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DE APA CARE BĂLTEȘTE
Treptat, vremea s-a îndreptat în 

toată țara. în cursul zilelor de joi și 
vineri n-a mai plouat decit local, în 
cîteva zone mai restrinse. în sudul ță
rii, unde în zilele precedente se înre
gistraseră cele mai mari cantități de 
apă, timpul s-a încălzit simțitor, bate 
vîntul, ceea ce contribuie la zvîntarea 
terenului. După cum sîntem informați 
de la Departamentul îmbunătățirilor 
fundare, în zonele îndiguite din 
Lunca Dunării — Insula Mare a 
Brăilei, Pietroiu, Călărași — Riul. 
Greaca și altele — nu există supra
fețe pe care să băltească apa. A- 
oeasta se explică prin aceea că în 
aceste incinte există canale de dese
care care colectează apele în exces, 
iar pompele au lucrat fără întreru
pere deversindu-le în Dunăre. Ca ur
mare, culturile agricole se dezvoltă 
normal, se execută lucrările de în
treținere la porumb, floarea-soarelui 
și alte plante prăsitoare. în schimb, 
in cîmpia Bărăganului și în zona 
subcarpatică sînt numeroase supra
fețe de teren, lipsite de scurgere, 
unde apa băltește. Mare parte din a- 
cestea sînt cultivate fie cu cereale de 
toamnă, fie cu culturi prăsitoare și 
legume. Evacuarea rapidă a apei de 
pe aceste terenuri pentru a salva cul
turile de la compromitere sau a per
mite lnsămințarea este o sarcină da 
mare răspundere.

în toate județele în care, datorită 
ploilor abundente, a existat sau con
tinuă să existe exces de apă pe te
renurile agricole, specialiștii de la di
recțiile agricole și din unitățile da 
producție au identificat suprafe‘e1.e 
respective stabilind totodată și lu
crările sau mijloacele prin care poate 
fi evacuată apa. Cu sprijinul organe
lor și a organizațiilor de partid, con
ducerile unităților agricole de pro
ducție și consiliile populare au mo
bilizat un mare număr de oameni, 
precum și toate forțele mecanice de 
care dispun pentru săparea canale
lor șl a șanțurilor de scurgere.

în județul Prahova, în urma ac
țiunilor energice întreprinse, con
duse de către consiliile intercoopera- 
tiste și de către specialiștii organelor 
agricole care se află in aceste zile 
pe teren, de pe mai mult de jumă
tate din suprafețele băltite, apele 
s-au retras. La cooperativa agrico’ă 
din Drăgănești, la chemarea organi
zațiilor de partid, peste 600 de oa-

meni au lucrat din zori și pînă seara 
la adincirea canalelor. „La Cioram 
•— ne spunea secretarul comitetului 
de partid al comunei, Nicolae An- 
ghel — apa a stagnat pe o suprafață 
de peste 300 hectare. Zilnic cite 
200—300 oameni au săpat canale care 
însumează zeci de kilometri, au fă
cut șanțuri de scurgere, au ridicat 
diguri. în prezent, lucrările continuă 
cu săparea unui canal in direcția 
Fulga-Sălcii, pe o distanță de 3 km". 
Pe ogoarele unor cooperative agricole 
cum sînt Sălciile, Olarii Vechi, Gher- 
ghi,ța au fost concentrate 150 de mo- 
topompe și agregate de aspersiune 
care lucrează zi și noapte.

Și în județul Ilfov apa în exces a 
afectat mari suprafețe de teren, iar 
evacuarea ei a impus mobilizarea a 
mii de cooperatori, mecanizatori, a 
unui mare număr de mijloace meca
nizate. La cooperativa agricolă A- 
xintele. de exemplu, au participat 
zilnic în medie peste 150 de coope
ratori, care au săpat șanțuri, au des
fundat rigole și au evacuat pînă a- 
cum apa de pe o suprafață de peste 
200 ha. Cooperatorii din Bărcănești 
au eliberat de ape aproape 700 ha 
teren, cei de la Coșereni 200 ha. Co
operatorii din Gîrbovi. Valea Măcri- 
șului. Patru Frați. Adîncata, Jila
vele. Urziceni, Afumați și din alte 
localități au lucrat zi și noapte pen
tru evacuarea apelor.

în județul Ialomița se desfășoară 
ample lucrări de desecare și eva
cuare a apelor de pe terenurile băl
tite. Se trasează și se sapă un canal 
pentru desecarea zonei Cocora, Revi- 
ga, Crunți, Colella, Rovine. Gheorghe 
Doja care au fost afectate mai mult de 
ploile abundente căzute în ultimul 
timp. în acest scop vor fi aduse 3 
dragline care urmează să execute ca
nalul prin care apele excedentare din 
lacul Fundata și din această zonă vor 
fi deversate în Ialomița. La acțiunea 
de evacuare a apelor au fost mobili
zați peste 12 000 de cooperatori, care 
au săpat rigole și șanțuri. Zi șl noap
te funcționează 580 agregate de pom
pare.

în multe locuri acțiunile de dese
care au fost efectuate în cooperare, 
în comuna Dragoș Vodă cooperatorii 
din această unitate împreună cu cei 
de la Vîlcele, Floroaica și Dragalia au 
săpat șanțuri și rigole, contribuind la 
eliminarea excesului de apă cu aju-

torul a 36 de agregate de pompare 
de pe mari suprafețe pe care au di
rijat-o în canalele de irigații. în acest 
ritm in cîteva zile apa va fi elimi
nată în întregime.

Ca urmare a antrenării unor mase 
largi de oameni ai muncii, a întraju
torării dintre satele vecine, acțiunea 
de evacuare a apelor de pe semănă
turi se desfășoară cu rezultate bune. 
Cu această ocazie au ieșit însă în evi
dență și unele deficiențe mai vechi în 
ce privește lucrările de îmbunătățiri 
funciare. Este suficient, de exemplu, să 
parcurgi de la un capăt la altul ju-

Florea CEAUȘESCU 
Constantin CAPRARU 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare în pag. a III-a)

DE COLORADO ?

în diferite localități din țară 
se află în construcție 17 între
prinderi constructoare de ma
șini, unități moderne, care ur
mează să intre în funcțiune încă 
în prima parte a actualului cin
cinal. între noile obiective fi
gurează Uzina de strunguri din 
Tîrgoviște. fabricile de calcula
toare electronice din București, 
de panouri și pupitre electrice 
de automatizare din Alexan
dria, de aparate electrice de 
măsură din Timișoara, turnăto
ria centrală din Cîmpina și tur
nătoria de fontă pentru mașini- 
unelte din Roman.

Noile obiective, a căror con
strucție a început încă la sfir
șitul cincinalului precedent, fac 
parte dintr-un amplu program 
de investiții stabilit pentru 
cincinalul 1971—1975. program 
care prin prevederile sale ilus
trează în mod elocvent impor
tanța pe care partidul și statul 
le acordă dezvoltării acestei ra
muri cheie a economiei națio
nale.

(Agerpres)

Vizita in R. P. Chineză 
a delegației de partid 
și guvernamentale române 

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu căldurd de muncitorii petrochimiști

La un mare centru al petrochimiei

Reproducem dintr-o 
notă intitulată „Ami
cii dăunătorilor", pu
blicată anul trecut in 
ziarul nostru : „La 
centrul teritorial pen
tru protecția plantelor 
Reghin s-a primit de 
la Uzina chimică Bor
zești o cantitate de 
32 000 kg „Detox" 5, in
secticid necesar com
baterii gîndacului de 
Colorado... Imediat a 
Început bătălia împo
triva dăunătorilor. 
Dar... treburile mer
geau ca intr-un război 
în care se trag gloanțe 
oarbe, 
vedeau 
treabă, 
fele de 
ingineri au dublat can
titatea recomandată. 
Rezultatul a fost ace
lași... Să se fi înțeles 
oare chimiștii din Bor
zești cu gîndaicul de 
Colorado ?“ suna ulti
ma propoziție a notei 
amintite.

Cine ne poate lămuri 
„misterul" acestei bi
zare „nonbeligera-nțe" 
dintre antidăunători 
șî... dăunători ? Anali
zele de laborator. Ele 
dovedesc negru pe alb 
că insecticidul cu pri
cina conținea numai 
0,56 la sută substanță 
activă, față de 5 Ia sută 
cit era normal. Cum 
de a scăpat pe poarta 
fabricii un 
produs, 
practică zero ? E la 
mijloc cumva. un acci
dent de expediție, o 
Încurcătură nedorită ? 
Răspunsul l-am găsit 
lntr-un voluminos do
sar aflat la procuratu
ra județului Bacău.

Dăunătorii își 
liniștiți de 

distrugind tu- 
cartofi. Unii

asemenea
cu eficiență

Zeci și zeci de recla- 
mații de această natu
ră adresate Uzinei chi
mice din Borzești, în- 
cepînd din 1968 și pînă 
spre sfirșitul anului 
1970. Piese la dosarul 
unei producții fără noi
mă, in afara oricăror 
rigori de calitate. Dar 
mai bine să cităm din 
raportul expertizei teh- 
nico-contabiile : „Din 
cercetarea a 4 666 bu
letine de analiză C.T.C. 
s-a constatat că un

anchetă 
socială

număr de 1 182 (!) nu 
s-au incadrat în preve
derile normelor inter
ne departamentale., 
Producția totală neeo- 
respunzătoare ? Apro
ximativ 3 800 tone !“ 
Valoarea daunelor ? în 
jur de 15 milioane. Fă
ră a mai adăuga la a- 
ceastă pierdere paguba 
produsă recoltelor de 
dăunătorii „tratați" cu 
„insecticidul" livrat de 
uzina din Borzești... 
Cine a ridicat aici „ba
riera" și a dat „cale li
beră" tonelor de insec
ticid ineficace și toc
mai prin aceasta, mai 
dăunător decit înșiși 
dăunătorii ?

Imensa majoritate a 
acestor tone-rebut tri
mise beneficiarilor din 
agricultură au avut ca 
punct de plecare o 
moară de la fabrica de 
ciment din Bicaz, în
chiriată temporar de

uzina borzeșteană, pen
tru producerea insecti
cidului „Detox" 5. O in
stalație improprie, fără 
aparatele de măsură 
și control care să ga
ranteze realizarea u- 
nui produs de finețe 
(în locul dozatoarelor 
obligatorii — dozaj cu 
lopata ! etc.). „Instala
ția. nu cunosc să fi 
fost omologată pentru 
producerea de insecti
cide 
ginerul T. 
tul " 
nei chimice, 
din funcție de cîteva 
luni. Normal era să 
mă interesez. Dar..." 
Cine afirmă că „n-a 
știut" ? Exact omul 
care avea drept atribu
ție elementară a func
ției și profesiei tocmai 
datoria de a ști ! Cum 
de a avut atunci cura
jul să pornească o pro
ducție de mii de tone 
fără a fi convins, ca in
giner, ca om aflat în 
fruntea unei fabrici, că 
o atare „instalație" 
corespunde normelor 
tehnice cerute de pro
cesul tehnologic al 
produsului respectiv ? 
„Normal era să mă 
interesez. Dar..."

Sint invocate intere
sele generale ale agri
culturii, rațiunile pla
nului. Răspunderile 
concrete sînt pulveri
zate în astfel de „ar
gumente". Implicațiile, 
vinovățiile exacte — 
ricoșate în abisul con-

Ilie TANASACHE 
Gh. BALTA

declară azi in
ii aș, fos- 

direfctor al uzi- 
destituit

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc în cursul dimineții de vineri 
solemnitatea înminăni de ordine ale 
Republicii Socialiste România, confe
rite unor lucrători din domeniul ocro
tirii .sănătății.

Distincțiile au fost mminate de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au asistat tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu. secretarul Consiliu
lui de Stat.

Adresîndu-se celor decorați, tova
rășul Emil Bodnaraș le-a transmis 
salutul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. înaltele distinc
ții de specialitate care v-au fost a- 
cordate — a spus vorbitorul — ex
primă recunoștința Comitetului Cen
tral al Partidului, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socialiste 
România, pentru meritele dobîndite de 
dumneavoastră prin muncă asiduă și 
competentă, prețioasele contribuții la 
desăvîrșirea autorității medicinei ro
mânești, fundamentată pe vechi și 
generoase tradiții. Ele exprimă in 
același timp încrederea de neclintit 
a conducerii noastre de partid și de 
stat in activitatea pe care o veți de
pune in continuare, împreună cu ma
rea armată a medicilor, cu întregul 
personal medical din țara noastră, 
pentru a contribui la îmbunătățirea 
sănătății publice, la formarea unui

om armonios dezvoltat, sănătos, ca
pabil de solicitările pe care evoluția 
modernă a societății noastre i le pune 
în față.

O dată cu urarea de activitate înde
lungată și rodnică, vă felicit pentru 
cinstea de purtători ai ordinelor re
publicane, care se adaugă titlului 
constant, titlului suprem al medicu
lui, de devotat slujitor al omului.

Luind cuvintul in numele celor de
corați, tovarășii Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, general-maior dr. 
Gheorghe Al. Costăchescu, Pius N. 
Brînzeu, rectorul Institutului de me
dicină din Timișoara, și Ioana I. 
Gheorghiu, farmacistă la Farmacia nr. 
1 din Brașov, au exprimat calde mul
țumiri conducerii partidului și statu
lui pentru prețuirea acordată ac
tivității lor, au asigurat că și în 
viitor vor milita cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea politicii sanitare a 
partidului și statului nostru, socotind 
aceasta ca o datorie de onoare pen
tru fiecare lucrător în domeniul ocro
tirii sănătății.

După solemnitate, conducătorii de 
partid și de stat prezenți s-au între
ținut într-o atmosferă călduroasă, to
vărășească, cu cei decorați.

(In pag. a ll-a)

LISTA CELOR
DECORAȚI

ÎN PAGINILE IV—V—VI

PROIECT

LEGE
privind încadrarea și promovarea în muncă

a personalului din unitățile socialiste de stat

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe președinte,
Primiți sincerele mele mulțumiri pentru cele mai bune urări trans

mise cu ocazia realegerii mele.
Vă doresc, tovarășe președinte, multă sănătate și mari succese în 

munca dv. de răspundere.
PAL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc pentru cele mai bune urări transmise cu ocazia reale

gerii mele. y
Vă doresc, tovarășe președinte, multi/sănătate și mari succese în 

munca dv. de răspundere. . /
JENO FOCK

Președintele Guvernului Revoluționar
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

PEKIN 4 (Agerpres). — Trimișii 
speciali transmit :

Cea de-a patra zi a vizitei în 
Republica Populară Chineză a de
legației de partid și guvernamen
tale române, conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit oaspe
ților români prilejul de a cunoaște 
noi aspecte ale vieții poporului 
chinez, ale muncii sale harnice, 
perseverente, pentru făurirea unei 
economii moderne, pentru ridicarea 
țării pe noi trepte ale civilizației 
socialiste.

Convorbirile care au avut loc 
pînă acum între delegațiile de 
partid și guvernamentale română 
și chineză, întîlnirile cu studenți, 
muncitori, cadre didactice, cu popu
lația Pekinului, ca și vizita de vi
neri dimineața la un mare combi
nat petrochimic înlesnesc contacte 
nemijlocite cu realitățile noi ale 
Chinei populare, mai buna cunoaș
tere a proceselor înnoitoare pe care 
le parcurge această țară, stabilirea 
unui dialog viu, în cadrul căruia 
oaspeți si gazde împărtășesc reci
proc experiența acumulată de cele 
două țări și popoare în construcția 
socialistă.

Pînă la obiectivul înscris în pro
gramul vizitei se străbate un drum 
pitoresc, printre nesfîrșite lanuri de 
orez, livezi și grădini bine gospo
dărite. Țărani și militari aflați la 
munca pe ogoare își întrerup pen
tru cîteva clipe activitatea spre a 
face semne prietenești, salutîndu-i 
cu căldură și însuflețire pe oaspe
ții români.

în vizita la combinatul petrochi
mic, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soția sa, Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai delegației române au 
fost însoțiți de tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, soția sa, Lin 
Cia-mei, precum și de Ci Pîn-fei, 
ministru ad-interim al afacerilor 
externe.

Pentru a-i întîmpina pe solii po
porului român, la intrarea în com
binat se aflau mii de petrochimiști, 
constructori, montori, tehnicieni, 
specialiști, membri ai familiilor lor, 
numeroși tineri care fac o caldă 
manifestare de simpatie, stimă și 
prețuire conducătorilor partidului 
și statului nostru. Platforma din 
fața clădirii administrative este

împodobită cu steaguri ale celor 
două țări, cu pancarte pe care stă 
scris : „Bun venit tovarășului 
Ceaușescu", „Un călduros salut de
legației de partid și guvernamen
tale române", „Salut poporului fra
te român", „Trăiască marea unitate 
dintre P.C. Chinez și P.C. Român 
pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar !“

Combinatul petrochimic, a cărui 
construcție a început în ultimii ani 
și se află în plină desfășurare, cu
prinde numeroase unități, printre 
care o rafinărie, trei fabrici de pro
duse chimice, două termocentrale, 
precum și o unitate a cărei activi
tate se desfășoară sub auspiciile 
universității Peita. Activitatea de 
proiectare, cercetare științifică, lu
crările de construcție și darea în 
funcțiune a instalațiilor avansează

simultan pentru a accelera ritmul 
construirii combinatului. Insta
lațiile care au fost date în 
exploatare livrează economiei chi
neze peste 100 de sortimente da 
produse chimice, de la benzine și 
uleiuri superioare, pînă la maso 
plastice și îngrășăminte chimice.

Primul obiectiv vizitat este rafi
năria cu instalații de cracare cata
litică, unde oaspeților li se dau 
ample explicații cu privire la pro
cesul tehnologic, automatizat. în 
sala tablourilor de comandă, oaspe
ții români se interesează îndeaproa
pe de modul de funcționare a uti
lajelor, de calitatea produselor, fe- 
licitîndu-i pe muncitorii și tehni
cienii de aici pentru realizările ob
ținute.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Continuarea convorbirilor 
oficiale româno-chineze
Vineri după-amiază, la Pekin au 

continuat convorbirile dintre dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
delegația de partid și guvernamen-

tală chineză, condusă de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
sala sporturilor din Pekin

Vineri după-amiază, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțită de tova
rășa Lin Cia-mei, soția tovarășului 
Li Sien-nien, și de tovarășele Hua 
Kuan, soția ambasadorului R. P. 
Chineze la București, și Maria 
Duma, soția ambasadorului Repu
blicii Socialiste România la Pekin, 
a vizitat sala sporturilor din capita
la chineză, unde a fost întâmpinată 
de Li Cin-ciuan, vicepreședintele 
Comitetului pentru cultură fizică și 
sport pe întreaga Chină.

Construcție vastă șl modernă, 
sala dispune de 18 mii de locuri. 
Aici se desfășoară mari competiții 
de tenis de masă, volei, baschet și 
alte sporturi. Datorită instalațiilor 
de care dispune, sala se poata 
transforma în patinoar artificial.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a felicitat călduros 
gazdele pentru această remarcabilă 
realizare și a mulțumit pentru ex
plicațiile primite.

Intr-una din fabricile combinatului petrochimic
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SERVICII MAI MULTE, 
MAI BUNE PENTRU

„MODERNUL”
TIMIȘOREAN, 

0 PRESTIGIOASĂ

Solemnitatea inminării 
unor ordine si medalii

Pescarii amatori din județul 
Iași sînt invitați (dacă mai era 
nevoie !) să-și pregătească un
dițele. După cum ne relatează 
Vasile Crăciun, președintele fili
alei județene de vînătoare și 
pescuit sportiv — toate iazurile 
destinate pescuitului sportiv au 
fost populate cu puiet de crap, ca
ras, mreană, clean și somn. In 
cadrul acestei acțiuni, numai din 
lazul Chirița — alimentat cu apă 
din Prut — „s-au transplantat" 
peste 7 000 kg puiet de pește în 
cele două iazuri de la punctul de 
agrement Cirlc de lingă Iași, 
precum și în iazurile sportive de 
la Pașcani și Strunga. Așadar, 
pescarii amatori au toate moti
vele să fie optimiști. Să nu uităm 
însă că din iaz și pină la undiță 
mai e totuși o cale...

POPULAȚIA SĂTEASCĂ
9

UNITATE
COMERCIALĂ

Cine n-a
corespuns 
la „rodaj“?

Conducător auto la Întreprin
derea de transporturi în comun 
din Cluj, Alexandru Tamas a 
pornit, intr-una din zilele trecute, 
cu autobuzul 31—Cj—1049 în ro
daj. A fost suficient să parcurgă 
citeva zeci de kilometri și, asu
pra autobuzului, era complet edi
ficat : nici un motiv să nu aibă 
deplină încredere In el ! In con
secință, a tras pe 
intrat în circiumă, 
colegii de serviciu 
țeau. Pentru a-l 
semne, și in condiții de... im
ponderabilitate ! Dar nou-nout 
fiind, autobuzul nu avusese încă 
timp să se acomodeze și cu o a- 
semenea „probă". In timpul unul 
viraj, a părăsit strada și a in
trat intr-o casă, dărîmind un pe
rete întreg și deteriorind o bună 
parte din mobilierul aflat în ca
mera în care pătrunsese. După o 
astfel de ..parare". șoferul și în
soțitorii săi, scăpați ca prin mi
nune cu viață, s-au făcut nevă- 
zuți, pornind care încotro spre 
casă. La scurt timp însă aveau 
să se convingă și de faptul că 
nici această fugă nu era sănă
toasă.

dreapta și a 
împreună cu 
care-l înso- 
verifica, pe

Dați-i adresa
într-una din zilele trecute, 

Ioan Nagy, factor poștal la 
Oficiul P.T.T.R. Satu-Mare, și-a 
pus în tolbă suma de 20 000 lei 
— reprezentînd pensiile a 23 de 
pensionari — și a pornit spre a- 
dresele celor în cauză. N-a mai 
ajuns însă la pici, unul din cei 
23 de destinatari ! A fost căutat 
acasă (Satu-Mare, str. Halta 
Amațl nr. 6), dar nici aici nu i 
s-a dat de urmă. S-a găsit doar 
un bilet prin care dumnealui a- 
nunța că... a plecat fără adresă. 
Dacă-1 întîlniți (24 de ani, 
1,72 m. înălțime, păr negru, 
poartă perciuni și mustață, iar 
în palma mlinii drepte, lingă de
getul mare, are o cicatrice pro
nunțată), îndrumați-1 spre... 
dresa de rigoare !

a-

Mita sub 
razele x

Dumitru Preoteasa din comuna 
Orlești (Vilcea) avea nevoie de 
un certificat medical. S-a pre
zentat in acest scop la circum
scripția sanitară Prundeni—Zăvi- 
deni. Din capul locului, medicul 
Cezar Ciobanu și asistentul me
dical Dumitru Pistol i-au dat a 
înțelege că asemenea înscrisuri 
nu se dau pe gratis. Din una din 
alta, au căzut la învoială. Fa- 
eientul a dat 200 lei, iar cei doi 
l-au dat certificatul de concediu 
medical. De îndată ce au bătut 
palma, ta ușa cabinetului de 
consultații au bătut însă și orga
nele de urmărire penală. La în
ceput medicul și asistentul (îm
preună cu care împărțise deja 
banii) au negat tîrgul. Dar, pe 
bancnotele primite de ei, erau 
înscrise cuvintele „furat-mită", 
citibile numai cu ajutorul raze
lor ultraviolete. Radiografia avea 
să arate deci diagnosticul cu 
precizie. Acum, urmează... tra
tamentul I

Introdusă cu dibăcie In forme, sti
cla — încinsă pînă la incandescență, 
la cele 1 300 de grade Celsius ale cup
toarelor — se transforma sub ochii 
noștri în vaze, servicii de cafea, scru
miere. Am surprins imaginea aceasta 
nu într-o fabrică de înaltă tehnicitate 
ci în unul din atelierele de producție 
ale cooperativei de consum Agigea, 
din județul Constanța. Imbinînd ini
țiativa cu posibilitățile locale, mește
rii cooperativei realizează o mare va
rietate de obiecte, răspund la nume
roase solicitări ale populației. în acest 
scop, au creat o vastă rețea de uni
tăți, însumînd 27 de ateliere, care 
prestează servicii 
dintre cele mai 
felurite și reali
zează o largă ga
mă de produse — 
începind cu con
strucția de căruțe 
și terminând cu 
capacul pentru a- 
xul ambreiaju- 
lui unor automo
bile.

Cooperativa de 
consum Agigea 
nu este un caz 
singular. Ținînd 
seama de spori
rea solicitărilor 
populației pentru 
lucrări și servicii 
— cooperația de 
consum dobrogea
nă a trecut — pe 
baza unui pro
gram bine chib
zuit — la extin
derea numărului 
de ateliere. Re
zultatul : în întreg județul, la 31 
martie a.c., numărul secțiilor de pres
tări depășise 660 — revenind, în me
die, 16 secții pe fiecare cooperativă de 
consum. Prin ele se realizează un vo
lum de servicii — pe un locuitor — 
de 2,5 ori mai mare decît media pe 
țară.

Analiza situației existente, a ceea 
ce s-a realizat și a posibilităților exis
tente a dus la concluzii importante 
pentru dezvoltarea puternică în viitor 
a activităților industriale și a rețe
lei de servicii care să permită sa
tisfacerea mai deplină a cerințelor 
populației, precum și crearea unor 
surse de venituri pentru cooperati
vele agricole de producție și pentru 
cele de consum. Rezultă, din analiza 
făcută, necesitatea dezvoltării unor 
servicii de largă solicitare cum sînt 
frizeriile, croitoriile, cizmăriile, pre
cum și înființarea unităților pentru 
repararea și întreținerea bunurilor 
de folosință îndelungată — compo
nente tot mai frecvente ale arsena
lului casnic. Ținînd seama de aceas
tă ordine de prioritate, înființînd în 
fiecare comună secțiile de bază, s-a 
pus accentul pe extinderea activități
lor mai puțin dezvoltate, pe introdu
cerea de noi servicii și repartizarea lor 
judicioasă pe teritoriu, pentru o cît 
mai bună deservire a populației. Ast
fel, în momentul de față, în numeroa
se comune există secții de : tîmplărie- 
tapițerie, tinichigerie, instalații elec
trice, reparații de obiecte de uz cas
nic, radio, zidărie etc., care vor rea
liza o producție-marfă (produse, in
clusiv servicii propriu-zise) în va
loare de 16,2 milioane lei.

Mai sînt și alte lucrări și servicii 
care au fost realizate, dintotdeauna, 
în cadrul comunei. Aici se executau 
ferestre, cărămizi, căruțe, cojoace, 
obiecte decorative ; cu forța de 
muncă de aici s-au ridicat case, s-au 
durat drumuri.

