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CONVORBIRI OFICIALE
Marți, 22 iunie, au avut loc con

vorbirile oficiale între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste Româniși, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Mongole, condusă de to
varășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole,

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv 
P.C.R., prim-secretar al 
lui municipal București 
primarul general al

al C.C. al 
Comitetu- 
al P.C.R., 
Capitalei,

Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Sandu loan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Ulan Bator.

Din partea mongolă au participat 
tovarășii Jamsaranghiin Sambu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole, Demchighiin Molomjanț,

membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Tsevegjavin Punțagnorov, membru 
al C.C. al P.P.R.M., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Lodon- 
ghiin Rincin, membru al C.C. al 
P.P.R.M., ministru al afacerilor ex
terne, și Damdinnerenghiin Bataa, 
ambasadorul R. P. Mongole în Re
publica Socialistă România.

Recepție oferită de tovarășul Printre muncitorii de la Combinatul

Nicolae Ceaușescu și soția sa,

Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au oferit marți seara o 
recepție în onoarea Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, a Prezidiului 
Marelui Hural Popular și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

La recepție au participat tova
rășii Jumjaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M.; preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
soția sa, Anastasia Filatova Țeden
bal, Jamsaranghiin Sambu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, Tsagaanla- 
min Dughersuren, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., cu soția, Njamin Jagva- 
ral, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., Sono
min Luvsan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Damdindjavin Maidar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Demchighiin Mo
lomjanț, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M., Ba- 
damin Lhamsuren, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., Tsevegjavin 
Punțagnorov, membru al C.C. al 
P.P.R.M, vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, Lodonghiin 
Rincin, membru al C.C. al P.P.R.M., 
ministru al afacerilor externe, 
Țedendambin Gotov, secretarul 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
precum și ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, 
Damdinnerenghiin Bataa.

Din partea română au fost pre- 
zenți tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C-C. al P.C.R., George Macoves
cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și ambasadorul României 
la Ulan Bator, Sandu loan.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.P.R.M., ai Marelui 
Hural Popular și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători de organizații 
obștești și instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori. Au fost de 
față șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Ulan Bator, corespon
denți ai presei străine.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

industrial din Ulan Bator
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, și membri ai de
legației române au fost oaspeții 
Combinatului industrial din Ulan 
Bator, una din primele unități ale 
tinerei industrii socialiste mongole.

Creat în anul 1934, combinatul, 
care prelucrează una din principa
lele bogății ale Mongoliei — pro
dusele animaliere — a jucat un rol

însemnat atît în dezvoltarea indus
trială a țării, cît și în formarea 
clasei muncitoare mongole. Mica în
treprindere de la începutul dece
niului al IV-lea a devenit astăzi un 
important complex industrial, care 
reunește nouă unități de producție, 
cu peste 5 000 de muncitori.

La intrarea în combinat — dea-

al Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice

Am deosebita plăcere să adre
sez un cald salut participanților la 
lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al Organi
zației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima sentimentele de solidari
tate și sprijin ale poporului și gu
vernului român cu lupta popoare
lor din Africa și Asia, împotriva 
imperialismului și a politicii sale 
de forță, dictat și agresiune, împo
triva colonialismului, neocolonia- 
lismului și a oricăror forme de

DAMASC
discriminare rasială, pentru dez
voltarea economico-socială de sine 
stătătoare a acestor popoare și res
pectarea dreptului lor de a-și ho
tărî singure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, pentru apărarea 
și consolidarea libertății și inde
pendenței naționale.

Adresez, totodată, sesiunii dum
neavoastră cele mai bune urări de 
succes în dezvoltarea și întărirea 
solidarității dintre popoarele afro- 
asiatice, în lupta pentru triumful 
cauzei libertății, păcii și progresu
lui social.

ION
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

GHEORGHE MAURER

Buna întreținere
9

a culturilor prăsitoare
SARCINĂ DE IMPORTANȚĂ HOTĂRÎTOARE 

ÎN CONDIȚIILE ACESTEI VERI
în această primăvară, ploile alternînd cu timpul călduros, au favo

rizat dezvoltarea plantelor. Pentru a se asigura obținerea unor re
colte mari trebuie executate la timp prașile mecanice și manuale 
corespunzător cerințelor fiecărei culturi. Deci, o dată cu încheierea 
pregătirilor în vederea recoltării griului, unitățile agricole trebuie să 
acorde cea mai mare atenție lucrărilor de întreținere pe cele peste 
3 100 000 ha cultivate cu “ ’' 
de zahăr, cartofi și altele.

prășitoare : porumb, floarea-soarelui, sfeclă

Potrivit datelor existente la 
nister, pînă marți 22 iunie, in 
perativele agricole prașila a doua a 
fost executată in proporție de 91 la 
sută la floarea-soarelui, 69 la sută la 
porumb. S-a trecut și la executarea 
prașilei a treia care la sfecla de za
hăr a fost făcută pe 68 la sută din 
suprafețe. Rezultatele bune — în coo
perativele agricole unde s-au obți
nut — se datoresc aplicării acordului 
global ca formă de retribuire a mun
cii. Caracterul lui stimulativ, cunoaș
terea cu precizie de către cooperatori 
a producției și a veniturilor ce le vor 
obține, a determinat participarea lor 
activă la executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor prășitoare. Ima
ginea generală pe care o oferă cîm- 
pul în toată țara duce la concluzia că 
culturile sînt mai bine întreținute, 
se lucrează mai mult, mai bine, că 
s-a statornicit o strînsă 
între cooperatori și i

Cu toate rezultatele 
acum, la Ministerul 
Industriei Alimentare, 
și Apelor se apreciază că. față 
timpul înaintat în care ne 
față de starea de vegetație a cultu
rilor și gradul de îmburuienire a te
renului, în unele unități agricole, 
lucrările de întreținere sînt întîr- 
ziate. Prașila a doua la porumb, de 
exemplu, este întârziată în coopera
tivele agricole din județele Constanța, 
Dolj, Arad, Neamț, Dîmbovița, Ar-

mi- 
coo-

cooperare 
mecanizatori. 

> de pînă 
Agriculturii, 
Silviculturii 

de 
găisim.

geș, Prahova, Bacău, Maramureș, 
Bistrița, Suceava, Cluj, iar la floa- 
rea-soarelui — în cele din județele 
Argeș, Prahova, Arad și Constanța. 
Această situație impune ca în fiecare 
unitate agricolă să fie luate măsuri 
tehnice și organizatorice în vederea 
folosirii cu randament maxim a trac
toarelor și utilajelor agricole, mobi
lizării tuturor cooperatorilor Ia prășit.

Raidul nostru, organizat în județele 
Alba, Vaslui, Dîmbovița și Ialomița a 
scos în evidentă atît preocuparea or
ganelor agricole, a consiliilor de 
conducere din cooperativele agricole, 
a specialiștilor și cooperatorilor pen
tru grăbirea lucrărilor, cît și 
neajunsuri care se manifestă 
ceastă privință.

Desigur, executarea la timp 
crărilor de întreținere a 
este determinată în principal de 
modul cum a fost organizată apli
carea acordului global. Dar se cere, 
totodată. Ca ,pe baza unei temeinice 
organizări a muncii, să se asigure 
condițiile materiale ca toate lucrările 
să se poată executa la timp. Cu pri
lejul raidului nostru am întîlnit nu-

unele 
în a-

a lu
ciii turilor

meroase asemenea exemple care de
monstrează că președinții, specialiștii, 
șefii de fermă și brigadierii au înțeles 
această necesitate, organizează st 
conduc competent munca oamenilor.

In multe din cooperativele agricola 
din județul Alba, de exemplu, forța 
de muncă este judicios utilizată, 
cooperatorii participă în masă la e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Ca urmare, în unitățile 
respective efectuarea prașilei a doua 
la porumb, cartofi și sfeclă de za
hăr este pe terminate. Un popas la 
Sîncel, cooperativă cu mari supra
fețe de teren care s-a remarcat însă 
în ultimii ani prin rezultate modeste, 
urmare a unor multiple deficiențe 
de organizare și conducere a activi
tății. ..Acum lucrările au pornit pe 
un drum bun, afirmă inginerul 
Gheorghe Popescu. Aplicarea acor
dului global, distribuirea mijloacelor 
mecanizate pe formații de lucru își 
arată roadele. Participarea la mun
că este bună. Prașila a doua la car
tofi și sfeclă de zahăr este pe ter
minate". Și în județul Ialomița orga
nizarea temeinică a muncii a consti
tuit factorul dinamizator în ce priveș
te executarea lucrărilor de întreține
re a culturilor. Ca urmare, în nume-

Const. SOCI, V. IANCU, 
St. DINICA, L. CIUBOTARU 
corespondenții „Scînteii*

(Continuare in pag. a III-a)

Președintelui Comitetului Național al Frontului 
Unității Poporului din Republica Populară Polonă 

Profesor dr. JANUSZ GROSZKOWSKI

I

(Continuare in pag. a III-a)

Intr-una din secțiile importantului complex industrial

VARȘOVIA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Comi

tetului Național al Frontului Unității Poporului din Republica Populară 
Polonă, vă adresez, în numele Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socialistă România și al meu personal, calde 
felicitări și urări de succes în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredin
țată.

Sînt convins că dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Frontul 
Unității Socialiste și Frontul Unității Poporului va contribui la întărirea 
pe mai departe a prieteniei și colaborării multilaterale dintre țările și 
popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

Alteței Sale Regale
Marele Duce JEAN DE LUXEMBURG

LUXEMBURG
Folosesc prilejul Zilei naționale a Marelui Ducat de Luxemburg, 

pentru a adresa Alteței Voastre calde felicitări și urări de fericire per
sonală, de bunăstare poporului luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din Republica So
cialistă România a trimis Consiliului Consultativ Politic Popular din 
R. P. Chineză o telegramă de condoleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a vicepreședintelui Comitetului pe întreaga Chină al Consiliului, 
Sie Ciue-tai.
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FAPTUL
DIVERS

SFÎRȘIT DE AN ȘCOLAR 
ÎN INVĂ TĂMiNTUL DE PARTID

La început 
a fost
curiozitatea

De obicei, cine vrea să învețe 
șoferia vrea să știe și să vadă 
și reacțiile diverselor sisteme și 
angrenaje ale motorului, declan
șate de comenzile de la volan. 
Și nu este imposibil. O demon
strează elevii școlii profesionale 
și ai școlii de maiștri din cadrul 
Grupului școlar auto din Bucu
rești, strada Voiniceni 29. 
Sub Îndrumarea unor cadre 
didactice de specialitate, ei 
au Început mai întîi să des
facă „în patru" unele motoare 
scoase din uz, pentru a le „re
compune" apoi în așa fel încît să 
se poată urmări „pe viu" modul 
de funcționare. Așa au rea
lizat, bunăoară, instalația de 
frînare S.R. 113, instalația de a- 
prindere S.R. 211, instalația de 
alimentare a motoarelor Diesel 
sau chiar unele tipuri de mo
toare întregi secționate. Funcțio- 
nînd „in gol", după dorință, ele 
merg, de fapt, în plin, alcătuind 
acum un original laborator pen
tru pregătirea viitorilor șoferi, 
mecanici și maiștri auto. Un la
borator pe care, tot... din sim
plă curiozitate, ei l-au înzestrat 
cu aparatură în valoare de peste 
100 000 lei.

Furt 
de lumină

Nu demult, Serviciul econo
mic din cadrul Inspectoratului 
Județean de miliție Dîmbovița, 
împreună cu un grup de specia
liști de la exploatarea electro- 
energetică locală, a întreprins un 
control „pe firul“ unor rețele și 
instalații electrice de provenien
ță dubioasă. Cu acest prilej, au 
căzut pe bec autorii a 15 infrac
țiuni (10 pentru instalații execu
tate fără autorizație și consum 
clandestin de energie electrică și 
5 pentru posesia unor materiale 
ce nu puteau fi procurate decît 
pe căi ilegale). Impricinații ur
mează să suporte consecințele 
legii. Printre altele, au fost con
fiscate și predate Exploatării 
electroenergetice Dîmbovița 550 
de becuri cu vapori de mercur, 
559 de bobine de șoc, 20 de lămpi 
de diverse tipuri și 80 m de cablu 
electric subteran, a căror valoa
re se ridică la peste 160 000 lei. 
Totodată, tehnicienii exploatării 
electro-energetice au aplicat 12 
amenzi, însumînd în 
10 000 lei.

total

Ursuleții 
n-au uitat...

In anul 1969, lucrătorii Ocolu
lui silvic Comandău (Covasna) au 
găsit trei pui de urs in virstă de 
numai citeva săptămini. Unul din 
ei avea un picior fracturat. Teh
nicianul Bela Laszlo s-a oferit 
să-i „înfieze" pină vor deveni 
mai mărișori. Cu o deosebită a- 
tenție s-a ocupat de ursulețul cu 
piciorul fracturat. Datorită îngri
jirilor sale, rana acestuia s-a 
vindecat repede. Cînd cei trei 
ursuleți au ajuns la „majorat", 
au fost încredințați grădinii zoo
logice din Sf. Gheorghe. Din cind 
In cind, Bela Laszlo vine aici 
să-i vadă, lntllnirea este de fie
care dată emoționantă. Urșii ll 
recunosc deindată, vin la plasa 
de sirmă și (ceea ce nu-și per
mit față de nimeni altcineva) 
se lasă mingliați.

Balneologie 
la«««

Totul a pornit de la un izvor 
de apă minerală descoperit in 
comuna Mavrodin (Teleorman). 
Un firicel de apă care, aparent, 
nu prezenta nici o importanță, 
exploatarea sa nefiind renta
bilă. Nu s-ar putea insă — «-au 
Întrebat specialiștii — ca in zona 
înconjurătoare să existe și alte 
«urse cu un debit mai bogat ? 
Cercetările geologice de supra
față începute deindată indicau 
asemenea posibilități la Alexan
dria. S-a hotărit sondarea tere
nului. Lucrările de foraj, efec
tuate chiar in curtea noului spi
tal aflat in construcție, s-au în
cheiat, de curînd, cu succes. La 
adincimea de aproximativ 300 
de metri, s-a dat de un izvor 
artezian de apă minerală cloro- 
sodică destinată curei externe. 
Avlnd un debit liber de 5 litri 
pe minut (ceea ce înseamnă 
peste 7 tone in 24 de ore) izvo
rul va constitui baza unei vii
toare secții balneologice ce se 
va amenaja in cadrul spitalului 
din acest oraș.

Acum, la închiderea anului de stu
diu în învățămîntul de partid, orga
nizat în întreprinderi industriale și 
instituții, convorbirile finale oferă 
un excelent prilej de a aprofunda 
probleme de majoră actualitate ale 
politicii interne și externe a parti
dului nostru, de a reliefa miezul no
vator al gindirii sale teoretice și a 
desprinde concluzii valoroase pentru 
activitatea practică in economie, ca 
și în viața socială, in toate sectoarele 
construcției socialiste. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit lectorii, propagan
diștii, toți participanții la învățămîn
tul de partid beneficiază in prezent, 
din plin, de marea bogăție de idei 
cuprinse în documente recente de 
partid și în primul rînd în expune
rea secretarului general al partidu
lui la adunarea solemnă consacrată 
sărbătoririi semicentenarului P.C.R., 
— idei care obligă la studiu aprofun
dat, la adîncă reflecție, și, totodată, 
la acțiune dinamică, eficientă pentru 
îmbunătățirea întregii activități.

Participind la mai multe convor
biri, am reținut, ca o notă caracte
ristică, efortul de a pătrunde sensul 
politicii partidului, de a desluși noul, 
elementele ei originale, de a elucida, 
de pe pozițiile partidului nostru pro
blemele fundamentale ale etapei pe 
care o străbatem. Cum e și firesc, 
aspectele teoretice și practice pri
vind rolul partidului de condu
cător politic ai operei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, căile întăririi acestui 
rol au fost frecvent abordate, dez
bătute pe larg. O apreciere pozitivă 
merită discuțiile purtate de studen
ții secției construcție de partid a u- 
niversității serale de marxism-leni- 
nism din municipiul Ploiești. Exame
nul lor de 6firșit de an s-a desfășu
rat, de fapt, sub forma unui reușit 
colocviu în jurul modalităților prin 
care P.C.R. își exercită rolul con
ducător în etapa actuală. Este 
demn de remarcat că ei s-au o- 
prit asupra unor probleme de cea 
mai mare actualitate, care se află în 
centrul preocupărilor partidului, cum 
ar fi : însușirea științei conducerii, 
identificarea la timp, pe baza unui 
studiu aprofundat al realității, a con
tradicțiilor sociale și intervenția ho
tărâtă pentru eliminarea fenomenelor 
negative, crearea tuturor condițiilor 
pentru promovarea noului, astfel ca 
acțiunea legilor dialecticii să se ma
nifeste nu stihinic, ci organizat, pe 
baza unei dirijări conștiente, promo
varea consecventă a criticii și autocri
ticii, amplificarea dialogului cu mase
le largi ale poporului ș.a. Și toate a- 
ceste probleme nu le-au discutat în 
mod abstract, d le-au raportat la 
modalitățile concrete prin care înseși 
organizațiile de partid, din care fac 
parte, se străduiesc să le dea cura 
în viața diferitelor colective de oa
meni ai muncii din orașul Ploiești. 
Ceea ce a conferit dezbaterilor un 
conținut bogat, o certă finalitate 
practică.

De un larg interes s-a bucurat, în 
timpul desfășurării multor activități 
finale din cadrul învățămintului de 
partid, problematica perfecționării 
continue a organizării societății noa
stre, ca obiectiv esențial al etapei 
actuale. La comitetul de partid al 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
aceste probleme au oonstituit mai 
întâi obiectul unei consultații pentru 
propagandiști și, apoi, al mai multor 
dezbateri în cercurile din secțiile 
combinatului. Notăm faptul că dis
cuțiile nu s-au mărginit la enumera
rea multiplelor măsuri luate în ulti
mii ani în țara noastră pentru per
fecționarea structurilor economice și 
politice, ci au analizat conținutul lor, 
au scos în evidență concepția pro
prie a partidului nostru cu pri
vire la perfecționarea societății, con
cepție potrivit căreia această per
fecționare se realizează nu prin 
reforme, care. în mod inevitabil, sînt 
urmate de perioade mai mari sau 
mai mici de încremenire a structu
rilor, ci ca un proces continuu de a- 
daptare a formelor de organizare și 
conducere a societății la realitățile 
dinamice ale vieții materiale și spi
rituale.

In numeroase unități economice, 
una din convorbirile finale a fost 
consacrată reliefării caracteristicilor 
proprii actualului plan cincinal, im
portantelor schimbări calitative pe 
care le va determina realizarea pre
vederilor sale în diferite domenii. 
Am constatat, în mai multe locuri, 
efortul eusținut de a desprinde, o 
dată cu trăsăturile generale ale dez
voltării economice și social-culturale 
a tării în perioada 1971—1975, și 
obligațiile, responsabilitățile directe ce 
revin din acest amplu program dife
ritelor categorii de cursanfi. Iată,

de pildă, dezbaterea pe tema 
calității produselor, la care au 
participat recent proiectanții și 
ceilalți cursanți din serviciile teh
nice ale Uzinei de vagoane din 
Turnu Severin. Alegerea temei a 
fost inspirată, în primul rind, de e- 
xigențele mereu mai înalte pe care 
le ridică partidul în acest cin
cinal în fața tuturor lucrătorilor 
din industria constructoare de ma
șini. Ea a avut însă și un „impuls" 
Imediat, stringent : dezvoltând sub
stanțial producția de vagoane, inclu
siv cea pentru export, uzina amin
tită a primit în ultimul timp, de la 
beneficiarii săi de peste hotare, ci
teva scrisori, care — așa cum se ex-

în scopul punerii la curent a acestora 
din urmă asupra datelor, elementelor 
esențiale ce vor jalona activitatea în
treprinderilor respective în anii ur
mători. Eficiența acestui demers s-a 
văzut imediat : următoarele convor
biri finale de la Uzina Electroputere, 
Combinatul chimic ș.a. nu au mai 
„pedalat in gol", ci s-au sprijinit efec
tiv, s-au „nutrit" literalmente din bo
gatul material de viață specific ac
tivității cursanților în această peri
oadă. Ne întrebăm, totuși, de ce nu 
s-a procedat în acest fel de la în
ceput ?

Este necesar să subliniem că am 
întîlnit — și în această perioadă fi
nală a anului de studiu în învăță-

ADNOTĂRI PE MARGINEA
DEZBATERILOR FINALE

prima însuși propagandistul cercului 
respectiv — ,j.-au cam pus pe gîn- 
duri" în privința calității produselor 
exportate. Terna dezbaterii s-a situat, 
așadar, în miezul preocupărilor ac
tuale ale sectoarelor de concepție 
și de execuție ale uzinei, vizînd îm
bunătățirea calității vagoanelor. Me
ritul discuției a constat în depista
rea deficiențelor, și mai ales a cau
zelor care determină deficiențele în 
domeniul calității în planuri extrem 
de diferite.

