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MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, 
adresat participanților la cel de-al lll-lea colocviu 

consacrat problemelor securității și cooperării in Europa

DELEGAȚIA DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI-A ÎNCHEIAT

VIZITA IN R. P. D. COREEANĂ
♦

Plecarea 
din 

Phenian
PHENIAN 15. — Trimisul spe

cial Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite :

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și-a încheiat, marți, 15 iunie, vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au fost 
conduși de la reședința lor pînă la 
aeroport de tovarășul Kim Ir Sen, 
cu soția sa, Kim Săng E.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, membrii 
delegației române au fost salutați 
în timpul trecerii lor prin oraș și 
la aeroport de numeroși locuitori 
ai capitalei. Luîndu-și cu căldură 
rămas bun de la oaspeții români, 
cetățenii Phenianului i-au condus 
cu aceleași calde sentimente de 
prietenie, stimă și cordialitate, ex- 
primînd satisfacția profundă pen
tru momentul de mare importanță 
pe care l-a înscris vizita delegației 
române în cronica relațiilor fră
țești de colaborare și solidaritate 
militantă dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Ceremonia oficială a plecării a 
avut loc pe aeroportul Sun An, 
împodobit festiv.

Din mijlocul mulțimii aflate pe 
aeroport se înălțau mari portrete 
ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen.

Erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări.

La sosirea delegației române 
sînt intonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Democrate Co
reene și Republicii Socialiste 
România.

O gardă militară, alcătuită din 
unități ale infanteriei, aviației și 
marinei, cu drapel și muzică, a 
prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Kim Ir Sen au 
trecut în revistă garda de onoare. 
In acest timp, în semn de omagiu, 
răsună 21 de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena

(Continuare în pag. a III-a)

Solemnitatea semnării comunicatului
Marți, 15 iunie, a avut loc so

lemnitatea semnării comunicatului 
comun privind vizita în Republica 
Populară Democrată Coreeană a 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Comunicatul comun a fost sem
nat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român- președintele Con
siliului de Stat, și de tovarășul 
Kim Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri.

După semnare, în aplauzgje ce
lor prezenți, conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări 
și-au strîns cu căldură mîinile.

La solemnitate au participat to
varășele Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E.

Au fost prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Ro
mân, primarul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, George Maco- 
vescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe- Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul României la 
Phenian, membri ai delegației.

Au fost prezenți Kim Ir, membru 
.. al Comitetului Politic, secretar al 

Comitetului Central al Partidului

Muncii din Coreea, prim-vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Miniștri, 
general de armată O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, Zăng Zun Thek. 
membru supleant al Comitetului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Yang Hyang Sop, membru 
supleant al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Hă 
Dam, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul afacerilor externe, 
Kim Yang Nam, membru al Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al Par
tidului Muncii din Coreea, Kang 
Iăng Săp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

COMUNICAT COMUN
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea și 
a guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene, o delegație de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în Republica Populară 
Democrată Coreeană, în perioada 
9—15 iunie 1971.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de soția sa, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

In timpul șederii în Republica 
Populară Democrată Coreeană, de
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia a vizitat fabrici, întreprinderi, 
instituții de învățămînt și cultură 
din orașele Phenian și Hamhîn.

Tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Kim Săng E, a 
vizitat creșe, grădinițe, o fabrică 
textilă din orașul Phenian și a 
avut o întîlnire prietenească cu 
femei coreene.

Pretutindeni, poporul coreean a 
făcut delegației române o căldu
roasă primire, înconjurînd-o cu 
ospitalitate cordială, expresie a 
sentimentelor calde de prietenie pe 
care le nutrește față de poporul 
frate român. Delegația română a 
exprimat mulțumiri pentru ospita
litatea și primirea de care s-a 
bucurat în timpul șederii în Re

publica Populară Democrată Co
reeană.

în timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între delegația de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă 
de tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv

al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Ro
mân, primarul general al Capita
lei, Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, George Ma- 
covescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republi
ca Populară Democrată Coreeană, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjunct de 
șef de secție la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Emilian Dobrescu și Constantin 
Mitea, membri supleanți ai Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, consilieri la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Din partea coreeană, au partici
pat tovarășii Kim Ir Sen, șeful de
legație de partid și guvernamenta
le, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful statului, președintele 
Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Țoi En Ghen, membru al Comite-

(Continuare în pag. a III-a)

Am deosebita plăcere de a adresa salutul meu 
participanților la cel de-al III-lea colocviu de la 
București, organizat sub auspiciile Asociației de 
Drept Internațional și Relații Internaționale din 
Republica Socialistă România, în cadrul căruia ur
mează să fie dezbătută o temă de însemnătate ma
joră — Conferința pentru securitate și colaborare 
in Europa.

România socialistă este profund interesată în rea
lizarea securității și cooperării pe continent, in dez
voltarea largă a raporturilor intereuropcne in toate 
domeniile, în apropierea și înțelegerea dintre na
țiuni in spiritul bunei vecinătăți și militează cu 
consecvență pentru atingerea acestor scopuri. Con
struirea unui sistem trainic de pace și securitate 
reclamă așezarea fermă a relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, ale respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului in trebu
rile interne, respectului și avantajului reciproc. 
Securitatea implică eliminarea forței sau amenin
țării cu forța din viața politică a Europei, dezvol
tarea procesului de destindere care să ducă la de
pășirea actualei divizări a continentului în gru
pări militare opuse, la crearea unui climat de 
încredere și colaborare între state, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Considerînd că viitoarea conferință europeană va 
constitui o etapă de o deosebită importanță în acest 
proces, România, ca și alte state, se pronunță 
pentru convocarea ei cît mai grabnică. Desigur, 
o singură conferință nu își poate propune rezol
varea totalității problemelor care s-au acumulat 
în Europa. De aceea, condiționarea convocării con
ferinței de soluționare prealabilă a unor probleme 
contravine proceselor pozitive ce au loc pe conti
nent, intereselor realizării unui climat de destin
dere care să favorizeze însăși reglementarea 
acestor probleme.

Constatăm cu satisfacție că în direcția pregă
tirii conferinței s-au făcut pași pozitivi; s-a con

turat un consens asupra locului întilnirii și sferei 
participanților și s-a realizat o apropiere a punc
telor de vedere in ce privește discutarea unor 
probleme importante, cum sînt repudierea forței, 
extinderea schimburilor economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, crearea unui organism perma
nent de colaborare europeană. Se manifestă, de 
asemenea, un interes sporit pentru adoptarea unor 
măsuri de reducere a încordării militare și de de
zarmare pe plan european.

Sîntem de părere că, în prezent, sint întrunite 
condițiile pentru a se trece la pregătirea mai ac
tivă a conferinței. Considerăm, de aceea, ca o 
sarcină imediată începerea consultărilor intr-un 
cadru multilateral, cu participarea nemijlocită 
a tuturor statelor interesate. însăși trecerea la a- 
ceastă fază nouă de pregătire este de natură să 
contribuie la înlăturarea obstacolelor existente și 
la punerea de acord a diferitelor aspecte practice 
pe care le ridică organizarea conferinței europene. 
Apare necesar ca in abordarea acestor probleme 
să se manifeste o maximă receptivitate, să se ți
nă scama de drepturile și interesele legitime ale 
tuturor părților, căutindu-se soluții capabile să 
întrunească consensul general.

Edificarea securității în Europa presupune o 
contribuție activă din partea guvernelor, parla
mentelor, organizațiilor politice și obștești, mobi
lizarea largă a opiniei publice din țările europene. 
In aeest cadru, institutele de cercetare, oamenii 
de știință, specialiștii in teoria și practica rela
țiilor internaționale au de jucat un important rol 
pozitiv, prin contribuția pe care o pot aduce la 
promovarea ideilor nobile ale păcii, securității și 
colaborării în Europa și în lume.

Asigurîndu-vă că România va sprijini orice ac
țiuni constructive îndreptate spre înfăptuirea 
securității și cooperării europene, iar Bucureștiul 
va fi întotdeauna gata să-și ofere ospitalitatea în
tâlnirilor, menite să promoveze acest obiectiv, 
urez succes deplin lucrărilor reuniunii dv.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI REALIZĂRILOR 
ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTA 

A REPUBLICII POPULARE CHINEZE
în Pavilionul din Parcul Herăstrău 

din Capitală s-a deschis marți dimi
neața Expoziția realizărilor în con
strucția socialistă a Republicii Popu
lare Chineze.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Iosif Banc, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de

politica de a valorifica resurse in
terne, de a se bizui pe propriile forțe 
și de a lupta cu dîrzenie, poporul 
român a obținut realizări importante 
în opera de construire a socialismu
lui și într-o perioadă istorică scurtă 
a transformat patria lui într-o țară 
înaintată, cu o industrie dezvoltată și 
cu o agricultură în plin proces de 
modernizare. Astăzi, poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul

Poporul chinez, sub conducerea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, avînd drept conducă
tor pe președintele Mao și dreot 
adjunct pe vicepreședintele Lin Biao, 
trecînd prin încercările Marii Revo
luții Culturale Proletare, aplică cu 
hotărîre orientarea strategică : „Să 
fim pregătiți împotriva războiului, 
împotriva calamităților naturale și 
pentru popor", și pe toate fronturile 
activității noastre se prezintă un ta

stat și ai guvernului, membri ai con- 
duc^ii Ministerului Afacerilor Ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale economice, ai unor organi
zații obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori 
ziariști români și străini, un mare 
număr de oameni ai muncii.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați la sosire de Li Sui-cin, 
ministrul industriei de mașini nr. 1, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Chineze, 
care se află într-o vizită în țara noas
tră cu prilejul inaugurării expoziției, 
de ceilalți membri ai delegației, de 
Van Țen-iuan, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Chineze la 
București, și de membri ai Ambasa
dei R. P. Chineze.

Festivitatea a fost deschisă de Țzai 
Sin-de, directorul expoziției.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

A luat apoi cuvîntul conducătorul 
delegației guvernamentale a Repu
blicii Populare Chineze, Li Sui-cin, 
ministrul industriei de mașini nr. 1, 
care, în numele delegației guverna
mentale și al organizatorilor expozi
ției Republicii Populare Chineze, a 
transmis un cald salut conducătorilor 
de partid și de stat, celorlalte per
soane oficiale române, șefilor misiu
nilor diplomatice prezenți la deschi
derea expoziției.

Poporul român, a spus tovarășul Li 
Sui-cin. este un popor cu tradiții re
voluționare, un popor harnic și 
curajos. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, perseverind în

Nicolae Ceaușescu, mobilizîndu-și 
toate eforturile, luptă pentru reali
zarea noului plan cincinal. Pe noi 
ne bucură din inimă importantele 
realizări obținute de poporul frate 
român în opera de construire a pa
triei.

în continuare, vorbitorul a spus :

blou revoluționar plin de vioiciune. 
Marxismul, leninismul și gîndirea 
Mao Tzedun se imbină strîns cu 
practica revoluționară a sutelor de 
milioane de oameni.

Linia revoluționară proletară •

(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășului NICOLAI VIKTOROVICI PODGORNH
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

în legătură cu încetarea din viață a lui Serghei Pritîțkii, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Bieloruse, vă adresez 
profunde condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compa
siune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru plăcutul mesaj de 
felicitări pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale și vă adresez, 
în numele poporului italian și al meu personal, sincere urări de pros
peritate pentru poporul român și pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene
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IFAPTULI
DIVERS
Peștera

9

iedului
S-a întîmplat în comuna Baia 

de Fier (Gorj). Elevii Gheorghe 
Matea și Sorin Ghimici porni
seră în căutarea unui ied rătă
cit. L-au găsit căzut într-o... 
peșteră ! Vestea a ajuns la In
stitutul de speologie din Capi
tală. Curînd după aceea, cercetă
torul Gabriel Diaconu împreună 
cu speologul amator Mircea Co- 
jocaru au sosit la fața locului 
pentru o primă explorare. Si
tuată lîngă Peștera Muierii din 
ai cărei complex carstic face 
parte, noua peșteră are o lungi
me de aproape 300 de metri și 
este bogat ornamentată cu sta
lactite, stalagmite, coloane și 
draperii. Explicația faptului că, 
deși situată atît de aproape de 
Peștera Muierii, n-a fost des
coperită pină acum constă în 
aceea că gura peșterii este as
cunsă de o vegetație bogată, iar 
coborîrea se face printr-un horn 
adînc de 25 de metri. După pri
mele cercetări, se pare că noua 
peșteră ar fi chiar unită cu 
Peștera Muierii, legătura făcîn- 
du-se prin galeria Urșilor.

Urme care
nu se șterg

Dintr-o casă de fier de la 
l.I.S. „Producția" din Balotești 
(Ilfov) a dispărut la un mo
ment dat suma de 38 000 lei. La 
locul faptei s-au descoperit cl- 
teva fragmente de impresiuni 
digitale. Cu toate acestea, an
cheta se afla în impas. La citva 
timp după aceea, un salariat al 
fabricii, Ștefan Vasile, s-a acci
dentat, zdrobindu-și degetele 
intr-o mașină. Analizindu-se cu 
atenție cauzele accidentului, s-a 
constatat că acesta nu se putea 
produce decit in cazul în care 
victima l-ar fi dorit cu tot di
nadinsul. Mai târziu, s-a obser
vat că Ștefan Vasile își freca 
degetele de o cărămidă, pentru 
a-și toci liniile papilare. Folo- 
sindu-se o gamă variată de mij
loace tehnice, s-au strips nume
roase probe care arătau că el 
era autorul spargerii. Arestat și 
pus în fața probelor Șt. V. și-a 
recunoscut fapta. Recent, ins
tanța de Judecată l-a condam
nat la 8 ani închisoare.

„Isprava" 
lui Grozavu

Lui Constantin Grozavu, me
canic la Direcția județeană de 
drumuri și poduri Bacău. îi plă
cea... să facă pe grozavul. în
tr-o zi și-a propus să bea o 
sticlă de vin, la bufetul din 
comuna Hemeiuși. S-a urcat pe 
un autogreder și... pe-aici ți-e 
drumul! La întoarcerea spre casă, 
beat fiind, a intrat cu autogre- 
derul într-un stîlp de la rețeaua 
electrică. Aventura s-a soldat r.u 
o condamnare : un an și jumă
tate de închisoare. Pentru ca, 
altă dată, nici altora să nu le 
mai vină în minte să se groză
vească în asemenea mod.

Vitaliul vital
Internată nu demult la clinica 

de ortopedie, traumatologie fi 
chirurgie infantilă din Tg. Mu
reș, eleva V.S., in vîrstă de 19 
ani, era in pericol de a rămine 
fără brațul sting, intrucit pe el 
se localizase o tumoare incura
bilă. Și totuși, după un consult 
amănunțit, medicii au hotărit să 
facă totul pentru a-l salva. In 
acest scop, la indicațiile profe
sorului Sz&va Janos, medicul 
primar Cornel Ciugudean și a- 
sistentul universitar Mircea Coz- 
muță au început preaătirile ne
cesare in vederea efectuării unei 
intervenții chirurgicale deosebit 
de dificile, in urma căreia a fost 
îndepărtată porțiunea de os a- 
tacată, aplicindu-se in locul ei o 
proteză din vitaliu (un aliaj de 
mare rezistență la coroziune și 
temperaturi înalte, format din 
crom, cobalt și molibden) de 
circa 25 cm lungime, proteză 
concepută și realizată în atelie
rul clinicii de către tehnicianul 
Szasz Nicolae. Operația a de
curs în condiții bune, reușind să 
redea funcția normală a brațu
lui. Asemenea intervenții, apre
ciate în cercurile medicale din 
tară și de peste hotare, se prac
tică la această clinică încă din 
1968.

Măsurile luate încă din toamna 
anului trecut privind amplasarea ju
dicioasă a cerealelor păioase — in 
special a culturii griului, pregătirea 
terenului și semănatul în condiții a- 
grotehnice superioare, fertilizările 
de bază și suplimentare, cît și condi
țiile climaterice favorabile din cursul 
perioadei de vegetație, au determi
nat dezvoltarea frumoasă a cerealelor 
păioase, care promit anul acesta o 
recoltă bogată. Dar măsurarea exactă 
a recoltei se face doar atunci cînd 
ea este pusă la adăpost în hambare. 
Recoltarea nechibzuită, făcută cu 
întîrziere sau în condiții necorespun
zătoare, poate diminua substanțial 
producția. De aceea acum, trebuie 
depus în fiecare unitate agricolă un 
mare volum de muncă pentru pre
gătirea și desfășurarea în bune con
diții a campaniei de recoltare.

Potrivit indicațiilor date de Minis
terul Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, pregă
tirea combinelor, 
preselor de balo
tat paie și a ce
lorlalte utilaje 
care vor lucra în 
această campanie 
trebuia terminată 
pînă la 10 iunie 
în iudețele din 
sudul țării și 
pînă la 15 iunie 
în județele din 
nord. Din date’e 
centralizate la 
minister rezultă 
că la data de 10 
iunie, 92 la sută 
din numărul com
binelor și 93 la 
sută din cel al 
pieselor de balo
tat paie erau gata 
de a începe lu
crul. în multa 
județe: Brăila.
Galați, Ialomița, 
Buzău. Olt. Te
leorman și altele, 
printr-o bună or
ganizare și ur
mărire a execu
tării lucrărilor de 
reparații, cît și 
prin asigurarea 
unor piese de 
schimb necesare 
prm recondițio- 
narea celor uzate 
s-a reușit înche
ierea lucrărilor 
pregătitoare începerii campaniei de 
recoltare. Totuși, la această dată, 
cînd ne mai despart citeva zile 
de începerea cu toate forțele a 
recoltatului, mai sînt multe jude
țe in care, deși cerealele păioase 
ocupă o pondere însemnată, lucrările 
de executare a reparațiilor si de 
verificare a funcționării utilajelor 
sînt mult întîrziate. Bunăoară, la a- 
ceeași dată, în județele Botoșani 
combinele se reparaseră în procent 
de numai 50 la sută. Iași 78 la .sută, 
iar în județele Gorj. Sibiu și Mara
mureș. cîte 73 la sută. Această situa
ție necorespunzătoare necesită o in
tervenție promptă din partea orga
nelor locale de partid si agricole 
pentru urgentarea pregătirii utilaje
lor ce se vor folosi la recoltare.

Cu citeva zile în urmă, județul Olt 
a anuntat declanșarea campaniei de 
recoltare a orzului, din soiul extra- 
timpuriu Caracal-6. La minister se- 
apreciază că începind cu data de 25 
iunie, recoltarea orzului se va ge
neraliza în toate județele din sudul 
si vestul tării, iar începînd cu data 
de 29 iunie — întîi iulie se va trece 
cu toate forțele Ia recoltarea celor 
aproape 3 milioane hectare cultivate 
cu griu. Desfășurarea in bune con
diții si în timpul cel mai scurt i 
campaniei de recoltare, pentru evi
tarea pierderilor, depinde de felul 
cum aceasta este pregătită acum în 
fiecare unitate agricolă.

Precipitațiile deosebit de abunden
te din primăvara acestui an. pe lingă 
aspectul favorabil, au provocat că
derea culturilor de cereale păioase 
pe suprafețe însemnate, pe de o 
parte, și îmburuienarea masivă a 
multor lanuri de grîu pe de altă 
parte. Din această cauză. în unele 
locuri recoltatul se va face în con
diții mai grele. Pentru a preîntîm- 
pina întirzierile la recoltat, de pe 
acum în fiecare unitate trebuie lua
te unele măsuri suplimentare. Este 
vorba de identificarea tuturor su
prafețelor cu cereale căzute sau la
nuri puternic îmburuienate si orga
nizarea diferențiată a recoltatului. 
Pe aceste suprafețe nu vor putea fi 
folosite peste tot mijloacele mecani
zate — combinele — și de aceea va 
trebui să se recurgă la coase și la 
seceri. Astfel, ministerul a Indicat

ca pentru culturile situate pe tere
nurile nemecanizabile, în pantă, și în 
lanurile de griu căzute sau îmburu
ienate, unitățile agricole să organi
zeze recoltatul manual. încă de 
acum, în unitățile care au culturi de 
cereale păioase în această situație 
trebuie formate echipe de seceratori 
și cosași care să fie înzestrate cu 
uneltele necesare. Aceste echipe vor 
începe recoltatul eșalonat, pe par
cele, inainte ca griul să ajungă la 
coacerea deplină. Snopii trebuie așe
zați în clăi sau stoguri, și apoi se va 
organiza treieratul lor fie la arii, fie 
direct in cimp cu ajutorul combine
lor. Aici, atrage atenția faptul că 
batozele de treierat cereale, care vor 
fi foarte solicitate acum, au fost re
parate numai în proporție de 76 la 
sută. întregul proces de recoltare ma
nuală, deși va necesita din partea 
unităților agricole un volum mai 
mare de lucru decit recoltatul meca
nic, este absolut necesar pe terenu

Aproape trei milioane 
de hectare cu cereale 

păioase așteaptă 
secerătorii!

O ÎN CITEVA JUDEȚE DIN NORDUL Șl CENTRUL ȚÂRII 
PREGĂTIREA COMBINELOR ESTE, ÎN MOD NEJUSTIFI- 
CAT, ÎNTÎRZIATĂ

O UNDE NU INTRĂ COMBINA, SĂ INTRE C0SASII !

rile cu cereale căzute și îmburuie
nate, și trebuie executat în timpul 
cel mai scurt.

In raidul anchetă de față, efectuat 
în județele Ilfov și Buzău, a fost ur
mărit cu precădere, dată fiind im
portanța acțiunii, felul cum decurge 
organizarea recoltatului manual.

în județul Ilfov, culturile de ce
reale păioase culcate însumează 
cca 5 900—6 000 ha. Suprafețe mai 
mari au fost identificate în zonele 
Urziceni și Fundulea, unde vîntul a 
fost mai puternic. Pe aceste supra
fețe. la recoltare se preconizează 
folosirea combinei „Gloria", iar a- 
colo unde grîul este foarte culcat 
recoltarea se va face cu coasele și 
secerile. La cooperativa agricolă din 
Fundulea. de exemplu, din 1 300 ha 
cultivate cu grîu și 157 ha cu orz 
sînt culcate 140 ha și, respectiv, 40. 
Consiliul de conducere și specialiștii 
au stabilit că 60 la sută din aceste 
suprafețe pot fi recoltate cu com
bina „Gloria", iar restul — cu coa
sele și secerile. Ing. șef Ion Cărăușu 
și președintele cooperativei agricole, 
Radu Costache, arătau că, prin 
aplicarea acordului global. care 
leagă direct venitul cooperatori
lor de producția obținută, lucrările 
agricole se execută la timp și în con
diții calitativ superioare Iată de ce 
atunci cînd consiliul de conducere a 
pus problema recoltării manuale a 
cerealelor, cooperatorii au hotărit să 
lucreze din zori și pînă seara, chiar 
și noaptea. Astfel, recolta de ce
reale va fi strînsă la timp si fă-ă 
pierderi. Preocupări pentru identifi
carea culturilor culcate și îmburuie
nate, cît și pentru organizarea recol
tării acestora manual am intilnit și 
în multe alte unități agricole.

Și în județul Buzău există apro
ximativ 4 000 ha cultivate cu cereale 
păioase care au avut de suferit de pe 
urma băltirii apei. Cea mai mare 
parte a acestei suprafețe este ocupată 
cu grîu. Cum se desfășoară pregăti
rile pentru a strînge producția la 
timp și fără pierderi ? „Datorită fap
tului că vegetația a rămas în urmă 
— ne spune tov. Gheorghe Va
sile, șeful serviciului culturi vege
tale din cadrul Direcției generale a- 
gricole județene, recoltatul va în
cepe mai tîrziu, la 5—6 iulie. Așa că.

pînă atunci, se vor lămuri toate amă
nuntele".

Lăsind la o parte această declara
ție în legătură cu termenul de în
cepere a recoltatului, explicația pri
mită este cel puțin surprinzătoare. 
Cu alte cuvinte, dacă vegetația este 
rămasă în urmă, de ce să se urgen
teze pregătirile pentru începerea 
recoltatului ? Și dacă așa se gindește 
la direcția generală agricolă jude
țeană, se procedează asemănător și 
în unități. Consecințele ? La coope
rativa agricolă din Brădeanu, de 
pildă, apa a băltit pe mari supra
fețe. O dată terminată operațiunea 
de evacuare, aici, ca și in alte uni
tăți (Cărpinîștea, pe aproximativ 
300 ha, Glodeanu Sărat pe 200 ha. 
Udați pe 200 ha), trebuiau luate și 
măsuri pentru asigurarea recoltării 
manuale a griului. Un simplu calcul 
ne arată că acest lucru cere un anu
mit efort, necesită mobilizarea forței 
de muncă și asigurarea uneltelor 

necesare : coase 
și seceri. Dar în 
unele unități co
moditatea e mai 
presps ca grija 
pentru evitarea 
risipei de recoltă 
La cooperativa a- 
gricolă din Bră
deanu, de exem
plu, va fi nevoie de 
100—130 de cosași, 
la Maxenu — de 
80—100. Președin
tele cooperativei 
agricole din Ma
xenu, Ghiță Ni
colae, ne-a spus, 
totuși, că numă
rul de cosași va 
fi greu de asigu
rat. Desigur, de 
cînd cu combine
le, oamenii s-au 
desobișnuit să lu
creze cu coasa 
sau secera. în a- 
cest an este o si
tuație specială, 
care impune fo
losirea și a aces
tor mijloace. Deși 
s-a raportat Di
recției agricole că 
in unități sînt su
ficiente coase și 
seceri, cu ocazia 
raidului am con
statat că de fapt 
nu se știe exact 

cîte asemenea unelte există.
Și în județul Ilfov se consideră că 

recoltarea cerealelor păioase n-ar 
constitui o problemă, că se vor folosi 
combinele cu ridicătoare de spice. 
Este adevărat că pe mari porțiuni 
grîul căzut se pretează a fi recoltat 
cu combina. Așa este cazul coopera
tivei agricole din Ștefănești, unde 
bună parte dintre cele 100 de hectare 
cu grîu culcat va putea fi recoltat 
cu combine și numai pe anumite su
prafețe se va recurge la coase și 
seceri. Dar în alte locuri, grîul nu 
numai că este căzut, dar are și foarte 
multe buruieni, care fac imposibilă 
folosirea combinelor. Chiar și acolo 
unde cerealele nu sînt căzute, dar 
sînt puternic îmburuienate, nu se va 
putea recolta mecanizat. Or, din 
discuțiile purtate a reieșit că s-a 
făcut prea puțin pentru organizarea 
echipelor de seceratori și de cosași, 
pentru procurarea uneltelor nece
sare. Greșit procedează acei care vor 
să lase totul pe seama combinelor. 
Chiar dacă ele vor fi prevăzute cu 
ridicătoare de spice, nu vor putea 
lucra decît cu o productivitate scă
zută, se vor înregistra pierderi prin 
scuturare. Toate acestea conduc Ia 
concluzia că la recoltare vor tre
bui folosite, după situația fiecărui 
lan, atît mijloacele mecanizate, cît 
și cele manuale.

Volumul mare de lucrări care va 
trebui executat în perioada ce ur
mează impune ca în fiecare unitate 
agricolă munca să fie organizată 
pînă în cele mai mici amănunte. 
Programele de lucru vor trebui să 
țină seama că pe unele suprafețe 
cerealele vor trebui recoltate ma
nual, că boabele, din cauza timpu
lui care se anunță ploios, ar putea 
avea un grad mai ridicat de ume
zeală. în această privință, direcțiile 
agricole generale să sprijine unitățile 
agricole în rezolvarea tuturor pro
blemelor care se ridică în legătură 
cu recoltarea cerealelor, toate pre
gătirile să fie încheiate din vreme, 
astfel ca în momentul coacerii să se 
poată lucra <Jin plin.

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC 
Gh. RADU

„vom Îndeplini exemplar
SARCINILE DE: DEZVOLTARE A ȚĂRII"
Angajamentul ferm al colectivelor care răspund la chemarea 

Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

JUDEȚUL ALBA
Mobilizate de chemarea Consiliu

lui National al Frontului Unității 
Socialiste, colectivele de muncă din 
fabricile și uzinele județului Alba, 
întrunite în entuziaste adunări, au 
hotărit suplimentarea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă din 
acest an. în cuvîntul lor. numeroși 
salariat! exprimă hotărîrea de a-și 
spori eforturile pentru îndeplinirea 
angajamentelor reînnoite. Astfel. în 
adunarea care a avut loc lă Uzi
na metalurgică de metale nefe
roase Zlatna, peste 250 chimiști și 
metaiurgiști au hotărit dublarea an
gajamentelor Ia producția globală și 
producția marfă. La acești indicatori 
angajamentul prevede obținerea unei 
producții suplimentare de 15 milioa
ne lei, fată de numai 7 milioane Iei 
cît au stabilit inițial. Vor fi livrate, 
peste angajamentul luat la începutul 
anului. 400 tone antidăunători pen
tru agricultură. 40 tone sulfat de 
magneziu ș.a. Economiile la prețul 
de cost pe acest an vor crește cu 3,5 
milioane lei, iar beneficiile eu 6.8 
milioane Iei.