Biroul Comitetului județean de 
partid și Comitetul executiv al Consi
liului popular județean Constanța, a- 
nalizînd rezervele și posibilitățile ce 
există, au aprobat un plan de mă
suri privind dezvoltarea activităților 
industriale și a prestațiilor de servi
cii de către cooperativele agricole'de 
producție, cooperativele de consum 
și meșteșugărești. Este o facțiune co

ordonată, gîndită în așa fel încit să 
se evite paralelismele, dublarea efor
turilor și eventualele omisiuni ce ar 
rezulta dintr-o dezvoltare necorelată 
a acestor activități.

Construcțiile tot mai numeroa
se — care se ridică în fiecare lo
calitate, fac necesară dezvoltarea și 
pe plan local a producției materia
lelor de construcții — cărămidă, var, 
țiglă, piatră prelucrată — astfel in
cit să satisfacă, in condiții mult mai 
bune, necesitățile fiecărei comune în 
parte. Conform planului amintit.

• Un amplu program de dezvoltare a activităților 

industriale și serviciilor în satele dobrogene

• Valoarea prestării de servicii la un locuitor 

întrece de 2,5 ori media pe țară

• Materiale de construcții în valoare de peste 

10 milioane lei

în domeniul materialelor de con
strucții, urmează a se realiza de 
către cooperația de consum. în 
atelierele proprii, două milioa
ne de cărămizi, 1 500 tone de 
var, 50 de mii de țigle, prefabricate 
din beton în valoare de 400 mii lei, 
șase mii tone de balast extras din 
rnare etc. în același timp, în C.A.P. 
urmează a se realiza prin 23 de coo
perative circa șase milioane cărămizi, 
prin alte 35 se vor produce peste 
4 500 tone var, la Săcele se vor exe
cuta 50 000 buc. țigle din ciment etc. 
Cooperativele agricole de producție 
vor confecționa, de asemenea, în coo
perare cu cele de consum 300 de că
ruțe, vor realiza prefabricate, sute de 
mii de cărămizi, importante cantități 
de var, iar în 50 de cooperative se 
vor organiza echipe de constructori 
care să execute atît construcțiile ne
cesare unităților agricole, cît și ale 
cooperatorilor. Cooperația meșteșu
gărească va executa garduri din pre

fabricate de beton și sîrmă, uși, fe
restre etc. Gama de produse ce vor 
fi realizate, serviciile care se vor 
executa, vor trebui să ducă treptat, 
în cele din urmă, la formarea unei 
adevărate industrii comunale care 
să contribuie la ridicarea nivelului 
de trai al populației din zona res
pectivă.

Planul de măsuri amintit prevede, 
o serie de sarcini care să per
mită punerea în valoare, într-o 
mai mare măsură, a tuturor re
zervelor din fiecare comună. Por

nind de la aceste 
considerente — cît 
și de la ideea că 
și activitatea co
mercială este în 
esență tot un ser
viciu prestat popu
lației — se are în 
vedere și aprovi
zionarea rețelei 
de magazine cu o 
serie de produse 
obținute în sec
țiile coperative- 
lor. în dome
niul industrializă
rii și semiindus- 
trializării produ
selor agro-ali- 
mentare, de pildă 
se preconizează 
obținerea a 55 
tone de brînză (de 
la cele 5 000 de 
oi ale cooperației 
de consum), reali
zarea — prin sa
crificarea porci

lor și ovinelor din gospodăriile 
anexe — a 200 tone preparate de 
carne, 150 tone de murături diverse. 
De asemenea, se va mări producția 
la tricotaje și alte produse textile in 
vederea obținerii unui volum în va
loare de 600 mii lei. Cooperativele 
agricole de producție vor furniza 
700 tone de smintînă, 63 000 hl lapte, 
81 500 buc. mături, 6 800 buc. coșuri 
de răchită, murături în valoare de 
870 mii lei etc.

Programul inițiat de organele de 
partid și de stat din județul Con
stanța este rezultatul analizei posibi
lităților identificate pînă acum, dare 
cert că, prin muncă temeinică, unită
țile cooperatiste vor găsi noi surse și 
rezerve de depășire a producției și 
de dezvoltare a serviciilor, bineințeles 
cu condiția ca produsele să aibă asi
gurată desfacerea, iar respectivele 
servicii să răspundă unor solicitări

George POPESCU

în centrul orașului Timișoara, 
Ia întretăierea principalelor ar
tere de circulație și linii de 
transport în comun, se află am
plasat magazinul „Modern", una 
din cele mai mari și reprezen
tative unități comerciale din ju
dețul Timiș. în perioada cinci
nalului trecut, magazinul a vîn- 
dut, în medie, anual, mărfuri in 
valoare de 75 milioane lei, ceea 
ce reprezintă a cincea parte din 
totalul desfacerilor organizației 
comerciale locale „Textile-încăl- 
țăminte". Planul de vinzări pe 
acest an crește sensibil, față de 
realizările anterioare. Cu toate 
acestea, încasările sint superioa
re cotelor planificate. în cinci 
luni, bunăoară, valoarea mărfu
rilor vîndute populației a însu
mat 34 186 000 lei, cu 3 526 000 lei 
mai mult decît era prevăzut. 
Care să fie „secretul" acestor 
succese 7 Responsabila unității, 
Solomia Giurgiu, care este și se
cretara organizației de partid de 
la O.C.L. textile-incălțăminte — 
ne spune că toți cei 74 de sala- 
riați ai magazinului, dintre care 
68 sînt femei, sînt animați de 
aceeași dorință : servirea exem
plară a fiecărui cumpărător. A- 
ceasta înseamnă un fond de măr
furi tot mai bogat și diversifi
cat, metode moderne și rapide 
de servire, înțelegere și recepti
vitate față de gusturile și pre
tențiile cumpărătorilor.

O vizită prin cele șase raioane 
ale magazinului (de țesături de 
bumbac, mătase și lînă, de stofe, 
tricotaje și lenjerie pentru băr
bați și femei, de ciorapi, merce
rie și cravate, de încălțăminte 
sau de cosmetice-parfumerie) 
are darul să ne convingă de a- 
bundența de produse în rafturi, 
de practicarea unui comerț civi
lizat. Consemnăm că alături de 
forme operative de informare și 
servire, ca de exemplu expu
nerea deschisă sau plata direct 
la vinzător, a fost introdusă și 
autoservirea. Orarul de func
ționare non-stop al magazinului 
(zilnic de la 8 dimineața pină la 
8 seara), este un alt element de 
comerț modern care determină 
un mare aflux de vizitatori și 
cumpărători. Situațiile statistice 
arată că în fiecare zi trec pra
gul acestui magazin circa 30 000 
de vizitatori. Acestea sînt doar 
citeva cifre care vorbesc de la 
sine despre aprecierea de care se 
bucură „Modernul" timișorean în 
rîndul populației locale și a tu
riștilor ce poposesc in orașul 
de pe Bega.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii'

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
pentru contribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului în domeniul ocrotirii sănătății 
populației din țara noastră, s-au con
ferit :

Ordinul „Meritul Sanitar" clasa 
I, tovarășilor : Eugen 1. Abu- 
rel. Matei Gh. Balș, Vlad C. Bîlbîie, 
Pius N. Brinzeu, Corneliu Constanti- 
nescu. Gheorghe Al. Costăchescu, 
Ivan B. Dan, Mihai Duca, Dan M. 
Enăchescu, Oscar A. Franche, Dan I. 
Gavriliu, Eugen P. Mareș, Gheorghe 
Gh. Niculescu, Gheorghe Al. Olânes- 
cu. Radu Păun, Alfred D. Rusescu, 
Oscar N. Sager, Dumitru Ștefănescu, 
Vlad Voiculescu, Dumitru Vereanu, 
Marin Voiculescu, Constantin Gh. 
Zamfir.

Ordinul „Meritul Sanitar" cla
sa a Il-a, tovarășilor : Mihail 
A. Aldea, Ilie Ardeleanu, Ion Baciu, 
Bernard Barhard, Ion A. Birzu, Petru 
P. Brînzei. Gheorghe T. Badinski, 
Gheorghe Cadariu, Ion Chiricută, O- 
noriu I. Coman, Aurel M. Denischi, 
Dumitru D. Dobrescu, Paul Doczy, 
Nicolae N. Gheorghiu, Paul Gheor
ghiu, Dumitru V. Grozea, Iancu Gon- 
țea, Ștefan A. Girbea, Ion Hociotă, 
Ioan I. Hosu, Stoian P. Ionescu, Er
nest Kahana, Samuel Kahane, Du
mitru N. Manoleiscu, Emil C. Măgu- 
reanu, Anton V. Moisescu, Ion Gn. 
Moraru, Dumitru P. Paraschiv, Ion 
Pop D. Popa, Victor D. Popescu, Va
sile Predescu, Răzvan Prișcu, Gheor
ghe T. Puchiu, Gheorghe P. Purge, 
Comeliu A. Radu, Ionel I. Seitan, 
Constanța Ștefănescu C. Parhon, 
Geza G. Szekely, Liviiu T. Suciu, Ște
fan I. Teodorescu, Grigore C. Teodo
rovich

Ordinul „Meritul Sanitar" clasa a 
IlI-a, tovarășilor : Florin A. Alexe, 
Oreste V. Alexiu, Ștefan Gh. Anto
nescu, Eugenia T. Anton, Mihail C. 
Anton, Stelian C. Arimie, Adrian I. 
Atineu, Clement C. Baciu, Paul E. 
Barbul, Traian C. Bădnilă, Jenica A. 
Băbălău, Ion T. Bălan, Victoria- 
Viorica C. Băleanu, Octavian I. Ber- 
logea, Valeria V. Boeru, Călin P. 
Boișteanu, Ioan I. Bozdoc, Alexan- 
dru-Vasile V. Bradu, Iosif A. Braun, 
Iosefina-Maria St. Bugeac, Constanța
C. Buiuc, Eugeniu S. Catană, Lu- 
cian-Hristu D. Calciu, loan Gr. Ca- 
lenic, Constantin Gh. Capătă, Flo- 
rea M. Cilianu, Atena N. Cinezeanu, 
Horia Tr. Costinescu, Gheorghe M. 
Ciocan, Speranța V. Ciohat, Ștefan 
M. Cismaru, Sabin V. Ciurdăreanu, 
Emilia Chiorcea, Ion Dancu, Ilie A. 
Daniel, Constantin I. Dumitriu, Ruse 
F. Dianu, Constantin T. Dima, Aurel
D. Diaconu, Elena N. Dobre, Sevas- 
tița T. Dobrea, Nerva-Viorel N. Dră- 
gilă. Corneliu I. Dudea, Alexandru 
D. Duminică, Nicolae Gh. Dumitres
cu, Mircea I. Diaconescu, Romulus 
L. Deac, Ionel I. Dijmărescu, Necu-

lae M. Diaconescu, Gheorghe T. Di- 
nescu, Ernest-Anton V. Eiszler, loan 
V. Filip, Ioan-Iuliu I. Florian, Ana L. 
Georgescu, Mircea I. Georgescu, 
Constantin Gh. Grigorescu, Sonia P. 
Georgescu, Leonid T. Gheorghiev, 
Emilian Gh. Gheorghiu, Gheorghe S. 
Gheorghiu, Ioana I. Gheorghiu, Stela 
A. Ghițescu, Gheorghe C. Girbea, 
Aurel-Toma D. Herasim, Emil C. 
Harnagea, Pincu I. Herșcovici, Su- 
zana I. Horjea, Ilie I. Iliescu, Ioan 
I. Ionescu, Traian G. Io’nescu, Victor- 
Costel C. Ianculescu, Mircea-Grigore 
G. Iacob, Ștefan-Mihail M. Iordă- 
chescu, Radu Gh. Ispas, Francisc F. 
Jeszenszky, Viorel I. Junie, Albert 
S. Kacsd, Ștefan-Francisc L. Kompo, 
Tiberiu-Adalbert T. Laza, Iuliu C. 
Lenghel, Gheorghe Gh. Leventi, 
George Gh. Litarcek, Elena V. Ma
rinescu, Ovidiu-Alexandru I. Mari
nescu, Ileana Ai. Marinov, Iulia E. 
Matei, Vladimir V. Maximilian, 
George D. Medrea, Ștefan Gh. Mi- 
hăiescu, Alexandru Gh. Macovescu, 
Nicolae C. Manta, Dumitru-Constan- 
tin S. Mihăilescu, Iulian Mincu, Ioan 
E. Mîndrilă, Virgiliu I. Moisescu, 
Sofiea I. Moscovici, Ioan V. Mure- 
șan, Petre Mureșan, Radu Virgil 
Moian Moisă, Vasile I. Nagy, Gheor
ghe Gh. Nan, Camil S. Naum, Ale
xandru D. Nedelcu, Gheorghe M. Ni
culescu, Traian-Ioan P. Nedelcu, 
Mircea N. Olteanu, Eugen P. Oroian, 
Dumitru Gh. Palade, Maria I. Pastia, 
Ilie D. Pavelescu, Ioan G. Păunescu. 
Valentin N. Petrescu, Petru N. Pe- 
trovici, Alexandru I. Perjul, Lauren- 
țiu Pilat, Olga P. Pogolsa, Eugen 
I. Pop, Corvin-Ioan I. Palcău, Euse- 
biu I. Popescu, Gheorghe I. Popes
cu, Ovidiu N. Popovici, Mircea I. Pos
teucă, Virgiliu Romului N. Prundiș, 
Ion G. Purdea, Tudor Nicolae C. Ra- 
coveanu, Constantin S. Radu, Ilie T. 
Rusu, Valeriu I. Rugină, Claudiu 
Sava, Leon V. Sava, Daria V. Sabău, 
Liviu A. Sabău, Costin T. Sandu, 
Petre S. Scafa, Petru P. Serafimov, 
Gheorghe I. Sima, Irina-Elena E. 
Stan, Viorica I. Suteu, Gheorghe P. 
Stănicioiu, Luca I. Stanciu, Marian 
D. Stanciu, Stelorian I. Stănescu, San
du Al. Sturdza, Ileana P. Szabo, Ar
min E. Szekely, Abraham S. Scha
chter, Tiberiu F. Seicaru, Ladislau I. 
Schuller, Victor V. Sișman, Costache 
A. Stefan, Ștefan Șuțeanu, Claudiu 
L. Taindel, Constantin-Eugeniu S. 
Turcu, Radu C. Tănasie, Ioan I. Tăn- 
șanu, Naim I. Themo, Gheorghe Teo
dora, Toader St. Tudoriu, Dumitru 
V. Tulbure, Nieolaie I. Turcu, Nico
lae I. Udrea, Maria P. Ursan, Ro- 
tislav I. Vasiliev, Constantin V. Ve- 
lisarato, Emil V. Viciu, Ion V. Voi
culescu, Gheorghe Zamfir, Marla A. 
Zamfir, Iulia I. Zavati, George Zaha- 
riade.

Prin același Decret al Consiliului 
de Stat, un număr de 567 tovarăși au 
fost distinși cu Medalia „Meritul 
Sanitar". (Agerpres)

I Salvați...
| salvamarii!

Sezonul turistic la mare a în
ceput. Pe țărmul de la Mamaia 
«1 pînă la Mangalia întîlnești 
acum zeci de mii de turiști, a- 
matori de baie în mare. Locurile 
periculoase au fost, ce-i drept, 
marcate din timp cu balize. Dar 
unde sînt „salvamarii ?". în mai 
toate stațiunile de pe litoral, ei 
nu pot fi găsiți la post. Pentru 
că, în timp ce ambarcațiunile 
lor stau aliniate pe uscat, mulți 
dintre ei preferă să plece în larg 
la pescuit. Serviciul „Salvamar" 
pare un amănunt pe care orga
nizatorii vacanțelor la mare l-au 
neglijat. Cine se oferă să-1 sal
veze ți să-1 aducă pe linia de 
plutire 7

Trei gemeni
Internată acum citeva zile la 

maternitatea din orașul Baraolt 
(Covasna), Ana Racolța din sa
tul Belin-Vale a născut trei ge
meni. Nașterea, supravegheată 
de medicul Bogdan Istvan, a 
decurs în condiții normale. Atît 
mama, cît și noii născuți se simt 
bine. Ana Racolța, în virstă de 
34 de ani, este mamă a încă 9 
copii. Să-i urăm sănătate, iar cei 
12 copii să-1 aducă în casă nu-12 copii să-i aducă în casă 
mai bucurii !

Rubrică redactată de :
Dumitru TlRCOîJ 
Gheorghe DAVID 

ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pe urmele lui Tudor
TG. JIU (corespondentul „Scînteii", 

M. Dumitrescu). — între multiplele 
acțiuni organizate în județul Gorj 
cu prilejul aniversării a 150 de ani 
de la mișcarea revoluționară din 
1821, se înscriu și adunările populare 
care au avut loc ieri la Tismana și 
Glogova, localități legate de impor
tante momente ale vieții și activității 
lui Tudor Vladimirescu. Cu prilejul 
acesta a avut loc dezvelirea unei 
plăci comemorative fixată la intrarea 
în incinta mînăstirii Tismana, unde 
Tudor Vladimirescu a organizat o 
bază de pregătiri și de rezistentă a 
mișcării revoluționare de la 1821. 
Sute de cetățeni ai comunei, tineri și 
vînstnici din împrejurimi, au venit 
să cinstească memona eroului de la 
Vladimiri, participînd la festivitățile 
organizate în mijlocul unei naturi 
deosebit de darnice.

în comuna Glogova, la casa muzeu 
unde, cu peste 150 de ani în urmă, 
Tudor și-a petrecut o parte din anii 
tinereții la ospitalierii glogoveni, a 
avut loc, tot ieri, dezvelirea unei 
plăci comemorative. Un reușit pro
gram artistic, susținui de pionieri și 
școlari din comună, a completat pro
gramul festivităților de la Glogova.

In colecțiile „Biblioteca de 
istorie" și „Evocări" ale Insti
tutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. au apărut :

— TUDOR VLADIMIRES
CU '821 de acad. A. 
Oțetea.

— DIMITRIE MARINES
CU de Constantin 
Pîrvulescu, George- 
ta Tudoran.

— SOCIALISMUL EURO
PEAN ȘI MIȘCAREA 
MUNCITOREASCA Șl 
SOCIALISTA DIN 
ROMANIA de N. Co- 
poiu.

— TEZAUR DIN VEA
CUL TRECUT de El. 
Georgescu

(Urmare din pag. I)

siderațiilor generale. Spe
culațiile verbale n-au însă 
cum metamorfoza în in
secticid tonele de sub
stanță inactivă, pe care, 
după cum am văzut, gîn- 
dacii de Colorado le-au 
devorat cu frenezie, ca pe 
o aleasă delicatesă „breve
tată" la Borzești. Tocmai 
interesele majore ale agri
culturii, invocate insistent 
acum pentru acoperire, in
terese de care se prevalea
ză cel implicați, erau în
călcate în mod grosolan. 
Tocmai împotriva acestor 
interese s-au produs cele 
aproximativ 3 800 tone in- 
secticid-rebut, arme fără 
efect în arsenalul de apă
rare a recoltelor.

Astfel de abateri de la
mecanismul verificat al
producției noastre sociale 
dezvăluie, din păcate, o
stare de lucruri mult mai 
gravă. Aici a prins rădă
cini concepția — total străi
nă moralei noastre, blama
tă de societate — de a da 
producție de dragul pro
ducției. Că, ceea ce ieșea 
de pe poarta fabricii nu 
aducea nimănui nici un fo
los, că tonele asvîrlite în 
circuitul economic nu-și 
dovedeau nici o utilitate, 
asta nu mai interesa. în 
aceste condiții, cind se 
realiza un produs fără fo
los, se poate spune că, de 
fapt, instalațiile lucrau în 
gol. Eforturile unui întreg 
colectiv se cheltuiau în 
van, într-o muncă de Slsif.

Obsedată pur și simplu 
de ideea de a produce cît 
mal mult — vom vedea 
Îndată de ee anume era 
animată această obsesie 1 
— conducerea uzinei ră- 
mîne surdă la zecile de re- 
clamații, sesizări, ignoră

rapoartele propriilor subal
terni. Iar atunci cind do
sarul cauzei se umflă peste 
poate, se recurge, nici mai 
mult nici mai puțin, decît 
Ia... falsificarea documen
telor de producție ! (Pînă 
de curînd, se identificase 
un număr de 533 certificate 
de... — ne vine greu să
pronunțăm, în acest con
text. cuvintul — calita
te (?!?) false).

Odată instaurat falsul ca 
sistem de la măsluirea 
certificatului de calitate, 
act însoțitor al mărfii, 
și pînă la „modifica
rea" inseși a buletine
lor de analiză interne, 
nu-i decit un pas. „Calita
tea" unor loturi este bătă
toare la ochi, procentul de 
substanță activă apropiin- 
du-se tot mai mult de zero. 
Și atunci 7 „Pe buletinele 
de analiză ale unor loturi 
necorespunzătoare se scria 
de către inginerii Ștefani» 
Cojocaru, Ștefan Popescu, 
Alexandrina Olarian sau 
de către subsemnatul, ad
notările „recondiționară" 
sau „remediere". Dar noi 
știam că nu există posibili
tatea de a se face aceste 
operații, Intrucît instalația 
nu permitea acest lucru" 
(ing. Teodor Verde).

Deci adnotările „recondi- 
ționare", „remediere" erau 
doar simple cuvinte, praf 
în ochii lumii, bătaie de 
joc. De ce nu erau luate 
în considerație 7 Pentru că, 
evident, nu erau profitabi
le 1 „Dacă produsul s-ar 
fi reîntors In instalații — 
precizează același inginer, 
Verde — s-ar fi distrus la 
fiecare lot necorespunzător 
cite 1000 de saci, în va
loare de aproximativ 2 500 
lei, ceea ce nu s-a făcut". 
Dincolo de implicațiile pe
nale, falsurile grosolane 
conturează • mentalitate

total străină de normele 
statornicite în viața noas
tră socială. Certificatele 
contrafăcute, adnotările for
male urmăreau un singur 
scop : acela de a acoperi 
produsul prost, de a-l pune 
sub „protecția", sub „girul" 
unei hîrtii parafate și sem
nate in „regulă". Desprin
dem de aici practica noci
vă, pe care am întîlnit-o 
și în alte împrejurări, de 
a „trage pe sfoară" bene
ficiarul, de a-l „păcăli". 
Cine este însă... păcălitul 7 
O firmă concurentă 7 Ci
neva cu interese opuse

Indivizi și colectivele uma
ne, din acel profund etic 
„contract social" care stă 
la baza orinduirii noastre.

Pe poarta Uzinei chimice 
din Borzești au ieșit o vre
me — da, putern spune 
deschis — fraudulos cite
va mii de tone de insecti
cid care s-a dovedit fără 
nici o valoare. Normal, o 
asemenea „producție" n-a 
putut fi acceptată, iar ra
țiunile în numele cărora a 
fost fabricată, refuzate.

Derogările de la legile fer
me ale calității, în mecanis
mul nostru economic, nu

timii ani, în întreaga noas
tră economie problemele 
calității produselor sînt a- 
bordate la modul imperativ. 
Prin februarie 1970, o un
dă din această preocupa
re pare că pătrunde și în 
Uzina chimică din Bor
zești. Se instituie un co
mandament, cu atribuții 
ferme în această direcție. 
Dar, activitatea acestuia 
sucombă înainte de a îm
plini... o lună de existen
ță. De ce 7 O spune însuși 
inginerul Haș, fostul di
rector : ...„Am Instituit un 
comandament la instalațiile

Cum este justificată mă
sura 7 Evident, prin prisma 
Intereselor de plan (17). Se 
face apel la bunul mers al 
uzinei, al producției. Cine 
nu vibrează la cuvintele 
despre rațiunile planulv, 
ale producției 7 Dar ce fel 
de „producție" invoca Teo
dor Haș 7 Producția pe 
care o comisie numită de 
dinsul o refuza dintr-o ele
mentară datorie profesio
nală. „Bunul mers" al în
treprinderii 7 Ca și cum a- 
cesta ar fi un scop în sine, 
realizabil prin efortul steril

■
v v

celor pe care le pro
movează producția noas
tră socială 7 Se înțe
lege că nu. Conștiința că 
eu, producător, îți dau o 
marfă bună, ca și tu, la 
rindu-ți, să fii în măsură 
să-ți îndeplinești la fel în
datoririle încredințate de 
colectivitate, reprezintă, în 
cadrul orinduirii noastre 
socialiste, suportul etic ce 
guvernează efortul de spo
rire necontenită a avuției 
naționale. Ce înseamnă, în 
definitiv, calitatea în so
cietatea socialistă 7 Nu nu
mai un simplu atestat al 
mărfii ci, în primul rînd, o 
efigie de demnitate, ce în
nobilează munca milioane
lor de oameni și a fiecă
ruia în parte. Calitatea 
face parte din acea uriașă 
înțelegere mutuală intre

pot fi judecate altfel decît 
ca derogări de Ia normele 
responsabilității civice, ale 
conștiinței. Societatea este 
în drept să ceară de la 
fiecare dintre membrii ei, 
cu atît mai mult de la cei 
cărora le-a încredințat o 
funcție de conducere, înde
plinirea riguroasă, exem
plară a îndatoririlor profe
sionale și sociale, slujirea 
devotată a intereselor fun
damentale comune. Calita
tea producției face parte 
din sistemul nostru de va
lori și nu ne putem în
șela unul pe altul, nu pu
tem abdica de la parame
trii ei normali, fără să a- 
ducem daune economiei, 
deci, fără să lezăm intere
sele fiecăruia în parte și 
ale tuturor.

După cum se știe, în ul-

de insecticide, însă l-am 
desființat în aceeași lună, 
intrucît nu se mai obținea 
cantitatea pe care trebuia 
să o realizăm".

Faptul în sine indică un 
mod cel puțin bizar de a 
privi lucrurile. In atari 
împrejurări, oricare con
ducător de unitate ar fi 
luat în seamă semnalul de 
alarmă, ar fi considerat 
drept o obligație morală 
inițierea acelor acțiuni 
care să ducă la eradicarea 
cauzelor ce impietau a- 
supra calității. Responsa
bilitatea socială cu care 
fusese investit Teodor Haș 
îi cerea să nu îngăduie o 
stare de lucruri care adu
cea prejudicii uzinei, eco
nomiei. Fostul director 
însă procedează exact pe 
dos, răsturnînd logica.

al fabricării unor tone fără 
valoare. Nu există nici un 
„bun mers" al întreprinde
rii atît timp cît beneficia
rul e lezat, cît timp marfa 
ce ajunge la el nu-î este 
de nici un folos !

După cum am aflat și de 
la Ministerul Industriei 
Chimice. goana aceasta 
după plan nu era chiar atît 
de:., dezinteresată. în peri
oada în care uzina din Bor
zești a pompat către agri
cultură cîteva mii de tone 
de substanță — activă doar 
în... certificatele Însoțitoare 
— personalul T. A. al fa
bricii. pentru aceste „me
rite". a încasat peste un 
milion de lei premii ! (Di
rectorul T. Has a primit 
36 000 lei, ingmerul-șef 
Gh. Uță — 24 000 lei. Ște

fan Popescu — 27 000 lei, 
Ștefania Cojocaru — 16 000 
lei etc.). Și încă ceva : in 
timp ce instalația era silită 
6ă producă cît mai multe 
tone-rebut, în timp ce alții 
se „omorau" cu falsurile, 
fostul director „lucra" și 
el la consolidarea faimei 
de... inovator. Faimă răs
plătită cu premii în valoare 
de 53 000 lei ! (Nu știm ce 
anume a inovat T. Haș în 
uzina încredințată pe mină. 
Știm însă exact ce a ieșit 
pe porțile uzinei !).