Desigur, asemenea discuții temei
nice sînt rodul acțiunii conjugate a 
mai multor factori, între care docu
mentarea, informarea promptă, ac
tuală, proaspătă a propagandiștilor 
ocupă un loc prioritar. Numai așa pot 
fi aceștia puși în situația de a corela 
judicios, în timpul dezbaterilor, tezele 
generale, datele vizînd activitatea 
economică pe scară națională, cu rear- 
litățile locale, specifice. Adeseori, 
însă, în sistemul de informare a pro
pagandiștilor intervin defecțiuni. 
Faptul, de pildă, că în preajma des
fășurării primei convorbiri finala 
propagandiștii unora din marile uni
tăți economice ale municipiului Cra
iova nu au fost suficient documen
tați asupra problemelor specifice ale 
acestora ș-a repercutat direct asu
pra conținutului discuțiilor. în timp 
ce problemele teoretice au fast cu
noscute, legătura cu activitatea prac
tică a cursanților e-a dovedit a fi 
destul de firavă. Sesizînd situația, 
comitetul municipal de partid a or
ganizat operativ o întîlnire specială 
a conducătorilor unora din principa
lele unități industriale cu propagan
diștii care conduc convorbiri finale,

mîntul de partid — nu puține situații 
în care discuțiile n-au reușit să de
pășească stadiul repetării — adeseori 
ad-literam — a unor pasaje, teze din 
documentele de partid și de stat. în- 
tr-un cerc de la Fabrica de ciorapi 
din Cîmpina, în unele școli din sec
torul 1 — București, ca și în alte 
locuri, a lipsit aproape total preocu
parea de a pătrunde dincolo de 
litera acestor documente, de a desci
fra motivațiile lor, elementele ca
litativ noi pe care le conțin, 
de a le discuta, prin prisma proble
melor specifice pe care le ridică, ne
cesitatea perfecționării propriei ac
tivități. Persistă, din păcate, înve
chitul sistem școlăresc — de care 
unii nu se pot deloc dezbăra — al 
repetării tale-quale a unor lucruri 
citite în documente, fără a le 
sublinia sensul, semnificația majoră, 
actuală, finalitatea concretă pe care o 
urmăresc etc. Poate fi, oare, vorba, 
în aceste condiții, de o contribuție 
reală a învățămintului de partid la 
stimularea capacității de analiză și 
de interpretare, la dezvoltarea gîn- 
dirii cursanților ? Desigur, nu. în 
fond, prin asemenea practici, activi
tatea în învățămîntul de partid este 
împinsă pe panta formalismului și 
condamnată la ineficientă.

Constanta preocupare a partidului 
nostru în direcția dezvoltării conști
inței maselor, a cultivării ou asi
duitate a eticii noi, și-a gă
sit o pregnantă reliefare și in u- 
nele dezbateri recente in învățămîn
tul de partid. Am avut prilejul să 
constatăm atenția deosebită acorda
tă, în unele organizații de partid din

județele Hunedoara, Mehedinți, Dolj, 
ș.a. analizei relațiilor de repartiție 
în societatea noastră, modului con
cret în care acționează partidul nos
tru pentru asigurarea unei repartiții 
echitabile în funcție, înainte de 
toate, de aportul fiecărui om al 
muncii la producția și viața socială, 
de posibilitățile economice actuale 
ale țării. Participanții la discuțiile pe 
această temă desfășurată în cadrul 
Combinatului siderurgic și întreprin
derii de construcții siderurgice — Hu
nedoara au folosit prilejul pentru a 
analiza și combate, în lumina cerin
țelor repartiției socialiste, tendințele 
ce se manifestă la unii salariați de a 
pretinde de la societate cît mai mult, 
dînd în schimb cît mai puțin, sau 
chiar nimic, diferite manifestări de 
parazitism social,

în discuțiile desfășurate în cadrul 
Consiliului popular al orașului Orșo
va, s-a stăruit asupra unor alte ce
rințe ale eticii socialiste, cum ar fi 
integritatea morală, atitudinea atentă, 
plină de solicitudine față de oamenii 
muncii — cerințe cu atît mai impor
tante în comportarea unor lucrători 
ai aparatului de stat.

Menționăm însă că temele exprese 
cu caracter educativ, ca șl efortul de 
a detașa în discuții componentele e- 
tice ale activității oamenilor au fost 
insuficiente, in multe locuri nu li s-a 
acordat atenția cuvenită, deși, prin 
natura lor, problemele puse în discu
ție ofereau un bun prilej de a le dez
bate. Au lipsit mai ales referirile 
concrete Ia comportarea oamenilor, 
spiritul critic la adresa unor mentali
tăți și atitudini înapoiate, care se 
mai fac simțite în peisajul moral al 
societății noastre. Or, este bine cunos
cută atenția excepțională acordată de 
partidul nostru cultivării eticii noi, 
trăsăturilor proprii omului societății 
socialiste, cum sînt : atitudinea îna
intată față de muncă, de avutul ob
ștesc și față de îndatoririle sociale, 
înalta .principialitate, cinstea și co
rectitudinea în activitatea de pro
ducție, în viața socială și de fami
lie etc. Este un obiectiv la care tre
buie să-și aducă contribuția întreaga 
muncă educativă și, desigur, lntr-o 
mare măsură șl învățămîntul de 
partid.

Convorbirile finale din învățămîn
tul de partid — cu plusurile și mi
nusurile lor — reflectă, cu fidelita
te, măsura exigenței și responsabi
lității cu care organizațiile de partid 
au abordat, în acest an, obiectivul 
major al ridicării nivelului pregătirii 
politice și ideologice a comuniști
lor, a celorlalți oameni ai muncii. 
Analiza atentă a conținutului și ni
velului lor este de natură să ofere 
utile concluzii pentru activitatea vii
toare a fiecărui organ de partid, a 
fiecărui cursant în parte.

Gheorghe ZAMFIR

La Brașov, cu telefericul spre Tîmpa Foto : 8. Cristian

• RECLAM AȚII
• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
TOATĂ ZIUA...

PE LINGĂ ASCENSOR I

La 1 mai 1970 a fost dat în folo
sință blocul nr. 14 din str. Maca
ralei nr. 52, sector 4 București. 
Clădirea are 10 etaje și firesc era 
ca, o dată cu instalarea locatarilor 
în apartamente, să fie dat în fo
losință și liftul. Acest lucru nu s-a 
întîmplat insă decît după 7 luni. 
Dar, spre dezamăgirea locatarilor, 
după numai 5 zile de funcționare, 
liftul s-a defectat. După repara
ție, cu chiu cu vai a mai funcțio
nat 2 luni, iar de la 20 martie a.c., 
de cind i s-a ars motorul, a intrat 
din nou în repaos. Și de atunci, în 
pofida reclamațiilor la I.A.L., la 
asociația de locatari și comitetul 
de bloc, ascensorul a rămas nemiș
cat. E drept, I.A.L. ne-a răspuns 
că sînt necesari 3 000 de lei pentru 
reparații, insă, cu toate că banii 
s-au strins, nu <s-a întreprins nimic. 
Se zice că pretențiile materiale 
pentru reparat au crescut. Noi, lo
catarii, sîntem de părere că ar fi ca
zul să se vorbească mai puțin și 6ă 
se repare de urgență liftul. Nu de 
alta, dar pentru mulți dintre noi 
ascensiunile pină la etajul 10 sînt 
dăunătoare.

D. BADUEESCU 
și alți 18 locatari 
ai blocului 14.
str. Macaralei — București

BALASTUL... NEGLIJENȚEI

Cetățenii din cartierul nostru au 
hotărît, în urma acordului Consi
liului popular municipal Timișoara, 
să amenajeze și să repare trotua
rele. Dar șantierul de drumuri al 
municipiului ne creează greutăți. 
Astfel, pe citeva străzi a reparti
zat ciment, dar nu și balastul ne
cesar ; in alte locuri s-a dat balast, 
dar nu și ciment. Așa stînd lucru
rile, pe nici una din străzile din 
cartier nu s-au început încă lucră
rile de amenajare a trotuarelor. 
Am făcut nenumărate demersuri la 
șantierul de drumuri, însă de fie
care dată sîntem amînați : „Luna 
viitoare veți primi și restul de 
materiale". Au trecut aproape 4 
luni, timp în care o parte din ma
terialele distribuite s-au șl degra
dat. Specialiștii apreciază că cimen
tul, după atîta vreme, nu mal face 
priză, deci nu mai poate fi folosit. 
Rămîne de văzut cine va suporta 
consecințele unui asemenea sistem 
defectuos de lucru !

loan NEȘIU
cartierul Ronați — Timișoara

UN SPAȚIU INESTETIC 
ÎN CENTRUL CAPITALEI
Institutul în care lucrez — 

IPROMET — se află pe strada 13 
Decembrie (colț cu Calea Victoriei) 
și are ferestrele orientate spre lo
cul unde a fost clădirea Teatrului 
Național. Acum cîțiva ani, gospo
darii sectorului 7 au transformat 
acest teren viran lntr-o grădiniță 
îmbietoare. Din păcate, acest colț 
verde din mijlocul Capitalei a avut 
o existență scurtă. Prin aprilie, în 
părculețul care abia începuse să în
verzească au apărut niște buldozere 
care au distrus fîntîna, bazinul în
conjurător, peluzele de verdeață. Cî- 
teva camioane au adus mai multe 
plăci de beton, nisip, pietriș și ci
ment, după care aici s-a construit o 
platformă a cărei utilitate n-o cu
noaște nimeni. Spațiul înconjurător 
s-a transformat în depozit de gu
noaie. Cetățenii așteaptă însă ca a- 
cestul spațiu să i se dea măcar pro
vizoriu o formă.

Ing. Gh. BANU
IPROMET — București

SE AȘTEAPTĂ SACAUA

De vreo 10 ani, cînd se apropie 
vara, o secetă cumplită se instalea
ză în locuințele de pe străzile Ko- 
gălnieeanu, Kiseleff, Cîmpului, Ca

lea Jiului și altele din Turnu Se
verin ; robinetele rămîn uscate, 
ruginesc, iar cetățenii trebuie 6ă 
care apa potabilă cu gălețile de la 
o fîntînă aflată la distanța de 2 km. 
In alți ani, se mai întîmpla ca 
noaptea să ajungă apa, și în cartie
rul nostru. Nu dormeam, pîndeam 
cînd începea să curgă apa și strân
geam rezerve în toate vasele din 
casă. Anul acesta, însă, nu mai 
curge apa nici noaptea. Și se apro
pie căldurile. Nici nu știm de unde 
să mai facem rost de apă pentru 
gătit și spălat. La numeroasele se
sizări făcute de cetățeni la consi
liul popular municipal s-a răspuns 
doar cu promisiuni și cu sfatul 
,aveți răbdare". Oare cîți ani tre
buie să mai treacă pentru a se re
zolva problema alimentării cu apă 
a cartierului nostru ? Dacă ni se 
pretinde totuși să plătim pentru 
apă, să se pună în funcție măcar 
niște sacale sau să se sape o fîn
tînă mai aproape de locuințe.

Aurel VIȘAN 
șl alți 27 de locuitori 
din Tr. Severin

VA „MERGE", 
SAU NU TRANSPORTUL 

IN COMUN?
într-o scrisoare nl s-au sesizat o 

serie de deficiențe în circulația 
autobuzelor care fac legătura Intre 
Bocșa Română și Bocșa Montana. 
Aceste autobuze circulă la intervale 
de două ore, iar uneori chiar la 
3—4 ore. Din această cauză cetățe
nii pierd mult timp, călătoresc în 
condiții proaste. Semnalîndu-i-ae 
aceste deficiențe, conducerea I.G.O. 
Bocșa ne răspunde că intr-adevăr 
în unele perioade ale zilei (8—10 și 
18—20) autobuzele circulă la inter
vale mai mari din cauză că rfnt 
retrase, prin rotație, pentru ali
mentare. Situația se va ameliora in 
cursul lunii iulie, cind va fi dată 
în folosință o stație de alimentare 
chiar la capătul liniei. Conducerea 
întreprinderii Începe apoi să enu
mere o serie de cauze „din afară", 
care Împiedică buna desfășurare a 
transportului in comun : lipsa de 
piese de schimb, de benzină, uzura 
înaintată a autobuzelor, o barieră 
de cale ferată care stă zilnic în
chisă 180 de minute. Desigur, aces
tea sînt dificultăți reale și se simte 
nevoia unui sprijin eerios din par
tea organelor județene pentru În
lăturarea lor.

FINTÎNILE CU APA 
TULBURE

Cu ani în urmă, pe străzile 23 
August, Spicului și altele din Sebeș 
au fost forate și amenajate mal 
multe fîntîni, din oare locuitorii se 
aprovizionau cu apă potabilă. Ne
fiind bine întreținute, acestea cu 
timpul s-au degradat. Cetățenii din 
cartierele Mihai Viteazul, Ștefan 
cel Mare, Ciocîrliei și Mureșului 
sînt astfel nevoiți să se aprovizio
neze cu apă potabilă de la fintînile 
de prin curțile veoinilor, deranj în- 
du-i de citeva ori pe zi. Și asta, 
de ani în șir. Sebeșenii interesați 
au solicitat în nenumărate rînduri 
organelor locale răspunzătoare re
facerea fintînilor publice, dar ce
rerile lor au rămas fără nici un 
ecou. I-au sesizat și pe deputății 
orășenești loan Bojță și loan Ol- 
teanu, care la rîndul lor au inter
venit la consiliul popular orășe
nesc. dar și ei s-au ales numai cu 
promisiuni. Naveta cu gălețile goale 
prin curțile oamenilor continuă. 
Iar fintînile așteaptă, ca-n poveste, 
•» mină harnică să le repare. Cînd 
le vor limpezi apele organele lo
cale ?

Ion STAICU
str. Ștefan cel Mare 31 — Sebeș 
județul Alba

Pescuit 
periculos

Afltndu-ie la lucru pe 
în apropierea 
Corlaciuc, In 
din comuna 
și-a lăsat, la 
treburile pe 
făcut, 
pescuit. Făcînd rost (el știe 
cum) de o sticlă amorsată cu 
carbid, a aruncat-o în apă. în 
clipa următoare, s-a declanșat 
o explozie care i-a umplut fața 
de cioburi. Transportat de ur
gență la spitalul din Botoșani, 
a fost supus unei intervenții 
chirurgicale. Din păcate însă, 
medicii nu l-au mai putut salva 
ochiul sting. Iată unde poate 
duce imprudența.

Rubrică redactată de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

clmp, 
unui pîriu, loan 
virată de 19 ani, 
Roma (Botoșani) 
un moment dat, 
care le avea de 

pentru a se apuca de 
Făcînd .............

Recent a intrat în vigoa
re legea cantinelor-restau- 
rant, lege care, supusă în 
faza de proiect unei largi 
dezbateri publice, s-a bu
curat de intere» în rîn

dul cetățenilor.
Ce s-a făcut pină acum 

pentru traducerea în viață 
a prevederilor noii legi ? 
După discutarea la nivel 
central a modalităților de 
aplicare a acesteia, colecti
ve de lucrători din apara
tul- Ministerului Comerțului 
Interior, CENTROCOOP și 
U.G.S.R. s-au deplasat în 
toate județele țării unde, 
împreună cu forurile locale 
(comitetele executive ale 
consiliilor populare, repre
zentanții comerțului de stat, 
ai cooperației de consum, 
ai sindicatelor), au pornit 
la reorganizarea cantinelor 
în spiritul legii. Activitatea 
continuă. în multe locuri 
s-au înregistrat realizări 
lăudabile. Un rol important 
l-a jucat în această privin
ță existența unor unități 
bune, cu experiență și pro
fil identic sau apropiat cu 
cel al cantinelor-restaurant 
preconizate, precum șl co
laborarea dintre conducerile 
de întreprinderi, sindicate, 
forurile comerciale locale. 
Din această categorie face 
parte, de pildă, cantina de 
la fabrica de încălțăminte 
„Clujeana" din Cluj, cu 
circa 800 de abonați, care 
dispune și de două bufete 
în incinta întreprinderii și 
asigură buna aprovizionare 
a muncitorilor. Zece cantine 
mari din București, de la 
Combinatul de confecții și 
tricotaje, fabrica de în
călțăminte „Progresul", 
I.D.E.B., Întreprinderea de

blănuri „Republica", „Me
talica", C.P.C.Ș. ș.a. vor în
cepe, de asemenea, să func
ționeze în aceste zile, în 
subordinea comerțului.

Puținele realizări de pînă 
acum fac evidentă o inex
plicabilă încetineală în a- 
plicarea legii. Unele sondaje 
făcute de redacție arată că, 
încă de la început, colabara-

schimburile de noapte, ar 
putea organiza desfacerea 
gustărilor în timpul pauzei 
de lucru, ar putea oferi se- 
mipreparate tip „Gospodi
na", ar putea lucra și pen
tru unități de producție în
vecinate, în primul rînd 
combinatul petrochimic. 
Bat pasul pe loc și pregă
tirile pentru preluarea ce-

textil Botoșani, preluarea a 
fost precedată de lichidarea 
gospodăriei anexe care pro
ducea carne de porc foarte 
ieftină ; la Fabrica de con
fecții Focșani directorul in
sistă asupra desființării 
cantinei.

în aceste zile, în toate 
localitățile, activitatea tre
buie orientată spre reorga-

prinderi, al sindicatelor. Un 
exemplu negativ în acest 
sens ni-1 oferă Combinatul 
siderurgic Galați. Aici, sta
tul a cheltuit milioane de 
lei pentru construirea unor 
cantine moderne, dar spa
țiile respective au căpătat 
ulterior cu totul altă desti
nație. Nu este singurul 
exemplu. Fosta cantină de

încetineală nejustificată în aplicarea legii privind
CANTINELE RESTAURANT

rea între conducerile între
prinderilor și organizațiilor 
comerciale nu se ridică la 
înălțime, nu se discută so
luțiile cele mai ieftine și e- 
ficiente. Sînt cazuri cînd 
organizațiile comerciale au 
alcătuit doar niște planuri, 
din birou, cînd nu cunosc 
unitățile care urmează a fi 
preluate. La Pitești, de pil
dă, directorul comercial al 
T.A.P.L., se plînge de slaba 
utilare a cantinei de la rafi
nărie, în timp ce, în realita
te, ea dispune de o dotare 
modernă, doar parțial folo
sită (la o capacitate de 1 400 
mese pe zi, se servesc ac
tualmente doar 300). In noile 
condiții, ea ar putea servi

lorlalte cantine din Pitești.
De asemenea, trebuie să 

arătăm că nu peste tot se 
manifestă înțelegerea nece
sară față de noul cadru în 
care vor funcționa aceste 
unități.

Există cadre de oonduce- 
re înclinate să Ignoreze 
faptul că obligația de a or
ganiza eantine-restaurant 
decurge dintr-o lege, că în
ființarea acestora trebuie 
să se facă în spiritul și în 
litera legii, în beneficiul 
salariatului. Iată cîteva e- 
xemple de greșită înțele
gere a legii, ce ne-au fost o- 
ferite de tov. director Ion 
Preoteasa, din Ministerul 
Comerțului. La Combinatul

nizarea și prelucrarea canti
nelor existente. Bineînțeles, 
este primul lucru care tre
buie făcut. Dar nu și sin
gurul. Prevederile legii au 
în vedere extinderea aces
tui gen de servire, pentru 
ca un număr mult mai 
mare de salariați, membrii 
lor de familie și chiar pen
sionarii, să apeleze la ser
viciile cantinelor - restau
rant. Aceasta înseamnă că 
trebuie să se țină seama și 
de nevoile colectivelor ace
lor unități industriale unde, 
dintr-un motiv sau altul, 
nu funcționează cantine și 
bufete sau acolo unde ele 
sînt aproape inexistente, 
datorită interesului scăzut 
al conducerilor de între-

la fabrica de bere „Grivi- 
ța“ trebuia văruită și repa
rată ca să corespundă exi
gențelor igienico-sanitare. 
A fost văruită dar... trans
formată în birouri. La „Tri
cotajul roșu" din Capitală 
cantina a devenit depozit 
de materiale, iar la una din 
bazele Ministerului Trans
portului, cantina s-a trans
format în birou de contabi
litate. Există și alte situa
ții. Necesitățile de produc
ție au impus la uzinele 
„Timpuri noi", „Electro- 
aparataj", „Electromagneti
ca" din București, demola
rea acestor spații, pentru a 
face loc unor noi hale in
dustriale. După cum ne in
formează tov. Ion Filip, de

la Consiliul municipal al 
sindicatelor-București, două 
din aceste uzine, de doi-trei 
ani încoace, dispun de fon
durile necesare pentru con
struirea de cantine noi, dar 
tot caută și nu găsesc fie 
constructorul, fie materia
lele necesare.

Problema amenajării can
tinelor-restaurant este ac
tuală, atît în orașele mari, 
cît și în cele recent intra
te în orbita industrializării, 
unde nu au existat cantine 
mari și nici experiență în 
această privință. De exem
plu, în orașele Focșani și 
Vaslui. Ea este actuală și în 
unități mai mari situate în 
locuri izolate, de pildă, Ae
roportul Otopeni. Toate a- 
ceste situații reclamă inter
venția și colaborarea atît a 
forurilor locale, cît și a ce
lor de resort.

Și organele comerciale ar 
trebui să dea dovadă că iau 
în serios sarcinile ce le re
vin, că, preluînd aceste can
tine, organizindu-le în noi
le condiții, salariați! vor fi 
mult mai bine serviți, vor 
beneficia de o masă mai 
bine pregătită, mai consis
tentă, mai ieftină.

Au trecut aproape două 
luni de cînd a fost adopta
tă legea — vreme suficientă 
pentru a pregăti, gîndi și a- 
plica prevederile ei. Cît 
timp mai trebuie să se 
scurgă, pentru intensificarea 
activității în acest domeniu, 
pentru o energică traducere 
în viață a prevederilor legii 
cu privire la cantinele-res- 
taurant ?

Al. PLAIEȘU 
Al. MUREȘ AN 
Gh. CiRSTEA
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ÎN VEDEREA j
PARTICIPĂRII J

LA TRAGERILE LA SORȚI j 
PENTRU TRIM. 111-1971 j

ALE LIBRETELOR 

DE ECONOMII CU DOBINDĂ 

Șl ClȘTIGURI IN 
AUTOTURISME Șl PENTRU ! 