Și la Fabrica de produse refrac
tare din Alba Iulia chemarea Consi
liului National al Frontului Unității 
Socialiste a avut un puternic ecou 
în rîndurile salariaților. Răspunsul la 
chemare al întregului colectiv al 
fabricii înseamnă majorarea angaja
mentelor cu 8,3 milioane lei la pro
ducția marfă, iar la beneficii cit 
200 000 Iei. Productivitatea muncii 
pe cap de salariat va creste compa
rativ cu angajamentul initial cu 
5 000 Iei.

Sintetizînd preocuparea colectivu
lui întreprinderii de prefabricate din 
beton Aiud pentru valorificarea re
zervelor existente, maistrul princi
pal Octavian Mihăițan, șeful secției 
traverse, arată în cuvîntul său la a- 
dunare : „Cea mai mare parte din 
producția suplimentară la care se 
angajează întreprinderea noastră va 
fi realizată de colectivul secției 
noastre, ceea ce ne obligă să stu
diem și să aplicăm în producție cele 
mai eficiente măsuri care să asi
gure buna funcționare a utilajelor 
și instalațiilor, intensificarea acțiunii 
de autoutilare și modernizarea pro
cesului de producție". Efortul între
gului colectiv al I.P.B. Aiud se con
cretizează in sporirea angajamentu
lui cu 4 milioane lei Ia producția 
globală, realizarea de economii la 
prețul de cosi In valoare de 680 000 
lei, obținerea unei producții supli
mentare de 100 mc prefabricate din 
beton

Ștefan DINICA

MUNICIPIUL BACĂU
Chemarea Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a găsit 
un larg ecou și în rîndul colective
lor de muncă din fabricile și uzinele 
municipiului Bacău. In fiecare imi
tate, in fiecare schimb și secție se 
face in aceste zile bilanțul realiză
rilor și se reînnoiesc angajamen
tele asumate în întrecerea socialistă. 
La Fabrica de postav „Proletarul", 
ing. Vasile Blejucă, directorul uni
tății. ne-a declarat : „Strădaniile co
lectivului nostru se concretizează la 
această dată în îndeplinirea inte
grală a angajamentelor luate la în
ceputul anului. Cu alte cuvinte, am 
dat peste plan în aceste cinci 
luni o producție în valoare de a- s 
proape 2 milioane lei Acum, am a- 
nalizat din nou posibilitățile pe care 
le avem și am hotărit ca pină la 
sfîrșitul anului să realizăm peste 
plan o producție în valoare de 2,5 
milioane lei.

Angajamente sporite și-au asumat 
și colectivele Uzinei metalurgice. 
Fabricii de hirtie și celuloză „Le
lea", Fabricii de organe de asam
blare, Complexului de prelucrare a 
lemnului, întreprinderii de industrie 
locală „23 August".

La fabrica de încălțăminte „Par
tizanul" am aflat că toti muncitorii 
întreprinderii și-au reînnoit angaja
mentele și '■ă pînă la sfîrșitul anu
lui vor realiza în plus 6 009 de pe
rechi de încălțăminte, 15 000 mp piei 
moi și 35 tone piei tari. Totalizînd 
angajamentele suplimentare luate la 
adunările care au avut loc pînă 
acum în întreprinderile municipiului 
Bacău se poate estima că pină la 
finele anului va fi obținută o pro
ducție globală suplimentară in va
loare de aproape 43 milioane Iei.

Gheorghe BALTA

MUNICIPIUL MEDIAȘ
In cadrul adunărilor salariaților 

desfășurate în întreprinderile indus
triale din municipiul Mediaș — unde 
în primele cinci luni a fost realizată 
o producție suplimentară de 10 mi
lioane lei. fată de angajamentul a- 
nual de 13 milioane lei — oamenii 
muncii au răspuns cu un impresio
nant entuziasm patriotic chemării 
Consiliului National al Frontului U- 
nitătii Socialiste. sporindu-și cu 
mult angajamentele ce și le-au luat 
în întrecerea socialistă pe acest an. 
Analizînd posibilitățile de utilizare 
mai bună a capacităților de pro
ducție. multiplele probleme privind 
mai buna organizare a producției 
și a muncii, colectivul uzinei „Auto
matica" a hotărit să-și sporească an
gajamentele inițiale cu 5 milioane 
lei la producția marfă. Colectivul 
Fabricii de piele și încălțăminte „8 
Mai" si-a suplimentat angajamentul 
la același indicator cu 2.5 milioane 
lei. Participanții la adunările de la 
„Vitrometan" și uzina textilă „Tîr- 
nava" au subliniat în cadrul dez
baterilor posibilitatea sporirii anga
jamentelor inițiale cu cîte un milion 
iei. în special prin devansarea pu
nerii în funcțiune a unor capacități 
de producție executate în regie pro
prie. Sporuri importante de produc
ție și-au propus, de asemenea, să ob
țină colectivele de la „Emailul Roșu" 
și fabrica de șuruburi.

însumate, suplimentările de an
gajamente ale întreprinderilor mc-

dieșene se ridică pînă acum la peste 
10 milioane lei producție indus
trială.

Nicolae BRUJAN

JUDEȚUL IALOMIȚA
Colectivele de muncă din între

prinderile industriale și unitățile a- 
gricole din județul Ialomița răs
pund în aceste zile cu entuziasm 
chemării Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, supli- 
mentîndu-și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă. întrunit în 
adunare, colectivul Combinatului de 
celuloză și hirtie din Călărași s-a 
angajat să depășească sarcinile de 
plin cu 6 milioane lei Ia producția 
globală și marfă — cu 3,5 milioane 
mai mult decît vechiul angajament 
— și să sporească productivitatea 
muncii în următoarele luni cu 1 Ia 
sută, fată de 0.50 la sută. Totodată, 
colectivul combinatului și-a propus 
să reducă cu un leu cheltuielile ma- 
teria'e la mia de lei producție mar
fă peste sarcinile stabilite initial.

Fată de realizările obținute anul 
trecut de Fabrica de confecții din 
Călărași, producția globală înregis
trează în acest an o creștere de 27 
la sută. Analizind cu discernămînt 
tn adunări pe sectoare posibilitățile 
existente la fiecare loc de muncă 
din fabrică, muncitoarele au hotărit 
să-și majoreze angajamentele Ia nro- 
ductia globală si marfă cu 2 milioa
ne lei — snor ce se va realiza pe 
seama creșterii productivității mun
cii. a folosirii rationale a materiei 
prime si să obțină peste plan, prin 
reducerea cheltuielilor de producție, 
economii la prețul de cost in valoare 
de 1 milion lei. Exprimînd hotărîrea 
întregului colectiv de a face totul ca 
angajamentul asumat să devină rea
litate, muncitoarea Maria Mihalache 
de la sectorul IT a relevat totodată 
necesitatea organizării unor cursuri 
de creștere a calificării

Animați de aceeași hotărire, sala- 
riații de la întreprinderea de prefa
bricate din beton din Călărași s-au 
angajat să realizeze pină la sfîrșitul 
anului o producție suplimentară In 
valoare de 2 500 000 lei, cu 500 000 
Iei peste prevederile angajamentului 
Inițial.

Lucian CIUBOTARU

întoarcerea...
risipitorului

Dispărut cu suma de aproape 
20 000 lei (pensiile a 23 de per
soane), factorul poștal Ioan Nagy 
de lâ Oficiul P.T.T. Satu-Mare 
a reapărut, după două săp- 
tămîni, la locul... faptei. In
vitat la miliție pentru a de
pune banii cu care a pornit în 
vilegiatură, I. N. și-a întors bu
zunarele pe dos. mărturisind cu 
candoare că a rămas lefter. Cum 
a fost posibil un asemenea re
cord de risipă ? Simplu — spu
ne el. A călătorit prin diverse 
stațiuni de odihnă, a chefuit 
prin restaurante, iar cînd. beat 
turtă, ar fi adormit pe o stradă 
din orașul Sfîntu Gheorghe, s-a 
trezit numai cu banii pentru 
cursa de întoarcere lă Satu- 
Mare ! Cît credit pot prezenta 
spusele risipitorului, mai rămî- 
ne de văzut. Un lucru este însă 
sigur : acum I. N. are toate con
dițiile asigurate pentru a-și 
duna în liniște... amintirile 
călătorie !

a- 
de

Rubrică redactată de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cu cîtva timp în urmă, 
colectivul Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș a fost din 
nou distins cu titlul de 
unitate evidențiată pe ra
mura industriei chimi
ce în întrecerea socia
listă din anul 1970. Am scris 
a fost din nou distins pen
tru că, de la punerea în 
funcțiune a celor dinții ca
pacități. acest colectiv s-a 
situat constant, an de an. 
prin rezultatele obținute, 
pe primele locuri în ierar
hia unităților chimice frun
tașe din tara noastră.

Așadar, cu îndreptățită 
curiozitate ne-am întrebat: 
cum și cînd s-a constituit 
colectivul acesta, cu o ase
menea carte de vizită pres
tigioasă ? Unde sînt vete
ranii primelor începuturi? 
Consultăm registrul matri
col — o evidentă a salaria- 
ților — care-i de-o vîrstă 
cu combinatul. Numărul 1 
— nu mai lucrează în com
binat. Tn dreptul numă
rului de ordine 2 — in
ginerul Pany Viktor, azi 
adjunct al șefului serviciu
lui concepție : la numărul 
3 — inginerul șef cu pro
ducția. Helmuth Ambro- 
zius ; la numărul 4 — ingi
nerul Dorel Popa, directo
rul general al combinatului.

— Tot ce se vede în jur 
ne reprezintă ne noi. colec
tivul de atunci si de azi al 
combinatului Este opera 
noastră — spune economis
tul Hentes Păter. șeful ser
viciului organizarea pro
ducției și a muncii. Primii 
oameni ai combinatului, cei 
ce au inaugurat suita lu
crărilor și le-au dus pînă 
la capăt sînt azi cadrele de 
bază ale combinatul ii.

Ne îndreptăm spre cea 
mai tînără secție a combi
natului. secția amoniac Ut. 
Deocamdată, secția înseam
nă doar încăperile a... două 
birouri. T-am cunoscut aco’o 
pe inginerii Pălcza Paul, 
adjunctul șefului de secție, 
și pe Ioan Cotoșman, teh
nologul secției Cunoștin
țele noastre nu se aflau 
în... gol de producție. Con- 
ștituind de pe acum nu

cleul viitorului colectiv, 
format deocamdată din 5 
ingineri, 10 tehnicieni și 
maiștri, ei au un program 
încărcat de muncă : exa
minează pînă in cele mai 
mici detalii proiectele, par
ticipă la contractarea de u- 
tilaje. alcătuiesc echipele de 
operatori chimiști care lu
crează în secțiile I și II. Ti
nerilor specialiști, de-a- 
cum cu o oarecare vechime 
în muncă, li s-au alăturat 
alții, veniți de curînd din 
facultăți : Nicolae și Antoa- 
neta Ghemădescu. Sebo Zol- 
tan și Nagy Lâszld.

— Este oare rentabilă a- 
ceastă orientare de per-

cei mai experimentați, -ei 
mai buni specialiști și ope
ratori chimiști sînt mereu 
repartizați în secțiile noi. 
De unde se găsesc mereu 
și mereu oameni din cei 
mai buni ? Cum, cu ce este 
completat „golul" lăsat în 
urma lor ? Vă pare rău du
pă cei care pleacă la alte 
locuri de muncă ? — l-am 
întrebat pe maistrul Bagoi- 
hay Samu. ales recent de 
adunarea generală a sala- 
riatilor ca reprezentant al 
muncitorilor în comitetul 
de direcție.

— Adevărat, uneori ne 
vine greu să ne despărțim 
de cei mai buni. Altă cale

apreciază inginerul Andrei 
Weszely din serviciul de 
organizare a producției și 
muncii. Problema care ne 
preocupă pe noi acum este 
modernizarea instalațiilor. 
Fabrica de amoniac I a fost 
pusă in funcțiune în 1961 
Pe atunci era modernă. A- 
cum ne gîndim să dezvol
tăm cercetarea proprie, 
căutăm și lansăm idei, so
luții pentru ca o parte a 
fabricii să fie adusă la ni
velul tehnicii actuale.

Oameni tineri, preocupări 
ambițioase, care le atestă 
gradul înalt de conștiință, 
maturitatea în specialita
tea aleasă. Am găsit cu

tăm rîndurile cu alte și alto 
cadre, să le educăm, să le 
formăm. Este edificator, 
cred, faptul că între anii 
1963—1970 au fost reparti
zați și lucrează în combi
nat 45 de absolvenți ai fa
cultăților. dintre care 22 
români, 22 maghiari și an 
german. Tocmai de aceea 
este regretabil că într-o 
ședință, ale cărei lucrări au 
fost date publicității, s-au 
făcut afirmații necontrola
te. cum că în combinatul 
nostru n>u au fost primiți 
doi absolvenți ai Universi
tății ..Babcș-Bolyai" din 
Cluj, de naționalitate ma
ghiară. Cum am fi putut să

La„Azomureș"sentimentul înfrățirii 
fertilizează munca oamenilor

spectivă. constituirea de pe 
acum a colectivului ce va 
prelua comanda secției pes
te ani ?

— Pentru noi acest pro
cedeu nu mai reprezintă un 
experiment — spune ingi
nerul Pălcza Paul — ci o 
metodă care a fost „omo
logată" încă din 1964. Este 
ușor de înțeles cîte avan
taje decurg din ea pentru 
calitate, pentru pregătirea 
profesională : oamenii cu
nosc proiectele nu numai 
„ca la carte", dar participă 
direct Ia montaj. Se reali
zează o legătură între viito
rul operator chimist și In
stalație încă din ziua cînd 
acesteia i se toarnă funda
ția.

In discuțiile avute cu nu
meroși oameni din combi
nat remarcăm că aproape 
n-a fost unul care să nu ne 
fi vorbit despre faptul că

mai bună nu există însă. 
La o instalație nouă este 
întotdeauna nevoie de oa
menii cei mai pricepuți. 
pentru ca ea să dea tot ce 
poate. Și .omul bun" lasă 
întotdeauna în urma lui un 
altul gata să-i ia locul.

— Ștafeta se schimbă 
la noi din mers — spune to
varășul Florea Grigore, pre
ședintele comitetului sindi
catului din combinat. Da
că cineva mi-ar cere să 
sintetizez în citeva cuvinte 
acest flux continuu de for
mare a tuturor cadrelor din 
corni !nat. aș spune că ne 
aflăm mereu în competiție 
cu timpul, cu noi înșine.

— Nu mai așteptăm so
luții din afară, nu ne limi
tăm numai la „importul" 
de experiență. Ne creăm 
propria noastră experiență, 
propriile noastre soluții —

cale ca la cuvîntul acestor 
tineri să-l adăugăm și pe 
al directorului general al 
combinatului, ing. Dorel 
Popa, el însuși făcînd parte 
din generația tinerilor „ve
terani" de la ..Azomureș".

— Atunci. în ’962, proiec
tantul ne-a plimbat din 
bornă în bornă. De jur-îm- 
prejur, cîmp de coceni. 
„Asta-i combinatul" — ni 
s-a spus. Cum se vede, pri
veliștea s-a schimbat total. 
Cea mai profundă, cea mai 
structurală schimbare nu 
este, după părerea mea. a- 
ceea care se vede, ci alta, 
intimă, interioară, care nu 
se vede, dar se simte : mă 
gîndesc la colectivul care 
s-a sudat aici, la omoeenî- 
tatea și coeziunea lui. Cău- 
tînd noi resurse în interior, 
in posibilitățile proprii, ba- 
zindu-ne pe cadrele existen
te, ne străduim să compla-

procedăm astfel în condi
țiile cînd noi simțim o per
manentă nevoie de ca
dre ? Dacă cel care a ridi
cat o asemenea problemă 
s-ar fi interesat mai în
deaproape, ar fi aflat, de
sigur. că din proprie iniția
tivă, împreună cu șeful ser
viciului de concepție, m-am 
deplasat la Universitatea 
din Cluj, animat de dorin
ța de a pune bazele unei 
colaborări cu catedra de 
chimie fizică coloidală și 
pentru a căuta tineri, absol
venți bine pregătiți, cu ap
titudini pentru investigații 
științifice, necesari într-un 
sector de cercetare pe care 
doream să-l organizăm : 
cum se cunoaște însă, din 
motive independente de 
noi. acest sector nu a fost 
încă creat. îmi pare rău că 
nu-1 cunosc personal pe cel 
care a ridicat această pro

blemă ; sînt convins că 
dacă am fi discutat îm
preună ar fi inteles că a 
fost dezinformat.

Dar să trecem peste 
acest fapt. V-aș ruga să 
rețineți ca la satisfacția 
ce-o avem pentru depă
șirea planului producției 
globale pe cinci luni cu 
12 milioane lei, la bucu
ria pentru distincția care 
ne-a fost acordată pentru 
rezultatele din anul trecut, 
se adaugă hotărîrea colec
tivului nostru de a face to
tul pentru a onora în con
diții din ce in ce mai bune 
angajamentele asumate, 
sarcinile ce ne revin in ac
tualul plan cincinal.

— Care este angajamen
tul colectivului pentru anul 
1971 ?

— Initial el prevedea li
vrarea unei producții supli
mentare în valoare de 20 
milioane de lei. Ulterior, 
angajamentul a fost recon
siderat : a urcat la 22 mi
lioane. Și sînt posibilități 
să-l majorăm substanțial 
din nou. De curind s-au 
găsit noi soluții pentru 
scurtarea cu mai multe 
zile a reviziilor genera
le. ceea ce ne va per
mite îndeplinirea angaja
mentului anual pînă la sfîr
șitul semestrului I a.c. Așa
dar, pe măsură ce a- 
par noi resurse nu le îndo- 
sariem, nu le păstrăm in... 
conservare, ci le trecem în 
contul angajamentului. Ast
fel. el este mereu mobili
zator.

Este și acesta un argu
ment elocvent care atestă 
că electrodul care a sudat 
puternic colectivul de la 
„Azomureș" are în compo
ziția lui aliaje prețioase : 
unitatea de interese și aspi
rații, exigența și, totodată, 
spiritul de echipă și de 
devotament care leagă în
tr-un tot toate celulele 
vii, oameni de naționa
litate română, maghiară, 
germană, pe toti cei care 
alcătuiesc acest viguros și 
entuziast colectiv.
Constantin MORARU 
DEAKY Lorand

La stațiunea experimentală

pomicolă Bistrița

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
IN STRlNSĂ LEGĂTURĂ

CU PRODUCȚIA«

Zona Bistriței și Năsăudului, 
cunoscute pentru culturile de 
meri, peri și pruni, constituie 
un teren deosebit de propice 
pentru desfășurarea unei intense 
munci de cercetare științifică 
pentru îmbunătățirea soiurilor 
de pomi existente, pentru mări
rea producțiilor de fructe la 
hectar. In acest scop, cercetăto
rii stațiunii experimentale po
micole din Bistrița au stabilit 
întreaga tehnologie pentru înfi
ințarea și exploatarea rațională 
a livezilor în sistem de cultură 
intensiv, fapt ce a permis unor 
cooperative agricole de produc
ție cum sînt cele din Reteag, 
Uriu, Braniștea. Lechința, Ga
lații Bistriței să-și organizeze 
suprafețe de livezi al căror po
tențial productiv atinge 20 tone 
fructe la hectar.

în cadrul acelorași susținute 
preocupări pentru legarea cît 
mai strînsă a cercetării științi
fice de activitatea practică din 
unitățile agricole se înscrie și 
întemeierea a două asociații de 
producție pentru cultura coacă
zului negru, mult căutat pe 
piața internă și externă. Coo
perativele agricole participă cu 
teren și forță de muncă, iar 
stațiunea furnizează materialul 
săditor și asigură asistența teh
nică necesară.

Mihai BIZU 
corespondentul „Scînteii*
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tului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Kim Ir, membru al Comi
tetului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, prim-vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, general de armată O Jin 
U, membru al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de 
Miniștri, Yang Hyan Sop, membru 
supleant al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Hă 
Dam, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul afacerilor externe, 
Kim Yang Nam, membru al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, adjunct de șef de sec
ție Ia Comitetul Central, Kang 
Iăng Sap, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene în Re
publica Socialistă România.

în timpul convorbirilor, părțile 
B-au informat reciproc în legătură 
cu construcția socialismului în cele 
două țări, au făcut un schimb de 
vederi cu privire la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare între popoarele ro
mân și coreean și asupra unor pro
bleme internaționale. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie cordială, tovărășească.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda satisfacție pentru faptul 
că relațiile de prietenie și de co
laborare dintre partidele, guver
nele și popoarele celor două țări, 
întemeiate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, se dezvoltă pe zi 
ce trece, în mod fericit, în lupta 
comună împotriva imperialismului, 
pentru victoria cauzei socialismu
lui.

Părțile consideră că dezvolta
rea relațiilor frățești de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări și partide corespunde în în
tregime intereselor popoarelor 
român și coreean și ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Cele două părți au reafirmat ho
tărârea fermă de a dezvolta rela
țiile politice, economice, tehni- 
co-științifice, culturale și în alte 
domenii dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, de a 
întări și aprofunda prietenia fră
țească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre poporul român și 
poporul coreean. Ele au căzut de 
acord să dezvolte și în viitor 
schimburile de delegații și expe
riență, să intensifice contactele 
dintre cele două partide, să se or
ganizeze întîlniri între reprezen
tanți ai secțiilor relațiilor exter
ne ale celor două partide, ai mi
nisterelor afacerilor externe și ai 
ministerelor cu profil economic 
din cele două țări. De asemenea, 
se vor stimula, dezvolta și diver
sifica legăturile de colaborare 
dintre organizațiile sindicale, de 
tineret, studenți, femei și alte or
ganizații de masă și obștești din 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Partea română a felicitat căldu
ros poporul frate coreean care, 
sub conducerea justă a Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, înfăptuind 
politica suveranității, independen
ței și autoapărării, a transformat 
într-un timp scurt țara sa în- 
tr-un stat socialist industrial 
cu o suveranitate politică deplină, 
cu o economie trainică de sine stă
tătoare, cu o capacitate de auto
apărare puternică și o cultură na
țională înfloritoare. Ea a dat o 
înaltă apreciere obținerii, pe baza 
acestor succese, a ritmurilor ridi
cate, revoluționare ale marșului 
continuu îndreptat spre dobîndi- 
rea, cu un ceas mai devreme, a 
victoriei depline a socialismului și 
a revoluției pe scară națională, a- 
plicînd programul grandios al pla
nului șesenal trasat de cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Mun
cii din Coreea.

Partea română sprijină lupta 
dreaptă a poporului din Coreea 
de sud împotriva agresiunii im
perialismului american și a mane
vrelor militarismului japonez, pre
cum și împotriva dictaturii mili
tare fasciste a marionetei lor Pak 
Cijan Hi, pentru democratizarea 
vieții sociale,

Delegația română a reafirmat de
plina solidaritate și sprijinul po
porului român cu lupta poporului 
coreean de 40 000 000 de oameni 
pentru retragerea trupelor agresive 
ale S.U.A. din Coreea de sud, pen
tru realizarea unificării indepen
dente și pașnice a patriei de către 
însuși poporul coreean, fără nici 
un amestec din afară. S-a subliniat 
ji cu acest prilej că România se 

pronunță cu hotărîre — inclusiv Ia 
Organizația Națiunilor Unite și în 
alte foruri internaționale — pentru 
respectarea dreptului imprescripti
bil al poporului coreean de a de
cide singur asupra destinelor sale 
și sprijină propunerile de salvare 
a patriei în opt puncte formulate 
de către Adunarea Populară Su
premă a Republicii Populare De
mocrate Coreene, întemeiate pe 
linia consecventă a Partidului 
Muncii din Coreea privind unifi
carea Coreei.

Partea coreeană exprimă recu
noștința sa Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul activ pe 
care-1 acordă luptei poporului co
reean consacrate construirii socia
lismului și unificării patriei.

Partea coreeană a salutat cu căl
dură faptul că poporul frate ro
mân, sub conducerea justă a Par
tidului Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a transformat România, dintr-o 
țară nedezvoltată, într-un stat so
cialist înfloritor, cu o industrie 
dezvoltată, cu o agricultură în con
tinuu proces de modernizare mul
tilaterală, care asigură condiții de 
viață tot mai bune pentru toți oa
menii muncii de la orașe și sate, 
și a dat o înaltă apreciere muncii 
și luptei sale consecvente pline de 
însuflețire, îndreptată spre reali
zarea sarcinilor planului cincinal 
1971—1975, a obiectivelor stabilite 
de cel de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Partea coreeană își afirmă spri
jinul și solidaritatea deplină cu 
poziția Partidului Comunist Ro
mân, cu lupta poporului român 
pentru întărirea și lărgirea relați
ilor de prietenie, colaborare și a- 
lianța cu toate statele socialiste, 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate țările lumii, pe 
baza principiilor respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, pentru sprijini
rea luptei de eliberare națională, 
împotriva imperialismului și co
lonialismului, pentru pace în lume.

Partea română exprimă recunoș
tință Partidului Muncii din Coreea, 
guvernului, poporului coreean pen
tru sprijinul activ pe care-1 acor
dă luptei poporului român pentru 
construirea socialismului, împotri
va imperialismului, pentru pace.

Cele două părți au relevat că 
actuala situație internațională se 
dezvoltă în continuare în favoarea 
forțelor socialismului și revoluției 
și în defavoarea forțelor imperia
lismului și reacțiunii. împotriva 
politicii imperialiste de dominație 
și dictat, de încălcare a suveranită
ții și independenței popoarelor, de 
agresiune armată se ridică forțe 
uriașe care luptă pentru progres 
social, pentru independență națio
nală și pace. Ele au subliniat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor re
voluționare, antiimperialiste din în
treaga lume.

Părțile consideră că este nece
sar ca, în etapa actuală, toate sta
tele socialiste și partidele comuniste 
și muncitorești să-și întărească rela
țiile de prietenie și colaborare, 
pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar, a 
respectării principiilor egalității de
pline în drepturi, suveranității și 
respectului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne și întraju
torării tovărășești, să lupte ferm 
împotriva acțiunilor agresive și de 
jaf colonial ale imperialiștilor și 
să sprijine activ lupta antiimpe- 
rialistă a tuturor popoarelor pen
tru libertate, pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru 
progres social.

Cele două părți au salutat faptul 
că popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian obțin victorii, din zi 
în zi mai mari, în rezistența eroică 
de apărare a ființei naționale îm
potriva agresorilor imperialiști a- 
mericani și și-au exprimat spriji
nul activ și solidaritatea fermă cu 
lupta dreaptă a popoarelor din In
dochina. Ele se pronunță cu hotă
rîre pentru încetarea acțiunilor a- 
gresive ale Statelor Unite ale A- 
mericii, pentru retragerea totală și 
necondiționată a trupelor america
ne și ale sateliților lor din Vietnam 
și din Peninsula Indochinei, pen
tru respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de a-și rezolva singure 
problemele interne, fără nici un a- 
mestec din afară.

Părțile sprijină lupta poporului 
chinez pentru retragerea trupelor 
Statelor Unite ale Americii și li
chidarea bazelor lor militare din 
Taivan. pentru eliberarea Taivanu- 
lui, teritoriu inalienabil al Repu
blicii Populare Chineze.

în același timp, cele două părți 
consideră că este de neconceput 
rezolvarea problemelor internațio
nale actuale fără participarea Re
publicii Populare Chineze. Partea 
coreeană a salutat poziția activă a 
Republicii Socialiste România pen-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Phenian, 15 iunie 1971.

tru restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Ambele părți își afirmă solida
ritatea cu lupta popoarelor japo
nez, chinez și din celelalte țări 
ale Asiei împotriva reînvierii mi
litarismului japonez de către 
cercurile reacționare japono-aime- 
ricane.

Cele două părți și-au expus po
zițiile hi legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, declarînd, în 
același timp, că sînt solidare cu 
lupta popoarelor arabe împotriva 
imperialismului, pentru apăra
rea independenței naționale, 
pentru progres social- De aseme
nea, ele s-au pronunțat pentru 
reglementarea problemei popu
lației palestinene în conformita
te cu interesele ei naționale.

Părțile își afirmă sprijinul și 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
Africii împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, pentru li
bertate, pentru consolidarea in
dependenței naționale.

Cele două părți sînt solidare cu 
lupta popoarelor latino-america- 
ne împotriva dominației imperia
lismului american, pentru inde
pendență și suveranitate naționa
lă. Părțile sprijină lupta poporu
lui cubanez pentru zădărnicirea 
acțiunilor de subversiune, agresi
ve ale imperialismului american, 
pentru construirea socialismului.

Cele două părți sprijină lupta 
oamenilor muncii din țările ca
pitaliste europene împotriva ex
ploatării, pentru drepturi demo
cratice, pentru socialism.

Ținînd seama de situația din 
lume, de condițiile actuale de 
dezvoltare a societății, părțile con
sideră că la rezolvarea construc
tivă a problemelor majore care 
preocupă omenirea trebuie să par
ticipe toate statele, indiferent de 
mărimea teritoriului și a popu
lației, indiferent de puterea eco
nomică și militară.

Cele două părți susțin cu hotă
rîre lupta popoarelor pentru de
zarmare și, în primul rînd, pentru 
interzicerea producerii și folosi
rii armelor nucleare, pentru dis
trugerea tuturor armelor atomi
ce existente. Totodată, ele se pro
nunță pentru lichidarea ba
zelor militare de pe teritoriul 
altor state, pentru retragerea tu
turor trupelor în granițele naționa
le, pentru desființarea blocurilor 
militare.