Spre a evidenția resortu
rile „morale" ale poziției 
inginerului Teodor Haș. re
producem aici dialogul 
desfășurat la Combinatul 
petrochimic Pitești. unde 
îndeplinește în prezent 
funcția de șef al serviciu
lui inginerie chimică :

— De ce ați plecat de 1« 
Borzești 7

— Pentru că, după desti
tuire mi se încredințase un 
post prea mic, necorespun
zător pregătirii și îndelun
gatei mele experiențe în 
chimie (17). (Pentru a în
lătura orice confuzie, adu
cem la cunoștința cititori
lor că. în fapt, lui T. H. 
1 se încredințase postul 
bine retribuit de șef ad
junct al serviciului de cer
cetare din cadrul Grupului 
industrial petrochimic Bor
zești).

In coloanele ziarului nos
tru s-a mai scris nu o dată 
despre draparea interese
lor personale în mantia in
tereselor generale. După 
cum se vede, ravagiile pe 
care le pot produce indi
vidualismul, mentalitatea 
hrăpăreață, nu sînt de sub
estimat. Cei minați de ast
fel de tare calcă in pi
cioare normele etice ale 
profesiei. răspunderea pa 
care le-a încredințat-o so

cietatea. încrederea acorda
tă — în fond, cele mai ele
mentare cerințe morale : 
cinstea și onoarea. Mo
bilul 7 Un ban în plus, 
stons prin fals grosolan, 
prin necinste. Sub ochii 
cui 7 Ai factorilor de con
ducere de la Grupul in
dustrial petrochimic-Bor- 
zești (ing. Zamfir Stancu, 
directorul coordonator ol 
grupului, știa, de pildă, 
cum se „lucrează" la Bi- 
caz, știa că instalația nu-i 
omologată și totuși...).

Stîrnește nedumerirea 
faptul că practica falsului, 
a „păcălelii" beneficiarilor, 
a producției de dragul unor 
interese mercantile, nu a 
fost detectată la vreme de 
organizația de partid din 
fabrică și de comitetul de 
partid pe grupul industrial. 
Atmosfera nocivă de aici 
a fost mult prea tîrziu dez
văluită — abia atunci cind 
s-au ivit consecințele aces
teia. Reacția tîrzie a comi
tetului de partid, ca de alt
fel și a organelor de partid 
locale, arată clar că pulsul 
adevărat al vieții de uzină 
nu era cunoscut în profun
zimea lui. că semnele dere
glărilor nu au constituit, 
din păcate, motive temei
nice de reflecții și analiză 
pentru a se ajunge astfel 
la cauzele reale ce le ge
nera.

Ca autori ai prejudiciilor 
materiale și morale vino
vății vor fi puși să răs
pundă în fata justiției pen
tru faptele lor Cum ră- 
mîne insă cu responsabili
tatea celor care au tolerat 
acest climat de mentalități 
retrograde, cu cei care au 
îngăduit, cu sau fără știin
ță, transformarea unei pro
ducții necesare societății în 
mijloc direct de satisfacere 
a poftelor de chiverni
seală 7
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VIZITA IN R. P. CHINEZĂ a DELEGA ȚIEI Controlul de calitate
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 
CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

și standardizarea 
metodelor de analiză

(Urmare din pag. I)

în continuare este vizitată noua 
fabrică de cauciuc sintetic, care a 
dat recent primele șarje. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întreabă gazdele 
în cit timp a fost construită această 
unitate.

— într-un an, se răspunde.
— Este un termen foarte scurt, 

apreciază conducătorul delegației 
române. Merită ca și specialiștii 
noștri să rețină aceasta.

Oaspeții sînt invitați să urmă
rească diferitele etape ale procesu
lui de producție, le sînt prezentate 
mostre de cauciuc sintetic.

Pe parcursul vizitei în acest 
combinat, unde lucrează peste 8 000 
de muncitori, membrii delegației 
române se opresc în repetate rîn- 
duri pentru a discuta cu oamenii, 
se interesează de parametrii teh- 
nico-funcționali ai instalațiilor, de 
capacitatea de producție, de nivelul 
calitativ al produselor realizate. De 
o parte și de alta a drumului stră
bătut în incinta combinatului pot 
fi văzute numeroase șantiere ale 
altor obiective în curs de con
strucție ; peste tot se simte pulsul 
unei activități intense. O discuție 
interesantă are loc în legătură cu 
procedeele originale folosite aici 
pentru epurarea apei utilizate în 
procesul de producție. După apli
carea acestor procedee, apa este 
întrebuințată atît la irigații, cit și 
pentru crearea unor baze piscicole. 
Discuțiile se desfășoară în fața u- 
nor mari bazine, amenajate în ime
diata apropiere a stației de epurare 
a apei.

în sala principală a clădirii ad
ministrative, între oaspeți și gazde 
are loc o amplă convorbire. Ală
turi de cadre de conducere și mun
citori fruntași din combinat sînt 
prezenți Iu Cin-li, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, președintele 
Consiliului de Stat al Planificării, 
Sun Siao-fen și Si Ciu-cian, ad- 
juncți ai ministrului industriei chi
mice și combustibilului, precum și 
Ciu Hua-min, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

— Știm că România are bogate rea
lizări în domeniul industriei petro
chimice și am dori să procedăm la 
un schimb de experiență care ne-ar 
fi de un real folos — a spus Pin 
SU-cen, secretar al comitetului de 
partid și președintele comitetului 
revoluționar al combinatului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat utilitatea schimburilor de 
experiență de acest fel.

— Să învățăm unii de la ceilalți 
în domeniul cercetării științifice și

PRESA CHINEZĂ 
DESPRE VIZITA

DELEGA ȚIEI
ROMÂNE

Oaspeții sînt salutați cu deosebită căldurâ de populația Pekinului

In mijlocul muncitorilor de la combinatul petrochimic

al aplicării în practică a rezultate
lor lor, a spus conducătorul delega
ției române, putînd astfel soluționa 
mai ușor unele probleme care se 
ridică în procesul de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de numărul și modul 
de pregătire a specialiștilor, a ca
drelor științifice, de modul cum se 
desfășoară activitatea de cercetare.

Gazdele dau răspunsuri amănun
țite, arată pe larg cum se realizează 
în activitatea de cercetare îmbina
rea dintre cunoștințele cadrelor de 
tehnicieni și specialiști cu expe
riența bogată a muncitorilor cu 
stagiu îndelungat în producție ; e- 
xistă, în același timp, o strînsă și 
permanentă colaborare cu universi
tatea Peita din capitală și cu insti

tutul de specialitate din Lanciou de 
pe lîngă Academia de științe.

Discuția continuă apoi în legă
tură cu activitatea organelor de 
conducere colectivă din combinat, 
cu rolul și atribuțiile comitetului 
de partid și ale comitetului revo
luționar, pentru buna desfășurare 
a procesului de producție și de e- 
ducare comunistă a colectivului.

în încheierea întîlnirii cu cadrele 
de bază din combinat a luat’ eu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Doresc, în primul rînd, să salut 
în mod cordial întregul colectiv al 
combinatului petrochimic și să 
exprim mulțumiri pentru explica
țiile care ne-au fost date, pentru 
tot ce am văzut aici.

Am fost informați că acest com

binat a fost construit într-un ter
men foarte scurt și în condiții bune. 
Vă felicit pentru aceasta !

Și noi construim asemenea com
binate. Cred că ar fi util cg între 
combinatul dv. și unele combinate 
de la noi să existe relații de cola
borare și schimburi de experiență. 
Am saluta cu plăcere ca o delega
ție a dv. să viziteze România și 
combinatele noastre petrochimice.

După vizita făcută aici, avem 
Impresii foarte bune. Vă urez din 
toată inima să îndepliniți cu succes 
întregul program de dezvoltare a 
combinatului, să obțineți noi reali
zări în întreaga dumneavoastră ac
tivitate de producție și politică".

Toți cei prezenți aplaudă cu în
suflețire.

PEKIN 4 — Corespondentul Ager- 
pres, Ion Gălățeanu, transmite : Vi
zita in R. P. Chineză a delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află in centrul atenției 
ziarelor „Jenminjibao", „Guanminji- 
bao“, ale celorlalte cotidiene centrale 
din China. Materialul privind între
vederea cordială a președintelui Mao 
Tzedun și vicepreședintelui Lin Biao 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației române 
este publicat pe pagina întîi a tu
turor ziarelor de vineri, cu titluri pe 
întreaga lățime a paginii. Sînt re
produse numeroase fotografii înfăți- 
șînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mao Tzedun strîngîn- 
du-și mîinile. Ziarul „Jenminjibao" 
reproduce, de asemenea, o fotografie 
reprezentînd pe toți membrii celor 
două delegații.

Relatările privind spectacolul de 
gală cu drama coregrafică „Detașa
mentul roșu de femei", oferit în cin
stea delegației române, sint amplu 
ilustrate cu fotografii înfățișînd pe 
membrii delegației în mijlocul artiș
tilor chinezi.

Totodată, ziarele chineze consacră 
numeroase reportaje și informații re
lațiilor de. prietenie dintre popoarele 
chinez și român, realizărilor dobîndite 
de România în construcția socialistă 
Ziarul „Guanminjibao" a publicat un 
articol despre comuna populară 
„Prietenia chino-română". in care se 
arată că „toți membrii comunei popu
lare salută cu cea mai mare căldură 
delegația de partid și guvernamenta
lă română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și urează ca vizita 
să se încheie cu un succes deplin".

Comuna populară „Prietenia chino- 
română", se menționează în articol, 
întreține legături de frățească prie
tenie cu poporul român, cu membrii 
cooperativei agricole de producție 
..Prietenia româno-chineză" din Mun
tenii Buzăului. Comuna noastră a 
avut cinstea de ari primi ca oaspete 
pe tovarășul Ion Gheorghe Mautor. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României. în ultimul timp le

Secretarul comitetului de partid 
a exprimat mulțumiri pentru vizita 
făcută și aprecierile la adresa colec
tivului combinatului. El a relevat 
că prezența delegației de partid și 
guvernamentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu con
stituie o mare cinste pentru munci
tori, tehnicieni, pentru toți petro- 
chimiștii, constructorii și muncito
rii de aici și, totodată, un puternic 
imbold în activitatea de producție, 
în accelerarea ritmului de construc
ție a noilor obiective.

La plecare, luîndu-și rămas bun 
de la gazde, tovarășul Ceaușescu, 
membrii delegației române răs
pund cu căldură aclamațiilor și 
urărilor mulțimii.

găturile au devenit mai frecven
te și mai strînse. Tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al României, to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și alți oameni de seamă și prieteni 
români ne-au vizitat comuna și ne-au 
transmis sentimentele de profundă 
prietenie ale poporului român și ale 
membrilor cooperativei agricole de 
producție frățești din România, ceea 
ce constituie pentru noi un imbold 
de seamă. Unitatea dintre noi este 
de nezdruncinat. Sîntem convinși că, 
în urma vizitei delegației de partid 
și guvernamentale, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, relațiile 
de colaborare frățeașcă între parti
dele și popoarele noastre se vor în
tări și dezvolta și mai mult.

Ziarele publică, de asemenea, co
respondențe din București despre 
succesele oamenilor muncii din pa
tria noastră, într-o corespondență 
consacrată întreprinderii agricole de 
stat „Pietroiul", de pe insula de la 
confluenta Borcei cu Dunărea, se in
formează pe larg despre „munca pli
nă de abnegație a muncitorilor agri
coli din această întreprindere, care, 
învingind tot felul de dificultăți, au 
transformat această insulă nelocuită 
în trecut într-o adevărată oază a bel
șugului".

Posturile de radio și televiziune din 
Pekin își consacră cea mai mare par
te a emisiunilor de știri vizitei dele
gației de partid și guvernamentale 
române, oglindind pe larg diferitele 
ei etape. în cursul zilei de vineri, te
leviziunea a transmis de maii multe 
ori imagini de la întrevederea dintre 
președintele Mao Tzedun și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și alte 
aspecte ale vizitei. în cadrul progra
melor de actualități au fost, de ase
menea. transmise o serie de filme in
fățișînd aspecte sugestive ale dezvol
tării economice a României socialis
te. Telespectatorilor chinezi le-au 
fost astfel prezentate Uzina de alu
miniu de la Slatina, porturile Brăi
la și Galați, lansarea navei de trans
port ..Cugir".

Este evident că, în etapa actuală, 
problema calității producției capătă 
o importanță sporită, în lumina sar
cinilor planului cincinal 1971—1975. 
în cuvîntarea rostită în încheierea 
lucrărilor Consfătuirii privind ac
tivitatea de comerț exterior, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a atras încă 
o dată atenția asupra necesității în
tăririi controlului de calitate, crește
rii eficienței și răspunderii organelor 
de control. îndeplinirea in bune con
diții a acestor indicații depinde în 
mare măsură de folosirea unor me
tode și aparate care să corespundă 
celor mai înalte cerințe pe plan mon
dial. în cele ce urmează voi încer
ca să prezint unele aspecte legate 
în special de industria chimică, dar 
care au semnificații mai largi.

După cum se știe, toate unitățile 
industriale au laboratoare de con
trol tehnic de ca
litate. Dar meto
dele de analiză 
folosite de unele 
dintre aceste la
boratoare nu sînt 
cele mai adecvate, 
neputind, deci, a- 
sigura un control 
riguros asupra 
producției. Despre ce este vorba ? 
Controlul chimico-analitic al produc
ției impune adaptarea metodelor de 
analiză la tipul de produs fabricat, 
eliminarea metodelor învechite și 
înlocuirea lor cu altele noi — sar
cină care revine, pe plan mondial, 
birourilor naționale de standarde. 
Din păcate, la noi elaborarea meto
delor standard de analiză lasă încă 
de dorit. Ca urmare, deși o serie de 
laboratoare uzinale sînt dotate cu a- 
paratură modernă, metodele folosite 
sînt deficitare, de cele mai multe 
ori. Cauza ? în primul rînd, necu
noașterea, de către cei care elabo
rează standardele, a metodelor noi 
fizice de analiză chimică. De pildă, 
mai de mult au fost importate o se
rie de aparate de analiză prin spec
troscopie de absorbție atomică, uti
lizate atît în domeniul industriei 
chimice, cît și în alte ramuri. To
tuși. nici un standard de analiză nu 
indică folosirea acestei tehnici !

E adevărat că această necunoaște
re nu poate fi imputată în întregi
me celor vizați, pentru că metodele 
standard de analiză se elaborează 
în laboratoare specializate, nu în bi
rouri. Or. noi nu avem un astfel 
de laborator și. după cîte știu, nu 
se prevede înființarea Iui în viito
rul apropiat, cu toate că, în felul 
acesta, s-ar putea renunța la im
portul de substanțe necesare pen
tru etalonarea aparaturii de con
trol și s-ar îmbunătăți substanțial 
metodele actuale de control chimi
co-analitic al producției.

O altă problemă spinoasă este a- 
ceea a aparatelor de control, care 
provin, în cea mai mare parte, din 
import. Cei care se ocupă de obți
nerea lor, în cadrul întreprinderii 
de comerț exterior „Tehnoimport", 
nu dispun totdeauna de o documen
tare la zi, astfel că, uneori, se co
mandă aparate cu un grad avansat 
de uzură morală. Soluția radicală 
ar consta în intensificarea colaboră
rii între specialiștii din diverse do
menii — matematică, fizică, elec
tronică și chimie — pentru a se pu
tea pune bazele producției româ

puncte de vedere

ELIBERAREA
SEMĂNĂTURILOR DE APA 

CARE BĂLTEȘTE
(Urmare din pag. I)

dețul Ilfov pentru a-ți da seama că 
micile neglijențe pot provoca neajun
suri foarte mari. în primul rînd șo
selele, drumurile comunale nu au 
șanțuri sau, chiar dacă le au, sînt as
tupate din loc în loc, ceea ce face 
ca apa să se adune și să se reverse 
peste semănături. Nu numai că a- 
ceastă gravă neglijență creează o ima
gine neplăcută, dar duce la distru
gerea culturilor, la degradarea tere
nurilor. Sarcina întreținerii șanțurilor 
de pe marginea șoselelor revine con
siliilor populare, dar ea nu este dusă 
la îndeplinire, iar consiliul popular 
județean nu-i trage la răspundere cu 
severitatea cuvenită pe acei primari 
de comune care nu își îndeplinesc 
aceste obligații.

După inundațiile din anul trecut, la 
inițiativa comitetului județean de 
partid a fost adoptat un plan de mă
suri care prevede desfășurarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare ast
fel ca să se asigure evacuarea rapidă 
a apelor din precipitații. Numai că 
prevederile acestui plan au fost re
pede uitate. Și așa, din nou, mii de 
hectare de teren din județul Ilfov au 
avut de suferit din cauza excesului 
de umezeală. Se motivează că execu
tarea unor asemenea lucrări ar fi îm
piedicată de lipsa unui plan de per
spectivă privind îmbunătățirile fun
ciare. Dar așteptînd un asemenea 
plan va mai bălti multă apă pe cîmp, 
se vor compromite multe culturi.

Nici în județul Ialomița nu s-a tre
cut peste tot, în mod hotărît, la eva
cuarea apelor. Unitățile din nordul 
județului : Miloșești, Nicolești, Traian 
vor intra în etapa a doua a planului 
de desecări care va începe după 1 
iulie. Pînă atunci se încearcă cu for
țe proprii eliminarea apei. La C.A.P. 
Nicolești apa continuă să băltească 
pe mari suprafețe. Aceasta cu toate 
că de 5 zile două motopompe cu o 
capacitate de 1 200 metri cubi pe oră, 
și 4 aspersoare pompează fără între
rupere apa care s-a strîns pe un islaz 
situat într-o zonă mai joasă. Dar 
pentru a elimina apa de pe aceste 
suprafețe, în ritmul în care se pom
pează, ar trebui cel puțin cîteva luni. 

nești de aparate de control chimico- 
analitic. Un început bun a fost fă
cut la Institutul de fizică atomică, 
unde se realizează aparate pentru a- 
naliza radiometrică, cu performanțe 
ridicate. Această experiență trebuie 
generalizată, construindu-se o apa
ratură de control cît mai complexă, 
cu un grad ridicat de automatizare, 
care să asigure micșorarea timpului 
de efectuare a analizelor și să slu
jească optimizarea procesului de pro
ducție.

Trebuie să nu scăpăm din vedere 
nici programarea judicioasă a timpu
lui de funcționare utilă a aparaturii 
existente. întreprinderea „Acumu
latorul" din Capitală a devenit 
posesoarea unui soectrograf automat 
de mare performanță. La uzina ve
cină, „Neferal", existau însă două 
aparate identice, care puteau să sa

tisfacă întru totul 
și necesitățile 
„Acumulatorului". 
Achiziționarea ul
terioară a spec- 
trografului nu era 
deci justificată. Și 
este vorba de un 
aparat care costă 
bani grei !..l

în scopul remedierii lipsurilor 
constatate în domeniul controlului 
de calitate, Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor, prin Co
misia de chimie analitică a Secției 
de chimie, a luat inițiativa de a or
ganiza, într-o serie de centre indu
striale, grupe de chimie analitică. 
Acestea au rolul de a reuni pe spe
cialiștii din laboratoarele universi
tăților. institutelor tehnice, institu
telor de cercetări și din laboratoa
rele uzinale, în vederea găsirii celor 
mai potrivite căi de a introduce în 
practica curentă metode noi și efi
ciente de analiză și de control chi
mico-analitic al diverselor produse. 
Experiența de pînă acum a arătat 
că avem în țară un număr de chi- 
miști analiști, care, însușindu-șl 
noile tehnici, vor putea să contribuie 
Ia obținerea unei producții de un 
înalt nivel calitativ. Rezultatele în
registrate de ei pînă acum vor fi 
prezentate în cadrul celei de-a III-a 
Conferințe naționale de chimie ana
litică, cu participarea unor specia
liști din străinătate, care va avea 
loc în luna septembrie a.c. la Bra
șov.

în același timp, se impune o bună 
cunoaștere a problemelor legate de 
controlul caHtății de către specia
liștii din producție. Iată de ce este 
absolut necesar ca nu numai chi- 
miștii care se ocupă în mod diwc.t 
de problemele de control al calității 
produselor în laboratoarele uzinale, 
dar și inginerii chimiști să aibă 
preocupări în această direcție. Lu
crul acesta nu se poate realiza, Insă, 
decît punîndu-se capăt situației ac
tuale din facultățile de chimie in
dustrială, în care chimia analitici 
a devenit un fel de disciplină facul
tativă, fără examen obligatoriu.

Conf. dr. docent
G. BAIULESCU
președintele comisiei de chimi» 
analitică din C.N.I.T.

La marginea unei tarlale de floarea- 
soarelui, cultură foarte frumoasă da 
altfel, unde băltește apa s-a început 
săparea unui șanț de 600 metri cu 
plugul. Lucrarea înainta încet. în 
urma tractorului înțepenit în șanț 
cîțiva tractoriști nivelau. Inginerul 
șef al cooperativei, Iosif Guzic, ne-a 
explicat că urmează să sosească 40 
de cooperatori care să niveleze șan
țurile și să sape rigole. Dar pînă la 
ora 12 nu-și făcuseră încă apariția. 
La sediul cooperativei n-am putut 
afla de ce n-au venit oamenii la lu
cru, întrucît președintele Gheorghe 
Ghiojdoiu era plecat la Călărași cu 
alte treburi. Nu există în situația de 
față nici un alt motiv care să recla
me prezența președintelui în altă par
te. Din păcate, lipsa de preocupare 
pentru terminarea canalului de dese
care din această zonă, început încă 
din primăvară, va întirzia și mai mult 
Ia evacuarea apelor. La Miloșești apa 
băltește pe mari suprafețe. Cu toate 
acestea, președintele cooperativei, tov. 
Aurel Cioc, este optimist. „Sperăm că 
în cel mult 10 zile apa se va retrage. 
Dacă ni se va asigura sămînța din 
grupa 100 vom obține de pe suprafe
țele reînsămînțate recolte bune de 
porumb. Și anul trecut am insămîn- 
țat 180 hectare cu porumb la 20 iunie 
din cauza băltirii apei și am realizat 
totuși 4 000 kg de boabe la hectar". 
Dar apa nu se retrage de la sine. în 
cooperativă s-au făcut unele încer
cări, dar negăsindu-se o rezolvare co
respunzătoare inițiativa a fost pără
sită. Aici se pune întrebarea : cine 
trebuie să găsească operativ soluția 
optimă pentru eliminarea apei 7 Nu 
era aceasta sarcina specialiștilor de la 
Oficiul județean de îmbunătățiri fun
ciare ? E adevărat, unități care au 
nevoie de asistență tehnică sînt multe 
și posibilitățile de a satisface cere
rile sînt reduse, întrucît Oficiul de 
îmbunătățiri funciare este angrenat 
acum in mai multe lucrări de dese
care. Ar fi absolut necesar ca în aces
te zile specialiștii din unitățile cen
trale să fie prezenți zi și noapte în 
unitățile care întîmpină dificultăți 
deosebite în acțiunea de desecare 
pentru a acorda asistență tehnică fi 
îndrumare dperativă.
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Proiect LEGE
privind încadrarea și promovarea în muncă

a personalului din unitățile socialiste de stat
Consiliul de Miniștri o elaborat proiectul de Lege 

privind încadrarea și promovarea în muncă a persona* 
lului din unitățile socialiste de stat.

în spiritul democrației socialiste ce caracterizează 
viața politică, economică și socială a țării, acest proiect 
de lege este supus dezbaterii publice pentru a da posibi
litatea oamenilor muncii din unitățile economice, social- 
culturale și administrative, din toate unitățile socialiste 
de stat, să-și aducă contribuția la îmbunătățirea și defi
nitivarea lui.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură cu 
acest proiect de lege se vor trimite, pînă la 20 iunie 1971, 
Consiliului de Miniștri, comitetelor executive ale consilii
lor populare țudețene, presei centrale și locale.

Dezvoltarea In ritm susținut a eco
nomiei naționale, introducerea celor 
mai noi realizări ale științei și tehni
cii in toate domeniile de activitate 
determină creșterea ralului cadrelor 
In organizarea și conducerea proce
sului de producție, in soluționarea 
problemelor complexe ale vieții eco
nomice și sociale. In activitatea de 
conducere a economiei naționale, 
partidul și statul nostru acordă o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii modu
lui de încadrare și promovare în 
muncă a personalului de execuție și 
de conducere din unitățile socialiste 
de stat, întăririi răspunderii indivi
duale și colective a acestuia în înde
plinirea sarcinilor ce îi revin.

Procesul creșterii economice șl 
dezvoltării sociale a țării oferă posi
bilitatea ca, an de an, în mod pla
nificat, să se creeze noi locuri de

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. In Republica Socialistă 

România fiecare cetățean are dreptul 
la muncă. Proprietatea socialistă a- 
supra mijloacelor de producție, dez
voltarea continuă a economiei na
ționale — pe baza planului de stat 
— creează tuturor cetățenilor țării 
posibilitatea să desfășoare o activi
tate utilă în domeniul economic, so
cial-cultural sau administrativ.

Cetățenii își pot alege locul de mun
că, Încadrarea lor pe posturi făcîn- 
du-se în raport cu capacitatea și pre
gătirea profesională, nevoile societății 
și ale colectivului în care urmează 
să-și desfășoare activitatea.

Art. 2. De la data Încadrării In 
muncă într-o unitate socialistă de 
stat, fiecare cetățean devine mem
bru al colectivului unității și, ca ur
mare, are aceleași drepturi și obli
gații ca și ceilalți membri ai colec
tivului respectiv, prevăzute în con
tractul individual și colectiv de mun
că, In Codul Muncii și In celelalte 
acte normative care reglementează 
raporturile de muncă.

Art. 3. în dubla lor calitate — de 
producători și proprietari ai avuției 
naționale — oamenii muncii înca
drați în unitățile socialiste de stat au 
dreptul și obligația să participe ne
mijlocit la îmbunătățirea organizării 
și conducerii activității unităților ; să 
contribuie la promovarea celor mai 
bune cadre in funcții de conducere, 
spunindu-și părerea asupra acestora ; 
să se adreseze șefilor ierarhici — 
maiștri, șefi de secție, ingineri-șefi, 
directori— sau organelor superioare 
unității în care lucrează cu orice pro
blemă de serviciu ori atunci cind 
constată că se aduc prejudicii inte
reselor unității respective.