TURISM ț

Casa de Economii și Consemnațl- 
uni informează că unitățile sale din 
Întreaga țară primesc pină la data 
de 30 iunie a.c., iniduiSiv, depuneri 
pe libretele de economii eu dobindă 
și cîștiguri in autoturisme, cu oare 
titularii acestora pot participa la 
tragerea Ia sorți pentru trimestrul 
III/1971.

De asemenea, pînă la aceeași da
tă se pot efectua și depunerile pe 
libretele de economii pentru turism, 
necesare participării la tragerea 1* 
sorți pentru al treilea trimestru >1 
acestui an.

După cum este cunoscut, in afara 
cîștigurilor în autoturisme și respec
tiv a cîștigurilor in excursii in stră
inătate, titularii acestor librete de 
economii beneficiază tn plus și de 
DOBINZI.

*

* I*
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

in R. P. Mongolă

în timpul vizitei la școala de muzicâ și coregrafie

(Urmare din pag. I)
i ~

supra căruia era arborată 6 mare 
pancastă cu Inscripția: „Trăiască 
prietenia dintre poporul român și 
poporul mongol" — se aflau nume
roși muncitori și muncitoare, care 
au făcut o caldă primire oaspeți
lor români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
ceilalți membri ai delegației erau 
însoțiți de tovarășii Sonomin Luv- 
san, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, și Țedendambin 
Gotov, secretarul Prezidiului Mare
lui Hural Popular ; în întîmpinare 
au venit tovarășii Demchighiin Mo- 
lomjanț, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
ministrul industriei ușoare și ali
mentare, precum și directorul ge
neral al combinatului, Dongo.

Oaspeții au fost invitați să ur
mărească diferitele faze ale proce
sului tehnologic din secțiile de pre
lucrare și finisare a pieilor, pre
cum și într-una din secțiile unde 
aceste piei capătă forma produse
lor finite ce vor fi livrate pieței.

La trecerea prin secții a oaspeți
lor români, muncitorii aplaudă cu 
bucurie și căldură. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu strînge mîinile 
ce i se întind, se întreține priete
nește cu muncitorii, interesîndu-se 
de activitatea lor. Oaspeților ro
mâni le este prezentată șefa unei 
brigăzi fruntașe pe combinat, to
varășa Amraban, deputată în Ma
rele Hural Popular, care, dînd glas 
sentimentelor întregului colectiv, 
adresează un călduros bun-venit 
delegației române. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o felicită pentru 
rezultatele obținute, urindu-i noi 
succese în activitatea sa politică și 
profesională.

Oaspeții trec apoi in sala Expo
ziției permanente a combinatului, 
care oferă o imagine de ansamblu 
asupra celor 350 de sortimente ce 
se produc aici — blănuri, haine de 
piele. încălțăminte, diverse produ
se de marochinărie ; aceste articole 
au o mare căutare pe piața inter
nă. care absoarbe jumătate din în
treaga producție a întreprinderii, 
iar cererea lor la export este în 
continuă creștere.

Prezentînd diversele exponate, 
directorul combinatului arată că 
acesta are frumoase perspective de 
dezvoltare, in lumina directivelor 
celui de-al XVI-lea Congres al 
P.P.R.M.

în continuare are loc o discuție 
în cadrul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă dorința ca în
tre combinatul din Ulan Bator și 
întreprinderile similare din Bucu
rești să fie stabilite o largă colabo
rare și schimburi de experiență.

Gazdele mulțumesc cu căldură 
conducătorului delegației române, 
celorlalți oaspeți pentru cinstea pe 
care le-au făcut-o vizitînd combi
natul.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, semnează în Cartea de 
onoare a întreprinderii : „Fe
licităm în mod călduros colec
tivul Combinatului industrial din 
Ulan Bator pentru rezultatele ob
ținute în muncă și urăm tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehni

cienilor noi succese în activitatea 
lor“.

★
A fost vizitată apoi școala de mu

zică și coregrafie, situată în unul 
din cartierele centrale ale Capita
lei. Aici, oaspeții români erau aș
teptați de tovarășa Anastasia Fila- 
tova-Țedenbal și de tovarășul Ah
med, prim-adjunct al ministrului 
culturii.

Sub îndrumarea atentă a unor 
cadre de înaltă calificare, printre 
care maeștri emeriți ai artei, în a- 
ceastă școală sînt pregătiți virtuo
șii de mîine ai muzicii și dansului 
mongol.

După ce vizitează sălile de stu
diu, oaspeților le este oferit un 
program special, în cadrul căruia 
micii artiști interpretează cu talent 
piese muzicale, dansuri mongole și 
străine. Ei sînt răsplătiți cu aplauze 
de asistență.

în încheierea programului, două 
interprete, purtătoare ale cravatei 
roșii, oferă în dar, din partea șco
lii. străvechi instrumente muzica
le mongole tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, care, mul
țumind, felicită pe profesori și e- 
levi pentru înfăptuirile obținute și 
le urează noi succese în însușirea 
măiestriei artistice.

Vizite ale tovarășei 

Elena Ceausescu
Marți dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu, însoțită de tovarășele 
R. Indra, soția tovarășului N. Jag- 
varal, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
și S. Tumendemberel, vicepreșe
dintă a Comitetului femeilor mon
gole, a vizitat muzeul de artă din 
Ulan Bator. Cuprinzînd secții de 
artă veche și contemporană, mu
zeul prezintă exponate deosebit de 
valoroase, de la desene rupestre, 
unelte din epocile de piatră și de 
bronz, tapiserii din timpul dom
niei hanilor și pînă la lucrări 
contemporane de pictură, grafică, 
sculptură, înfățișînd scene din 
lupta revoluționară și din activi- 

- ta tea pentru făurirea noii orîn- 
duiri.

în continuare, a fost vizitat mu
zeul hanilor, un complex de pa
vilioane în stilul național mongol, 
construite din lemn cu picturi ex
terioare.

La încheierea vizitelor, tovarășa 
Elena Ceaușescu a felicitat colec
tivele celor două muzee pentru 
modul de organizare și grija cu 
care sînt păstrate aceste comori de 
artă.

Reportajul vizitei a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Gheorqhe CIOBANU

Foto : Anghel Pasat

Buna întreținere a
(Urmare din pag. I)

roase cooperative cum sint Gh. La- 
zăr, Valea Ciorii, Smirna. Scinteia. 
Iazu, Grivița, Traian și altele, care au 
folosit din plin fiecare fereastră bună 
de lucru, ori de cite ori ploaia le-a 
.dat răgaz, lanurile de porumb și 
floarea-soarelui sint bine întreținute 
și dezvoltate și promit încă de pe 
acum obținerea unor recolte mari. 
Asemenea exemple am putea da de 
peste tot.

Important este ca acum să se lu
creze cu toate forțele la prășitul po
rumbului și al celorlalte culturi pen
tru a se folosi condițiile favorabile 
care există pentru obținerea unor re
colte mari. Numai că, în unele locuri, 
președinții și alte cadre de conducere 
nu se ocupă temeinic de organizarea 
muncii. La cooperativa agricolă din 
Perișoru, județul Ialomița, porumbul 
crește frumos dar, nefiind prășit, 
l-au năpădit buruienile. Președintele 
cooperativei, Nicolae Istrate, ne de
clara cu toată convingerea că întreaga 
suprafață de 773 ha cu porumb și 
400 ha cu floarea-soarelui a fost pră
șită mecanic de două ori, că prașila 
manuală la porumb s-a efectuat pe 
565 hectare. Cum se explică atunci 
situația din cîmp 7 In marginea unor
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LA COMBINATUL

DIN TG. JIU

VOLUM SPORIT
DE MATERIALE

DE
CONSTRUCȚII

Rampa de expediție a Combi
natului de materiale de con
strucție TIrgu-Jiu — un adevă
rat triaj feroviar, unde sînt ma
nevrate zilnic circa 500 vagoane 
de mărfuri — livrează în 24 de 
ore celor peste 8 000 de benefi
ciari ai săi din țară și de peste 
hotare 5 400 tone aiment, 600 to
ne var, 8 km tuburi azbociment, 
17 000 mp plăci de azbociment, 
800 mp panouri, 60 000 cărămizi, 
30 000 țigle. Dacă numai cu cîți- 
va ani în urmă aici se realizau 
doar un milion de tone de ci
ment, prin marile investiții a- 
cordate în ultimii ani, prin crea
rea unor noi secții șl fabrici, 
prin dublarea capacității celor 
existente, combinatul gorjean 
produce acum, anual, peste 
1 950 000 tone ciment, 210 000 to
ne var, 2 465 km tuburi de azbo
ciment, 5.5 milioane mp plăci de 
azbociment. 30 milioane cără
mizi ceramice, peste 
ne țigle etc

Numai cu un an în 
structorii șl mentorii 
combinatul 
fabrica de 
în ultimele 
șantierului
apariția lîngă actualele linii ca
re produc ciment. Au început 
lucrările la cea de-a treia etapă 
de extindere a combinatului, 
ceea ce va avea ca rezultat spo
rirea producției acestuia cu încă 
un milion tone ciment pe an, si- 
tuîndu-1 în fruntea producători
lor de materiale de construcții 
din țară. Aceasta va orea posi
bilitatea valorificării într-un 
grad șl mai înalt a importante
lor resurse locale de calcar și 
argilă. Pentru aoeastă a treia 
etapă de dezvoltare. întregul u- 
tilaj necesar este produs In țară, 
iar prețul dă cost al construc
ției este mult redus, deoarece 
toate materialele necesare se 
produc chiar In cadrul combi
natului.

12 milioa-

urmă, con- 
părăseau 

„la cheie"predînd 
ceramică și iată că, 
zile „avanposturile" 

și-au făcut din nou

M. DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii
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VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A RESURSELOR MINIERE -

problemă de prim ordin
în județul Suceava

Caracteristică pentru dezvoltarea 
economiei județului Suceava în anii 
actualului cincinal este valorificarea 
la un nivel superior a resurselor de 
materii prime existente în această 
zonă a țării. Astfel, alături de unele 
ramuri industriale cu tradiție în eco
nomia județului, cum ar fi, de 
exemplu, exploatarea și industriali
zarea lemnului, s-au creat perspec
tive largi pentru dezvoltarea mine
ritului. în acest scop, statul nostru 
a alocat, încă din acest an, impor
tante fonduri de investiții, care vor 
asigura la nivelul anului 1975 o ma
jorare oonsiderabilă a producției de 
minereuri.

Pentru a așeza lucrurile de la bun 
început pe făgașul dorit, ne-am pre
ocupat să evidențiem neîntîrziat re
zervele menite să determine, încă 
din acest an, o îmbunătățire serioasă 
a activității în sectorul minier. Pla
nul de măsuri, la a cărui minuțioasă 
întocmire ne-a fost de un real folos 
sprijinul dat de o brigadă a Comite
tului Central al partidului, ce s-a 
aflat mai mult timp in județul Su
ceava, vizează : asigurarea unui 
avans corespunzător în promovarea 
și creșterea gradului de cunoaștere 
a zăcămintelor prin sistematizarea 
activității de cercetare, întocmirea 
unei prognoze geologice menite să 
ducă lâ o planificare ritmică a pro
ducției, organizarea temeinică a pro
cesului de extracție și preparare 
pentru o recuperare mai substanția
lă a metalelor în concentrate.

în eforturile pentru materializa
rea in practică a acestor sarcini, bi
roul comitetului județean de partid 
a ajutat conducerea Combinatului 
minier Suceava, colectivele din ex
ploatări și pe geologi să examineze, 
la rîndul lor, intr-un spirit de înaltă 
exigență măsurile de ordin tehnic și 
organizatorice ce se impun. Creșterea 
gradului de calificare a minerilor, în
tărirea disciplinei în toate comparti
mentele, reducerea fluctuației de 
muncitori, organizarea superioară a 
lucrărilor de prospecțiuni și cercetare 
în perimetrele cunoscute, exploatarea 
mai rațională a zăcămintelor, folosi
rea intensivă a utilajelor, îmbunătă
țirea procesului de preparare a mine
reului pentru obținerea unor randa
mente sporite — i acestea sînt numai 
cîteva din direcțiile in care, spre de
osebire de anii trecuți, acum se ac
ționează mai concret și mai eficace 
pe plan local.

în prezent, multe din cadrele teh
nice ale combinatului, împreună cu 
specialiști de la comisia economică, 
se află în unitățile miniere și de 
prospecțiuni din județ, unde se ocu
pă nemijlocit de echilibrarea balan
ței de rezerve prin intensificarea lu
crărilor de foraj în zona a treia de 
mineralizatie de la Leșu Ursului. în 
ce privește tehnologiile de ex
ploatare, preparare și recuperare a 
metalelor din zăcămînt, ne preocu
păm de adaptarea normelor de pro
ducție la condițiile specifice fiecă

rui abataj, în funcție de caracteris
ticile geologico-miniere ale zăcămîn- 
tului. O asemenea măsură va duce 
la creșterea cointeresării materiale 
a brigăzilor care lucrează in dome
niul extracției și la reducerea pier
derilor de metal în steril. De aseme
nea, la Leșu Ursului acționăm pen
tru concentrarea producției in circa 
60 de abataje, față de 80—90 aba
taje existente în prezent, ceea ce va 
determina o folosire mai judicioasă 
a forței de muncă, creșterea numă
rului de oameni în abataje, asigu-

ESTE NECESAR UN SPRI
JIN MAI OPERATIV, MAI 
EFICIENT DIN PARTEA MI
NISTERULUI MINELOR, PE
TROLULUI Șl GEOLOGIEI

rarea unei asistente tehnice șl de 
specialitate competente. Măsurile 
luate pină în prezent, cit și cele care 
se află în curs de aplicare, pentru 
îmbunătățirea calității minereului în 
subteran și perfecționarea fluxului 
tehnologic la instalațiile de prepara
re vor duce în final la creșterea 
gradului de recuperare a metalului 
din zăcămînt cu 4—5 la sută.

Dar, după cum s-a desprins și din 
concluziile brigăzii Comitetului Cen
tral, în cadrul sectorului minier din 
județul Suceava sînt încă o serie 
de probleme esențiale, de fond, ce 
nu pot fi soluționate fără sprijinul 
efectiv al Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei. Menționez că 
aceste probleme sînt cunoscute de 
către conducerea ministerului. Le 
amintim din nou și cu acest prilej, 
pentru că dorim să fim bine înțe
leși că rezolvarea la timp a acestor 
probleme va duce la o corelare co
respunzătoare Intre activitatea de 
cercetare, exploatare și prelucrare, 
ca o condiție hotăritoare pentru 
realizarea ritmică a planului de 
producție șl la un nivel superior de 
eficiență. Dar despre ce este vorba 7

Din insuficienta permanență a 
unei activități de cercetare unitare, 
menite să ducă la creșterea gradu
lui de cunoaștere a zăcămintelor, îp 
ultima perioadă baza de materii 
prime a minereurilor neferoase, la 
zăcămintele aflate în exploatare, a 
înregistrat o anumită scădere. La 
exploatarea minieră Leșu Ursului, 
de pildă, tn ultimii 5 ani volumul 
rezervelor confirmate și de către co
misia republicană pentru omologarea 
rezervelor au scăzut față de preve
derile inițiale stabilite pe baza si
tuației geologice expertizate. O atare 
situație impune ca în zona cristali

nului din această parte a Carpațl- 
lor Orientali, unde s-au făcut înde
lungate cercetări de către diferite 
instituții specializate, să fie defini
tivată o documentație sistematizată 
ca-re să trateze unitatea structurală, 
aspectele tectonice majore și cele 
locale, structurile favorabile acumu
lărilor de substanțe minerale utile 
și altele. în felul acesta, lucrările de 
prospecțiuni și cercetare vor avea și 
o eficiență economică corespunză
toare cu investiția specifică făcută 
pentru fiecare tonă de minereu pus 
în evidență. Aceste măsuri vor eli
mina situația anormală din prezent 
cînd programarea producției se face 
încă în panouri insuficient cunoscu
te din punct de vedere geologic. Pen
tru rezolvarea optimă a problemelor 
amintite, este necesar ca Ministerul 
Minelor. Petrolului și Geologiei să 
grăbească elaborarea studiului teh- 
nico-economic pe baza căruia la Ex
ploatarea minieră Leșu Ursului să sa 
poată asigura o concepție unitară a- 
supra tehnologiei de deschidere, pre
gătire și exploatare. O atenție deo
sebită trebuie acordată și procurării 
utilajelor de bază necesare noii uni
tăți miniere pentru exploatarea sul
fului din Munții Călimani, unitate 
aflată in plină construcție. Conside
răm că trimiterea în județul nostru 
a unor cadre experimentate de geo
fizicieni, geochimiști și geologi tre
buie să constituie o preocupare da 
primă urgență pentru ministerul da 
resort. Prezența lor aici este necesară 
pentru a ne ajuta să înlăturăm nea
junsurile care generează încă randa
mente scăzute în sectorul minier, să 
reducem consumurile încă mari de 
masă geologică care se înregistrează 
pe fiecare tonă de substanță utilă.

în atenția departamentului geolo
gic din ministerul amintit trebuie să 
stea urgentarea executării unor lu
crări de detaliu la zăcămîntul de mi
nereu de fier de la Delnița, care să 
permită extragerea unei probe teh
nologice și stabilirea tehnologiilor 
optime- de valorificare. în vederea 
creării condițiilor tehnico-organlza- 
torice pentru trecerea la exploata
rea acestui minereu tnte-o perioadă 
mai apropiată, este necesar să se re
vadă studiul inițial de etapă, astfel 
incit lucrările de deschidere a zăcă- 
mîntului să înceapă simultan la mal 
multe orizonturi.

Iată cîteva argumente care trebuie 
să determine trecerea nelntlrziată da r 
executarea in timp util a volumuml 
de lucrări privind dezvoltarea mine
ritului din această parte a țării, pe 
măsura sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, de noul 
plan cincinal, In vederea valorifică
rii mai intense și la un nivel supe
rior a resurselor proprii de materii 
prime.

Ing. Alexandru ILIESCU 
secretar al Comitetului judejean 
Suceava al P.C.R.
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culturilor prășitoare
sole pe o fîșie îngustă porumbul este, 
ce-i drept, prășit. Cum intri mai 
adînc în lan, lucrurile se schimbă. 
Este greu de crezut că a trecut pe 
acolo cineva cu sapa sau dacă a făcut 
acest lucru a executat o lucrare de 
slabă calitate. „Sperăm să obținem 
totuși o recoltă bujjă — a spus pre
ședintele. Aproape întreaga supra
față este irigată, pămîntul este foarte 
bun, dar nu avem brațe de muncă 
suficiente". într-adevăr, suprafețele 
cu prăsitoare sînt mari, unitatea este 
deficitară în brațe de muncă. în a- 
ceste condiții ar fi fost normal să 
se recurgă mai mult la erbicide. Dar 
și aici conducerea cooperativei din 
Perișoru a manifestat rezerve și a 
procurat erbicide doar pentru 150 ha. 
Aceasta în condițiile în care, de pe 
suprafețele erbicidate s-au obținut 
anul trecut 5 000 kg porumb boabe 
la hectar. Oricum, porumbul trebuie 
prășit. Numai că membrii consiliului 
de conducere nu manifestă o preocu
pare suficientă pentru a organiza te
meinic forța de muncă încit să se lu
creze din plin din zori și pină seara. 
Este atit in interesul cooperativei, 
cit și al fiecărui cooperator in parte 
ca lucrările să fie terminate la timp. 
Asemenea situații se întilnesc și în 
unele cooperative agricole din cele-

lalte județe în care am organizat 
raidul-anchetă de față. în județul 
Dîmbovița sînt unități agricole in 
care culturile sint puternic îmburu- 
ienite, și unde porumbul, floarea- 
soarelui nu se dezvoltă pe măsura 
condițiilor naturale din acest an. în 
județ sînt mii de hectare care 
n-au fost prășite manual niciodată. 
De asemenea, prașila a doua manua
lă nu s-a executat decît pe 32 la sută 
din suprafață. La fel, în județul Alba, 
în cooperativele agricole Bucerdea 
Grinoasă, Fărău, Benic, Gîrbova de 
Sebeș suprafețele prășite sînt mici, 
cu mult sub posibilități. Și toate a- 
cestea ca urmare a neajunsurilor ce 
stăruie încă în organizarea muncii. 
La cooperativa agricolă Vinderei, ju
dețul Vaslui, deși starea culturilor 
reclamă executarea operativă a lu
crărilor de întreținere, pe cele 887 
ha cu porumb, prașila a doua meca
nică nu s-a încheiat încă, iar cea 
manuală s-a executat doar în procent 
de 70 la sută. Care este cauza 7 Iată 
părerea inginerului Florin Gafițeanu 
de la această cooperativă. „Există un 
serios potențial de muncă în unitatea 
noastră, dar care nu este bine folosit. 
Și aceasta datorită faptului că mem
brii consiliului de conducere nu se

ocupă în suficientă măsură de buna 
desfășurare a lucrărilor în campania 
agricolă de vară". Situații similare 
sînt și în cooperativele agricole de 
producție din Pogana, Laza, Bogdă- 
nița și altele din acest județ.

