga, vi
cepreședinte al Consiliului 
Culturii șî Educației Socialis
te. Constantin Ionescu, mun
citor fruntaș, Marioara Mo- 
dilcă. studentă.

fn prezidiu se aflau, de a- 
semenea. V, I. Drozdenko 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, precum și 
Raman Gebert Gebertovici. 
membru al Prezidiului Aso
ciației Letone de prietenie și 
legături culturale cu străină

Arătînd la începutul cuvîntării 
sale că poporul român, partidul 
său comunist, alături de clasa 
muncitoare, de comuniștii de 
pretutindeni, de toate forțele re
voluționare. progresiste ale lumii 
contemporane, sărbătoresc. în a- 
cest an. cea de-a 102-a aniversa
re a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin, vorbitorul a spus : Lenin 
a intrat în istorie ca una din 
marile personalități prin contri
buțiile sale remarcabile în atît 
de numeroase și de variate do
menii ale activității umane. Ei 
a îmbinat armonios calitățile o- 
mului de știință și cele ale o- 
mului de acțiune, ale conducăto
rului politic, însușirile cărturaru
lui și cele ale revoluționarului 
înflăcărat care și-a pus întreaga 
capacitate, experiența și energia 
clocotitoare în lupta pentru în
făptuirea idealurilor clasei mun
citoare. ale oamenilor muncii, a 
cauzei comunismului. Spirit prin 
excelență pozitiv, critic și crea
tor prin vocație, exponentul cla
sei chemate de Istorie să reali
zeze transformări sociale fără 
precedent, al forței politice de 
avangardă a acestei clase. Lenin 
a luat asupra sa uriașa sarcină 
de a continua opera marilor îna
intași Marx și Engels, de a ri
dica marxismul la înălțimea 
condițiilor epocii sale.

In deplină concordanță cu su
fletul viu al marxismului, Lenin 
a văzut în marxism nu o colec
ție de adevăruri imuabile, nu n 
concepție dogmatică închisă în 
sine și satisfăcută de sine, ci o 
teorie veșnic vie, permanent și 
larg deschisă spre viață : un 
marxism conștient că forța lui 
constă tocmai în căutarea conti
nuă, perseverentă a răspunsuri
lor adecvate la problemele ne
contenit noi pe care Ie ridică 
practica, progresul nestăvilit al 
cunoașterii ■

Lui Lenin îi plăcea să afirme, 
a subliniat în continuare vorbito
rul. că teoriile trebuie să treacă 
proba practicii ; marxism-leni- 
nismul în ansamblu a trecut cu 
succes această probă, examenul 
istoriei. Veridicitatea, validitatea 
și forța sa transformatoare își 
găsesc astăzi întruchiparea în 
sistemul socialist mondial, în 
mișcarea comunistă și muncito
rească mondială, în mișcările de
mocratice. progresiste. în am
ploarea luptelor social-politice. 
de eliberare națională, în cursul 
irezistibil al omenirii spre so
cialism, ceea ce se impune și 
adversarilor săi. La această 
realitate obiectivă, care întruchi
pează realizarea concretă a 
marxism-leninismului. trebuie 
adăugată uriașa sa Influență 
ideologică-politică, filozofică și 
științifică. Chezășia păstrării și 
extinderii în continuare a acestei 
influente este afirmarea din plin 
a caracterului creator, novator a! 
marxism-leninismului. continua 
sa dezvoltare și îmbogățire. Mai 
mult ca oricînd astăzi, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu evo- 
cînd, la aniversarea centenarului 
nașterii Iui Lenin, complexitatea 
practicii contemporane.......parti
dele comuniste nu-și pot înde
plini misiunea lor istorică decît

„Numai socialismul va face po
sibilă larga dezvoltare a produc
ției sl distribuirii sociale pe coor
donate științifice șt adevărata lot 
subordonare țelului ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii 
și îmbunătățirii condiției lor de 
viață cît mai mult posibil. Nu
mai socialismul poate realiza a- 
ceasta**. Profeția genială a lui 
V. I. Lenin a cucerit forța ade
vărului în viața și conștiința oa
menilor. Acum, la cei 102 ani de 
la nașterea marelui conducător, 
întemeietorul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, inspira
torul și strategul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, chipul 
său inspiră mîndrie pentru reali
zările prezente ale oamenilor so
vietici șl încredere în viitor. V. I. 
Lenin este una dintre acele per
sonalități istorice care trăiesc nu 
numai pțin memoriile celor care
l-au  cunoscut, a tovarășilor săi a- 
propiați de luptă, ci mai ales 
prin bogăția de gîndire si fapte 
pe care a lăsat-o moștenire oa
menilor. Ei simt constant în viața" 
cotidiană prezența chipului lumi
nos, a zîmbetului cald al aceluia 
care a făcut din Rusia înfeudată 
Marea Putere a Sovietelor, în
tr-un scurt răstimp de schimbări 
radicale.

Mă aflam în U.R.S.S. cînd po
porul sovietic sărbătoarea a 54-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Portretele 
sale, multiplicate în diferite for
me. în sute de mii de exempla

Cuvintarea tovarășului 
CONSTANTIN VLAD

actionînd în spirit creator, dez- 
voltînd necontenit tezaurul gîn- 
dirii marxist-leniniste. străduin- 
du-se să găsească răspunsuri 
concrete la realitatea vie de as
tăzi, să descopere soluțiile ce
rute de lupta revoluționară din 
zilele noastre..."

O strălucită confirmare a con
cepției lui Marx, Engels și Le
nin este formarea sistemului so- 
cialist mondial. Printr-o muncă 
plină de abnegație și eroism, po
poarele Uniunii Sovietice înfăp
tuiesc cu succes construirea eta
pei superioare a noii orînduiri 
— comunismul. Dînd expresie 
legităților generale ale revoluției 
si construcției socialiste, într-o 
mare varietate de condiții parti
culare. de forme și metode spe
cifice, în 14 țări din Europa. 
Asia. America se înfăptuiesc nă
zuințele clasei muncitoare, ale 
oamenilor muncii, previziunile 
întemeietorilor ideologiei socia
liste, în ceea ce au avut și au 
ele fundamental, concluziile lo
gice. științifice ale marxism-le
ninismului. Experiența țărilor 
socialiste pune în relief justețea 
ideilor leniniste cu privire la 
făurirea marii industrii, ca bază 
tehnico-materială , a socialismu
lui. la reorganizarea agriculturii 
pe premise socialiste și rolul a- 
cestei reorganizări în crearea 
condițiilor necesare progresului 
agriculturii. Ia însemnătatea pe 
care o are săvîrșirea unor pro
funde inutații în domeniul cul
turii pentru modelarea profilului 
politico-ideologic și spiritual al 
noii societăți. Ia dezvoltarea de
mocrației socialiste și înfăptu
irea unui umanism de tip su
perior. Tn România, orientarea 
partidului comunist spre fău
rirea unei baze tehnice-mate- 
riale a socialismului puterni
că și modernă, pe calea in
dustrializării, spre reorgani
zarea ansamblului relațiilor e- 
conomice și sociale pe ba
zele socialismului, spre reali
zarea principiilor revoluției în 
domeniul culturii a transformat 
radical viața întreagă a țării.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Se știe că. atunci cînd 
Lenin definea socialismul ca o 
orînduire de tip superior, el a- 
vea în vedere într-o unitate or
ganică înnoirile pe care aceas
tă orînduire le aduce atît în 
viața popoarelor, cît și în rapor
turile dintre țări și popoare. Tn 
acest sens, relațiile între țările 
socialiste sînt chemate să dea 
expresie acestor înnoiri, să o- 
fere altor popoare exemplul u- 
nor raporturi de tip nou, în 
care popoare libere și indepen
dente colaborează strîns în ve
derea atingerii țelurilor comu

re, erau purtătoarele garanției 
visurilor sale împlinite. Copiii în 
vacanță se întreceau să cumpere 
insigne cu chipul binecunoscut și 
încercau cu stăruință să descope
re dincolo de smalțul colorat ceva 
anume, dedicat numai și numai 
lor, de privirea blinda. Lenin este 
contemporanul nostru și al copii
lor noștri. Erau zile de toamnă 
tîrzie, reci, care anunțau o iar
nă grăbită să-și intre în drepturi. 
Tot pe o astfel de vreme, 
tînărul Ulianov de 25 de 
ani a fost aruncat în închi

soarea vestită a deținuților 
politici din Petersburgul de altă
dată. In cele 14 luni petrecute 
în închisoare, Lenin a muncit se
rios, studiind cărți și culegeri de 
statistică pe care i le trimiteau 
prietenii apropiați; își făcea do
cumentarea și întocmea tabele 
pentru marea sa operă: „Dezvol
tarea capitalismului în Rusia** 
Urma exilul în Siberia. Dar tînă
rul ferm și stăpîn pe sine perse
vera în a se pregăti temeinic 
pentru a-i descătușa pe oameni 
de robia înapoierii Și mi s-a pă
rut semnificativ că în închisoare 

tatea, președintele Uniunii 
compozitorilor din R. S. S. 
Letonă, șeful delegației de 
activiști ai Filialei Letone, 
care se artă în vizită în țara 
noastră. In sală erau prezențj 
vechi militant! ai mișcării 
muncitorești din țara noas
tră. reprezentanți ai unor in 
stituțîi centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă, oa
meni de artă și cultură, nu
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
hucurestene. precum și 
membri ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București și 
membrii delegației Filialei 
Letone a Asociației de prie
tenie sovieto-române

Adunarea a fost deschisă

ne. România. țară socialistă, 
pune în centrul politicii sale 
externe prietenia și alianța 
trainică cu țările socialiste, s 
dezvoltat si dezvoltă larg cola
borarea multilaterală relațiile 
politico economice si tehnico- 
științifîce cu toate țările soci» 
liste

In același timp, țara noastră
• dezvoltă relații largi cu toate 

țările, fără deosebire de orîn
duire socială, participă Ia divi
ziunea internațională a muncii. 
La baza relațiilor sale cu toate 
celelalte state. România situea
ză nrincîpiile respectării, inde
pendenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
avantaiului reciproc, neameste
cului în treburile interne, re
nunțării la folosirea forței și a- 
menînțarea cu forța în relații
le internaționale, principii care 
se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere în lume.

Referindu-se în continuare, 
la profunda solidaritate a po
norului român cu lupta popoa
relor împotriva imperialismu
lui. colonialismului, neocolonia- 
lî.smului. vorbitorul a subliniat 
că recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 8 țări ale 
Africii constituie o strălucită 
reafirmare a acestei solidari
tăți. un moment de o deosebită 
însemnătate în dezvoltarea reia-, 
fiilor de prietenie șî colaborare 
între România și tarile africane.

Lenin a acordat o atenție de
osebită dezvoltării mișcării re
voluționare, comuniste și mun
citorești internaționale, a spus 
vorbitorul în continuare. Aceas
tă mișcare a parcurs un amplu 
proces de creștere și maturiza
re, reprezentînd astăzi cea mai 
puternică forță politică a con
temporaneității. A crescut ca
pacitatea partidelor comuniste 
și muncitorești de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica luptei revo
luționare. de a-și adapta for
mele de organizare și metodele 
de activitate cerințelor în con
tinuă schimbare ale vieffl de 
a se lega trainic de clasa mun
citoare, de popoarele ale căror 
exponente sînt și în rîndul că
rora activează. Aceasta cores
punde realității fundamentale a 
marii diversități de condiții în 
care-șî desfășoară activitatea 
partidele comuniste și munci
torești. diversitate despre care 
Lenin, cu excepționalul său 
simț istoric, spunea că va creș
te continuu. Tocmai punerii în 
valoare a tuturor capacităților 
creatoare ale forțelor progre

au fost zămislite astfel de pla
nuri de îmbunătățire a vieții oa
menilor, nemaicunoscute în isto
rie — dovadă că aspirațiile tră
iesc întotdeauna în libertate.

La Razliv, un moment impor
tant din viața lui Lenin este 
imortalizat în granit. Nici statuie, 
nici bust, ceea ce se înfățișează 
privirii este o colibă stilizată în 
granit, ridicată pe locul unde în 
iulie-august 1917. ascunztndu-se 
de prigoana autorităților, Lenin a 
scris lucrarea sa capitală: „Sta
tul si revoluția**. Cei ce semnea-

ză dedicația, ruptă parcă din 
inimă, sînt „muncitorii orașului 
lui Lenin din 1927**.

Sînt în Leningradul de astăzi, 
în preajma Marii aniversări. Cu 
55 de ani în urmă. In 3 aprilie 
1917, de pe carul blindat din fața 
mea, Lenin vorbise oamenilor 
pentru a-i chema la luptă, Ii 
fac înconjurul căutînd ceva deo
sebit la el și-mi dau seama că 
dispune de cîmpul magnetic al 
unicatelor Însoțitorii mei îmi a- 
rată apoi locul unde în noaptea 
de 7—8 noiembrie 1917 tn apar
tamentul unul prieten. Lenin a

de Ilie Rădulescu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Despre viața și activitatea 
revoluționară a lui Vladimir 
Ilici Lenin a vorbit Constan
tin Vlad. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Academiei de științe so
ciale și politice a Republicii 
Socialiste România.