Delegațiile au relevat importanța 
înfăptuirii securității europene, 
care să ducă la excluderea folosi
rii forței și amenințării cu forța.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că, dacă toate forțele re
voluționare antiimperialiste din 
lume se vor uni strîns și vor lupta 
cu îndîrjire, ele vor putea să ză
dărnicească manevrele de agresiu
ne și război ale imperialismului în 
frunte cu cel american și să apere 
pacea mondială, iar popoarele lu
mii își vor putea dobîndi indepen
dența națională și vor putea înfăp
tui progresul social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea decla
ră că vor milita și în viitor pentru 
dezvoltarea colaborării tovărășești 
și a solidarității internaționaliste 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru depășirea ac
tualelor dificultăți din mișcarea 
comunistă, pentru întărirea unită
ții și coeziunii partidelor comunis
te și muncitorești, în interesul ce
lor două popoare, al tuturor forțe
lor antiimperialiste, al cauzei pă
cii, socialismului în lume.

Cele două partide consideră ca 
fiind excluse posibilitatea și nece
sitatea unui centru internațional.

Părțile au subliniat că vizita în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, constituie 
un eveniment de mare însemnăta
te în întărirea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele, guver
nele și popoarele celor două țări 
pe baza principiilor marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar și reprezintă o contribuție 
importantă la întărirea unității ță
rilor socialiste și a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România au a- 
dresat Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea și gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene invitația ca o de
legație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Demo
crate Coreene, în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen, să facă o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România. De asemenea, a fost in
vitată tovarășa Kim Săng E, soția 
tovarășului Kim Ir Sen.

Partea coreeană a acceptat cu 
plăcere invitația, data vizitei ur- 
mînd să fie stabilită ulterior.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate Coreene 

Ceaușescu, membrii delegației de 
partid și guvernamentale române 
și-au luat apoi rămas bun de la 
tovarășii Kim Ir, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, al doilea vicepre
ședinte ale Cabinetului de Miniș
tri, Kim Yang Giu, general de ar
mată O Jin U, membri ai Comi
tetului Politic, secretari ai Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, Yang Hyang Sop, 
membru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al C.C- al Parti
dului Muncii din Coreea, Zăng Zun 
Thek, Kim Man Ghen, membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinți 
ai Cabinetului de Miniștri, Kan 
Rian Uk, vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare Supreme, 
Pek Nam Un, președintele Adună
rii Populare Supreme, Hă Dam, 
ministrul de externe al R.P.D. Co
reene, și alte persoane oficiale co
reene.

Erau prezenți pe aeroport șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Phenian.

Au fost de față Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Phenian, Kang Iăng 
Săp, ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene în țara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, împreună 
cu soțiile lor, membrii delegației 
române, au primit apoi defilarea 
gărzii de onoare.

întîmpinat cu urale și aplau
ze care nu contenesc minute 
în șir a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului

Kicolae Ceaușescu

Cuvîntul tovarășului

Kim Ir Sen
Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim Săng E, 
Dragi tovarăși și prieteni,

După o săptămină petrecută în 
frumoasa și ospitaliera Coree popu
lară, a sosit momentul să ne luăm 
rămas bun de la dumneavoastră, 
de la entuziastul popor coreean, 
care ne-a făcut o primire atît de 
caldă și de prietenească.

încheiem vizita cu bogate im
presii despre hărnicia, iscusința și 
dirzenia cu care poporul Republi
cii Populare Democrate Coreene 
iși făurește o viață nouă, constru
ind cu succes socialismul, despre 
preocuparea sa legitimă pentru re- 
unificarea pașnică a patriei.

Intîlnirile pe care le-am avut și 
convorbirile purtate cu tovarășul 
Kim Ir Sen și ceilalți conducători 
de partid și de stat — în spiritul 
stimei și înțelegerii tovărășești — 
ne-au dat posibilitatea să adîncim 
și mai mult cunoașterea reciprocă, 
să evidențiem noi posibilități de a 
dezvolta raporturile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, de a în
tări solidaritatea noastră inter- 
naționalistă.

Sintem încredințați că, prin re
zultatele sale, vizita se va înscrie,

De la bordul avionului a fost adresată următoarea telegramă :

Tovarășului KIM IR SEN,
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN,
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Părăsind pămîntul Republicii Populare Democrate Coreene, dorim să 

vă exprimăm încă o dată cordiale mulțumiri pentru primirea caldă, plină 
de ospitalitate tovărășească de care ne-am bucurat în timpul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

Sîntem încredințați că vizita făcută, convorbirile rodnice pe care 
le-am purtat vor întări și mai mult relațiile noastre prietenești, vor con
tribui la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre partidele și țările 
noastre, în interesul popoarelor român și coreean, al cauzei socialismului 
și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și întregului 
popor coreean urarea de a obține noi și mari succese în lupta pentru 
realizarea înaltelor idealuri de unificare a patriei, de progres social și 
pace.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

al Partidului Comunist Român, al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

La plecare, pe aeroportul Sun An

totodată, ca o contribuție impor
tantă la dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, la întărirea unității lor 
în lupta antiimperialistă, pentru 
socialism și pace în lume.

Așteptăm cu plăcere revederea 
noastră în România și, mulțumin- 
du-vă încă o dată pentru tot ceea 
ce ați făcut ca să ne simțim cit 
mai bine în tot timpul vizitei, vă 
adresăm dumneavoastră, tovarășe 
Kim Ir Sen, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
Republicii Populare Democrate Co
reene, tuturor oamenilor muncii cu 
care ne-am întîlnit în aceste zile 
și întregului popor coreean prie
ten, urarea tovărășească de a ob
ține noi și noi realizări in con
strucția socialistă a patriei, in în
făptuirea înaltelor sale țeluri de 
unitate, prosperitate și pace.

Trăiască prietenia și solidarita
tea de luptă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre poporul român și po
porul coreean !

La revedere, dragi tovarăși șî 
prieteni.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen întîmpinat cu vii 
și repetate aplauze de cei prezenți.

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, 
Stimate tovarășe
Ion Gheorghe Maurer,
Stimați și distinși oaspeți români, 
Stimați tovarăși și prieteni,

Terminind vizita în țara noastră, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va părăsi ora
șul Phenian.

In acest răstimp, noi am petre
cut zile deosebit de plăcute și utile 
avînd in mijlocul nostru pe solii 
prieteniei poporului frate român.

In preajma clipei de despărțire, 
permiteți-mi să exprim recunoștin
ța profundă pentru vizita întreprin
să in țara noastră de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de delegația ro
mână, precum și pentru sprijinul, 
solidaritatea manifestată cu lupta 
dreaptă a poporului nostru.

Deși a fost scurtă, vizita dumnea
voastră în țara noastră a contribuit 
Ia înțelegerea reciprocă și la întă
rirea prieteniei dintre partidele și 
popoarele noastre, dintre Coreea și 
România, lăsind o profundă impre
sie poporului nostru.

Salutați cu entuziasm, cu vibran
te aclamații, tovarășii, Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen sînt în
conjurați de mulțimea aflată pe 
aeroport. în mijlocul pionierilor, 
care le-au oferit flori, cei doi con
ducători de partid și de stat se 
fotografiază împreună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge numeroase mîini ce se în
tind spre dînsul din mulțime, pri
mește nenumărate buchete de flori, 
este salutat cu aplauze și urale. în 
această atmosferă de fierbinte prie
tenie, secretarul general al parti
dului nostru parcurge șirurile de 
oameni, salutînd mulțimea, în 
timp ce, reluate de mii și mii de 
glasuri, răsună necontenit cuvîntul 
„Manșe" — Trăiască !

înainte de plecare, la scara avio

Poporul coreean nu va uita ni
ciodată sentimentul de prietenie 
frățească pe care ni l-ați lăsat.

Noi urăm din inimă poporului ro
mân să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, noi șl 
minunate succese în lupta pentru 
crearea unei vieți noi, pentru apă
rarea păcii.

Astăzi ne despărțim, dar relațiile 
de prietenie și colaborare bazate 
pe principiile marxism-leninismu
lui și internaționalismului proletar, 
statornicite între Partidul Muncii 
din Coreea și Partidul Comunist 
Român, între Republica Populară 
Democrată Coreeană și Republica 
Socialistă România, între popoarele 
țărilor noastre se vor întări și dez
volta tot mai mult.

Stimați oaspeți,
Subliniind încă o dată cu satis

facție rezultatul vizitei dumnea
voastră la noi în țară, vă adresei 
urări de drum bun și sănătate.

Trăiască prietenia și coeziunea 
frățească dintre poporul coreean și 
poporul român !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân și Republica Socialistă Româ
nia !

nului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, își iau 
rămas bun cu căldură de la tova
rășul Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E. Cei doi conducători ds 
partid și de stat își string mîinile, 
se îmbrățișează. Tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Ion Iliescu și Geor
ge Macovescu își iau rămas bun de 
la tovarășul Kim Ir Sen și so
ția sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sa
lută încă o dată, din ușa avionu
lui, mulțimea care ovaționează șl 
aclamă.

La amiază, avionul oficial al de
legației române a decolat, o esca
drilă de onoare a forțelor aeriene 
militare coreene escortîndu-1 pînă 
la frontierele țării.
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PRIORITATE ECONOMIȘTILOR 
ÎN FUNCȚIILE ECONOMICE 

DE CONDUCERE

Constat cu satisfacție că prevederile re
centei legi dau o mai mare garanție fap
tului că vor putea fi încadrate în diverse 
posturi cadre care dovedesc bună pregătire 
profesională șl care îndeplinesc toate cele
lalte condiții necesare. Aș dori totuși ca, 
în vederea unei mai bune precizări a unor 
reglementări, să fac cîteva propuneri refe
ritoare îndeosebi la anexa 3. Mi se pare că 

nu sînt delimitate suficient de clar 
condițiile privind încadrarea specialiș
tilor în funcțiile de șefi de servicii 
tehnico-economice. După părerea mea 

funcțiile tehnico-economice solicită un vo
lum de peste 70 la sută cunoștințe econo
mice și numai aproximativ 30 la sută cu
noștințe tehnice. Vechile indicatoare arătau 
că în această funcție pot fi încadrați ingi
neri și economiști. în fapt, preferințele în
clinau, de regulă, spre ingineri. Propun ca 

în noile indicatoare să se prevadă ca 
aceste funcții să fie ocupate cu pre
cădere de economiști, deoarece aceștia 
stăpînesc mai bine problemele pur 
economice, iar la o vechime de 
8—9 ani pot să se descurce su
ficient de bine, atit cit impun sar
cinile de serviciu și in ce privește 
rezolvarea unor probleme tehnice care, 
la drept vorbind, nu necesită neapărat 
cunoștințe inginerești. Acest lucru ar 

da posibilitatea unei mai bune asigurări cu 
cadre tehnice a sectoarelor direct produc
tive, care de multe ori sînt lipsite de apor
tul inginerilor. De pildă, pe șantierele de 
construcții se resimte în prezent lipsa ingi
nerilor constructori, în timp ce o mare par
te din aceștia pot fi găsiți la conducerea 
unor servicii cum ar fi cele de planificare, 
salarizare ș. a. Aceeași problemă se ridică 
și în ce privește încadrarea și promova
rea în unele funcții de conducere — mai 
înalte decît cele de șef de serviciu — din 
cadrul unităților economice, funcții care 
prin natura lor au un caracter pur econo
mic. Pot fi întîlniți, astfel. în maioritatea 
unităților, ingineri șefi adiuncți care se o- 
cupă cu probleme de aprovizionare sau de 
desfacere. De aceea, propun ca aceste func

ții să fie ocupate în viitor cu predilec
ție de absolvenți ai învățămîntului su
perior economic.

O altă problemă asupra căreia vreau să 
mă opresc se referă la încadrarea și pro
movarea cadrelor din unitățile economice 
cu statut de centrală și din organele de 
cinteză. Propun ca in aceste organisme să 

fie numiți numai acei salariați care au 
lucrat cel puțin 4 ani intr-o unitate 
productivă, iar pentru funcțiile de 
conducere, cei care au lucrat cel puțin 
8 ani.

Optez pentru această soluție deoarece s-a 
observat că multi lucrători din aceste or
gane nu stăpînesc in suficientă măsură 
problemele practice specifice unităților pro
ductive cu care vin in contact direct.

Inq. I. GAVRIL
Sucursala județeană a Băncii 
de Investiții din lași

SA SE ASIGURE CREȘTEREA 
ROLULUI MAISTRULUI 

ÎN PRODUCȚIE

Ca oricare om al muncii, am studiat cu 
un justificat interes recentul proiect de le
ge. Tin să afirm cu toată convingerea că el 
clarifică o multitudine de aspecte privind 
modul concret in care urmează a se pro
ceda la încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste. în 
dorința ca noua lege să fie cit mai com
pletă. să evite orice posibilitate de inter
pretare eronată, consider că ar trebui a- 
vutc în vedere și următoarele propuneri. în 
primul rind, mă voi referi la conținutul 
art. 30, privitor la condițiile necesare pro
movării în funcția de maistru. Aici, la ali
neatul „c“ se menționează : „maiștrii pro
movați din rindul muncitorilor de înaltă 
calificare au obligația ca. în termen de 3 
ani de la numirea lor în această funcție, 
să absolve un curs special de maiștri" Eu, 
personal, cred că acest lucru nu este sufi

cient și, in acest sens, aș propune să 
fie inclusă în acest alineat și obligati
vitatea maiștrilor de a absolvi și cursu
rile liceelor de cultură generală. A- 

ceasta, întrucît pe lingă faptul că maistrul 
trebuie să fie un bun meseriaș, un bun or
ganizator, lui ii mai revin și o serie de sar
cini de mai mare complexitate, dintre care 
aș aminti: planificarea materialelor și pie
selor de schimb, atit din țară, cit și din im
port, estimarea diferitelor lucrări, întocmi
rea de scheme și desene de execuție, ridi
carea calificării celorlalți muncitori. Nu 
trebuie trecut cu vederea nici faptul că ce
rințele actuale ale producției sînt deosebit 
de ridicate ; o bună parte dintre muncitori 
au absolvit cursurile liceului, alții vin direct 
de pe băncile școlii cu 10 clase absolvite ; 
Cred că este firesc ca cel ce va conduce a- 
semenea muncitori să fie pregătit din toate 
punctele de vedere...

Un alt aspect asupra căruia vreau să mă 
opresc este acela al necesității ca toți cei 

care au o pregătire tehnică superioară 
să fie obligați să efectueze muncă de 
creație și de concepție. Spun asta pen

tru că in multe situații munca acestora se 
rezumă ia aceea de a substitui pe maiștri. O 
ultimă propunere : ar trebui să se preci

zeze că viitoarele comisii tehnice de 
Încadrare urmează să funcționeze sub 
directa îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid și sindicale.

Simlnlc RĂCEAM,
maistru,
Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș

ESTE NECESARĂ CONCORDANȚA 
CU CELELALTE REGLEMENTĂRI 

ÎN VIGOARE

Deși în cea mai mare măsură noul pro
iect de lege răspunde cu claritate unor ne
cesități stringente cerute de bunul mers al 
Întregii economii, consider că au mai ră
mas unele aspecte care se impun a fi pe 
deplin elucidate. Bunăoară, în anexa 3 pri
vind condițiile de studii și vechime nece
sare pentru ocuparea funcției se arată că 
în funcția de inginer principal III in ad
ministrația de stat, aparatul ministerelor, 
vechimea în specialitate este de 8 ani. pen
tru inginer II — 11 ani și pentru inginer I 
— 14 ani. Mă întreb, cum se pot aplica 
aceste prevederi în administrația de stat în 
condițiile noului sistem de salarizare, prin 
care posturile de inginer I și inginer II 
sînt stabilite într-o proporție fixă față de 
restul personalului, independent de califi
carea și vechimea personalului existent ?

în cazul concret al instituției noastre, 
care necesită cadre cu înaltă calificare și 
cu multă experiență, acestea au fost selec
ționate și din alte unități, dintre acei spe
cialiști cu funcții de conducere (șefi de sec
ții, șefi de servicii, ingineri șefi, directori 
ș. a.). Cu ocazia aplicării noului sistem de 
salarizare, pentru încadrarea personalului 
existent in proporții fixe, cea mai mare 
parte a personalului tehnico-economic a fost 
Încadrat in funcția de inginer principal III, 
respectiv economist principal III, deși ve
chimea și experiența le dau dreptul, con
form proiectului de lege, la încadrări su
perioare. O soluție se impune întrucît, după 
părerea mea nu este normal ca specialiști 

cu o vechime neîntreruptă in aceeași 
unitate de 15—20 ani să nu poată fi 
încadrați decît pe funcția de ingineri 
principali III, respectiv economiști 

principali III, fără posibilități de pro
movare din cauza limitării proporției 
posturilor din scheme.

inq. Ioan ILIE
Comitetul de stat al Planificării

CALITATEA DE ABSOLVENT 
NU ESTE BINE DEFINITĂ

Recentul proiect de lege cu pri
vire la încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din unitățile socia
liste de stat este binevenit. Nu inten

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:

Proiectul de lege privind
ÎNCADRAREA Șl PROM OVAREA

UNITĂȚILE SOCIALISTE DE STAT
Dupâ publicarea proiectului de lege privind încadrarea și promo

varea in muncă a personalului din unitățile socialiste de stat, zilnic, 
pe adresa redacției noastre au continuat să sosească de pe întreg cu
prinsul țării numeroase scrisori aparținînd oamenilor muncii din cele 
mai diverse sectoare de activitate. Se vede în aceasta dovada incon
testabilului interes cu care oamenii muncii au primit noul proiect de 
lege și urmăresc transpunerea în viață de către partid a principiilor

retribuției în iuncție de cantitatea, calitatea șl răspunderea socială a 
muncii, ale echității socialiste. Pentru a releva noi puncte de vedere, 
observații și propuneri în legătură cu proiectul de lege privind înca
drarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialis
te de stat, ziarul nostru pune în continuare coloanele sale la dispoziția 
cititori lor.

ționez să fac alte aprecieri pozitive pe 
marginea lui, deși ele s-ar cuveni. Mă voi 
limita numai la a enunța o propunere 
menită să clarifice una dintre actualele 
prevederi. în acest sens, consider necesară 
modificarea art. 6, alineatul „d“, cu un alt 
text care să aibă următorul conținut : 
„prin absolvenți ai învățămintului mediu 
se înțeleg cadrele care au absolvit studiile 
respective, indiferent dacă au promovat 
sau nu examenele de diplomă". De ase
menea, „prin absolvenți ai învățămîntului 
superior se înțeleg cadrele care, după 
absolvirea studiilor respective, au promo
vat examenele de diplomă". Ideea în care 
fac o asemenea propunere este de a înlă
tura numeroasele greutăți întîmpinate la 
angajarea, menținerea și promovarea în 
muncă a cadrelor care sînt absolvenți ai 
liceelor de cultură generală, liceelor eco
nomice și de specialitate și care n-au suș- 
ținut examenele de diplomă. în asemenea 
situații sînt numeroși salariați, unii chiar 
cu o vechime de peste 20 de ani Or, așa 
cum se arată în alineatul „d“ al art. 6, 
„prin absolvenți ai învățămintului mediu 
și superior se înțeleg cadrele care, după 
absolvirea studiilor respective, au promo
vat examenele de diplomă", s-ar înțelege 
că cei care nu răspund acestei cerințe au 
datoria să promoveze examenul de diplomă, 
sau sînt puși în situația să nu li se recu
noască școala absolvită, deși in baza certifi- 

A. POPA — București :
• întrucît vechimea în specialitate ce se cere di

rectorilor generali, directorilor și inginerilor șefi este 
mai mică — de numai 5 ani — decît aceea ce este 
preconizată pentru toate clasele de ingineri, econo
miști, fizicieni gradul I, cărora li se cere o vechime 
de 14 ani, propun revizuirea acestei prevederi. De a- 
semenea, pentru ocuparea posturilor de conducători 
de instituții, în afara examenului de concurs, cred că 
ar fi necesară adoptarea testului de aptitudini, așa 
cum se procedează in numeroase țări avansate.

NIȚU EUGENIU — București :
• Art. 22 prevede că pentru încadrarea muncitori

lor calificați Ia o categorie superioară, aceștia vor sus
ține o probă practică, cu condiția ca unitatea să aibă 
prevăzut în planul său un volum de lucrări cores
punzător categoriei la care muncitorii solicită să fie 
încadrați. Nu se precizează însă ce se întîmplă în si
tuația cînd unitatea nu are lucrări pentru încadrarea 
pe care o solicită angajatul.

VICTOR VLAICU, tehnician principal, întreprinde
rea de rețele electrice din Galați :

• Ar trebui să se precizeze la condițiile de stagiu 
pentru absolvenții institutelor de învățămint supe
rior „...ani in funcții tehnice sau economice supe
rioare", deoarece așa cum este formulat in anexă ar 
rezulta că aceștia au nevoie de un stagiu în speciali
tate și nu în funcții in care se cer studii superioare.

• Ar fi necesar să se stabilească in lege pînă la ce 
dată mai pot exista in întreprinderi funcții neprevă
zute în anexa 3, respectiv funcțiile de inginer șef ad
junct, calculator devize, director adjunct.

• La punctul 27 din anexa 3 să fie introdusă și 
funcția de șef de centru, funcție specifică energiei 
electrice, care echivalează ca grad cu funcția de șef 
de raion sau atelier.

GHEORGHE ANTOHI, Sucursala județeană a Băncii 
de Investiții din Bacău :

• Pentru a nu da naștere Ia interpretări eronate, 
propun ca în conformitate cu art. 19 din proiectul de 
lege, aprecierile și calificativele acordate pe baza pro
punerii șefului de compartiment să poarte avizul co
mitetului sindical și al organizației de partid și abia 
după aceea să fie afișate la loc vizibil.

GHEORGHE DUȚA — Ploiești :
• Prevederile art. 62 să se aplice numai după ce 

posturile respective au fost publicate in Buletinul ofi
cial al Republicii Socialiste România și nu s-au pre
zentat candidați pentru concurs în termen de cel qu- 
țin 3 zile.

CONSTANTIN CIUTACU, economist — Institutul de 
cercetări pentru economia agrară :
• In anexa 3 a proiectului de lege se prevede că 

pentru ocuparea postului de director general sint ne
cesare studii superioare, în timp ce pentru celelalte 
posturi de conducere — directori, șefi servicii — nu 
sint necesare neapărat studii superioare. De asemenea, 
un contabil șef poate avea și studii medii, in timp ce 
un economist principal I, II, III subordonat acestuia,

ifatului de absolvire, aceștia se bucură de 
toate drepturile prevăzute de lege.

Anton FALTINSCHI, 
contabil-șef,
Vișeul de Sus, județul Maramureș

PRO Șl CONTRA PREVEDERILOR
DIN ARTICOLUL 65

Numeroase scrisori sosite la redacție se 
referă la conținutul art. 65, din capitolul VI 
— Dispozițiunl tranzitorii și finale — al 

proiectului de lege. Semnificative sînt nu 
numai diversitatea mare de păreri și pro
puneri enunțate in legătură cu prevederile 
acestui articol» cît mai ales opoziția netă 
dintre unele puncte de vedere. Iată, bună
oară, care este părerea tov. SIMION 
BURLACU, maistru instalator din Arad : 

Conținutul noii reglementări constituie 
indiscutabil un nou imbold pentru pregă
tire profesională temeinică. Cred însă că 
în anumite privințe este necesar să fie 
aduse unele îmbunătățiri actualului proiect 
de lege. Este cunoscut, bunăoară, că există 
unele cadre tehnice care au urmat cursu
rile unor școli echivalente cu studiile li
ceului industrial, studii recunoscute prin 
H.C.M. 750/1957 și ordinul Ministerului în
vățămîntului și Culturii nr. 218 din 
20.07.1959 sau cu avizul Consiliului Perma
nent al Ministerului Educației Naționale 
nr. 1810/1945. în temeiul legislației de mai 
sus, pină in prezent absolvenții acestor 
școli au fost echivalați cu absolvenții liceu
lui industrial, avind drept de înscriere in 
institutele de învățămint superior.

Există, de asemenea, unele cadre care 
au absolvit examenele de verificare și 
selecționare a maiștrilor, in conformitate 
cu H.C.M. 91/1955, art. 46 și H.C.M, 
1375/1955, art. 2, și care, în prezent, dețin 
funcții de conducere tehnice. Or, în ipos
taza că din motive independente de voința 
lor (virsta înaintată, postul pe care îl 
dețin necesită studii superioare, schimbare 
de domiciliu) părăsesc postul ce-1 dețin, 

trebuie să aibă obligatoriu studii superioare. Găsesc 
că este o situație nefirească.

ȘTEFAN MATE1AN. economist — București :
• ...in nomenclatorul funcțiilor menționate in pro

iect să fie prevăzută și funcția de economist șef, care 
să înlocuiască actuala denumire de contabil-șef, a- 
ceasta întrucît absolvenții Academiei de studii econo
mice sînt încadrați ca economiști și nu ca contabili, 
noțiune care precizează doar o anumită funcție din 
schema întreprinderii.

DAN LUPANESCU — București :
• Este absolut necesară completarea de către 

Ministerul învățămintului a unui tabel de echivalență 
între formele actuale de învățămint și formele vechi 
prin care a trecut invățămintul nostru.

NEDELCU ALENE — București :
• Din textul proiectului de lege nu rezultă cu clari

tate în ce categorie de învățămint se încadrează pre
gătirea tehnică de subinginer. Astfel, din art. 6, cap. I, 
paragraful „d“ reies două forme de învățămint — me
diu și superior — iar din anexa 3 rezultă trei categorii 
de invățămint : mediu, de subingineri și superior.

EMIL PAULESCU — Tr. Severin :
• întrucit în cadrul unităților economice de stat 

există un număr mare de salariați cu studii superioare 
incomplete, dar care au o vechime de peste 20 de ani in 
producție, propun ca la art. 26 din lege să se prevadă 
și următorul text : Salariații cu cel puțin 2 ani de 
facultate tehnică și cu o vechime de cel puțin 15 ani 
în funcția de tehnician au obligația ca în termen de 
2 ani să-și echivaleze studiile cu cele de subinginer în 
specialitatea respectivă.

NICOLAE BENGHE, Uzina mecanică Muscel.
• La cap. III, art. 25, să se introducă un subpunct 

în care să se prevadă posibilitatea promovării în func
ția de tehnician principal a absolvenților școlilor teh
nice pentru personalul tehnic care au o calificare de 
muncitor și o vechime în meseria respectivă de cel 
puțin 5 ani.

ION TIȚA, muncitor la Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște :

• Funcțiile prevăzute la art. 25, Cap. III, să poată fi 
ocupate nu numai de muncitorii specialiști, ci și de 
muncitorii cu categoria maximă de încadrare, care con
duc formații de lucru, au vechime și sînt absolvenți 
ai școlilor profesionale.

I. RODEANU, șef circumscripție financiară — Bucu
rești :
• Propun să se prevadă și funcția de inspector prin

cipal, în care să fie încadrați numai absolvenții în
vățămintului superior, precum și funcția de inspector 
pentru care să se admită încadrarea în această funcție 
și a absolvenților liceelor economice de speciali
tate.

PAVEL HAREA — Sibiu :
• Pentru îmbunătățirea activității metrologice pro

pun ca personalul verificator să activeze in cadrul

cred că este normal ca aceștia să poată 
ocupa (concura) cel puțin (pentru) posturi 
echivalente celor pe care le-au avut pînă 
Ia avansare în respectivele posturi pentru 
care n-au studii corespunzătoare și le-au 
deținut prin derogare. Noile prevederi nu 
trebuie să-1 pună pe salariat în situația de 
a fi obligat să muncească în condiții in
ferioare pregătirii din trecut, experienței 
cîștigate în decursul a zeci de ani. Din 
această cauză, propun ca această categorie 
de salariați să nu fie nedreptățită dintr-o 
greșită enunțare sau scăpare a legis
lației. în acest sens, propun ca redactarea 

definitivă a art. 65 din noua lege 
ce va fi adoptată să fie com
pletată cu următorul alineat : Echi-

valența studiilor și calificările ob
ținute în urma examenelor de 
verificare șl selecționare aprobate 
prin acte normative și reglementări 
legale rămîn valabile la încadrarea 
și promovarea în muncă a personalu
lui și după apariția prezentei legi, 

Consiliul de Miniștri, în temeiul art. 63 din 
prezenta lege, urmînd a include precizări 
în indicatoarele de studii și vechime ce 
vor fi elaborate".

★
Tot asupra problemelor echivalării stu

diilor se oprește în scrisoarea sa și tov. 
N. CÎLNICEANU, șeful serviciului salari
zare și planificare de la întreprinderea de 
ateliere și transporturi din Tg. Jiu. D-sa 
ține să atragă atenția că, (cităm din scri
soare) : „există mulți salariați cu vechime 
foarte mare, care posedă studii de cultură 
generală obținute prin școala medie, iar 
specialitatea propriu-zisă și-au dobîndit-o 
in funcția și postul pe care le-au 
ocupat timp îndelungat, fapt pentru care 

consider că pot fi atestați pe postu
rile respective. în acest sens, doresc 
ca art. 65 din proiect să fie redactat 
sub altă formă, iar anexa nr. 3, cu 
nr. crt. 49 și 50. să fie suplimentată 
și cu aceste condiții.