Art. 4. Personalul Încadrat in mun
că In unitățile socialiste de stat be
neficiază, in oandițiile legii, de ur
mătoarele drepturi :

a) să lucreze in meseria sau pro
fesia sa, ca urmare a studiilor, cursu
rilor de specializare sau a altor for
me de pregătire profesională absol
vite ;

b) să primească pentru munca 
prestată ca retribuție o parte din 
venitul național destinată consumu
lui, potrivit principiului socialist de 
repartiție după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii ; în 
unitățile economice, retribuția per
sonalului se face direct din valoarea 
nou creată in fiecare din unitățile 
respective ;

c) să participe la conducerea uni
tății In care își desfășoară activita
tea, să aleagă și să fie ales in or
ganele de conducere colectivă ;

d) să contribuie la valorificarea su
perioară a resurselor materiale ale 
țării, la dezvoltarea proprietății so
cialiste, în vederea creșterii continue 
a potențialului economiei noastre na
ționale ;

e) să fie promovat în categorii su
perioare de încadrare sau în funcții 
de conducere potrivit capacității 
profesionale și aptitudinilor «ale, ți- 
ntndu-»e seama de condițiile de stu
dii și vechime prevăzute pentru pos
tul respectiv ;

f) să obțină burse, concedii de stu
dii sau alte Înlesniri pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale ;

g) să aibă repaos săptămînal șl 
concediu anual de odihnă plătit;

h) să beneficieze de condiții cores
punzătoare de protecție a muncit, 
măsuri speciale de ocrotire pentru 
femei și tineri ;

i) să primească alocație de stat 
pentru copii, ajutoare materiale in 
cadrul asigurărilor sociale de stat, 
asistență medicală gratuită și să be
neficieze de Înlesniri pentru trimi
tere la tratament și odihnă în sta
țiuni balneo-climaterice ;

j) să primească pensie în caz de 
invaliditate ;

k) să obțină Înlesniri pentru pri
mirea, spre foiosintă, a unei locu
ințe proprietate de stat sau pentru 
Abținerea creditelor de la stat in ve

muncă în toate sectoarele de activi
tate. îndeplinirea în condiții cit mai 
bune a sarcinilor ce decurg din vas
tul program de dezvoltare a patriei 
noastre necesită îmbunătățirea con
tinuă a activității de încadrare în 
muncă a personalului în unitățile so
cialiste de stat. In același timp este 
necesar ca promovarea în muncă să 
se facă din rîndul acelor cadre care 
au o temeinică pregătire profesiona
lă, aptitudini și experiență în activi
tatea de organizare a producției și a 
muncii, capabile să mobilizeze colec
tivele în care lucrează la aplicarea 
în viață a politicii partidului și sta
tului nostru.

In scopul îmbunătățirii activității 
de încadrare și promovare în muncă 
a personalului in unitățile socialiste 
de stat, Marea Adunare Națională a- 
doptă prezenta lege : 

derea construirii unei locuințe pro
prietate personală ;

1) să folosească baza materială a 
unităților socialiste de stat destinată 
activității culturale și sportive.

De asemenea, personalul încadrat 
în muncă în unitățile socialiste de 
stat beneficiază și de alte drepturi 
prevăzute în reglementările legale în 
vigoare. i——-

Art. 5. Personalul Încadrat în mun
că în unitățile socialiste de stat are 
următoarele obligații :

a) să îndeplinească întocmai șl la 
timp sarcinile profesionale ce îi re
vin ;

b) să execute cu grijă operațiile de 
lucru, să realizeze lucrări de bună 
calitate, în conformitate cu standar
dele de stat și normele în vigoare ;

c) să respecte ordinea și disciplina 
la locul de muncă ;

d) să respecte programul de lucru, 
să folosească integral și cu maximum 
de eficiență timpul de muncă, pentru 
îndeplinirea obligațiilor de serviciu ;

e) să-și ridice necontenit nivelul 
de pregătire profesională, să urmeze 
și să absolve cursurile de perfecțio
nare organizate de unitatea respec
tivă ;

f) să folosească pe deplin capacita
tea de producție a mașinilor, insta
lațiilor și a celorlalte mijloace de 
muncă ;

g) să îngrijească cu spirit de răs
pundere utilajele, sculele și dispozi
tivele cu care lucrează, să asigure 
ordinea și curățenia la locul de mun
că ;

h) să respecte cu strictețe nornjele 
de consum de materii prime, mate
riale, combustibil și energie elec
trică, să se preocupe intens și siste
matic de buna gospodărire a aces
tora și realizarea de economii ;

1) să contribuie la apărarea și dez
voltarea proprietății socialiste ;

j) să respecte normele de protec
ție a muncii ;

k) să păstreze secretul de stat;
l) să aibă o corectă comportare ce

tățenească.
De asemenea, personalul încadrat 

în muncă în unitățile socialiste de 
stat are și alte obligații prevăzute 
în reglementările legale în vigoare.

Conducerile unităților socialiste de 
stat au datoria să creeze condițiile 
corespunzătoare pentru desfășurarea 
normală a procesului de producție, să 
asigure la timp materiile prime și 
materialele, sculele și dispozitivele, 
ca și toate oelelalte mijloace de mun
că necesare, astfel încît personalul 
încadrat în fiecare unitate să-și 
poată Îndeplini sarcinile si obligațiile 
ce îi revin.

Art. 6. în sensul prezentei legi 1
a) prin unități socialiste de stat se 

înțeleg ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești, comunale, pre
cum șl unitățile economice, adminis
trative și social-culturale subordona
te acestora ;

b) prin compartimente de muncă ss 
înțeleg atelierele, sectoarele, labora
toarele, fermele, loturile, șantierele, 
secțiile, birourile, serviciile, direc
țiile și alte compartimente similare 
din structura unităților economice, 
social-culturale și administrative ;

c) prin funcții de conducere se în
țeleg șefii compartimentelor de mun
că prevăzute la lit b, conducătorii u- 
nităților socialiste de stat și adjunc
ts lor, inginerii-șefi, contabilii-șefi, 
precum și celelalte funcții de con
ducere prevăzute în nomenclatoarele 
de funcții ale unităților socialiste de 
stat ;

d) prin absolvenți al învățămlntu- 
lui mediu și superior se înțeleg ca
drele care, după absolvirea studiilor 
respective, au promovat examenele de 
diplomă.

CAPITOLUL II

MODUL DE ÎNCADRARE Șl PROMOVARE 

ÎN MUNCĂ A PERSONALULUI ÎN UNITĂȚILE

SOCIALISTE DE STAT
Art. 7. In unitățile socialiste de 

stat, încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului se fac pe bază 
de probă practică, examen sau con
curs.

Pentru muncitori, încadrarea și 
promovarea în muncă se fac pe bază 
de probă practică.

Pentru celelalte categorii de per
sonal, încadrarea și promovarea în 
muncă se fac pe bază de examen sau 
concurs. Concursul se organizează a- 
tunci cînd pentru ocuparea unui post 
vacant sînt mai mulți candidați.

Art. 8. în scopul încadrării și pro
movării în muncă a personalului, în 
unitățile socialiste de stat vor func
ționa următoarele comisii :

a) comisia tehnică de încadrare și 
promovare a muncitorilor ;

b) comisia de încadrare și promo
vare a personalului tehnic, economic, 
de altă specialitate și administrativ.

Componența acestor comisii este 
prevăzută în anexele 1 și 2, care fac 
parte integrantă din prezenta lege.

Organul de conducere colectivă al 
unității poate înființa comisii sepa
rate pe secții sau sectoare, în func
ție de necesități.

Proba practică, examenul sau con
cursul se susțin în fața comisiilor 
prevăzute la lit. a și b.

Persoanele care candidează pentru 
ocuparea unui post ce necesită o spe
cialitate care nu intră în profilul uni
tății respective pot fi trimise spre 
a fi examinate de o comisie din ca
drul altei. unități socialiste de stat 
care are în profilul său asemenea 
specialități profesionale.

Pe baza rezultatelor obținute la 
proba practică, examen sau con
curs, comisiile au sarcina să pre
zinte conducerii unității respective 
lista candidaților reușiți.

A. încadrarea în muncă
a personalului

Art. 9. încadrarea în muncă în u- 
nitățile socialiste de stat și reparti
zarea pe posturi de execuție a mun
citorilor și a celorlalte categorii de 
personal se fac in funcție de :

a) studiile pe care le are fiecare 
persoană ;

b) vechimea în meserie sau în spe
cialitate prevăzută pentru postul res
pectiv ;

c) modul în care și-a desfășurat ac
tivitatea profesională anterioară ;

d) rezultatele obținute la proba 
practică, examen sau concurs ;

e) comportarea în societate.
La încadrarea în muncă a fiecărei 

persoane se va face un control me
dical temeinic, stabilindu-se dacă 
starea sănătății îi permite realizarea 
sarcinilor prevăzute pentru postul 
respectiv.

Condițiile de studii șl vechime 
pentru ocuparea posturilor de mun
citori, tehnicieni, maiștri, ingineri, e- 
conomiști și alte categorii de perso
nal de execuție sînt prevăzute în 
cap. III și IV din prezenta lege.

în afara condițiilor de mai sus, 
pentru ocuparea unor posturi, con
ducerile unităților vor putea stabili 
și anumite condiții specifice locului 
de muncă respectiv.

Art. 10. încadrarea în muncă a 
unei persoane se aduce la cunoștin
ța colectivului din compartimentul 
în care aceasta urmează să lucreze.

Art. 11. în unele cazuri, încadra
rea în muncă se va putea face pe o 
perioadă de încercare, limitată la 
cel mult 30 de zile, în raport cu spe
cificul fiecărui loc de muncă; dacă 
la sfîrșitul acestei perioade persoa
na respectivă s-a dovedit corespun
zătoare, încadrarea va fi definitivată.

Art. 12. în cazul în care o persoa
nă încadrată în muncă desfășoară o 
activitate profesională necorespun
zătoare sau nu respectă ordinea șl 
disciplina la locul de muncă, colec
tivul din compartimentul respectiv 
poate cere schimbarea acesteia din 
funcție sau chiar îndepărtarea sa 
din unitate.

Organele de conducere colectivă au 
obligația să analizeze temeinic aces
te cereri, să ia măsurile care se 
impun și să informeze colectivul a- 
supra hotărîrii luate.

B. Promovarea în muncă
a personalului

Art. 13. în unitățile socialiste de 
stat va putea fi promovată în muncă 
persoana care îndeplinește urmă
toarele condiții :

a) are studiile șl vechimea în spe
cialitate, prevăzute pentru postul res
pectiv :

b) are o calificare corespunzătoare 
și se preocupă de perfecționarea 
pregătirii sale profesionale ;

c) obține rezultate deosebite în 
realizarea sarcinilor ce-i revin;

d) dovedește calități de bun orga
nizator al producției și muncii, exi
gență, capacitate de analiză și pre
viziune, adoptă decizii eficiente ;

e) are o atitudine principială și 
tovărășească, folosește un stil de 
muncă corespunzător în activitatea 
de îndrumare și control a colectivu
lui cu care lucrează;

f) dovedește atașament față de o- 
rîndulrea socialistă și față de inte
resele poporului, aplică cu consec
vență politica partidului și statului;

g) are o comportare demnă în so
cietate.

Art. 14. Vor fi promovate în mun
că cele mai bune cadre, indiferent de 
naționalitate — români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte naționali
tăți.

Se va acorda de asemenea atentie 
promovării în muncă a celor mai 
competente femei.

Art. 15. Promovarea personalului 
se face — de regulă — dintr-o func
ție inferioară în cea imediat supe
rioară.

Art. 16. La promovarea într-o 

funcție de conducere a unei persoa
ne se va cere părerea colectivului în 
care aceasta lucrează, în legătură cu 
activitatea desfășurată. Vor fi pro
movate în funcții de conducere ace
le persoane care au obținut cele mai 
bune recomandări din partea colec
tivului respectiv. Consultarea co
lectivelor de muncă se va organiza 
de către organele sindicale, împre
ună cu organele de conducere colec
tivă a unităților respective.

Art. 17. Pentru cunoașterea posi
bilităților și a perspectivelor de dez
voltare și promovare a cadrelor, în 
scopul repartizării și utilizării judi
cioase a acestora, al aplicării cu 
strictețe la fiecare loc de muncă a 
principiului socialist de repartiție du
pă cantitatea, calitatea și importanța 
socială a muncii, toate unitățile so
cialiste de stat vor introduce un sis
tem de apreciere anuală a persona
lului tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ. Sistemul 
de apreciere va putea fi extins și la 
unele categorii de muncitori.

Aprecierile anuale se păstrează Ia 
serviciul de personal și învățămînt 
al unității.

CAPITOLUL III

CONDIȚIILE DE STUDII Șl VECHIME 

pentru Încadrarea și promovarea 
IN MUNCĂ A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE 

ECONOMICE
A. Pentru încadrarea în 
muncă a personalului de 

execuție
Art. 22. Pot fi încadrați în unită

țile economice, ca muncitori califi
cați :

a) absolvenții școlilor profesionala 
sau ai liceelor de specialitate ;

b) muncitorii care au dobîndit cali
ficarea la locul de muncă prin uceni
cie sau prin cursuri de calificare.

In vederea încadrării, muncitorii 
calificați vor susține o probă practică 
constînd din executarea unei lucrări 
de categoria in care urmează a fi 
încadrați, stabilită de șeful compar
timentului în care aceștia vor lucra, 
încadrarea muncitorilor calificați în 
categorii superioare se face, de ase
menea, pe bază de probă practică, 
constînd din executarea unei lucrări 
de categoria în care muncitorii ur
mează a fi încadrați. Proba, practică 
se susține în fata comisiei tehnice de 
încadrare și promovare a muncitori
lor.

La proba practica, In vederea înca
drării în categorii superioare, vor fi 
admiși muncitorii care îndeplinesc — 
cumulativ — următoarele condiții :

— au efectuat în ultimele 3 luni 
lucrări superioare categoriei lor da 
încadrare ;

— și-au realizat sarcinile ce le-au 
revenit, cu respectarea calității pre
scrise ;

— îndeplinesc condițiile de vechime 
prevăzute în reglementările legale în 
vigoare ;

— unitatea are prevăzut în planul 
său un volum suficient de lucrări co
respunzătoare categoriei la care mun
citorii solicită să fie încadrați.

Art. 23. încadrarea muncitorilor ne
calificați se face la propunerea mais
trului sau a șefului compartimentului 
respectiv, care a verificat, pe baza 
unei probe practice, capacitatea lor 
de a îndeplini sarcinile ce le revin.

In același mod se face încadrarea în 
muncă pe posturi de portari, curieri, 
personal de serviciu și pe alte pos
turi similare.

Art. 24. In funcția de tehnician, pro
iectant sau în alte funcții echivalente 
pot fi încadrați :

a) absolvenții liceelor de speciali
tate cu profil tehnic ;

b) absolvenții școlilor de maiștri ;
c) absolvenții școlilor de speciali

zare post-liceală cu profil tehnic ;
d) absolvenții liceelor de cultură 

generală, cu o vechime de 5 ani ca 
muncitori calificați ;

e) muncitorii de înaltă calificare, 
absolvenți ai școlilor profesionale, cu 
o vechime de 8 ani ca muncitori ca
lificați.

Art. 25. In funcția de tehnician 
principal, proiectant principal sau în 
alte funcții echivalente pot fi înca
drați :

a) tehnicienii și cadrele care ocupă 
alte funcții tehnice, cu o vechime de 
cel puțin 5 ani in astfel de funcții ;

b) muncitorii specialiști și munci
torii încadrați în categoria cea mai 
mare de calificare din rețeaua ramu
rii respective, absolvenți ai școlilor 
prevăzute la art. 24 ;

c) absolvenții liceelor de cultură ge
nerală, care au stagiul prevăzut la 
lit. a, dacă au absolvit și un curs de 
specializare cu profil tehnic.

Art. 26. In funcția de subinginer pot 
fi încadrați absolvenții învățămîntului 
de subingineri în specialitatea res
pectivă.

Art. 27. în funcția de subinginer 
principal pot fi încadrați subinginerii 
care au o vechime de cel puțin 8 ani 
în funcții tehnice.

Art. 28. în funcția de inginer, chi
mist, fizician sau în alte funcții echi
valente pot fi încadrați absolvenții 
institutelor de învățămînt superior în 
specialitatea respectivă sau în specia
lități înrudite.

Art. 29. In funcția de inginer prin
cipal, chimist principal, fizician prin
cipal sau în alte funcții echivalente 
pot fi încadrați inginerii, chimiștii, fi-

Art. 18. Aprecierile vor reflecta 
sintetic activitatea desfășurată pe ba
za următoarelor criterii:

— rezultatele obținute în Îndepli
nirea sarcinilor de serviciu;

— nivelul pregătirii profesionale și 
de cultură generală, preocuparea 
pentru îmbogățirea cunoștințelor de 
specialitate;

— calitățile personale — spiritul 
de inițiativă, disciplina în muncă, 
conștiinciozitatea și perseverența în 
îndeplinirea sarcinilor, prestigiul pro
fesional ;

— preocuparea față de interesele 
unității, grija pentru apărarea pro
prietății socialiste, aplicarea legilor 
și păstrarea secretului de stat;

— comportarea în societate.
Aprecierile vor conține un califica

tiv — foarte bun, bun, satisfăcător 
sau slab — în raport cu modul în 
care fiecare persoană corespunde ce
rințelor postului pe care îl ocupă.

Art. 19. Aprecierile și calificativele 
se acordă — la propunerea șefului 
compartimentului de muncă respec
tiv — de către un colectiv stabilit de 
conducătorul unității. Aprecierile și 
calificativele se aduc la cunoștința 
celui în cauză.

Art. 20. Pentru conducătorul unită
ții socialiste de stat, aprecierile și ca
lificativele se acordă de către organul 
de conducere colectivă al unității 
ierarhic superioare.

Art. 21. Conducerile unităților so
cialiste de stat au obligația să anali
zeze aprecierile și calificativele acor
date și să țină seama de acestea, atît 
la repartizarea judicioasă a cadrelor 
pe locuri de muncă, cît și la promo
varea lor în funcții superioare.

zicienii care au o vechime de cel 
puțin 8 ani în funcțiile prevăzute la 
art. 28. Pentru cel care înainte de ab
solvirea învățămîntului superior au 
ocupat funcții medii în specialitate se 
poate lua în calcul și jumătate din 
timpul cît au lucrat în funcțiile res
pective.

B. Pentru promovarea în 
funcții de conducere

Art. 30. în funcția de maistru pot 
fi promovați :

a) absolvenții școlilor de maiștri, 
avînd specialitatea respectivă ;

b) absolvenții liceelor de speciali
tate cu profil tehnic, avînd o prac
tică în producție de cel puțin 5 ani 
ca muncitori ;

c) muncitorii de înaltă calificare — 
încadrați în categoria cea mai mare 
de calificare din rețeaua ramurii res
pective — care au experiență în pro
ducție de cel puțin 8 ani și dovedesc 
capacitate de conducere și organizare. 
Maiștrii promovați din rîndul mun
citorilor de înaltă calificare au obli
gația ca, în termen de 3 ani de la 
numirea lor în această funcție, să 
absolve un curs special de maiștri.

Art. 31. In funcția de maistru prin
cipal pot fi promovate cadrele care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
art 30 și au o vechime de cel puțin
5 ani pe posturi de maistru.

Art. 32. în funcția de șef de atelier 
pot fi promovați :

a) inginerii care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel puțin 
4 ani ;

b) subinginerii care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel puțin
6 ani ;

c) maiștrii și tehnicienii cu studii 
medii care au o vechime în funcții 
tehnice de cel puțin 8 ani.

Art. 33. în funcția de șef de secție 
pot fi promovați, de regulă, șefii de 
atelier care au o vechime în această 
funcție de cel puțin 3 ani. De ase
menea, vor putea fi promovați :

a) inginerii care au o vechime In 
specialitatea funcției de cel puțin 7 
ani ;

b) subinginerii care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel puțin 
9 ani ;

c) maiștrii și tehnicienii cu studii 
medii care au o vechime în funcții 
tehnice de cel puțin 11 ani ; aceștia 
nu pot ocupa funcția de șef de secția 
la secțiile de grad special.

Art. 34. In funcția de șef de servi
ciu tehnic sau tehnico-economic pot 
fi promovați :

a) inginerii, economiștii și alți ab
solvenți ai învățămîntului superior 
care au o vechime în specialitatea 
funcției de cel puțin 8 ani ;

b) subinginerii care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel puțin
7 ani la unitățile de gradul IV și cel 
puțin 6 ani la unitățile de gradul V ;

c) absolvenții învățămîntului mediu 
care au îndeplinit funcții tehnice, 
respectiv economice, și au o vechime 
în aceste funcții de cel puțin 9 ani 
la unitățile de gradul IV și cel puțin
8 ani la unitățile de gradul V.

Art. 35. In funcția de inginer-sef 
pot fi promovați, de regulă, șefii de 
secții sau șefii de servicii cu profil 
tehnic, absolvenți ai învățămîntului 
superior tehnic, care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel puțin
9 ani.

Art. 36. In funcția de director în 
unitățile economice pot fi promovate, 
de regulă, cadrele care au ocupat 
funcțiile de șef de atelier, șef de sec
ție sau șef de serviciu, inginer-șef, 
au acumulat o bogată experiență în 
organizarea și conducerea producției 
și a muncii, au dovedit un înalt grad 
de pregătire profesională, militează 
cu fermitate pentru înfăptuirea po
liticii partidului și statului, mobili
zează colectivele cu care lucrează la 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor, 
au o comportare ireproșabilă în so
cietate și îndeplinesc, cumulativ, ur
mătoarele condiții t

a) sînt absolvenți al invățămîntu- 
lui superior ;

b) au o vechime In specialitate de 
cel puțin 11 ani ;

c) sînt absolvenți ai unui curs de 
perfecționare în domeniul conducerii 
fi organizării producției și a muncit

La unitățile de gradul IV, în func
ția de director pot fi promovați 
subinginerii care au vechimea în 
specialitatea funcției de cel puțin 
10 ani, precum și absolvenții învă
țămîntului mediu care au îndeplinit 
funcții în specialitate, avînd vechi
mea in aceste funcții de cel puțin 12 
anL

CAPITOLUL IV

CONDIȚIILE DE STUDII Șl VECHIME 
PENTRU ÎNCADRAREA Șl PROMOVAREA 

ÎN MUNCĂ A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE

ADMINISTRAȚIEI DE STAT Șl INSTITUȚIILE 

SOCIAL-CULTURALE
A. Pentru încadrarea în 
muncă a personalului de

execuție
Art. 38. In funcții medii econo

mice, social-culturale, de altă spe
cialitate și administrative — contabil, 
statistician, inspector, îndrumător 
cultural, secretar de consiliu popular 
comunal sau în alte funcții echiva
lente — pot fi încadrați ;

a) absolvenții liceelor de speciali
tate ;

b) absolvenții școlilor de speciali
zare post-liceală ;

c) absolvenții liceelor de cultură 
generală, care și-au însușit în prac
tică cunoștințele de specialitate 
strict necesare.

Art. 39. In funcții superioare de 
specialitate — economist, juriscon
sult, redactor, secretar de consilii 
populare județene, municipale și oră
șenești sau în alte funcții echiva
lente — pot fi încadrați absolvenții 
învățămîntului superior de speciali
tate.

Art. 40. In posturi de funcționari 
administrativi — registrator, arhivar, 
casier, dactilograf sau în alte posturi 
echivalente — pot fi încadrați, în con
formitate cu anexa 3 :

a) absolvenții liceelor de cultură 
generală ;

b) absolvenții școlilor generale.
Art. 41. încadrarea în funcția de 

economist principal, jurisconsult 
principal, redactor principal sau în 
alte funcții echivalente se face din 
rîndul economiștilor, jurisconsulților, 
respectiv redactorilor, care au o ve
chime în aceste funcții de cel puțin 
8 ani.

încadrarea în funcția de contabil 
principal, dactilograf principal, re
gistrator principal sau în alte func
ții echivalente se face din rîndul 
contabililor, dactilografilor, registra
torilor care au o vechime în acesta 
funcții de cel puțin 5 ani.

B. Pentru promovarea în 
funcții de conducere

Art. 42. In funcția de șef de birou 
pot fi promovați :

a) pentru birourile economice și 
de altă specialitate, absolvenții In- 
vățămîntului superior care au o ve
chime în specialitatea funcției de cel 
puțin 8 ani ;

b) pentru birourile de personal 1
— absolvenții învățămîntului supe

rior care au o vechime în speciali
tatea funcției de cel puțin 6 ani ;

— absolvenții învățămîntului me
diu care au o vechime în speciali
tatea funcției de cel puțin 10 ani ;

c) pentru birourile administrative, 
absolvenții învățămîntului mediu care

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA EXAMENELOR

SAU CONCURSURILOR
Art. 47. Organizarea examenelor 

sau concursurilor pentru încadra
rea și promovarea în muncă se face 
de comisiile prevăzute la art 8 din 
unitățile socialiste de stat res
pective.

Pentru funcțiile de director, ln- 
giner-șef și contabil-șef se va con
stitui o comisie de examinare în 
cadrul unității ierarhic superioare, 
al cărei președinte va fi, după caz, 
ministrul, președintele consiliului 
popular, directorul general al cen
tralei sau împuterniciții acestora.

Art. 48. Examenul sau concursul 
constă din :

a) verificarea cunoștințelor pro
fesionale de specialitate ;

b) susținerea unei lucrări practice.
Pentru funcțiile de conducere se 

va pune un accent deosebit pe verifi
carea cunoștințelor candidatului în 
domeniul conducerii și organizării 
producției și a muncii.

Lucrarea practică pentru ocupa
rea funcției de director va consta 
din elaborarea unui proiect privind 
căile de îmbunătățire a activității 
unui compartiment de muncă din 
cadrul unității în care lucrează can
didatul respectiv.

Art. 49. In scopul repartizării ju
dicioase pe locuri de muncă, în ra
port de aptitudinile fiecăruia, la 
încadrarea sau promovarea în 
muncă a personalului vor putea fi 
folosite șl unele teste privind însu
șirile native — inteligența, atenția, 
percepția, memoria, reflexele — din 
care să rezulte dacă persoana testa
tă este indicată să ocupe postul res
pectiv.

Art 50. Pe baza rezultatelor ob
ținute la examen sau concurs, comi

Pentru unitățile de gradele V și VI, 
vechimea prevăzută la alineatul pre
cedent se reduce cu cîte 1 an pentru 
fiecare grad.

Art. 37. Condițiile de vechime pre
văzute în art. 32—36 se referă la 
atelierele, secțiile și respectiv unită
țile de gradul I, afară de cazurile 
cînd în articolele respective sînt făcu
te mențiuni speciale. Diferențierea 
condițiilor de vechime pentru celelal
te grade, precum și pentru funcții 
specifice, este prevăzută în anexa 3, 
care face parte integrantă din pre
zenta lege.

au o vechime în specialitatea func
ției de cel puțin 7 ani.