Participanții la adunare au 
vizionat apoi Filmul sovietic 
..Caietul albastru".

ir
Adunări consacrate ani

versării nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin au avut loc 
și in numeroase centre ju
dețene și alte localități din 
țară. (Agerpres)

siste contemporane. înainte de 
toate a mișcării comuniste in
ternaționale, a socialismului ca 
orînduire socială le răspunde 
cerința respectării stricte a in
dependenței partidelor comu
niste și muncitorești, a suvera
nității statelor socialiste, cerința 
af|rmării internaționalismului 
socialist în condițiile manifes
tării libere, suverane a fiecărei 
țări socialiste, a fiecărui partid 
comunist și muncitoresc.

Consecvent spiritului profund 
internaționalist de care este a- 
nimat. Partidul Comunist Ro
mân militează pentru învinge
rea greutăților, a divergențelor 
existente în mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, 
între țările socialiste, promovea
ză relații de colaborare și întă
rește solidaritatea sa cu cele
lalte partide comuniste și mun
citorești, dezvoltă relații cu 
alte partide și organizații de
mocratice și progresiste, cu 
mișcările de eliberare națională, 
sprijină lupta forțelor revolu
ționare înaintate din întreaga 
lume.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vladimir Ilici Lenin spu
nea cîndva că cea mai potrivită 
formă de aniversare a marilor 
evenimente istorice este con
centrarea eforturilor spre re
zolvarea problemelor pe care le 
ridică dezvoltarea societății so
cialiste. Intr-un asemenea spi
rit aniversează poporul nostru, 
comuniștii români, pe Lenin j 
sub conducerea partidului său 
comunist, poporul român mun
cește cu abnegație pentru asi
gurarea progresului susținut al 
industriei, agriculturii, al între
gii economii naționale, pentru 
dezvoltarea învățămîntului. ști
inței, culturii — bun al mase
lor largi de oameni ai muncii, 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Prin aceasta el își îndeplinește 
îndatoririle naționale și, totoda
tă, cele internaționale, contri
buind la întărirea pozițiilor so
cialismului pe plan Internațio
nal, la creșterea Influenței 
ideilor marxist-leniniste tn 
lume. Avind în fruntea 6a Par
tidul Comunist Român, care 
și-a dovedit capacitatea de a 
aplica creator adevărurile fun
damentale ale marxism-leninis- 
mulul. care dă expresie celor 
mai înalte năzuințe și idealuri 
ale clasei muncitoare, ale între
gii națiuni, poporul nostru va 
îndeplini cu succes marile o- 
biective stabilite de Congresul 
al X-lea, va ridica patria sa so
cialistă pe noi și superioare 
trepte de civilizație, creînd con
dițiile pentru înfăptuirea telu
lui final — construirea comu
nismului !

vie
întocmit vestitul său „Decret 
despre pămtnt**: „Noi sîntem 
principalul partid de guvemă- 
mînt și după dictatura proleta
riatului problema țărănească este 
cea mai importantă problemă** — 
scria Lenin. Și pentru prima 
dată, pămîntul a răsturnat vechi
le pietre de hotar ale moșiilor. 
Urmau cele „zece zile care au 
zguduit lumea** — martore ale u- 
nor schimbări profunde și irever
sibile.

Leningradul este, în felul lui, 
un oraș deosebit, „capitala revo
luției**. Numai existența Smol- 
nîl-ului — statul major al revo
luției — și tot ar fi fost de-a- 
juns pentru a-i conferi acest titlu 
de noblețe revoluționară. Dupâ 
ce urci un rind de trepte și stră
bați un coridor lung, intri în sala 
cu coloane albe care a scris o 
pagină de istorie. Pe peretele din 
fundul sălii, un portret îl înfăți
șează pe Lenin, așa cum era el 
în 1917. ta rel de-al doilea Con

Apropiata Conferința naționala a scriito
rilor a fost precedată nu de mult de publi
carea „tezelor" Uniunii Scriitorilor menite, 
dupâ cum se sublinia în preambul, „unei am
ple și fecunde dezbateri, la care sâ partici
pe alâturi de scriitori, critici, teoreticieni 
ai literaturii, oameni de cultura și arta, un

numâr cît mai mare de oameni ai muncii 
din toate domeniile de activitate, contri
buind astfel la îmbogățirea fondului de idei 
și sensibilitate a literaturii noastre socialis
te". în sensul acestor deziderate, consem
năm mai jos opiniile unor cunoscuți scriitori, 
și ale cîtorva cititori de literatură.

Toată țara este îndreptă- 
fifâ să aștepte ceva de la 
viitoarea conferință a 

scriitorilor, ale cărei tezfe au 
fost date publicității. Dar 
cel mai îndreptățit este în
suși publicul cftitor, și anu
me în ceea ce privește re
lațiile dintre el și scriitor, prin 
opera literară. Tn definitiv, 
scriitorul își publică opera, 
deci se adresează publicului, 
chiar dacă publicul său încă 
n-a venit.

Bineînțeles, că publicul, ori 
mai bine, diferitele categorii 
de public, pe structură socială 
ori pe vîrste, își au scriitorii 
lor, nu aceia care le sînt dați, 
ci aceia pe care și-i aleg. Eu 
sînt convins că în anumite 
epoci istorice a citi pe Ovi- 
diu ori pe Vergiliu era tot așa 
de mare păcat ca și a te închi
na lui Jupiter ori a adora pe 
Venus. Totuși operele acestor 
autori s-au păstrat, iar sculptu
rile ce înfățișează zei păgîni 
constituie o fală a muzeelor 
de artă. E vorba în astfel de 
cazuri de opera unor autori 
sau artiști aleși, aleși de pu
blic și apărați ori tâinuiți de 
el chiar și în timpuri de restriște 
pentru artă ori centru litere.

Unui român nu-i poți scoate 
din inimă dragostea ce o poar
tă lui Eminescu, lui Goga. lui 
Bacovia sau Arghezi. Eminescu 
este proprietatea tuturor ace
lor care-l iubesc, un bun inalie
nabil și inexpropriabil. Iar a- 
ceasta se poate afirma despre 
orice scriitor care a prins ră
dăcini în conștiința oameni
lor.

Raportul dintre scriitor și 
publicul său nu e nicidecum 
reductibil la faptul că publi
cul dă onorarul ca drept de 
autor pe carte sau revistă, iar 
scriitorul îl primește. Deși pu
blicul cu scriitorul nu se vede 
la față decît rar, totuși legă; 
turtle lor sînt foarte adînci și 
trainice, sînt așa de trainice 
îneît nici moartea autorului, 
daco opera sa este nemuritoa
re, nu le poate măcina. Căci 
literatura, redată în scris ori 
tn altă formă de comunicare, 
este o oglindă a fețelor sau 
substraturilor vieții pe care nu
mai ea le poate reflecta.

A pune problema accesului 
publicului la literatură, acces 
îngreunat de treptele ce-l des
part de operă, inescaladabile, 
e fals. într-un timp ca a! nostru 
este absolut necesară inversa
rea problemei : accesul autoru
lui la public, ceea ce nu în
seamnă nici coborîș, nici urcuș 
din partea sa, ci pur și simplu 
forța de a pătrunde nefortat 
în inimile oamenilor. Decrete- 
legi în sensul acesta, chiar 
dacă s-ar emite, sînt prin na
tura lor caduce. Tot așa cum 
caducă este „critica", mai mul» 
sau mai puțin necinstită, care 
vrea să împingă în prim plan 
opere nevaloroase ori să scoa
tă opere valoroase. Aceasta 
nu înseamnă a nega rolul a- 
devăratei critici, într-o tară 
mai cu seamă unde cititorul 
e dornic să știe opinia exper- 
tiior străini de orice cîrdâșie.

E greu de păcălit publicul 
cu reclamă și propagandă fără 
a-i oferi ceea ce-i promiți că 
se ascunde sub învelișul sonor 
al vorbelor. Cine vrea să se 
convingă, încerce indirect. Cîte 
zile poți tine un film prost pe 
ce! mai bun ecran, în ciuda 
afișajului și a cronicilor diti
rambice ? Vezi din autobuz la 
Patria, niște afișe colorate co
losale, iar peste trei-patru zile 
constati că au fost înlocuite 
cu altele. Peste un timp, la 
cererea publicului reapar cele 
dispărute, dar iarăși nu rezistă. 
Cu publicul nu se poate glumi 

gres al Sovietelor, unde au fost 
adoptate documentele epocale: 
Decretul păcii și Decretul cu pri
vire la pămînt. Mai tîrziu, de 
aici, au izbucnit și cuvintele de 
îmbărbătare adresate de Lenin 
tinerilor care formau primul de
tașament al Armatei Roșii ce 
pleca pe front să apere Puterea 
Sovietelor de armatele germane 
care în februarie 1918 se apropia
seră de porțile retrogradului. În
demnul la apărarea „capitalei re
voluției** a rămas peste decenii, 
treaz, — la a doua supremă în
cercare care a năpăstuit orașul- 
Ca întotdeauna realitatea nu i-a 
contrazis previziunile: Leningra
dul a devenit „orașul-erou**.

Văd acum parcă aievea portre
tul uriaș pe fațada blocului de 
patru-cinci etaje de lingă Palatul 
de iarnă, și-mi răsună în urechi 
cuvintele rostite de Lenin la mi
tingul care a avut loc aici în pri
ma zi a revoluției: „Primul lucru 
pe care trebuie sa-l facem este 
luarea de măsuri practice pentru 
realizarea păcii...** Cuvintele ge
nialului gînditor aveau forță lo
gică. Influența ideilor lui este la 
fel de vie în prezent ca și în tre
cut. Cel care a dat pentru prima 
dată, cu trăinicie, puterea mun
citorilor și țăranilor a îndeplinii 
un act de înalt umanism.

DOINA TOPOR

în materie de artă. N-o fi în- 
țelegînd el analiză matematică 
sau fizică nucleară, — deși nu 
e deloc sigur I — dar pe Cer
vantes, bostoievski, Cehov, 
Caragiale ori Sadoveanu îi în
țelege. Acolo se găsește pe 
sine și pe ai săi și, „trecuți prin 
oglindă în mîntuit azur", cum 
ar spune Ion Barbu, îi înțele
ge mai bine și pe ceilalți, nu 
numai pe sine și pe ai săi. Iar 
a înțelege înseamnă a-ți spori 
cunoștințele, a-i cunoaște vie; 
fii mai bine drumurile, deci 
a-ți îmbogăți libertatea de miș
care spirituala. Tn sensul a- 
cesta un bun scriitor este un 
deschizător de drumuri și un 
eliberator din încătușările spi
rituale. Eliberarea spirituală 
garantează o mai justă ori
entare în cîmpul deschis al 
existentei, o mai conștientă 
participare la croirea destinu
lui uman. Aceasta o face arta 
și literatura de la pictura ru
pestră la Picasso și de la cîn- 
tecul de leagăn la cei mai 
distinși laureati pentru literatu
ră ai premiului Nobel sau la 
niște glorioși nelaureați, dar 
recunoscuti de public și cău- 
tați.

Cu vreo douăzeci de ani în

SCRIITORUL
Șl--------------
PUBLICUL

Ca parte integrantă a 
culturii naționale, litera
tura este cadrul cel 

mai propriu al dezbaterilor 
ideatice și ideologice, pentru că. 
fată de celelalte arte are limbajul 
cel mai adecvat unor asemenea 
teoretizări Literatura poate dez
bate probleme abstracte utilizînd 
mijloace sensibile de expresie, cu 
alte cuvinte, în mod paradoxal- 
poate fi abstractă fără să se 
abstractizeze în mod supărător șî 
dăunător. Artele plastice sau ar
tele sunetului prin abstractizări 
se depărtează de caracteristicile 
sensibile ale domeniului, nu au 
disponibilitățile unice ale artei 
literare.

Literatura, ca artă a cuvîntului, 
nu se poate confunda cu ideolo
gia în sine pentru că ea prezin
tă, diferențiindu-se de filozofie, 
nu ideile pur și simplu dar ideile 
în forme sensibile ; ideologia so
cialistă în expresie literară devine 
metaforă sau simbol. Literatura, 
marea literatură înfruntă timpu
rile. dar ea este în mod tipic li
teratura unui anumit timp. Omul, 
personaj unic al artei literare, e 
produsul unui anumit timp isto
ric și al unui anumit tip de so
cietate. Se înțelege ușor de ce. 
așa cum subliniază și recentele 
teze publicate în întîmpinarea 
Conferinței scriitorilor, dialectica 
persoanei și a colectivității e o 
sursă majoră de inspirație și me
ditație. Acest raport dialectic, din-

Un muzeu școlar 
cu tradiție

Muzeul școlar de istorie, ini
țiativă cu totul inedită în învă- 
tămîntul românesc din Transil
vania. cu deosebite semnificații 
în activitatea didactică, educa
tivă. a luat ființă la Brașov încă 
de la sfîrșitul veacului trecut. 
Această inițiativă a fost reluată 
și fructificată în condițiile de 
azi ale modernizării învățămîn- 
tului de către numeroși profe
sori și învățători, printre care 
și profesoara de istorie Corina 
Sporea Savu de la Școala gene
rală din Turcheș. orașul Să- 
cele. Muzeul de istorie pe care 
l-a organizat cu elevii este a- 
menajat chiar în incinta școlii. 
Pionierii și elevii au fost an
grenați într-o pasionantă acțiune 
de depistare a materialului pen
tru muzeu. Așa au fost adunate 
obiecte vechi, cărți, documen
te. tablouri, monede de demult. 
Sub îndrumarea aceleiași pro
fesoare, în cadrul cercului de 
istorie a început o activitate sis
tematică de cercetare pentru re
constituirea unor etape din tre
cutul celor „șapte sate" care au 
intrat în vremea noastră în al
cătuirea orașului Săcele. urmînd 
a fi îmbogățit și completat isto
ricul satelor săcelene. Muzeul 
dispune și de o secțiune de 
artă populară. Acum, elevii din 
cercul de istorie se pregătesc să 
participe Ia lucrările de pe un 
șantier de arheologie.