Paralel cu măsurile care trebuie 
luate în vederea antrenării oameni
lor la lucru, consiliile de conducere 
din cooperativele agricole și condu
cerile S.M.A. trebuie să se ocupe 
de folosirea rațională a tractoarelor 
și utilajelor. Or. în această pri
vință se constată încă multe nea
junsuri. La cooperativa agricolă 
Jidvei, județul Alba, din 340 ha cu 
porumb 250 ha au fost prășite ma
muți a doua oară. Aci se lucrează 
mai mult manual. De ce 7 „în a- 
ceastă primăvară nu prea am avut 
ajutor din partea mecanizatorilor — 
ne spune președintele. îr. comună a 
fost creată o S.M.A. care se tot or
ganizează, nu are bază materială, 
posibilități de efectuare a unor re- 
parații. Săptămîni întregi nu au avut 
motorină Un tractor pomicol nou a 
fost nrimit fără utilajele necesare, 
fapt ce-1 face inutilizabil". într-ade- 
văr, asemenea deficiențe au slăbit 
cointeresarea mecanizatorilor pentru 
cantitatea și calitatea muncii.

Și în județul Dîmbovița s-au con
statat unele lipsuri în privința con
solidării relațiilor în cadrul formațiu
nilor de lucru alcătuite din coopera
tori și mecanizatori. La cooperative
le agricole de producție din Ghirdo- 
veni, Caragiale, Gura Ocniței, Răzvad, 
Săcuieni, Văcărești, Picior de Munte 
și Dragomirești tractoarele secțiilor 
de mecanizare nu sînt folosite efi
cient. în unele locuri formațiunile 
de mecanizatori execută superficial 
și neatent prășitul mecanic. La coo
perativa agricolă din Hulubești, for
mațiunea de mecanizatori de la 
S.M.A. Crînguri, după ce a semă
nat un lan de 220 ha cu multe goluri, 
acum, la prășit, a trecut val-vîrtej 
printre rînduri, tăind un mare nu
măr de plante. La fel s-a întîmplat 
șl la Produlești, Mănești și Petreștl.

Executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor este o problemă de 
care trebuie să se ocupe cu toată 
seriozitatea consiliile de conducere și 
specialiștii din cooperativele agri
cole, organizațiile de partid de la 
sate. Nu peste multă vreme va în
cepe recoltarea cerealelor păioase 
ceea ce va face ca lucrările să se 
aglomereze foarte mult. Iată de ce este 
nevoie de o temeinică organizare a 
muncii în fiecare unitate agricolă 
pentru ca toate lucrările să se des
fășoare la timp. Aceasta este, în con
dițiile climatice de acum, o condiție 
hotăritoare pentru obținerea unor re
colte marL

1
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LA „ARDELEANA” - 
ALBA IULIA 

Opreocupare permanentă: 
CREȘTEREA CALITĂȚII 

PRODUCȚIEI>
După ce a cunoscut In cinci

nalul trecut o puternică dezvol
tare și modernizare, prin con
struirea unor noi spații de pro
ducție, Fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana" din Alba Iulia își ' 
concentrează în prezent forțele 
către diversificarea sortimentală 
a producției și îmbunătățirea 
indicatorilor economici. Compa
rativ cu anul 1965, producția fa
bricii în acest an este de 1,7 ori 
mai mare, O dată cu creșterea 
producției, a sporit și preocu
parea pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității acesteia.

— în acest an au intrat In fa
bricație 15 modele noi de pan
tofi, dintre care 7 sînt destinate 
exportului. De altfel, ne spune 
inginera Maria Vădeanu, direc
toarea fabricii „Ardeleana", noi 
producem o gamă diversificată 
de încălțăminte pentru bărbați, 
femei și copii. Colectivul de 
creație al unității a reușit, în 
ultimele sezoane, prin proiecta
rea unor modele noi să asigure 
fabricii un bun renume pe piața 
internă și externă. De pildă, în
călțămintea cu fețe din piele- 
box și talpă de duroflex, rezis
tență și flexibilă, este foarte cău
tată. Acesta este un produs o- 
mologat la cererea fabricii. A- 
ceeași piață bună o are și în
călțămintea din plușcord cu tal
pă de cauciuc monolit care se 
produce numai de fabrica „Ar
deleana". întrucît acest model de 
pantofi este foarte solicitat In 
prezent, am început fabricarea 
lui și pentru femei și copii.

Fabrica din Alba Iulia este o 
unitate cu tradiții și prestigiu în 
industria noastră ușoară. De a- 
ceea, preocuparea pentru ridica
rea continuă a calității producției 
mobilizează interesul întregului 
colectiv. Pentru a îmbunătăți 
procedeul de lipire a fețelor pe 
tălpi a fost adoptată o nouă me
todă. prin utilizarea, în acest scop, 
a unor utilaje vechi care păreau 
sortite casării. Datorită ca
lității lor, produsele fabricii 
„Ardeleana" Alba Iulia și-au 
croit drum și pe piața externă, 
în acest an, circa 45 la sută din 
producție este destinată expor
tului în 12 țări.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii*
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în istoria mișcării revoluționare și 
democratice, a Partidului Comunist 
Român, succesul forțelor democrati
ce în alegerile parlamentare din iu
nie 1931 se înscrie ca un moment de 
seamă. Mai întîi pentru că atunci, 
deși partidul comunist se afla in ile
galitate, reprezentanți ai săi au fost 
investiți prin votul maselor cu 
mandatul parlamentar. Intrat in 
al unsprezecelea an al existen
ței sale, în pofida tuturor vici
situdinilor, a obstacolelor ce-1 fu
seseră ridicate în cale de cercurile 
reacționare ale burgheziei și moșie- 
rimii, obstacole ce culminaseră cu 
samavolnica ilegalizare din anul 
1924, Partidul Comunist Român do
vedea și cu prilejul alegerilor din 
1931 că el continuă să trăiască, se 
afirmă, este recunoscut și spri
jinit de masele 
largi muncitoare, 
ca un autentic 
exponent al sim- 
țămintelor și al 
intereselor lor vi
tale.

♦
Erau anii învol

burați ai crizei e- 
conomice mondia
le din 1929—1933, 
criză ale cărei 
consecințe s-au 
răsfrînț nefast și 
In țara noastră 
asupra condițiilor 
de muncă și nive
lului de trai al 
clasei muncitoa
re, al celorlalte 
pături și categorii 
de oameni ai 
muncii.

In pofida ilega
lității adînci în 
care activa, Par
tidul Comunist 
Român chema 
masele muncitoa
re să se apună 
prin toate mijloa
cele Încercărilor 
burgheziei și mo- 
șierimii de a scoate țara din 
criză prin aruncarea tuturor greu
tăților pe umerii celor ce muncesc. 
Si tocmai pentru că răspundea in
tereselor vitale ale maselor, politica 
partidului avea ecou in rîndurile 
unor categorii sociale tot mai largi.

Alegerile parlamentare din iunie 
1931 au constituit pentru Partidul Co
munist Român una din ocaziile care, 
judicios folosită, oferea posibilitatea 
unei afirmări a voinței maselor de 
a-i urma în luptă pe comuniști. 
P.C.R. a acționat și de astă dată, ca 
și lntr-o serie de multe alte prile
juri, prin intermediul organiza
ției legale revoluționare de masă — 
Blocul Muncitoresc Țărănesc (B.M.Ț.) 
ce fusese înființat în 1925.

îndeaproape îndrumat de comu
niști, Blocul Muncitoresc Țărănesc a 
reușit sâ depună, pentru alegerile 
parlamentare din 1 iunie 1931, in- 
tr-un număr de 31 de județe, liste pe 
care au figurat 195 de candidați co
muniști sau necomuniști — munci
tori, țărani, intelectuali, mici mese
riași, oameni ai muncii români, ma
ghiari, germani, sîrbl șl de alte na
ționalități. Programul social înaintat, 
profund democratic, progresist, cu 
care organizația se angaja în lupta 
electorală nu putea să nu exer
cite o vie atracție asupra ma
selor, care recunoșteau în preve
derile lui propriile revendicări : a- 
nularea legilor antlmuncitorești și 
antițărănești, lărgirea drepturilor și 
libertăților maselor muncitoare, su
primarea stării de asediu și a cen
zurii, asigurarea libertății cuvîntu- 
lui. a presei și Întrunirilor pentru 
masele muncitoare de la orașe și 
Bâte, exproprierea integrală a pă- 
mlntului moșieresc și împroprietări
rea fără răscumpărare a țăranilor, 
anularea datoriilor țărănimii, lupta 
contra agitațiilor grupărilor fasciste, 
acordarea de drepturi egale cu po
porul român tuturor naționalităților 
conlocuitoare, lupta pentru pace șl 
relații bune cu toți vecinii, pentru 
recunoașterea Uniunii Sovietice.

Guvernul Iorga-Argetoianu, aflat 
pe atunci la cirma țării, partidele 
politice reacționare au făcut uz de 
Întreaga paletă de măsuri abuzive 
pentru a împiedica desfășurarea cam
paniei electorale și succesul în ale
geri al forțelor democratice — de la 
o Indîrjită acțiune de calomniere și 
discreditare a forțelor democratice, 
de dezorientare a maselor, pînă la 
represiuni sălbatice, exercitarea unei 
crunte terori jandarmerești și poliție
nești, ajungîndu-se la falsificarea re
zultatelor alegerilor prin furtul de 
urne și anularea unui mare număr 
de voturi In toate județele.

Cu atlt mai semnificativ apare In a- 
ceste condiții rezultatul înregistrat 
de candidați! B.M.Ț., care au obți
nut în județul Bihor 9 082 de voturi 
(adică 11,67 la sută din total), în ju
dețul Mureș 6 193 de voturi (10.85 la 
sută din total), în județul Timiș To- 
rontal 10 487 de voturi (10,03 la sută 
din total). In Întreaga țară, potrivit 
comunicatului guvernului, Blocul 
Muncitoresc Țărănesc a întrunit 
73 716 voturi In aceste alegeri. Po
trivit relatărilor presei vremii, calcu
lele ce s-au făcut prin adunarea nu
mărului real de voturi obținute în

unele județe atestau însă că de fapt 
B.M.Ț. obținuse circa 150 000 de vo
turi.

In baza legii electorale, B.M.Ț. a 
primit dreptul de a avea în parla
mentul țării 5 mandate, urmînd să 
fie declarați aleși ca deputați pri
mii candidați care figurau pe listele 
B.M.Ț. în 5 județe. Aceștia erau Lu- 
crețiu Pătrășcanu, Imre Aladar și 
Ștefan Dan, toți trei cunoscuți ca 
militanți comuniști. Intrucit Lucrețiu 
Pătrășcanu și Imre Aladar fuseseră 
aleși în cite două județe, urma ca In 
prima ședință după validarea alege
rilor, ei să opteze pentru unul din 
cele două județe, iar locul vacant să 
fie ocupat automat de către al doi
lea candidat al B.M.Ț. din județul 
rămas fără mandat parlamentar.

Succesul forțelor democratice în a-

smulgeți steagul din mina stegaru
lui ; dar nu uitați că în spatele nos
tru, dacă vom cădea noi, vor veni 
alții să ridice steagul și-1 vor duce 
înainte, și lupta de clasă in România 
va dăinui și in această luptă de clasă 
muncitorimea va ieși învingătoare".

Un singur partid s-a ridicat, prin 
reprezentanții săi în Parlament, îm
potriva invalidării — Partidul So
cial Democrat. In declarația citită de 
reprezentanții P.S.D. la tribuna par
lamentului se spunea că „P.S.D. pro
testează cu hotărîre împotriva inten
ției de invalidare a alegerilor B.M.Ț. 
și cere Camerei să dea dovadă ele
mentară de legalitate și pricepere, 
validind alegerea deputaților comu
niști". Faptul nu a trecut neobservat 
atunci și nu poate să nu rețină a- 
tenția astăzi, dovedind o reală dispo

CONSOLIDAREA FACULTĂȚILOR
DE PEDIATRIE

a invățămlntului medical

mentar al B.M.Ț., „Către întreaga 
muncitorime, țărănime săracă și mij
locie și către toate masele asuprite".

Pentru a împiedica desfășurarea 
oricăror acțiuni de protest ale mase
lor împotriva îndepărtării samavol
nice din parlament a deputaților co
muniști, autoritățile au adoptat se
vere măsuri. A doua zi după ședin
ța în care au fost anulate mandatele 
Blocului, Direcția generală a Poliției 
dădea următorul ordin inspectorate
lor sale regionale : „Vă rugăm să 
luați măsuri pentru urmărirea și do
vedirea persoanelor care vor căuta 
să tipărească și să răspindească ma
nifeste comuniste și pentru identifi
carea emisarilor trimiși in regiuni. 
Veți opri toate întrunirile și adună
rile comuniste, pentru a preveni de
monstrațiile de stradă..."

îndeplinind a- 
cest ordin, orga
nele polițienești 
au atacat cu săl
băticie pe partici
pant i la demon
strația de pro
test organizată Ia 
București, ope- 
rînd numeroase 
arestări și au e- 
fectuat un mare 
număr de descin
deri la locuințele 
persoanelor care 
desfășurau activi
tate revoluționa
ră. Și de această 
dată, ca în atîtea 
alte rînduri, mă
surile represive 
s-au dovedit Insă 
incapabile să îm
piedice afirmarea 
în continuare a 
voinței de luptă 
a maselor, inca
pabile să reducă 
Ia tăcere Partidul 
Comunist Român.

Recapitulînd e- 
venimentele din 
acei ani, faptul 

că In condițiile în care P.C.R. era 
de mult ilegalizat și mereu obiect 
ai unor ordine de interzicere și des
ființare — in condițiile unor alegeri 
organizate după o legislație bur
gheză, antidemocratică și sub presiu
nea unei deșănțate activități de
făimătoare și represive la adresa for
țelor democratice, s-a reușit totuși a- 
legerea, ca deputați, a unor comuniști 
cunoscuți — ne apare ca o elocventă 
mărturie a forței partidului comu
nist, a puternicelor rădăcini și influ
ențe pe care le avea in rindurile po
porului. întărindu-și neîncetat legătu
rile cu masele, învățînd din succese, 
ca și din greșeli, P.C.R. s-a afirmat tot 
mai viguros, în anii ce au urmat, ca 
organizatorul și conducătorul marilor 
bătălii revoluționare ale poporu
lui muncitor, bătălii strălucit în
cununate prin doborîrea de la putere 
a claselor exploatatoare, prin victoria 
revoluției și a construcției socialiste 
în țara noastră.

Gh. I. IONIȚA 
doctor în istorie

o necesitate

0 elocventă mărturie 
a forței partidului comunist 

in unii ilegalității
40 DE ANI DE LA SUCCESUL COMUNIȘTILOR I 
ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE DIN IUNIE 1931

legerl a stirnit o adevărată furtună 
în rindul cercurilor reacționare bur- 
ghezo-moșierești, care și-au inten
sificat atacurile și defăimările împo
triva deputaților comuniști, pentru a-i 
împiedica să-și exercite mandatul. In 
coloanele presei burgheze au apărut 
repetate incitări la invalidarea man
datelor comuniștilor „dacă se poate, 
pentru un motiv legal, dacă nu se 
găsește motivul legal, printr-o vio
lare a legilor".

Sesizînd aceste josnice intenții, 
partidul comunist atrăgea în acele 
zile atenția : „Noi dăm alarma : și 
alarma noastră trebuie să mobili
zeze nu numai zecile de mii de vo- 
tanți ai Blocului, ci întreaga mun
citorime și țărănime săracă, căci 
prin împiedicarea celor cinci depu
tați aleși ai Blocului de a pătrunde 
in parlament li se răpesc întregii 
muncitorimi și tuturor celor exploa
tați și asupriți singurii reprezentanți 
ai intereselor și nevoilor lor". Prin 
variate acțiuni, mitinguri, demonstra
ții etc. — masele populare își afir
mau în acele zile voința de a spri
jini și susține activitatea deputaților 
B.M.Ț. în parlament.

Abia s-a deschis sesiunea parla
mentară că forțele reacțiunii au și 
trecut la aplicarea în practică a pla
nurilor de excludere a comuniștilor 
din parlament. Este semnificativ că 
încă înainte de votul Camerei, zia
rul reacționar „Curentul" anticipa că 
„invalidarea comuniștilor este deci 
azi ca și un fapt împlinit" sau, cum 
citim într-un alt articol, „Astă seară 
deci nu va mai rămîne în Cameră 
nici picior de comunist". Din coloa
nele aceluiași ziar aflăm că majori
tatea partidelor burgheze și în spe
cial principalele partide — P.N.Ț. și 
P.N.L. — au fost unanime în a sus
ține invalidarea.

în această atmosferă apăsătoare a 
trebuit deputății B.M.Ț. să-și apere 
dreptul cu care fuseseră investiți de 
corpul electoral în alegerile parla
mentare. Cu deosebită vigoare a pro
testat împotriva manevrelor reacțiu- 
nii Lucrețiu Pătrășcanu. ,,Nu no 
lăsați nici măcar să vorbim în această 
Cameră — spunea el. Aceasta este o 
dovadă de ce atitudine înțelegeți să 
luați atunci cînd vrem să apărăm 
un singur punct de vedere... Nu e 
însă nimeni așa de naiv în această 
țară ca să-și închipuie că acum, cind 
se discută invalidarea noastră, se 
discută o chestie juridică... Ei știu 
că aceasta e o chestie politică".

Cu încredere nestrămutată în viito
rul socialist al țării, Pătrășcanu de
clara : „Puteți valida sau nu man
datele noastre. Cînd discutați această 
chestie, să nu vă faceți însă iluzia 
că validarea sau invalidarea schimbă 
cursul luptei de clasă în România. 
Noi sîntem aici in numele unui cu
rent cu rădăcini adinei in mase șî 
validîndu-ne sau invalidîndu-ne, nu 
veți atinge cu o fărîmă acest curent 
popular de mase... Cu această vali
dare sau invalidare nu veți schimba 
cu nimic destinul istoric pe care tre
buie să-l urmeze România în lupta 
de eliberare a maselor exploatate 
prin răsturnarea burgheziei și capi
talismului". în același spirit. Imre 
Aladar declara de la aceeași tri
bună : „Dumneavoastră căutați să

ziție a forțelor de bază ale acestui 
partid către statornicirea unui climat 
de unitate muncitorească pentru 
care, din umbra ilegalității, și comu
niștii își concentrau tot mai stărui
tor eforturile.

Pe baza unor pretexte și tertipuri 
de o flagrantă ilegalitate, comuniști
lor le-au fost invalidate mandatele, 
fiind obligați să părăsească parla
mentul. Deși alegerile se desfășura- 
seră potrivit normelor legislației bur
gheze, autoritățile n-au șovăit să 
calce în picioare aceste norme, acțio- 
nînd arbitrar și brutal ; era o mostră 
elocventă a falsului democratism 
burghez, democratism doar cu 
numele, menit să slujească apă
rării intereselor de clasă ale bur
gheziei și moșierimii, să împiedice 
orice acces real al maselor la opera 
de guvernare. „Burghezia din Româ
nia, ca și din toate țările, a arătat 
incă o dată că atunci cind interesele 
de clasă o cer, nu recunoaște nimic 
în afară de forța brutală", se arăta 
în manifestul adresat imediat după 
invalidare, de către sfatul parla
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Pe ecrane
„E S O P"

Coproducție bulgaro-ce- 
hoslovacă. Regia : Ran- 
ghel Vîlceanov. în dis
tribuție : Gheorghi Ka- 
loiancev, Doroteea Ton- 
ceva. Violeta Antonova

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert susținut de Cvarte
tul „Muzica” — 20.
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Lacul lebedelor — 20.

Teatrul de operetă : Se mărită 
etele — 19,30.• Teatrul de revistă șl comedie 

„Ion Vasilescu” (la Teatrul de 
vară „Herăstrău”) : Revista la vo
lan — 20.• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase” (la grădina „Boema”) : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.

nă — 20,30, STADIONUL DINAMO
— 20,30.
• Sprijinițl-I pe șerif : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30 
16,30; 18,45; 21, MELODIA — 9 
11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, FAVO 
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 
20,30, GRĂDINA DOINA — 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,30.
0 Haiducii lui 
domniței Ralu 
12,30; 16; 19,30.
$ Program de

• Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19,15.
• Serata : COSMOS — 15,30 
20,15, FERENTARI

Șaptecai ; Zestrea 
: LUMINA — 9;

cinema
• La revedere, prietene : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3701) ; SO, 15 (seria de bilete 
— 3709).
• Hello, Dolly x PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• în arșița nopții x CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14.
• Esop : CAPITOL — 16,30; 18,45;

Din nou despre dragoste : CEN- 
IAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
,30.• 100 de dolari pentru șerif : 

SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
91,15, FESTIVAL — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21, FEROVIAR — 9,15; 12; 
15,15; 18; 20,45, EXCELSIOR — 9,30;

15,15; 18; 20,30, MODERN — 
14,15; 17; 20, la grădi-

$ Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
O Regele Lear : DOINA — 11,30; 
16; 19,30.
• Apa ca un bivol negru x TIM
PURI NOI — 9—17 în continuare. 0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 18,45; 20,15. 
O Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20.30.Facerea lumii : DACIA — 8,45— 
20 în continuare, MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.• Escroc fără voie — 9; 16,30;
19,45, Samuraiul — 10,30; 12.30;
14.30, Goana după hoț — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).• Dă-i înainte cowboy : GRIVITA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30.0 Și caii se împușcă, nu-I așa ? : 
BUCEGI — 15,15; 18; 20,30. MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Printre colinele verzi : PRO
GRESUL — 15,30; 13; 20,15.
A Domiciliul conjugal : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.30; 
17,45; 20.
a Butch Cassidy șl Sundance Kid! 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină — 
20,30. POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
A Cei trei care au speriat Vestul t 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —

18,00 Deschiderea emisiunii, 
versal-șotron. Enciclopedie 
pentru copii. Din cuprins : 
Cîți ani are... Soarele ? Cum 
se fabrică un tractor ? Se 
poate trăi sub apă ? Care 
sînt plantele medicinale ? 
Cum se antrenează plloții T

18.25 „Mult e dulce și frumoa
să...”. Emisiune de prof. dr. 
Sorin Stati • între teorie și 
practică : teme actuale ale 
lingvisticii românești. Dialog 
cu prof. unlv. Boris Cazacu 
• Cine are dreptate ? — re
portaj anchetă. Comentariu 
lingvistic de conf. dr. Florica 
Dimitrescu.