în cazul cînd acest lucru nu e posibil, 
consider că se pot organiza cursuri sau 
școli la nivelul ministerelor sau centralelor 
pe care să le urmeze acei salariați ce nu 

posedă studii medii de specialitate. Soco
tesc că o asemenea măsură oorespunde in
tereselor economiei naționale. întrucit la 
ora actuală se află in această situație 
multe cadre care au lucrat timp Îndelun
gat in meserie și care, în cea mai mare 
parte, au făcut și fac față cu prisosință 
sarcinilor profesionale".

★
O părere mult apropiată oelei anterioare 

împărtășește și un grup de semnatari ai 
unei scrisori sosite de la Brașov. (IOSIF 
PANAIT, NICOLAE STANCIU, BENEDIC 
ARPAD). în final, ei propun ca „salariații 
care au depășit virsta de 45 de ani și au 
un stagiu de peste 15 ani In funcții econo- 

mice să poată fi încadrați în posturi econo
mice, indiferent de studiile pe care le au, 
singurul criteriu de apreciere fiind exame
nul de verificare a cunoștințelor, ca și 
unele lucrări practice ce trebuie depuse în 
acest scop. în practică se constată că 
mulți dintre acești salariați fără studii 
medii de specialitate rezolvă probleme de 
o complexitate cu mult peste nivelul cu- 
noștir^elor ce le dețin absolvenții școlilor 
tehnice de specialitate. 15—20 de ani de 
practică le-au fost suficienți pentru a se 
forma ca oameni de specialitate. Celor care 
și-au însușit problemele de specialitate, 
într-un domeniu de activitate trebuie să 
li se permită să ocupe funcția corespunză
toare aptitudinilor lor. Credem că este 
bine ca pentru aceste cadre să se instituie 
unele atestări. Dorim ca proiectul de lege 
să fie completat și în acest sens".

★
Iată și alte puncte de vedere : „Sintcm 

de părere că menținerea în funcție a anga- 
jaților care nu îndeplinesc condițiile de 
studiu, așa cum se prevede la art. 65 din 
cap. VI al proiectului de lege, nu se mai 
justifică în prezent, susțin tov. MIRCEA 
MIHAlLESCU și ION ANGHEL, econo
miști din București.

Ne susținem punctul de vedere cu ur
mătoarele argumente :

1) în prezent, in economic există sufi
ciente cadre cu studii superioare.

2) Se încalcă principiul echității socia
liste. în anii construcției socialiste au fost 

unei instituții de stat, iar personalul de reparații și în
trețineri să fie subordonat unităților socialiste de stat. 
In cazul celor care urmează să-și desfășoare activita
tea in unități economice de stat, ar trebui să se pre
vadă scheme precise normalizate, servicii, sectoare 
compartimente, secții, laboratoare, ateliere care să fie 
direct subordonate conducătorului întreprinderii.

MARIN MILESCU — București :
• Art. 29 din cap. III să fie formulat în sensul că, 

în funcție de inginer, chimist sau fizician principal 
sau in alte funcții echivalente pot fi încadrați ingi
nerii, chimiștii sau fizicienii care au o vechime de cel 
puțin 8 ani în funcțiile prevăzute la art. 28. Pentru 
cei care inainte de absolvirea învățămintului superior 
au ocupat funcții medii în specialitate, sau au fost 
muncitori cu înaltă calificare in specialitate se poate 
lua in calcul și jumătate din timpul cit au lucrat in 
funcțiile respective.

ALEXANDRU GRIGORAȘ — P. Neamț :
• In anexa 3 a proiectului de lege să se cuprindă 

in condițiile de vechime pentru funcțiile de inginer 
principal sau inginer și absolvenții învățămintului de 
subingineri de specialitate.

NICOLAE CIOBANU — București :
• Licențiații facultăților de drept care in prezent 

lucrează in unitățile economice de stat și au o ve
chime mai mare de 12 ani in funcții economice, să 
poată fi încadrați ca economiști principali.

IOAN MANTALE, economist — Brăila :
• Propun ea salariații fără studii superioare, care 

ocupă in prezent posturi ce necesită asemenea studii și 
au o vîrstă de pînă la 40 ani, să aibă obligația ca în ter
men de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi 
să se înscrie la cursurile unuia din institutele de invă- 
țăinînt superior. In caz contrar, unitatea în care lucrează 
să-i înlocuiască cu cadre ce îndeplinesc condițiile de 
pregătire și vechime, fără concurs.

• întrucit in cadrul Întreprinderilor agricole de stat se 
folosește oficial denumirea de economist atit pentru ca
drele cu pregătire superioară economică cit și pentru 
cele cu studii medii, propun ca pentru pozițiile din no
menclatoarele respective, unde postul poate fi ocupat de 
cadre cu studii medii, să fie cuprinse denumirile de 
contabil, contabil principal.

ION ȘTEFANACHE — Iași :
• Conform art. 30, alineatul „e“ din proiectul de lege, 

rezultă că, pe lingă o scrie de alte condiții pe care un 
muncitor de înaltă calificare trebuie să Ie îndeplinească 
pentru a putea fi promovat în funcția de maistru, mai 
este necesar ca aceștia să absolve în termen de 3 ani 
dc la numirea lor in funcție un curs special de maiștri, 
întrucît, în prezent, există o serie de unități in care nu 
se pot organiza asemenea cursuri, consider necesar ca 
in proiectul de lege să se prevadă posibilitatea celor ce 
doresc să frecventeze aceste cursuri să le poată urma 
in alte întreprinderi înrudite ca profil.

create condiții ca toți cetățenii țării să-și 
completeze cunoștințele, să învețe in dife
rite forme de învățămint. în invățămintul 
superior, de exemplu, s-au desființat taxele 
școlare și s-au acordat pentru studenți di
verse ajutoare materiale ; burse plătite du 
întreprinderi, burse speciale, burse pentru 
studenți merituoși. Pe lingă fiecare insti
tut de învățămint superior s-au înființat 
secții serale sau fără frecvență; Mii și mii 
de muncitori, tehnicieni și funcționari da 
diferite vîrste și cu diferite funcții au 
făcut eforturi însemnate pentru a deveni 
ingineri, economiști sau alți specialiști cu 
studii superioare.

3) Se diminuează eficiența cheltuielilor 
foarte mari făcute de stat pentru pre
gătirea cadrelor. Statul socialist a 
făcut și face mari eforturi materiale pen
tru pregătirea specialiștilor, care au o des
tinație, după absolvire, bine precizată. 
Dacă un cadru cu pregătire superioară 
este condus, îndrumat, controlat și chiar 
apreciat profesional de șeful lui ierarhic, 
cu pregătire medie șau elementară, pe 
lingă aspectul demobilizant al acestei situa
ții, se pune sub semnul întrebării însuși 
scopul pentru care s-au cheltuit fondurile 
pentru pregătirea specialistului.

★
O părere similară împărtășește și tov 

CORNEL DUMA, șeful sectorului economic 
și gospodărie de la spitalul de pediatrie 
Arad. Iată citeva pasaje esențiale din cu
prinsul scrisorii sale : „După părerea mea, 
art. 65 din proiectul de lege în forma pre
zentată ignoră posibilitățile mari pe care 
oamenii muncii din țara noastră le-au avut 
în ultimii 25 de ani, perioadă cind partidul 
și statul au creat un cadru corespunzător 
studiului, atit liceal, cît și universitar. E- 
xemple de oameni ai muncii care și-au de- 
săvirșit pregătirea profesională, prin cursuri 
serale și fără frecvență, avem nenumărate. 
De ce atunci să se piardă din vedere un 
fapt atit de esențial? Consider că nu este 
posibil a se elibera diplome acelora care 
și-au neglijat sau n-au dorit să-și desă- 
virșească pregătirea profesională. Sint încă 
suficiente persoane care sfidează pregătirea 
școlară, emițind teza, potrivit căreia rutina 
este elementul de bază în exercitarea unei 
profesii. Fără îndoială, practica are un rol 
important, dar pînă a însemna totul mai 
este suficient de mult. însăși practica de
monstrează acest lucru.

ELEMENTE OMISE 
IN PROBLEMA VECHIMII 

Șl A TRANSFERULUI

Necesitatea și utilitatea acestei legi ru 
mai trebuie demonstrate, deoarece .stadiul 
actual de dezvoltare a economiei naționale 
impune îmbunătățirea substanțială a acti
vității de încadrare și promovare în mun
că a personalului, activitate care trebuie 
să aibă la bază norme unitare, pentru toa
te unitățile socialiste, cerință ce se asigură 
prin prevederile proiectului de lege aflat 
în dezbatere.

Deoarece unele articole, sau alineate, nu 
precizează cu suficientă claritate proble
mele in cauză, sau nu corespund îndea
juns scopului urmărit, aduc în discuție ur
mătoarele propuneri : la articolul 29, ulti
ma frază să se formuleze astfel :

Pentru cei care inainte de absolvi
rea învățămintului superior au ocupat 
funcții medii sau au lucrat ca munci
tori in specialitate se va lua în calcul 
și jumătate din timpul cit au lucrat 
in funcțiile respective.

Socotesc necesară această completare, 
deoarece multe cadre tehnice tinere, ab
solvente ale învățămintului superior au 
lucrat înainte în producție ca muncitori, 
fiind trimiși la facultate de către întreprin
deri sau au plecat pe cont propriu. Consi
der că ar fi inechitabil ca muncitorii care 
se străduiesc să-și ridice nivelul profesio
nal să nu beneficieze de aceleași drepturi 
ca și tehnicienii sau alte cadre medii. Din 
practică s-a observat că acele cadre teh
nice care ‘provin din rindul muncitorilor 
6-au acomodat foarte ușor cu noile sarcini 
și răspunderi ce le-au revenit ulterior, do
vedind competența necesară pentru rezol
varea problemelor din întreprinderi.

Propun, de asemenea, ca alineatele 
„a" de la art. 32 și 33 să prevadă re
ducerea vechimii în specialitate de la
4 la 3 ani și de Ia 7 la 5 ani pentru 
inginerii care inainte de absolvirea 
facultății au lucrat in producție ca 
muncitori sau pe funcții medii în spe
cialitate cel puțin 3 ani și, respectiv,
5 ani. Corespunzător acestei propu
neri, socotesc că se poate lua în con
siderație și reducerea condiției de ve
chime pentru întreprinderile de gra
dul II—IV.

Aceste precizări le socotesc necesare, 
deoarece inginerii care provin din rindul 
muncitorilor sau tehnicienilor se acomo
dează cu mai mare ușurință în producție, 
cunosc din practică principalele probleme 
ale organizării și conducerii producției, 
stăpînesc mai bine problemele de întreți
nere și exploatare a utilajelor, rezolvă cu 
mai multă operativitate problemele tehno
logice ce se ivesc în secții și ateliere.

In altă ordine de idei, apreciez că 
prevederile articolului 58, referitor la 
acordarea transferului în interesul 
serviciului, nu sînt de natură să sti
muleze prezentarea cadrelor valoroase 
la concursurile ce se vor organiza în 
întreprinderi, deoarece acestea nu vor 
avea certitudinea promovării în cazul 
reușitei la concurs. De aceea, propun 
ca acest articol să prevadă obligati
vitatea acordării transferului in inte
resul serviciului de către unitatea dc 
la care pleacă și organul ierarhic su
perior al acesteia,

deoarece promovarea ’mor cadre compe
tente pe funcții de conducere este și în in
teresul societății și nu numai al persoanei 
în cauză.

Inq. Mihal TIMPĂU
Galați

0 LEGISLAȚIE A MUNCII 
SIMPLA Șl UNITARĂ

„Socotesc utilă simplificarea legislației 
care reglementează raporturile de muncă, 
în scopul creșterii accesibilității ei. In a- 
cest sens formulez cîteva sugestii : De 
exemplu, cred că

art. 4 și 5 din proiectul legii ce for
mează obiectul dezbaterii de față ar 
trebui să cuprindă numai acele drep
turi și obligații ale personalului care 
nu sint prevăzute de legea nr. 1/1970, 
de Codul Muncii și de alte legi.

Redactarea paragrafelor privind drepturi
le și obligațiile să constituie doar completări 
la cele existente și nu să le repete cu alte 
cuvinte. în general, aste util să nu se re
pete reglementările în vigoare, iar în ipo
teza că acestea nu mai corespund, să se 
abroge prin noua lege. De exemplu, s-ar 
putea abroga cap. II din legea nr. 1/1970, 
dacă 6e consideră că în noua lege (proiect), 
cap. I avînd același obiect, enunțarea este 
mai completă.

în spiritul ideii pentru care pledez, 
cred că ar fi util să se adopte o sin
gură lege intitulată „Legea organiză
rii și conducerii unităților socialiste, 
a pregătirii profesionale, încadrării și 
promovării personalului și a discipli
nei în muncă", care să abroge legile 
nr. 1/1970 și 2/1971 și părțile respective 
din Codul Muncii, să cuprindă unitar 
și o singură dată reglementările aces
tora și ale celor două legi în proiect.

Dacă această propunere este tardivă, cu 
ocazia inițierii altor legi în domeniul mun
cii. cred că ar putea fi avută în vedere. 
Astfel, s-ar realiza o reglementare imi
tară, simplificată, dar cuprinzătoare a tu
turor problemelor legale de muncă.

Teodor VUȘCAN 
Cluj
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/------------ -----------------
— Socotiți, tovarășe profe

sor, că „patriot" însemnează 
astăzi altceva decît acum o 
sută de ani ? însemnează ex
celași lucru ? Sentimentele e- 
terne — iar iubirea pentru pă- 
mintul și pentru neamul tău 
este unul dintre ele — senti
mentele eterne se supun 
schimbării ?

— Patriotismul este o noțiune 
foarte complexă, cu multe ele
mente perene, stabile, dar și cu 
multe note noi, adăugate, firesc, 
de dezvoltarea societății, de mer
sul înainte al lumii. Dacă pot 
spune așa, culoarea este aceeași, 
dar nuanțele sînt altele. în fie
care epocă patriotismul însem
nează altceva. în funcție de o- 
biectivele concrete și de formele 
de manifestare. Fiecare epocă 
fixează alte obiective, propune 
alte idealuri, dă alt 
chip concret pa
triotismului. Pa
triotismului socia
list îi sînt proprii 
cele mai înalte i- 
dealuri, o cuprin
dere plenară, com
plexă a tuturor țe
lurilor majore le
gate de înflorirea 
patriei.

— Nu este ca
zul să dăm defi
niții teoretice...

— ...și nici nu 
mă simt eu califi
cat s-o fac ; ce pot 
spune însă, cu 
titlul de „gînduri 
ale unui cetățean 
oarecare", este a- 
ceea că numai în 
condițiile socialis
mului patria și 
patriotismul, aces
te două concepte 
aparținînd celor 
mai elevate zone 
ale ființei noastre, 
se îmbibă de cele 
mai nobile sen
suri- sînt noțiuni 
plenare, atotcu
prinzătoare, adună 
în cele mai bune 
înțelesuri pe care 
trecutele epoci le-au conferit — 
și le conferă altele, noi.

— Ce însemnează astăzi a 
fi patriot ? Care sînt astăzi 
sensurile majore ale patrio
tismului ?

— A fi patriot înseamnă a fi 
un om care trăiește din plin 
contemporaneitatea socialistă, în 
care vibrează profund marile 
idei, marile înfăptuiri, marile 
opțiuni proprii epocii noastre, un 
om care înțelege marile coman
damente ale propășirii națiunii 
noastre socialiste și înțelege să Ie 
slujească necondiționat, care 
muncește pentru progresul tării, 
pentru bunăstarea oamenilor, 
pentru ca țara să fie mereu mai 
puternică, mereu mai înflori
toare ; cu alte cuvinte, să fii o 
celulă socială care trăiește din plin 
viața societății. Cu o comparație 
devenită banală — dar pentru 
asta nu mai puțin sugestivă — să 
fii o picătură de rouă în care se 
reflectă bolta înstelată, cu miria
dele ei de galaxii. Patriotismul 
nu poate fi decît militant; în 
epoca noastră, el îți cere să 
muncești cu toate puterile pen
tru ridicarea patriei, pentru în
florirea ei, pentru mai marea ei 
cinstire în lume. Patriotismul se 
poate defini, dacă vreți, și așa : 

idealul care îți comandă să faci 
tot ceea ce depinde de tine, tot 
ceea ce iți îngăduie puterile tale 
pentru a aduce și a menține țara 
ta în rîndul întîi al contempora
neității.

Omenirea întreagă trăiește as
tăzi revoluția tehnico-științifică. 
Totodată- informația — în canti
tăți și pe o multitudine de canale 
altădată de nevisat — circulă pe 
întreaga planetă, lucru care l-a 
făcut pe un teoretician al infor
maticii să spună că, la ora actua- 
lă, „globul pămîntesc este un sat 
mare", adică un loc în care toate 
veștile se propagă aproape instan
taneu și în care nu există necu- 
noscuți. Unii se agață de această 
realitate de netăgăduit pentru a 
confecționa fel de fel de teorii 
despre un presupus „spirit pla
netar" opus spiritului național, 
opus patriotismului. Ce eroare !

CE ÎNSEAMNĂ 
ASTĂZI

A FI PATRIOT
Convorbire cu acad. Nicolae TEODORESCU,

decan al Facultății de matematică din Universitatea București

Cum poți iubi omenirea dacă 
nu iubești poporul din care 
te-ai născut ? Cum să-i cin
stești pe oameni — pe toți și 
pe fiecare în parte — dacă nu-ți 
cinstești mama ? Poate exista o 
opoziție între bunele sentimente 
pe care le ai pentru orașul tău și 
sentimentele firești pe care le ai 
pentru țara ta ? Toate acestea 
sînt false opoziții și false dileme ; 
legăturile cu poporul și cu patria 
ta, legături pe care revoluția teh
nico-științifică pare a le rupe, nu 
se rup decît atunci cînd un indi
vid sau altul le ia ca stindard 
pentru acoperirea propriei nimic
nicii- pentru justificarea vidului 
său interior.

— Nu sînt prea aspre cu
vintele dumneavoastră ?

— Cum ar putea fi ? Nu sînt 
suficient de aspre, poate. ...în 
adîncul ființei umane sînt adînc 
sădite cîteva lucruri fundamenta
le : printre ele este și patriotis
mul. A abdica de la unul dintre 
aceste lucruri fundamentale este 
tot una cu a atenta la condiția 
umană.

— Indiscutabil. Cum ve
deți, tovarășe profesor, rela
ția dintre patriotism și revo
luția tehnico-științifică — re
lația reală, autentică ?"

— Relația reală... Patriotismul 
este și o condiție, și anume con
diția indispensabilă, pentru a a- 
duce revoluția tehnico-științifică 
în mediul tău, între propriile tale 
granițe. Ceea ce spun este vala
bil pentru cei învestiți cu răs
punderi sociale, pentru oamenii 
de știință, pentru cercetătorii din 
cele mai felurite domenii, dar 
este valabil și pentru fiecare 
muncitor, pentru fiecare intelec
tual care, în felul său, se mișcă 
pe orbitele științei și tehnicii 
contemporane. La urma urmelor, 
eforturile noastre ale tuturor se 
înglobează în marele efort de ri
dicare a României pe culmile ci
vilizației socialiste. Patria este și 
conștiința posibilităților optima
le in țara ta, pentru țara ta. ea 

este terenul idealurilor tale, te
renul pe care ele se realizează.

— Anii din urmă au sem
nalat în multe țări — de pil
dă în Anglia, Franța și altele 
— fenomenul numit brain- 
drain, fuga creierelor, tendin
ța unor cadre științifice Și 
tehnice, cu o bună pregătire, 
de a trece intr-o țară cu un 
nivel de trai mai ridicat. Cum 
apreciați acest fenomen ?

— Vreau să precizez că marii 
savanți și-au legat întotdeauna 
opera de destinele patriei lor. Cu
nosc savanți care, după o carieră 
strălucită dincolo de hotarele ță
rii lor. s-au întors la patria- 
înamă, și și-au pus geniul în sluj
ba ei. Mă gîndesc acum la româ
nul Henri Coandă sau la marii 
fizicieni chinezi Lee și Yang.
în lumea întreagă mari conștiințe, 

savanți de renume mondial, lau- 
reați ai premiului Nobel se ridi
că împotriva brain-drain-ului. în 
lumea întreagă, acest act nepa
triotic este detestabil și detestat, 
cu atît mai mult în condițiile so
cialismului — cînd savantul dato-

‘ X
rează eforturilor conjugate ale 
întregii societăți calitatea sa de 
savant și cînd munca sa este pusă 
în slujba unui ideal ; căci nu este 
tot una să lucrezi pentru cutare 
patron sau să lucrezi cu conștiin
ța că munca ta este o parte din 
munca unei națiuni, că îi este 
dăruită ei, că servești un ideal 
și această servire dă vieții tale 
un sens.

— Sinteți decanul unei fa
cultăți, deci sinteți intr-un 
strins și permanent contact 
cu tînăra generație. Credeți 
că în rîndurile tinerei gene
rații patriotismul se mani
festă altfel decît în rîndurile 
mai vîrstnicilor 2

— întotdeauna o 
idee capătă și 
nuanța vîrstei ce
lor care o animă ; 
este firesc să fie 
așa. Eu cred că 
actuala generație 
tînără este o ge
nerație învestită 
cu simțul respon
sabilității sociale ; 
de aici, patriotis
mul ei ardent, vi
zibil în atîtea îm
prejurări. Noi e- 
ducăm, firește, în 
tineri patriotis
mul, dezvoltăm la 
ei mîndria pentru 
realizările prezen
tului, hotărîrea de 
a-ți închina viața 
înfăptuirii marilor 
țeluri ce stau în 
fața țării. Tinerii 
trebuie să înțelea
gă că patriotismul 
nu este doar o 
chestiune de con
știință, că nu este 
de ajuns să spui 
la modul declara
tiv că îți iubești 
patria, că nu este 
de ajuns să cînți 
„pui de lei", ci să 
cînți și să mun
cești cu dăruire, 
cu pasiune, zi de 

zi, să te mobilizezi, să dai nea
mului și pămîntului nostru ro
mânesc tot ce este mai bun și 
mai curat în tine. Măsura patrio
tismului o dă amploarea faptelor 
tale, slujirea devotată a patriei 
socialiste.

Tineretul României contempo
rane, tineret spre care noi, mai- 
vîrstnicii, privim cu mîndrie, va 
îndreptăți, sînt sigur, marile spe
ranțe pe care ni le punem în el. 
La vîrsta cînd lor le va reveni 
răspunderea să crească, sub soa
rele patriei, o altă tînără genera
ție, România va fi printre țările 
de frunte ale lumii. Așa va fi ! — 
și acel lucru minunat de mîine 
va fi rodul unei îndelungi lucrări 
ale celor mai luminați bărbați ai 
istoriei noastre și va fi rodul e- 
forturilor pe care o întreagă na
țiune le va fi depus în anii so
cialismului. România viitorului 
este de pe acum prezentă în cu
getele noastre — și a o sluji prin 
gindurile și prin faptele noastre 
însemnează a fi patrioți, a fi oa
meni ai timpului nostru.

George-Radu CHIROVICI

/--------------------
Sintem patru bărbați în 

compartiment și discutăm 
despre bucuriile și dificul
tățile vieții.

Unul e dintr-un oraș 
nordic și ne povestește 
despre un necaz al fetiței 
sale. Sîmbătă era fixată 
teza la franceză, dar pro
fesoara de geografie, de 
la prima oră, le-a dat ex
temporal. Cea de zoolo
gie, la a doua oră, le-a 
dat și ea extemporal. .4 
urmat teza. Teza a ocupat 
și recreația. A intrat deci, 
imediat după colega de 
franceză, profesorul de 
matematică și le-a spus 
elevilor : scoateți o foaie 
de hirtie și scrieți pe ea, 
în cap, „extemporal". Șe
ful clasei s-a ridicat res
pectuos și l-a informat pe 
profesor că mai avusese
ră două extemporale și o 
teză, ba mai pierduseră și 
recreația. „Ce-mi pasă 
mie ? — a strigat profe
sorul — treaba lor, eu îmi 
fac treaba mea. N-au de- 
cit !“ Evident, jumătate 
din clasă a obținut, la a- 
ceastă ultimă lucrare scri
să, note sub cinci.

„Astea-s fleacuri, copi
lării — făcu un semn 
plictisit al doilea călător 
— fetița dumitale iși va 
îmbunătăți nota la oral. 
Dar noi nu mai putem 
schimba nimic". Și ne de
scrise cum arăta la început

V

lanus la contabilitate
— Apărarea avutului obștesc este 

una din preocupările noastre perma
nente ; la două-trei luni o dată merg 
personal în fiecare din cele cinci u- 
nități subordonate — la Brazi. Găești, 
Titu, Tulcea și Valea Călugărească — 
și țin prelegeri pe această temă. A- 
cum cîteva zile m-am întors' de la 
Tulcea...

Interlocutorul nostru se numește 
Liviu Morariu și lucrează la Stația 
de utilaj din Ploiești, in calitate de 
contabil șef. Rîndurile de mai sus 
reprezintă o parte din răspunsul dat 
la întrebarea : cum contribuiți . dv. 
la apărarea avutului obștesc ? Să 
continuăm însă dialogul :

— La ultima prelegere ați vorbit 
cumva și de accidentul dv. de cir
culație de acum citeva luni ?

De cealaltă parte a biroului, de
bitul verbal al contabilului șef se 
oprește brusc, de parcă ar fi a- 
juns in fața unui baraj. Cu o mină 
grăbită ia cele două arcuri de auto
turism de pe masa de lucru, caută 
să le afle un loc. Nu găsește, ră- 
mîne cu ele în mină. Dar despre ce 
accident de circulație este vorba ? Și, 
la urma urmei, ce legătură există în
tre apărarea avutului obștesc și fap
tul că, acum cîteva luni, șeful servi
ciului contabilitate, a avut un ase
menea accident ?

La 20 februarie a.c., aflîndu-se la 
volanul Renault-ului proprietate per
sonală, L. M. a avariat un autotu
rism Skoda, al cărui proprietar e 
C. G., șofer la I.T.I.A. Pină aici ni
mic deosebit. Se mai întîmplă. Le
gile financiare și legile de circulație 
sint două lucruri distincte. Mai 
mult, după plata cuvenitei amenzi 
contravenționale, nimeni nu mai avea 
ce-i reproșa contabilului-șef pentru 
cele întîmplate ; 
să bage mina 
achite daunele provocate lui C. G. 
Tocmai acest lucru a vrut să-1 evite 
contabilul șef. în loc să ducă ma
șina accidentată la stația de între
ținere auto și costul reparației să 
fie suportat din buzunarul propriu, 
cum era firesc, s-a gîndit că, pro
fitând de funcția pe care o are, dau
nele acțiunii sale ar putea fi pasa
te... in sarcina avutului obștesc. Și-a 
dus, deci, autoturismul avariat la...\ . z_ _ _ _ _

dar cu condiția 
in buzunar și să

curtea dintre blocuri în a- 
cel oraș din vestul țării 
unde locuia. De fapt nu 
era o curte : blocurile fu
seseră construite pe latu
rile unui dreptunghi și 
între ele spațiul, vast, fu
sese amenajat ca un păr-

a cerut audiență la consi
liul popular orășenesc, 
mai ales că nici unul din 
garaje nu aparținea vre
unui locatar din acel pe
rimetru. Erau ale altora ! 
Vicepreședintele de resort 
îi primi greu, dar ii primi,

POVESTIRI

DIN TREN

culeț, cu loc de joacă pen
tru copii, straturi cu flori, 
arbori, bănci. Intr-o zi a- 
părură două camioane ca
re încărcară băncile, după 
ele două buldozere care 
râseră pămintul și, nu- 
maidecit, o echipă de zi
dari. In trei zile, în cen
trul patrulaterului se ridi
caseră două rînduri de 
cite 15 maghernițe urite, 
cenușii, din paiantă, 30 de 
garaje pentru mașini. Co
piii au plins, părinții s-au 
supărat, comitetul de bloc

ii ascultă și le spuse sur
prins : „Locul nu era al 
vostru, ci al urbei. Ce vă 
pasă vouă ? Doar nu s-a 
intrat in casele voastre". 
„Curtea s-a sluțit de tot 
— continuă povestitorul. 
Și, colac peste pupăză, 
am auzit că mai vor să 
tragă un rind de cinci
sprezece garaje pe lingă 
celelalte treizeci ; atunci 
cred că va trebui să folo
sim ieșirile de incendiu 
ale caselor".

Al treilea călător era de

de reparații Ploiești, cu un 
urmă o secție din subordinea 
alte cuvinte, plăcerea in con-
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contabilului șef, riscurile în con
statului ! Normal, persoanele din
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conducerea unității, cărora li s-a a- 
dresat, l-au refuzat.

— Era vorba de un fleac — ne 
spune Liviu Morariu și caută să as
cundă cele două arcuri de autotu
rism...