Art. 43. In funcția de șef de ser
viciu pot fi promovați :

a) pentru serviciile economice și 
de altă specialitate, absolvenții în
vățămîntului superior care au o ve
chime în specialitatea funcției de 
cel puțin 10 ani ;

b) pentru serviciile de personal- 
învățămint, absolvenții învățămintu- 
lui superior care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel puțin 
10 ani ;

c) pentru serviciile de personal :
— absolvenții învățămîntului supe

rior care au o vechime în speciali
tatea funcției de cel puțin 8 ani ;

— absolvenții învățămîntului me
diu care au o vechime în speciali
tatea funcției de cel puțin 12 ani ;

d) pentru serviciile administrative, 
absolvenții învățămîntului mediu 
care au o vechime în specialitatea 
funcției de cel puțin 10 ani.

Art. 44. în funcția de contabll-șef 
pot fi promovate cadrele care au 
îndeplinit succesiv funcții de conta
bil, contabil principal, șef birou con
tabilitate, șef serviciu cu profil eco
nomic, absolvenți ai învățămîntului 
superior economic care au o ve
chime în specialitatea funcției de cel 
puțin 11 ani.

Art. 45. în funcția de director sau 
director general în organele centrale 
ale administrației de stat pot fi pro
movate cadrele care, pe lîngă cele 
prevăzute la art. 36, ahn. 1, îndepli
nesc, cumulativ, și următoarele con
diții :

a) sînt absolvenți aî tnvățămlntu- 
lui superior de specialitate ;

b) au o vechime în specialitate 
de cel puțin 12 ani — pentru direc
tor și cel puțin 14 ani — pentru di
rector general;

c) sînt absolvenți ai unui curs de 
perfecționare în domeniul condu
cerii și organizării producției și a 
muncii.

Art. 46. Condițiile de vechime 
prevăzute în art. 42—45 se referă 
la organele centrale ale adminis
trației de stat. La organele locale 
ale administrației de stat, instituțiile 
social-culturale și administrative 
subordonate organelor centrale și 
locale, precum și la unitățile econo
mice care au asemenea funcții, dife
rențierea acestor condiții de ve
chime — pentru funcțiile mențio
nate în aceste articole și pentru anu
mite funcții specifice — este prevă
zută în anexa 3, care face parte in
tegrantă din prezenta lege.

în cazul cînd în unitățile adminis
trației de stat sau în instituțiile 
social-culturale există unele funcții 
care în prezenta lege sînt prevă
zute pentru unitățile economice, 
condițiile de studii și vechime sînt 
cele menționate în capitolul III, 
respectiv în anexa 3.

sia de încadrare și promovare a 
personalului tehnic, economic, de 
altă specialitate și administrativ va 
stabili lista candidaților reușiți. Or
ganul de conducere colectivă sau, 
după caz, conducătorul unității, va 
încadra sau promova în postul va
cant pe unul dintre candidații reu
șiți care, pe lîngă rezultatele obți
nute la examen sau concurs, are re
comandări favorabile din partea co
lectivului unde își desfășoară acti
vitatea și a primit cele mai bune a- 
precieri și calificative in ultimii doi 
ani.

Ceilalți candidați reușiți pot fi nu
miți în funcții echivalente sau infe
rioare, devenite vacante în termen 
de un an, în cadrul aceleiași unități, 
fără a susține un nou examen sau 
concurs.

Art. 51. în scopul încadrării și 
promovării în muncă a celor mai 
bune cadre, creării condițiilor pentru 
participarea unui număr cît mai 
mare de persoane la examene sau 
concursuri, posturile vacante vor fi 
afișate — la loc vizibil — în unita
tea respectivă.

Pentru ocuparea funcției de di
rector, unitățile socialiste de stat sînt 
obligate să publice posturile vacante 
și data ținerii concursului în Buleti
nul Oficial al Republicii Socialiste 
România și in presa centrală sau lo
cală.

în același mod se va putea proce
da și in cazul altor posturi de con
ducere devenite vacante.

Ari. 52. Conducerile unităților so
cialiste de stat vor numi, prin decl- 

(Continuare in pag. a V-a)
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zie, In posturile de director devenite 
vacante, pînă la ocuparea acestora pe 
bază de examen sau concurs, un înlo
cuitor cu delegație.

Art. 53. Cadrele cu funcții de con
ducere care doresc să se înscrie la 
examenul sau concursul pentru ocu
parea unui post într-o altă unitate 
sint obligate să anunțe aceasta, in 
prealabil, conducerii unității în care 
lucrează.

Art. 54. în cazul în care, după or
ganizarea examenului sau concursu
lui, postul vacant nu a putut fi o- 
cupat, organele de conducere colec
tivă, pot numi în funcția respectivă 
— fără examen sau concurs — un 
cadru care îndeplinește criteriile pre
văzute în prezenta lege.

Art. 55. Absolvenții liceelor de spe
cialitate, școlilor de specializare post- 
liceală, învățămlntului de subingineri 
și învățămlntului superior vor susți
ne o probă practică după expirarea 
perioadei de stagiu prevăzută de re
glementările legale în vigoare. în pe
rioada de stagiu, acestora li se vor 
încredința sarcini, atribuții și răspun
deri concrete.

Cei care nu vor reuși la proba 
practică nu vor fi definitivați în func

ție, urmînd sâ-și continue stagiul; 
aceștia au însă dreptul să se prezinte 
la alte probe practice, la intervale 
de cel puțin 6 luni.

Art. 56. Promovarea în funcția de 
director general în cadrul ministere
lor, celorlalte organe centrale și lo
cale, centralelor, unităților cu statut 
de centrală, precum și în cadrul al
tor unități unde există această func
ție, se face fără examen sau concurs.

Art. 57. încadrarea în muncă a 
personalului la unitățile nou înfiin
țate se poate face fără examen sau 
concurs. încadrarea pe posturi care 
au devenit ulterior vacante la aceste 
unități se face conform prevederilor 
prezentei legi.

La celelalte unități, cadrele care 
sint transferate în interesul servi
ciului, in aceleași funcții, în funcții 
echivalente sau în funcții inferioare, 
nu sint obligate să susțină un exa
men sau concurs.

Art. 58. în cazul cind persoana care 
urmează a fi încadrată sau promo
vată în muncă intr-un post vacant, 
ca urmare a reușitei la examen sau 
concurs, lucrează în altă unitate, 
transferul se consideră in interesul 
serviciului, dacă conducerea unității 
de la care pleacă și organul ierarhic 
superior al acesteia sînt de acord cu 
transferul.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE
Art. 59. Pe data apariției prezentei 

legi, comisiile tehnice de încadrare a 
muncitorilor în categorii de califi
care, existente în unități, se transfor
mă în comisii tehnice de încadrare 
și promovare a muncitorilor.

în termen de 30 zile de la aceeași 
dată, în toate unitățile socialiste de 
stat vor lua ființă comisiile de înca
drare și promovare a personalului 
tehnic, economic, de altă specialitate 
și administrativ, prevăzute la art. 8, 
lit. b.

Art. 60. Funcțiile de execuție și de 
conducere pot fi ocupate și de ca
drele care au absolvit instituții de 
tnvățămînt echivalente cu acelea pre
văzute în prezenta lege.

Art. 61. Consiliile de administrație 
ale centralelor industriale și celor
lalte unități cu statut de centrală, 
precum și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, respec
tiv al municipiului București, pot re- 
duoe vechimea minimă prevăzută, cu 
1—3 ani, în cazul promovării în 
funcții de conducere a cadrelor ti
nere care îndeplinesc condițiile de 
studii, au efectuat perioada de sta
giu prevăzută de reglementările le
gale, au dovedit competență și spirit 
organizatoric și au obținut rezultate 
deosebite în activitatea practică. Pen
tru aparatul propriu al ministerelor 
și celorlalte organe centrale, precum 
și pentru unitățile subordonate direct 
acestora, reducerea vechimii minima 
se va putea aproba de către condu
cerea ministerelor sau organelor cen
trale respective.

Art. 62. în mod excepțional, la 
unitățile de gradele I—III din ramu
rile : circulația mărfurilor, agricul
tură, gospodărie comunală și indus
trie locală, unde nu se vor putea asi
gura cadre cu studii superioare, in 
vederea promovării lor în funcțiile 
de conducere pentru care sînt pre
văzute asemenea studii, organele de 
conducere colectivă ale ministerelor, 
celorlalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene, respectiv al municipiu
lui București, vor putea aproba, de 
la caz la caz, ca aceste funcții să fie 
ocupate de cadre cu studii medii, 
care au o vechime îndelungată în 
specialitatea funcțiilor respective, au 
obținut rezultate deosebite în activi
tatea profesională și au calități și 
aptitudini pentru munca de condu
cere.

Art. 63. Prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, în termen de 6 luni se 
vor aproba :

a) indicatoare de studii și vechjfne 
pentru funcțiile specifice fiecărui do
meniu de activitate, în concordanță 
cu prevederile prezentei legi ;

b) reglementări privind aplicarea 
«îstemului unitar de apreciere anuală 
a personalului, prevăzut la art. 17—21 
Inclusiv ;

c) atribuțiile și sarcinile ce revin 
compartimentelor de personal și în- 
vățămînt din unitățile socialiste de 
■tat, ca urmare a aplicării prevederi

lor prezentei legi și a altor regle
mentări legale în vigoare privind 
perfecționarea pregătirii profesionale 
a cadrelor.

De asemenea, Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri pentru elaborarea sta
tutelor personalului, pe ramuri și 
profesii. în aceste statute se vor 
prevedea criteriile specifice privind 
încadrarea și promovarea personalu
lui, potrivit prevederilor prezentei 
legi, adaptate la condițiile concrete 
existente în ramura respectivă.

Art. 64. încadrarea și promovarea 
personalului în funcții didactice, ju
ridice, medico-sanitare și de cerce
tare se vor face pe baza statutelor 
sau altor reglementări legale speci
fice sectoarelor de activitate respec
tive, adaptate la principiile prezentei 
legi.

Ministerul Forțelor Armate, Minis
terul Afacerilor Interne, Consiliul 
Securității Statului, precum și alte 
organe de stat la care natura activi
tății necesită un sistem propriu de 
încadrare și promovare a personalu
lui vor aplica prevederile prezentei 
legi în mod corespunzător specificu
lui lor.

Art. 65. Persoanele încadrate în uni
tățile socialiste de stat înaintea apa
riției prezentei legi — cu respectarea 
reglementărilor legale — care nu în
deplinesc condițiile de studii sau 
vechime prevăzute în prezenta lege, 
vor putea ocupa în continuare ace
leași funcții, dacă s-au dovedit cores
punzătoare funcției respective.

Prevederile alineatului precedent 
se aplică și în cazul cind aceste per
soane se transferă la alte unități, dacă 
își păstrează vechimea neîntreruptă 
în muncă, conform prevederilor art. 
10 din Legea nr. 1 din 1970 privind 
organizarea și disciplina muncii în 
unitățile socialiste de stat.

Art. 66. Directorii în funcție 13 
data apariției prezentei legi, din toate 
unitățile socialiste de stat, vor tre
bui ca pînă la 31 decembrie 1973 
să absolve un curs de perfecționare 
a pregătirii în domeniul conducerii 
și organizării producției și a muncii.

Art. 67. în scopul desfășurării în 
bune condiții a acțiunii de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a per
sonalului încadrat în muncă, în fie
care unitate socialistă de stat va lua 
ființă o comisie de calificare și per
fecționare a pregătirii profesionale, 
care are sarcina să coordoneze în
treaga activitate din acest domeniu. 
Din această comisie vor face parte 
cele mai pregătite cadre din unita
tea respectivă, care au o bogată ex
periență profesională.

Art. 68. Se recomandă organizațiilor 
cooperatiste și celorlalte organizații 
obștești, ca, pe baza prevederilor pre
zentei legi, să stabilească reglementări 
corespunzătoare pentru domeniul lor 
de activitate.

Art. 69. Pe data intrării în vigoare 
a prezentei legi se abrogă orice alte 
dispoziții contrare, cu excepția celor 
privind ocuparea funcțiilor eligibile.

ANEXA 1

Componența comisiei tehnice de încadrare 

și promovare a muncitorilor

— Președinte : împuternicitul con
ducătorului unității ;

— Secretar : delegatul comparti
mentului de personal ;

— Membri 1 șeful secției ;

— maistrul în sectorul căruiă lu
crează muncitorul respectiv ;

— delegatul sindicatului.
Comisia va fi completată cu 1—3 

ingineri, tehnologi sau muncitori de 
înaltă calificare.

ANEXA 2

Componența comisiei de încadrare și promovare 

a personalului tehnic, economic, 

de altă specialitate și administrativ
— Președinte 1 împuternicitul con

ducătorului unității ;
— Secretar s delegatul comparti

mentului de personal ;
— Membri : șeful compartimentului 

de muncă în care se află postul va
cant ;

— delegatul sindicatului.
& In vederea ținerii examenului sau

concursului, comisia va fi completată 
cu cadre de specialitatea postului va
cant din unitatea respectivă. De ase
menea, comisia poate fi completată 
cu cadre din afara unității cum sînt : 
cadre universitare, cercetători științi
fici sau alți specialiști, cu acordul 
conducerii întreprinderii sau institu
ției din care aceștia fac parte.

ANEXA 3

CONDIȚII DE STUDII SI VECHIME
» •

necesare pentru ocuparea funcțiilor tehnice, economice, de altă specialitate și administrative

N». FUNCȚIA ȘI STUDIILBcri.

A. B.

1. Director general
— Absolvenți ai invățărnintului superior de specialitate-_____________________

2. Director
— Absolvenți ai invățărnintului superior de specia litate.
— Absolvenți ai invățărnintului de subingineri de specialitate.
— Absolvenți ai invățărnintului mediu care au in deplinit funcții de specialitate.

3. Director tehnic
— Absolvenți ai iruvățănimtului superior tehnic de specialitate.

4. Inginer șef
— Absolvenți ai invățămîntului superior tehnic de specialitate. —

5. Contabil șef
— Absolvenți ai invățămîntului superior economic

— Absolvenți ai invățămîntului mediu care au înde plinit funcții economice_________________________
6. Director (direcții tehnice, tehnico-economiee)

— Absolvenți ai invățărnintului superior tennic de specialitate, respectiv economic___________________
7. Director (direcții economice, de altă specialitate)

— Absolvenți ai invățărnintului superior economic, respectiv ai invățămîntului superior de altă specialitate
8. Director (direcția personal-învățămint)

— Absolvenți ai invățărnintului superior
9. Director (direcția personal)

— Absolvenți ai invățărnintului superior
— Absolvenți ai invățămîntului mediu____

10. Director (direcția secretariat-administrativ)
— Absolvenți ai invățămintului superior

11. Director (direcția administrativă)
— Absolvenți ai învățămlntului superior
— Absolvenți ai invățămintului mediu

12. Secretar comitet executiv al consiliului popular
— Absolvenți ai învățămlntului superior juridic

— Absolvenți ai învățămlntului mediu

13. Șef serviciu (servicii tehnice, tehnico-economice)
— Absolvenți ai invățămintului superior tehnic de specialitate, respectiv economia
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de specialitate
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au Îndeplinit funcții tehnice, respectiv economice_________

14. Șef serviciu (servicii economice, de altă specialitate)
— Absolvenți ai invățămintului economic, respectiv ai invățămintului superior de altă specialitate
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv absolvenți ai invă- 

țămintuiui mediu de specialitate
15. Consilier juridic șef \

— Absolvenți ai invățămîntului superior juridic.
16. Șef serviciu (servicii învățâmint, personal-învățămint)

— Absolvenți ai invățărnintului superior._____________
17. Șef serviciu (serviciul personal).

— Absolvenți ai invățămîntului superior.
— Absolvenți ai invățămintului mediu._______________

18. Șef serviciu (serviciul secretariat-administrativ) 
— Absolvenți ai invățămintului mediu.

19. Șef birou (birouri tehnice, tehnico-economice).
— Absolvenți ai invățămîntului superior tehnic de specialitate, respectiv economic.
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de specialitate.
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au îndeplinit funcții tehnice, respectiv economice._________

20. Șef birou (birouri economice, de altă specialitate).
— Absolvenți ai invățămîntului superior economic, respectiv ai învățămîntului superior de altă specia

litate
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au îndeplinit funcții economice, respectiv ai învățămlntului 

mediu de .specialitate,
21. Șef birou (biroul invățămint, personal-invățămint).

— Absolvenți ai invățămintului superior.___________________________________
22. Șef birou (biroul personal)

— Absolvenți ai invățămintului superior.
— Absolvenți ai invățămintului mediu.

23. Șef birou (biroul secretariat-administrativ)
— Absolvenți ai invățămintului mediu______________________________________

24. Șef serviciu (serv, contabilitate al administrației centrale)
— Absolvenți ai invățămintului superior economic.
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au în deplinit funcții economice.

25. Șef birou (biroul contabilitate al administrației centrale).
— Absolvenți ai invățămintului mediu care au în deplinit funcții economice.

26. Șef secție (secție producție)
Șef sector (sector minerit)
— Absolvenți ai invățămintului superior de specialitate.
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de specia litate
— Maiștri si absolvenți ai invățămintului mediu care au Îndeplinit funcții tehnice

27. Șef atelier (atelier de producție)
Șef raion (raion, revir minerit)
— Absolvenți ai invățămîntului superior de specialitate
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de speciali tate
— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu, care au îndeplinit funcții tehnice

28. Șef șantier
—Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de specialitate
— Maiștri și absolvenți ai invățămintului mediu, care au îndeplinit funcții tehnice

29. Șef lot
— Absolvenți ai învățămînituiui superior de specia litate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai invățămintului mediu, care au îndeplinit funcții tehnice.

30. Șef autobază
— Absolvenți ai invățămîntului superior tehnic de specialitate.
— Absolvenți ai invățămintului de subingineri de specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai invățămintului mediu, care au Îndeplinit funcții tehnice.________________

31. Șef depou
— Absolvenți ai invățămîntului superior tehnic de specialitate.
— Absolvenți ai invățămîntului de subingineri de specialitate sau absolvenții școlilor superioare C.F.R. 

de specialitate.
— Absolvenți ai școlii de mecanici de locomotive și școală sau examen de șef depou._______________

32. Maistru
— Absolvenții școlilor de maiștri de specialitate.
— Absolvenții liceelor de specialitate cu profil tehnic, cu practică în producție de 5 ani ca muncitor.
— Muncitorii de înaltă calificare Încadrați în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii 

respective, care au experiență în producție de cel puțin 8 ani și dovedesc capacitate de conducere și
____ organizare, cu obligația ca în termen de 3 ani de la numire, să absolve un curs special de maiștri.
33. Maistru principal .

— Cadrele care îndeplinesc oonidițiile de la punctul 32 și au o vechime de cel puțin 5 ani pe posturi de 
maistru.

Vechimea in specialitate (ani) pentru ocuparea funcțiilor din :

Unități economice Administrația do stai

• Unități

întreprinderi șl alte 
unități economice Apara

tul mi-
Aparatul consiliilor populare

Județe Muniel- Orașenistere- și pii și și co-cu statut lor și muniel- sectoare munede cen- celor- piui ale mu-trală lalte Bucu- niclpiu-
Spe- ' organe re ști lui
cial I n III IV V VI centrale Bucu-

reștl

L

12

11

11

11

11
15

10
14

0

8

9

7
11

8

T

7

7

9

6

2. 2. 4. 5. 6. 7. I

12 11 10 8 8 T 6
10 9 8

____________ 12 11 10

11 10

9 9 9 8 7 6 5

11 10 9 8 7 6 5
11 10 9

10 8
14 13

9 8 7 6 5 4
7 6 
 9 8

9 8 7 6 5 4
10 9 8

7 6 5
11 10 9 8 7 6

8

T

T

9

6

8
10

4
6
8

8
10

8
10

*.

14

11

12

12

12

12

12

11
15

10

10

10

10

8
12

14.

10

10

10

10

o

8
12

6
10

11 1*.

T

o

8
10

7 6 5 4 3

T 4 5 4 3
6 5
8 7

7 6 5 4 3
9 8 7

6 5 4 3 3

T 8 I 8
9 8 7 5

11 10 9 7

4
6
8

4 3 2 2
6 5 4 4
8 7 6 6

8 8 7 6
8 8 7 8

10 9 8

7 6 5 4
0 8 7 6 5 4

10 9 8 7 6

7 6 5 4
9 8 7 6 5 4

11 10 9 8 7 6

T 6 5 4 1

10 7

8

8 T I
11 8

8

6
10 8 T

7 6 4

8
12

10

9
11

8
10

7
9

6
8

5
7

I - 0-
rașe

1 — co
mune

8 — co
mune

>
8

«

8

I

(Continuare In pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SCÎNTEIĂ - simbătă 5 iunie 1971

LEGE PRIVIND ÎNCADRAREA 
Șl PROMOVAREA ÎN MUNCĂ 

A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE 
SOCIALISTE DE STAT ’

cinema
H Hello, Dolly (ambele serii 
pe ecran panoramic) : PATRIA 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,30, STADIONUL DINAMO —

NICOLAE IORGA -

34. Inspector general (în compartimente de 
inspecție și control).

Nr. 
eit.

Funcția și 
studiile

Vechimea în specialitate (ani) pentru ocuparea funcțiilor din :

Unități economice Administrația de stat
Unități cu 
statut de 
centrală

întreprinderi 
și alte uni

tăți economice
Aparatul minis
terelor și celor

lalte organe 
centrale

Aparatul 
consiliilor 
populare

A B 1 2 3 4

— Absolvenți ai învățămîntului superior 
de specialitate.

35. Inspector principal (in compartimente de 
inspecție și control).
— Absolvenți ai invătămintului superior 

de specialitate.
36. Inspector (in compartimente de Inspecție 

și control).
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

de specialitate.
37. Inginer principal I, economist principal I, 

chimist principal I, fizician principal I.
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

tehnic de specialitate, respectiv eco
nomic, universitar de specialitate.

38. Inginer principal II, economist principal
II. chimist principal II, fizician principal

— Absolvenți ai învățămîntului superior 
tehnic de specialitate, respectiv eco
nomic, universitar de specialitate.

89. Inginer principal III, economist principal
III, chimist principal III, fizician princi
pal III.
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

tehnic de specialitate, respectiv, eco
nomic, universitar de specialitate.

40. Inginer, economist, chimist, fizician
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

tehnic de specialitate, respectiv econo
mic. universitar de specialitate.

41. Revizor contabil principal
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

economic
42. Revizor contabil

— Absolvenți ai Învățămîntului superior 
economic.

43. Consilier juridic principal
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

juridic.
44. Consilier juridic.

— Absolvenți ai Învățămîntului superior 
juridic.

45. Jurisconsult principal
— Absolvenți ai învățămîntului superior 

juridic.
48. Jurisconsult

. — Absolvenți al Învățămîntului superior 
juridic.

47. Subinginer principal, conductor arhitect 
principal
— Absolvenți ai invățămîntului de subin- 

gineri de specialitate și de oonductori 
arhltecți.

48. Subinginer, conductor arhitect
— Absolvenți ai învățămîntului de subin- 

gineri de specialitate și conductori 
arhitecți.

14

8

4

14

11 11

8 (

După absolvirea studiilor superioa
re, cu respectarea reglementărilor 
în vigoare

8

4

8 8
După absolvirea studiilor su

perioare, cu respectarea regle
mentărilor în vigoare.

8 8

4 3

8 8

4 3

10 10

9 9

8 8
După absolvirea studiilor su

perioare, cu respectarea regle
mentărilor în vigoare.

8 8
f

După absolvirea studiilor, cu res
pectarea reglementărilor în vigoare.

8
După absolvirea 
studiilor, cu res
pectarea regle
mentărilor in 
vigoare.

49. Tehnician principal, proiectant principal
— Tehnicieni și cadrele care ocupă alte funcții tehnice care Îndeplinesc condițiile de la poz. 50 lit. a b c și e 

care au o vechime de cel puțin 5 ani pe astfel de funcții.
— Muncitorii specialiști și muncitorii încadrați în categoria cea mai mare de calificare din rețeaua ramurii 

respective, absolvenți ai școlilor prevăzute la poz. 50.
— Absolvenții liceelor de cultură generală prevăzuți la poz. 50 lit. d care au vechime de cel puțin 5 ani în

funcții tehnice, dacă au absolvit un cuns de specializare cu profil tehnic. '
60. Tehnician, proiectant

a) Absolvenții liceelor de specialitate cu profil tehnic.
b) Absolvenții școlilor de maiștri.
c) Absolvenții școlilor de specializare postliceală cu profil tehnic.
d) Absolvenții liceelor de cultură generală cu o vechime de 5 ani ca muncitori calificați.
e) Muncitorii de înaltă calificare absolvenți ai școlilor profesionale cu o vechime de 8 ani ca muncitori calificați.

61. Planificator principal, contabil principal, merceolog principal, statistician principal
— Planificatorii, contabilii, merceologii sau cadrele care ocupă alte funcții economice, care îndeplinesc con

dițiile de la poz. 52 lit. a și au o vechime de cel puțin 5 ani pe astfel de funcții.
— Absolvenții liceelor de cultură generală care au o vechime de cel puțin 5 ani in funcții economice, dacă

au absolvit un curs de specializare cu profil economic.
62. Planificator, contabil, merceolog, statistician *

a) Absolvenții liceelor de specialitate cu profil economic.
b) Absolvenții liceelor de cultură generală care și-au însușit în practică cunoștințele economice strict necesare 

63. Contabil revizor principal
— Cadrele care Îndeplinesc condițiile de la poz. 51 și au în 

economice.
64. Contabil revizor

plus o vechime de cel puțin 3 ani în funcții

— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poz. 51.
65. Inspector principal personal

— Absolvenți ai învățămîntului mediu.
68. Inspector personal

— Absolvenți ai învățămîntului mediu.
67. Șef cabinet (cabinete demnitari)

— Absolvenți ai învățămîntului mediu

68. Desenator principal
— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii profesionale
— Absolvenți ai școlii generale și curs 

de calificare
69. Desenator

— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii profesionale'
— Absolvenți ai școlii generale și curs 

de calificare
60. Stenodactilograf principal, secretar-dacti- 

lograf, dactilograf principal
— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii generale și curs 

de calificare
61. Stenodactilograf, dactilograf

— Absolvenți ai învățămîntului mediu 
— Absolvenți ai școlii generale și curs 

de calificare
62. Casier principal

— Absolvenți ai învățămîntului mediu ,1 
— Absolvenți ai școlii generale

63. Casier
— Absolvenți ai învățămîntului mediu 
— Absolvenți ai școlii generale

64. Calculator principal, facturist principal, 
arhivar principal, funcționar principal 
stare civilă, agent fiscal
— Absolvenți ai invățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii generale

65. Calculator, facturist, arhivar, funcționar 
stare civilă
— Absolvenți al școlii generale

66. Expeditor principal, registrator principal, 
administrator principal imobil
— Absolvenți ai școlii generale.

67. .Expeditor, registrator, administrator imo
bil
— Absolvenți ai școlii generale.