18,40 Confruntări. Marketingul șl 
cerințele economiei noastre 
naționale.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară • Sport. 
20,05 Reflector.
20.20 Telecinemateca : „Morcovea- 

ță“. Un film de Jullien Duvl- 
vier, cu Harry Baur. Prezin
tă : Silvian Iosifescu.

22,05 Teleglob. R.D.G. Itinerar su
dic. Reportaj filmat de Nico- 
lae Holban și George Bră- 
tianu.

22.25 Refrene fără vîrstă. Inter
pretează Anca Agemolu, Ru- 
xandra Ghiață, Jean Pău- 
nescu George Enache, an
samblul de balet condus de 
Ion Alexe.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

înființat in 1957, Theâtre 
de la Cite de Villeurbanne 
a reprezentat cel dinții 
teatru de pyemicră cu se
diul permanent în provin
cie din Franța. El a avut 
in frunte incă de la început 
pe Roger Planchon, perso
nalitate proeminentă a tea
trului francez. Echipa sa 
include numeroși „fideli" și 
înmănunchează tinere forțe 
actoricești și regizorale din
tre cele mai valoroase (tî- 
nărul regizor Patrice Che- 
reau, de pildă).

Planchon și echipa sa au 
făcut efortul vizibil de a 
crea teatrului lor un profil 
distinct : și nu unul la în- 
tîmplare sau determinat 
exclusiv de propriile lor 
înclinații, ci un profil a- 
decvat publicului căruia 1 
se adresa in primul rînd.

Conștient de faptul că 
teatrul său se află într-o 
regiune industrială, așadar 
cu o numeroasă populație 
muncitorească (Villeur
banne e situat lingă Lyon), 
convins că „teatrul trebuie 
să devină privilegiul tutu
ror". Planchon a căutat un 
drum propriu în direcția 
unui „teatru popular".

Ca și confrații săi. Plan
chon pare a vedea cheia 
acestui „caracter popular" 
în forța de rezonantă di
rectă în conștiințe a spec
tacolului. Este vorba des
pre o forță pe care Plan
chon o identifică adesea și 
în unele opere contempo
rane. mai ales cînd ele dez-< 
bat probleme puternic gre
fate în conștiința maselor, 
dar cu deosebire în drama
turgia clasică.

Caracterizări autentice 
ale viziunii lui Planchon 
asupra clasicilor vorbesc 
despre „fidelitatea față de 
text" (în genere. Planchon 
este adeptul „teatrului de 
text"), și totodată despre 
„noutatea montării". Desi
gur textul clasic răsună pe 
scenă integral, dar nu o 
dată el este nuanțat, inter
pretat, inedit „comentat" 
prin ioc, prin felul in care 
e făcută distribuția. Sceno
grafia nu reconstituie for
me originare, dar nici nu 
renunță la ele, ci le stili
zează chiar și atunci cînd 
le îngemănează cu „forme 
de azi" (cum ar spune Re- 
nă Allio), unele simbolice. 
Jocul actorilor pornește 
mereu de la datele textu
lui, de la atitudinile, ges
turile, reacțiile personaje
lor clasice. Dar acestea sînt

Intr-un articol publicat în ziarul 
„Scînteia" din 14 mai 1971, la rubrica 
„Puncte de vedere", găsim unele 
păreri care, după cît socotesc, nu co
respund scopului propus de autor de 
a se „perfecționa sistemul învăță- 
mîntului pediatric". Și cum această 
problemă interesează în cel mai înalt 
grad, mă voi referi la fapte din care 
rezultă și atitudinea față de faculta
tea de pediatrie.

La întrebarea dacă absolventul 
facultății de medicină generala este 
suficient de bine pregătit pentru a 
acorda asistență pediatrică Ia nive
lul circumscripției, se poate răspun
de că, într-adevăr, el nu este sufi
cient pregătit, dar programul a tre
buit să fie întocmit în limita posi
bilităților șl cu punerea accentului 
pe medicina generală. La toate con
siliile profesorale la care am asis
tat de 31 ani, aproape fiecare șef de 
disciplină a cerut „mai multe ore 
de curs" și „programarea, de prefe
rință, în anii V sau VI !“. Evident că 
aceste cereri nu pot fi satisfăcute 
decît în limita posibilităților și în 
special, punîndu-se accentul pe me
dicina generală.

Cele 15 ore curs de pediatrie + 30 
ore lucrări practice (anul IV) și 45 ore 
curs + 450 ore externat (anul V), 
chiar dacă nu sînt suficiente pentru 
un generalist, sînt, în orice caz, mult 
mai numeroase decît orele rezervate 
pediatriei înainte de anul 1948, tim
puri pe care le-am trăit și eu ; a- 
veam atunci doar 2 ore pe săptă- 
mînă în total și ce eforturi am fă
cut — fără rezultat — pentru a avea 
mai multe ore de predare a pedia
triei !

A doua întrebare pe care și-o pune 
autorul (și la ea mă voi referi, în 
special, în acest articol) este : „In 
condițiile țării noastre, sînt necesare 
o facultate de pediatrie la Bucu
rești și secții de pediatrie în cele
lalte centre universitare Spre a 
răspunde corect la această întrebare, 
este necesar să redau pe scurt și în 
linii mari situația ocrotirii copilului 
in țara noastră.

în trecut, situația asistenței medi
cale a copilului era dezastruoasă : 
condiții economico-sociale grave, in

stituții spitalicești rudimentare, ca
rență de personal calificat de toate 
gradele ; rezultatul : mortalitatea in
fantilă 18—20 la sută (una din cele 
mai mari din Europa). In toată țara 
erau doar 180 pediatri, și acela sta
biliți în orașele mai mari. Nici nu se 
putea pune problema unui control al 
copiilor de la țară ; ei se nășteau, 
trăiau sau mureau fără nici o asis
tență medicală.

I. Prin redresarea condițiilor eco
nomico-sociale se observă deja o 
Îmbunătățire a situației ; dar pentru

puncte de vedere
de prof. dr. docent

Alfred D. RUSESCU

noi, pediatrii, măsura cu adevărat 
hotărîtoare a fost înființarea, in 1948, 
a cinci facultăți de pediatrie. Numai 
astfel se putea asigura numărul ne
cesar de pediatri pentru examinarea 
tuturor copiilor din țară, pentru con
trolul și îngrijirea lor. Fără cadrele 
necesare acest lucru ar fi fost impo
sibil. Numărul de pediatri (180 în 
toată țara, în 1948) s-a dublat în 
scurt timp, iar în 1957, ajunsese la 
2 200, adică la aproape jumătate din 
numărul necesar pentru acoperirea 
tuturor circumscripțiilor.

Se formase, deci, Începutul unei 
rețele de pediatrie : pediatru de re
giune, pediatru de raion, soră șefă 
de ocrotire ; instituțiile «pitalicești 
s-au extins și mortalitatea infantilă 
a scăzut de la 18,7 la sută în 1947, 
la 8 la sută în 1956. Corolarul : ex
cedentul natural ajunsese la 15,19 la 
mie.

Rezultatele obținute pe linia for
mării cadrelor de specialiști în pedi
atrie sînt importante nu numai prin 
ele însele, ci șl prin perspectiva pe 
care o deschid de a forma, într-un 
viitor destul de apropiat, o rețea de

pediatrie a cărei funcționalitate si 
acopere în întregime nevoile țării.

II. Totuși, în 1957 se petrece un 
fapt foarte grav : se preconizează 
desființarea facultăților de pediatrie. 
Măsura a și fost aplicată, deși per
sonal consider că ea a constituit o 
eroare. Rezultatele au fost grave : 
pediatrii au părăsit rețeaua (în 1961 
mai erau doar 1300 din 2000 în 1955) ; 
acest fenomen a fost tolerat de orga
nele sanitare ; pediatrii de regiune, 
de raion, desființați sora șefă de 
ocrotire desființată ; policlinicile de 
copii trecute în cadrul policlinicilor 
de adulți ; circumscripțiile rurale și 
urbane de copii încadrate cu medici 
generaliști. Se observă chiar. In 1960, 
o tendință de creștere a mortalității 
infantile.

III. împreună cu unii specialiști 
am continuat însă să demonstrăm 
importanța facultăților de pediatrie, 
necesitatea reînființării lor. Și. în ur
ma măsurilor adoptate de Ministerul 
Invățămîntului, Ja 1 octombrie 1964 
și-a reluat activitatea o singură fa
cultate de pediatrie, cea de la Bucu
rești.

Actualmente, situația este, bineîn
țeles, serioasă, deoarece trebuie re
făcut tot ceea ce s-a distrus prin 
desființarea sus-amintită a facultăți
lor și a rețelei de pediatrie din țară.

IV. Dacă privim succesiunea dife
ritelor etape amintite în acest inter
val de 23 ani (1948—1971), constatăm 
că : prin înființarea facultăților de 
pediatrie au fost obținute rezultate 
bune, aproape nesperate ; desființa
rea facultăților de pediatrie a dat re
zultate negative ; prin reînființarea 
facultăților de pediatrie s-a făcut un 
considerabil pas înainte, în direcția 
asigurării rețelei sanitare cu cadrele 
realmente necesare, cu medici în sta
re să concretizeze înalta grijă mani
festată de conducătorii țării pentru 
sănătatea și dezvoltarea armonioasă 
a copilului.

în fața acestei rezumative, dar 
foarte semnificative, aprecieri a eta
pelor parcurse, ne mai putem oare 
îndoi acum de utilitatea facultății 
de pediatrie sau ne mai putem în
treba dacă sînt necesare facultățile 
de pediatrie ? Ar fi să negăm evi
dența ! De altfel, chiar din răspunsul 
dat la prima întrebare — dacă gene- 
ralistul este suficient de bine pregă
tit pentru a practica pediatria la ța
ră — reiese utilitatea facultăților da 
pediatrie, căci din cauza marelui nu
măr de materii pe oare studentul de 
la medicina generală trebuie să le 
asimileze, este o imposibilitate să se 
mai mărească durata învățămintului 
de pediatrie la facultatea de medi
cină generală.

Menționez că un raport asupra 
rolului important al facultăților de 
pediatrie am prezentat recent în fața 
Senatului I.M.F., întrunit sub preșe
dinția acad. Th. Burghele. In una
nimitate, senatul a aprobat raportiil 
și concluziile direcționate clar în fa
voarea consolidării și dezvoltării sis
temului de pregătire a medicilor pe
diatri în facultăți specializate.

în încheiere, recunoscind impor
tanța pediatriei, credem că nu poate 
fi nicidecum acceptată ideea desfi
ințării facultății și a secțiilor în 
funcțiune ; din contră, o măsură 
realmente utilă ar fi repunerea de
plină in drepturi a invățămintuiul 
de pediatrie prin reînființarea fa
cultăților de specialitate și în cadrul 
celorlalte institute medico-farma- 
ceutice.

înlocuite — sub ochii noș
tri — cu forme de mani
festare, gesturi, motivații 
sociale și psihologice, reac
ții temperamentale mai a- 
propiate de naturalețea și 
starea tensională a omului 
contemporan și, în același 
timp, mai apropiate de 
stilul de joc actual. Asu
pra tuturor inovațiilor de 
fond și formă domnește un 
echilibru, o măsură și un 
simt al frumosului ce 
trădează In Planchon un 
gust eminamente clasicist, 
ce a supraviețuit nealterat

ră scenică despre formele 
perene ale fățărniciei dra
pate în principii. Pentru 
aceasta, Planchon adînceș- 
te dimensiunile omenești 
ale eroilor lui Moliăre, jus- 
tificîndu-le cel mai adesea 
realist, uneori însă și cam 
gratuit reacțiile. El face 
mai plauzibilă șl mai bo
gată imaginea „falsului 
devot" ; îi răpește „poza 
excesivă", îi reduce din 
machiavelism, adaugă un 
discutabil substrat instinc
tual. sentimental, celui ra
țional.

Personajul interpretat de 
Michel Auclair cu finețe 
și inteligență, cu gesturi 
ce evită prin sobrietate ar
senalul clasic, rămîne desi
gur acel ipocrit „negru sce
lerat", recidivist, pus pe 
parvenire sub nume fals, 
cu mijloace necinstite. Dar 
totodată, personajul lui 
Auclair „tartuffizează" mai 
ales din pasiune ; pasiunea 
reală, puternică, aptă să o 
țintuiască o clipă locului, ui
mită, chiar și pe virtuoasa 
Elmire. Interesant dar, de 
fapt prea în firea multora

■

„TARTUFFE“
si
..ALBAȘTRI, AIR1, R0SII“

în spectacolele susținute de 
„Theâtre de la Cite” de Villeurbanne
experimentelor sale moder
niste.

Chiar și în felul în care 
„merge mai departe" în 
acest „Tartuffe" montat, 
e drept, cu vreo opt ani 
în urmă, Planchon trădează 
o măsură aproape „clasică".

Iată cum îl citește pe 
„Tartuffe" in spectacolul 
pe care l-am putut urmări 
în turneul făcut în Roma
nia, un turneu — s-o spu
nem de la început — nu 
îndeajuns de edificator asu
pra posibilităților acestui 
teatru, răspunzînd doar par
țial așteptărilor noastre. 
„Tartuffe" rămîne comedia 
amară a demascării devo
țiunii ipocrite, cu pretenții 
de a orienta și chiar anula 
mersul firesc al existenței, 
comedia amară a unui 
timp, loc și mediu Ea 
reușește însă să fie o ope-

Spectacolul pendulează 
incert și inconsecvent în
tre semnificațiile consacrate 
și altele nebănuite, intre 
descifrarea „în serios", gra
vă, dramatică și persiflajul 
subțire, între fidelitatea 
față de lectură și o viziune 
nouă, modernă.

Concepția maestrului, vi
zibilă și în creația lui Or- 
g6n etc., se trădează mai a- 
les în cea a lui Tartuffe. 
în mod paradoxal în pri
vința acestui personaj, cel 
mai „regîndit" am spune, 
Planchon a rămas fidel 
spiritului lui Moliere, care 
își compunea caracterele 
din elemente atît de nu
meroase încît ele „au com
plexitatea naturii și rămîn 
adesea enigmatice ca ele".

Fără a diminua din ca
racterul demascator al pie
sei, Tartuffe al lui Plan
chon nuanțează enigma.

dintre spectacolele anilor 
’60, pentru a pleda con
vingător în favoarea de a- 
cum celebrei originalități a 
acestei montări. Interesant 
dar „prea puțin" pentru a 
face din Moliăre contempo
ranul nostru ! — ar putea 
afirma foarte bine, atît ad
miratorii lui Moliere clasi
cul, cît și cei ai unui Mo
liere interpretat în spirit 
contemporan.

De o factură diferită, 
spectacolul cu „Bleus, 
Blancs, Rouges" de R. Plan
chon în regia lui Planchon 
Si scenografia — inspirată, 
dinamică — a lui A. Aquart, 
ne-a prilejuit un contact 
inedit cu trupa Iui Theatre 
de la Cită, cu efortul ei de 
a fi în actualitate — ape- 
Hnd la modalitatea teatru
lui istoric înțeles ca teatru 
politic — cu dorința ei de 
a realiza un spectacol de

o factură populară mai di
rectă.

Inspirată din biografii a- 
devărate extrase din isto
ria specifică a Revoluției 
franceze, „Bleues, Blancs, 
Rouges" aduce in atenție 
sub forma unor scene de 
viată, trăite de oameni oa
recare (și nu de personali
tăți istorice) destine uma
ne cu o anume forță de e- 
xemplaritate. Ea se vrea, 
(prin intermediul forței de 
iradiație a faptelor înseși) 
să se constituie ca o me
ditație în actualitate, des
pre dialectica progresistă 
ineluctabilă a istoriei, des
pre condiția revoluționară 
și despre condiția intelec
tualului în revoluție sau 
despre condiția tuturor ce
lor care, crezindu-se spec
tatori ai revoluției, sînt to
tuși determinați, marcațl 
de ea.

Scopul a fost doar parțial 
atins, didacticismul de
monstrației intenționate fi
ind prea evident, iar sce
nele. fiecare în parte, ne- 
avînd întotdeauna nici u- 
nitatea și nici forța de ge
neralizare dorite.

Părțile cele mai intere
sante — nu însă întru totul 
originale — ale acestui 
spectacol, părți care i-au 
conferit un ritm susținut, 
un ton epopeic, forță agita
torică, ni s-au părut a fi 
„stampele populare" dintre 
tablouri : uriașe pantomime 
alegorice, acompaniate sa
vant de coruri vorbite sau 
strigate, de lozinci afișate 
sau rostite, de dansuri, in
spirate din formele de ma
nifestare ale străzii din 
vremea Revoluției. (Așa de 
pildă : „gustul" alegoriilor, 
simbolurile care stăteau- 
la baza măștilor imaginate 
etc.). Aceste „stampe" au 
atras atenția nu numai a- 
supra actorilor : Lucienn» 
Le Marchand, Roger Plan
chon. Brigitte Rossey, Co
lette Domplâtrini, Jean 
Bouise, Isabelle Sadoyan, 
Franțoise Giret, Claude 
Lochy ci șl asupra unui 
personaj șl. prin el, asu
pra unui interpret colectiv: 
truipa, trupă în plin proces 
de întinerire — de unde 
și o anume lipsă de omo
genitate, vizibile diferențe 
valorice — trupa în plină 
formare a viitorului Teatru 
Național din Villeurbanne.

Natalia STANCU
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Iile TANASACHE

Nu sînt de acord cu vorba
PREA MULTĂ 

MINTE STRICĂ

I

î ț

**
**

*
î țî

Am citit undeva, era 
vorba de instalarea unei 
noi întreprinderi indus
triale :

— Știm, spunea directo
rul viitoarei întreprinderi, 
că o fabrică nu se con
struiește peste noapte.

Avea dreptate.
Despre lucrători :
— Vom angaja lucrători 

de la alte întreprinderi 
similare, bine instruiți. îi 
vom cointeresa.

Cînd mi-am dat seama 
că cineva poate gîndi așa, 
m-am cutremurat.

Am nevoie, să zic, de 
1 000 muncitori, tehnicieni, 
ingineri, economiști.

Ce fac ?
Mi se părea că un om 

cu mintea limpede tre
buia să-mi răspundă : mă 
îngrijesc să mi-i formez. 
Am organizat școli pen
tru lucrători, am pregătit 
pentru absolvenții licee
lor industriale școli în 
care să se formeze viitorii 
tehnicieni ; am ales din
tre absolvenții institute
lor tehnice superioare pe 
cei ce se vor forma în 
țară, pe cei pe care-i tri
mit să se specializeze în 
străinătate. Am format o 
bibliotecă cu cărțile de 
specialitate apărute în 
diferitele țări din lume.

Prima mea grijă a fost 
să-mi pregătesc cadrele.

Știu că constructorii de 
case vor construi localu
rile, știu că fabrica co
mandată va fi instalată și 
montată. Marea mea grijă

a fost să instruiesc pe 
ce vor lucra.

Acesta este răspunsul 
normal, aceasta e grija 
cea mare : cadre instruite. 
Mașinile cele mai perfec
ționate fără cadre instrui
te nu pot să lucreze.

Casa se poate ridica în- 
tr-un an, dar omul nu se 
învață decît în mulți ani.

E drept că acum aproa
pe un sfert de veac, cînd 
poporul român a luat în

fabrica a fost cumpărată 
și nu produce cît trebuie 
atunci paguba e mai mare 
decît dacă n-a fost cum
părată ; fiind cumpărată, 
ea trebuie să producă 
100 la sută. Dacă produce 
mai puțin, să zic 70 la 
sută, aceasta e iarăși o fi
gură de stil, dar o figură 
de stil contabilă. O fabri
că despre care se spune 
că produce 70 la sută este 
de fapt o fabrică ce gene-

primire fabricile naționa
lizate, învățămîntul 
făcea „din mers".
știm însă cu mult timp 
înainte ce vom face, ce 
industrii vom Instala, ce 
specialiști avem nevoie să 
formăm. Nu trebuie să 
așteptăm să avem întîi 
fabrica instalată pentru 
a începe să căutăm pe cei 
ce vor lucra la ea.

Rostul „bazei materia
le" e adeseori greșit înțe
les. O metaforă nu tre
buie înțeleasă aidoma.

Evident, o fabrică care 
nu există nu poate să 
producă.

Fabrica însă nu produ
ce ea : omul produce aju- 
tîndu-se de fabrică. Dacă 
fabrica nu există, produc
ția e nulă. Dar nici fabri
ca n-a fost plătită. Dacă

rează o pagubă de 30 la 
sută. Nu avem o produc
ție mai mică decît cea 
dorită, ci avem o pagubă.

Lucrătorul neinstruit, 
tehnicianul neinstruit, in
ginerul neinstruit, direc
torul fabricii neinstruit 
nu produc mai puțin ci 
produc pagubă. Pagubă pe 
care n-o plătesc ei, ci 
noi.

Iată de ce cred că e o 
greșeală de a cere ca o- 
mului neinstruit, de la 
lucrătorul neinstruit la 
directorul neinstruit, să i 
se impute faptul că pro
ducția nu e cea normală. 
Omul nu e vinovat, omul 
nu știe să facă mai bine. 
Deci nu trebuie pedepsit, 
ci învățat.