Un fleac ! Trecînd peste minima
lizarea urmărilor accidentului, ne în
trebăm : să nu cunoască oare con
tabilul șef importanța morală și ma
terială a unor asemenea „fleacuri" ? ! 
Un litru de benzină costă numai 2,50 
lei ; și totuși, deși nici o lege nu 
obligă, pentru a preveni păgubirea 
avutului obștesc prin consumuri de
pășite nejustificat, Liviu Morariu a 
solicitat tuturor șoferilor din unita
tea unde lucrează constituirea unei 
garanții bănești, din care să se poa
tă recupera eventualele daune. Poa
te că, la urma urmelor, măsura a 
fost justificată. Dar, atunci cînd îl 
privesc personal, de ce „fleacurile" 
nu mai au aceeași însemnătate 1 Cu 
atît mai mult cu cit acestea sînt lu
cruri interzise categoric de lege. 
Dacă vreunul din șoferii unității al 
cărei resort contabil îi conduce și-ar 
fi adus la reparat în întreprindere 
mașina proprietate personală, tot așa 
ne-ar fi vorbit ? ! Sintem siguri că 
nu. Atunci ar fi subliniat, desigur, 
necesitatea ca apărarea avutului ob
ștesc să fie una din preocupările... 
revedeți, vă rugăm, primele rinduri 
ale acestui material.

De ce s-a petrecut oare un aseme
nea transfer brusc de atitudini în 
comportarea lui L. M. îndată ce el 
însuși s-a aflat în cauză ? Răspunsul 
nu poate fi decît unul singur și ține, 
în fond, de o mentalitate a cărei no
civitate socială se cere stăruitor com
bătută : potrivit acestei mentalități, 
funcția presupune pe undeva și drep
tul la abuz (?!?). Sau, cu alte cuvin
te, dacă te afli pe o treaptă mai 
înaltă in ierarhia colectivului, atunci, 
chipurile, iți poți permite mai multe. 
E un „drept" nesusținut pe nici un 
suport legal, ba, dimpotrivă, aflat în 
opoziție flagrantă cu întreaga fizio
nomie socială, etică, juridică a socie- 

lingă București, de la 
Grădinari, și iși aminti că, 
intr-o duminică, pe cind, 
îmbrăcat frumos, cu ne
vasta și copiii alăturea, o 
pornise la plimbare pe 
poteca de lingă linia fe
rată, cineva din accelera
tul 232 i-a blagoslovit cu 
un pachet de oase, roșii, 
coji de ouă și o sticlă 
goală, stricîndu-le hainele 
și lovind destul de rău 
unul din copii. „Sint si
gur că n-a făcut-o in- 
tr-adins, dar cum să nu
mim oare apucătura asta 
barbară a celor care a- 
runcă pe ferestrele vagoa
nelor tot ce le prisosește, 
fără să se gindească unde 
și in capul cui nimeresc ? 
Mergînd pe lingă o cale 
ferată, poți reconstitui 
uneori mai tot ce au min- 
cat și fumat călătorii tre
nurilor trecute pe acolo".

Intr-adevăr, cum să-i 
zicem acestei scabii sufle
tești, pe care literatura o 
numește citeodată nepăsa
re, căreia umoriștii îi zic, 
cu drăgălășenie, tembe
lism, iar legea n-o cu
prinde decît dacă pro
voacă vătămări direct 
constatabile ?

...Și s-a creat un mo
ment de liniște și de me
ditație în acel comparti
ment de tren.
Valentin SILVESTRU

y

tății noastre, dar pe care unii se 
străduiesc sâ-1 transforme într-un fel 
de „cutumă inalienabilă". „Cutumă" 
ce se cere cu hotărire dezrădăcinată !

Datorită funcției pe care o ocupă, 
L. M. știa foarte bine cine răspunde 
de activitatea unei unități economi
ce, cine poate da dispoziții în ca
drul ei și, mai ales, în ce iimite. Re
fuzat de lege, refuzat de conducere, 
el nu a abandonat însă : s-a adresat 
salariatului Voicu Vlaicu, din ca
drul uzinei. Și acesta l-a „înțeles", 
l-a făcut o parte din reparație. Oare 
etica profesională și disciplina în 
producție nu-i spun nimic contabilu
lui șef atunci cînd sint în joc inte
resele sale personale ? Regretăm că 
L.M. nu a fost lingă noi atunci cînd 
am stat de vorbă cu Voicu Vlaicu 
și l-am întrebat de ce a făcut repa
rația. Reproducem însă, textual, de
clarația acestuia :

— E adevărat, am greșit ; dar dacă 
însuși contabilul-șef a încălcat legea, 
eu ce era să mai fac ? '

Prin urmare, funcția a jucat aici 
un rol și mai nociv : a servit drept 
exemplu proliferant, drept paravan și 
scuză pentru încălcarea legii de că
tre alții.

Evident, ne pronunțăm cu tărie îm
potriva unei optici cum este aceea 
împărtășită de Voicu Vlaicu. Ea ne 
dezvăluie însă și mai pregnant gra
vitatea abaterii săvîrșite de contabi
lul șef. Vicierea climatului de mun
că este cu atît mai dăunătoare, cu 
cit ea se datorește unui om care, prin 
funcția pe care o ocupă, avea obliga
ția să lupte pentru ca cinstea să se 
afle la loc de... cinste in relațiile din 
întreprindere.

în climatul etic al societății noas
tre, demagogia nu poate drapa nici
odată fapte în contradicție cu prin
cipiile noastre de muncă și viață. La 
noi profilul moral al omului se ju
decă nu numai in funcție de decla
rațiile și acțiunile sale raportate la 
alții, ci și în funcție de felul cum 
|e aplică ia el însuși și la propriile 
sale interese. Iar lanus, cel cu două 
fețe, este un personaj anacronic chiar 
dacă își face lăcaș la contabilitate.

Titus ANDREI 
—„ „y

...între timp, zidarul a 
tencuit casa. A fost prășit 
porumbul, au fost culese 
căpșunile, montate nenumă
rate șuruburi, chirurgii s-au 
certat cu anesteziștii pen
tru o fârîmă de puls, or
chestrele au reluat pentru 
un semiton fals, grîul cul
cat de ploi a încercat să se 
ridice și s-a ridicat. Au 
murit oameni și s-au năs
cut copii...

în tot acest timp lui i-au 
crescut părul, barba și un
ghiile. Iar cită vreme zida
rul a tencuit casa, el a 
chibițat nesfîrșitele partide 
de table ale pensionarilor 
din colțul străzii. Placid, 
apatic, indiferent, prea pla
cid, prea apatic și prea in
diferent chiar pentru efor
tul minim de a participa cu 
energia și cu interesul per
sonal la aruncarea zaruri
lor. Intervalul acela, cit 
s-a tencuit o fațadă iar el 
doar a clipit absent din 
pleoape, sintetiza pină la 
simbol întreaga lui menta
litate și conduită de chibiț 
în viață.

Viață care este din ce în 
ce mai complexă, mai in
tensă, mai colectivă. Rit
murile existenței colective 
au impus și impun radica
le transformări pe plan so
cial și moral. Materialiceș
te și spiritualmente, tot mai 
dependent de efortul și de 
interesul general, cetățea
nul se înscrie hotărît cu 
capacitatea și cu interesul 
său în strategia comună a 
progresului. Iar în societa
tea care dă expresia supe
rioară năzuinței umanității 
spre progres, societatea so
cialistă, absența din angre
najul social a unui individ 
devine o problemă de ine
chitate. Numai că cel 
frustrat nu este el, sustra
sul, ci ceilalți membri ai 
societății. De ce ? Pentru 
că ei, cei care își însumea-
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ză aspirațiile și energiile 
scopului comun, trebuie să 
susțină prin eforturile lor 
și existența lui parazitară.

Egoismul- poate fi întâl
nit în viața cotidiană sub 
felurite înfățișări, una din
tre cele mai nocive fiind 
indiferența. Cînd nepăsarea 
față de ce se întîmplă în 
jur se aliază cu ahtierea 
după viață comodă, mai pe 
românește cu lenea, cu 
trindăvia, consecința e de 
regulă una singură: PARA
ZITISMUL. Așadar, „dezan- 
gajatul", intr-o orinduire a 
muncii tuturor pentru toți, 
nu poate fi decît un para
zit. Raportul indiferență- 

' parazitism este direct pro
porțional. Cele două trăsă
turi se determină și se ex
plică reciproc. Nepregătit 
îndeajuns, prin educație, 
să trăiască drept sub soare
le vieții, cel ce se declară 
neinteresat de nimic co
boară una cîte una trepte
le indiferenței, în căutarea 
unui adăpost răcoros. A- 
juns jos, în beciul izolării, 
el se trezește pină la ur
mă un infirm etic și so
cial, un automutilat de tot 
ce reprezintă potențial o- 
menesc.

...Pe Constantin Vladu 
de pe strada Ion Neculce 4 
l-am găsit în pat. Afară — 
plină zi, zăpușeală.

— Ce faci ?
— Stau.
Stă ! Nu-1 interesează că 

timpul curge vertiginos 
prin noi, că viitorul se a- 
propie amețitor și in fie
care clipă, cerînd adaptare, 
continuă adaptare, că ne 
temem pentru fiecare mi
nut pierdut. El stă și aș
teaptă ca biologii și medi
cii să prelungească durata 
vieții. Cînd îi amorțesc oa
sele de atâta ședere, iese 
în parc și mai bate min
gea. Apoi se întoarce și stă 
in continuare.

Sfera interesului său ? 
Pereții camerei, acoperiți 
cu coperte de reviste colo
rate. Dar nu decorația, de 
altfel inofensivă, ne fra
pează. ci măsura în care 
preocupările intelectuale ale 
trindavului au rămas la ni
velul copertei. Un univers 
ponosit, tapetat cu imagini 
intîmplătoare. Semnale neu
tre, care să nu pună pro

DE LA INDIFERENTĂ LA PARAZITISM 
ESTE UN SINGUR PAS...

anchetă socialăbleme, să nu nască frămîn- 
tări. Un decor șablon pen
tru o existență fără modi
ficări, monotonă.

— Ce zi e azi ?
— Aștepți ceva ?
— Nu.
Ce să aștepte ? Nu mai 

cumpără, probabil, nici re
viste, acum, după ce a ter
minat de acoperit pereții.

Dacă C. Vladu se rătăceș
te în timp, Alexandru Bă- 
lăceanu e dezorientat in 
spațiu.

— N-aveai nici o treabă 
astăzi ?

— Ba da.
— Ce treabă ?
— Să mă duc undeva.
— Unde ?
— Unde aveam treabă.
— Și unde aveai treabă ?

— Aici, pe o stradă ală
turată. nu știu cum îi 
zice.

Trupul vînjos al tânărului 
de 22 de ani se foiește 
despuiat sub un pled gol, 
pe un pat fără așternut. 
Locuința lui, situată pe 
strada Virgil Pleșoianu nr. 
25, este mult mai austeră 
decît cea a lui Vladu. 
Problemă de gust și de ve

nituri. Pe Bălăceanu nu-1 
întrețin părinții, ci... sora.

Vai, ne-am pripit 1 Am 
exagerat presupunind că 
interesul lui Al. B. merge 
pînă la a distinge o zi de 
alta :

— Ieri ce-ai făcut ?
— Ieri ?
Acesta a fost răspunsul. 

Parcă âr fi vrut să între
be : „Ce mai înseamnă și 
asta — ieri ? Dacă nu exis
tă astăzi și mîine. de ce 
să existe ieri ?“

Ești gata să crezi că a- 
tîta impasibilitate corespun
de patologicului. Dar nu. 

interlocutorii noștri sînt pe 
deplin și sub toate aspec
tele, zdraveni. Dezinteresul 
lor afișat nu e decît o pa
văză de carton după care 
se ascund de îndeplinirea 
îndatoririlor sociale și mo
rale.

„Liderul" categoriei este 
Marin Neacșu din strada 
Berveni 70. Figură mult 
mai definită, cu aere de fi

lozof, M. N. pretinde că pă
rinții sint obligați să-1 în
trețină, deoarece sînt... in- 
culți. „Cultura" lui in 
schimb constă in cinci cla
se, absolvite în mod cert, 
alte două pe care le re
vendică, dar nu le poate 
dovedi, și „discuții cu niș
te prieteni". Pretinde că la 
cei 21 de ani ai săi are 
dreptul să fie hrănit ca să 
poată medita.

— La ce meditezi ?
— Cosmic.
— Cum, cosmic ?
— Astronomie... la de-as- 

tea...

îl întrebăm — doar așa, 
ca să-i „jucăm jocul" — 
care sînt ultimele eveni
mente în cosmonautică, dar 
nu știe. Nu citește ziarul, 
în perioada la care ne refe
ream, ultimele decade, avu
seseră loc nu mai puțin de 
5 (cinci) lansări spectacu
loase în spațiul interplane
tar. Nu auzise de nici una. 
Așa-zisele preocupări sînt 

de fapt un moft care să jus
tifice parazitismul. Dar să 
revenim la interesul pentru 
viață și pentru curgerea 
timpului :

— Ce ideal ai ?
— Nici un ideal.
— Ce scop urmărești în 

viață ?
— Nu mai am nici un 

scop.
(A vrut cîndva să se 

facă aviator, vag, nedefinit, 
fără un plan precis și fără 
diligențe).

— Cit ai dori să trăiești ?
— Cit voi trăi, nu con

tează. Mi-e indiferent dacă 

mor diseară sau peste 20 
de ani.

— Ce aștepți de la ziua 
de mîine ?

— V-am mai spus că mi-e 
indiferent. Absolut indife
rent.

— Cum îți petreci 
timpul ?

— Pe gîrlă... Acasă...
— Dar iarna ?
— Astă-iarnă m-am apu

cat de fumat și de băutu
ră. Mai mergeam prin lo
caluri...

Cinismul individului ne 
îndeamnă să-1 întrebăm 
dacă îi este indiferent și 
cine-1 întreține. Ne răspun
de, fidel întregii atitudini : 
vrea să fie o povară pen
tru tatăl lui. Cerem preci
zări, dar tipul devine iras
cibil. L-am deranjat din 
cochilia somnolenței. Ca 
să-i cîștigăm bunăvoința ii 
propunem să „umblăm" la 
filozofie. Ca între noi... 
culții. Scuzați bolboroselile, 
dar am transcris fidel cu
vintele imprimate pe ban
da de magnetofon.

— Dau dreptate și idea
liștilor și materialiștilor.

— în ce măsură le dai 
dreptate ?

— în măsura In care mă 
poate (sic !) convinge.

— Dar ce deosebește ma
terialismul de idealism ?

— Materialismul e bazat 
pe viața continuă, materia
lismul ee.. viața materială, 
ee... infinită, ee... indis... 
indispo... cum să-i spun 
eu ? Mai aveam vreo cîțiva 
termeni... îmi scapă acum.

— Și idealismul ?
— Idealismul dă cu totul 

alt fel de idei despre lu
crul ăsta și cu toate astea 
au și ei dreptate. Se bat 
cap în cap cu ideile Dar 
eu țin și cu unii și cu 
alții (?!?).

Ce altceva poți să faci 
ca semidoct ? Ca poltron ce 
ridici lenea și indiferența la 
rangul de „stare de medi
tație" ? Ții „și cu unii și 
cu alții", pentru că, de 
fapt, nu ții cu nimeni. Este 
o altă ipostază a aceluiași 
cerc vicios, închis, lipsit de 
orizont. Pornind de la pa
sivitate, cu oricît teribi
lism ai bate cadența unei 
pseudofilozofii, te întorci 
curînd și inevitabil tot la 
zero.

Indiferentul-căpușă, indi- 
ferentul-semidoct, sînt doar 
ipostazele exacerbate ale 
neangajării. Fenomenul, 
dacă-1 putem numi așa, 
cunoaște și nuanțe, gra
dări. Esența atitudinii ră- 
mîne însă aceeași și tocmai 
de aceea am preferat să 
zăbovim asupra exemple
lor extreme.

Impermeabil din punct 
de vedere psihic față de 
tumult, față de clocotul 
vieții, indiferentul total nu 
este — cum reiese din ca
zurile semnalate — nimic 
altceva decît un parazit, 
mai mult sau mai puțin 
mascat. Un travestit ce în
cearcă să-și „justifice" 
dezinteresul față de cele ce

înfăptuiesc oamenii din 
jur.

S-a înțeles, credem, că 
toți interlocutorii noștri 
lîncezi nu au nici o ocu
pație. Se mai înțelege că 
fiecare e întreținut de ci
neva, de părinți, de o bu
nică sau de o soră, în ega
lă măsură răspunzători pen
tru menținerea și încuraja
rea viciului. Desigur, nu-1 
nici plăcut și nici ușor să 
întreții zdrahoni de 20 de 
ani. Cedezi din venituri, te 
strîmtorezi în traiul zilnic, 
suporți disprețul vecinilor 
și cunoștințelor. Tainul in
diferentului familiei e a- 
chitat cu un soi de resem
nare. Un fel de scadență 
— inevitabilă — a greșeli
lor capitale de educație co
mise în copilărie și ado
lescență.

Altă explicație nu există, 
în toate cazurile investiga
te, rădăcina degenerescen
tei morale am aflat-o în 
carențele de educație. Co
coloșiți sau nesupravegheați 
la timp, tinerii interlocutori 
s-au deprins treptat cu 
„ideea" că munca e făcu
tă pentru alții. Convingere 
periculoasă, deoarece impli
că tocirea totală a simțu
lui de responsabilitate so
cială ! Indiferent față de 
propriile-i obligații, dar in
teresat să subziste, neanga
jatul se închide treptat în 
crusta pozei și a simulării, 
lăsîndu-și deschis doar ori
ficiul pentru hrană.

Prin aceasta e nociv. El 
încalcă flagrant principiile 
drepte ce reglează in socie
tatea noastră relațiile de 
repartiție. Și, mai ales, pil
da sa, reflectată în conști
ințele slabe, poate impre
siona, poate face prozeliți. 
Tocmai de aceea, indife
rentul nu ne poate lăsa._ 
indiferenți.

Sergiu ANDON 
_________—/
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IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTA
A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

(Urmare din pag. I)

președintelui Mao pătrunde tot mai 
adine în inimile oamenilor. S-a în
tărit și mai mult marea unitate a 
poporului nostru de diferite naționa
lități. Dictatura proletariatului a cu
noscut o consolidare și mai puterni
că. Cel de-al III-lea plan cincinal a 
fost îndeplinit cu succes. Au fost ob
ținute în agricultură 9 ani de-a rîn
dul recolte bogate. în producția 
industrială a apărut un nou avînt.

Pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar, a spus 
în continuare vorbitorul, între cele 
două partide, cele două țări și cele 
două popoare ale Chinei și României 
a fost închegată o prietenie revolu
ționară. în lupta împotriva imperia
lismului, întotdeauna popoarele noas
tre și-au manifestat simpatia unul 
față de altul și s-au sprijinit reci
proc. în ultimii ani, relațiile de prie
tenie dintre cele două partide, cele 
două țări, cele două popoare ale 
noastre au cunoscut o foarte mare 
dezvoltare. Se întăresc în continuare 
prieteni^ și solidaritatea noastră. Se 
amplifica tot mai mult sferele de 
întrajutorare și colaborare în dife
rite domenii de activitate.

Recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eonducînd o delegație de partid și 
guvernamentală, a făcut o vizită 
în țara noastră. Aceasta este un eve
niment de mare însemnătate în rela
țiile chino-române și a adus o pre
țioasă contribuție la dezvoltarea 
continuă a prieteniei revoluționare și 
unității militante dintre cele două 
partide, țări și popoare ale noastre. 
Aceasta reprezintă, totodată, pentru 
poporul chinez un sprijin și o însu
flețire. Tovarășul Mao Tzedun spune 
că „Luptele drepte ale popoarelor 
din întreaga lume se sprijină reci
proc". Atît în lupta pe plan interna
țional, cit și în activitatea de con
strucție a țării noastre, poporul ro
mân ne-a acordat un sprijin și un 
ajutor activ. Pentru aceasta, expri
măm mulțumiri sincere.

Faptul că organizăm o expoziție la 
București, capitala țării dv., a spus 
în încheiere tovarășul Li Sui-cin, ne 
dă posibilitatea să învățăm de la 
poporul român. în octombrie, Re
publica Socialistă România va or
ganiza, la rîndul ei, o expoziție în 
capitala țării noastre, Pekin. Sîn- 
tem încredințați că organizarea re
ciprocă de expoziții va contri
bui la dezvoltarea și pe mai de
parte a prieteniei și la adîncirea con
tinuă a cunoașterii reciproce dintre 
cele două popoare frățești ale țărilor 
noastre, la intensificarea tot mai mult 
a relațiilor de colaborare economice 
și comerciale dintre țările noastre.

Fie ca prietenia și unitatea frățeas
că dintre cele două partide, cele două 
țări și cele două popoare ale Chinei 
și României să se consolideze și să 
se dezvolte în mod necontenit !

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care, în numele guver
nului Republicii Socialiste România, 
a adus un călduros salut delegației 
guvernamentale a R. P. Chineze, con
dusă de tovarășul Li Sui-cin, pre
zentă la București cu prilejul deschi
derii Expoziției realizărilor în con
strucția socialistă a Republicii Popu
lare Chineze.

Organizarea acestei manifestări — a 
spus vorbitorul — are loc intr-un mo
ment cînd relațiile dintre țările noas
tre cunosc o evoluție deosebit de fa
vorabilă. Opinia publică din țara 
noastră a urmărit cu mult Interes și 
atenție vizita oficială de prietenia 
pe care delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o recent în Repu
blica Populară Chineză la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez și a guvernului aces
tei țări.

O atmosferă de o deosebită priete
nie și cordialitate a caracterizat în
trevederea pe care tovarășul Mao 
Tzedun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, și tovarășul său de luptă apro
piat, vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, tovarășul Lin Biao, au avut-o cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române. întîlnirile 
și convorbirile avute de delegația 
noastră marchează un moment de im
portanță istorică în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre partidele și 
țările noastre, a colaborării în toate 
domeniile de activitate, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii în lume.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Republica Popu
lară Chineză rămîne în istoria acestor 
relații ca o etapă de cea mai mare 
însemnătate.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Pe planul relațiilor economice, ca și 
în alte sectoare, s-a înregistrat în a- 
nii din urmă o evoluție foarte rapidă 
a schimburilor comerciale dintre ță
rile noastre, ele fiind în 1970 de a- 
proape 3 ori mai mari față de 1965. 
Acest ritm se menține și în anul în 
curs, cînd, potrivit Acordului comer
cial, se prevede o nouă creștere de 
circa 30 la sută, creștere care, ținînd 
seama de modul cum se derulează 
schimburile pînă în prezent, apreciem 
că va fi substanțial depășită.

Acordul comercial de lungă durată 
privitor la schimbul principalelor 
mărfuri pe anii 1972—1975, semnat la 
începutul acestui an, constituie o bază 
solidă pentru dezvoltarea și în viitor 
a schimburilor într-un ritm viu.

Doresc, de asemenea, să subliniez 
solidaritatea tovărășească și prietenia 
care leagă țările noastre socialiste și 
care s-au manifestat deosebit de grăi
tor și prin ajutorul material prețios 
pe care Partidul Comunist Chinez și 
Guvernul R.P. Chineze l-au acordat 
în mod gratuit țării noastre după ca
lamitățile naturale din primăvara a- 
nului trecut și să aduc și cu acest 
prilej mulțumirile noastre sincere.

în aceste împrejurări favorabile, a 
spus în continuare tovarășul Ion Pă
țan, participăm astăzi la deschiderea 
Expoziției realizărilor în construcția 
socialistă a Republicii Populare Chi
neze. Avem toate motivele să cre
dem că această expoziție, ca și cea 
pe care o vom organiza, la rîndul 
nostru, la Pekin, în toamna acestui 
an, se vor dovedi un mijloc eficient 
de cunoaștere de către popoarele 
noastre a realizărilor și succeselor 
obținute de cele două țări în dez
voltarea lor, un prilej pentru fiecare 
dintre noi de a constata nemijlocit 
progresele industriale și tehnice ob

ținute de țările noastre în construc
ția socialismului.

în încheiere, tovarășul Ion Pățan a 
spus : Avem convingerea că expozi
ția pe care o inaugurăm astăzi va a- 
duce o contribuție la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor noastre, va 
facilita o mai bună cunoaștere între 
cele două popoare.

Urăm întregului popor chinez noi 
și mari succese în vasta operă de fău
rire a socialismului, de ridicare a bu
năstării oamenilor muncii, de înflo
rire a Republicii Populare Chineze 1

La invitația organizatorilor expo
ziției, tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
tăiat, in aplauzele celor prezenți, pan
glica inaugurală a Expoziției realiză
rilor în construcția socialistă a Re
publicii Populare Chineze, cea mai 
mare și mai reprezentativă manifes
tare de acest gen pe care China popu
lară o organizează anul acesta peste 
hotare. Ea ocupă o suprafață totală 
de circa 3 500 mp.

în continuare, a fost vizitată expo
ziția. Ea facilitează vizitatorilor o 
mai bună cunoaștere a eforturilor oa
menilor muncii chinezi, care, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu președintele Mao 
Tzedun, obțin succese remarcabile în 
măreața operă de edificare a societă
ții socialiste în patria lor.

Pe parcursul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat români primesc am
ple explicații din partea ministrului 
chinez Li Sui-cin, a directorului ex
poziției și a altor cadre de specia
liști chinezi. Sînt înfățișate mai 
întîi fotografii ilustrînd aspecte 
din vizita oficială de prietenie 
întreprinsă recent în Republica 
Populară Chineză de delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
alte vizite reciproce ale conducători
lor de partid și de stat români și chi
nezi, din activitatea poporului chinez 
în revoluția și construcția socialistă.

într-un alt sector al expoziției sînt 
prezentate machete și fotografii cu 
aspecte din transformările petrecute 
în agricultura Chinei populare, în via
ța satelor. O gamă bogată de expo
nate — produse cerealiere, tractoare, 
mașini agricole, îngrășăminte etc. — 
alcătuiesc tabloul actual al agricultu
rii socialiste chineze în plină dezvol
tare.

Bogat reprezentat este sectorul bu
nurilor destinate consumului popu
lației, unde se remarcă produse a- 
groalimentare, articole metalice și 
electrotehnice de uz casnic, confecții, 
tricotaje, țesături, încălțăminte, co
voare, obiecte de artă, broderii, in
strumente muzicale.

în standul industriei constructoare 
de mașini, care ocupă cea mai mare 
parte din suprafața expoziției, atrag 
atenția cele mai recente creații ale 
industriei electronice și electrotehni
ce, printre care calculatorul electro
nic numeric tranzistorizat tip DJS-7, 
utilizat pentru operații complicate de 
matematică și pentru controlul de 
timp real al producției industriale, în
zestrat cu un sistem de limbaj auto

mat, microscopul electronic DXA, fo
losit la lucrările de cercetări în fizică, 
chimie, metalurgie, medicină, agricul
tură etc., și a cărui putere de mărire 
variază între 300 de ori pînă la 200 000 
de ori, și numeroase alte aparate de 
înaltă precizie realizate cu multă pri
cepere și competență de specialiștii 
chinezi. Sînt prezentate un mare nu
măr de mașini-unelte, o centrală te
lefonică electronică utilizată pentru 
comunicarea în nave, instituții și în
treprinderi, instalații de televiziune 
industrială, mijloace de transport 
auto, diverse motoare Diesel și multe 
alte creații ale constructorilor de ma
șini chinezi.

Machete sugestive înfățișează ma
rele pod de la Nankin, peste fluviul 
Iantzî, grandioasă realizare a harni
cului și talentatului popor chinez, 
bazinul petrolier de la Dacin, car
gouri de mărfuri generale, tancuri 
petroliere, spărgătoare de gheață etc.

Sînt expuse, de asemenea, produse 
ale industriei alimentare, ale străve
chii și prestigioasei arte meșteșugă
rești.

Conducătorii de partid și de stat se 
opresc la numeroase standuri, se in
teresează de caracteristicile Unor 
produse, dînd o Înaltă apreciere cali
tății și ingeniozității creațiilor oame
nilor muncii chinezi.

în încheierea vizitei, conducătorii 
de partid și de stat prezenți la festi
vitatea inaugurării expoziției au scris 
în Cartea de onoare : „Expoziția rea
lizărilor în construcția socialistă a 
Republicii Populare Chineze ne oferă 
o imagine grăitoare a marilor înfăp
tuiri dobindite de poporul chinez in 
opera de edificare a socialismului, 
reprezintă o expresie concludentă a 
hărniciei și talentului său, a capaci
tății sale de creație științifică și teh
nică, atit de strălucit fructificată 
sub conducerea încercată a Partidu
lui Comunist Chinez, în frunte cu 
președintele Mao Tzedun.

Deschisă publicului românesc la 
scurtă vreme după vizita făcută în 
Republica Populară Chineză de că
tre delegația de partid și guverna
mentală română în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu — eveni
ment cu profunde semnificații isto
rice în dezvoltarea relațiilor de trai
nică prietenie dintre partidele, țările 
și popoarele noastre — expoziția se 
înscrie ca un moment deosebit al în
tăririi prieteniei frățești româno-chi- 
neze, al adîncirii cooperării și co
laborării dintre România și China 
populară.

Felicităm cu căldură pe organizato
rii expoziției pentru reușita acestei 
manifestări și sîntem bucuroși să 
transmitem pe această cale poporu
lui chinez urări de noi și bogate suc
cese în laborioasa sa activitate de 
făurire a socialismului, de înălțare 
materială și spirituală a patriei".

După vizitarea expoziției, . condu
cătorii de partid și de stat s-au în
treținut prietenește cu membrii de- 

' legației guvernamentale a Republi
cii Populare Chineze, cu membrii 
conducerii expoziției și alți specia
liști chinezi care au însoțit cu multă 
căldură pe tot parcursul vizitei pe 
oaspeții români.