68. Curier, portar
— Absolvenți ai școlii generale.

— 5 ani în funcții administrative sau in producție

— 2 ani în funcții administrative sau în producție

— 3 ani în funcții de dactilograf sau stenodactilograf sau în 
alte funcții administrative.

— 3 ani în funcții de specialitate
— 5 ani in funcții de specialitate
— 5 ani în funcții de specialitate

— 3 ani în funcții de specialitate
— 5 ani în funcții de specialitate

— 3 ani în funcții administrative
— 5 ani în funcții administrative

— 2 ani în funcții administrative

— 5 ani în funcții administrative

— 5 ani în funcții administrative
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20.15.
• Și caii se împușcă, nu-î așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20.
• Facerea lumii : CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15, la grădină — 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Dă-i înainte, cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, ARENELE ROMANE —
20.30.
• Elefantul Slowly :
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
grădină — 20.
• Desene animate : DOINA —
• Vulpile și șoriceii : DOINA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30,
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30,
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30, la 
grădină — 20,15, GRĂDINA DOINA
— 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cazul C.L. : VICTORIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12,30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
• Femeia enigmatică — 9, Uciga
șul și fata — 10,30; 12,30; 14,30, 
Trageți în pianist — 16,30; 18,45, 
Omul care știe prea mult — 21 ; 
CINEMATECA (sala Union).
• Prețul puterii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• în arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30;
17,45: 20.
e Secretul din Santa Vittoria : 
BUZESTI — 14,30; 17,15, la grădină
— 20,30
• F.u, Francisc Skorina : DACIA
— 8,45—20 în continuare.
• Sunetul muzicii : BUCEGI — 10; 
16,30; 20, la grădină — 20, ARTA
— 16, la grădină — 20.
• Mihai Viteazul : UNIREA — 
16,30; 20,15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
LIRA — 15.30; 18, la grădină —
20.15, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GRĂDINA VITAN
— 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19,15, FERENTARI — 15; 
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
• Serata : VOLGA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30; 18; 20.15.
• Pan Wolodyjowskl : 
GREȘUL — 15.30; 19.
• Doar un telefon : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
• Domiciliul conjugal : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Cronometrul : POPULAR —
15.30.
• Clanul sicilienilor : POPULAR
— 18; 20,15.
• Pe cometă : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Chemarea frontului : COSMOS
— 15.30.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
COSMOS — 18; 20,15, PACEA — 
16; 18; 20.
• Ultimul samurai : VITAN — 
15,30; 18.
• Adio, Granada ! : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.15.

FESTIVAL 
la

10.

9;

PRO-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Maurice 
Suzan (Franța). Solist : Ion Voicu 
— 20.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 20; (sala Studio) : 
Pisica în noaptea Anului 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza
landra" (™_ 21- 
gureanu) : Gluga pe ochi ■ 
(sala din str* Alex. Sahia) : Po
vestiri din pătti----- -1---------x
• Teatrul „C. 
Studio) :
— 20.
• Teatrul 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mateiaș 
Gîscarul — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn IV — 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea ?
— 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan
— 19.30; (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Floare de cactus — 
19,30. . , „
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30: (sala din Calea 
nr. 174) : La grădina
— 19,30.

Nou

_ „_____ Bu-
(sala din bd. Schitu Mă-

— —— — 20"

Lurea vieneză — 20. 
I. Nottara" (sala 

Cînd Luna e albastră

Giulești : Comedie cu

Ansamblul artistic 
izvoare

Victoriei 
„Cărăbuș"

,.Rapsodia 
de frumu-Română" : La 

sețe — 18,30.
• Circul ,,Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

t V

16,15

18,00

PROGRAMUL I

19,15
19,20
19,30
20,10

21,00

22,40
22,50
23,15

Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! Emisiune de Lu
cia Postelnicu și Titl Acs. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. Sport. 
Teleenciclopedia • Aborigeni 
• Breviar • Catch.
Film serial : „Incoruptibilii". 
Povestea lui Emile Bouchard. 
Amatori... de divertisment. 
„Stele ale formațiilor artis
tice de amatori, într-un tele- 
divertisment din care nu vor 
linși momentele vesele, melo
diile de muzică ușoară, evo
luțiile coregrafice. Prezintă : 
Valeria Marin. Regia : Dumi
tru Cihodaru.
Telejurnalul de noapte. 
Săptămîna sportivă.
închiderea emisiunii 
mului I.

PROGRAMUL TI
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progra-

Pianista

: Retor-

20.10 Tineretul la rampă. 
Ilinca Dumitrescu.

20,40 Film documentar TV 
te argintii — Monografie a
chimiei. Regia : Vlad Bâtcă.

21.10 Mari orchestre simfonice. Or
chestra simfonică a Radiotele- 
viziunii suedeze. Dirijor Ser
giu Celibidache. în program : 
,,En Saga" de Sibelius și sui
ta simfonică „Ma mdre l’oye" 
de Ravel.
Buletin de știri.
Film serial : „Inima lui Bo- 
nivur" (II).
închiderea emisiunii progra
mului II.

21,55
22,00

22,35

istoricul, savantul, 
patriotul

Aniversarea a 100 de ani de la naște

rea lui Nicolae Iorga oieră priielul

exprimării, o data mai mult, a profun

dei stime și admirații pe care acest

ilustru fiu ai poporului român și le-a

cîștigat în țara noastră, ca și In întrea

ga lume, prin prodigioasa sa persona

litate, prin vasta sa operă științifică și

culturală.

Este, desigur, temerar sâ încerci a re

leva într-un articol de ziar ceea ce a

reprezentat Nicolae Iorga pentru ști

ința și cultura romănească și univer

sală. Mă voi restrînge de aceea, după

ce voi fi amintit cîteva date din bio-

grafia sa, la o evocare a creației sale, 

într-unul din domeniile în care a fost

cea mai fecundă — aceia ai științei is

torice.

Născut la Botoșani, unde a făcut 
școala primară și o parte din studi
ile liceale, N. Iorga a absolvit în 1888 
Liceul Național din Iași. In decembrie 
1889 era deja licențiat al Facultății de 
Litere din Iași cu distincția „magna 
cum laude". înzestrat cu calități in
telectuale ce anunțau o personalita
te excepțională, N. Iorga s-a bucu
rat în timpul studenției de atenția 
specială a lui Xenopol — autorul ce
lei dinții sinteze de istoria românilor 
de largi proporții și remarcabil filo
zof al istoriei — care i-a dat prime
le îndrumări în munca de cercetare. 
In 1890 N. Iorga pleca, ca bursier, 
să-și continue studiile în centre de 
mare tradiție intelectuală din Franța 
și Germania. în 1899, diplomat al 
Școlii de înalte studii din Paris și 
doctor al Universității din Leipzig, 
obținea, prin concurs, postul de pro
fesor la Facultatea de litere din 
București.

în preocuparea-i constantă de a 
pune pe baze documentare solide stu
diul istoriei patriei, N. Iorga a consa
crat o bună parte din timp editării 
de izvoare. Cu o pasiune ne
obișnuită, el a cules din zeci de 
biblioteci și arhive, românești și stră
ine, documente interne și externe, 
texte literare, inscripții, coresponden
țe etc., menite să contribuie la o cu
noaștere mai amplă, mai vie, mai de
plin lămuritoare a trecutului po
porului român. Cele trei volume de 
„Acte și fragmente cu privire la Is
toria românilor", cele 31 tomuri de 
„Studii și documente cu privire la 
istoria românilor", cele 8 volume pu
blicate în Colecția de izvoare externe 
„Documente Hurmuzaki", cărora li se 
adaugă alte numeroase izvoare publi
cate în reviste, fac din N. Iorga unul 
dintre cei mai însemnați ctitori ai is
toriografiei românești.

Perspectiva nouă pe care N. Iorga 
a deschis-o studierii istoriei naționa
le, prin adunarea de izvoare necu
noscute, a fost lărgită de o foarte 
bună cunoaștere a istoriei universale. 
Convingerea lui era că istoria națio
nală fără cadru de istorie universală 
nu poate să existe. „Viața unei na
țiuni — arăta el — se întrețese fără 
contenire cu viața altor popoare de- 
pinzind de acestea și exercitînd la 
rindul ei o continuă influență asupra 
vieții acestora". Autor al unor lu
crări, deosebit de favorabil primite la 
vremea apariției lor, cu privire la oc
cidentul european, imperiul bizantin 
și otoman, statele balcanice, slavii de 
apus și răsărit, N. Iorga s-a folosit 
de cunoștințele lui de. istorie generală 
pentru a reliefa locul și rolul jucat 
de poporul român in istoria și cultura 
umanității.

Orizontul larg pe care 1 l-a dat lec
tura bogată a lucrărilor de istorie 
generală i-a înlesnit să facă asocia
ții și paralelisme istorice, dătătoare 
de sugestii creatoare, să emită în cer
cetările sale idei originale, valoroase, 
deschizătoare de noi perspective. 
Străin oricăror schematizări rigide, 
N. Iorga s-a manifestat ca partizan al 
studierii fenomenelor istorice în toa
tă complexitatea factorilor care le de
termină. Istoria, în concepția sa. nu 
este un șir de biografii, nici o cule
gere de portrete dinastice, de vieți 
ale sfinților, de biografii literare și 
artistice, o descriere de solemnități, 
un catalog cronologic, un dicționar de 
notorietăți sau un memorial diplo
matic. Istoria trebuie să arate viața 
popoarelor sub diferite fațete : acti
vitatea economică, dezvoltarea clase
lor, credințe și datini, legi și obi
ceiuri, literatura și arta.

Tocmai de aceea, N. Iorga s-a ocu
pat de cele mai variate domenii ale 
cercetării istorice. Nu există aspect 
al istoriei priorului român în care 
el să nu-și fi spus cuvîntul. Mono
grafii largi a închinat N. Iorga isto
riei agrare, economice, armatei, șco
lii, literaturii și artei. Acestea aveau 
să se topească în sinteze ale isto
riei românilor, țlnînd seama de tota
litatea fenomenelor de viață indivi
duală și colectivă.

In 1905, N. Iorga publica la Gotha, 
din îndemnul lui _ K. Lamprecht, 
Geschichte des rumănischen Volkes 
in Rahmen seiner Staatsbildungen. 
Prin arhitectura .sa, prin noutatea 
informației și ideile călăuzitoare, a- 
ceastă lucrare depășea pe cele ale 
înaintașilor, rămînînd în unele pri
vințe cea mai bună sinteză a lui 
N. Iorga de istoria românilor. Ime
diat după primul război mondial, în 
1920, N. Iorga tipărea în limba fran
ceză „Histoire des roumains et de 
leur civilisation". Tradusă curînd 
după apariție în limbile engleză, ita

„Nicolae Iorga este una din acele personalități 
legendare înfipte pentru veșnicie în glia țării și 
în istoria inteligenței umane".

HENRI FOCILLON

liană, germană, lucrarea a cunoscut 
în 1930 și o versiune în limba ro
mână.

După mulți ani de metodice Inves
tigații și publicarea de studii sau 
sinteze parțiale, N. Iorga realiza, în 
1935—1936 cu lucrarea în 3 volume 
„La place des Roumains dans l’his- 
toire universelle", o sinteză generală 
privind contribuția românilor la dez
voltarea istorică generală. „Istoria 
românilor și a romanității orientale" 
(in 10 volume), apărută în anii 1936— 
1939 și urmată imediat de o ediție în 
limba franceză, avea să încheie seria 
marilor sinteze de istoria patriei 
realizate de N. Iorga. în ele, proble
me însemnate ale istoriei noastre au 
cîștigat in explicații. Formarea po
porului român a fost abordată pe un 
plan mai larg și în mod mai științi
fic. S-a pornit de la studierea fon
dului traco-dacic, subliniindu-se im
portanța civilizației dace și rolul ei 
in geneza poporului român, s-a con
tinuat cu expunerea vieții romanice, 
nu niumai în Dacia, ci în tot cuprin
sul romanității orientale dintre Ma
rea Adriatică, Marea Egee și Marea 
Neagră. „Noi sîntem — scria N. Ior
ga in 1919 — urmașii acestei RO
MANII răsăritene al cărei nume 
l-am păstrat cu pietate in acela al 
limbii noastre, românească, și al po
porului nostru care s-a numit din
colo de orice deosebire regională ro
mâni".

Ca un leit-motiv apar in expune
rea lui N. Iorga, ceea ce el numea 
permanențele istoriei românești :

100 DE ANI 
DE LA NAȘTERE

ideea de continuitate pe acest terito
riu, lupta seculară a poporului ro
mân pentru păstrarea ființei națio
nale și a libertății sociale, unitatea 
einico-culturală, originalitatea civi
lizației și culturii românești, tră
săturile morale care au gene
rat epopeea rezistenței seculare a 
poporului român.

N. Iorga a văzut în istorie, în difu
zarea cunoștințelor istorice un mij
loc de a întări propriul popor prin 
conștiința puternică a trecutului său 
și prin simțul exact al locului pe 
care l-a avut în viața lumii. Trecu
tul țării face parte integrantă din 
prezent.

Vasta operă științifică realizată de 
N. Iorga pe tărimul istoriei națio
nale și al istoriei universale, ca și în 
general in domeniul culturii, (peste 
15 000 de lucrări), ideile de înalt 
umanism pe care ea le cuprinde i-au 
adus aprecieri elogioase, atit in țară 
cit și în străinătate. Profesorul John 
L. Gering de la Universitatea Co
lumbia din New York îl socotea ca 
„cel mai reprezentativ i.ntelert.ual, 
dacă nu cea mai de seamă persona
litate a lumii moderne", iar în cercu
rile științifice franceze se vorbea de 
el ca de „un uriaș al Dunării". 10 
universități l-au proclamat „doctor 
honoris causa", 12 academii și 9 insti
tute și societăți de înaltă cultură 
l-au ales membru, iar 3 orașe — ce
tățean de onoare.

Deși N. Iorga a arătat că nimic 
nu-1 leagă de tendința romantică în 
scrierea istoriei, în concepția sa se 
observă influențele romantismului. 
Este semnificativă în acest sens, vi
ziunea sa idilică, patriarhală asupra 
începuturilor vieții de stat româ
nești. El n-a văzut adevăratul mo
bil in crearea statului. Diferențierea 
socială este înlocuită de el cu egali
tatea deplină a ceior conduși și a 
căpeteniilor lor — voievodul el însuși 
era in fond, aprecia el, un țăran, cu 
toată îmbrăcămintea sa deosebită. 
Boierimea primelor secole de viață 
statală independentă este idealizată, 
punindu-se accentul pe virtuțile ei 
militare și estom.pindu-se conflictul 
social.

De la curentul romantic a împru
mutat Iorga ideea „spiritului vremii" 
și a sufletului național, uneori in 
sens mistic. Intrevăzînri raportul de 
reciprocitate „între elementele de 
materialitate ale unei societăți și ele
mentele de gîndire", Iorga a pus însă 
accentul în explicarea dezvoltării is
torice pe factorul spiritual, și in pri
mul rind pe rolul ideilor. El consi
dera că „orice formă materială nu

este decit Incorporarea unei idei, că 
totul trebuie să fie trăit întîi în gîn- 
direa unei națiuni și apoi restul vine 
de la sine". Considerând că în isto
rie, căreia îi este proprie complexi
tatea fenomenelor, nu este posibilă 
stabilirea legilor generale ca în știin
țele naturii, N. Iorga credea că sânt 
pasibile în schimb legile psihologice, 
care se manifestă atit în evenimen
te. cit și în instituții, instituția fiind 
— după el — o „psihologie națională 
realizată". Această teorie iși găsește 
originea în concepția potrivit căreia 
psihicul social ar constitui cauza 
fundamentală a fenomenelor istori
ce, concepție care a fost și est» 
combătută de istoricii marxiști ca 
neștiir.țifică; de esență idealistă.

După cum se știe, Iorga a jucat un 
rol activ in viața politică a României 
în perioada dintre cele două războaie, 
ca exponent al claselor dominante. 
El a făcut parte din conducerea unor 
partide politice burgheze, îndeplinind 
intr-un tim,p și funcția de prim-mi- 
nistru. Activitatea sa ca om po
litic a purtat amprenta limitelor 
circumscrise de concepțiile sale fi
lozofice și politice. Extrem de 
pregnant insă, de-a lungul întregii 
sale existențe, s-a manifestat patrio
tismul său fierbinte, atașamentul față 
de marile idealuri naționale ale li
bertății, independenței și suveranită
ții patriei, ale ridicării poporului 
român în rindul celor mai civilizate 
popoare. Prin imensa sa activitate 
cultural-științifică Iorga a oontribuit 
la admirabila pregătire a generației 
care avea să făurească statul națio
nal unitar român.

în lucrări științifice, în presă, ca 
deputat in Cameră. în vestite dis
cursuri, N. Iorga a pledat pentru îm
bunătățirea soartei țăranilor, pentru 
împroprietărirea lor și pentru votul 
universal. In 1907, el a luat apăra
rea țăranilor răsculați, oondamnind 
atrocitățile cu care clasa conducă
toare a înțeles să reprime răscoala. 
Unele din articolele publicate în co
tidienele conduse de el, „Neamul ro
mânesc" și „Neamul românesc pen
tru popor" rămin de neuitat prin 
dramatismul descrierilor asupra re
presiunii.

în timpul primului război mondial, 
cînd mai bine de jumătate din teri
toriul țării se afla sub stăpînirea 
germană, „stăpînirea silei, a cuce
ririi, a dominației universale", 
N. Iorga și-a manifestat deschis osti
litatea față de cotropitori, chemind 
la luptă împotriva dușmanului ener
giile populare. De pe poziții burghe- 
zo-patriotice, Iorga și-a ridicat glasul 
cu o deosebită vigoare împo
triva politicii de dominație și agre
siune a nazismului, pentru apărarea 
spiritului de dreptate, a dreptului 
popoarelor la existență liberă, de 
sine stătătoare. Pătrunzător fin al 
istoriei umanității, el își exprima 
convingerea că dominația impusă da 
hitleriști nu poate dăinui, că voința 
popoarelor de a fi ele însele nu poa
te fi înfrintă. „Forța brutală — scria 
el — poate răpune dreptul. Dar nu-1 
răpune pentru totdeauna, căci izvo
rul de unde Dreptul își trage puterea 
e fără sfîrșit". „Se vor ronțăi hota
rele — spunea altă dată el — se pot 
pronunța in conferințe internaționale 
desfaceri de provincii, se poate chiar 
nimici un stat național. N-avcțî nici 
o grijă : națiunea îl va face la loc șl 
de multe ori mai întreg decit mai 
inainte de lovitura pe care dușmanii 
o credeau mortală". Cu mima zdro
bită de durere a văzut N. Iorga 
ascensiunea la putere a Gărzii da 
Fier și invadarea țării de către hitle
riști. înfruntînd moartea, el a în
dreptat împotriva lor atacuri directe, 
ironii incisive. Ca să nu mai fie au
zit și să dispară un focar de rezis
tență, legionarii i-au pregătit o 
moarte îngrozitoare. Fapta lor i-a 
definit încă o dată ca criminali odioși, 
ca cei mai răi dușmani ai culturii 
și progresului și l-a înălțat și mai 
mult pe Iorga în ochii posterității 
prin noblețea spiritului și curajul 
său civic.

Uriaș prin opera sa, prin activita
tea fără asemănare în viața noastră 
socială, culturală și politică, N. Iorga 
rămine în conștiința țării sale și a 
umanității întregi ca una dintre per
sonalitățile cele mai alese, mai com
plete mai desăvîrșite.

Prof. univ.
Ștefan ȘTEFANESCU 

directorul Institutului de istorie 
„N. Iorga"
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Cronica zilei ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit o tele
gramă prin care tovarășul Antal 
Apro mulțumește pentru felicitările 
transmise cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare.

★
într-o telegramă adresată ministru

lui afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Peter Janos, mulțumește 
pentru urările transmise cu ocazia 
realegerii sale în această funcție.

_ *
In cursul zilei de vineri, delegația 

de specialiști in construcții din Repu
blica Democrată Vietnam, condusă de 
Bui Quang Tao, ministrul construc
țiilor, a făcut o vizită la Institutul 
de studii și proiectare pentru siste
matizare, arhitectură și tipizare.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
ansamblul studențesc de la Groză
vești, precum și noul local al Insti
tutului politehnic care se constru
iește in Capitală.

La vizite au luat parte Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, și membri ai am
basadei.

★
N. V. Faddeev, secretarul Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc, a vizi
tat în cursul zilei de vineri Combina
tul siderurgic Galați. Oaspetele a 
fost însoțit de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și de Vasile 
Bucur, locțiitor al reprezentantului 
permanent al țării noastre la C.A.E.R.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Suediei, Institutul Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea a organizat vineri o seară cul
turală la Casa de cultură a I.R.R.C.S.

Au participat Octav Lizeveanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost de față Per Otto Rathsman, 
ambasadorul Suediei la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale 
din Republica Socialistă România, a 
avut loc vineri după-amiază o 
„masă rotundă" cu tema „Curente 
în cercetarea relațiilor internaționale 
în Japonia", organizată cu prilejul 
vizitei în Capitală a prof. Shigeru 
Kido des la Universitatea Kobe din 
Japonia.

★
Vineri după-amiază a avut loc, la 

Casa prieteniei româno-sovietice din 
Capitală, un medalion literar dedi
cat împlinirii a 150 de ani de la naș
terea poetului rus A. N. Maikov, ani
versare înscrisă în calendarul mani- 
fe.sitărilor culturale UNESCO, pe anul 
1971. Despre viața și opera ma
relui scriitor a vorbit conf. univ. dr. 
A. Kovacs, de la Universitatea Bucu
rești.

★
Ca rezultat al calității deosebite a 

lucrărilor de construcții industriale 
civile și de locuințe executate de În
treprinderea românească „ARCOM" în 
Berlinul occidental, firma vest-berli- 
neză „Schering A.G.“ a solicitat 
„ARCOM" să execute lucrări de con
strucție la o uzină de medicamente 
din acest oraș.

Lucrarea recent contractată constă 
în executarea infrastructurii din be
ton armat la instalația de concen
trare a reactivilor și va începe în 
Cursul acestei luni.

(Agerpres)

Numirea noului 
ambasador al

României in Uruguay
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Valeriu Pop a fost numit 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Orien
tală a Uruguayului, în locul tovară
șului Victor Florescu.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 4 IUNIE 1971
FOND GENERAL DE PREMII : 

1293 818 lei din care 166 427 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 32 23 62 74 58 
77 8 27 70.

Fond de premii : 638 904 lej din
eare 92 313 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 54 75 1 46 
13 84 55.

Fond de premii : 654 914 lei din
care 74 114 lei report cat. A.

A fost arestat 
un odios 
criminal

în ultimul timp, în Capitală, au 
fost săvîrșite mai multe infracțiuni 
de omor și tîlhărie asupra unor fe
mei, crime care, prin caracterul lor 
odios și feroce, au indignat opinia 
publică.

Organele de miliție, securitate și 
procuratură, cu sprijinul unor or
ganizații de stat, obștești și al cetățe
nilor, desfășurînd o intensă activitate 
organizatorică și de investigare, cer
cetare și folosind un complex de 
mijloace tehnico-științifice și crimi
nalistice moderne, au reușit să iden
tifice și să aresteze pe criminal.

Acesta este Rimaru Ion, născut la 
12 octombrie 1946 in Corabia, student 
în anul III la Facultatea de medicină 
veterinară din București, cu ultimul 
domiciliu la Căminul de studenți din 
B-dul Mărăști nr. 59. Sus-numitul, în 
anul 1965, a mai suferit o condamnare 
pentru tilhărie.

Pină in prezent odiosul criminal a 
recunoscut că a comis patru omo
ruri, șase tentative de omor și o tîl
hărie ale căror victime au fost femei.

Cercetările sint continuate de or
fanele de urmărire penală.

Cetățenii care cunosc anumite fapte 
legate de activitatea criminalului sint 
rugați să se adreseze Inspectoratului 
general al miliției.

VĂLYI PETER
vicepreședinte al guvernului ungar

PLECAREA DELEGAȚIEI P. C. R.
LA LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XVI-LEA

Al PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL
«

Vicepreședintele Consiliului . de 
Miniștri, Gheorghe Radulescu, a a- 
vut vineri la amiază o întrevedere cu 
Vălyi Peter, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, președintele părții un
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colaborare e- 
conomică.

Au fost de față Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții romane in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică, și 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică.

A luat parte Ferenc Martin, amba
sadorul R. P. Ungare al București.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie, au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea, in continuare, a co
laborării și cooperării economice și 
tehnice româno-ungare în diferite do
menii de interes reciproc, precum și 
în ceea ce privește schimburile co
merciale dintre cele două țări.

★
Vineri a avut loc la București 

o întilnire de lucru intre vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Io
sif Banc, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare eco
nomică, și vicepreședintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Vălyi Peter, președintele 
părții ungare în comisie.

Cu acest prilej, președinții celor 
două părți în comisie au trecut in 
revistă problemele actuale ale cola
borării și cooperării economice și 
tehnice româno-ungare și au conve
nit măsuri corespunzătoare pentru

Lucrările Comisiei pentru 
consiliile populare 

și administrația de stat a M. A. N.
Vineri, 4 iunie, Comisia pentru 

consiliile populare și administrația 
de stat a Marii Adunări Naționale 
a avut o ședință de lucru, sub pre
ședinția tovarășului Dumitru Balalia, 
in cadrul căreia, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, a fost analizată 
problema sporirii și diversificării 
prestărilor de servicii pentru popu
lație de către unitățile consiliilor 
populare și ale cooperației meșteșu
gărești, de consum și agricole.

La ședință au participat tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Consi
liului de Stat. Gheorghe Vasilichi și 
Dumitru Coliu, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

De asemenea, au fost prezenți to
varășii Dumitru Bejan, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum, Ilie Alexe. președintele U- 
niunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Andrei Păcurar', 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația locală. Titus Popescu, vicepre

SIBIU

Ședința activului pionieresc
Vineri după-amiază a avut loc, la 

Casa albastră a Muzeului Brukenthal 
din Sibiu, o ședință a activului pio
nieresc. In cadrul ședinței, la care a 
participat conf. univ. Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, au luat 
cuvîntul pionieri din școlile județului, 
care au vorbit despre realizările ob
ținute de elevi la învățătură și în 
activitatea obștească? De asemenea, 
au fost făcute numeroase propuneri 
privind prevederile statutare și îm
bunătățirea muncii organizațiilor pio
nierești. Ei s-au referit la necesita
tea amenajării unor noi baze sportive, 
organizarea unor concursuri cultural-
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PENTRU AMATORII 
DE PRONOSTICURI SPORTIVE

Informăm pe amatorii de pronos
ticuri sportive cu cîteva date, comu
nicate ieri de A.S. Loto-Pronosport, 
în legătură cu meciurile de fotbal 
din programul concursului, nr. 23 de 
duminică 6 iunie. După cum se știe, 
în acest concurs sint incluse partide 
din campionatul divizionar A, precum 
și meciurile cele mai atractive ale 
etapei diviziei B.