Cei mai buni elevi la istorie, 
alcătuiesc ghizii și prezintă vi
zitatorilor colecțiile muzeului.

ADINA VELEA 

urmă am atras oficial atenția 
că poeziile lui Goga se vînd 
la negru și că nu e bine asta. 
Goga, căruia ar fi nedrept să-i 
facem rabat la greșelile poli
tice, este un mare poet și din 
conștiința publică nu-l poți eli
mina. Dar nu de aceasta e 
vorba. Goga, Blaga, Arghezi, 
Ion Barbu, Matei Caragiale și 
alții și-au ocupat înaltele foto
lii pe care le meritau sub cu
pola Panteonului românesc.

Problema e cum vor pune 
scriitorii la Conferința ce se a- 
propie relația scriitor-public ? 
Nu știu cum vor pune-o, dar 
esențial este s-o pună în scena 
discuțiilor în lumina tuturor 
proiectoarelor și să-î acorde 
cel puțin tot atîta atenție cîtă 
acordă societatea noastră scrii
torilor. Nu e just ca publicul, 
în sensul de popor, care are 
de rezolvat atîtea probleme 
vitale pentru toți, sâ mai aibă 
singur în cîrcă și această sar
cină, mai ales într-o țară a so
cialismului în dezvoltare mul
tilaterală, cum e România. Că 
pînă la urmă tot publicul va 
decide, se înțelege.

MIHAI BENIUC

tie om și istorie pe de o parte și 
dintre om și societate pe de altă, 
constituie așa-numitele „frămîn- 
tări ale epocii” pe care literatura 
(și arta în genere) le exprimă. 
Operele literare sînt documente
le esențiale, sintezele istorice ale 
epocilor ; scriitorul reține în ac
țiunea ficțiunilor lui tot ce est© 
pozitiv și tot ce este nou într-o 
epocă, tot ce constituie esența 
unui anumit timp istoric. De a- 
ceea nu se poate înțelege operă 
literară care să nu ia și atitudine 
critică, implicită, față de mentali
tățile și moravurile retrograde în 
epoca și societatea în care au
torul trăiește și-n care-și „plasea
ză" subiectele. Fără să vrea, un 
mare scriitor de romane istorice 
nu se poate depărta de condiția 
contemporană a apartenenței lui, 
„evaziunea" temporală în acest 
caz poate fi numai o formă de
ghizată de contemporaneitate. 
Nefiind conformist prin definiție, 
scriitorul luînd atitudine împo
triva deformării morale a omului 
si împotriva deteriorării idealuri
lor lui, face implicit și opera 
polemică. Polemica este o impli
cație a tuturor marilor opere fără 
ca acestea să devină pamflete. 
Astfel, marele roman al lui Cer
vantes este o operă polemică ca 
și Faust, fără să fie un pamflet 
de tipul Istoriei Hieroglife a Ini 
Dimitrie Cantemir. Aducînd lu
crurile la noi și în vremea noas
tră și Principele lui Eugen Barbu 
?i Marele singuratic al ini Marin 
Preda sînt opere polemice» chiar 
pamflete, fără ca autorii lor să-și 
fi pus în gînd o pamfletizare 
programatică. Vrem numai să 
subliniem ideea că există la baza 
oricărei opere literare — în proză 
și în teatru lucrul e mai evident 
— o anumită replică polemică, 
atitudine care trezește interesul 
care constituie nervul etic al unei 
ficțiuni.

Tensiunea de idei și sensibi
lități pe care literatura o presu
pune se realizează prin mijloace
le specifice artei literare, specifi
ce unei anumite epoci, specifice 
unui anumit scriitor; replica po
lemică (implicită mai ales) face 
parte din modalitățile de a ex
prima această tensiune. Carac
terul polemic asigură și aspectul 
dinamic al unei literaturi ; fără 
polemică structura etică a litera
turii ar deveni normativă prin ex
plici țări sociologiste, prin codi
ficări de principii rigide și prin 
exaltarea preconcepțiilor, a idei
lor conformiste. Or, prin natu
ra lui, scriitorul e un noncon
formist într-un cadru dat, el nu 
ilustrează teze ci face un act 
de cunoaștere și în același timp 
de transformare a conștiințelor. 
Cei mai mulți oameni înva
ță istoria din operele li
terare și nu din tratate. Prin 
asta nu negăm valoarea științi
fică a muncii profesorilor, ne
cesară, dar exercitată în alt 
cadru. O operă aplatizată 
pe plan ideatic nu intere
sează, sîmburele polemic — 
mai evident sau mai puțin evi
dent — dă relief și declanșează 
inteiesul social.

EMIL MÂNU

Mă aplec cu gravitate asupra 
acelei cărți care urmărește 
destinul unui om adevărat, 

pe care îl poți recunoaște în 
viața de fiecare zi. Cui să-i pla
că acțiunea ternă, personajul li
near. faptele cenușii ? Există un 
eroism al muncii, o aventură a 
cunoașterii. în general, un ade
văr al ..meseriei de a trăi", care 
schițează întreaga dimensiune a 
omului. Dar această dimensiune 
nu se developează decît în viață, 
într-un cadru social real sau în 
devenire. Desigur. Conferința 
scriitorilor va aborda probleme 
importante care privesc literatu
ra, pe cei care o scriu și pe cei 
care o publică. Tmi închipui, de 
asemenea, că. într-un fel sau 
altul, noi. cititorii, nu vom fi ui
tați. Interesul nostru comun, al 
tuturora, este față de o literatu
ră adevărată, adică respectînd 
adevărul vieții, al muncii, al is
toriei de azi și de ieri. Aștept de 
la scriitorii noștri, de la edituri
le noastre, o literatură care să 
ne potolească setea de frumos, 
de adevăr și armonie.

AUREL ILIESCU, 
inginer la Fabrica de zahăr 

Buzău

Literatura mă interesează în 
măsura în care intuiesc în 
gestul scriitorului o inten

ție. cum să spun, elevat pedago
gică. De pildă, operele de ex
tracție istorică r tradițiile de 
muncă și luptă care sînt zugrăvi
te în paginile acestor opere îti 
trezesc sentimentul responsabi
lității civice, al mîndrieî națio
nale. al obligației de a continua 
ceea ce au început strămoșii tă’.

Avem totuși puțină literatură 
istorică. Alecsandri, Delavrancea. 
Sadoveanu și alții au realizat a- 
devărate fresce ale vitejiei na
ționale, dar consider că istoria 
noastră mai are încă fapte dem
ne de pana scriitorilor noștri.

AUREL CRISTEA 
șef de brigadă la Întreprinderea 

„Flacăra**

Am citit mai de mult tn „Lu
ceafărul" o anchetă despre 
funcția critică a literaturii. 

Sînt de acord cu multe puncte 
de vedere exprimate acolo. In
tr-adevăr. literatura trebuie să 
divulge și să aibă un punct de 
vedere critic asupra a tot ce ține 
de prejudecățile omului, de con
cepțiile sale retrograde, de influ
ența toxică a ideologiilor anti- 
umaniste, idealiste. Scriitorul, 
care este o conștiință vie a epo
cii, poate să anticipeze crizele 
de creștere ale societății noastre, 
să depisteze și forțele care se o- 
pun promovării noului. De aceea 
se zice că literatura satirică este 
tot atît de eficace în combaterea 
unor fenomene anacronice, a u- 
nor elemente antisociale, ca și o 
normă administrativă. Așadar, as 
vrea să găsesc în librării atit 
cărți care să afirme valorile mo- 
rale ale societății noastre socia
liste, cît și cârti care să facă o 
radiografie lucidă. In spirit con
structiv a ceea ce mai infrinea- 
ză prosresul social.

DOINA NEDELCU 
medic, Buzău

I n revista-revistelor. cum 
numesc eu săptămînalul 
de literatură și artă ..Ro

mânia literară", în nr. 14. joi, 
30 martie 1972. la pagina 16-17 
au apărut „UNELE CANDORI" 
de Paul Georgescu cu fotografia 
de rigoare și 2 ilustrații.

N-am pretenția că 6Înt critic, 
dar ca orice cititor și consu
mator de literatură. vreau 
să-mi exprim și eu părerea prin 
ziarul dv, în legătură cu acest 
fragment literar, bineînțeles, 
fără pretenția de a echivala 
părerea mea cu un verdict

Titlul ..Unele candori" mi-a 
sugerat din primul moment o 
inspirată căutare și reîntoar
cere în acea lume de basm și 
vîrstă de aur a copilăriei. Dar 
în locul acestei speranțe. „în 
TIMPUL limfatic, abstract și 
timpit al copilăriei mele..."

Eroul filozofează asupra mor- 
tii bunicii care s-a întîmplat și 
nu s-a întîmplat și pe care to
tuși o consideră un eveniment 
care .,m-a făcut să iau contact 
cu libertatea... și avea să-mi 
creeze un fel de tensiune ner
voasă, un fel de energie fără 
scop" stări pe care le asociază 
cu orgiile 6aere. din anume zile 
consacrate defulării colective. 
Și, de atunci, „sînt (nu sînt) ob
sedat de moarte, de ceremoniile 
aceleași, de descompunere și de 
absențele îngrămădite în jurul 
meu".

După aceste analize, autorul 
6e reîntoarce la „ființa lividă și 
solemnă ce eram... mut și cu 
cravată, cretin cu desăvîbșire, 
lipit de excesiv de înaltul gard, 
contemplînd ca un stînjenel ble- 
git. de lumina prea iute, cîmpia 
egală sieși" apoi rătăcea „ab
stract și mut prin camerele ex
cesive : timpul".

Cînd a murit bunica, cadavrul 
ei i-a fost ascuns, „nu mi-a fost 
arătat... Și nu aveam de unde 
sti ce înseamnă moarte", „eram 
buimac, mă plimbam timpit cu 
mîinele la spate și era foarte 
lumina — Iarba cheală pălise... 
Atunci am simțit pentru prima 
dată că sînt liber".

Deși copil, ține să-și anali
zeze starea de atunci : „vroiam 
sa zbier, să mugesc ca vacile... 
sa-mi smulg cravata... să-mi 
rump pantalonii... urla în ființa 
navleagă un clocot, un chiot 
și-mi priveam beția, fiindcă be
ție era, beție sadea... iar eu nu 
zbieram, nu alergam, nu mă 

/ tăvăleam prin iarba leșinată, ci 
simțeam că exist și priveam a- 
ceasta simțire și cînd am sim
țit tare ca nu mai pot să pot, 
am început să mă concentrez a- 
supra ideii că a murit bunic.?. 
Dar nu asociam nimic. Aveam 
emei anL sau șase ? Am uitat..." 

alta asemenea intros- 
pecțiuni la virsta de 5—6 ani a- 
mmra.imS?ii£? gustului ambi- 
fnUU r?Â»illbF tăî! ne introduce 
în „ritele funebre" și în proce
siunile „eroicofunerare" ale în- 
groparn melcilor morți sau uciși 
^.e ajungmd la concluzia • 
morbîrt? atra.cti.e- spre amețeala 

a simtamintelor, mo- 
n^n«Jn ?re totul € Permis si 
ne permitem totul, visul, beția, inta^P Dar mâi hS

aceasta, personajul a 
ținut sa ne convingă : , și, fiind 
noi candizi — adică idiofi veri- 
soarele mele și cu mine-

Aș fi curios să aflu și păre
rea altor cititori despre acest fragment literar. P

POTIRNICHE BADEA
Municipiul Rîmnicu Vilcea
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REZULTATELE ÎNTRECERII
dintre organizațiile județene de partid, consiliile populare, 

întreprinderi și institutele de cercetări și proiectări pentru
îndeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor pe anul 1971

MESAJE DE 

CONDOLEANȚE
Dr. OSVALDO DORT1COS TORRADO, președintele Repu

blicii Cuba și comandant FIDEL CASTRO RUZ, prim-secretar 
al C.C. ai Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar aJ Republicii Cuba au trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Cu profundă durere am aflat de greaua pierdere a tatălui 
dumneavoastră. în această împrejurare atît de tristă vă expri
măm sentimentele noastre de profunde condoleanțe.

(Urmare din pag. I)
mului întregului program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării elaborat de partid, o 
dovadă elocventă a hotărîrii oamenilor mun
cii, a întregului popor, de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea lui neabătută. 
Angajate cu toate forțele în valorificarea su
perioară a tuturor rezervelor interne de spo
rire a producției, de creștere a eficienței ac
tivității economice, colectivele unităților eco
nomice și institutelor de cercetări și proiec
tări, sindicatele, organizațiile U.T.C. sub 
conducerea organizațiilor de partid au 
dovedit, prin rezultatele obținute, deplinul 
atașament față de întreaga politică a parti
dului nostru, angajamentul lor de a partici
pa cu toată capacitatea la realizarea progra
mului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI, s-a reali
zat o producție globală cu 11,5 la sută mai 
mare decît în 1970, obținîndu-se o producție 
în valoare de 7,3 miliarde lei în plus față, de 
plan. A sporit eficiența economică a activi
tății industriale, cheltuielile de producție 
fiind reduse față de anul precedent cu peste 
3 miliarde lei.

S-au obținut succese în modernizarea 
structurii producției industriale. A crescut 
capacitatea industriei de dotare a economiei 
cu mijloace moderne de producție, de satis
facere a nevoilor populației, de lărgire și di
versificare a exporturilor.