Expoziția rămîne deschisă publi
cului vizitator pînă la 6 iulie a.c.

Ieri, 15 iunie, s-au încheiat cursu
rile anului de învățământ 1970—1971. 
Cei 80 000 de absolvenți ai liceului se 
pregătesc pentru sesiunea de vară a 
bacalaureatului, ce se va desfășura 
între 18 și 28 iunie. Concursul de 
admitere în învățămîntul superior 
este programat între 10 și 20 iulie.

Peste cîteva zile, între 22 iunie și 
3 iulie, are loc concursul de admi
tere în liceele teoretice, de speciali
tate șl de artă. în perioada 6—14 iu
lie se va desfășura și admiterea în 
școlile din rețeaua învățămintului 
profesional.

Cei peste 30 000 de tineri — câți 
numără prima promoție pe care o 
dă învățămîntul general de 10 ani —

pot da examen de diferență la liceul 
de cultură generală sau de speciali
tate, pot participa la concursul de 
admitere în școlile profesionale sau 
se pot califica, prin ucenicie, la locul 
de muncă.

Terminarea anului de învățămînt, 
a examenelor înseamnă, evident, și 
începutul unei plăcute perioade de 
odihnă — vacanța mare. Trenuri ale 
„copilăriei" și „tinereții" vor purta 
băieți și fete, în excursii și drume
ții, în tabere amenajate pentru ei în 
pitorești locuri, la munte și la mare. 
Numărul bazelor turistice pentru e- 
levi se ridică, în prezent, la 260 —• 
ceea ce înseamnă cu 56 mai multe 
decît anul trecut.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Sala mică a Palatu
lui) : Seară de cvartete. Interpre
tează Cvartetul „Philarmonia" — 
20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Cui i-e frică 
de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Floare de 
cactus — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30, (la grădina „Boema") : La 
grădina „Cărăbuș4* — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 20.

cinema

Recepție cu prilejul deschiderii expoziției
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Republicii Populare Chineze la 
București, Van Țen-iuan, și directo
rul expoziției, Țzai Sin-de, au oferit, 
marți seara, o recepție cu prilejul 
deschiderii la București a Expoziției 
realizărilor în construcția socialistă a 
Republicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale economice, ai orga
nizațiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, ziariști.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale a Republicii Popu

lare Chineze, condusă de Li Sui-cin, 
ministrul industriei de mașini nr. 1, 
care se află într-o vizită in țara 
noastră.

Printre invitați se aflau, de ase
menea, șefi ai misiunilor diplomati
ce acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Chineze la Bucu
rești, Van Țen-iuan, și ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
din țara noastră, loan Avram, au 
toastat pentru dezvoltarea prieteniei 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre popoarele român și chinez, 
pentru continua înflorire multilatera
lă a celor două țări, în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Mao 
Tzedun. în sănătatea tuturor celor 
prezenți la această manifestare.

(Agerpres)

Filmul „Apa ca un bivol 
negru" (producție a stu
dioului „București") este
filmul unor tineri cineaști 
despre calamitățile na
turale din primăvara a- 
nului trecut. O mărturie 
înregistrată pe peliculă în 
zilele tragice și eroice ale 
inundațiilor și care — păs- 
trindu-și valoarea de do
cument — dobîndește va
lențe de eseu cinemato
grafic pe tema înfruntării 
oamenilor cu natura dez
lănțuită. Autorii (Andrei 
Cătălin Băleanu, Petre 
Bokor, Dan Pita, Mircea 
Veroiu, Youssouff Aidaby, 
Roxana Pană, Stere Gulea, 
Dinu Tănase, Iosif De- 
miain. Dan Naum, irig. 
Bogdan Cavadia — regi
zori, filmologi, operatori, 
tehnicieni reuniți pe gene- 
rjcul filmului sub titlul co
mun de realizatori) s-au 
angajat în realizarea aces
tui film sub imperiul soli
citărilor unor realități uma
ne și sociale cu caracter de 
excepție dar profund sem
nificative în eșenta lor.

Privit astăzi, la un an 
după evenimentele pe care 
le evocă, filmul are mo
mente de intensă emoție. 
Imagini de reportaj, sec
vențe de anchetă cinemato
grafică cu virtuți de cine- 
verit.e, filmări cu rezonanțe 
simbolice se completează pe 
ecran certificînd sensibilita
tea și resursele profesionale 
ale autorilor, intuiția lor, 
capacitatea de a surprinde 
realități și psihologii, e- 
fortul de a reliefa adevă
rul vieții. în centrul aten
ției sînt oamenii — oa
meni care povestesc prin 
ce au trecut ; aparatul de 
filmat stăruie asupra unor 
fizionomii expresivei, asu

pra unei priviri sau a u- 
nui gest la fel de elocven
te ca și cuvintele de un 
extrem dramatism în sim
plitatea și spontaneitatea 
lor. Oameni veghind' apele 
în creștere în timp ce me- 
gafoanele cheamă la luptă 
împotriva stihiei, oameni 
care au văzut apele năvă
lind „ca trn bivol negru" 
și distrugînd totul în ca
lea lor, oameni recunoscă
tori salvatorilor necunos- 
cuți care riseîndu-și vie-

CARNET PLASTIC

• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : SCA
LA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15, 
FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FESTIVAL — 9,15; 12,15; 
15,30; 18,30; 21,15, la grădină — 
20,15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 18; 
20,45, STADIONUL DINAMO —
20.30.
• Splendoare în iarbă : CAPITOL
— 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21. )
• Sprijiniți-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, GRADINA CAPI
TOL — 20,15; 22,15, ARENELE RO
MANE — 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCEGI — 10; 16; 19,30, la grădină
— 20,15, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19.30, TOMIS — 9; 12,30; 16, la
grădină — 20, GRADINA DOINA
— 20, GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.

• Mihai Viteazul : DOINA — 11,30; 
15,30; 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
o Sfintui la pindă : 9; 10,30; 12,30;
14.30, Salvatore Giuliano : 16,30;
18.45, Spellbound — 21 : CINEMA
TECA* (sala Union).
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? 
CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
• Bătălia de pe Neretva : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Serata : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Dă-i înainte, cowboy : FERO
VIAR — 8,45 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, la grădină —
20.45.
• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,3p; 20,45.
• Cinci pentru infern : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină —
20.30, *
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
DACIA — 8,45—20 în continuare, 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 20,15.
• Printre colinele verzi : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : PACEA — 15,30; 
19.
e Clanul sicilienilor : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
o Prețul puterii : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
e Cei trei care au speriat Vestul: 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : AURORA — 
9; 12,30; 16,30, la grădină — 20,15.
• Regele Lear ; MIORIȚA — 10,30; 
16; 19,30.
• Los Tarantos : MOȘILOR — 
15,15; 17; 18,45; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
COSMOS — 15; 17,45; 20,30.
• Cazul C.L. : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Omul din Sierra : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20.
• Vagabondul : LAROMET — 
15,30; 19.

nea, înregistrarea relatări
lor verbale, comentariul 
sonor, montajul. O men
ționăm împreună cu preo
cuparea autorilor de a e- 
vita deopotrivă insistența 
pe aspecte șocant-natura- 
liste sau accentele grandi
locvente. Ținuta de an
samblu a filmului, ca și, 
în primul rind, faptul că 
tinerii realizatori au debu
tat răspunzînd unei arză
toare solicitări a actualită
ții sânt, incontestabil, de

puneau — mai ales în ca
zul unui film proiectat la 
un an după evenimentul la 
care se referă — dezvălui
rea, prin intermediul im
presiilor imediate, a unor 
semnificații mult mai am
ple, de profunzime, ale 
crîncenei încercări din mai 
1970.

Filmele realizate cu e- 
xemplară operativitate de 
reporterii televiziunii sau 
de documentariștii studiou
lui „Alexandru Sahia" au

„Apa ca un bivol negru"

cronica filmului

țile i-au scos din puhoaie, 
oameni care vorbesc des
pre copilul pe care „l-au 
avut" sau care sint urmă
riți de strigătul de ajutor 
al celor ce n-au mai putut 
fi salvați, oameni care aș
teaptă să 6e mute in 
blocuri nou construite și 
oameni care așteaptă re
tragerea apelor pentru a-și 
reface casa, grădina — o 
gamă largă de ipostaze și 
reacții umane, avînd girul 
autenticității imaginilor 
surprinse pe viu.

Autenticitatea este o ca
litate esențială a acestui 
film, o calitate căreia îi 
sint subordonate — într-o 
reușită sinteză — imagi-

bun augur pentru evoluția 
lor ulterioară Dar credem 
că tocmai în perspectiva 
acestei evoluții e necesar 
să ne oprim asupra unor 
limite, deloc neglijabile, 
ale filmului „Apa ca un 
bivol negru".

Este vorba despre o a- 
nume unilateralitate a 
imaginilor selectate de tu
torii filmului, despre su
pralicitarea unei singure 
dimensiuni a realităților 
evocate : tragismul, o a- 
nume situare a faptelor 
sub zodia fatalității. De
sigur, un documentar ar
tistic despre inundații poa
te fi un poem al durerii, 
însă rigorile genului im-

surprins — cu răscolitoare 
autenticitate — nu numai 
durerea, dar și eroismul 
acelor împrejurări. Au fost 
filme „de campanie", ve
ritabile jurnale de front.

„Apa ca un bivol negru" 
este un film de-altă fac
tură. dar pornind la reali
zarea sa, autorii ar fi tre
buit să înregistreze aspec
te caracteristice pentru 
întreaga complexitate a 
momentului, pentru rele
varea dimensiunilor sale e- 
tice și sociale. Sînt invocate 
operațiunile de salvare, 
participarea armatei etc., 
filmul începe și se termină 
cu imagini ale noilor con
strucții, însă evocarea se

păstrează într-un orizont 
închis și abia dacă aminteș
te acea hotărire eroi
că, sublimă cu care oa
menii — înfrîngîndu-și du
rerea — au înfruntat și 
au supus natura dezlănțui
tă într-o deplină și reve
latoare unitate de acțiune 
și de ideal. De aceea, ca 
document cinematografic 
— pentru că „Apa ca un 
bivol negru" are in primul 
rind acest caracter — fil
mul rămîne dator realită
ții, cu deosebire în releva
rea solidarității umana, 
capacității de mobilizare a 
colectivităților pentru a 
înfrunta și depăși impre
vizibila încercare.

Entuziasmul, calitățile 
profesionale eerte, ma
niera modernă de a po
vesti cinematografic sint 
atu-uri deosebit de preți
oase, care impun atenției 
numele semnatarilor aces
tui film. Pentru a fi puse 
deplin in valoare ele au 
nevoie însă de suportul u- 
nei înțelegeri mai active, 
mai cuprinzătoare a me
nirii cinematografului ca 
instrument al afirmării 
unor idei, ca mijloc de in
vestigare și de analiză 
multilaterală a realității, 
de reflectare a sensurilor 
profunde ale fenomenelor, 
ale dezvoltării sociale. 
Este o problemă care de
pășește în fapt cazul fil
mului „Apa ca un bivol 
negru" — o problemă pusă 
în discuție și cu prilepil 
altor producții cinemato
grafice șl care rămîne de 
cea mai mare actualitate.

D. COSTIN
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• TANASIS FAPPAS
Galeriile de artă „O- 

rizont" găzduiesc, in 
aceste zile, o expoziție 
de pictură care poate 
ocaziona o fructuoasă 
analiză a argumentelor 
care pledează pentru 
permanența artei figu
rative, pentru posibili
tățile de armonioasă 
conviețuire cu moda
litățile contemporane 
ale artei. Este o expo
ziție de artă militan
tă, a unui artist mili
tant. Ea dovedește că 
în măsura în care 
fiecare om este pur
tătorul unei con
științe, în măsura in 
care nici un ins nu 
poate exista în afara 
condiției istorice, co
municările cu conștiin
ța colectivă a societății 
nu-i pot rămîne indi
ferente. Expoziția lui 
Tanasis Fappas ne con
vinge că un tablou 
poate fi, deopotrivă, o 
suprafață pictată cu 
sensibilitate și un e- 
moționant document 
de viață, o proiectare 
critică în istorie. Dacă 
estd adevărat că pic
torii văd cu ochii dar 
pictează cu sufletul, 
atunci se poate afirma 
că Tanasis Fappas pic
tează cu tot sufletul, 
că pictura sa este o 
emoționantă confesiu
ne, o cronică scrisă cu 
sîngele 
sfîșiate 
iului.

Dar, 
ceste calități, nu tre
buie să se creadă că 
pictura lui Tanasis 
Fappas ignoră virtuțile 
culorii, că ea se rea
lizează doar pe planul 
sentimentelor ; ar fi 
neadevărat și nedrept 
pentru că tablourile 
sale abundă de taini
ce armonii, pentru că 
materia colorată este 
supusă unei riguroase 
organizări compozițio
nale, în care elementul 
linie intervine ca un 
accent, ca un factor de

unei tinereți 
de anii războ-

subliniind a-

expresivă cristalizare. 
Mai trebuie precizat 
că Tanasis Fappas nu 
a ajuns cu ușurință 
arici, că, dimpotrivă, e- 
voluția lui artistică a 
fost grea, încrîncenată 
aș spune. Cu ani in 
urmă am fost martorul 
unei întîmplări semni
ficative, cînd, după o 
îndîrjită muncă, rezul
tatul a fost distrugerea 
lucrării de care Fappas 
era nemulțumit. Și 
iată-1 acum pe acest 
om, care a crezut fără 
șovăială în adevărul 
artei sale, în mesajul 
artei sale, reușind să 
depășească propriile 
sale limite, invitîndu- 
ne la prima sa expozi
ție personală, în fapt 
o admirabilă încununa
re a eforturilor sale, o 
atestare a împlinirii 
artistice.

Spuneam că pictura 
lui Tanasis Fappas
este o adevărată cro
nică ; mai trebuie
spus că scrierea ei se 
realizează cu ajutorul 
chipului omenesc, În
semn expresiv al seis
melor sufletești, al 
marilor mișcări opera
te în sînul peisajului 
istoric contemporan. 
Cu numai cîteva ex
cepții, din 55 lucrări 
expuse, picturile sale 
înfățișează oameni : 
luptători, haiduci, gre
viști, dar mai ales 
mei, soții, mame, 
rori care așteaptă 
demnă tristețe pe 
ce au plecat. Nimic 
discursiv, nimic tea
tral în compozițiile în
chinate anilor de luptă. 
Fappas cultivă medi
tația, tragismul gestu
rilor încremenite care 
spun mai mult decît o 
întreagă tiradă.

Ne-am putea aștepta 
să întîlnim în pictura 
lui Tanasis Fappas iz
bucniri cromatice pu
ternice, tonuri tari, cu 
intensități solare. în 
consens cu întreaga sa

se 
a-

o-
în 
ca 
cu 

din

fe- 
su- 
cu 
cei

experiență de viață, 
gama cromatică este 
surdinizată, acordurile 
evită sonoritățile pen
tru a coborî în zona 
vibrațiilor adinei, care 
vor și reușesc să evo
ce complexitatea trăiri
lor sufletești.

Folosind scheme com
poziționale simple, în 
care precumpănesc 
organizările pe verti
cal^, Fappas ordonează 
culoarea în suprafețe 
largi, juxtapunind to
nuri potolite, care 
armonizează fără
parente dificultăți. A- 
tenția se concentrează 
asupra chipurilor 
menești dar nu 
sens anecdotic, ci 
imagine plastică, 
valențe proprii
punct de vedere expre
siv. Cu alte cuvinte, 
Fappas reușește să sta
bilească un perfect a- 
cord între culoare, li
nie, compoziție, pre
text pictural, pentru a 
ilustra tocmai ceea ce 
constituie subiectul 
principal al tablourilor 
sale : conștiința isto
rică. Portretele de fe
tițe sau maternitățile 
exprimă 
ment de 
dere în 
și compozițiile cu te
mă declarat revoluțio
nară.

Este evident că, pen
tru Tanasis Fappas, 
pictura nu este doar o 
îndeletnicire artistică, 
ea este, în primul rind, 
expresia unei atitudini. 
O artă sinceră, o artă a 
răspunderilor. Pedala 
tragică nu este descu- 
rajantă, căci implică, 
dimpotrivă, îndrăznea
la de a privi lucrurile 
în față, faptele trecu
tului. Adînca sa cre
dință în om, revărsată 
în ochii copiilor și 
luptătorilor pe care l-a 
pictat cu atîta dragos
te, este dătătoare de 
optimism.
Vaslle DRĂGUȚ

același senti- 
gravă răspun- 
fața vieții ca

• LUCIA IO AN
Lucrările pe care 

Lucia loan le prezin
tă în cadrul noii sale 
expoziții (Galeriile de 
artă „SIMEZA") se 
concentrează și de a- 
ceastă dată asupra e- 
vocării, cu incontesta
bilă personalitate, a 
oamenilor și vieții de 
pe străvechiul pămînt 
românesc. Săvîrșită în 
cadrul firescului, mo
destiei și discreției — 
o asemenea fidelitate 
impune cu atît mai 
mult cu cît ea apare 
ca martoră și rod al u- 
nei impostații funda
mentale, de o admira
bilă consecvență față 
de fapte și mituri de
finitorii. Nu numai 
ciclul de lucrări intitu
lat „Mit", dar între
gul univers problema
tic pe care-1 pune în

expoziția 
preocupa-

evidență 
ilustrează 
rea de a investiga pla
nurile cele mai intime 
ale unui teritoriu spe
cific. Prețuind și iu
bind acest decor, 
ceremonii vechi de 
secole — Lucia Ioan a 
găsit și modul de a le 
povesti grafic fără să 
alunece în anecdotic 
sau ilustrativ. Pasiu
nea de a descrie e în
trecută de pasiunea de 
a construi. Căci nu as
pectul exterior pare să 
o intereseze pe artis
tă, cît efectul, atmos
fera obținută cu ajuto
rul lor.

Unitatea, 
extrem de 
particulară 
bate imagine 
imagine lucrările a- 
cestei expoziții se da-

substanța 
omogenă și 

care stră- 
după

torează tn egală măsu
ră unui mediu bogat 
în frumusețe nepieri
toare, dar și unor cali
tăți de ordinul pictu
ralității. Ochiul lucid, 
cercetător din „Por
tret" concentrează par
că simbolic intențiile 
acestei manifestări pla
sate sub semnul unui 
lirism obiectiv, de 
substanță intelectuală.

O anumită simplifi
care a mijloacelor se 
impunea de la sine, 
tocmai pentru a sur
prinde mai bine stratul 
profund, inefabil care 
unifică elementele a- 
cestui univers folclo
ric ; pentru a transmi
te pînzei un plus de 
încărcătură emoțională.

Marina PREUTU

0 expoziție de desene
a pionierilor

din România și Finlanda
Expoziția deschisă 

zilele acestea la Pala
tul Pionierilor din 
București găzduiește 
lucrări de desen apar- 
ținind copiilor din Ro
mânia și din Finlanda. 
Ceea ce farmecă pe 
privitor, ceea ce în
deamnă la reflecție este 
exuberanța cu care no
țiunile rezumate în 
titlul manifestării, Co
pilărie, Culoare, Prie
tenie, îmbracă vibrația 
sincerității, a prospeți
mii.

De la un capăt la al
tul al panourilor, frea
mătă culoare, se expri
mă pe sine o vîrstă, 
trăiește o sete de cu
noaștere și prietenie. 
Intr-un stîngaci, dar 
expresiv desen, al șco
larului de 12 ani. Ar
tere Parikka, din Ylen- 
talo —Huvinkăă, doi 
stegari desfășoară tri
colorul românesc și 
drapelul de stat finlan
dez. Mesajul expoziției 
se configurează astfel 
nuanțat și îngemănat, 
prin dialogul a două 
fonduri spirituale, prin 
ecourile-virtualități a 
două școli naționale 
de pictură.

Gazdele, copiii •— 
desenatori din Româ
nia — s-au remarcat 
deja, în anii din urmă, 
în cadrul unor mani
festări naționale și in
ternaționale de presti
giu. Albume precum 
„Lumea colorată a co
pilăriei" și „Dăruiți 
copiilor vopsele", edi
tate de C.N.O.P., am
plele expoziții găzduite 
la Muzeul Simu, la 
Sala Dalles, sau — re
cent — în holul Insti
tutului de Arhitectură 
au înscris pe cartea 
de vizită a micilor ar
tiști laurii unei apre
cieri unanime. Actuala 
expoziție prilejuiește o 
reîntîlnire, la numai 
citeva săptămîni după 
închiderea expoziției 
„Bucuria anilor mei", 
cu ceea ce tinde a se 
constitui într-o ade
vărată tradiție cultu- 
ral-artistică a mișcării 
noastre pionierești. 
Constelate cu prospeți-

me și har, panourile 
expoziției aduc la în- 
tîlnirea cu solii nopți
lor albe mesaje ale 
unor ținuturi româ
nești unde copiii — 
îndrumați de pedagogi 
excelenți — desenînd 
în masă, configurează 
adevărate explozii na
tive de fantezie, culori 
și prospețime (Școlile 
din Vulturești — Ar
geș, Bolintin sau Afu
mați — Ilfov, Școala 
de arte plastice nr. 3 
— București ș.a.).

Prin desene, îi cu
noaștem pe copii așa 
cum sînt ei. Rigorile 
artei sînt dominate de 
tot ce au ei în privire, 
în suflet, în conștiință. 
Portretele pe care și le 
desenează — lor în.și- 
le sau colegilor, prie
tenilor — conțin accen
te inefabile care fac 
dificilă transpunerea 
lor lexicală. în fața 
sugestivului portret- 
compoziție — „4 prie
teni" de Sinikka Aar- 
ninsalo (11 ani), zăbo
vești fermecat de acui
tatea transpunerii în 
decorativ, vestimenta
ție, cadru, a identității 
psihologice cu subiec
tul abordat, lucrare că
reia îi răspunde de pe 
panouri învecinate, cu 
același patos infantil 
al afirmării în decora
tiv, în game pronun
țat mai calde, desenele 
unor copii din Româ
nia, precum „Frații" 
de Pîrvu Ion (munici
piul Gh. Gheorghiu- 
Dej) sau „Colega mea" 
de Tonciu Ioana (Afu
mați, Ilfov).

La fabuloasa vîrstă 
a acestor autori, totul 
solicită atenția virtua
lului artist. Nimic din 
ceea ce îi oonstelează 
primii ani de viață nu 
scapă atenției lor avi
de. Remarci astfel, atît 
în desenele copiilor 
finlandezi, cît și în cele 
ale gazdelor, o mare 
varietate tematică, pre
ponderența universului 
familiar lor — școala, 
familia, prietenii, par
cul sau circul, orașul 
sau satul natal, precum 
și utilizarea unor ge-

nurl și tehnici pictu
rale foarte diverse, de 
la figurativul naiv la 
îndrăznețe jocuri cro
matice și stilizări.

Paleta pe care ne-o 
destăinuie generos se
lecția finlandeză ca și 
cea românească, de 
altminteri, este aceea 
a însetării de culori 
calde, exprimarea di
rectă a copilului, stîn- 
găciile convertindu-se 
cel mai adesea în sem
ne ale autenticității. 
Sub raza unei aseme
nea aspirații native 
spre căldura culorii, 
spre neprevăzutul de
senului, gestul artis
tic al copilului tinde 
a-și depăși fragilitatea. 
Simpla „reflectare a 
unui subiect" trece, 
încă la această vîrstă, 
intîia treaptă — ori- 
cît de fragilă ar fi 
— a inserției în social. 
Lucrări pe o tematică 
variată, printre care 
desenul-afiș „Polua
rea", datorat lui Asko 
Sara-aha (12 ani), su
gerează tonic faptul 
că vîrstă copilăriei — 
și nu numai pe meri
dian finic — receptea
ză din mediul încon
jurător, o dată cu flo- 
rilegiile frumosului și 
duioșiei, asonanțe și 
întrebări ale lumii în 
care cresc.

Echilibrate valoric, 
cele două selecții na
ționale prezintă înge
mănate mlădițe cărora, 
faptul de a se fi aflat 
reunite într-o aseme
nea manifestare prie
tenească le oferă o ex
celentă amintire, do
rința de a se cunoaște 
tot mai bine în viitor.

Este meritul celor 
două organizații de co
pii, „Uniunea Demo
cratică a Pionierilor 
Finlandezi șl Organi
zația Pionierilor din 
Republica Socialistă 
România, de a fi pri
lejuit asemenea întîl- 
niri, sub semnul dese
nului și fanteziei co
piilor celor două țări.

Mihai NEGUEESCU
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Deschiderea lucrărilor

celui de-al lll-lea Colocviu

in problemele securității și cooperării

în Europa organizat de Â. D. I R. I

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno - cehoslovace

Marți au început la Consiliul de 
Miniștri lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, iar 
delegația guvernamentală cehoslovacă 
de Jan Gregor, vicepreședinte al gu
vernului.

La lucrările sesiunii participă re-

prezentanți ai unor organe centrale 
economice din cele două țări.

A fost prezent ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek.

Sesiunea examinează probleme pri
vind dezvoltarea, in continuare, a 
relațiilor de colaborare și coopera
re economică și tehnico-științifică 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

Consfătuirea miniștrilor sănătății

din țări socialiste
Marți, In cea de-a doua zi a lucră

rilor consfătuirii miniștrilor sănătă
ții din țări socialiste, care se desfă
șoară la București, au continuat dez
baterile asupra problemelor privind 
bolile cronice ale aparatului respira
ta.-.

Luînd cuvîntul, delegați ai țărilor 
participante au expus referate în le
gătură cu depistarea precoce, eviden
ța și tratamentul afecțiunilor pulmo
nare cronice, importanța examenelor 
radiologice în masă, prognoza cerce
tărilor științifice în acest domeniu, 
invaliditatea produsă de aceste boli.

utilizarea metodei epidemiologice în 
studiul bolilor cronice și altele.

în cursul aceleiași zile a avut loc 
o „masă rotundă", organizată pe tema 
colaborării între țările socialiste în 
domeniul sănătății publice și științe
lor medicale.

★
După-amiază, șefii delegațiilor și 

specialiștii au vizitat Institutul de 
ftiziologie din București.

Seara, participanții au asistat la un 
spectacol folcloric prezentat de an
samblul artistic „Rapsodia română".

(Agerpres)
La București a început, marți di

mineață, Colocviul șțiințific euro
pean, cu tema „Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa : 
etape, proceduri, conținut", care se 
desfășoară, timp de trei zile, sub 
auspiciile Asociației de Drept Inter
național și Relații Internaționale din 
România (A.D.I.R.I.).

Această manifestare continuă se
ria intîlnirilor de acest fel inițiate 
și găzduite de A.D.I.R.I., in 1959 și 
in 1970. Ca și reuniunile precedente, 
actualul colocviu oferă celor întru
niți la masa dezbaterilor — oameni 
de știință, experți și specialiști în 
domeniul relațiilor internaționale — 
posibilitatea unui schimb deschis de 
opinii și idei, unei confruntări rod
nice, constructive, a punctelor de 
vedere in problema securității și coo
perării europene, problemă majoră a 
vieții internaționale, care preocupă 
țările continentului nostru. Partici
panții au, de asemenea, prilejul de a 
formula sugestii și propuneri con
crete cu privire la pregătirea și or
ganizarea Conferinței generale euro
pene, adueîndu-și, astfel, contribuția 
la găsirea celor mai bune metode și 
proceduri care să asigure succesul 
proiectatei conferințe, la opera de 
destindere și normalizare a raportu
rilor intereuropene.

La ședința de deschidere au parti
cipat Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
terne.

Președintele A.D.I.R.I., prof, 
docent Traian Ionașcu, a rostit 
vîntul inaugural, salutindu-i pe
prezenți și urîndu-le succes în des
fășurarea lucrărilor.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat, apoi, ci
tire Mesajului președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, adresat 
participanților la colocviu.

Mesajul ,a fost urmărit cu atenție 
și primit cu interes de întreaga asis
tență.

Directorul Institutului olandez de 
relații internaționale, L. G. M. Ja
quet, a mulțumit, in numele parti- 
cipanților, pentru mesajul transmis, 
pentru atenția pe care șeful statu
lui român o acordă colocviilor orga
nizate de A.D.I.R.I., subliniind, in 
acest context, aportul însemnat al 
României la statornicirea unui cli
mat de pace, colaborare. încredere, 
stimă și înțelegere reciprocă în Eu
ropa, in lume.