I. STEAUA — F.C. ARGEȘ. Locul 
8 (in clasament) cu locul 11, un meci 
care la prima vedere se anunță li
niștit, un meci de „mijloc", cum se 
spune. Dar cei care cunosc bine ve
leitățile fiecăreia dintre formații, și, 
mai ales, cele ale echipei bucureș- 
tene, știu că nu va fi... liniște. Steaua 
mai poate ținti încă la poziția a treia 
în clasamentul final și deci s-a pre
gătit pentru o victorie, chiar dacă 
„omul său de gol", IORDANESCU, 
continuă să fie indisponibil. O „ciu
dățenie" a formației anunțate de că
tre antrenorii de la Steaua : portarul 
titular al „unsprezecelui" olimpic, 
victorios la Tirana, COMAN, conti
nuă să rămină pe banca rezervelor, 
HAIDU fiind preferatul.

în tur, F.C. Argeș — Steaua, la Pi
tești, 0—0. Pronostic : 1.

II. FARUL — POLITEHNICA IAȘI. 
Dacă Farul Învinge pe Politehnica, 
atunci fotbaliștii constănțeni își pot 
spune că s-au „descotorosit" de unii 
dintre cei mai periculoși concurenți 
ia locul al treilea al clasamentului. 
Pentru Politehnica cursa de acumu
lare a punctelor mai are incă un 
motiv — întrecerea între echipele 
studențești ale diviziei A : care din
tre ele se clasează prima ? — Scăpați 
doar cu mustrare la comisia de com
petiții și disciplină PAL și MOLDO
VEAN U vor apare în formație, ceea 
ce înseamnă concret garnituri com
plete pentru cea de-a 18-a întilnire 

impulsionarea dezvoltării în conti
nuare a acestei activități.

O atenție deosebită a fost acordată 
cooperării și specializării în produc
ție, în domenii de interes reciproc, 
îndeosebi în industria construcțiilor 
de mașini, electronică și electroteh
nică, industria metalurgică, industria 
chimică, transporturi, irigații și în 
alte domenii. S-au examinat, de ase
menea, unele probleme în legătură 
cu dezvoltarea schimburilor comerci
ale și a turismului între cele două 
țări.

A fost prezent Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

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

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a vicepreședintelui Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Vălyi Peter, ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Ferenc Martin, a 
oferit un dejun.

Au luat parte Ioslf Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Virgil Actarian, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, și 
alte persoane oficiale.

★
Vineri seară, Vălyi Peter a părăsit 

Capitala, plecînd spre patrie.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți Iosif Banc, Nicolae 
Ecobescu, Grigore Bârgăoanu, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ședinte al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și organe centrale și locale, 
specialiști din aparatul acestora.

La discuții au participat numeroși 
deputați și invitați care, în cuvîntul 
lor, au subliniat atenția deosebită pe 
care o acordă conducerea partidului 
și statului pentru îmbunătățirea ac
tivității în domeniul prestărilor de 
servicii către populație.

Vorbitorii au făcut observații cri
tice și, totodată, au prezentat pro
puneri menite să ridice activitatea 
din acest domeniu la nivelul cerin
țelor populației.

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat a Marii A- 
dunări Naționale urmează să infor
meze Consiliul de Stat cu privire la 
concluziile și propunerile desprinse 
din analiza efectuată. în scopul sa
tisfacerii în mai mare măsură și în 
condiții Calitative superioare a ne
voilor populației.

(Agerpres)

artistice și sportive mai variate și a 
unor schimburi de experiență intre 
unitățile pionierești din diferite 
județe.

Luînd cuvîntul, tovarășul Richard 
Winter, prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., a felicitat 
pe pionierii din județ pentru succe
sele obținute in activitatea lor și a 
asigurat, totodată, organizațiile de 
pionieri de sprijinul organelor de 
partid în rezolvarea propunerilor fă
cute, subliniind sarcinile care revin 
purtătorilor cravatei roșii în contex
tul eforturilor întregului nostru popor.

(Agerpres)

dintre cele două echipe. Pină acum, 
în confruntările directe de campio
nat, Farul a obținut 8 victorii. Poli
tehnica 2, 7 partide terminîndu-se la 
egalitate. în tur, 3—2 pentru ieșeni, 
după un meci spectaculos. Pronostic: 
1. 2.

III. PETROLUL — C.F.R. CLUJ. 
Mai intii, două știri „negative" din 
tabăra ploieșteană : BADIN continuă 
să fie indisponibil, iar DRIDEA nu 
are încă avizul definitiv din partea 
medicului. Petrolul a învins pe Me
talul Plopeni cu 2—1, in meci de 
pregătire. Clujenii anunță aceeași 
formație din partida cu Rapid și un 
optimism subvenționat de succesul 
obtinut duminica trecută in compa
nia giuleștenilor. Totuși, pronosticul 
rămine un 1 solitar.

IV. JIUL — DINAMO. O întilnire 
între o echipă care luptă să supra
viețuiască in divizia A, Jiul, și alta 
care vrea să-și impună superiorita
tea totală în același eșalon al fotba
lului nostru — Dinamo. Jiul anunță 
trei accidentați — TONCA. POPA 
REMUS și SANDU — dar nici unul 
dintre ei nu sint „nume mari", așa 
că formația din Valea Jiului se pre
zintă, la această confruntare, capa
bilă să obțină performanta de care 
are nevoie : victoria. Tot victoria o 
vrea și Dinamo, care anunță reintra
rea fundașului DELEANU, una din
tre „coloanele" formației. Din opu
nerea dorințelor de victorie ale celor 
două echipe ar putea, însă, rezulta 
o egalitate. Deci, pronostic : 1, x, 2.

V. UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA CRAIOVA. Un singur 
absent : BALAN, la craioveni. 1—1 
în tur, declarații optimiste în am
bele tabere, în ciuda faptului că, du
minica trecută, eraiovenii n-au prea 
„mers" în meciul cu U.T.A., iar clu

Vineri la amiază a plecat în Repu
blica Populară Mongolă delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R, care va par
ticipa la lucrările Congresului al 
XVI-lea al Partidului Popular Revo
luționar Mongol.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., membru al C.C. al P.C.R.,

CU PRILEJUL CELEI DE-A DOUA ANIVERSĂRI A CREĂRII

GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD

Adunare festivă la uzinele 
„Autobuzul" din Capitală

Cu prilejul celei de-a doua aniver
sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, vineri după-amiază, la 
Uzina „Autobuzul" din Capitală a 
avut loc, sub egida Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
și Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, o adu
nare festivă.

La festivitate au participat Miha'i 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, Constantin Paraschivescu- 
Bălăceanu, vicepreședinte al Comi
tetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, numeroși 
oameni ai muncii din întreprindere.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Dang Hanh, amba
sadorul Republicii Democrate Viet
nam, și membri ai celor două amba
sade la București.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit Ion Nenciu, secreta
rul comitetului de partid al uzinei ; 
el a subliniat activitatea pe care o 
desfășoară Guvernul Revoluționar 
Provizoriu in mobilizarea maselor la 
lupta împotriva agresiunii imperia
liste, pentru învingerea greutăților 
create de război, extinderea puterii 
populare și în activitatea de con
struire a țării. Alături de opinia pu
blică mondială — a spus vorbitorul 
— poporul român își afirmă nestrămu
tat sprijinul ferm și deplina solida
ritate față de cauza dreaptă a Viet
namului, față de lupta popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer, pentru 
libertate și independență națională, 
pentru un viitor pașnic. Țara noastră 
a considerat și consideră că nu prin 
extinderea acțiunilor militare iși va 
găsi soluția conflictul din Indochina, 
ci prin pași efectivi în direcția 
dezescaladării. prin retragerea trupe
lor intervenționiste, prin căutarea cu 
spirit de responsabilitate față de pa
cea lumii a soluțiilor care să asigure 
reglementarea pe cale politică a con
flictului din Indochina.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că între poporul român și poporul

★

Cu prilejul celei de-a doua ani
versări a creării Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, la Ateneul Român 
din București s-a deschis vineri la 
amiază o expoziție documentară de 
fotografii.

Organizată sub auspiciile Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
expoziția Înfățișează aspecte din lup
ta eroică a poporului sud-vietnamez 
împotriva agresiunii imperialiste, din 
viața și munca sa pașnică in zonele 
eliberate. Numeroase fotografii evocă, 
de asemenea, succesele obținute de 
popoarele din Laos și Cambodgia.

La vernisaj au participat Ion Dodu- 
Bălan, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Stan- 
ciu Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 

jenii s-au autoinvins în „cupa" de 
miercuri. Poate o victorie a clujeni
lor, dar se pare că egalitatea are 
cele mai multe șanse. Pronostic : x, 1

VI. U.T.A. — SPORT CLUB BACAU. 
U.T.A. a cîștigat 9 dintre cele 19 in- 
tîlniri jucate pină acum, în campio
nat, cu formația băcăoană. Echipa 
lui Dembrovschc cam „șchioapătă' 
în acest sezon, dar nici arădanii nu 
strălucesc. La U.T.A., Dumitrescu șt 
Axente accidentați. Pronostic : 1, x.

VII. C.F.R. TIMIȘOARA — PRO
GRESUL. O întilnire cu o istorie 
foarte scurtă : surpriza din tur, de la 
București, cind la greșeala lui GRA
MA, BOJIN a marcat golul care a- 
vea să aducă timișorenilor două 
puncte nesperate, care lor nu le-a 
ajutat prea mult, dac i-au încurcat 
rău pe bucureșteni, „contribuind" și 
la schimbarea antrenorului acestora 
(V. Stănculescu). Se va repeta a- 
ceasrtă istorie ? Probabil, nu. Pronos
tic : x, 2.

VIII. PROGRESUL BRĂILA — 
A.S.A. TG. MUREȘ. Brăilenii au un 
tînăr antrenor ambițios — EUGEN 
STOICESCU — care și-a propus să 
joace, cu echipa sa, un rol mare în 
spectacolul promovării în divizia A : 
le-a luat un punct studenților bucu
reșteni și dorește probabil același lu
cru și in partida cu pretendenta 
principală ia locul I în serie. Pro
nostic : x.

•Meciurile IX (FLACARA MO- 
RENI — METROM BRAȘOV). X 
(POIANA CIMPINA — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ). XI (MINERUL 
ANINA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA), XII (UMT — C.S.M. RE
ȘIȚA), XIII (MINERUL BAIA 
MARE — CRIȘUL ORADEA) au — 
potrivit legii de fier a terenului pro
priu, in divizia B — același pro
nostic . 1.

Sandu Ion, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Guină și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Buyanghiln Bud, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Mongole la București.

(Agerpres)

vietnamez s-au stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie trainică, fră
țească, bazată pe sentimente de stimă 
și respect reciproc.

în încheiere, secretarul comitetului 
de partid ' al uzinei a transmis, în 
numele colectivului întreprinderii, 
forțelor patriotice, întregii populații 
sud-vietnameze, un călduros salut, 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Vietnamului de Sud, împreună cu 
urarea de a obține cît mai curînd vic
toria în lupta eroică pentru apărarea 
libertății și independenței naționale, 
împotriva agresorilor imperialiști.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud, Lam 
Van Luu, care a arătat că, îndepli
nind o sarcină istorică, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a condus popu
lația și forțele Armatei Populare de 
Eliberare la intensificarea luptei de 
rezistență împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională.

In continuare, ambasadorul a făcut 
o prezentare a succeselor obținute 
de popoarele vietnamez, laoțian și 
khmer în lupta desfășurată împo
triva agresiunii imperialiste, pentru 
independență și suveranitate națio
nală. Vorbitorul a menționat că je- 
glementarea problemelor Vietnamului 
de sud și ale țărilor din Peninsula 
indochineză depinde de încetarea a- 
gresiunii americane și retragerea 
rapidă a trupelor invadatoare. în 
cauza noastră justă, a subliniat amba
sadorul, noi ne-am bucurat totdeauna 
de simpatia și sprijinul crescînd din 
partea țărilor frățești și a popoarelor 
progresiste ale lumii întregi, inclusiv 

’a poporului american.
Cu prilejul celei de-a doua aniver

sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu, reînnoiesc mulțumi
rile noastre sincere Partidului Comu
nist' Roman, guvernului Republicii 
Sdciaîi’s te'România și poporului frate 
român pentru sprijinul prețios și aju
torul multilateral acordate luptei 
juste a poporului nostru.

In încheierea adunării au fost pre
zentate filme documentare vietna
meze.

★

Asia și Africa, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Anastase Anastasiu, director în 
C.S.C.A., și Lam Van Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud la 
București, care au subliniat faptul că 
expoziția se înscrie în contextul rela
țiilor de prietenie dintre popoarele ce
lor două țări. Ei au relevat, totodată, 
sprijinul frățesc multilateral pe care 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul nostru îl acordă poporului 
vietnamez în lupta sa pentru inde
pendență și suveranitate națională.

(Agerpres)

„Roland Garros ’71“

Astăzi: NĂSTASE
- FROEHLING 

ÎN SEMIFINALE
Pe marginea semifinalelor probei 

de simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Franței (programate astăzi pe terenul 
central de la Roland Garros), comen
tatorul agenției „France Presse" 
scrie : „Trei jucători europeni (toți 
reprezentanți ai țărilor socialiste) și 
un american vor lupta pentru califi
carea în finala marelui turneu de la 
Paris. Cehoslovacul Jan Kodes, fa
voritul nr. 1, cîștigătorul ediției pre
cedente, îl va întîlni pe tenismanul 
iugoslav Zeliko Franulovici, care în 
ultima partidă a „sferturilor" l-a e- 
liminat cu 6—3, 6—2, 4—6, 6—2 pe 
maghiarul Istvan Gulyas. In cealaltă 
semifinală, românul Ilie Năstase îl 
va înfrunta pe americanul Frank 
Froehling, profesor de tenis la un 
club din Florida, cel care l-a elimi
nat pe reputatul jucător de culoare 
Arthur Ashe. înalt de 1,94 m. în vîr- 
stă de 29 de ani, Froehling (al 5-lea 
jucător al lumii în anul 1963), revine 
anul acesta printre protagoniștii ma
rilor turnee și vă fi fără îndoială un 
adversar dificil, mai ales datorită lo
viturii sale de dreapta, foarte liftată. 
Dar tînărul tenisman român Ilie 
Năstase, care a arătat de la începutul 
turneului o formă constantă și o 
mare forță de joc, are la rindul său 
atuurile necesare pentru a da o re
plică valoroasă lui Froehling. Și nu 
ar fi deloc o surpriză să regăsim in 
finală pe cei mai buni jucători euro
peni la ora actuală : Ilie Năstase și 
Jan Kodes".

viața internațională

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI POPULAR
REVOLUȚIONAR MONGOL

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — 
Vineri, la Ulan Bator a avut loc cea 
de-a 11-a plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol.

Plenara a dezbătut și a aprobat în 
unanimitate raportul de activitate al

R. P MONGOLA

REALIZĂRI ÎNSEMNATE 
IN INTIMPINAREA 

CONGRESULUI PARTIDULUI
In aceste zile, R. P. 

Mongolă se află în 
preajma unui mare e- 
veniment al vieții sale 
politice — Congresul 
al XVI-lea al Partidu
lui Popular Revoluțio
nar Mongol, ale cărui 
lucrări se vor deschide 
la 7 iunie în capitala 
țării, Ulan Bator. Con
gresul marchează un 
moment de seamă în 
viața întregului popor 
mongol, constituind un 
prilej de bilanț al în
făptuirilor obținute sub 
conducerea P.P.R.M. și 
un punct de plecare 
spre noi și mari suc
cese pe calea construi
rii socialismului.

După cum se arată 
în proiectul de Direc
tive ale celui de-al 
XVI-lea Congres al 
partidului privind pla
nul cincinal de dezvol
tare a economiei na
ționale pe anii 1971— 
1975, în cincinalul în
cheiat la sfirșitul anu
lui trecut R. P. Mon
golă a făcut un pas 
însemnat pe calea în
făptuirii sarcinii pro
gramatice a partidului 
în domeniul dezvoltă
rii bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, a 
sporirii potențialului 
său economic. Intr-a
devăr, în prezent, In
dustria Mongoliei rea
lizează în numai 20 de 
zile o producție echi
valentă cu cea obținu
te în întregul an 1940. 
Se înregistrează mari 
progrese Pe calea va
lorificării,. Resurselor 
naturale ale țării — 
care oferă posibilități 
de dezvoltare a indus
triei energetice și de 
combustibil, a indus
triei materialelor de 
construcții și a prelu
crării metalelor nefe
roase. Șantierele re
prezintă o parte com
ponentă a peisajului 
contemporan al Mon
goliei. Se construiesc 
întreprinderi indus
triale. magazine, școli, 
spitale, așezăminte 
culturale, locuințe pen
tru oamenii muncii, 
numai în ultimii cinci 
ani fiind date în ex
ploatare peste 700 de

diferite obiective In
dustriale, agricole și de 
interes obștesc.

Știrile care sosesc 
din R. P. Mongolă a- 
rată că oamenii mun
cii întîmpină Con
gresul P.P.R.M. cu noi 
și însemnate realizări. 
Intrată recent în func
țiune, termocentrala de 
la Cioibalsan repre
zintă unul dintre cele 
mai mari obiective ale 
industriei energetice și 
de combustibil din 
R. P. Mongolă. Dacă in 
anii primului cincinal 
în Mongolia precum
păneau întreprinderile 
industriei ușoare și a- 
limentare, în ultimul 
timp acestea au cedat 
locul unor ramuri in
dustriale moderne, 
printre care se numă
ră și energetica. Anul 
trecut, prin intrarea 
in funcțiune a unor 
centrale electrice in 
diferite regiuni ale ță
rii, cantitatea de ener
gie electrică produsă 
în Mongolia a fost cu 
12 la sută mai mare 
decît în 1969. La înde
plinirea sarcinilor ac
tualului cincinal — 
care prevede o crește
re a producției indus
triale globale cu 53— 
56 la sută față de anul 
1970 — o contribuție 
însemnată o va aduce 
și industria energetică.

în același timp, 
lucrătorii din agricul
tura socialistă a țării 
au repurtat succese 
înșemn.ate. De curind 
s-â anunțat că planul 
de însămînțare a ce
realelor a fost îndepli
nit înainte de termen. 
Rezultate deosebite au 
fost obținute în prin
cipalele zone cerealie
re ale țării, aflate în 
bazinele rîurilor Se- 
lenghe și Orhona. Sînt 
așteptate recolte boga
te ca urmare a folosi
rii pe scară tot mai 
largă a mașinilor agri
cole și a îngrășămin
telor chimice.

Agricultura, și mai 
ales creșterea animale
lor — ramură-cheie a 
economiei mongole —

BERLIN 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : După 
cum informează presa din R.D.G., 
conducătorul delegației de observa
tori a R. D. Germane la lucrările 
Conferinței extraordinare a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială de la Viena, Eu
gen Kattner, locțiitor al ministrului 
pentru problemele economice exter
ne, a înmînat președintelui Confe
rinței, Daniel Cabou, o scrisoare din 
partea ministrului de externe al 
R.D.G., Otto Winzer. Scrisoarea rele
vă necesitatea primirii R.D.G. ca 
membru cu drepturi egale în 
O.N.U.D.I. și a colaborării sale în 
cadrul acestei organizații. R.D.G., se 
arată în scrisoare, este gata ca, în

BERLIN

Eforturi pentru a contracara 

consecințele secetei
BERLIN 4 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că deficitul de 
apă în regiunile nordice ale R. D. 
Germane a crescut, de la începutul 
acestui an, la aproape 100 litri pe 
metru pătrat. Pină la sfirșitul lunii 
mai, in întreaga țară căzuse în me
die o cantitate de precipitații cu 40 
la sută mai mică decît cea normală. 
O perioadă uscată atit de îndelun
gată se repetă, potrivit afirmațiilor 
specialiștilor, numai de două-trei ori 
în decursul unui secol.

Multe culturi agricole au avut de 
suferit din pricina lipsei de umidi
tate. Cu cîteva săptămini in urmă, 
menționează agenția, guvernul a luat 
unele măsuri pentru a limita pagu
bele. In acest domeniu, scrie A.D.N., 
s-au manifestat o dată în plus cola
borarea frățească și ajutorul țărilor 
socialiste. Astfel, Uniunea Sovietică, 
Ungaria și România au livrat Repu

Comitetului Central al partidului, ce 
va fi prezentat la cel de-al XVI-lea 
Congres al P.P.R.M. în aoeastă pro
blemă, la plenară a luat cuvîntul 
Jumjaaghiin Țedenbal. prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole.

au cunoscut în anii so
cialismului o dezvolta
re continuă. Coopera
tivizarea agriculturii a 
permis o creștere nu
merică a șeptelului, 
sporirea productivității 
animalelor, extinderea 
suprafețelor cultivate 
cu cereale. In prezent, 
șeptelul atinge aproa
pe 22 milioane capete. 
Pină în anul 1975 pro
ducția agricolă totală 
va înregistra un spor 
de 22—25 la sută, com
parativ cu anul 1970. 
Numărul total al vite
lor urmează să creas
că în aceeași perioadă 
cu circa 11 la sută.

La Ulan Bator a fost 
deschisă, nu de mult, 
o școală tehnico-pro- 
fesională pentru pre
gătirea cadrelor din 
unele ramuri indus
triale. Ea îmbogățește 
rețeaua de școli tehni- 
co-profesionale din 
Mongolia, care, în 
cursul ultimului cinci
nal, au pregătit peste 
10 000 de muncitori ca
lificați. In prezent, în 
R. P. Mongolă își des
fășoară activitatea pes
te 20 de astfel de școli, 
în care sînt pregătiți 
anual, în aproximativ 
70 de specialități dife
rite, peste 7 000 de ti
neri și tinere. Astăzi, 
fiecare al 4-lea locui
tor al țării urmează 
cursurile uneia din di
feritele forme de în- 
vățămînt existente. în 
cincinalul tfecut, pen
tru invățămînt au fost 
alocați l',5 miliarde tu- 
grici, iar în actualul 
cincinal, fondurile des
tinate învățămîntulul 
vor crește cu încă 27— 
30 la sută.

Realizările din ulti
ma perioadă dobîndite 
în diferite domenii ale 
vieții economice și so
ciale a Mongoliei fră
țești reflectă puterni
cul entuziasm creator 
cu care întregul popor 
mongol întîmpină cel 
de-al XVI-lea Congres 
al partidului său, ca și 
hotărîrea de a dobindi 
noi succese în înflo
rirea patriei sale.

E. IONESCU

calitate de membru cu drepturi ega
le, să facă tot ce-i stă in putință 
pentru a sprijini O.N.U.D.I. în re
zolvarea sarcinilor ce-i revin. Minis
trul de externe al R.D.G. își expri
mă, de asemenea, speranța că 
O.N.U.D.I., conștientă de marea sa 
răspundere, va adopta hotărîri care 
să contribuie la colaborarea tuturor 
statelor în domeniul dezvoltării in
dustriale. In continuare, în scrisoare 
se arată că R. D. Germană a acordat 
în permanență o mare însemnătate 
activității O.N.U.D.I. îndreptate spre 
rezolvarea problemei dezvoltării in
dustriale și că. dispunînd de un im
portant potențial economic, ea ar 
putea contribui la îndeplinirea sarci
nilor ce revin organizației.

blicii Democrate Germane sămință 
pentru reînsămînțarea terenurilor a- 
fectate de secetă.

Presa publică relatări despre felul 
în care unitățile din agricultură fo
losesc diverse mijloace, chiar și im
provizate. pentru a contracara efec
tele secetei. In numeroase localități 
au fost utilizate instalațiile de re
zervă ale pompierilor. Populația și 
industria sînt chemate să reducă con
sumul de apă, deoarece rezervele în 
unele regiuni ale țării nu mai pot 
face față necesităților sporite.

Situația s-a agravat în a doua de
cadă a lunii mai, cînd mercurul ter
mometrelor a urcat la 33 grade Cel
sius — cea mai ridicată temperatură 
înregistrată în mai în ultimii 140 de 
ani. După o răcire temporară a vre
mii, la începutul lunii iunie tempe
ratura a crescut din nou.



viața internațională

zeci de foști combatanți

S.U.A. — La Boston a avut loc o puternică demonstrație împotriva războiu
lui din Vietnam. Poliția a arestat 500 de persoane, printre care mai multe 

zeci de foști combatanți în războiul din Vietnam

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA COMANDAMENTULUI SUPREM AL FORȚE
LOR ARMATE ALE R.A.U. • INCIDENTE ÎN IORDANIA • 

ABBA EBAN LA ACCRA

CAIRO 4 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. transmite că președintele Re
publicii Arabe Unite, Anwar Sadat, 
a prezidat joi o reuniune a Comanda
mentului suprem al forțelor armate 
ale R.A.U. Șeful statului egiptean a 
prezentat cu acest prilej evoluția si
tuației politice în Orientul Apropiat.

De asemenea, din Cairo se anunță 
că la 1 iulie, în R.A.U. vor avea loc 
alegeri pentru unitățile de bază ale 
Uniunii Socialiste Arabe, urmînd ca 
la 5 iulie să fie ales secretarul gene
ral al partidului. Această hotărîre a 
fost luată in cadrul unei reuniuni co
mune a Comitetului general ad-hoc 
al Uniunii Socialiste Arabe și a Co
misiei de supraveghere a alegerilor.

atac eu mortiere și mitraliere asupra 
pozițiilor armatei iordaniene în re
giunile Sakeb și Rimone, din sectorul 
Jerash.

în același timp, organizația palesti- 
neană „Al Fatah" a acuzat armata 
iordaniană de a fi deschis focul asu
pra pozițiilor deținute de grupurile 
de comando palestinene în sectorul 
Jerash.

PARIS

Conferința cvadripartita 
in problema vietnameză

PARIS 4 (Agerpres). — In capitala 
Franței t-a desfășurat joi cea de-a 
115-a ședință a Conferinței cvadripar- 
tite in problema vietnameză.

Șeful delegației R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, a arătat că propunerile 
prezentate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud constituie baza soluționării a 
două probleme inseparabile, de o im
portanță capitală : retragerea totală 
din Vietnamul de sud a forțelor 
S.U.A. și ale aliaților lor și garanta
rea dreptului populației sud-vietna- 
meze la autodeterminare. „Fără so
luționarea acestor două probleme, a 
spus Xuan Thuy, nu se poate pune 
capăt războiului și nu se poate ajun
ge la o pace durabilă, pe baza res
pectului drepturilor naționale funda
mentale ale poporului vietnamez". 
Problema cea mai importantă în acest 
moment, a adăugat șeful delegației 
R. D. Vietnam, este ca Administrația 
Nixon să stabilească o dată rezona
bilă pentru retragerea totală a forțe
lor S.U.A. și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud.