TN SECTORUL DE INVESTIȚII-CON- 
STRUCȚII s-au realizat, din fondurile cen
tralizate ale statului, lucrări cu o valoare de 
7,4 miliarde lei (10.8 Ia sută) mai mare decît 
în anul 1970. Economia națională a fost în
zestrată cu aproape 400 de noi capacități in
dustriale și agrozootehnice principale, din 
care 87 au fost date în exploatare înainte de 
termen.

ÎN INDUSTRIA LOCALA s-au obținut re
zultate importante, planul producției glo
bale fiind depășit cu 5,8 la sută, iar al pro
ducției marfă cu 7,6 la SLlă.

IN AGRICULTURA producția globală a 
fost în anul 1971 cu peste 18 la sută mai 
mare decît în 1970, obținîndu-se cea mai ri
dicată recoltă de cereale din țara noastră. La 
principalele produse agricole vegetale, livră
rile la fondul de stat au înregistrat depășiri 
însemnate în comparație cu anul 1970.

Efectivele de animale au marcat creșteri 
importante Ia toate speciile în comparație cu 
situația existentă la începutul anului prece
dent.

în domeniul CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
au fost încheiate în fază pilot șî semiîndus- 
trial cercetări pentru tehnologii proprii de 
valorificare a unor resurse de materii prime 
indigene, pentru noi produse și materiale în
locuitori, au fost omologate prototipuri de 
mașini și utilaje cu performanțe superioare. 
S-au valorificat în producție teme importan
te de cercetare care au contribuit, îndeosebi, 
la reducerea consumurilor de combustibil, 
metal, energie și lemn.

Activitatea de PROIECTARE a adus un 
aport de seamă la realizarea programului de 
investiții, prin asigurarea proiectelor și do
cumentațiilor tehnice și la ridicarea eficien
ței economice a fondurilor de investiții.

Examinînd, pe baza datelor de bilanț, re
zultatele obținute de județe, consilii populare, 
întreprinderi, institute de cercetări și proiec
tări în îndeplinirea planului de stat și a an
gajamentelor asumate, ținind seama de con
tribuția județelor la realizările economiei 
noastre naționale, de complexitatea și poten
țialul lor economic, Comitetul Executiv al
C.C.  al P.C.R., Consiliul de Stat, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor declară fruntașe pe țară 
în întrecerea desfășurată în anul 1971, urmă
toarele județe, consilii populare. întreprin
deri și institute de cercetări și proiectări:

1. în întrecerea pentru depășirea 
planului în industrie, investiții- 
construcții, transporturi și circu
lația mărfurilor :

Locul I — Județul Suceava 
Locul II -— Județul Hunedoara 
Locul III — Județele Neamț și Prahova 
Locul IV — Județul Alba 
Locul V — Județul Satu Mare 
Locul VI — Județele Botoșani și Vaslui

2. în întrecerea dintre unitățile so
cialiste ale agriculturii :

Locul I — Județul Satu Mare 
Locul II — Județele Galați și Brașov 
Locul III — Județele Bihor și Alba 
Locul IV — Județul Brăila 
Locul V — Județul Covasna 
Locul VI — Județul Bacău

3. în întrecerea dintre Consiliile 
populare județene :

Locul I — Județul Galați 
Locul II — Județul Vaslui 
Locul III — Județul Vîlcea 
Locul IV — Județele Neamț și Suceava 
Locul V — Județele Hunedoara șî Argeș 
Locul VI — Județele Ialomița și Teleorman

4. în întrecerea dintre întreprinderi:

A INDUSTRIALE

Locul I — Uzina „23 August" București
— Combinatul siderurgic Hune

doara
— Grupul industrial de petrochimie 

Borzești
— Fabrica de piele și încălțăminte 

Cluj
Locul II — Uzina „Rulmentul" Brașov

— întreprinderea minieră „Barza" 
județul Hunedoara

— Schela de extracție a țițeiului 
„Berea", județul Buzău

— Fabrica de confecții și tricotaje 
București

— întreprinderea de prefabricate 
din beton Hunedoara

Locul III — Combinatul de Îngrășăminte azo- 
toase Piatra Neamț

— întreprinderea de rețele electrice 
Ploiești

— Platforma de prelucrarea lem
nului „Pipera" București

— Fabrica de zahăr „Bucecea", ju
dețul Botoșani

— întreprinderea „Extraceram" Ti
mișoara.

B. DE CONSTRUCȚII-MONTAJ

Locul I — întreprinderea de construcții 
hidroenergetice București

Locul II — Trustul de construcții industria
le Cluj

— întreprinderea de construcții si
derurgice Hunedoara.

Locui III — întreprinderea de construcții in
dustriale și montaj Brașov 

— Trustul de construcții Galați

C. DIN AGRICULTURA DE STAT ȘI 
SILVICULTURA

Locul I — întreprinderea agricolă de stat 
„Insula Mare a Brăilei"

Locul II — întreprinderea agricolă de stat 
Miroslava, județul Iași

— Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Tăndărei, județul 
Ialomița

Locul III — Inspectoratul silvic Argeș

D. DE TRANSPORTURI

Locul I — Depoul C.F.R. Craiova
Locul II — întreprinderea de Transport 

Auto Iași

E. DIN RAMURA CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR

Locul II — întreprinderea de stat pentru 
comerțul exterior „Exportlemn" 
București

— O.C.L. „Tehnometal" București

5. în întrecerea dintre institutele de 
cercetări și proiectări :

A. INSTITUTE DE CERCETĂRI

Locul I — Institutul
(I.CE.C.H.l

de
LM.)

cercetări chimice

Locul II — Institutul 
(I.F.A.)

dc fizică atomică

Locul III — Institutul 
(ICEMIN)

de cercetări miniere

B. INSTITUTE MIXTE DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI

Locul I — Institutul de proiectări și cerce
tări pentru industria metalelor 
neferoase și rare (I.M.N.R.)

Locul II — Institutul de cercetări și proiec
tări tehnologice pentru industria 
lemnului (I.C.P.I.L.)

Locul III — Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria electro
tehnică

C. INSTITUTE DE PROIECTĂRI

Locul I — Institutul de proiectări tehnolo
gice pentru industria ușoară 
(I.P.I.U.)

Locul II — Institutul de proiectări pentru 
industria materialelor de con
strucții (I.P.I.M.C.)

Locul III — Institutul de proiectări trans
porturi auto, navale și aeriene

ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PAR
TID, CONSILIILOR POPULARE, JUDE
ȚENE, ÎNTREPRINDERILOR ȘI INSTITU
TELOR DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI 
FRUNTAȘE LI SE ACORDA URMĂTOA
RELE DISTINCȚII :

Pentru locul I: — Ordinul Muncii
clasa I

Pentru locul II: — Ordinul Muncii
clasa a Il-a

Pentru locul III: — Ordinul Muncii
clasa a ITI-a

Pentru locurile IV, V și VI : — Diploma de 
Onoare

Uniunea Generală a Sindicatelor și Uniu
nile pe ramură vor acorda întreprinderilor și 
institutelor de cercetări și proiectări frun
tașe drapele de întreprindere fruntașe și di
plome de onoare.

Pe lingă arceste distincții, județele, între
prinderile și institutele de cercetări și pro
iectări primesc, sub formă de premii, fonduri 
bănești ce vor fi utilizate pentru îmbunătă
țirea bazei materiale a activității social-cul- 
turale — cămine și creșe de copii, cantine, 
case de cultură, cămine culturale, baze spor
tive, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor și 
altor unități similare. De asemenea, din fon
durile acordate vor putea fi folosite pină la 
25 la sută pentru organizare de excursii în 
țară cu oamenii muncii evidențiați și fruntași 
în întrecere.

Importantele realizări înregistrate in înde
plinirea și depășirea planului pe anul 1971, 
stimulentele morale și materiale acordate, 
constituie pentru organizațiile județene de 
partid, consiliile populare județene, între
prinderi, institute de cercetări și proiectări, 
pentru toți oamenii muncii din industrie, con
strucții, agricultură, transporturi, circulația 
mărfurilor și celelalte ramuri ale economiei 
un puternic imbold pentru a munci mai bine, 
pentru a-și concentra toate forțele, întreaga 
energie creatoare în vederea îndeplinirii și 
depășirii mărețului program de propășire a 
patriei noastre socialiste. însuflețiți de per
spectivele mărețe deschise de programul de 
dezvoltare economică și, socială a țării în ac
tualul cincinal, de chemările la întrecere pe 
anul 1972, clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, îșî consacră întreaga 
capacitate de muncă valorificării mai susți
nute a potențialului productiv și a resurse
lor materiale ale țării, îndeplinirii planului și 
angajamentelor asumate în acest an, întîm- 
pinînd cu succese remarcabile Conferința Na
țională a P.C.R., asigurind parcurgerea unei 
noi și însemnate etape în înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al X-lea al par
tidului nostru.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS a trimis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegiamă :

Aflînd despre pierderea tatălui dv, doresc să vă exprim 
condoleanțele și simpatia mea foarte vie.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit telegrame 
de condoleanțe din partea am
basadorului Finlandei la Bucu
rești. Kaarlo Măkelă. și a am
basadorului Republicii Peru, 
Mariano Pagador, în legătură cu 
pierderea grea suferită prin în
cetarea din viață a tatălui său, 
Andruța Ceausescu.

Au adresat, de asemenea, te
legrame de condoleanțe Daniel 
Mbe Ndemezoo. președinte al 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Studenților Africani din Repu
blica Socialistă România 
(U.S.A.R.), Emmet of Amberley, 
președinta Biroului pentru Re
lații Externe a Partidului Con
servator din Marea Britanie.

VIZITELE DELEGAȚIEI B.C.I.
CONDUSE DE TOVARĂȘUL

MITIA R1DICKI
Delegația Uniunii Comuniști

lor din Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Mitia Ribicici, mem
bru al Prezidiului U.C.I., mem
bru al Președinției R.S.F. Iugo
slavia, care, la invitația C C. al 
P.C.R., întreprinde o vizită de 
prietenie în țara noastră, a sosit 
vineri la Cluj. Oaspeții au vizi
tat Institutul de izotopi stabili și 
Institutul de chimie, unde au luat 
cunoștință de preocupările oame
nilor de știință și cercetătorilor 
clujeni privind elaborarea tehno
logiilor pentru diverse ramuri ale 
economiei. In aceeași zi, mem

brii delegației au făcut o vizită 
la senatul Universității Babeș- 
Bolyai. Oaspeții au fost infor
mați asupra profilului diferitelor 
facultăți, dezvoltării bazei tehni- 
co-științifice și didactice, condi
țiilor de viață și muncă ale stu
denților și corpului didactic.

Seara, delegația Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a asis
tat, în sala Casei de cultură a 
studenților, la un spectacol fol
cloric prezentat de ansamblul 
„Mărțișorul**, al centrului univer
sitar Cluj.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL GHEORGHE RADULESCU 
S-A ÎNAPOIAT DE LA MOSCOVA

Vineri seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, care, a par
ticipat la lucrările celei de-a 
57-a Ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii Ja
nos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petru 
Burlacu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

DE LA MINISTERUL 
EDUCAȚIEI Șl 

iNVĂȚĂMlNTULUI
Lucrările de numire și trans

ferare a personalului didactic 
de predare pentru anul școlar 
1972—1973 se vor efectua în lu
nile aprilie—mai a.c., în con
dițiile stahilite de Regulamen
tul privind numirea, trasfera- 
rea și evidența personalului di
dactic de predare, aprobat în 
anul 1969. cu următoarele pre
cizări •

Pe catedrele publicate va
cante Ia. specialitățile limba ro
mână.. Limba latină, chimie și 
biologie, din localități fără re
gim de concurs, în acest an se 
pot face operațiuni de numire 
în. învățămînt numai în situa
țiile în care sînt solicitate pen
tru apropierea de soț (soție) 
transferat (ă) în interesul ser
viciului și cu domiciliul per
manent în localitatea (comuna 
sau orașul) unde se solicită 
postul.

Transferarea personalului di- 
dactio titular pe catedre va
cante, la specialitățile mențio
nate, se poate face numai în 
măsura în oare solicîtanții sînt 
titularii unor catedre de a- 
ceeași specialitate.

Pentru celelalte catedre și 
posturi publicate vacante lu
crările de numire și transfera
re se vor face ca și în anul 
trecut.

Cererile de numire și transfe
rare se pot depune la inspec
toratele școlare județene pînă 
joi 27 aprilie a.c.