Eu pe inginerul care nu 
știe să scoată producția

100 la sută l-aș trimite 
din nou la școală : la re
ciclare. Cu bursă, ca ori
care student. Numai dacă 
n-ar vrea să învețe l-aș 
da afară. Altfel l-aș su
pune unei examinări ri
guroase de școală, dar 
nota definitivă i-aș da-o 
în fabrică. Tot astfel 
strungarului, tot astfel e- 
conomistului, lăcătușului 
sau directorului.

Evident, sint și cazuri 
de vădită rea voință. S-a 
scris prin gazete că s-au 
dat pe piață spre vînzare 
cauciucuri vulcanizate. 
Lucrul nu e supărător de
cît că nu scria pe ele 
mare: cauciuc cu defect ; 
preț redus. In toată lu
mea în multe magazine 
se întîmplă ca vînzătorul 
să-ți ofere o marfă spu- 
nîndu-ți : „marfă cu de
fect, nu costă decît... Ia 
sută", îți și arată defectul.

Cel care procedează așa 
este un negustor cinstit ; 
cel care vinde marfa cu 
defect fără să avertizeze 
pe client trebuie să fie 
pedepsit conform legii ; 
dacă nu mă-nșel, se chea
mă excrocherie.

Cel care nu știe să facă 
un lucru nu e vinovat 
dacă nu te păcălește lă- 
sîndu-te să crezi că știe ; 
grav e cînd și tu știi că 
nu știe și nu-1 înveți.

Eu nu sînt de acord cu 
vorba care nu știu cine 
a scornit-o: prea multă 
minte strică. Mult mai 
mult strică prea puțină.

— Mă pot considera un om de 
două ori norocos. O dată — pentru 
că am „nimerit" în profesia care mi 
se potrivește. Apoi pentru că am 
avut șansa să-mi aflu și locul, și 
rostul în viață. Nu, bucuriile și eșecu
rile meseriei nu m-au ocolit. Am 
cunoscut aici greutăți care nu o dată 
m-au adus in pragul descurajării. 
Dar — mă pot mîndri cu asta ! — 
niciodată nu m-a încercat sentimen
tul inutilității. Iar acest ciștig eu îl 
consider drept esențial.

Inginerul agronom Constantin Să- 
punârescu și-a cheltuit aproape două 
decenii din viață 
ciștiguri esenția
le. L-am întîlnit 
în Insula Mare a 
Brăilei, la ferma 
Tacău — peste o 
sută de kilometri, 
în linie dreaptă, 
pînă la cel mai a- 
propiat oraș, Brăi
la.

Omul care afir
mă cu mîndrie că 
aici nici o clipă 
nu i-a dat tîrcoa- 
le sentimentul 
inutilității a lu
crat mai înainte 
într-o fabrică de 
zahăr. Condiții de 
oraș, aproape de 
București. „Mun
ca de acolo își 
avea și ea frumu
sețile și, mai ales, 
avantajele ei. Dar 
între mine și me
serie se căsca un 
abis din ce în ce 
mai adine. Simțeam pe aproape um
bra dezolantă a ratării. Pe 
dam agronomul din mine, 
am plecat!“.

Gestul dezvăluie înainte 
atitudinea cinstită față de profesie, 
față de menirea ei. Era singura op
țiune posibilă, dictată de rațiunile in
time ale conștiinței.

în datele ei substanțiale, biografia 
inginerului Săpunărescu nu se de
osebește cu nimic de biografiile ce
lorlalți aproape patru mii de oameni 
ai „Insulei". Biografii traversate de 
aceeași pasiune pentru meserie, de 
aceeași dîrzenie simplă, firească în 
înfruntarea dificultăților, de aceeași 
statornică ambiție de a aduce în 
circuitul agriculturii noastre socia
liste pămînturi ce păreau sortite pe 
vecie să putrezească într-o absurdă

și tristă inutilitate sub ape. Iată nu
mitorul comun care ordonează de 
ani de zile eforturile „insularilor", 
hotărîrea lor pătrunsă de spiritul 
unei înalte responsabilități sociale.

— Eram pregătit psihologic pentru 
greutățile din „Insulă" — se destăi
nuia acum E. Linca, Inginer tinăr. 
30—35 de ani. Confruntarea a fost 
aspră și în această confruntare a 
trebuit să învăț multe : de la orga
nizarea cazării oamenilor pînă la 
descifrarea cauzelor ce barau în u- 
nele locuri calea recoltelor marl. A 
trebuit să mă obișnuiesc cu prînzul

timp de imense avantaje. Nu mă 
gîndesc numai la cîștig. Mă refer în 
primul rînd la lucrurile ce tin de 
profesie „Insula", după mine, 
prezintă un vast cîmp de cercetare. 
Cu zeci de necunoscute și zeci 
întrebări ce așteaptă 
frate. Nicăieri. în nici 
rator, oricît de dotat 
poate reproduce, la 
amplă, această viață . .
cesele ei inedite, greu de cunoscut 
altfel în intimitatea lor. Noi însă ne 
bucurăm de acest privilegiu. Expe
riența noastră, de meșteri ai pă- 
mîntului. se constituie din aceste

de 
să fie desci- 
un fel de labo- 
ar fi el, nu se 
scară atît de 
complexă, pro-Bucurii clăditede granit a muncii
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EXISTĂ Șl ALTFEL
DE INDIFERENȚI

Vasile Chirilă, maistru la Uzinele chimice 
române, își începe cele cîteva considerații pe 
marginea articolului „De la indiferență la pa
razitism este un singur pas" („Scînteia" din 
16 iunie a.c.) reproducînd un fragment din ma
terialul publicat ; fragment care constituie, de 
altfel, un rezumat al articolului :

„Egoismul poate fi întîlnit în viața cotidiană 
sub diferite înfățișări, una din cele mai nocive 
fiind indiferența. Cînd nepăsarea față de ceea 

ahtierea 
cu lenea, 
una sin-

ce se întîmplă în jur se aliază cu 
după viața comodă, mai pe românește 
cu trîndăvia, consecința e de regulă 
gură : PARAZITISMUL".

„Perfect de acord — scrie autorul ______
Nimănui nu-i este îngăduit să fie „chibiț în 
viață", să se sustragă celei mai elementare în
datoriri morale : munca. „Nevinovăția" și „can
doarea" parazitului sînt numai aparente ; fu
gind de muncă, el lovește în însăși condiția de 
om, deci, in fiecare din noi.

Ceea ce m-a determinat să vă scriu este însă 
altceva, un alt aspect al egoismului : indife
rența concretizată în lipsa de participare la 
viața colectivului din care faci parte. Din nefe
ricire, mai sînt unii care își privesc obligațiile 
de serviciu printr-o optică îngustă, de „tarla", 
conform „principiului" «De aici pînă aici», care 
refuză orice sarcină care nu este prevăzută 
expres în cadrul atribuțiunilor lor. Un 
asemenea om se situează, în aparență, la 
polul opus parazitismului : el trăiește liniștit 
și onest din munca sa, nu deranjează, dar nici 
nu ajută celor din jur. De aici și faptul că, 
uneori, nejustificat, el scapă de critică. Privite 
mai îndeaproape, lucrurile ne dezvăluie însă 
o altă față. De aceea, cred că o anchetă pe a- 
ceastă temă ar fi binevenită".

și cina departe de familie, dar în 
familia mare a oamenilor din „In
sulă" Nu pot să spun că n-am și 
acum nostalgia acestor „tabieturi", 
ca și nostalgia spectacolului de tea
tru și film vizionat cu regularitate 
in sală, nu numai la 
atîtor înlesniri pe care 
civilizația orașului. Dar acum, după 
drumul străbătut, dună 
vins multe piedici, cred 
deopotrivă nostalgia locurilor 
aici, a rostului meu în viața „Insu
lei". Eu cred că omul se leagă de 
ce face cu brațele, cu mintea lui și 
această legătură se constituie in sen
timentul trainic că lași ceva în urmă, 
că zbaterea ta n-a fost în zadar. în 
definitiv, poate că acesta-i chiar 
numele aspirației celei mai fierbinți 
a fiecăruia dintre noi !...

Optînd pentru exercitarea profesiei 
în acest loc deschis agriculturii prin 
măsurile de îndiguiri și desecări de 
anvergură inițiate de partid în ulti
mul deceniu, oamenii „Insulei" au 
renunțat realmente la multe „tabie
turi" ale vieții lor cotidiene dinainte. 
Ce resorturi intime i-au determinat 
la acest sacrificiu ? Ce anume i-a 
fortificat în lupta îndelungă și as
pră — și mereu luată de la capăt — 
pentru a îngenunchia miile de hec
tare ale fostei bălți, pentru a înră
dăcina pe aceste pămînturi o nouă 
și viguroasă tradiție, aceea a recol
telor record, ca un semn al victoriei 
omului în dialogul lui permanent cu 
natura ? Tocmai această .aspirație 
superioară de care vorbea inginerul 
Linca și faptul că în creuzetul ei se 
află turnată și aspirația personală a 
fiecăruia dintre cei de aici. Consa- 
crîndu-și forțele, energia, capacita
tea intelectuală acestei aspirații, oa
menii ca Săpunărescu și Linca ajung 
prin propria lor experiență de viață 
la convingerea ' că de înfăptuirea ei 
depinde realizarea de sine. Un ideal 
mare se poate înfăptui și fără tine
— poporul generează permanent noi 
forțe capabile să-1 traducă în faptă
— dar tu, ca individ, nu te poți rea
liza niciodată fără un ideal.

— E adevărat — ne spunea ingi
nerul Gheorghe Zecheru — venind 
aici, noi am renunțat din capul lo
cului la multe. Cine a mîncat piinea 
„Insulei" știe. înțelege exact sensul 
acestei afirmații. Dar, poate să pară 
paradoxal, noi ne bucurăm în același

observații date de adevărul marelui 
laborator care este „Insuila". După 
cum se poate vedea, renunțînd la 
multe, noi n-am renunțat în același 
timp Ia bucuriile esențiale, care sînt, 
fără putință de tăgadă, bucuriile pro
fesiei.

Foarte exact și frumos spus : „re
nunțînd la multe, noi n-am renun
țat la bucuriile esențiale". Omul 
epocii noastre nu se poate lipsi, fără 
a rămîne un infirm pe plan moral, 
de marile satisfacții pe care 1 le dă 
munca în domeniul in care s-a pre
gătit și de unde poate da la rîndu-i 
societății — deci și lui însuși — cit 
mai mult. Caracterul eocial-util al 
activității umane este oxigenul care 
întreține și aid pasiunea fierbinte, 
dăruirea creatoare in folosul socie
tății. Aceste „bucurii esențiale ale 
profesiei" sânt, în chip firesc. Izvo
rul demnității umane, constituie un 
puternic suport moral pe care se în
temeiază efortul de edificare a nou
lui in societatea noastră.

Gindurile inginerului 
ne-au oferit și „cheia" 
„crizei de timp" pe care 
tre interlocutorii noștri și-au mărt’i- 
risit-o deschis. ..Timpul aid zboară 
pur și simplu. Te scoli la patru di
mineața și nid nu știi cînd s-au fă
cut orele douăzed și două. Ba în- 
tr-un loc s-a înroșit porumbul — și 
mergi la fața locului să vezi : e 
exces de fier ? e humus puțin ? Sau 
în altă parte, deși lucrările s-au fă
cut „ca la carte", pămîntul se incă- 
pătînează. nu 
rem. cît l-am 
rile curente, 
care le ridică 
depășirea dificultăților privind infor
marea noastră — pentru că, real
mente, să nu fim idilici, sînt și difi
cultăți în acest domeniu !“

O criză de timp creatoare, deter
minată de o neprecupețită investiție 
de energie pentru un scop exact, că
ruia îi sînt subordonate toate 
niie. toate rezervele de forțe 
și spirituale. Cît de departe 
acest omenesc sentiment al 
depline a fiecărei clipe de existen
țele sterile, eșuate în interese mă
runte, ale celor ce fug de 
grele.

Același inginer Zecheru 
vestea că. mergînd la Iași, 
prilejuită de sărbătorirea a 10 ani

de la absolvirea promoției lui. și-a 
stabilit în program și o zi de biblio
tecă. Nevoia de utilizare eficientă a 
timpului obligă inevitabil la un efort 
de concentrare. Intr-un anume fel, 
avem aici de-a face cu o muitațle de 
ordin psihologic care determină ne
cesitatea utilizării optime a fiecărui 
crîmpei de timp.

— V-ati întîlnit si cu foști colegi 
care au capotat In „Insulă" ? — l-am 
întrebat pe Gheorghe Zecheru.

— Nu la Iași. în alte Împrejurări, 
da. Cei mai multi au dat bir cu fu
giți!, invocând greutățile de netre
cut în... „realizarea lor științifică". 

E adevărat, sînt 
greutăți în acest 
domeniu. Să spe
răm că principa
la — punerea la 
punct a sistemu
lui nostru infor
mațional aici, în 
..Insulă" — va 
căpăta rezolvare. 
Dar, trecînd pes
te acest impedi
ment, nu știu cum 
se face că de 
acești colegi n-am 
mai auzit absolut 
nimic. Nici știin
ța agricolă de ei. 
Dacă-i vorba de 
mașină personală 
și de alte aseme
nea lucruri, da. 
s-au „realizat". 
Dar mașini avem 
și noi. Unde-i 
însă ambiția 
ințifică ? în 
s-a convertit 

Ce-au făcut acești oameni 
mult decît noi, „claustrații" ? 
meni n-are nici o cunoștință. Au 
mas niște iluștri anonimi. Cît despre 
munca noastră, ea se vede. A căpă
tat pînă acum de două ori însemnele 
prețuirii întregii națiuni și la mîn- 
dria asta, noi, oamenii „Insulei", ți
nem enorm. Care-i mindria celor 
care au plecat ? La ce țin ei ?

Simple întrebări ? Poate mai mult: 
un autentic examen de conștiința I 
De conștiință a profesiei, a îndato
ririlor elementare ca membri ai co
lectivității. Dar, dincolo de acestea, 
răzbate răscolitor afirmarea unui 
crez, verificat pînă acum în repetate 
rînduri de viața și existența exem
plară a a ti tor și atîtor oameni care 
își închină toate forțele unei cauze 
care nu poate fi servită decît prin- 
tr-un înalt devotament. Prin inalta 
conștiință că munca, renunțările — 
atunci cînd împrejurările comportă a- 
semenea renunțări — înnobilează e- 
fortul și activitatea umană, îi conferă 
un binemeritat prestigiu moral In 
fata contemporanilor.

îl ascultăm din nou pe inginerul 
Constantin Săpunărescu (de fapt, o 
adevărată profesiune de credință) : 

, „Pe unde am fost, aici. în „Insulă", 
am lăsat cite ceva. La Salcia, la 
Agaua, la Frecăței... Hectare defri
șate, amintirea primelor recolte. Vie 
plantată pe cîteva sute de hectare : 
Fetească neagră, Muscat, Hamburg, 
Napoleon. Clădiri, cu parchet și baie, 
cu lumină electrică. Am venit aici, 
la Țacău, tot in „Tnsulă". și am luat 
iar, totul, de la capăt. Vara și iarna 
aici, cu soția. Ducem nostalgia mun
telui de care, sînt sigur, nu m-as 
sătura niciodată. Ne-am legat însă 
viața cu mii de fire, prin tot ce am 
făcut, de „Insulă", — junglă sălba
tecă, neprimitoare, greu de supus, 
cînd am venit noi în urmă cu ani, 
acum 
gate, 
meri 
mina 
și au 
să nu _ ______  .... ..
în urma ta. Anul acesta pomii vor da 
primele fructe. Uitați-vă la lanuri, 
la tot ce-i aici. Vă întreb : puteam 
eu renunța la toate acestea ? La 
toate aceste bucurii clădite alături 
de toți cei ce muncesc in „Insulă" ? 
N-aș fi rămas cel mai sărac om 
dacă mă lipseam de aceste bucurii ?" 

Ce s-ar mai putea adăuga la a- 
ceastă

ști- 
ee 

ea ? 
mai
Ni- 
ră-

ospitalieră, cu recolte îmbelșu- 
Vedeți pomișorii ăștia ? Sînt 
și gutui. Plantați, Îngrijiți cu 
mea. Tractoriștii m-au văzut 
făcut la fel. E aproape rușinos 
lași măcar un pom de umbră

RECUNOAȘTERE 
DE... COMPLEZENȚĂ

In „Scînteia" — la pagina „Omul față în față 
eu el însuși" din 21 aprilie 1971 — a fost pu
blicată ancheta Doi ani de cercetări pentru un 
NU nesincer. Plecînd de la fapte petrecute la 
întreprinderea de construcții industriale și 
montaje Brașov, articolul incrimina lașitatea, 
lipsa de curaj în recunoașterea greșelilor ; în 
cazul amintit, ele au condus la ample și întor
tocheate cercetări privind depistarea vinova
tului de o pagubă produsă avutului obștesc. 
Era dezvăluită nocivitatea mărturiei mincinoase, 
consecințele negative pe care aceasta le gene
rează.

în răspunsul pe care l-am primit — sub sem
nătura tovarășului director Găbreanu Corvin 
— din partea întreprinderii amintite, se spune 
între altele : „Apreciem în mod sincer atenția 
deosebită pe care o acordă ziarul problemelor 
păstrării și păzirii avutului obștesc, aceasta fiind 
de altfel și obligația fiecărui salariat în parte, 
indiferent de funcția ce o deține. In legătură cu 
fondul articolului in cauză, sintem de acord și 
ne însușim critica ce vizează în mod obiectiv 
întreprinderea noastră".

Deci, în legătură cu fondul anchetei, totul este 
în regulă. Cum stau însă lucrurile atunci cind 
este vorba de critica concretă a unor stări de 
fapt, a vinovățiilor ce au favorizat frauda ? 
Aici, subit și de neînțeles, recunoașterea des
chisă, responsabilă este înlocuită cu eludarea. 
Autocritica ricoșează în justificări, amănuntul 
lăturalnic este căutat „cu luminarea" pentru a 
argumenta că, deși fondul criticii nu poate fi 
contestat, totuși...

Ancheta arăta limpede că un „nu" spus nesin
cer organelor de anchetă de către un salariat 
al întreprinderii păgubite a prelungit cu doi 
ani cercetările organelor de miliție (titlul ei 
este semnificativ). Ce ne spune I.C.I.M.-Bra- 
șov ? „...noi nu sintem în măsură să ne pro
nunțăm dacă a fost nesincer cînd a spus NU..." 
„Ne pronunțăm" noi : a fost nesincer. „Tov. 
Tudosoiu este totuși un salariat de stat..." — 
adică, vezi doamne, din această cauză nu poate 
minți. Ce bine ar fi, stimați tovarăși de la 
I.C.I.M., dacă mincinoșii s-ar recruta numai din 
sectorul particular...

...Și așa mai departe, o scrisoare lungă în 
care, amestecînd recunoașterea cu „însă", cei 
în cauză recunoscînd totul încearcă să nege 
totul. Seriozitatea acestui procedeu îi lăsăm pe 
cititori să o judece...

... Sint șase fete tinere, 
între J6 și 18 ani, bine dez
voltate. cu obraji rotunzi și 
privirea îndrăzneață, în 
care se mai ghicește încă 
o undă de naivitate dar și 
o oboseală prematură. Va
lentina, Doina, Nineta, 
Anca, Olga și Crina. „Cu
lese", după miezul nopții, 
din barurile municipiului 
Iași și aduse la sediul mi
liției orășenești, ele încear
că acum o nedumerire : De 
ce ? Ce-au greșit ? Ce rău 
au făcut ? Nu e voie să te 
duci la bar ?! Au convinge
rea că li se face o mare 
nedreptate, că sînt frustrate 
de niște libertăți elemen
tare.

Nedumerirea lor — de 
altfel, jucată... — se risi
pește însă repede atunci 
cînd li se lămurește deose
birea dintre „a bea o ca
fea" și „profesia : stă la 
bar" — pentru că aceasta 
este realitatea : zi și noapte 
cele șase tinere sînt văzute 
la bar.

Ceea oe este de-a dreptul 
surprinzător e faptul că 
aceste fete, la data respec
tivă fără vreo ocupație, a- 
vuseseră pînă nu de mult 
o situație socială bine de
terminată, perspective de 
viață, idealuri. Ce demon 
al răului le-a îndemnat a- 
tunci să renunțe la ele ?

Anca, de exemplu, a în
vățat croitoria la școala 
profesională. Un timp a lu
crat chiar în meserie in
tr-o întreprindere, de unde 
însă i s-a desfăcut contrac
tul de muncă pentru absen
țe repetate.

— Nu m-am putut aco
moda cu programul de lu
cru, foarte greu, al între
prinderii ; erau pretenții 
prea mari — îmi spune.

— ... Și-atunci aj preferat 
să stai pe capul familiei (e 
unic copil la părinți) șl să-ți 
pierzi nopțile prin baruri...

— Sînt tînără și trebuie... 
să-mi trăiesc viața ! — răs
punde ea agasată, în vreme 
ce cu o zvicnire „emancipa
tă" a capului își potrivește 
o șuviță din părul negru 
care-i tot vine pe frunte...

Doina a fost în vara tre

cută una din candidatele la 
examenul de admitere în 
liceul economic din Iași, 
unde a reușit în condițiile 
unei competiții foarte dis
putate (un număr mare de 
candidați pe un loc). După 
începerea școlii s-a dus la 
cursuri circa o lună, apoi a 
abandonat învățătura. Tînă- 
ră, atrăgătoare, a descope
rit (prin cine știe ce îm
prejurare) viata „ușoară" a 
localurilor. Idealul de a de-

școlar trecut ea a urmat 
clasa a IX-a pe care a pro
movat-o, dar in clasa a X-a 
nu s-a mai

— Cînd a 
aveam alte 
urmă...