La lucrări iau parte : Liubîvoje 
Acimovici, director al secției de rela
ții internaționale de la Institutul de 
politică și economie internațională — 
Belgrad ; Osmo Apunen, director al 
Institutului finlandez de relații in
ternaționale — Helsinki ; Anna Be- 
bj-its, director al Direcției studii din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare ; Christopher Bertram, 
director adjunct al Institutului de 
studii strategice — Londra ; Marie- 
Thârese Bockstaele, secretară de re
dacție a revistei „Chronique de Poli
tique etrangere" a Institutului regal 
de relații internaționale — Bruxelles ;

ex-
dr. 
cu
cei

O. T. Bogomolov, director al Insti
tutului de economie a sistemului 
mondial socialist — Moscova ; Kata
rina Brodin, cercetător la Institutul 
suedez de relații internaționale — 
Stockholm ; Vladimir Brusskov, di
rector adjunct al Institutului inter
național pentru pace — Viena ; John 
C. Campbell, membru al Consiliului 
de relații externe — New York ; Ion 
Ceterchi, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România ; Jor- 
gen Gronnegaard Christensen, de la 
Institutul de științe politice al Uni
versității din Aarhus ; Lefkos deri
des, președintele Baroului din Cipru ; 
Emmanuel Coppieters, director gene
ral al Institutului Regal de Relații 
Internaționale — Bruxelles ; Marga
ret Cornell, redactor la „World To
day", reprezentantul Institutului Re
gal de Relații Internaționale — Lon
dra ; V. I. Dașicev, cercetător prin
cipal la Institutul de economie mon
dială și relații internaționale — 
Moscova ; Wilhelm Ersil, șef de sec
ție la Institutul de relații internațio
nale din Potsdam — Babelsberg ; 
Nicolae lotino, director științific al 
Asociației de Drept International și 
Relații Internaționale — București ; 
Jean Freymond, de la Institutul u- 
niversitar de înalte studii interna
ționale — Geneva ; Johan Galtung, 
director al Institutului internațional 
de cercetări asupra păcii — Oslo ; 
Curt Gasteygcr, director adjunct al 
Institutului Atlantic — Paris ; Pferre 
Genevey, controlor general la Cen
trul de studii de politică externă — 
Paris ; Edwin Glaser, membru al 
Consiliului Executiv al A.D.I.R.I. — 
București ; William Griffith, profesor 
la Institutul de tehnologie din 
Massachusetts — Cambridge ; Jd^zef 
Halăsz, de la Universitatea „Karl 
Marx" — Budapesta ; B. M. Haloșa. 
cercetător principal la Institutul de 
economie mondială și relații inter
naționale — Moscova ; Werner Hă- 
niseh, profesor la Institutul de re
lații internaționale din Potsdam — 
Babelsberg : Pierre Ilassner, cer
cetător la Centrul de studii ale re
lațiilor internaționale al Fundației 
naționale de științe politice — Pa
ris ; Ursula Herzog, de la Institutul 
de relații internaționale din Pots
dam — Babelsberg : Jukka Huopa- 
niemi, de la Institutul de politică 
externă al Universității din Helsinki; 
Andrew Janos, profesor la Universi
tatea din California — S.U.A. ; L. G. 
M. Jaquet, director al Institutului o- 
landez de relații internaționale — 
Haga : Samuel Karres, șef de de
partament U Fundația ..Friedericb 
Ebert" — Bonn : lean Klein, cerce
tător la Centrul de studii de politică 
externii — Paris ; V. M. Kuliș, pro
fesor, șef de sector la Institutul de 
economie mondială și relații inter
naționale — Moscova ; Luiz Legaz y 
Lacambra, director al Institutului de 
studii politice — Madrid ; Sverre 
Lodgaard, cercetător la Institutul in
ternațional de cercetare asupra păcii 
— O31o ; Gene Lyons, director al 
Departamentului de științe sociale al 
UNESCO ; Cesare Merlini, director

al Institutului de relații internațio
nale — Roma ; Jean Mejriat, direc
tor al Centrului de relații interna
ționale al Fundației naționale de 
științe politice — Paris ■ Jerzy Mo- 
rawsky, director adjunct al Institu
tului polonez de relații internaționale
— Varșovia ; Costin Murgescu, mem
bru corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, redactor-șef 
al Revistei române de studii interna
ționale — București ; Djuro Nincici, 
de la Secretariatul de Stat al Aface
rilor Externe al R.S.F. Iugoslavia : 
I. I. Orlik, de la Institutul de econo
mie a sistemului mondial socialist — 
Moscova ; Michael Palmer, de la 
Trustul Federal pentru Educație și 
Cercetare — Londra ; Ranko Petko- 
vici, redactor-șef al Revistei de po
litică internațională — Belgrad ; 
Werner Pfeifenberger, profesor la 
Universitatea din Salzburg, repre
zentant al Centrului internațional de 
cercetări — Salzburg ; Cristian Po- 
pișteanu, redactor-șef al revistei 
„Magazin istoric" — București ; Veli- 
mir Popovici, de la Televiziunea iu
goslavă ; Eberhard Schnlz, director 
adjunct al Institutului de cercetări al 
Societății germane de politică exter
nă — Bonn ; Urs Schwarz, profesor 
la Institutul universitar de înalte 
studii internaționale — Geneva ; Jean 
Siotis, consultant al ~ 
pean al Fundației 
pacea internațională 
fesor la Institutul 
înalte studii internaționale 
neva ; Andere Sjaastad, profesor la 
Institutul norvegian de relații inter
naționale — Oslo ; Albert de Smaele. 
președintele Consiliului central eco
nomic — Bruxelles ; Peter Smithers, 
de la Institutul internațional pentru 
cadre și cercetare de pe lingă O.N.U.
— U.N.I.T.A.R. ; Franco Soglian, șef 
de secție la Institutul de studii și 
relații internaționale — Milano ; Ma
nuel Solana Sanz, secretar al Insti
tutului de studii politice — Madrid ; 
Akke Sparring, director al Institutu
lui suedez de relații internaționale — 
Stockholm ; Robert Spencer, profe
sor, membru al Institutului canadian 
de relații internaționale — Toronto ; 
Barbara Spinelli, colaboratoare la 
Institutul de afaceri internaționale
— Roma ; C. Maxwell Stanley, pre
ședintele Fundației „Stanley-Musca- 
tino" — Iowa — S.U.A. ; Janez Sta- 
novnik, secretar executiv al Comi
siei economice O.N.U. pentru Europa, 
reprezentant al secretarului general 
al O.N.U.. U Thant ; Gheorghi Ște- 
fanov, șef de secție la Institutul de 
politică internațională — Sofia; 
Wolfgang Strasser, secretar ge
neral al Asociației austriece de 
politică externă și relații inter
naționale — Viena ; Iindrich Tisler, 
de la Institutul de relații in
ternaționale — Fraga ; Nikolai Todo
rov, director al Institutului de poli
tică internațională — Sofia ; I. Veki- 
lov, asistent-șef la catedra de drept 
internațional a Universității din So
fia ; Joszeph Wiejacz, de la Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Polone.

Centrului euro- 
Carnegie pentru 
— Geneva, pro- 
universitar de 

Ge-

(Agerpres)

in industria locală timișană

Prestațiile de servicii
către populație-un sector 

in pină dezvoltare
Ponderea industriei locale în eco

nomia județului Timiș crește an de 
an. în 1971, bunăoară, unitățile a- 
parținind direcției județene de in
dustrie locală urmează să realizeze 
o producție globală in valoare de 
peste 1 miliard de lei. în principal, 
contribuția cea mai mare la atin
gerea acestui plafon valoric o aduc 
întreprinderile cu puternice sectoa
re industriale ca „Electrometal", 
„Extraceram", „Banatul" și Combi
natul de industrie locală din Timi
șoara, unde se fabrică o gamă largă 
de produse industriale și pentru 
populație.

De la tovarășul inginer Ioan Stai- 
cu, directorul direcției județene a 
industriei locale, am aflat că șase 
din cele șapte întreprinderi apar- 
ținînd industriei locale execută 
prestații către populație. Ca urma
re, gama de prestații de servicii în 
municipiile și orașele județului a 
crescut an de an. Industria locală 
asigură prestații în următoarele do
menii : spălătorii, curățătorii chi
mice și vopsitorii, tăbăcit piei și 
confecții din piele (cu materialul 
clientului), geamuri și oglinzi, 
transport de gheață și sifon la do
miciliu, reparații mobilă și tapițe
rie, auto-service, confecții metalice 
și alte activități atît la Timișoara 
și Lugoj, cit și in orașele Sînnicolau 
Mare și Deta. Prin grija consiliului 
popular al județului se dezvoltă 
continuu și baza materială necesară 
prestării acestor servicii. La Timi
șoara s-au dat în folosință două 
spălătorii-curățătorii de tip rapid 
și o spălătorie-curățătorie și vopsi- 
torie de tip industrial, ceea ce a 
determinat creșterea capacității de 
servire a populației de la 200 tone 
pe an obiecte la spălat în 1969 la 
700 tone pe an în 1971, iar la cură
țat chimic de la 80 la 250 tone pe 
an. O dezvoltare susținută cunoaște 
unitatea auto-service din Lugoj, in
dustria locală fiind singura care a- 
sigură asemenea prestații în mu
nicipiul de pe Timiș. Astfel, au fost 
puse în funcțiune instalațiile de 
spălat și gresat, iar în prezent se 
află in curs de amenajare atelierul 
de reparat tinichigerie și vopșitorie, 
care vor fi date în folosință în tri
mestrul III a.c. Ca urmare, capa
citatea de prestații către automo- 
biliști va crește de trei ori. Tot 
Ia Lugoj urmează să fie pusă în 
funcțiune o unitate de spălat și cu
rățat chimic tip rapid, cu o capaci
tate de 100 tone de obiecte pe an.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

Cu prilejul aniversării a 150 de ani 
de la mișcarea revoluționară din 1821

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la mișcarea revoluționară de 
la 1821. marți la amiază la Liceul 
„Tudor Vladimirescu" din București 
a avut loc solemnitatea dezvelirii 
bustului conducătorului acestei miș
cări — Tudor Vladimirescu.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, Comitetului 
P.C.R. al sectorului 7. Comitetului 
pentru cultură și artă al munici
piului București, Ministerului învă- 
țămintuiui. cadre didactice și .elevi ai

liceului, precum și ai altor licee și 
școli bucureștene.

în fața bustului, care imortalizea
ză chipul lui Tudor Vladimirescu — 
realizare a artistului poporului Ion 
Irimescu — profesorul Constantin 
Ciurea, directorul liceului, a evocat 
viața și personalitatea marelui revo
luționar român, luptele și acțiunile 
desfășurate in numele libertății și 
dreptății sociale de luptătorii de la 
1821.

(Agerpres)

0 delegație a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție 

a plecat în Italia
Marți dimineață a plecat la Roma 

o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii Na-

ționale, care, la invitația Ligii Na
ționale a Cooperativelor și Ajutoru
lui Mutual și a Alianței Naționale 
a Țăranilor din Italia, va face o vi
zită în această țară.

Plecarea ministrului afacerilor interne 
in Republica Democratică Populară a Yemenului

Ministrul afacerilor interne al Re
publicii Socialiste România, Cornel 
Onescu. care, la invitația ministru
lui de interne al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, Mu
hammed Saleh Mutee’a, va face o

vizită în această țară, a plecat marți 
dimineața la Aden.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți adjuncți ai minis
trului afacerilor interne și alte 
persoane oficiale.

încheierea vizitei ministrului educației

După o vizită de mai multe zile 
in țara noastră, delegația daneză 
condusă de ministrul educației din 
Danemarca. Helge Larsen, a părăsit 
Capitala marți dimineață. Pe aero
portul Otopeni, oaspeții au fost con
duși de Mircea Malița, ministrul în
vățămîntului, adjuncți ai ministru
lui învățămîntului, precum și de 
Torben Busck Nielsen, ambasadorul 
Danemarcei la București, și membri 
ai ambasadei.

înainte de plecare, ministrul da
nez a făcut o scurtă declarație re
dactorului Agenției „Agerpres" Adi
na Constantinescu. în convorbirile 
purtate cu ministrul învățămîntului 
român — a declarat interlocutorul 
— au fost examinate posibilitățile 
de lărgire a contactelor și cooperă
rii dintre cele două țărț în dome-

invățămîntului, prin creșterea 
numărului de schimburi reciproce 
de studenți și cadre didactice univer
sitare și alțe căi, pe care noi sîntem 
gata să le sprijinim.

Cunoscind la fata locului organi
zarea învățămîntului superior ro
mânesc din mai multe universități 
și institute politehnice, a continuat 
domnia sa, am fost plăcut impresio
nat de activitatea științifică desfă
șurată de corpul profesoral, activi
tate pe care o consider deosebit de 
folositoare studenților, ce sînt an
trenați în cercetare tocmai pentru 
a dobîndi o calificare superioară. 
Acest fapt mi-a fost demonstrat e- 
locvent de vizita la stațiunea ex
perimentală de la Pîngărați, ce a- 
parține Universității „Alexandru 
Ioan Cuza" din Iași.

Cronica zilei
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Republica Fede
rală a Germaniei. Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care, la 
invitația ministrului vest-german 
pentru educație și știință, Hans Leus- 
sink, a făcut o vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte, și alți membri ai con
ducerii C.N.Ș.T,

Au fost de 
ambasadorul 
Germaniei la 
ambasadei.

drept internațional și relații interna
ționale (A.D.I.R.I.), la I.R.R.C.S. și la 
Consiliul Central al U.G.S.R. ; au fost 
primiți la Marea Adunare Națională 
și la Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii.

față Erich Strătling,
Republicii Federale a 

București, și membri ai

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 9—15 iunie, o dele
gație a mișcării pentru pace din Chile, 
formată din Silva Solar Julio, avocat, 
deputat, membru al Mișcării de ac
țiune populară, și Meneses Luis, se
cretar al Secției relații internațio
nale a Centralei unice a oamenilor 
muncii, membru al Partidului socia
list chilian.

Oaspeții au vizitat obiective indus
triale și social-culturale din Capitală 
și din județul Constanța, printre care: 
Fabrica de confecții București, I.A.S. 
„30 Decembrie", Cooperativa agricolă 
de producție „Palazu-Mare", Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, Galeriile de artă națio
nală. Palatul Pionierilor, Spitalul de 
copii „Emilia Irza", stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre ; s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai presei și Radioului ; 
au purtat discuții la Asociația de

*
La Liceul nr. 1 din Vaslui, care 

poartă numele lui Mihail Kogălni- 
ceanu, a fost dezvelit un bust al ma
relui patriot șl cărturar român. Acest 
bust, executat în piatră, este opera 
sculptorului ieșean Vasile Condu- 
rache.

*
La invitația Consiliului popular al 

municipiului Constanța, în cadrul re
lațiilor de înfrățire intre orașe, marți 
a sosit in țara noastră o delegație a 
Consiliului municipal al orașului 
Boulogne sur Mer, condusă de pri
marul orașului, senatorul Henri Hen- 
neguelle.

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea marelui savant român 
Nicolae Iorga, Departamentul Poște
lor și Telecomunicațiilor a pregătit 
o emisiune filatelică. Emisiunea va 
reproduce portretul eminentului om 
de știință, precum și datele : 1871— 
1971.

★

Cu prilejul împlinirii a 300 de ani 
de la moartea lui Stepan Razin, con
ducătorul războiului antifeudal din 
Rusia, la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală a avut loc 
marți o seară comemorativă.

Despre personalitatea lui Razin a 
vorbit conf. univ. de. Nicolae Ceachir.

(Ager preș)

La Arad, noi tipuri
de vagoane

PRONOSPORT
Cl$TIGURILE

CONCURSULUI NR. 24 
DIN 13 IUNIE 1971

pen-

PIATRA NEAMȚ (prin telefon de 
la Gh. Baltă). — Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț a găzduit ieri o a- 
dunare festivă consacrată aniversării 
unui deceniu de activitate scenică și 
împlinirii unui veac de la înălțarea 
primei clădiri destinate teatrului. 
De-a lungul celor zece ani, scena pie- 
treană a oferit publicului amator de 
teatru 71 de premiere, din care 40 de 
piese românești.

într-o atmosferă de mare entuzism, 
participanții la adunarea festivă au 
adoptat o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

CATEGORIA I : (13 rezultate) 
variantă 10% a 91 961 iei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezulta
te) 11,6 variante a 9 513 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (11 rezul
tate) 259,4 variante a 638 lei.

Deschiderea emisiunii. Cam- 
?ionatele europene de box. 
nregistrafe de la Madrid.

Ex-Terra '71. Emisiune-con- 
curs de construcții tehnice 
pentru pionieri și școlari. Din 
imaginație ! După inspirație ' 
— temă la alegere.
Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
sta ti.
Confruntări. în dezbaterea 
opiniei publice proiectul de 
lege privind organizarea și 
conducerea unităților econo
mice de stat.

19,10 Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Telecinemateca : „Johnny
Belinda" cu Jane Wyman și 
Lew Ayres. Regia Jean Ne- 
gulesco.
Teleglob : Mongolia. Repor
taj filmat de Victor Teodoru 
și Mihai Romașcu.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Campionatele europene de 

box — sferturi de finală. 
Transmisiune directă de la 
Madrid.
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Nomenclatorul de fabricație al 
Uzinei de vagoane din Arad a 
sporit an de an, cîteva dintre 
cele mai noi realizări reprezen- 
tînd adevărate performanțe 
tehnico-constructive, de unde și 
solicitările mereu sporite din 
partea beneficiarilor interni și 
externi. Dintre acestea, se re
marcă vagoanele destinate trans
porturilor de minereuri cu o 
capacitate de 55 de tone și o 
viteză de circulație de 120 km 
pe oră. Sînt prevăzute cu plan- 
șeu rabatabil, care asigură o 
descărcare rapidă a mărfurilor. 
Totodată, acesta este și primul 
tip de vagon realizat în între
prinderea arădană care poate 
fi descărcat și prin răsturnare. 
O serie de elemente constructive 
moderne conferă vagonului pa
rametri ridicați în exploatare. 
Este vorba despre frîna tip KE 
și regulatorul de timonerie au
tomat protejat printr-o cutie e- 
tanșă ce oferă posibilitatea folo
sirii vagonului și pe căile ferate 
din țările cu climă caldă. Solu
ția constructivă adoptată dă po
sibilitatea folosirii acestui vagon 
nu numai pentru transportarea 
minereului, ci și a altor ma
teriale : nisip, balast, pietriș, ma
șini. utilaje, laminate și ele
mente de construcție.

Pe coordonatele unor perfor
manțe înalte se situează și va
gonul platformă pe 4 osii desti
nat transportării containerelor. 
Platforma are o suprafață de 50 
metri pătrați, care asigură con
diții bune pentru atingerea unei 
sarcini maxime de 60 de tone. 
Fiecare vagon este prevăzut cu 
fixatoare speciale destinate prin
derii containerelor standardizate 
de orice tip.

Noul tip de vagon clasă sub
urban realizat tot la Arad este 
destinat traficului de călători pe 
distanțe scurte. Ca o primă ca
racteristică, se remarcă asigu
rarea accesului și coborîrii prin 
două uși duble. Suspensia este 
de bună calitate, intrucît au fost 
utilizate boghiuri cu indici de 
mers ridicat. Siguranța în ex
ploatare este asigurată prin e- 
chiparea lui cu frîne de mare 
putere. Aspectul interior modern 
și confortabil este asigurat prin 
placarea pereților cu plăci me- 
laminate și o tapițerie din P.V.C. 
pe suport textil imitînd pielea. 
Izolația termică și fonică atinge 
caracteristicile celor mai bune 
realizări din alte țări.

Gabriel GOIA 
corespondentul „Scînteii*
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box Campionatele europene
în fazele decisive

FOTBAL: Astăzi primele 
meciuri ale semifinalelor

O INVITAȚIE A CLUBULUI „VOINȚA"

Aurel Mihai, Aurel Dumitrescu și C. Gruiescu in semifinale
Cea de-a 19-a ediție a campiona

telor europene de box a continuat la 
„Palatul Sporturilor" din Madrid cu 
prima reuniune a sferturilor de fi
nală.

Doi componenți 
niei. Aurel Mihai 
trescu, au repurtai 
situează printre primii patru boxeri 
ai competiției. în limitele categoriei 
semimuscă. A. Mihai a încrucișat 
mănușile eu pugilistul turc Arif Do- 
gru. După două reprize aproximaiiv 
egale, boxerul român a luat iniția
tiva luptei și prin lovituri precise și 
puternice l-a pus in dificultate pe 
adversarul său. Juriul a acordat vic
toria cu 5—0 boxerului nostru.

Campionul ediției precedente 
categoria cocoș, Aurel Dumitrescu, 
a făcut din nou un meci excelent 
dispunînd la puncte de polonezul 
Roman Gottfryd.

La categoria semimijlocie, unul 
dintre cele mai spectaculoase meciuri 
a fost cel dintre maghiarul Janos 
Kajdi (31 ani), făst campion euro
pean, și românul Victor Silberman. 
Mai tehnic, Kajdi a avut avantaj în 
primele două reprize și cu toate e- 
forturile depuse de Silberman în 
ultimul rund, victoria a revenit cu 
4—1 pugilistului maghiar.

Specialiștii prezenți la campionate 
apreciază faptul că echipa României 
(în afara celei poloneze) este sin
gura care a reușit să califice 10 pu
gilist! în sferturile de finală ale com
petiției. Printre cei calificați se află 
și Horst Stumpf (înlocuitorul de ul
timă clipă — la categoria semigrea 
— al lui Ion Monea), care l-a între-

ai echipei 
și Aurel 
t victorii

Româ- 
Dumi- 
care-i

la

>

cut la puncte pe portughezul Agveos 
Santos.

*
Aseară, pe „micul ecran", iubitorii 

boxului din țara noastră au putut ur
mări în transmisie directă partida 
dintre Constantin Gruiescu și Gustav 
Junghausz (Ungaria), din sferturile 
de finală de la categoria muscă. După 
două reprize în care a stat în espec- 
tativă, punctînd destul de rar, Gru
iescu a trecut mai decis la luptă în 
repriza a 3-a, reușind să-și adjudece 
victoria cu 5—0.

O partidă de mare spectacol, a- 
plaudată de public la categoria semi- 
mijlocie : Manfred Wolke (R.D.G.) 
— Kiriakov (Bulgaria). Wolke, cam
pion olimpic la Mexico, a impresio
nat prin claritatea loviturilor, ca și 
prin forța lor. Kiriakov printr-o re
zistență puțin comună. Victorie clară 
a lui Wolke. care se anunță favorit 
în semifinala cu italianul Lassandro, 
aseară învingător, prin oprirea me
ciului de către medic, în fața so
vieticului Abdurahmanov. Cealaltă 
semifinală și-o vor disputa maghia
rul Kajdi și turcul Sandal.

în cele două gale de astăzi, prin
tre cei ce vor încerca să se califice 
în semifinale la categoriile respec
tive sînt și românii Pometcu (pană), 
Antoniu (semiușoară), Gyorfi (mij
locie mică), Cuțov (ușoară). Năstac 
(mijlocie) și Stumpf (semigrea) — 
menționați aci în ordinea urcă
rii în ring. Așa cum s-a anunțat 
astă-noapte, la încheierea transmisiei 
T.V de la Madrid, partidele de as
tăzi ale boxerilor noștri vor fi trans
mise, de asemenea, pe „micul ecran"

» FCupei României**
• București : Metalul-Dinamo
• Cluj : Universitatea-Steaua
Astăzi se dispută meciurile 

tur ale semifinalelor „Cupei 
României" la fotbal. Echipa 
Steaua București s-a deplasat 
la Cluj, unde va primi replica 
formafiei locale Universitatea, 
in cel de-al doilea joc, progra
mat pe stadionul Giulești din 
Capitală, se vor intilni forma
țiile bucureștene Metalul 
divizia B) și Dinamo, lidera 
samentului diviziei A.

Ambele partide încep la 
17.30.

(din 
cla-
ora

în cîteva rînduri
BASCHET. — La Budapesta au în

ceput întrecerile turneului armatelor 
prietena la baschet masculin în pri
mul meci. Steaua București a întîl
nit selecționata militară a R.P.D. Co
reene. pe care a întrecut-o cu scorul 
de 83—81 (37—47).

FOTBAL. — Selecționata de fotbal 
a Cehoslovaciei a sosit la Helsinki 
în vederea meciului pe care îl va 
susține astăzi cu echipa Finlandei în 
cadrul campionatului european

ATLETISM. — Tradiționala cursă 
de marș Strasbourg-Paris a fost cîș- 
tigată in acest an de atletul Josy Si
mon (Luxemburg). învingătorul, în 
vîrstă de 38 de ani, a parcurs 520 
km în 73h 08’. realizind o medie o- 
rară de 7,150 km. Pe locul secund 
s-a clasat francezul Bracq — la 20 
min, iar locul trei a fost ocupat de 
englezul Colin Young — la 30 min.

„Baza noastră sportivă - 
deschisă pentru public

în fiecare zi"
în urma publicării articolului 

(publicat in „Scinteia" nr. 8 781), 
scrisoare, cu rugămintea de a o

Biroul clubului sportiv „Vo
ința" București — reținind sen
sul celor arătate în articolul 
„Omisiuni în sportul cu cei 
mulți", privind înființarea unor 
servicii cu caracter sportiv pen
tru cetățenii — a luat hotărirea 
ca, începind cu data de 21 iu
nie 1971, să pună la dispoziția 
populației, contra unei taxe mi
nime, baza sportivă „Voința" 
de la Pipera. Această acțiune 
face parte din ansamblul de 
preocupări ale conducerii clu
bului. în vederea lărgirii și di
versificării activității sportive 
a maselor, cu scopul de a an
grena cit mai multi cetățeni ai 
Capitalei, chiar dacă nu sînt 
membri aii clubului nostru. în
tr-o activitate sportiv-recreati- 
vă. în aer liber.

în acest scop. începind cu 
data de mai sus, clubul spor
tiv „Voința" pune la dispoziția

„Omisiuni în sportul cu cei mnlți" 
la redacție am primit următoarea 
aduce Ia cunoștința publică.

populației in fiecare zi de lu
cru, între orele 8—13, terenurile 
de fotbal, tenis, volei, handbal, 
baschet, pista de atletism, pre
cum și materialele necesare 
practicării sportului preferat. în 
aceste ore specialiștii clubului 
— profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori — vor a- 
corda asistența tehnică pentru 
fiecare participant, asigurind 
totodată și inițierea celor dor
nici de a cunoaște diferite spor
turi.

Sîntem convinși că acțiunea 
noastră va găsi un larg ecou 
în rîndul cetățenilor Capitalei, 
în rîndul tineretului, cărora ne 
străduim să Ie asigurăm petre
cerea unor ore plăcute pe fru
moasa noastră bază sportivă.
Puiu AN GHIZI.
președintele clubului sportiv 
„Voința"-București

N. N. — Ideea organizării unor asemenea activități la bazele spor
tive — sub forma prestării de servicii, contra cost — merită toată a- 
tenția. Utilizarea intensă a terenurilor sportive și a instalațiilor exis
tente de către publicul larg asigură nu numai o plăcută și reconfor
tantă activitate fizică a cetățenilor, ci creează și o sursă de venituri 
pentru proprietarii bazelor respective. Este de așteptat ca, în conti
nuare. asociațiile sportive sau oricare alt proprietar de baze și tere
nuri de sport din Capitală, ca și din toată țara, să organizeze și să 
aducă la cunoștința celor interesați, prin toate mijloacele, activitățile 
de deservire cetățenească în domeniul sportului.

Mineralierul „Vulcan** 
in prima cursă

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scînteii", Radu Apostol). — Din 
portul maritim Constanța a plecat în 
prima sa cursă mineralierul „Vulcan" 
de 12 509 tone, realizat de construc
torii de nave din Galați. Cea de-a 
4-a navă de acest tip din dotarea 
flotei noastre comerciale s-a compor
tat excelent în exigentele probe de 
mare supusă de către beneficiari. 
„Vulcan" va acosta peste cîteva zile 
In portul Bizerta-Tunisia, de unde 
va încărca minereu de fler pentru 
România. Astăzi, flota noastră mari
timă comercială dispune de 54 nave, 
totalizînd un tonaj de peste 521 000 
tone, tonaj care în actualul cincinal 
ee va dubla.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 

•Și s-a încălzit în toată țara. Cerul a 
fost variabil, mal mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit, eu unele 
intensificări în regiunea de munte. 
Temperatura aerului la ora 1« oscila 
între 20 de grade la Toplița șl Cîmpu- 
lung Muscel și 29 de grade la Bechet. 
In București : Vremea a fost frumoa
să șl s-a încălzit. Cerul a fost mai mul* 
senin. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 șl 19 iunie. In țară : Vremea va fi 
în general frumoasă și călduroasă, mal 
ales la începutul Intervalului, în regiu
nile din sud-estul țării. în rest, vremea 
se va răci treptat. Cerul va fi variabil, 
înnorărl mai accentuate se vor sem
nala în Banat, Crlșana, Transilvania și 
nordul Moldovei, unde vor cădea ploi 
locale. In celelalte regiuni, ploile vor fi 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 șl 17 
grade, iar maximele între 18 și 28 de 
grade, local mai ridicate la început în 
sud-estul țării. In București : Vreme 
în general călduroasă, cu cerul varia
bil, favorabil averselor de ploaie la sfîr- 
șitul intervalului. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.
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viața internațională
LA BERLIN S-AU DESCHIS

Lucrările Congresului al VIII-lea

al P.S.U.G.
BERLIN 15 — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : In ma
rea sală de congrese „Werner Seelen- 
binder Halle“ din Berlin au început, 
la 15 iunie, lucrările Congresului al 
VIII-lea al P.S.U.G.

La congres participă peste 2 000 
delegați — muncitori, țărani coope
ratori, intelectuali — aleși la confe
rințele de partid regionale și ale u- 
nor comitete de partid, reprezentînd 
aproape 2 milioane de membri ai 
P.S.U.G.

De asemenea, în sală sînt prezente 
delegații ale unor partide comuniste 
și_ muncitorești, partide socialiste de 
stingă și democratice, ale unor miș
cări de eliberare națională. In prezi
diul congresului a luat loc, alături de

conducătorii altor delegații invitate 
la congres, conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Paul Nlculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea de deschidere a con
gresului, ce urma să fie rostită de 
președintele P.S.U.G., Walter Ul- 
bricht — care nu a participat la șe
dința de deschidere a congresului 
din motive de sănătate — a fost 
tită de Hermann Axen, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.S.U.G.