La invitația centrului olan
dez al Institutului Internațio
nal de Teatru, un colectiv al 
teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din București, a ple
cat vineri într-un turneu în 
Olanda. Artiștii români vor 
prezenta. între 22 și 30 aprilie, 
la Amsterdam și în alte orașe 
olandeze, o serie de spectacole 
cu piesele „D-ale Carnavalu
lui" de 1. L. Caragiale și „Leon- 
ce și Lena" de Georg Buchner.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 în îndepli
nirea si depășirea sarcinilor de 
plai, și a angajamentelor asu
mate și pentru ocuparea locu
rilor I. II și III în întrecerea 
dintre consiliile populare jude
țene. s-a conferit Ordinul Mun
cii clasa I, Consiliului popular al 
județului Galați, pentru locul 1; 
Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
Consiliului popular al județului 
Vaslui, pentru locul II : Ordinul 
Muncii clasa a IH-a, Consiliului 
popular al județului Vîlcea. pen
tru locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971 și pentru 
ocuparea locurilor I. II. si III 
în întrecerea dintre întreprin
derile industriale, de construc- 
ții-montaj. din agricultura de 
stat și silvicultură, transporturi, 
circulația mărfurilor, institute
le de cercetări științifice și in
stitutele de proiectare, s-a con
ferit :

în industrie — Ordinul Mun
cii clasa I. pentru locul I e 
Uzinei „23 August" București : 
Combinatului siderurgic Hune
doara ; Grupului industrial de 
petrochimie Borzești, județul 
Bacău; Fabricii de piele și în
călțăminte Cluj; Ordinul Muncii 
clasa a Il-a, pentru locul II : 
Uzinei „Rulmentul" Brașov ț 
întreprinderii miniere Barza, 
județul Hunedoara : Schelei de 
extracție a țițeiului „Berea", 
județul Buzău ; Fabricii de con
fecții și tricotaje București : 
întreprinderii de prefabricate 
din beton Hunedoara; Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a, pentru lo
cul III : Combinatului de îngră
șăminte azotoase Piatra Neamț» 
întreprinderii de rețele electri
ce Ploiești. județul Prahova : 
Platformei de prelucrare a lem
nului „Pipera" București : Fa
bricii de zahăr Bucecea. jude
țul Botoșani : întreprinderii 
„Extraceram" Timișoara.

în Construcții-montaj — Or
dinul Muncii clasa I. pentru lo
cul I : întreprinderii de con
strucții hidroenergetice Bucu
rești : Ordinul Muncii clasa a
Il-a, pentru locul II : Trustu
lui . de construcții industriale 
Cluj : întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara; 
Ordinul Muncii clasa a III-a ; 
pentru locul III : întreprinderii 
de construcții industriale-mon- 
taj Brașov : Trustului de con
strucții Galati.

în agricultura de stat si silvi
cultură — Ordinul Muncii clasa 
I, pentru locul I : întreprinderii 
agricole de stat Insula Mare a 
Brăilei: Ordinul Muncii clasa a 
Il-a, pentru locul II : întreprin

derii agricole de stat Miroslava, 
județul Iași ; Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Tăndă
rei, județul Ialomița ; Ordinul 
Muncii clasa a III-a, pentru lo
cul TII ; Inspectoratului silvic 
Argeș.

în transporturi — Ordinul 
Muncii clasa I. pentru locul I : 
Depoului C.F.R. Craiova, jude
țul Dolj: Ordinul Muncii clasa a 
H-a. pentru locul II : întreprin
derii de transporturi auto Iași.

în circulația mărfurilor — 
Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
pentru tocul II : întreprinderii 
de stat pentru comerțul exterior 
..Exportlemn" București : O.C.L. 
„Tehnometal" București

în institute de cercetare — 
Ordinul Muncii clasa I, pentru 
locul I : Institutului de cerce
tări chimice București. Ordinul 
Muncii clasa a Il-a, pentru lo

Înaltă apreciere
EFORTURILOR CREATOARE

POPORULUI
cul II: Institutului de fizică a- 
tomică, Ordinul Muncii clasa a
III-a  pentru locul III Institutu
lui de cercetări miniere.

In institute mixte de cercetări 
și proiectări — Ordinul muncii 
clasa I, pentru locul I Institutu
lui de proiectări și cercetări 
pentru industria metalelor nefe
roase și rare | Ordinul Muncii 
clasa a Il-a, pentru locul TI In
stitutului de cercetare și proiec
tare tehnologică pentru indus
tria lemnului ; Ordinul Muncii 
clasa a III-a, pentru locul III. 
Institutului de cercetare și pro
iectare pentru industria elec
trotehnică.

în institute de proiectare — 
Ordinul Muncii clasa l. pentru 
locul I Institutului de proiec
tări tehnologice pentru industria 
ușoară : Ordinul Muncii clasa a 
Il-a, pentru locul II Institutului 
de proiectare pentru industria 
materialelor de construcții ; Or

dinul Muncii clasa a III-a, pen
tru locul III Institutului de 
proiectări transporturi auto, 
navale și aeriene

De asemenea, printr-o hotă- 
rîre a Consiliului de Stat, pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
anul 1971 în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate și pen
tru ocuparea locurilor IV, V și 
VI. în întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid în 
industrie, investiții-construcții. 
transporturi și circulația măr
furilor, s-a acordat „Diploma de 
onoare" Organizației de partid 
a județului Alba, pentru locul 
IV ; Organizației de partid a 
județului Satu Mare, pentru lo
cul V ; Organizației de partid a 
județului Botoșani și Organiza
ției de partid a județului Vaslui, 
pentru locul VI.

Pentru rezultatele deosebite 

obținute în anul 1971 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate și pentru ocuparea locu
rilor IV. v și VI, în întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid, în domeniul agriculturii, 
s-a conferit „Diploma de onoare" 
Organizației de, partid a județu
lui Brăila, pentru locul IV ; Or
ganizației de partid a județului 
Covasna, pentru locul V; Orga
nizației de partid a județului 
Bacău, pentru locul VI.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1971. în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate și pentru ocuparea locuri
lor TV. V. și Vi, în întrecerea 
dintre consiliile populare jude
țene. s-a acordat „Diploma de 
onoare" Consiliului popular al 
județului Neamț și Consiliului 
popular al județului Hunedoara 

și Consiliului popular al jude-domeniul agriculturii.

țului Argeș, pentru locul V; 
Consiliului popular al județului 
Ialomița și Consiliului popular 
al județului Teleorman, pentru 
locul VI.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Emil Bobu, prim-secretar al Co
mitetului județea n-Suceava al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a spus :

Fericit și onorat să reprezint 
organizația județeană de partid 
Suceava, pe oamenii muncii că
rora li s-a conferit Ordinul Mun
cii clasa I pentru rezultatele ob
ținute în anul 1971 în întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid în domeniul industriei, a- 
dresez cu acest prilej solemn, 
calde mulțumiri conducerii 
partidului și statului nostru. 
Știu că această distincție obligă. 
De aceea sînt, convins că dau 
glas gîndurilor și năzuințelor 
comuniștilor, tuturor oamenilor 

muncii suceveni, exprimînd 
conducerii partidului și statului 
angajamentul nostru ferm de a 
munci și mai bine în viitor, pen
tru a ne aduce o contribuție spo
rită la aplicarea în viață a po
liticii înțelepte, interne și inter
naționale. a partidului și statu
lui.

In cuvîntul său, tovarășul 
Iosif Uglar, prim-secretar al 
Comitetului județean-Satu Mare 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, a spus : 
în numele organizației de partid 
și al Consiliului popular jude
țean-Satu Mare. în numele tutu
ror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — exprim calde mul
țumiri și recunoștința noastră 
adîncă pentru înalta distincție 
ce ni s-a acordat, pentru rezul
tatele obținute în întrecere. în

S intern 

conștienți de răspunderea ce o 
purtăm față de noile sarcini în
credințate de partid și de stat. 
Vom face totul ca în anul 1972 
să adăugăm noi succese la bo
gatul bilanț al înfăptuirilor în
tregului popor, pentru ca jude
țul Satu Mare să-și sporească 
aportul la înflorirea României 
socialiste.

A vorbit apoi tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
care a spus : Aș dori, ca în nu
mele organizației județene de 
partid — Galați, al Consiliului 
popular, al tuturor oamenilor 
muncii din județ să mulțumesc 
din inimă conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru înalta 
distincție care a fost acordată 
județului nostru,

Vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că vom munci 
mai eficient, mai operativ, mai 
competent, așa cum ne-o cere 
partidul, dumneavoastră.

în continuare a luat cuvîntul 
tovarășul Alexandru Roșu, di
rectorul general al Uzinelor 
„23 August" din Capitală, 
care a spus; Colectivul de 
muncă al uzinei „23 Au
gust", a primit cu deosebită bu
curie înalta distincție care ne-a 
fost acordată astăzi. Sîntem con
știenți că noi — cei care lu
crăm în întreprinderea ce poar
tă, simbolic, numele zilei ce a 
deschis era socialismului în țara 
românească — trebuie să valo
rificăm pe o treaptă superioară 
întregul potențial uman, tehnic 
și economic de care dispunem.

La tribună a urcat, apoi, to
varășul loan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară, directorul Ins
titutului de fizică atomică, care 
a spus : Toți membrii colectivu
lui Institutului de fizică atomi
că înțeleg că această distincție 
acordată este un semn al apre
cierii deosebite de care astăzi fi
zica, fizica-nucleară, și specia
liștii din acest domeniu se bucu
ră în țara noastră.

Din suflet vă mulțumim pen
tru înalta distincție care ni s-a 
conferit și vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
că dacă visurile de ieri au fost 
visuri, într-o scurtă perioadă de 
timp vom face ca fizicienii, nu- 
clearîștii de la noi din țară să 
fie și mai mult cunoscuți peste 
hotare și rezultatele muncii lor 
să facă parte integrantă din e- 
conomia noastră națională.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze. în încheierea solemnită
ții a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE 
A R.D. GERMANE

Ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la București, 
dr. Hans Voss, a oferit, vineri, o 
recepție cu prilejul vizitei în 
tara noastră a delegației mili
tare a R. D. Germane, condusă 
de generalul de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării 
naționale.

Au luat parte Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat. general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor ar
mate. Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, general locotenent 
Ion Dincă, secretar al C.C. al 
P.C.R,, Th. Marinescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Mar
țian Dan. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, Vasile Gli- 
ga. adjunct al mi-.istrului afa
cerilor externe, primul adjunct

PRIMIRE LA
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R 
președintele Consiliului Culturii 
Șl Educației Socialiste, a primit 
vineri, 21 aprilie pe tovarășul 
Petre Darineko, redactorul șef 
al revistei „Sovietskaia Kul- 
tura".

CRONICA 
U. T. C.

Vineri seara a plecat spre 
Sofia, tovarășul Niculae Sto- 
ian, membru al Comitetului 
executiv al U.A.S.R., redactor 
șef al revistei „Viața studen
țească", care urmează să parti
cipe la sesiunea finală a con
ferinței naționale studențești 
cu tema „Gheorghi Dimitrov, 
tineretul și socialismul". 

și ceilalți adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, general-lo- 
cotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului de in
terne, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai unor or
ganizații obștești, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice, precum și 
atașați militari acreditați în 
România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

Delegația militară a Republi
cii Democrate Germane, condu
să de generalul de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării 
naționale, a vizitat vineri dimi
neața. o unitate mecanizată, o 
expoziție a realizărilor în do
meniul cercetării $i proiectării 
de tehnică militară, precum și 
Institutul tehnic de cercetări 
științifice și proiectări al M.F.A.

Oaspeții au fost însoțiți de 
generalul de armată Ion Ionită. 
ministrul forțelor armate.

(Agerpres)

C. AL P.C.R.
A participat Constantin Mitea, 

membru supleant al Comitetului 
Central al P.C.R., redactor șef 
al revistei „Contemporanul".

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de oordialitate 
si caldă prietenie tovărășească.

„Combaterea poluării mediu
lui înconjurător" a constituit 
tema _ simpozionului organizat 
vineri. în Capitală, sub egida 
Academiei Republicii Socialiste 
Romania, la care au participat 
specialiști din întreaga tară.

Alături de comunicări cu ca
racter general au fost prezen
tate lucrări specializate privind 
determinarea noxelor din me
diu, contribuția diferitelor pro
cese tehnice la poluarea mediu
lui. influențele poluanților asu
pra omului, regnului animal și 
vegetal. Instalațiilor și altele.

(Agerpres)



elpest niunea Tineretului Comunist — 
să-și extindă legăturile cu or
ganizațiile similare din țările 
africane, în vederea adîncirii re
lațiilor prietenești cu popoarele 
Africii.

u
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DELEGAȚIA R. D. VIETNAM LA CONFERINȚA DE LA PARIS A 
FĂCUT PUBLIC CONȚINUTUL PRINCIPAL AL CONVORBIRILOR CU 

S.U.A. DIN OCTOMBRIE 1968
Delegația R.D. Vietnam la Conferința cvadripartită de la Paris 

în problema Vietnamului a dat publicității, în cadrul unei con
ferințe de presă, conținutul principal al materialelor convor
birilor dintre R.D.V. și S.U.A. din octombrie 1968 privind înce
tarea bombardamentelor americane asupra teritoriului^ R, D. 
Vietnam și convocarea conferinței din capitala franceză.

Delegația R. D. Vietnam, a 
declarat Xuan Thuy, șeful dele
gației, a considerat necesară 
publicarea acestor materiale în 
legătură cu extinderea continuă 
de către Administrația S.U.A. a 
bombardamentelor asupra teri
toriului R.D.V., folosind apa
rate B-52. Și mai mult, a adău
gat el, încercînd să justifice a- 
ceastă nouă escaladare, deosebit 
de serioasă, partea americană 
recurge la afirmații mincinoase 
eu privire la așa-zisa „încălcare 
de către Vietnamul de, nord a 
acordului secret44, încheiat., chi
purile, între Statele Unite și 
R.D.V., la Paris, în 1968. în a- 
eeste condiții, a menționat Xuan 
Thuy, considerăm necesar să ne 
reafirmăm poziția și să dezvă
luim adevărul.