— Ce fel 
pări ?!

— îmi vine greu să vă 
spun... O decepție în dra
goste...

— Și pe urmă ?...
— Pe urmă era tîrziu, nu

dus nici o zi ! 
început școala 
preocupări, pe

de... preocu-

prin baruri se găsesc tot
deauna bărbați galanți și 
curtenitori care să 
tească consumația, 
nu le costă nimic, 
trează pe gratis !

Pentru toate fetele 
lume, minunata vîrstă a 
adolescenței se întipărește 
adine în memorie prin mo
mentul primului bal, al pri
mului dans, al primei ro
chii de seară, al primei pe
rechi de pantofi cu tocul

le plă-
Pe ' 
se

ele 
dis-
din

conștiința fe- 
acum mutații

de viitor. In 
tei se produc 
curioase, idealul se degra
dează, împlinirea lui nu mai 
e condiționată de muncă, ci 
de mijloace mult mai fa
cile. E un ideal fals, se în
țelege, care conduce inevi
tabil spre același fatal dez- 
nodămint.

întîlnim astfel, cîteodată, 
cazuri de-a dreptul alar
mante. La numai 14 ani, 
Paula frecventase toate ba

Dacă la vîrsta întrebărilor
răspunsurile

sînt căutate la bar...
veni economistă — înde
părtat, condiționat de re
zultatele la învățătură — a 
fost părăsit în favoarea mi
rajului amăgitor al baru
lui..,

— E frumos, plăcut, se 
dansează, e muzică, mă 
simt foarte bine acolo... de
clară cu seninătate (adău
găm : mult mai bine ca la 
clasă unde era obligată să 
muncească, să învețe, să-și 
lucreze temele !).

Imaginea strîmbă a unei 
fericiri efemere a înlocui
t-o pe cea adevărată și, la 
o vîrstă fragedă (are numai 
16 ani 1), a început să alu
nece pe povîrnișul abrupt 
al decăderii morale.

într-o situație aproape si
milară e și Olga. în anul

mai puteam merge la școa
lă...

— ... Așa că te-ai dus la... 
bar...

Ridică din umeri.
— îmi plac distracțiile, 

îmi place muzica, ce să 
fac ?

— Și mie îmi plac dis
tracțiile din cind in cînd, 
dar nu mă duc neapărat, 
noapte de noapte, la bar...

Răspunsul vine neaștep
tat. Și cinic. Și dureros.

— Ei, dumneavoastră sîn- 
teți bărbat și, dacă intrați 
acolo, trebuie să 
bani.

Cu alte cuvinte, 
rea descoperire a 
a prietenelor ei : 
trează fără Să plătească nici 
un ban. Pentru niște fete 
drăguțe Și foarte tinere,

cheltuiți

înalt. Și amintirea rămîne 
și mai vie dacă momentul 
acesta coincide cu fiorul 
primei iubiri... Este întiiul 
pas făcut către vîrsta a- 
dultă, către viață. Ce se 
întîmplă insă dacă emo
țiile nu sînt atît de curate, 
dacă prin viața tinerei în
cep să se perinde azi unul, 
miine altul, dacă experien
țele încep să semene cu 
cele pomenite mai sus ?

în mod firesc, viselor ro
mantice de la început Ie 
iau locul dorința de coche
tărie, atracția către distrac
ții ușoare pînă cînd aseme
nea „ieșiri" încep să devină 
pretext pentru plăceri mai 
puțin nevinovate. Ele în
cep să le preocupe într-o 
măsură tot mai mare, pînă 
le absorb și celelalte planuri

rurile din Capitală ! (Se 
cere să deschidem aici o 
paranteză, căci e. totuși, de 
neînțeles de ce se tolerează 
intrarea minorilor în ase
menea localuri, ba mai 
mult, 11 se permite consu
mul băuturilor alcoolice). 
Paula se află de aproape 
trei ani într-o școală de 
reeducare. Are acum peste 
17 ani. A terminat școala 
generală, învață o meserie. 
Peste puțin va fi din nou 
liberă, va începe să-și cîș- 
tige singură existența. 
Cum ?

— Ce ai de gînd să faci ? 
— o întreb.

— Acum o să am o me
serie, deci o să muncesc.

— O să mai mergi la ba
ruri I

Ezită cîteva momente, 
apoi...

— O să mă duc (n-a pu
tut rezista ispitei) dar... cu 
rost !

— Ce însemnează „cu 
rost" ?

— Adică...
E greu de 

va întîmplă 
reuși să-și _ 
drum drept — drumul mun
cii cinstite — ori va claca ? 
Destinul unor asemenea 
fete depinde mult de îm
prejurările de viață în care 
sint puse, de oamenii cu 
care au de-a face, de fa
milie, de colegii și colegele 
de muncă.

Un lucru este sigur : nu 
există și nu poate exista 
alt ideal de viață pentru 
un tinăr în afara idealului 
făurit prin muncă cinstită, 
creatoare, prin perseveren
ță acerbă în lupta cu greu
tățile inerente ale vieții, 
printr-o totală dăruire de 
sine în scopul atingerii țe
lului suprem. Orice ideal, 
orice vis de tinerețe, făurit 
in afara principiului sacru 
al muncii este un fals ideal, 
o amăgitoare aparență de 
fericire fără perspectivă, 
un fum care se risipește la 
prima adiere, dezvăluind 
chipul dezagreabil al para
zitismului social.

Lucrul acesta a fost în
țeles acum și de Liliana din 
București. Liliana este uni
cul copil al unei familii cu 
o situație materială bună. 
Cu ani în urmă ei au a- 
vut neplăcuta surpriză să 
constate că în comporta
mentul fiicei lor, pînă aici 
o elevă silitoare, s-au pro
dus schimbări cu totul ne
așteptate. Abandonînd în
vățătura, Liliana devenise 
una dintre „clientele" mi
nore ale barurilor bucureș- 
tene.

— N-aș putea spune cu 
exactitate ce mă atrăgea 
în baruri, în nici un caz nu 
băutura, nici cafeaua și nici 
măcar alte „specialități" — 
mărturisește. Mai degrabă o 
senzație de mîndrie... Fap
tul că eram curtată, că toa-

nu așa des. 
prevăzut ce se 
cu Paula. Va 
găsească un

tă lumea (cel puțin așa a- 
veam impresia !) mă pri
vește — fetele cu invidie, 
bărbații cu admirație. în- 
tr-un cuvînt, iluzii... Am 
pierdut ani prețioșl... Părin
ților le-am făcut necazuri 
pe care nu le meritau. Acum 
încerc să refac acest han
dicap, deși • destul de 
greu...

Liliana, cu care am dis
cutat Îndelung în prezența 
mamei, la locuința părinți
lor, într-un interior cochet 
și curat, în care se simte 
„mina de gospodină", are 
acum 20 de ani, e salariata 
unei întreprinderi (aceeași 
în care lucrează și părinții 
ei) și e în clasa a X-a la 
liceul seral. Am putut afla 
și din alte discuții că are 
o conduită fără reproș, că 
e conștiincioasă și se bucură 
de stima și aprecierea co
legilor și cunoscuților.

Cazul Lilianei nu este de
sigur unic. Am dorit să în
chei cu el ancheta de față 
pentru că, într-un fel, sim
bolizează pentru „fetele din 
baruri", aflate la virsta in
decisă a întrebărilor, ceea 
ce se numește revenirea la 
linia de plutire, posibilita
tea existentă încă de redre
sare socială șl morală în in
teresul lor mai întîi și mai 
apoi al societății în car» 
trăiesc.

Liliana — și multe ca ea 
— a învățat să distingă în
tre tinicheaua strălucitoare 
a petrecerilor prelungita 
transformate în ideal, și 
aurul pur, întotdeauna pre
țios, ai muncii și cinstei. 
Dar, vai, lecția a fost 
plătită de multe ori prea 
scump. Cu ani de ti
nerețe ! Este de datoria 
noastră, a tuturor, de da
toria părinților, a școlii, a 
opiniei publice să facem ca 
întotdeauna la aceste între
bări răspunsurile să nu le 
dea barul, ci cei acreditați 
de societate s-o facă.

Ion VLAICU
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IN DEZBATERE PUBLICĂ:
Proiectul de lege privind

ÎNCADRAREA
Șl PROMOVAREA

IN

superioare și care îndeplinesc condi
țiile cerute să nu se admită ca ocu
parea posturilor de conducere să fie 
făcută de cadre cu studii medii. De 
asemenea, în art. 65 să se prevadă 
scoaterea la concurs a posturilor ocu
pate de cei care nu îndeplinesc con
diții de studii sau vehime în urmă
torii maximum 3 ani. Constatarea com
petenței celor care sint admiși tempo
rar pentru ocuparea postului de con
ducere să fie făcută de o comisie, nu 
de o persoană.

Iată și cîteva observații cu caracter mai 
general.

Considerăm că pentru posturile de la 
șef de serviciu în sus să se organizeze 
periodic (din 5 în 5 ani) concursuri 
pentru ocuparea lor, nu numai pentru 
posturile libere, ci și pentru cele ocu
pate.

In acest mod se asigură o justă ierarhie 
a valorilor în interesul întregii societăți, 
ținind seama de caracterul dinamic al 
formării valorilor.

Este necesar să se precizeze prin lege 
ce înseamnă studii de specialitate pen
tru posturile de conducere (director, 
director general),

avind în vedere că activitatea de con
ducere în economie, potrivit cer
cetărilor făcute pe scară națională și in
ternațională în acest domeniu, necesită 
în cea mai mare proporție (75—80 la 
sută) cunoștințe economice, sociologice, 
psihologice și numai în proporție de ma
ximum 25 la sută cunoștințe tehnice po
trivit profilului întreprinderii.

Prof. dr. Dumitru MARGUEESCU 
șef de catedră, Academia de Studii 
Economice — București

'/WWWWWWWWWXAA/VWWW'

funcții echivalente" poate fi interpretat 
numai în legătură cu funcțiile tehnice 
legate de tehnician, inginer, fizician, cni- 
mist, cu atît mai mult cu cît la „Anexa 
3", privind condițiile de vechime și studii 
proiectul precizează funcțiile economice 
separat de funcțiile „de altă specialitate".

Andrei D. VILCEANU
jurist, frustul de lucrări speciala 
București

CRITERII PENTRU STIMULAREA 
Șl PROMOVAREA TINERILOR 

SPECIALIȘTI

A PERSONALULUI
ARTICOLUL 62 SĂ SE REFERE 

Șl LA ȘANTIERELE 
DE CONSTRUCȚII

Tinînd cont de faptul că salariatul care 
trebuie promovat lucrează în 
respectivă, deci sint cunoscute 
lui activitate și capacitate de

propun ca promovarea să se 
baza criteriilor prevăzute în 
fără însă a se ține seama de vechi
mea în muncă.

Cred că numai în felul acesta ar putea 
fi stimulată inițiativa și ar spori inte
resul fiecărui salariat — în special al ti
nerilor — de a se pregăti temeinic în 
profesia pe care o exercită. După păre
rea mea, punerea accentului pe crite
riul vechimii constituie o piedică în ca
lea promovării celor mai valoroase 
cadre. Fără să exagerez cu nimic, prac
tic, de regulă, așa se petrec lucrurile ; 
la ocuparea unui post, prioritate are cel 
cu vechime mai mare, chiar dacă este 
mai slab pregătit, față de altul cu ve
chime mai mică. In felul acesta se ex
plică cum de se acceptă adesea promo
varea cadrelor aflate în pragul pensiei, 
în ce privește persoana mea, problema 
ridicată nu mă afectează cu nimic, 
întrucît am depășit de mult 50 de ani. 
Asta nu mă împiedică să mă gîndesc și 
la cei ce vin în urma mea, la tinerii spe- 
cialiști.

unitatea 
Întreaga 
muncă, 

facă pe 
art. 13,

DIN UNITĂȚILE
SOCIALISTE DE STAT

Zilnic, pe adresa redacției 
noastre continuă să sosească 
tot mai multe scrisori prin care 
oameni ai muncii de cele mal 
diterite proiesii și caliiicări, ti
neri sau vîrstnici, își exprimă 
părerea asupra proiectului de 
lege privind încadrarea și 
promovarea în muncă a perso
nalului din unitățile socialiste 
de stat. în pagina de iață în
serăm observațiile și propune
rile celor care s-au adresat, în 
ultimele zile, ziarului.

CALIFICATIVELE ACORDATE 
SALARIAȚILOR SĂ EXPRIME 

JUDECATA COLECTIVULUI
Reglementarea unitară, sub toate aspec

tele, a încadrării și promovării personalu
lui din unitățile socialiste de stat va adu
ce incontestabil un instrument în plus în 
înfăptuirea practică a principiului echității 
sociale în țara noastră. în actuala formă, 
textul proiectului de lege cred că mai poa
te fi completat și îmbunătățit. în sensul 
relevării mai pregnante a menirii sale, pro
pun ca la cap. I „Dispoziții generale" — 
eventual chiar în art. 2 — să se facă pre
cizarea că

„prin încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului se urmărește co
interesarea materială a acestuia și asi
gurarea celor mai optime condiții pen
tru utilizarea cu eficiență maximă a 
forței de muncă în toate sectoarele de 
activitate".

A doua chestiune asupra căreia doresc 
să mă opresc se referă la sistemul de a- 
preciere. Manifestare concretă a democra
ției socialiste, sistemul de apreciere pe care 
îl promovează pentru prima oară pe scară 
amplă proiectul de lege este o măsură sa
lutară care, fără îndoială, va contribui la 
limitarea subiectivismului și arbitrariului 
In aprecierea salariaților. Cred că este ne
cesar ca prin lege să se prevadă obligati
vitatea citirii și discutării fiecărei aprecieri
— întocmită de colectivul desemnat în a- 
cest scop — în fața salariaților comparti
mentului de muncă din care face parte cel 
apreciat și calificat, iar prin instrucțiuni să 
se prevadă și termene precise înăuntrul 
cărora trebuie să aibă loc aceste aprecieri 
publice. In felul acesta aprecierile și ca
lificativele devin realmente emanația co
lectivului în care lucrează și trăiește sa
lariatul în cauză. Colectivul de muncă al 
respectivului salariat îl cunoaște cel mai 
bine sub toate aspectele : capacitatea pro
fesională, aptitudini organizatorice, cinste, 
interes pentru bunul mers al activității, 
comportare în colectivul de muncă și în 
societate. De asemenea,

propun ca aprecierea, caracteriza
rea salariaților să se înscrie printre 
actele obligatorii necesare la Întocmi
rea dosarului pentru concurs.

în privința desfășurării concursului cred 
că este util să se prevadă prin lege ca în 
cadrul verificării candidaților precumpăni
toare să fie proba — sau probele după caz
— practică. Proba practică poate să fie 
publică, la desfășurarea ei puțind să 
participe și alți salariați, în afara membri
lor comisiei de concurs. Evident, aprecie
rile și pronunțarea asupra rezultatelor 
concursului revin — în exclusivitate — 
comisiei de concurs, ale cărei hotărîri tre
buie să fie însă contestabile în condițiile 
stabilite prin acte normative. Prin extin
derea elementelor realmente verificabile 
de către colectiv in cadrul concursului, se 
amplifică obiectivitatea acestuia și o dată 
cu ea și prestigiul, legitimitatea unei ase
menea modalități de promovare a cadrelor.

vechime, comportarea în activitatea profe
sională anterioară și in societate și rezul
tatele obținute la proba practică, examen 
sau concurs. Socotesc că, în cazurile când 
încadrarea în posturile vacante se face pe 
bază de concurs, celelalte condiții enume
rate în acest text privesc numai dreptul 
candidatului de a se prezenta la concurs; 
din momentul în care s-au constatat în
trunite aceste condiții, iar candidatul a 
fost admis in concurs, încadrarea în pos
tul vacant nu mai poate avea loc decît 
pe baza rezultatului obținut la concurs. 
Dacă s-ar considera că, în unele situații, 
trebuie avut în vedere — la stabilirea re
zultatului concursului — și calificativul 
dat activității profesionale anterioare, se 
poate reține, între notele concursului, și 
acest calificativ, căruia să i se dea un a- 
numit coeficient.

Cit privește condiția generală a „dem
nei comportări în societate" (art. 9 lit. e, 
art. 13 lit g și art. 18), cred că — fiind 
prevăzută pentru orice încadrare sau pro
movare în muncă -r contravine dreptului 
fundamental la muncă, recunoscut prin 
Constituție (art. 18) tuturor cetățenilor, 
chiar și celor care au avut la un moment 
dat comportări nedemne în societate, su
ferind condamnări penale sau oprobriul o- 
piniei publice. Față de acești cetățeni, care 
au avut abateri de la normele de compor
tare în societate ori persistă în asemenea 
abateri, de cele mai multe ori nepenale, 
societatea trebuie să manifeste maximum 
de atenție, asigurîndu-le încadrarea în 
muncă și reintegrarea în viața socială. 
Este semnificativ faptul că Legea nr. 
1/1970 limitează sfera noțiunii' „norme de 
comportare" la normele de comportare in 
muncă, condiționînd răspunderea discipli
nară a salariaților, inclusiv desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă (art. 
13 alin. 1 lit. e) de încălcarea unor „obli
gații de muncă" (art. 15, alin. 1), deoa
rece numai obligațiile de muncă intere
sează organizarea și disciplina muncii in 
unitățile socialiste. în ce privește regulile 
de conviețuire în familie sau societate, 
pentru încălcarea lor sînt prevăzute alte 
sancțiuni, neputînd fi sancționată și prin 
interdicția generală de a fi încadrat în 
muncă la o unitate socialistă de stat.

De aceea, propun ca,
in locul condiției „comportării demne 
în societate", să se prevadă condiția 
exercițiului drepturilor pe care funcția 
respectivă le implică

(de exemplu, dreptul de a ocupa o Anu
mită funcție, drept.ee nu poate fi inter
zis decit printr-o hotărire judecătorească 
definitivă, interdicție ce constituie una din 
pedepsele complimentare prevăzute de art. 
64 c.p.).

Deși din prevederile art. 7, 8 și 47 din 
proiect rezultă că orice încadrare și pro
movare în muncă, pînă la funcția de di
rector inclusiv, se face numai pe bază de 
probă practică, examen sau concurs și că 
numai începînd de la funcția de director 
general promovarea se face fără examen 
6au concurs (art. 56), totuși între art. 9 
privind condițiile de încadrare în muncă 
și art. 13 privind condițiile de promovare 
în muncă există o inadvertență, în sensul 
că ultimul text, spre deosebire de primul, 
omite să prevadă că promovarea în muncă, 
la fel ca și încadrarea se fac pe baza 
rezultatelor obținute la proba practică, 
examen sau concurs. Propun ca art. 13 să 
fie completat în mod corespunzător, ținin- 
du-se seama și de observațiile pe care 
le-am făcut 1» art. 9

Totodată, ținind seama de faptul că, în 
cazul concursurilor, încadrarea sau pro
movarea în posturile vacante sînt deter
minate de ordinea clasificațiel candidați
lor reușiți, propun modificarea corespun
zătoare a art. 50 ; în asemenea cazuri, re
comandările favorabile ale colectivului de 
muncă pot fi avute în vedere fie la admi
terea în concurs, fie ca notare în cadrul 
concursului.

se

se precizeze modalitatea 
realizează prevederea a-
sindicală, prin vot des-

proiectul dat publicității, face următoa
rele propuneri de îmbunătățire.

La art. 7 să se elimine pasajul „con
cursul se organizează atunci cînd pen
tru ocuparea unui post vacant sînt mai 
mulți candidați" pentru că nu 
poate ști dinainte acest lucru.

Intîi se publică postul scos la concurs și 
indiferent de numărul celor înscriși, con
cursul trebuie să aibă loc.

La art. 12 să 
prin care se 
cestui articol 

(într-o adunare 
chis sau secret).

La art. 18, considerăm mai indicat ca 
aprecierile să se facă printr-un sistem 
de punctaj care să dea posibilitatea în
sumării și stabilirii unei aprecieri glo
bale și nu prin calificative care nu 
oferă aceste posibilități. La art. 18 al. 
3, pe lîngă calitățile personale men
ționate să se adauge și altele : capa
citatea de analiză și prevedere, de a 
lua decizii juste, de a-și apropia oa
menii pe baze principiale. »

Noțiunea de concurs presupune că se 
consideră admiși candidații în limita 
locurilor vacante pentru care se instituie 
concursul, deci

în art. 50 nu trebuie să apară noțiu
nea de reușiți la concurs în plus, față 
de numărul de locuri scoase la con
curs. La concurs să se țină seama, pe 
baza unui punctaj, și de rezultatele ob
ținute la locul de muncă unde a lu
crat candidatul.

In felul acesta dispare prevederea potrivit 
căreia „organele de conducere colectivă 
sau, după caz, conducătorul unității, va în
cadra sau promova în postul vacant pe 
unul din candidații reușiți care..."

Art. 54 să fie reformulat în sensul că, 
in cazul neocupării unui post după 
susținerea concursului, postul rămas 
vacant să fie ocupat prin delegație 

pină la un nou concurs.
Delegația să aibă valabilitate maximum 6 
luni. în art. 58 să se prevadă că atunci 
cînd un candidat reușește la concurs 
transferul nu trebuie condiționat de acor
dul unității din care pleacă.