Pe ordinea de zi a congresului 
află raportul C.C. al P.S.U.G., :

ci- 
al 
al
se

_ _ ______ , ra
portul Comisiei centrale de revizie 
al P.S.U.G., raportul asupra directi-

velor cu privire la planul de dezvol
tare a economiei naționale a R.D.G. 
pe perioada 1971—1975. alegerea or
ganelor de conducere.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria unor mili
tant! din R.D.G. și din străinătate ai 
mișcării comuniste și muncitorești și 
ai luptei de eliberare națională care 
au decedat în perioada dintre con
gresele al VII-lea și al VIII-lea.

După aceasta, a avut loc constitu
irea organelor de lucru ale congre
sului.

A luat apoi cuvîntul Erich Hone
cker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., care a prezentat raportul 
Comitetului Central al P.S.U.G.

La încheierea primei sesiuni a noii Adunări ITALIA

Naționale a R. D. Vietnam

MITING LA HANOI

Un scrutin care 
confirmă consolidarea 

forțelor de stingă
HANOI 15 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunți că la Hanoi a avut loc re

cent un miting al reprezentanților popu lației capitalei, care au salutat rezulta
tele primei sesiuni a noii Adunări Naționale a R.D. Vietnam.

BONN 15 — Trimisul special Ager
pres, I. Badea, transmite : Marți, 
delegația Marii Adunări Naționale a 
României, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, președintele M.A.N., a 
făcut o vizită la Bundeshaus, unde 
a avut o convorbire cordială cu pre
ședintele Bundestagului, Kai Uwe 
von Hassel. Părțile s-au informat re
ciproc asupra activității parlamen
tare din cele două țări.

în numele Marii Adunări Națio
nale, conducătorul delegației române 
a transmis președintelui Bundesta
gului invitația de a vizita România, 
în fruntea unei delegații, invitație 
care a fost acceptată.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, și ceilalți mem
bri ai delegației au făcut apoi o 
vizită la Primăria orașului Bonn, 
unde au fost întîmpinați de pri
marul Michael Hitz și de membri ai 
Consiliului Municipal. Intre deputății 
români și oficialitățile capitalei R.F. 
a Germaniei a avut loc, cu acest pri
lej, o convorbire amicală.

Primarul orașului Bonn a oferit 
un dejun în onoarea oaspeților ro
mâni. Membrii delegației române au 
vizitat apoi Casa Memorială Ludwig 
van Beethoven.

In cursul după-amiezii, președin
tele Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, și ceilalți membri ai delega
ției române au fost primiți de pre
ședintele Bundesratului, Hans Kos-

chnik, care îndeplinește temporar
• funcția de șef al statului, în lipsa 

președintelui Heinemann. La primire 
a fost prezent Schmidt Vockenhan- 
sen, vicepreședinte al Bundestagului.

Urînd delegației române bun ve
nit în R.F. a Germaniei, președintele 
Bundesratului a subliniat că 
vizită constituie un nou pas 
voltarea relațiilor dintre 
noastre.

Membrii delegației române 
apoi o întîlnire cu membri ai grupu
lui parlamentar de prietenie R.F.G.— 
România, constituit marți, 15 iunie. 
Președintele grupului, dr. Walter 
Althammer, întimpinînd pe oaspeții 
români, a declarat că grupul iși pro
pune să acționeze pentru întărirea 
colaborării dintre parlamentele celor 
două țări, dintre popoarele lor.

Seara, președintele Bundestagu
lui, Kai Uwe von Hassel, a oferit un 
dineu în onoarea tovarășului Ștefan 
Voitec și a membrilor delegației 
Marii Adunări Naționale. în cursul 
dineului, desfășurat într-o atmo
sferă cordială, președintele M.A.N. 
și președintele Bundestagului au 
toastat pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, pentru destin
dere și pace în Europa. în întreaga 
lume.

In cursul vizitei de marți, delegația 
Marii Adunări Naționale a fost în
soțită de Constantin Oancea, am
basadorul României la Bonn.

această 
în dez- 

țările
au avut

COMUNICAT
cu privire la vizita ministrului afacerilor externe

A luat cuvîntul Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, care a spus că a- 
legerea conducătorilor de stat cu una
nimitate de voturi demonstrează că 
poporul, prin intermediul Adunării 
Naționale, și-a exprimat încrederea 
în Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, încrederea în linia politică 
a partidului, în conducătorii săi și în 
regimul socialist din Vietnamul de 
nord. Aceasta, a spus el, reflectă, de 
asemenea, hotărîrea poporului de a

rezista împotriva agresiunii america
ne pînă la victoria deplină în vederea 
eliberării sudului, apărării și constru
irii nordului și trecerii la reunifica- 
rea pașnică a patriei. Adunarea Na
țională reprezintă un bloc al unității 
întregului popor, bazată pe alianța 
dintre muncitori și țărani, sub con
ducerea partidului, a spus el. Agenția 
V.N.A. menționează că mitinguri si
milare au avut loc, în ultimele zile, și 
în alte orașe din R. D. Vietnam.

O violare gravă a suveranității
și independenței Vietnamului

HANOI 15 (Agerpres). — Poporul 
vietnamez consideră că decizia ad
ministrației Thieu-Ky-Khiem de a 
concesiona unor companii străine 
drepturile de explorare și exploa
tare a petrolului in zonele maritime 
din Vietnamul de sud constituie o 
violare gravă a suveranității și in
dependenței Vietnamului, a arătat 
intr-un comentariu postul de radio 
„Vocea Vietnamului" din Hanoi. 
Comentariul se referă la conferința 
de presă a ministrului economiei al 
administrației saigoneze, din 10 iu
nie, in cadrul căreia a fost anunțată 
această decizie.

Toată lumea știe, a relevat co
mentariul, că regimul Thieu-Ky nu 
reprezintă Pe nimeni in Vietnamul 
de sud. Concesionarea de către el a 
drepturilor de exploatare a petrolu
lui unor societăți din S.U.A. și alte 
țări străine este act ilegal, o crimă 
ce nu poate fi scuzată. „Poporul 
nostru, a declarat postul de radio, 
respinge acest act ilegal și il consi
deră complet nul și neavenit, o vio-

lare a suveranității și independenței 
Vietnamului".

In comentariul postului de radio 
este exprimat sprijinul pentru de
clarația din 24 februarie a Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, care 
sublinia că toate resursele naturale 
ale Vietnamului de sud reprezintă 
proprietatea sacră și inviolabilă a 
populației Vietnamului de sud și că 
toate acordurile semnate de admi
nistrația marionetă saigoneză cu 
vreo companie sau organizație 
străină nu vor obliga în nici un fel 
populația sud-vietnameză și pe re
prezentanții săi legali . ...
De asemenea, 
s-a referit 
bruarie a 
Externe al 
condamnat 
și ale marionetelor lor saigoneze și 
și-a exprimat hotărîrea de a pro
teja resursele naturale ale Vietna
mului, independența și suveranita
tea sa.

ROMA 15 (Agerpres). — In Italia 
au fost date publicității rezultatele 
alegerilor locale parțiale, la care au 
participat peste 7 milioane de ale
gători — peste o cincime din corpul 
electoral. Consultarea a avut în ve
dere înnoirea Consiliului regional 
(guvernul local) al Siciliei, regiune 
cu statut special, a administrațiilor 
provinciale din Roma și Foggia, și a 
158 de consilii municipale și comu
nale — între care se află Roma și 
patru capitale de provincii

Rezultatele alegerilor au indicat un 
regres al Partidului Democrat-Creș- 
tin, principala grupare a coaliției gu
vernamentale de centru-stînga. Cu 
toate acestea, stabilitatea coaliției 
se menține datorită sufragiilor obți
nute de partenerii P.C.D. — socialiș
tii, socialiștii-democrați și republica
nii.

După anunțarea oficială a rezulta
telor scrutinului, Luigi Longo, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Italian, a declarat că „acestea con
firmă consolidarea și extinderea for
ței P.C.I. și întărirea pozițiilor tota
lității partidelor de stingă". El a fă
cut apel la P.S.I.U.P. și la P.S.I., la 
oamenii muncii și la toate forțele 
populare și antifasciste, laice și cato
lice, să facă front comun împotriva 
tuturor amenințărilor de dreapta, 
pentru a îndeplini un adevărat rol 
înnoitor.

VIENA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a avut marți 
o convorbire cu o delegație a Par
tidului Comunist din Austria, in 
frunte cu tovarășul Franz Muhri, 
președintele P.C.A.

Din partea română au participat 
tovarășii Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Traian Dudaș, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean P.C.R. — 
Mehedinți, Dumitru Ghișe, membru 
supleant al C.C., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., iar din par
tea austriacă tovarășii Friedl Furn- 
berg și Walter Wachs, membri ai

P. Stăncescu, transmite :
Biroului Politic al C.C. al P.C.A., 
Heinrich Fritz, membru al C.C., 
șeful secției externe a C.C. al P.C.A., 
Johann Steiner, activist al secției 
externe a C.C. al P.C.A.

în aceeași zi, delegația Partidului 
Comunist Român a avut o întîlnire 
cu membrii Secretariatului organi
zației P.C.A. din Viena. Oaspeții ro
mâni au fost salutați de Franz Kar
ger, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Austria, președinte
le acestei organizații.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită oficială în 
Grecia, la invitația guvernului regâl 
elen, intre 11 și 14 iunie 1971.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a avut 
convorbiri cu Excelența Sa Gheor- 
ghios Papadopoulos, primul ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Greciei, și cu Christian Xanthopou- 
los-Palamas, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al Gre
ciei.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceritate și respect reciproc, s-a efec
tuat un schimb de păreri cu privire 
la relațiile bilaterale și unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile tradiționale de 
prietenie româno—elene evoluează 
corespunzător intereselor celor două 
țări și popoare, în spiritul coexisten
ței pașnice, avînd la bază deplina 
egalitate în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc.

Părțile au apreciat pozitiv rezulta
tele obținute în relațiile lor, îndeosebi 
pe plan economic, cultural și științi
fic. Ele au reafirmat dorința celor 
două guverne de a acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
româno—elene, îndeosebi de a diver
sifica schimburile economice, de a 
intensifica cooperarea industrială și 
tehnico-științifică, turismul etc. în 
acest scop, cele două părți au conve
nit să creeze o oomisie guvernamen
tală mixtă de colaborare ; ele vor 
desemna reprezentanții lor autorizați, 
care se vor întruni intr-un viitor 
apropiat, pentru a elabora documen
tele corespunzătoare. A fost relevată, 
totodată, utilitatea extinderii cadru
lui contractual al raporturilor bilate
rale și s-a convenit să se întreprindă 
măsuri in vederea încheierii unei 
convenții consulare, a unei convenții 
de asistență juridică și a unui acord 
turistic.

Procedînd la un schimb de păreri 
cu privire la situația internațională 
actuală, cele două părți și-au expri
mat hotărîrea de a acționa consecvent 
în direcția menținerii și consolidării 
păcii, cit și a dezvoltării unei largi 
cooperări intre toate statele, indife
rent de orînduirea loc socială, pe baza 
normelor fundamentale ale eticii și 
legalității internaționale, care trebuie 
să guverneze raporturile dintre state, 
a dreptului fiecărui popor de a de
cide singur asupra destinelor sale.

In cursul convorbirilor, părțile au 
acordat o atenție deosebită proble-

melor promovării securității euro
pene, care reclamă un sistem de an
gajamente ferme din partea tuturor 
statelor, precum și de măsuri con
crete de natură să ofere fiecăruia 
dintre ele garanții depline ca să se 
afle la adăpost de orice primejdie de 
agresiune sau de alte acte de folo
sirea forței ori de amenințarea cu 
forța și care să asigure dezvoltarea 
lor pașnică într-un climat de destin
dere, înțelegere reciprocă și colabo
rare. In acest sens, cele două părți 
au apreciat că se impun eforturi sus
ținute în vederea pregătirii conferin
ței pentru securitate europeană, cu 
participarea egală în drepturi — în 
toate fazele de pregătire și desfășu
rare a conferinței — a tuturor state
lor interesate.

Cede două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de elementele și rezul
tatele pozitive obținute pînă în pre
zent pe calea conlucrării între țările 
din Balcani și au reafirmat hotărîrea 
României și Greciei de a acționa în 
continuare, în cadrul bilateral și 
multilateral, pe plan guvernamental 
și neguvernamental, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării între țările 
balcanice, pentru extinderea relațiilor 
în domeniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural și altele, pe baza 
respectării stricte a principiilor in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, avantajului re
ciproc, neamestecului în treburii» 
interne, integrității teritoriale și in
violabilității frontierelor, a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, în vederea transformării 
Balcanilor într-o regiune de bună 
vecinătate, colaborare, pace și secu
ritate.

Părțile au expus pozițiile guverne
lor lor față de situația din Orientul 
Apropiat. Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România a 
expus, de asemenea, poziția guvernu
lui său' în legătură cu situația din 
Indochina.

Considerînd că înfăptuirea obiecti
velor dezarmării interesează în mod 
vital toate popoarele, părțile s-au 
pronunțat pentru intensificarea nego
cierilor în acest domeniu și pentru 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare.

Recunoscând importanța rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în menți
nerea și consolidarea păcii, cele două 
părți și-au exprimat convingerea că 
trebuie făcut totul pentru întărirea 
eficacității șl pentru realizarea uni
versalității sale.

Părțile au apreciat utilitatea con
vorbirilor și și-au manifestat dorința 
de a le continua, de a dezvolta con
tactele dintre cele două ministere ale 
afacerilor externe.

Dezvăluirile ziarului

DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ IUGOSLAVĂ
V

și autentici. 
„Vocea Vietnamului" 

la declarația din 27 te- 
Ministerului Afacerilor 

R. D. Vietnam, care a 
acțiunile Statelor Unite

NEW YORK 15 (Agerpres). — Agențiile Associated Press și U.P.I. a- 
nunță că ziarul „New York Times" a început să publice, la 13 iunie, largi 
extrase dintr-un studiu secret efectuat de Pentagon acum trei ani, la cere
rea ministrului apărării de atunci, 
militare americane în Vietnam.

Robert McNamara, asupra intervenției

ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN R. P. CHINEZĂ
O Comunicat comun chino-iugoslav

15 (Agerpres). — La Pekin

Ziarul relevă, printre altele, că 
președintele Johnson acceptase, in 
principiu, incă la 7 septembrie 1964, 
in cursul unei reuniuni la Casa Albă, 
bombardamentele asupra R.D. Viet
nam, dar s-a hotărit ca ele să fie 
dezlănțuite in februarie 1965. A- 
ceastă decizie fusese luată pentru a 
nu periclita pozițiile lui Johnson în 
alegerile prezidențiale, in cursul că
rora acesta se prezentase drept un 
„candidat al rațiunii", in timp ce 
adversarul său, Barry Goldwater, 
preconiza un atac aerian masiv a- 
supra R.D. Vietnam. După 
lui Johnson ca președinte, 
declanșarea, la 8 februarie 
atacurilor aeriene barbare 
R.D. Vietnam.

Publicarea extraselor din 
tul McNamara" a creat o situație a- 
păsătoare in cercurile politice ofi
ciale de la W ashington, transmite a- 
genția France Presse. „Ceea ce dez-

văluie documentele reprezintă isto
ria unei decepții aproape incredibile 
create de cele mai înalte oficialități 
ale guvernului", a declarat senatorul 
George McGovern, unul din candi- 
dații potențiali ai Partidului demo
crat la alegerile prezidențiale din 
1972. El s-a pronunțat pentru adop
tarea unei legislații de retragere 
completă a tuturor trupelor din 
Vietnam pină la sfirșitul anului in 
curs, ceea ce ar face astfel „imposi
bile noi decepții și tergiversări".

PEKIN
a fost dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita delegației guverna
mentale iugoslave, condusă de secre
tarul de stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț, și convorbirile avute 
cu Li Sien-nien, vicepremierul Consi
liului de Stat, și Ci Pîn-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe.

Comunicatul precizează că întreve
derile, desfășurate într-o atmosferă 
de sinceritate, înțelegere și prietenie, 
s-au referit la dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre China și Iugosla
via, precum și la unele probleme 
internaționale de interes reciproc. 
Ambele părți au subliniat că toate 
țările, cu sisteme sociale identice sau 
diferite, mari sau mici, trebuie să-și 
întemeieze relațiile lor reciproce pe 
principiile respectului reciproc, inde
pendenței, suveranității și integri
tății teritoriale, neagresiunii, neames
tecului reciproc în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că. în ultimii ani, relațiile dintre 
R.P. Chineză și R.S.F. Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes, pe baza 
piilor amintite. S-a exprimat 
tre ambele părți dorința de a

pune în continuare eforturi pentru 
dezvoltarea prieteniei dintre cele 
două state și popoarele lor, pentru 
extinderea șt dezvoltarea relațiilor 
de colaborare) in domeniul economic, 
tehnico-științific și cultural între cele 
două țări. Ambele părți au constatat 
cu satisfacție că vizita de prietenie 
a delegației guvernamentale iugoslave 
a adus o contribuție pozitivă la apro
fundarea cunoașterii reciproce intre 
popoarele Chinei și Iugoslaviei, la în
tărirea prieteniei lor și dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Partea chineză, relevă în încheie- 
iere comunicatul, a acceptat cu satis
facție invitația adresată, în numele 
guvernului iugoslav, de secretarul de 
stat pentru afacerile externe. Mirko 
Tepavaț, ca o delegație guverna
mentală a R. P. Chineze să facă o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia.

★
Cu prilejul vizitei delegației Par

tidului Comunist Româri în Austria, 
tovarășii Leonte Răutu și 
Vlad s-au întîlnit în clădirea 
mentului austriac cu Bruno 
mann, membru al conducerii 
dului Socialist Austriac, fosț^ 
cancelar. A fost prezent 
Aninoiu, ambasadorul României 
Viena.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Ambasadorul României la Viena, 

Dumitru Aninoiu, a oferit marți un 
dineu în cinstea delegației Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Leonte Răutu. Au participat 
tovarășul Franz Muhri, împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea P.C.A. 
care au luat parte la convorbiri, pre
cum și membrii delegației române.

Vasile 
Parla- 
Pitter- 
Parti- 
vice- 

Dumitru 
la

Ministrul de externe al României
a sosit in Canada

MONTREAL 15. — Corespondență 
de la C. Alexandroaie : Răspunzind 
invitației secretarului de stat pentru 
problemele externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, cu soția, a 
sosit marți într-o vizită oficială în 
Canada.

Pe aeroportul din Montreal, oaspe
tele român a fost intîmpinat de am
basadorul Canadei la București, Bruce 
Williams, și ambasadorul României la

Ottawa, Bucur Șchiopu, de membri 
ai ambasadei și agenției economice. 
De aici, ministrul român, împreună 
cu persoanele care îl însoțesc, a ple
cat la Ottawa, unde a fost salutat 
de secretarul de stat pentru afacerile 
externe, Mitchell Sharp. Cei doi mi
niștri s-au întreținut cordial .

Miercuri urmează să înceapă con
vorbirile oficiale ale ministrului ro
mân cu omologul său canadian și cu 
alți membri ai cabinetului.

princi- 
de că- 
se de-

ȘANHAI 15 (Agerpres). — Delega
ția guvernamentală iugoslavă, condu
să de Mirko Tepavaț, secretar de stat 
pentru afacerile externe, și-a înche
iat marți vizita oficială în Republica 
Populară Chineză, plecînd din Șanhai 
spre patrie, informează agenția Ta- 
niug.

Experiențe științifice la bordul
stației „Saliut“

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — La 15 iunie, ora 
14, stația orbitală pilo
tată „Saliut“ a încheiat 
cea de-a 134-a rotație 
in jurul Pămîntului. 
Ziua de lucru a echi
pajului a început însă 
la 14 iunie, la ora 21,45, 
cînd laboratorul cosmic 
a intrat din nou în zona 
de radiovizibilitate de 
pe teritoriul U.R.S.S. In 
cursul zilei, cosmonauții 
au efectuat diferite ex
periențe științifice. Prin
tre altele, au fost efec
tuate fotografii spectra-

le în regiunea Mării Cas- 
pice, necesare agricultu
rii, geodeziei și carto
grafiei. In paralel, în 
zona respectivă, au fost 
efectuate și fotografii 
de la bordul unor avioa
ne. Stația „Saliut" a 
continuat fotografierea 
unor formațiuni de nori 
deasupra ținuturilor de 
pe Volga. în același 
timp, formațiunile res
pective au fost televi
zate de Ia bordul sate
litului „Meteor", ima
ginile 
transmise

„Meteor", 
obținute fiind 

pe Pămînt

In 
unor 
securitatea 
radiațiilor 
cosmice, t 
tuate diferite experien
țe privind dozele de ra
diații, sistemul de mă
surare a acestora și al
tele. In cadrul cercetă
rilor biologice au fost 
continuate explorările 
sistemului cardiovascu
lar al cosmonauților. 
Comandantul stației 
„Saliut" a raportat că 
echipajul se simte bine.

vederea obținerii 
date referitoare la 

i împotriva 
pe navele 

au fost efec-

COSTA RICA

„Afacerea
Williamson"

alegerea 
a urmat 
1965, a 

asupra
„Rapor- Noua sesiune a Consiliu

lui ministerial al Organiza
ției Unității Africane 3 fost 
deschisă de împăratul Etiopiei. Haile 
Selassie I, care a lansat un apel la 
unitate și colaborare intre toate sta
tele Africii. La reuniune, care urmea
ză să pregătească ordinea de zi a 
conferinței la nivel înalt a O.U.A., 
participă reprezentanți a 37 de sta
te membre ale Organizației, din cele 
41 cit cuprinde Organizația Unității 
Africane.

S 0 El O El S3

agențiile de presă
Perțev, președintele părții sovietice 
a Comitetului interguvernamental 
iugoslavo—sovietic de colaborare eco
nomică.

transmit

HANOI 15 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că între 8 și 12 
iunie, avioane americane, inclusiv de 
tip „B-52", au bombardat în mai 
multe rînduri comuna Huong Lap, 
6ituată în zona demilitarizată, la nord 
de paralela 17.

La 11 iunie, 
lansat rachete 
Phu Qui, din 
din R. D. Vietnam. Intr-o declarație 
dată publicității marți, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a condamnat 
sever aceste acte de război și a ce
rut S.U.A. să înceteze imediat orice 
acțiune care lezează suveranitatea și 
securitatea Republicii Democrate 
.Vietnam.

avioane americane au 
asupra fermei de stat 
provincia Quang Binh

Exproprieri în Peru. Gu- 
vernul peruan a hotărit exproprierea 
a 16 mari latifundii situate in pro
vinciile Chancay, Chincha, Pisco Ica 
și Nazca. Hotărîrea adoptată în acest 
sens prevede împărțirea imediată a 
suprafețelor expropriate țăranilor.

Lucrările sesiunii Comi
tetului interguvernamental 
iugoslavo-sovietic de 
rare economică au luat sfîrșit la 
Belgrad, transmite agenția Taniug. 
în comunicatul dat publicității se 
arată că s-a constatat sporirea schim
bului de mărfuri în perioada 1966— 
1970 de două ori și jumătate, în com
parație cu perioada precedentă de 
cinci ani, valoarea schimburilor ci- 
frîndu-se la 2,5 miliarde dolari. Pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
Mitia Ribicici, a primit pe Mihail

0 delegație a partidului 
japonez Komeito,condusă de 
președintele partidului 
Takeiri, a plecat marți 
unde va întreprinde, la 
vernului Republicii Populare 
neze, o vizită consacrată unui schimb 
de păreri asupra relațiilor dintre cele 
două țări. Aceasta este prima dele
gație a partidului Komeito care vizi
tează R. P. Chineză.

Yoshikatsu 
spre Pekin, 

invitația gu- 
Chi-

Regele Nepalului la Mos
cova* Moscova a sosit marți în
tr-o vizită oficială, la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și a guvernului sovietic, regele Nepa
lului, Mahendra. La aeroport, regele 
Nepalului a fost întimpinat de Niko
lai Podgocnîi, președintele Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., de Kirill Mazu
rov, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. de alte 
oficialități sovietice.

din S.U.A., Klement Zablocki, oare 
se află într-o vizită la Varșovia. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
P.A.P., au fost abordate diverse as
pecte ale situației internaționale, în
deosebi problema destinderii și secu
rității in Europa.

Willy Brandt, aflat într-o vizită ne
oficială în Statele Unite. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
ei au abordat unele probleme privind 
aderarea Angliei, Norvegiei și altor 
țări la C.E.E., precum și consecințele 
posibile ale lărgirii Pieței comune a- 
&upra relațiilor comerciale cu Statele 
Unite. De asemenea, ei au examinat 
probleme legate de N.A.T.O.

In Editura „Volk und Welt“ 
din Berlin a apărut recent roma
nul ȘATRA de Zaharia Stancu. 
Traducerea in limba germană 
este semnată de scriitorul Va
lentin Lupescu.

Marți a sosit la Buda
pesta o delegație a Tribu
nalului Suprem 31 Republicii 
Socialiste România, condusă de Emi- 
lian Nucescu, președintele Tribunalu
lui. La invitația Tribunalului Suprem 
al R. P. Ungare, delegația va face o 
vizită oficială in această țară. La so
sire în gara Keleti au fost de față 
dr. Odon Szakacs, președintele Tri
bunalului Suprem al R. P. Ungare, 
și Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

0 delegație a Procuratu
rii generale 3 RePublicii socia
liste România, condusă de Augustin 
Alexa, procuror general, care, la in
vitația lui K. Kosztirko. procuror ge
neral al R. P. Polone, face o vizită 
oficială de citeva zile în Polonia, a 
sosit la Varșovia. Marți au început 
convorbirile oficiale dintre cele două 
delegații.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe vice
președintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Camerei Reprezentanților

întrevedere Nixon- 
BrOndt. Președintele Nixon a avut 
marți la Casa Albă o primă întreve
dere cu cancelarul R. F. a Germaniei,

Lucrările celei de-a 56-a 
Sesiuni a Conferinței Inter
naționale a Muncii au conti- 
nuat la Geneva. în ședința plenară 
de luni, a luat cuvîntul reprezentan
tul conducătorilor de întreprinderi 
din România, Bujor Olteanu. Vorbi
torul a evidențiat unele aspecte ale 
procesului de dezvoltare economică 
și socială din țara noastră, partici
parea activă a maselor la activitatea 
de elaborare si îndeplinire a planu
rilor economice, la conducerea ne
mijlocită a producției și rezolvarea 
problemelor de interes obștesc.

Reluarea tacită a relațiilor dintre Cuba și Peru. Cub3 
a devenit unul din cei patru mari importatori de făină de pește din Peru, 
prin încheierea acordului de achiziționare a 105 000 tone de acest produs peruan 
tradițional, scrie Prensa Latina. Această tranzacție, apreciază agenția, îi va 
permite Perului să mențină prețul pe piață la făina de pește chiar în condi
țiile cînd pe plan internațional s-ar înregistra o tendință de scădere a pre
țurilor. In afară de aspectele pur comerciale, continuă Prensa Latina, acordul 
constituie o reluare tacită a relațiilor oficiale dintre cele două țări. Guvernul 
peruan atrage de citva timp atenția asupra lipsei de sens a boicotului comer
cial și diplomatic contra Cubei, subliniind că fiecare țară latino-americană 
poate să-1 elimine fără a aștepta o decizie a O.S.A. în acest sens.

Un nou complot, pus la cale 
de C.I.A. in America Latină, a 
fost dezvăluit nu de mult de zia
rul american „Miami Herald". 
Acțiunea urmărea răsturnarea 
guvernului celei mai mici țări 
din America Centrală — Costa 
Rica (avind suprafața de 51000 
kmp și 1 700 000 de locuitori).

Cum s-au petrecut lucrurile ? 
Cu mai mult timp in urmă, 

presa costaricană semnalase in
troducerea pe căi ilegale de ar
mament in interiorul țării. O 
parte din el a fost adus prin 
contrabandă din Nicaragua de 
către elemente ostile guvernului. 
O altă cantitate de armament a 
fost debarcată de vaporul 
„Waltham" pe o plajă a Ocea
nului Pacific situată intr-o zonă 
nelocuită a micii republici. De 
altfel, numărul vaselor străine 
aflate in apele teritoriale ale ță
rii devenise îngrijorător 
mare.

Descoperirea depozitelor 
armament a alertat miliția 
vilă, singura forță militară exis
tentă în țară după desființarea, 
in 1948, a armatei și flotei. In 
urma cercetărilor întreprinse, 
s-a constatat amestecul în a- 
ceastă „afacere" a unor membri 
ai ambasadei S.U.A. la San 
Jose, intre care și D. William
son, care avea statut de func
ționar al ambasadei, dar in rea
litate era șeful rețelei C.I.A. din 
Costa Rica. Acesta nu s-a sfiit 
să prezică 
răsturnare 
Presa și 
costaricană 
planurile C.I.A. in 
turnării regimului.
partea Partidului național de e- 
liberare, de guvernămint, au 
cerut efectuarea unei anchete.

In fața protestelor, Statele U- 
nite au hotărit să retragă o 
parte din personalul ambasadei 
americane la San Jose — încer
care de a pune „surdină" in „a- 
facerea Williamson".

T. PRELIPCEANU
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