Suferind înfrîngeri militare 
serioase în , Vietnam, partea a- 
mericană a fost obligată, în 
1968, să accepte încetarea bom
bardamentelor asupra R.D.V., 
apoi să-și trimită reprezentan
ții la Paris pentru convorbiri cu 
delegații guvernului R.D.V., a 
menționat Xuan Thuy. Convor
birile — a arătat atunci guver
nul R. D. Vietnam — urmăreau 
,soluționarea de către partea a- 
mericană a problemei încetării 
complete și necondiționate a 
bombardamentelor și tuturor 
altor acte de război împotriva 
R.D.V/4.

Printre materialele, acestor 
convorbiri, făcute publice în ca
drul conferinței de presă, se 
află declarațiile reprezentantu
lui american Harriman, La șe
dința din 12 septembrie 1968, el 
a declarat: „Dv. insistați asu

apra încetării necondiționate 
bombardamentelor, noi acceptăm 
acest lucru44. La ședința din 24 
octombrie 1968, Harriman a 
spus : „Sîntem de acord cu 
declarația dv. privind faptul că 
nu trebuie puse nici un fel de 
condiții și. în consecință, sîntem 
gata să vă asigurăm că guver
nul Statelor Unite nu va folosi 
în nici un document termenul 
„cu condiția44.

încetarea completă și necon
diționată a bombardamentelor a 
permis începerea convorbirilor

cvadripartite de la Paris, a con
tinuat Xuan Thuy, menționînd 
apoi că, în prezent, Administra
ția S.U.A. difuzează născociri cu 
privire Ia așa-numita „încălcare 
a acordului secret de către Viet
namul de nord". Nu există nici 
un acord secret, a subliniat șe
ful delegației R. D. Vietnam, a- 
dăugînd : reluînd bombardamen
tele, Statele Unite și-au încălcat 
propriile angajamente luate în 
octombrie 1968. angajamente ■ 
care au constituit baza convocă
rii conferinței de la Paris.

Șeful delegației R. D. Vietnam 
a cerut încetarea raidurilor a- 
mericane asupra teritoriului 
R.D.V. și reluarea lucrărilor 
conferinței de la Paris, între
rupte unilateral de partea ame
ricană.

Greva națională de protest
împotriva escaladării războiului

din universitățile americane
Studenții din sute de universi

tăți și colegii de pe tot cuprinsul 
Statelor Unite au declarat, vineri, 
o grevă națională de protest îm
potriva escaladării războiului din 
Vietnam și a intensificării bom
bardamentelor aviației americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam.

Apelul la grevă a fost transmis 
tineretului american de principa
lele organizații studențești : „Na
țional Student Association*4 și „Na
țional Student Lobby**, la care sînt 
afiliate 714 universități și colegii.

Chemarea la grevă a fost adop
tată în unanimitate de Consiliul 
național al președinților universi
tăților și colegiilor americane. Joi 
seara. Comitetul de mobilizare a 
studenților a anunțat că se alătură 
inițiativei celor două asociații stu-

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.A.E.R

Intre 18-30 aprilie a avut loc la 
Moscova cea de-a cincizeci și șap
tea ședință a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme legate de reali
zarea Programului complex al 
adîncirii și perfecționării în con
tinuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat 
programul desfășurării lucrărilor 
de colaborare în domeniul acti
vității de planificare, elaborat de 
Comitetul C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activității de 
planificare. Programul prevede, 
îndeosebi, înfăptuirea colaborării 
în domeniul prognozării. efec
tuarea coordonării planurilor pe o 
perspectivă îndelungată privind 
cele mai importante ramuri ale e- 
conomiei naționale și tipuri de 
producții^ a coordonării planurilor 
cincinale pe perioada 1976—1980 și 
a planificării comune de către 
țările interesate, a unor ramuri și 
tipuri de producții, precum și 
schipiburi de experiență între ță
rile membre ale C.A.E.R. cu pri
vire la perfecționarea sistemelor 
de planificare și conducere a eco
nomiei naționale.

Comitetul Executiv a examinat 
și a adoptat proiectul convenției 
privind planificarea comună a ba
zei tehnico-materiale a sistemului 
de transport în containere și co
laborarea în domeniul creării și 
dezvoltării în continuare a aces
tuia, recomandînd țărilor intere
sate să semneze convenția. în 

.cursul ședinței Comitetului Execu
tiv, reprezentanții ministerelor co
respunzătoare din țările membre 
ale C.A.E.R. au semnat această 
convenție.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate rapoartele co
misiilor permanente C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini și pen
tru industria chimică cu privire la 
activitatea desfășurată și cea de 
viitor.

In perioada precedentă, Comisia 
a desfășurat o activitate însemna
tă cu privire la organizarea co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul construcți
ilor de mașini. Organele și orga
nizațiile corespunzătoare din țări 
au încheiat în anul 1971 primele 
convenții privind specializarea și 
cooperarea internațională multila
terală în producția de produse ale 
construcțiilor, de mașini : utilaje 
pentru fabricarea produselor din 
sticlă și ceramică și unele tipuri 
de autocamioane de mare tonaj, 
în anul 1972, Comisia a convenit șj 
a recomandat țărilor să semneze 
convenții privind specializarea și

cooperarea în. producția de trac
toare și mașini agricole, mașini - 
unelte pentru așchierea metalelor 
și mașini de forjare-presare pen
tru industria de scule, automobile 
și tractoare, accesorii și utilaje de 
completare pentru mașinile-unelte 
de așchiere a metalelor, mașini și 
utilaje pentru industria alimenta
ră, instalații complete pentru ob
ținerea acidului fosforic, azotic și 
sulfuric, nave maritime și nave 
pentru navigația internă.

Comisia permanentă C.A.E.R. 
pentru industria chimică a des
fășurat o vastă activitate cu pri
vire la coordonarea planurilor de 
dezvoltare a industriei chimice, de 
celuloză și hîrtie. pe perioada 
pînă în anul 1975, în procesul că
reia au fost soluționate o serie de 
importante probleme ale dezvoltă
rii colaborării economice pe baza 
adîncirii diviziunii internaționale 
socialiste a muncii.

In cadrul Comisiei au fost elabo
rate, iar organizațiile respective au 
semnat convenții multilaterale pri
vind colaborarea tenhico-științifică 
în domeniul maselor plastice și al 
industriei de celuloză și hîrtie, 
privind proiectarea în comun a 
producției de caprolactamă, pre
cum și o convenție multilaterală 
privind specializarea și cooperarea 
în producția unor tipuri de cau
ciucuri sintetice.

Comisia permanentă a organizat 
colaborarea în pregătirea de prog
noze ale dezvoltării și 
celor mai importante 
produse ale industriei 
celuloză și hîrtie. pe 
îndelungată.

Comitetul Executiv a ______
tivitatea desfășurată de Comisiile 
permanente pentru construcții de 
mașini și pentru industria chimică 
cu privire la organizarea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice a țărilor membre ale C.A.E.R., 
îndreptată spre îndeplinirea Pro
gramului complex și a stabilit di
recțiile activității lor viitoare.

Comitetul Executiv a ascultat in
formarea prezentată de V. Sopov. 
președintele Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria alimen
tară. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare al R.P.B.. și a 
adoptat planul măsurilor organiza
torice. îndreptate spre lărgirea 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul producției, 
pe baza specializării și cooperării, 
de utilaje frigorifice, mijloace fri
gorifice de transport și containere 
frigorifice, precum și cele mai efi
ciente agregate frigorifice pentru 
satisfacerea necesarului industriei 
alimentare, transporturilor, comer
țului interior si a altor ramuri ale 
economiei naționale. Se prevede 
adîncirea cercetărilor tehnico-știin- 
țifice comune în acest domeniu.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă. de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

dențești, apoi s-a format un Co
mitet unit al tuturor organizațiilor 
studențești, care a trimis apeluri 
la peste 2 800 de președinți de co
legii și facultăți din întreaga țară, 
chemîndu-i să mobilezeze de ur
gență tineretul Ia greva națională.

Vineri dimineața, numeroase 
universități și colegii au rămas cu 
ușile închise, în timp ce studenții 
au organizat marșuri de protest, 
demonstrații, mitinguri, conferințe 
pe tema războiului din Vietnam. 
Au fost distribuite milioane de 
manifeste, foi pliante, ziare ale or
ganizațiilor pacifiste, chemînd la 
unitate de acțiune împotriva esca
ladării de către S.U.A. a războiu
lui din Vietnam, la retragerea to
tală și imediată a trupelor terestre, 
aeriene și navale americane din 
întreaga Indochină, blocarea fon
durilor destinate continuării războ
iului.

Manifestațiilor tinerilor li s-au 
alăturat membrii a numeroase or
ganizații pacifiste americane ca 
„Alianța populară pentru pace și 
justiție**, „Femei luptați pentru 
pace“. sindicate, precum și multe 
asociații ale cultelor religioase.

Sute de rectori, decani, profesori 
universitari, președinți ai corpuri
lor didactice din colegii au dat 
publicității declarații condamnînd 
reluarea bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Robert 
Harris, primarul orașului Ann 
Arbor din Michigan. împreună cu
16 profesori ai Universității Mi
chigan s-au oferit să plece în R.D. 
Vietnam și să locuiască în punctele 
expuse bombardamentelor ameri
cane ; „Poate în acest fel — au 
declarat ei — vom reuși să îm
piedecăm uciderea prin bombar
damente a cetățenilor vietnamezi 
și a prizonierilor americani care 
așteaptă sfârșitul războiului". 
Ralph Bromery, rectorul Universi
tății Massachusetts, împreună cu
17 profesori universitari, au trimis 
o telegramă conducerii Pentago
nului prin care condamnă escala
darea bombardamentelor dq către 
aviația americană.

Zeci de congresmeni republicani 
și democrați și-au anunțat parti
ciparea la manifestațiile de pace 
programate pentru zilele următoa
re de „Moratoriul național excep
țional organizație nou formată 
pentru a coordona și eșalona ac
țiunile pe plan național ale mișcă
rii partizanilor păcii. Printre a- 
cestea se numără nouă marșuri de 
masă la San Francisco și New 
York, planificate a avea loc sîm- 
bătă. mitinguri și demonstrații în 
marile orașe ale țării, programate 
pentru 4 mai, campanii pentru a- 
dunarea de semnături pe petiții ce 
vor fi trimise Casei Albe și Con
gresului. -etc; -

xpresie a politicii 
externe consecven
te, principiale a 
partidului și sta
tului nostru, eve- 
niment cu adinei

semnificații și valoare istorică 
deosebită, vizită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cele opt 
state africane, rezultatele pozi
tive ale acestei solii de priete
nie, colaborare și solidaritate, 
au continuat să rețină atenția 
și în această săptămînă. După 
puternicele manifestări de ade
ziune deplină, exprimate la îna
poierea inalților noștri repre
zentanți, în telegramele trimise 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în ecoul profund de aprobare 
stârnit în rîndul tuturor cetățe
nilor patriei noastre, după șe
dința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a dat o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de secretarul general al 
partidului pentru strălucita reu
șită a acestei misiuni. Plenara 
Comitetului Central al P.C.R., 
ap robind în unanimitate re
zultatele călătoriei — a adop
tat o liotărîre cu privire la 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări afri
cane. In acest document se 
menționează că vizita constituie 
o manifestare fără precedent a 
politicii externe a partidului și 
statului nostru de solidaritate 
cu țările care au scuturat jugul 
colonial, cu mișcarea de elibe
rare națională, cu toate po
poarele angajate în lupta pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pro
gres. securitate și pace în lume. 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18 aprilie stabilește 
ca pentru traducerea în viață a 
rezultatelor concrete ale vizitei 
să se întreprindă toate măsurile 
necesare. Ca o manifestare 
pregnantă a solidarității Româ
niei cu tinerele state, cu lupta 
acestora pentru depășirea sub
dezvoltării, pentru emanciparea 
economică și socială, Plenara a 
hotărit ca răspunzîndu-se soli
citării tuturor statelor vizitate 
să fie majorat numărul de bur
se pentru învățămîntul supe
rior și mediu acordate tinerilor 
din Africa, să sporească contin
gentul de specialiști români 
care vor lucra în aceste state 
în domeniul asistenței tehnice, 
în învăță mint și ocrotirea sănă
tății. Pentru coordonarea și ur
mărirea realizării măsurilor con
crete decurgînd din vizită se în
ființează Comisia de Stat pentru 
coordonarea cooperării economi
ce și tehnieo-științifice cu țările 
africane. în scopul dezvoltării și 
intensificării relațiilor de prie
tenie și colaborare, Plenara re
comandă Frontului Unității So
cialiste, tuturor organizațiilor 
de masă, obștești și profesionale 
— printre care se numără și U-

i în săptămînă a- 
ceasta, reflectând 
transpunerea con
secventă în viață 
a liniilor directoa
re ale politicii

noastre externe. Ia București au 
fost publicate numeroase infor
mații, comunicate privind con
tacte și intîlniri, vizita unor oas
peți străini in țara noastră sau 
participarea unor reprezentanți 
români Ia convorbiri bilaterale, 
multilaterale, de interes reci
proc sau internațional. Evident, 
confruntați cu un asemenea larg 
evantai de contacte, întâlniri, 
convorbiri, chiar și o simplă

în promovarea unor relații in
ternaționale bazate pe echitate, 
înțelegere și pe colaborare fn 
spiritul respectului, promovează 
în același timp contacte cu țările 
capitaliste. Un exemplu în a- 
ceastă direcție l-au oferit în 
cursul săptămînii contactele ro
mâno-franceze. Cu ocazia acre
ditării noului ambasador al 
Franței Ia București, al schim
burilor de vederi între George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Herve Alphand, secretarul ge- ___ _
neral al Ministerului Afacerilor țîei americane, 
Externe francez, al convorbiri
lor economice prilejuite de vi
zita în țara noastră a președin
telui de onoare al Consiliului 
Național al patronatului fran
cez, Georges Villiers, au fost e- 
vidențiate cursul pozitiv al rela
țiilor dintre România și Franța, 
existența unor mari posibilități

Măsurile adoptate pe linia 
„re americanizări i“ războiului,
sabotarea’tratativelor de la Pa
ris, concentrarea unor puternice 
forțe navale în Golful Tonkin, 
evident cu scopul de a intimida 
eroicul popor vietnamez, pentru 
a impune o soluție în conformi
tate cu politica elaborată la 
Washington, nu reușesc decît să 
îndepărteze și mai mult șansele 
unei rezolvări pașnice, menite în 
final să aducă liniștea și pacea 
pe încercatul pămînt îndoctri
nez. Noile dezlănțuiri ale avia- 

____L-ZZ, care constituie
pași de deosebită gravitate Pe 
calea escaladării războiului de 
agresiune, marchează în fapt 
falimentul politicii de „vietna- 
mizare“, neputința în fața vic
toriilor strălucite dobîndite de 
forțele patriotice.