în intervenția șa, conducătoarea 
delegației guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thl Binh, a declarat 
că, pentru reinstaurarea păcii și ga
rantarea dreptului poporului sud- 
vietnamez la autodeterminare, este 
necesară formarea în Vietnamul de 
sud a unei administrații fără parti
ciparea lui Thieu, Ky și Khiem, ad
ministrație care să reprezinte toate 
păturile sociale, toate grupările reli
gioase și tendințele, politice, care să 
asigure pacea, independența, neutra
litatea și democrația țării. Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud — a spus Ngu
yen Thl Binh — este gata să trateze 
cu o astfel de administrație în vede
rea încheierii unui acord asupra for
mării unul guvern provizoriu de coa
liție. Ea a condamnat guvernul ame
rican pentru refuzul de a stabili un 
termen limită al retragerii trupelor 
sale din Vietnam.

AMMAN. — Un purtător de cuvîr.t 
militar iordanian a declarat că forțe 
palestinene au declanșat joi seara un

ACCRA. — Ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban. a sosit joi la 
Accra, pentru o vizită oficială de 
două zile, în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde intr-o serie de țări 
africane. în aceeași zi, Eban a avut 
convorbiri cu primul ministru ghanez, 
Kofi Busia, căruia i-a prezentat po
ziția Israelului în criza din Orientul 
Apropiat.

Declarația Guvernului Regal
de Uniune Națională

al Cambodgiei
PEKIN 4 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei a dat publicității o declara
ție în care condamnă administrația 
de la Pnom Penh pentru crimele 
comise și pentru intenția de a pre
găti o așa-zisă constituție și de a 
organiza „alegeri" — informează 
agenția China Nouă.
în declarație se arată că „după 

accesul ilegal la putere, în urma lo
viturii de stat fasciste, antinaționale 
și anticonstituționale de la 18 martie 
1970, pusă la cale de imperialiștii 
americani, clica de trădători in frun
te cu Lon Noi, Sirik Matak șl Son 
Ngok Thanh încearcă în zadar să 
dea o bază legală trădării sale". Au
toritățile Nol-Matak sînt izolate și 
discreditate pe plan internațional, 
respinse de către poporul khmer 
strîns unit în jurul FUNK.

Numeroasele și strălucitele victorii 
obținut» de poporul khmer și de că
tre forțele sale armate de eliberare, 
națiorp.«l l-au pus pe conducătorii 
administrației de la Pnom Penh și 
pe imperialiștii americani într-o si
tuație foarte grea, relevă declarația. 
Contradicțiile de neîmpăcat în cadrul 
administrației de la Pnom Penh au 
devenit publice.

în oontinuare, declarația sublinia
ză : Sub conducerea Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, avîndu-1 ca 
președinte pe Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului, Guvernul Re
gal de Uniune Națională 
controlează deja 70 Ia sută___
prafața țării în care trăiește 60 
sută din populație, guvern 
bucură de sprijinul imensei 
tați a cambodgienilor din regiunile 
încă neeliberate — respinge catego
ric, dinainte, „constituția" trădători
lor, indiferent de prevederile ei, 
precum și rezultatul farsei „alegeri
lor". O constituție este valabilă nu
mai dacă reflectă aspirațiile poporu
lui și este elaborată de către o adu
nare constituită pe baza alegerilor 
generale desfășurate pe întreg teri
toriul khmer. Actuala situație din 
Cambodgia, subliniază declarația, nu 
permite însă întregului popor să-și 
aleagă in deplină libertate reprezen
tanții in adunarea constituantă.

în încheierea declarației se arată : 
„Guvernul Regal de Uniune Națio-

nală al Cambodgiei va continua să 
aplice cu hotărîre programul politic 
ai Frontului Unit Național în vede
rea realizării celei mai largi unități 
naționale, pentru a lupta hotărît 
împotriva agresiunii și oricăror ma
nevre ale S.U.A. și ale acoliților lor 
de la Saigon și Bangkok, pentru a-i 
îndepărta pe toți trădătorii de la 
Pnom Penh, pentru a recuceri inde
pendența națională, pacea, neutrali
tatea, suveranitatea și integritatea 
teritorială a țării în actualele ei fron
tiere, pentru a constitui un regim li
ber și democratic al poporului, avînd 
ca țel crearea unei Cambodgii pros
pere. in conformitate cu aspirațiile 
profunde ale poporului khmer".

— care 
din su

la 
care se 
majori-

HANOI 4 (Agerpres). 
au făcut mare vilvă în 
terii in R.D. Vietnam a 
de 570 patrioți vietnamezi, arestați 
arbitrar în Vietnamul de sud — scrie 
agenția V.N.A. — Statele Unite și 
administrația saigoneză au anunțat, 
la 2 iunie, că vor trimite in Vietna
mul de nord numai 13 persoane. în 
legătură cu aceasta, agenția V.N.A. a 
fost împuternicită să declare că pre
vederile concrete ale declarației din 
13 mai a V.N.A. se refereau la pri
mirea a 570 de persoane. Acum, cind 
S.U.A și marionetele de la Saigon au 
anulat această decizie, se consideră 
neavenită aplicarea acestor preve
deri pentru primirea, la 4 iunje, a 
celor 13 persoane. Agenția V.N.A. va 
publica o declarație în problema ce
lor 13 patrioți despre care a vorbit, 
la 2 iunie, partea americano-saigo- 
neză. V.N.A. condamnă vehement a- 
cest procedeu al Statelor Unite și al 
administrației saigoneze, arătînd că 
ele trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru consecințele unui a- 
tare act.

— După ca 
jurul trimi- 
unul număr

Expoziția

ZIUA ROMÂNIEI' 

LA „INTORGMAȘ"
MOSCOVA 4. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La ex
poziția internațională de tehnică 
modernă pentru unitățile comer
ciale și alimentare, „Intorgmaș", 
din Moscova, a avut loc vineri 
ziua României. Directorul pavi
lionului organizat de Camera de 
Comerț a României, Alexandru 
Iacob, a relatat ziariștilor sovie
tici, in cadrul unei conferințe de 
presă, despre realizările indus
triei românești in acest dome
niu, subliniind rolul unor astfel 
de expoziții in dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre 
țări. Vorbind la aceeași confe
rință de presă, directorul gene
ral al expoziției, A. Pavlenko, a 
felicitat unitățile românești par
ticipante și a luminat directoru
lui pavilionului românesc cele 16 
diplome de onoare conferite de 
Camera Unională de Comerț. De 
asemenea, I. A. Grismanov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul industriei materialelor de 
construcții, i-a felicitat pe orga
nizatorii pavilionului românesc. 
In aceeași zi, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de A. I. 
Mikoian, membru al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

„ROMÂNIA 
SE PREZINTĂ"

agențiile de presă transmit

urs.s - 0 inițiativă 
în vederea creării

MOSCOVA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, L. Duță, transmite : Presa so
vietică anunță că, în urma consultă
rilor care au avut loc recent intre 
organele de conducere ale organiza
țiilor sindicale, de tineret, de femei, 
tehnico-științifice, culturale și gru
pului parlamentar din U.R.S.S., aoes- 
tea au hotărît să creeze un organism 
obștesc care să contribuie la o mai 
bună coordonare a acțiunilor lor în 
lupta pentru transpunerea în viață a 
ideilor securității colective in Europa. 
Organizațiile menționate au ajuns, 
totodată, la înțelegerea că este nece
sară convocarea, la Moscova, a unei 
întruniri a reprezentanților opiniei 
publice sovietice, care să fondeze 
„Comitetul sovietic pentru securitatea 
europeană".

U Thant despre 
unele probleme 

internaționale 
actuale

LA PHENIAN Manif(!SlaW 
consacrată semicentenarului 

Partidului Comunist Român
PHENIAN 4 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, cu ocazia semi
centenarului Partidului Comunist 
Român, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Phenian, Aurel 
Mălnășan, a oferit o gală de filme și 
un cocteil. Au participat Kim Dong 
Gyu, membru al Comitetului Politic 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Chong Jun Taek, membru supleant 
al Comitetului Politic, și alți condu
cători de partid și de stat coreeni.

Luind cuvintul cu acest prilej, Kim 
Dong Gyu a spus : „Crearea Partidu
lui Comunist Român a constituit un 
eveniment de însemnătate radicală 
în istoria luptei revoluționare a cla
sei muncitoare din România și a po
porului român. Din prima zi de la 
întemeiere, aflîndu-se în fruntea po
porului, Partidul Comunist Român a 
luptat împotriva regimului de dic
tatură a burgheziei reacționare, pen
tru libertatea autentică a țării, pen
tru cauza eliberării și a socialismu
lui". Subliniind că, datorită efortu
rilor hotărîte ale oamenilor muncii 
din țara noastră, România s-a 
transformat într-un stat socialist care 
dispune astăzi de o industrie mo
dernă și o agricultură cooperativi- 
zată, vorbitorul a spus : „în prezent, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român 
duce o luptă susținută pentru a în
făptui cu succes noul plan cincinal. 
Promovînd o politică suverană pe

plan intern și extern, Partidul Co
munist Român accelerează construc
ția economică, dezvoltă relațiile cu 
partidele și țările frățești, pe baza 
principiilor egalității în drepturi, ale 
respectului reciproc și neamestecului 
în treburile interne.

Partidul și poporul nostru se bucu
ră sincer de succesele pe care le ob
țin Partidul Comunist Român și po
porul român în revoluție și în con
strucție și le adresează felicitări cor
diale".

După ce a exprimat mulțumiri 
Partidului Comunist Român și po
porului nostru pentru sprijinul activ 
pe care îl acordă cauzei reunificării 
patriei coreene, vorbitorul a spus : 
„Noi prețuim întotdeauna prietenia 
tradițională și coeziunea cu poporul 
frate român și constatăm cu bucurie 
că ele se dezvoltă pe zi ce trece.

Apropiata vizită in țara noastră a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat vorbitorul, constituie o ex
presie elocventă a profundelor rela
ții de prietenie existente între parti
dele, țările și popoarele noastre. Sîn- 
tem convinși că și în viitor relațiile 
de prietenie și colaborare statorni
cite între partidele și popoarele ță
rilor noastre se vor întări și dezvolta 
tot mai mult, pe baza principiilor 
marxism-leninismului șl internațio
nalismului proletar, spre binele po
poarelor din ambele țări și ale cau
zei revoluției antiimperialiste".

Președintele R. S. F. Iu
goslavia, Ioslp Broz Tito> 1_a 
primit vineri pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mirko Tepa- 
vaț, înaintea plecării acestuia, în 
fruntea unei delegații guvernamenta
le iugoslave, într-o vizită oficială in 
R. P. Chineză, informează agenția Ta- 
niug.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii So- 
VÎOtiCO Alexei Kosîghin, l-a pri
mit vineri la Kremlin pe ministrul 
apărării al Suediei, Sven Andersson, 
cu care a avut o convorbire priete
nească, informează agenția T.A.S.S. 
Andersson face o vizită oficială la 
Moscova, la invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., A. Greciko.

Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului fede
ral al R. S. Cehoslovace,l a 
primit pe Gerhard Schurer, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, aflat In vizită la 
Fraga. Cu acest prilej a fost discu
tată colaborarea dintre organele de 
planificare ale celor două țări.

Le Bourget. Pavel Popovici, coman
dantul navei cosmice sovietice „Vos- 
tok-4“, Vitali Sevastianov și Andrian 
Nikolaev, care au alcătuit echipajul 
navei cosmice „Soiuz-9“, au primit 
la pavilionul Uniunii Sovietioe echi
pajul navei cosmice amerioane „Apol- 
lo-14“, alcătuit din Allan Shepard, 
Edgard Mitchell și Stuart Roosa. 
După ce a fost vizitat pavilionul, 
astronauții din cele două țări au fă
cut o vizită pavilionului S.U.A.

Agenția China Nouă in
formează c® ^ao Ven-iuan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, a avut o convorbire cu 
Carlos Padilla Rodriguez, membru al 
Biroului Politic al Mișcării pentru 
independența Insulei Porto Rico.

P. C. din Marea Britanic 
se pronunță împotriva ade
rării la Piața comună, * de- 
clarat, la un miting organizat In su
dul Londrei, secretarul general al 
partidului, John Gollan. El a chemat 
diversele organizații opuse intrării 
Angliei In C.E.E. să participe la o 
demonstrație națională.

0 întîlnire între cosmo- 
nauții sovietici și ameri
cani * avuî 1°° 3oi Salo™11 in
ternational al aviației șl cosmonauti
cii, organizat pe aeroportul parizian

„INTERNAȚIONALA' — 
ANUL 100

La 3 iunie s-au împlinit 100 
de ani de la crearea „Interna
ționalei" — imnul proletariatului 
din întreaga lume. El a fost 
scris în 1871 de poetul francez 
Eugen Poitier, participant la 
luptele de pe baricadele eroicei 
Comune din Paris.

In septembrie 1910, la Con
gresul Internaționalei Socialiste 
de la Copenhaga, „Internațio
nala" a fost desemnată imnul 
proletariatului mondial.

Lucrările sesiunii Consi
liului ministerial al N.A.T.O., 
la care au participat miniștrii afa
cerilor externe ai celor 15 țări mem
bre, s-au încheiat vineri la amiază 
în capitala Portugaliei. Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al Olan
dei, a fost ales, cu acest prilej, se
cretar general al N.A.T.O., în locul 
lui Manlio Brosio, care a demisionat

BONN 4.— Corespondentul A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Vineri a avut loc la Dusseldorf, 
capitala celui mai mare land al 
R.F. a Germaniei, Renania de 
nord-Westfalia, inaugurarea ex
poziției „România se prezintă", 
organizată de Camera de Co
merț a României. Sint prezen
tate peste 10 000 de exponate 
trimise de 100 de fabrici și u- 
zine românești.

La festivitatea de inaugurare 
au luat parte Heinz Kiihn, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al landului, Lauritz Lauritzen, 
ministrul federal pentru pro
blemele urbanisticii și construc
țiilor, Karlhein Sohn, secretar 
de stat federal pentru proble
mele cooperării economice, 
Willy Becker, primarul general 
al orașului Dusseldorf, membri 
ai Bundestagului, ai guvernului 
landului, conducătorii unor mari 
firme economice vest-germane.

Au participat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și alte persoane ofi
ciale române, precum și amba
sadorul român la Bonn, Con
stantin Oancea. După o cuvin- 
tare de salut rostită de președin
tele Camerei de Comerț a Româ
niei, Victor Ionescu, a luat 
cuvintul vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan, 
care a subliniat că expoziția 
„România se prezintă" consti
tuie o manifestare a dezvoltării 
favorabile a relațiilor economi
ce dintre România și Republica 
Federală a Germaniei, un mij
loc de a face mai bine cunos
cute in R.F.G. activitatea și 
realizările țării noastre.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al landului, Heinz Kiihn, 
a arătat printre altele că expo
ziția „România se prezintă" con
stituie o contribuție la mai buna 
cunoaștere reciprocă a celor două 
țări și, in același timp, la cauza 
apropierii și colaborării intre 
țările europene.

NEW YORK 4 (Agerpres). — în
tr-o cuvintare rostită la un dejun 
oferit în pnoarea sa de Asociația co
respondenților de presă de la Na
țiunile Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, s-a pronunțat în 
favoarea propunerii finlandeze de a 
se convoca o reuniune preliminară în 
vederea conferinței general-europene 
asupra securității. Vorbind despre 
tratativele dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A. cu privire la limitarea înar
mărilor strategice, el a afirmat că 
„ar fi util ca cele două părți să pre
zinte în mod periodic Adunării Ge
nerale a O.N.U. progresele realizate, 
cu titlu informativ". Pe de altă parte, 
secretarul general al O.N.U. a apre
ciat drept „foarie regretabile" hotă- 
rîrea guvernului american de a sus
penda contribuția sa pe 1970 la Orga
nizația Internațională a Muncii și 
amenințarea de a părăsi această or
ganizație în următorii doi ani.

U Thant și-a reafirmat in termeni 
categorici decizia de a nu accepta o 
reînnoire a mandatului său după ce 
acesta va expira, la 31 decembrie a.c. 
El a precizat că intenționează să ră- 
mînă o anumită perioadă în Statele 
Unite, „pentru a avea timp de gîndit 
și de scris", după care se va întoarce 
în Birmania.

R. P. D. Coreeană 
protestează împotriva 

manevrelor navale 
amerieano-japoneze
PHENIAN 4 (Agerpres). — Mini

sterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a publicat o declarație în 
legătură cu „exercițiul naval comun 
S.U.A-Japonia", cu participarea a 
numeroase nave de război in apele 
din estul Coreei. La exercițiu, care 
a început la 28 mai și se termină la 
5 iunie, iau parte nave ale flotei a 
7-a americane, escortate de distrugă
toare și submarine japoneze.

Guvernul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean, se spune in de
clarație, denunță aceste manevre 
provocatoare și ie condamnă sever, 
ca acțiuni care amenință pacea în 
Coreea și în Asia.

SEUL

Demonstrații 
de amploare împotriva 
regimului sud-coreean

SEUL 4 (Agerpres). — Orașul Seul 
a fost din nou scena unor puter
nice manifestații organizate de stu- 
denți contra regimului dictatorial al 
lui Pak Cijan Hi. Cei peste 2 000 de 
studenți de la Universitatea din 
Seul, care au participat la demon
strație, au cerut eliberarea tuturor 
colegilor lor arestați în cadrul pre
cedentelor manifestații și încetarea 
acțiunilor represive declanșate împo
triva celor ce se pronunță pentru 
democratizarea sistemului de lnvăță- 
mînt și respectarea drepturilor ele
mentare ale cetățenilor din Coreea da 
Sud.

O importanta manifestare internaționala:

ĂL TREILEA COLOCVIU EUROPEAN CONSACRAT
PROBLEMELOR SECURITĂȚII PE CONTINENT

Interviu cu prof. dr. docent Tralan IONAȘCU, 
membru al Academiei Republicii Socialiste România și al Academiei 

internaționale de drept comparat de la Haga, 
președintele Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale 

din Republica Socialistă România

0 delegație comercială 
guvernamentală a R.P. Chi
neze condusă de Ciu Hua-min, 
ministru adjunct al comerțului exte
rior, a făcut o vizită in R. P. Polonă, 
în timpul vizitei, delegația a pur
tat convorbiri în urma cărora a 
fost semnat acordul privind schimbu
rile de mărfuri și plățile pe anul 1971 
între R. P. Chineză și Polonia, infor
mează agențiile China Nouă și P.A.P. 
Delegația chineză a vizitat, de ase
menea, o serie de Întreprinderi din 
Silezia.

Delegația economică gu
vernamentală bulgară, °°n- 
dusă de Petar Tancev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și-a în
cheiat vizita îin Chile, unde a semnat 
un acord comercial. Delegația eoono- 
mică guvernamentală bulgară a fost 
primită de președintele Allende și a 
purtat convorbiri cu miniștri și ex- 
pecți chilieni în probleme economice.

Populația Canadei era- 13
iunie 1971, de 21 688 243 locuitori.

• BUDAPESTA — La Moson- 
magyarovar, in R.P. Ungară, in 
sălile Casei orășenești de cultură 
„Katona Jozsef“, s-a deschis ex
poziția documentară de fotogra
fii „România in imagini". La 
vernisajul expoziției, care s-a 
bucurat de un deosebit interes, 
au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, precum și reprezentanți ai 
ambasadei române din capitala 
Ungariei, transmite corespon
dentul nostru din Budapesta.

La Barcelona «-a deschis joi 
cea de-a 39-a ediție a Tîrgului 
internațional, manifestare co
mercială tradițională, la care 
participă 33 de țări, printre care 
și România.

Prima consfătuire de lucru a Comisiei mixte a istori
cilor din Republica Socialistă România și Republica 
Populară Untjară, înființată anuL trecut la București, s-a desfășurat 
între 2 și 4 iunie, la Budapesta. Acad. Pach Szigmond Pal, directorul Insti
tutului de Istorie al Academiei de Științe Ungare, a prezentat un raport de
spre dezvoltarea istoriografiei ungare. în cadrul consfătuirii a fost expus un 
referat cu privire la dezvoltarea istoriografiei românești, alcătuit de prof, 
univ. Camil Mureșan, decanul Facultății de istorie din Cluj, dr. Augustin 
Deac, director adjunct al Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., dr. Dan Berindei, șef de departament la Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga", dr. Ludovic Demeny, șef de sector la același insti
tut, și dr. Radu Popa, cercetător principal la Institutul arheologic din 
București.

Intre 15 și 17 iunie va avea Ioe la București, sub auspiciile Asocia
ției de Drept Internațional și Relații Internaționale, cel de-al treilea 
colocviu european cu tema : „CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
ȘI COOPERARE ÎN EUROPA : ETAPE, PROCEDURI, CONȚINUT". în 
legătură cu semnificația acestei manifestări și cu problematica înscrisă 
pe agenda ei de lucru am luat următorul interviu :

— Colocviul european organizat d- 
nual de A-D.I.R.I. și-a dobindit un loc 
definit și un prestigiu deosebit in ca
drul reuniunilor științifice consacrate 
problemelor securității pe continent. 
Ce considerente au determinat, după 
părerea dv, interesul manifestat față 
de această inițiativă ?

— Largul interes, de care s-a bucu
rat încă de la început și de care 
continuă să se bucure inițiativa noas
tră în rindul unor personalități poli
tice, al oamenilor de știință, cercetăto
rilor in domeniul relațiilor interna
ționale, se explică — socot eu — mai 
întii prin importanța și actualitatea 
problemei înfăptuirii securității eu
ropene, cit și prin modalitățile în 
care ea a fost abordată cu prilejul 
precedentelor reuniuni de la Bucu
rești.

Preocuparea pentru înfăptuirea 
securității europene este atestată de 
largul dialog ce se desfășoară pe mar
ginea acestei probleme între factorii 
de răspundere ai statelor, de pașii ce 
s-au și realizat în această privință în 
direcția normalizării relațiilor, dez
voltării contactelor și schimburilor 
multilaterale între țările continentu
lui, fără deosebire de orînduire so
cială. Totodată, a cîștigat un larg te
ren ideea organizării conferinței ge
neral-europene și, în pregătirea ei, 
a unor consultări într-un cadru mul
tilateral, cu participarea tuturor sta
telor interesate și fără condiții preala
bile.

Acordînd o atenție neslăbită asigu
rării păcii și securității în Europa, 
România acționează cu perseverență 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
toate statele europene, pentru așeza
rea acestor relații pe temelia trainică 
a normelor fundamentale ale drep
tului internațional. Țara noastră se 
pronunță ferm pentru organizarea 
conferinței general-europene, pentru 
trecerea la măsurile practice, concre
te de realizare a unor întîlnlri pre
gătitoare.

Evident, în pregătirea cu șanse de 
reușită a conferinței, în identificarea 
celor mai bune căi pentru realizarea 
securității, o contribuție de seamă 
pot aduce oamenii de știință, de spe
cialitate, experții în domeniul rela
țiilor internaționale — în măsură să 
ofere factorilor de decizie idei și su
gestii, soluții și proiecte care să fa
vorizeze înaintarea spre obiectivul 
major al securității. Avînd în vedere 
tocmai aceste considerente, A.D.I.R.I. 
a inițiat primele două colocvii, con
sacrate problemelor securității. Am
bele întîlniri, la care au luat par
te numeroși specialiști marcanți, au 
prilejuit un schimb de opinii și idei 
asupra acestor probleme, desfășu- 
rîndu-se într-un profund spirit con
structiv, de discuție deschisă, sinceră, 
fără adoptarea de documente comune 
concluzive. Cel de-al treilea coloc
viu — care va fi organizat în curînd 
— s-a născut din dorința manifestată 
de numeroși specialiști în relațiile 
internaționale de a se continua apro
fundarea în același spirit a proble
melor securității europene și, în ac
tualele împrejurări, a celor privind 
etapele, procedurile și conținutul 
conferinței general-europene.

— Cum prevedeți că se va desfă
șura actuala ediție a colocviului ?

— La fel ca și primele două re
uniuni, cel de-al treilea colocviu de 
la București a fost conceput ca o în
tîlnire menită să ofere cadrul unor 
discuții între specialiști în domeniul 
relațiilor internaționale, care, prin 
natura formației și a activităților co
tidiene, sint legați de problemele ce 
le-am propus spre dezbatere. în acest 
scop am adresat invitații unor perso
nalități, unor institute de relații in
ternaționale din toate țările europe
ne și din alte state interesate, pre
cum și unor organizații internațio
nale ca O.N.U., UNESCO, O.M.S. 
Mulțl invitați din acest an ne-au fă

cut onoarea de a fi prezenți la Bucu
rești și la primele două întîlniri.

Atît referatele ce vor fi prezentata 
în cadrul colocviului, cit și dezbate
rile propriu-zise se vor axa, după 
cum arată și tema întîlniril, pe pro
bleme privind pregătirea practică 
precum și procedurile de urmat pen
tru convocarea conferinței, ordinea 
sa de zi, posibilitatea de lnstituțio- 
nalizare a conferinței ș.a.

— Mai sint puține zile pini la deș- 
chiderea lucrărilor colocviului. Ce nt 
puteți spune despre stadiul pregăti
rilor 7

— Ne este foarte plăcut să spunem 
că inițiativa noastră a avut și în a- 
cest an un ecou larg, favorabil, cea 
mai mare parte din persoanele invi
tate manifestîndu-și dorința de a 
participa la reuniune. Pînă în pre
zent, asociația a primit confirmări 
de participare de la aproape 60 de in
vitați de peste hotare. Printre perso
nalitățile care și-au anunțat sosirea 
la București se numără cunoscuțl 
specialiști în domeniul relațiilor in
ternaționale cum sint : O. T. Bogo
molov, directorul Institutului de e- 
conomie a sistemului mondial socia
list, Mieczyslav Tomala, director ad
junct al Institutului de relații inter
naționale din Varșovia, Ranko Pet- 
kovic, redactor-șef al revistei „Mejdu- 
narodna Politika" din Belgrad, Janei 
Stanovnik, secretarul executiv al Co
misiei economice O.N.U. pentru Eu
ropa, Johan Galtung, directorul Insti
tutului internațional de cercetări a- 
supra păcii din Oslo, prof. Jean Mey- 
riat, directorul Fundației naționale 
de științe politice din Paris, L.G.M. 
Jaquet, directorul Institutului olandez 
de relații internaționale, John C. 
Campbell, de la Consiliul de relații 
externe din New York.

Ne exprimăm convingerea că și a- 
nul’ acesta reuniunea organizată de 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale va fi un labo
rator de idei constructive în domeniul 
securității și păcii, bucurîndu-se ast
fel de aprecierea atît a participanți- 
lor, cit și a institutelor și asociațiilor 
cu care avem legături, a numeroase 
personalități din diferite țări. Dacă 
ideile dezbătute vor trece și dincolo 
de cercul participanților și de timpul 
de desfășurare a colocviului, dacă a- 
cestea vor găsi, ca și în trecut, un 
larg ecou, vom marca, cu siguranță, o 
nouă contribuție pozitivă la opera de 
cooperare, vom face un nou pas pe 
calea spre înfăptuirea idealurilor de 
pace, securitate și progres ale po
poarelor.

Radu BOGDAN
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