Faptul că noile raiduri ame
ricane au intervenit la puțin

SAPTAMINA PE CLOB

menționare a tuturor acestora 
ar ocupa întregul spațiu afectat 
cronicii internaționale. Vom 
consemna doar cîteva.

Așeztnd in centrul politicii 
sale externe întărirea relațiilor 
cu toate țările socialiste, Româ
nia militează pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multi
laterale cu aceste state. . Zilele 
săptămînii ne-an adus noi măr
turii în acest sens. Astfel, co
municatul privind viitoarea în
tâlnire între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, în 
a doua decadă a lunii mai, cu 
care prilej va avea Ioc inaugu
rarea oficială a Sistemului hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier“, a fost primit 
cu deosebit interes, acest eve
niment înscriindu-se în linia as
cendentă a relațiilor româno- 
iugoslave, a întâlnirilor tradițio
nale la nivel înalt între condu
cătorii celor două state prietene 
și vecine, fiecare din aceste mo
mente mărci nd o nouă și puter
nică afirmare a dorinței de co
laborare în interesul ambelor 
țări, al socialismului și păcii în 
lume.

In aceeași dorință de colabo
rare multilaterală, reciproc a- 
vantajoasâ se înscrie și activi
tatea delegației române, con
duse de tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, la lucrările 
celei de-a 57-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

Țara noastră, vital interesată

de dezvoltare mai largă a schim
burilor comerciale și de coope
rare între cele două țări.

a începutul săptă- 
mînii care for
mează obiectul a- 
cestei cronici ne-au 
parvenit primele 
informații după

raidurile ucigătoare ale aviației 
americane asupra unor mari 
centre populate și economice 
din R.D. Vietnam. După cum se 
știe, sfidînd opinia publică in
ternațională, Statele Unite au 
autorizat la 16 aprilie escadrile 
purtătoare de încărcături distru
gătoare să bombardeze masiv 
capitala Republicii Democrate 
Vietnam și orașul-port Hai
phong, unul din principalele 
centre economice ale țării. A- 
genția V.N.A. anunța că în rîn- 
dul populației civile au fost în
registrate numeroase victime o- 
menești, majoritatea celor uciși 
fiind femei și copii. Avioanele 
agresoare au provocat grave 
daune materiale unui mare nu
măr de clădiri, școli și maga
zine. Telejurnalele de actuali
tăți și telefotografiile înfățișau 
copii grav răniți de schijele ra
chetelor lansate din bombardie
rele americane. Modul cum au 
reacționat Statele Unite la 
cursul evenimentelor din sud- 
estul Asiei denotă că oficialită
țile americane refuză în conti
nuare să ia în considerație rea
litățile din Indochina.

timp după ce Washingtonul a a- 
doptat, în mod unilateral, hotă- 
rîrea de a întrerupe negocie
rile de la Paris — respingînd 
cererile repetate ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și 
ale guvernului R. D. Vietnam 
ca S.U.A. să-și reia locul la 
masa tratativelor — agravează 
în mod deosebit situația din re
giune, constituind, totodată, un 
serios pericol pentru pacea 
mondială.

Opinia publică din țara noas
tră, tineretul român, a luat cu
noștință cu sentimente de a- 
dîncă îngrijorare și condamnă 
cu toată hotărîrea noile atacuri 
americane asupra R. D. Viet
nam, a unor obiective industria
le și cartiere populate din a- 
ceastă țară. România socialistă, 
atașată ferm cauzei libertății și 
independenței popoarelor, își 
exprimă dezaprobarea profundă 
față de noile acțiuni agresive Și 
se pronunță neabătut pentru 
curmarea definitivă a unor ase
menea acte, pentru o soluție 
negociată rapid a războiului, 
pentru acordarea dreptului sa
cru popoarelor indochineze de 
a-și rezolva singure problemele 
în conformitate cu propriile as
pirații, fără nici un amestec 
străin. Poporul român apreciază 
că nu prin escaladarea militară, 
prin politica de pe poziții de 
forță promovată de cercurile im
perialiste se poate ajunge la so
luționarea conflictului, ci nu-

mai prin realism șî rațiune, prin 
revenirea la masa tratativelor, 
prin luarea în considerație, cu 
seriozitate, a propunerilor for
mulate de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și guver
nul R. D. Vietnam se poate 
găsi o soluție a acestui con
flict.

Reafirmînd solidaritatea po
porului român cu lupta poporu
lui vietnamez pentru apărarea 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale, pentru 
salvarea ființei sale naționale, 
Declarația guvernului Republi
cii Socialiste România în legă
tură cu noile acte de război ale 
S.U.A. împotriva R.D. Vietnam 
— publicată în ziarele de 
miercuri, — cere încetarea ime
diată și completă a bombarda
mentelor. a oricăror acțiuni mi
litare îndreptate împotriva Re
publicii Democrate Vietnam și 
reluarea neîntârziată a convor
birilor de la Paris în problema 
Vietnamului : se pronunță cu 
fermitate pentru retragerea ime
diată și definitivă a tuturor 
trupelor S.U.A.. și ale aliaților 
lor din Indochina, pentru res
pectarea dreptului sacru al po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian de a-și hotărî soarta 
în mod liber, fără intervenții 
din afară.

Noile acțiuni militare între
prinse de S.U.A. au stârnit 
un puternic protest în în
treaga lume, inclusiv în Sta
tele Unite. Studenții din 
circa 150 de universități șî co
legii americane au cerut, 
în cursul unei demonstrații pu
ternice și a unei greve națio
nale, să înceteze imediat bom
bardamentele asupra R. D. Viet
nam. Cunoscuți lideri politici a- 
mericani. printre care William 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele 
externe, senatorii Edward 
Kennedy, Edmund Muskie, Hu
bert Humphrey, George McGo
vern și alții au cerut încetarea 
imediată a bombardamentelor și 
reîntoarcerea delegației ame
ricane la convorbirile de la 
Paris.

O serie de guverne, conducă
tori ai unor organizații și par
tide politice, de tineret, sindi
cale. și-au manifestat prin de
clarații, luări de cuvînt, senti
mentele de îngrijorare și pro
test și au cerut încetarea noilor 
acțiuni militare americane.

In pofida noii escaladări de 
către Statele Unite a războiului, 
poporul vietnamez este mai ho
tărît ca niciodată să lupte pen
tru victorie, pentru libertatea și 
independența sa. Comunicatele 
militare au evidențiat în aceste 
zile grelele pierderi suferite de 
aviația americană în cursul ul
timei perioade cînd a efectuat 
peste 1000 de raiduri asupra 
R. D. Vietnam : patrioții sud- 
vietnamezi. extinzîndu-și fron
turile de luptă, dau, la rîndul 
lor, lovituri puternice trupelor 
saigoneze și americane.

IOAN TIMOFTE
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ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE ; rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 15; 17,43; 20,30). Melodia 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18.30;
20,45).

FELIX și OT1L1A : rulează la 
Gloria (orele u; 12,30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9; 12,30-, 16; 19,30)« 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

MARY POPPINS : rulează la 
Aurora (orele 9: 12; 16,30; 19,30), 
Floreasca (orele 15.30; 19), Capitol 
(orelă 9.30; 12,30; 16,30; 19,30).

JUNGLA XANOO i rulează la 
Lumina (orele 9: 11: 13.15: 15.30; 
27.45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,30: 11: 13,30: 16: 18.30: 21), 
București (orele 8,30: 11; 13.30; 16; 
18,30; 2D.

MAREA DRAGOSTE : rulea2ă la 
Cehtral (orele 9.15: 11.20: 13,45; 16; 
18.15: 20.30), Favorit (orele 9.15: 
11.30: 13.45: 18; 18.15 : 20.30).

PRERIA : rulează ta Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 18: 13.30; 20.45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL! ru
lează Ia Buzești (orele 15,30; 19)i 
Vitân (orele 16: 19.15).

Lucrările demisiei Economice
a O.N.V. pentru Europa

Cuvintul delegatului român
GENEVA 21. — Coresponden

ță de la Gheorghe Cercelescu : 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E.—O.N.U.) 
și-a continuat vineri lucrările, 
atît în plen, cît și pe comitete. 
In cadrul Comitetului sesional 
ce discută probleme legate de 
cooperarea științifică și teh
nică. a luat cuvintul delegatul 
român Constantin Georgescu. 
El a relevat importanța acor
dată de țara noastră activită
ților desfășurate de Secretaria
tul C.E.E.—O.N.U. în acest do
meniu. Referindu-se la impor
tanța aplicării unor noi forme 
de cooperare, reprezentantul 
român a sugerat crearea de in
stitute sau laboratoare comune, 
în care ..să., lucreze. specialiști din

consumului 
tipuri de 
chimice, de 
o perioadă

aprobat ac-

PENTRU CA SE IUBESC : ru
jează la Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,15), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12.30; 15; 17,30; 20).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30: 
(la orele 10 — Program pentru 
copii).

INCIDENTUL r rulează Ia Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Flamura (orele 9: 11.15:
13,30: '16; 18.15: 20,20).

LAMPA LUI A LADIN : rulează 
la Timpuri . Not forele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI. 
MUTELOR : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18,30; 
20,45), Excelșior (orele 9,15; 11,30: 
13.45; 16; 18.15; 20,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
Ia Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Grlvița (orele 9; 12.15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9: 12,30; 16;
19.30) .

PIROSMANI : rulează la Lira 
(orele 15.30: 18; 20,15).

MICUL SCALDATOR T rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30: 17.45; 
20). Giulești (orele 15,30; 17,43; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20)» 
Viitorul (orele 15,45; 18-, 20,15).

TINERETUL 
LUMII

Continuă ofensiva forțelor 
patriotice sud-vietnameze

VIETNAMUL DE SUD 21 (A- 
gerpres). — în ultimele 24 de 
ore. forțele patriotice și-au con
tinuat acțiunile în mai multe 
regiuni ale Vietnamului de sud. 
în zona Platourilor Înalte s-au ' 
semnalat angajamente în apro
piere de aeroportul Hoang, din 
vecinătatea orașului Dak To, iar 
lingă Kontum. a fost aruncat 
in aer podul de pe șoseaua ce 
leagă orașul de Pleiku. Această 
șosea a fost tăiată deja de pa- 
trioți și, după cum menționează 
agenția Reuter, forțele regimu
lui de la Saigon, aflate în zona 
localității Qui Nhon, încercînd 

. să o redeschidă, au suferit grele 
pierderi. In zona Platourilor 
înalte și în provincia învecina- 
tă, Binh Dinh, unde forțele pa
triotice au eliberat orașul Hoai 
An, situația inamicului a deve
nit și mai serioasă după o serie 
de atacuri lansate simultan de 
forțele de eliberare.

laReia tind despre luptele de 
Hoai An, un consilier american 
rănit, care a cerut să nu fie i- 
dentifieat, a arătat . că forțele 
caigoneze au fost cuprinse de 
panică în momentul apropierii 
detașamentelor patriotice. ,.și-au 
aruncat armele, s-au îmbrăcat 
în-civil alăturîndu-se populației 
locale44.

Au continuat acțiunile forțelor 
de eliberare și în zona orașului 
An Loc, unde. în mai multe rai
duri, bombardierele B—52 au 
lansat, numai joi, 600 tone dc 
bombe. Au fost semnalate anga
jamente militare și la 
sud-vest de orașul Dong 
provincia nordică Quang

Din știrile transmise 
genția United Press Internatio
nal rezultă că, printre navele 
americane avariate in timp ce 
participau Ia bombardarea R. D. 
Vietnam, se află și ..Oklahoma 
City44, navă amiral a flotei a 

șapteai

mai multe țâri, formarea 
lecțive internaționale în 
studierii unor probleme ,___
fice și tehnice de o deosebită 
importanță pentru țările mem
bre etc.

în intervenția sa în Comitetul 
pentru industria chimică dele
gatul român Ion Goriță, după 
ce a relevat participarea activă 
a țării noastre la acțiunile 
acestuia, și-a exprimat speranța 
că Seminarul asupra probleme
lor coroziunii — care se va ține 
în 1973, la București — se va 
înscrie printre practicile utile 
ale Comitetului, menite să pro
moveze cooperarea în acest im
portant sector industrial.

Subliniind importanța tot mai 
mai , mare p.e. câ.re țara noastră 
o acordă cooperării în cadrul 
Comitetului oțelului, dat fiind 
rolul, central pe care îj. pcupă 
siderurgia in dezvoltarea econo
miei naționale, reprezentantul 
român Nicolae Dinu a relevat, 
in cadrul lucrărilor acestui co
mitet, necesitatea elaborării 
unor studii privind perspecti
vele pe termen lung ale produc
ției și consumului de oțel. Tot
odată. el s-a referit la reacțiile 
favorabile ale specialiștilor cu 
privire la Simpozionul interna
țional pe care Comitetul oțelului 
îl va organiza anul acesta Ia 
București.

de co- 
scopul 
științi-

Manifestări închinate 
semicentenarului 

U.T.C. la Phenian și 
Wroclaw

• CU PRILEJUL SEMICEN
TENARULUI U.T.C., vineri s-a 
deschis la Phenian, la Palatul 
Pionierilor, sub auspiciile U- 
niunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din Coreea, expoziția 
de fotografii din viața tinere
tului din România.

La vernisaj au participat 
ambasadorul Aurel Mălnășan și 
membri ai ambasadei române.

Au fost de față Kim Sing 
Guk. sef de secție la C.C. al 
U.T.M.S., Kim Bong Ryol, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.M.S., și reprezentanți ai 
tineretului din capitala R.P.D. 
Coreene.

La ceremonia deschiderii ex
poziției, Kim Sing Guk și am
basadorul Aurel Mălnășan au 
rostit alocuțiuni.

sud și 
Ha, în 
Tri.
de â-

★
Șeful delegației române la 

lucrările celei de-a 27-a Sesiuni 
a Comisiei Economice O.N.U, 
pentru Europa. Gheorghe Gas
ton Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri, 
s-a întâlnit cu Johan Kaufmann, 
președintele actualei sesiuni, și 
cu Janez Stanovnik, secretarul 
executiv al C.E.E.—O.N.U. în 
cursul discuțiilor, interlocutorii 
au apreciat că inițiativele; <și 
acțiunile realizate de România 
în cadrul acestei comisii au 
adus o importantă contribuție 
la activitatea Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa.

• LA CLUBUL UNIVERSI
TĂȚII DIN WROCLAW a avut 
loc o scară consacrată Româ
niei, organizată cu prilejul ce
lei dc a 50-a aniversări a 
U.T.C. Programul a cuprins e- 
vocarea principalelor momente 
din activitatea U.T.C., prezen
tarea unei expoziții de foto
grafii din viața tineretului ro
mân, publicații, filme româ
nești de scurt metraj și muzi
că. I. Melcioiu, consilier al Am
basadei române la Varșovia, a 
vorbit despre contribuția tine
retului din țara noastră la edi
ficarea socialismului.

• ORGANIZAȚIA 
NAȚIONALA A 
(O.I.M.), a cărei

INTER- 
MUNCII 

,__  ,, __ conferință
mondială se va desfășura în
tre 7 și 27 iunie, la Geneva, se 
va ocupa și de problema înca
drării în muncă a copiilor. 
După cum comunică O.I.M., în 
prezent există în lume peste 
40 milioane de copii care sint 
obligați să-și cîștige existența, 
de cele mai multe ori în condi
ții de muncă umilitoare, fără 
protecție socială și cu retribu
ția cea mai scăzută.

g, PENTRU TIMPUL D V. L IB E R tg;
OSCEOLA ; rulează la Ferentari 

(orele 15,30; 17,45; 20).
ULTIMUL RĂZBOINIC t rulează 

la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).
OLESIA : rulează la Pacea (orele 

16:18; 20).
MIRII ANULUI II : rulează la 

CringașI (orele 15,30; 18; 20,15)$
Munca (orele 16; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Rahova (orele 15,30: 18; 20,15).

LOVE STORY ! rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează Ia Cosmos (orele 15,30: 18: 
20.15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOTI LA MOARTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI î rulează la 
Arta (orele 15,30: 18; 20 15).

AVENTURI ÎN ONTARIO? ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19.36).

FARAONUL — ambele serii — 
(orele 9,30; 13), PANICĂ LA HO
TEL (orele 16; 18), SPARTACUS 
— ambele serii (ora 20) rulează la 
Cinemateca ..Union".
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Opera Română : BORIS GODU

NOV — ora 19.30; Teatrul de Ope
retă : SE MĂRITĂ FETELE — oț-a 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : BECKET 
— ora 20: (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 20; Teatrul 
de Comedie : NICNIC. — ora 20’; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : DOMNIȘOARA DE 
BELLE-ISLE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ȘI EU AM FOST ÎN ARCADIA — 
ora 19,30; (Sala Studio) : VINOVA
TUL — ora 20;-Teatrul Giulești ': 
MĂSURA PENTRU MĂSURA — 
ora 19.30; Teatrul „C. Tănase'* 
fSala savoy) : BIMBIRICA — ora 
19.30: (Sala Victoria) ; ȘI FEMEI
LE JOACA FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : CONSTRUCTO
RUL SOLNESS — ora 19,30; Stu
dioul „Casandra" al I.A.T.C. : 
NEÎNȚELEGEREA — ora 20: Tea
trul „Ion Vasilescu" : ÎNTR-UN

CEAS BUN — ora 19,30; (La Sala 
Palatului) : VINE, VINE OLIM
PIADA — ora 19,30 f Circul Bucu
rești : PLANETELE RÎD SUB 
CUPOLA — ora 19.30; Ansamblul 
..Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30.

DUMINICA, 23 APRILIE 1972
Opera Română.: MADAME

BUTTERFLY — ora 11; GISELE — 
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
VINT DE LIBERTATE — ora 10,30; 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatru] Național „I. L. Caragiale44 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 10,30; FANNY — ora 20; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 10,30; SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
15,30; MOARTEA ULTIMULUI GO
LAN — ora 20; Teatrul de Come
die : CHER ANTOINE — ora 10; 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : DOMNIȘOARA DE 
BELLE-ISLE — ora 20: Teatrul 
„C. T. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 10; OMUL 
CARE... — ora 19.30: (Sala Stu
dio) ; SORA CEA MARE — ora 16: 
GAIȚELE — ora 20; Teatrul Giu- 
lesti : COMEDIE CU OLTENI - 
ora 15; FREDDY — ora 19,30; Tea

trul i.C. Tănase** (Sala Savoy) : 
BlMBIRICĂ — ora 19,30; (Sala Vic
toria) :* ȘI FEMEILE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : SÎNZIANA ȘI PEPELEA 
— ora 20: Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : RĂI Șl NĂTĂ
RĂI — ora 11; Teatrul Evreiesc: 
BARASEUM ’72 — ora 19,30;
DOUĂ NUNȚI ȘI UN DIVORȚ — 
ora 11: Teatrul »Jon Vasilescu" : 
SICILIANA — orele 10 și 19.30; 
(la Sala Palatului) : VINE, VINE 
OLIMPIADA — ora 19,30; Circul 
București : PLANETELE RÎD
SUB CUPOLĂ — orele 10: 16 și 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : GHIOCEI, MĂRGĂRITA
RE — ora 19,30.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Biblioteca

• VINERI DIMINEAȚA au în. 
ceput, la Kladovo (R.S.F. Iugo
slavia), lucrările întîlnirii de lucru 
a președinților celor două părți în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

Delegația guvernamentală româ
nă este condusă de Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
româno în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economi
că, iar delegația guvernamentală 
iugoslavă — de Dușan Gligorie- 
vici, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
comisie.

• PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI AL R. P. PO
LONE, Pîotr Jaroszewicz, a înain
tat Consiliului de Stat propunerea 
privind ratificarea Tratatului din
tre Republica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germaniei, 
privind bazele normalizării relații
lor lor reciproce, semnat la Varșo
via la 7 decembrie 1970 — infor
mează agenția P.A.P.

SCURT.
• PREȘEDINTELE ZULFI- 

KAR ALI BHUTTO a promul
gat vineri noua Constituție a- 
probată la 17 aprilie a.c. dc A- 
dunarea Națională a Pakista
nului. Șeful statului pakistanez 
a emis, de asemenea, un de
cret privind anularea legii 
marțiale, abrogarea tuturor de
cretelor emise în această pe
rioadă și a consecințelor care 
au decurs din aplicarea lor. In 
baza unui alt decret preziden
țial au fost desființate toate 
organismele și posturile admi
nistrative în sarcina cărora in
tra înfăptuirea prevederilor le
gilor marțiale.

Potrivit agenției France 
Presse, Curtea supremă pakis
taneză a declarat „ilegală și 
neconstituțională acțiunea de 
preluare a puterii în Pakistan4*, 
în martie 1969, de către genera

lul Yahia Khan.

pentru toți : Al. Odobescu (II). 
Prezintă Dan Zamfirescu. ,-,Mih- 
nea Vodă cel Rău“. 9,25 Dans și 
muzică de pretutindeni. 9,50 De 
vorbă cu gospodinele. 10,05 Tele- 
enciclopedia. 10.50 Revista litera
ră TV. 11,20 Drumuri în istorie 
Moștenirea tracă. 11,35- Emisiune 
de divertisment. 12,15 Emisiune de 
educație sanitară. 12,30 Telejurnal. 
16,25 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tinere
țe. dans. 19,05 Film documentar 
.,Lenin și România". 19.20 1001 de
seri : Pățaniile lui Moș Ispravă. 
19,30 Telejurnal. 20.10 Avanpremie
ră. 20,15 Apollo-16 — explorarea 
selenoiogică a zonei craterului 
Descartes. 21.00 Film serial „Inva
datorii". 21,50 Profil pe 625 de li
nii : ■„Scara". (Emisiune muzical- 
distractivă). 22.30 Telejurnal. 22.45 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa A : U.R.S.S. — Suedia, 
(reprizele a Il-a și a d-a), Ceho- 
slovacia-Finlanda (repriza a IlI-a). 
înregistrare de la Praga. Comen
tează, Călin Antonescu.
PROGRAMUL II

16.30 Cintece de viață nouă. 17.00 
Agenda. 17,10 Film artistic ; „Sad- 
jiaban" — operă chineză pe o 
temă revoluționară contemporană.

DUMINICĂ, 23 APRILIE 1972
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toH. 8.30 
Cravatele roșii. 10.00 Viata satului.
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„Apollo -16 
a aselenizat

//

HOUSTON 21 (Agenpres). — 
La ora 16,52 G.M.T., după cum 
precizează agenția France Prese 
(cu 30 minute mai devreme de
cît se. stabilise în programul 
modificat), comandantul misiu
nii ,.Apollo-16“, John Young, a 
pășit pe suprafața selenară. El 
a devenit, astfel, al nouălea pă
mântean care face acest lucru. 
Charles Duke, pilotul Lem-ului, 
l-a urmat după cîteva minute.

După contactul cu solul lunar, 
primele impresii ale celor doi 
astronauți au fost legate de mă
reția peisajului, accentuată de 
masivii muntoși și dimensiunile 
•neobișnuit de mari ale cratere
lor. în imediata apropiere a 
Lem-uluî. la trei metri distanță, 
se află o cavitate adîncâ de zece 
metri, pe care Charles Duke, pi
lotul modulului, a mărturisit că 
nu a văzut-o înainte de aseleni
zare. De altfel, cei doi astrona- 
uți au descoperit, după ieșirea 
pe suprafața selenară, că au alu- 
nizat exact în centrul unui cra
ter.

Se precizează, pe de altă par
te, că, pentru prima dată în is
toria aselenizărilor, momentul 
pășirii pe. Lună al celor doi nu 
a putut fi urmărit în direct, ca 
urmare a proastei funcționări a 
antenei cu care este dotat tem
ui. Primele imagini au fost re
cepționate la ora 20 (ora Bucu- 
reștiului).

Centrul spațial de la Houston 
a anunțat că, potrivit noului 
program elaborat ca urmare a 
defecțiunii produse înainte de 
aselenizare, la bordul cabinei de 
comandă, misiunea ,,Apollo-16-‘ 
se va încheia cu 24 de ore mai 
devreme decît se stabilise ini
țial. Amerizarea urmează sa 
aibă loc joi, 27 aprilie, la ora 
20,30 (ora Bucureștiului), în loc 
de vineri, 28 aprilie, la aceeași 
oră.

Se precizează, de asemenea, 
că a doua ieșire pe suprafața 
selenară va începe sîmbătă, la 
ora 17,37 (ora Bucureștiului).

11,10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de emisiuni de educație muzicală 
(Leonard Bernstein). 12.00 De stra
jă patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,05 Telesport. Box : 
Finalele turneului internațional 
„Centura de aur". Fotbal ; Româ
nia — Peru — transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August". 
18,15 Film serial pentru tineret : 
Planeta giganților. 19.05 Barzi și 
rapsozi — un ciclu de emisiuni 
consacrat purtătorilor de folder 
autentic din toate regiunile țării. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Reportajul săptămînii : Ex
plozia a avut loc ieri. 20,20 Film 
artistic : Comedianții cu Richard 
Burton. Elisabeth Taylor și alții. 
22.25 Avanpremieră. 22,30 Telejur
nal. Sport. 23,00 Recital : Puica 
Igiroșanu. 23,20 Apollo-16 — Deco
larea de pe Lună. Transmisiune 
directă.

PROGRAMUL It
12,30 Promenada duminicală. 16,00 

închiderea emisiunii de prînz. 20,00 
Deschiderea emisiunii de seară. 
Jazzul în muzica simfonică. 20.53 
Agenda. 21,00 Săptămînă culturală 
bucureșteana. 21.15 Seară de ro
manțe. 21,40 Din lumea științei. 
22,00 Film serial : Invadatorii (re
luare).