In art. 62 să se prevadă că într-o 
unitate în care există cadre cu studii

Proiectul de lege prevede la art. 62 că 
în mod excepțional la unitățile de gra
dele I—III din ramurile circulația mărfu
rilor, agricultură, gospodărie comunală și 
industrie locală, unde nu se pot asigura 
deocamdată cadre cu studii superioare, în 
vederea promovării lor în funcțiile de 
conducere pentru care sînt prevăzute ase
menea funcții, organele de conducere co
lectivă ale ministerelor, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare județene 
vor putea aproba, de la caz la caz, ca 
aceste funcții să fie ocupate de cadre cu 
studii medii. Considerăm că în prevede
rile acestui articol trebuie incluse și șan
tierele de construcții de gradele I—III, 
deoarece personalul cu studii superioare 
evită din diverse motive angajarea în 
acest sector, și mai ales pe șantiere.

Trustul nostru, deși are o exis
tență de peste 20 de ani, n-a reușit pînă 
în prezent să asigure pe șantiere în pos
turile de șefi sectoare economice — ser
viciu financiar, contabilitate și aprovi
zionare — decît 3 cadre cu studii supe
rioare, față de 25 cite are -nevoie în 
cele 9 subunități ; cele trei cadre sint 
localizate astfel : unul în orașul Brașov, 
unul în Sibiu și al treilea în Făgăraș.

întrucît nu se întrevăd în perspectiva 
imediată posibilități de remediere a a- 
cestei situații.

propun să se acorde derogări de stu
dii, de la caz la caz, și pentru perso
nalul de conducere din sectorul eco
nomic al șantierelor ;

absolvenții liceelor comerciale și econo
mice care lucrează pe șantiere de timp 
îndelungat și-au însușit temeinic proble
mele specifice sectorului. Nu trebuie tre
cut cu vederea nici faptul că, lucrînd pe 
șantiere în program prelungit de 10—12 
ore, aceste cadre n-au dispus adeseori de 
timpul necesar pentru a urma o facultate 
de specialitate. Practica îndelungată pe 
care o au le asigură însă competența ne
cesară conducerii unor asemenea sectoare 
economice pe șantiere.

Aurel DRUGOCIU
contabil șef la Trustul 5 construcții- 
montaj din Brașov

ECONOMIȘTII POT FI OMIȘI?
22—29 din ca- 
lesne se poate 
la : muncitori

in ce privește art. 11 și 55,

Dr. Ileana STANESCU 
lector universitar — București

perioada maximă de incercare (sta
giu), de 30 zile, socotesc că este insufi
cientă pentru a putea decide asupra 
competenței sau priceperii salariaților 
respectivi.

Stăvărache P1SLARU
șef sector economic-gospodăresc 
la Institutul de sănătate publică 
și cercetări medicale lași

TREPTELE FUNCȚIEI DE JURIST
Dat fiind faptul că noua lege va re

prezenta cadrul general de încadrare și 
promovare în muncă pe baza căruia se 
vor elabora unele reglementări cu ca
racter specific, și pentru ca principiul 
echității socialiste să funcționeze în toate 
formele de activitate, considerăm că la 
anexa 3 trebuie aduse următoarele îm
bunătățiri :

la unitățile cu statut de centrală să 
apară în nomenclator funcția de „șef 
oficiu juridic" care ar corespunde ac
tualei structuri organizatorice a aces
tor mari unități economice, în 
există sectoare juridice 
identice cu celelalte 
sau economice.

în actuala redactare 
lege, jurisconsulții sînt 
ție de inferioritate față

care 
puternice, 

servicii tehnico
a proiectului de 
puși într-o pozi- 

, de ceilalți anga
jați cu studii superioare, ca o consecință 
a faptului că în lipsa funcției de șef ofi
ciu juridic aceste atribute sînt executate 
de un consilier juridic principal, și cei
lalți juriști sînt menținuți pe poziții in
ferioare, numai pentru a se păstra o di
ferență de gradare între juristul care în
deplinește funcția de șef al oficiului ju
ridic și ceilalți jurisconsulți.

Dacă totuși propunerea făcută nu poate 
fi însușită, pentru aceleași rațiuni con
siderăm că se impune ca funcția de con
silier juridic șef să apară și la unitățile 
cu statut de centrală și nu numai la mi
nistere.

Practic nu există nici o justificare ca 
în timp ce un inginer sau economist poate 
fiarcurge toate treptele pînă la funcția de 
nginer principal I, sau economist princi

pal I, un jurist care se ocupă de bunul 
mers al întreprinderii, care . ...
lificarea profesională, să nu poată atinge 
funcția de consilier juridic principal, din 
motive străine de noile principii fixate 
prin Legea privind încadrarea și promo
varea în muncă a angajaților.

îpă-----------
își ridică ca-

SĂ SE ACORDE UN ÎNȚELES 
UNITAR FORMULĂRII „C0M 

PORTARE DEMNĂ 
ÎN SOCIETATE"

în alte țări această perioadă de Încercare, 
ce precede definitivarea in funcție, este 
mult mai îndelungată, variind de la o 
categorie de funcții la alta.

Dan GRAMATOVICI
procuror, Procuratura Generală

Observațiile ce le voi face vizează anu
mite inadvertențe din textul pro
iectului de lege. Art. 9 precizează, bună
oară, condițiile cumulative ce trebuie în
trunite pentru încadrarea în muncă a per
sonalului, între care condițiile de studii și

PRECIZĂRI NECESARE 
CU PRIVIRE LA CONCURS

Colectivul catedrei de conducere a ac
tivității întreprinderilor din Academia de 
Studii Economice — București, discutind

Analizînd cuprinsul art. 
pitolul III al proiectului, 
observa că el se referă 
calificați și necalificați (art. 22—23), teh
nicieni, proiectanți și alte funcții echi
valente (art. 24—25), subingineri (art. 26— 
27), inginer, chimist, fizician sau alte 
funcții echivalente (art. 28—29). Se con
stată deci lipsa unor prevederi care să 
reglementeze condițiile pentru încadra
rea economiștilor. Oare aceștia nu sînt 
considerați personal de execuție ? Acti
vitatea economiștilor, în general și, în 
special, a acelora care lucrează în dome
niile planificării, organizării muncii, sa
larizării și chiar aprovizionării este o 
activitate de execuție a planului de stat. 
S-ar putea spune că economiștii se în
cadrează în „alte funcții echivalente", 

art. 24, 25, 28 și 29. Ar tre
se facă această precizare în 
deoarece termenul de „alte

Gheorghe ASANDEI 
consilier juridic principal 
în centrala siderurgică Galați

ALTE PUNCTE DE VEDERE
ASUPRA ARTICOLULUI 65

prevăzute în 
bui totuși să 
mod expres,

In legătură cu punctele de vedere ex
puse sub titlul „Pro și contra prevederi
lor art. 65", publicate în ziarul nostru din 
16 iunie a.c., alți cititori țin să-și spună 
părerea :

NICOLAE FLORESCU, contabil șef 
in una din întreprinderile Capitalei, 
arată în scrisoarea sa că „pentru ocupa
rea unei funcții de conducere, deasupra 
oricăror alte considerente trebuie să pri
meze capacitatea profesională, calitate ce 
nu este condiționată în mod expres de 
existența sau neexistența unei diplome.

iod expres de 
unei diplome.

Ing. VASILE IERAN — Oradea.
• Pentru stimularea promovării cadrelor capabile, 

propun ca art. 53 să prevadă că, în urma ciștigării unui 
concurs, trecerea respectivului salariat în noua uni
tate este socotită drept transfer în interesul serviciu
lui.
• Propun abrogarea art. 53, întrucit cadrele de con

ducere, potrivit .Legii privind perfecționarea pregătirii 
profesionale a salariaților vor fi periodic incluse în 
cursuri de reciclare și supuse, ca atare, la examene. 
Consider că aceste teste sint mai temeinice decit sim
pla prezentare la un examen sau concurs la altă uni
tate. In acest sens, propun completarea art. 5—6 în 
sensul că numirea directorilor Ia întreprinderile de 
gradele II; I și special să se facă fără concurs sau exa
men, dar la propunerea comitetelor municipale și ju
dețene de partid.

IONIȚA DINCA, economist — București
• Propun să se introducă un nou articol — după ar

ticolul 29 — care să aibă următorul conținut : „Sala- 
riații încadrați după reciclare, reprofilare sau după 
absolvirea unei facultăți — la seral sau fără frecven
ță — cu profil diferit față de vechimea funcției, vor 
beneficia de o echivalare de 1/3 de vechime din func
țiile avute anterior, dacă acestea au fost complet di
ferite față de noua funcție și dacă se referă la o ac
tivitate neîntreruptă în muncă. De această prevedere 
vor beneficia și ofițerii trecuți în rezervă, care în ar
mată au avut alte funcții decît cele în care activează 
in prezent".

DUMITRU GEANTA — Centrala industrială de fibre 
chimice Săvinești.

• In capitolul VI al proiectului de lege trebuie să 
se precizeze și condițiile de studii și stagiu la încadra
rea și promovarea salariaților care lucrează în dome
niul prelucrării automate a datelor cu mașini auto
mate de prelucrare și calculatoare electronice cum ar 
fi : șefii compartimentelor de informatică, instructorii 
in sistemul de prelucrare automată a datelor, analiștii 
de sisteme, analiștii programatori, tnformaticieni pro
gramatori calculatoare, operatori ♦ calculatoare.

NICOLA MIHAIU — Tg. Mureș.
• La art. 34—36 ar trebui introdus cite un alineat în 

care să se prevadă că, atunci cînd la concurs se pre- 
zin'ă candidați eu studii superioare și mediii, priorita
te să aibă primii, spre a se evita situațiile anacronice 
care ar contraveni fondului acestei legi, ca un șef de 
servioiu, de exemplu, cu studii medii, să conducă un 
serviciu in care activează și cadre cu studii superioare.

Alexandru Negru — Oradea.
• Corelînd articolul 39 cu 64, propun o reformu- 

lare în sensul de a stabili o perioadă de stagiatură 
pentru absolvenții facultăților de drept care sînt în-

cadrați în posturile de secretari ai consiliilor populare 
sau alte posturi în administrație pentru care se cer 
studiile respective de specialitate. Am în vedere po
sibilitatea ca aceștia să facă un stagiu de practică pe 
lîngă inspectorii' administrativi de la județ, care să-i 
inițieze în muncă. Definitivarea să se facă pe bază de 
examen, așa cum se procedează în justiție, procuratură 
și avocatură.

• Propun, de 
cialiste do stat, 
stat ca art. 65 să _
orice arbitrar și fenomene de conservatorism în men
ținerea pe posturi a persoanelor care nu îndeplinesc 
condițiile de pregătire și stagiu.

asemenea, pentru toate unitățile «o- 
și în special pentru administrația de 
fie reformulat în sensul de a Înlătura

R. CHRISTESCU, economist — Centrala industrială 
de îngrășăminte chimice București.

• Propun ca în funcțiunile ce au atribuții de a 
emite dispoziții generale cu caracter normativ, ca și 
în funcțiunile cu atribuții de organizare să fie înca
drați sau promovați economiști sau ingineri, după caz, 
care au ocupat succesiv toata funcțiile ierarhice de 
jos in sus și care provin din unctățile economice, a- 
ceasta pentru a avea o pregătire practică cît mai te
meinică.

MARIA PARASCHIVA — București.
• Să se prevadă pentru toți angajații cu studii su

perioare tehnice, economice și de specialitate incom
plete (fără examen de stat) posibilitatea legală de a 
susține in decurs de 2 ani examenul de diplomă, indi
ferent de numărul sesiunilor Ia care s-au prezentat 
anterior.

în corpul contabililor 
pe baza examenelor 

ocupa funcții econo- 
instituțiile de stat.

GHEORGHE VOICU — Constanța.
• Prin anexa IV B la H..C.M. 328/1967 s-a dispus 

că salariații care au fost înscriși 
autorizați și experților contabili, 
stabilite de Legea 113/1943, pot 
mice medii în întreprinderile și
Prin actualul proiect de lege supus dezbaterii publice 
prevederile menționate mai sus nu mai apar. în con
secință. consider necesar ca proiectul de lege să fie 
completat la anexa 3 cu un alineat nou redactat la fel 
ca în anexa IV B la H C.M. 328/1967.

RADU IONEL, tehnician la uzina „Oțelul Roșu".
• Art. 24, ultimul alineat „d“ să cuprindă și absol

venții liceelor de cultură generală cu vechime mai 
mare de 10 ani în funcții tehnice. La art. 30 să se in
troducă și alineatul „d“ care să cuprindă cadrele teh
nice posesoare a „cărții de meșter" eliberată de fos
tele „Camere de muncă", cadre care au o vechime în 
funcții tehnice de peste 10 ani și au lucrat nemijlocit 
în fabrici și uzine. Același alineat „d“ să fie Introdus

/

In spiritul celor de mai sus — se 
arată în scrisoare — propun unifi
carea articolelor 62 și 65 în următoarea 
redactare : Persoanele încadrate în uni
tățile socialiste de stat înaintea apariției 
prezentei legi — cu respectarea regle
mentărilor legale — care nu Îndeplinesc 
condițiile de studii sau vechime prevă
zute în prezenta lege vor putea ocupa în 
continuare aceleași funcții, dacă s-au do
vedit corespunzătoare funcției respective. 
Prevederile alineatului precedent se a- 
plică și în cazul cînd aceste persoane se 
transferă la alte unități, dacă își păs
trează vechimea neîntreruptă în muncă, 
conform prevederilor art. 10 din Legea 
nr. 1 din 1970 privind organizarea și dis
ciplina muncii in unitățile socialiste de 
stat.

Un punct de vedere asemănător au ex
pus în scrisorile lor ALEXANDRU OR
BAN, șeful serviciului contabilitate de la 
întreprinderea pentru reparații și lucrări 
auxiliare din București, și DUMITRU 
TODIRICA, șeful serviciului aprovizio
nare de la întreprinderea comunală din 
Brăila.

Unii dintre semnatarii scrisorilor adre
sate redacției susțin că în momen
tul actual derogările nu-și mai au rațiu
nea, că pe alocuri ele alimentează abuzul 
și subiectivismul în promovarea cadre
lor. La acest punct de vedere subscriu 
DUMITRU ANDRIJOIU, economist prin
cipal la Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România, NICOLAE DUM
BRAVA, jurist din Ploiești, VAVURA 
ION, inspector principal la I.V.C.P.T. Bi
hor, GHEORGHE PRICOP din Făgăraș. 
Cît privește pe ANDREI CONSTANTIN, 
muncitor, și TRAIAN PÎSLARU, 
nomist, ambii din București, 
pun să se prevadă prin lege 
de la șefii de secții și pînă 
general, studiile minime să 
perioare.

ION ST. MOISE, salariat 
popular al comunei Lopătari, județul Bu
zău, localizează prevederile art. 65 la ca
zul secretarilor comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale ce nu în
deplinesc condițiile de studii. Reprodu
cem textual din scrisoare : „In locul se
cretarilor care au numai studii elemen
tare trebuie să fie promovate. cadre cu 
studii medii. In satele patriei noastre 
există suficiente cadre cu studii medii, 
capabile să ocupe această funcție de mare 
răspundere în viața unei comune. Pen
tru a ușura procesul de acoperire a a- 
cestei funcții cu cadrele corespunzătoare, 
socotesc că este util ca

pentru absolvenții invățămintului me
diu să se modifice condițiile de stagiu 
în munca de secretar al comitetului 
executiv. De asemenea, ar fi bineve
nită măsura de a se admite in func
ția de secretar al comitetului executiv 
al consiliului popular comunal și acele 
persoane ce indeplinesc condițiile de 
studii și stagiu în alte funcții econo
mice sau administrative — bunăoară, 
contabilii consiliilor populare.

■ 
eco- 

aceștia pro- 
ca, incepinxl 
la directorul 
fie cele su-

la Consiliul

REGLEMENTARI DIFERENȚIATE 
ÎN SECTORUL COMERCIAL

La art. 62 ie prevede că „in mod 
excepțional și la unitățile de gradele I—III 
din sectorul circulația mărfurilor etc. 
se pot încadra pe funcții de conducere 
cadre cu studii medii..." Propun ca în
suși nomenclatorul de funcțiuni să fie 
completat cu condiții alternative de stu
dii superioare sau tehnice medii în spe
cialitatea respectivă. Socotesc necesară 
această precizare întrucit în prezent, în 
acest sector de activitate sint promovate 
numai cadrele cu studii superioare și ast
fel ierarhia normală de promovare este 
întreruptă. Cel mai bun merceolog sau 
șef de unitate (chiar director de magazin 
sau complex comercial) cu pregătire me
die de specialitate și vechime corespun
zătoare nu pot fi, de regulă, promovați 
ca șef de birou, șef serviciu, director co
mercial sau director, ba chiar nici ca 
director de 
unele categorii de 
speciale. Din această 
mercială de coordonare la multe uni
tăți s-a birocratizat, prin promovarea în 
munca de conducere a unor cadre cu 
studii superioare juridice, teoretice de 
diverse specialități (litere, filozofie, bio
logie etc.), ba chiar și teologice.

Dacă în industrie inginerii lucrează în 
activități direct productive și apoi sînt 
promovați in munci de conducere — fi
lieră absolut normală — în domeniul cir
culației mărfurilor cei care sînt promo
vați in funcții de conducere de 
regulă, nu au avut activitate comercială 
practică, sau măcar tangentă. Astfel, 
mulți din conducătorii activității comer
ciale la nivel de întreprindere (șefi bi
rou, șefi servicii, directori) nu participă 
la organizarea desfacerii, la contracta
rea fondului de marfă cu industria, ceea 
ce nu este de natură să îmbunătățească 
activitatea în domeniul circulației mărfu
rilor.

magazin-complex, pentru 
unități comerciale 
cauză, munca co-

Eugen TURDEANU 
Clui

și la art. 31, 32, 33 în funcție de cele propuse să se 
modifice și tabelul intitulat „Condiții de studii și 
chime".

ve

Ing. GHEORGHE NEGUȚ — Chitila.
• Privitor la condițiile de studii și vechime 

anexa 3 propun următoarele amendamente : la 
crt. 28 și 29 să se anuleze poziția „maiștri si absol
venți ai învățămîntului mediu", deoarece această ca
tegorie de personal este destinată, prin pregătirea sa, 
exclusiv conducerii execuției lucrărilor. La nr. crt. 37 
și 38, funcțiile de inginer principal I și II să se pre
vadă și la întreprinderi și alte unități economice, pen
tru a asigura posibilitatea ca specialiștii de înaltă ca
lificare și cu experiență să poată lucra și în aceste 
unități, respectiv în producția efectivă

Pentru funcțiile la care se prevede condiția de studii 
„absolvenți ai școlii generale", aceasta să se anuleze, 
Întrucit ea este suplinită de faptul că, la ora actuală, 
reprezintă o formă de lnvățămînt generală și obliga
torie. Consider că, in această formă, proiectul de lege 
poate să răspundă mai bine scopului pentru care a 
fost elaborat, acela de a pune „omul potrivit la lo
cul potrivit", contribuind astfel la crearea condițiilor 
ca fiecare membru al societății să dea cît mai mult 
societății și să primească de la ea ceea ce 1 se cu
vine.

din 
nr.

N. MARCOCI — București.
• Pensionarii cu studii superioare ce se angajează 

pe perioade determinate în unități socialiste de stat să 
fie încadrați la salarizare între salariul 
ultima gradație din tabela de salarizare a 
pective, în raport cu studiile, vechimea 
atribuțiile Încredințate.

de bază și 
funcției res- 
în muncă,

ION MUNTEANU, pensionar din Cluj.
• Capitolul VI „Dispoziții tranzitoriii șf finale" să 

fie completat cu un alineat care să emane următorul 
conținut: „Persoanele încadrate în unitățile socialiste 
de stat pe baza altor reglementări ce nu îndeplinesc 
condițiile de studii și cărora li s-a desfăcut contractul 
de muncă ca urmare a pensionării de invaliditate sau 
pentru limită de vîrstă, pot ocupa funcțiile avute îna
inte de pensionare sau altele similare pe termen de 
4 luni sau o perioadă nedeterminată, conform preve
derilor art. 59 din legea pensiilor nr. 27/1966.

DAN MARCOVICI, economist stagiar, întreprinderea 
mecanică Sadu.

• Propun modificarea art. 55 in sensul includerii po
sibilității reducerii stagiului în producție al absolven
ților învățămîntului superior la cererea acestora, sau 
a șefului de compartiment, în urma susținerii unei 
probe practice. Cererea de reducere a perioadei de 
stagiu să poată fi înaintată însă numai după efectua
rea a cel puțin un an da stagiatură.

drept.ee
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CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA DEZLĂNȚUI

REA AGRESIUNII HITLERISTE ÎMPOTRIVA UNIUNII 

SOVIETICE

DEPUNERI DE COROANE 
DE FLORI

La 22 iunie, cu prilejul împlini
rii a 30 de ani de la dezlănțuirea 
agresiunii hitleriste împotriva Uniu
nii Sovietice, au fost depuse coroa
ne de flori la Monumentul eroilor 
eovietici din Capitală.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, general colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțelor 
armate și șeful Marelui Stat Major, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegații ale oa
menilor muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

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

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

O companie militară a prezentat o- 
norul pe platoul din fața monumen
tului.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de 
Stat șl Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, Comi
tetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antihitlerist, Comitetu
lui foștilor luptători antifasciști din 
Republica Socialistă România, Consi
liului general A.R.L.U.S., Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

A București, V. I. Drozdenko, și membri 
ai ambasadei au depus la 22 Lume 
o ooroană de flori la Momuimenitul 
eroilor sovietici din Capitală, cu pri
lejul Împlinirii a 30 de ani de la 
dezlănțuirea agresiunii hitleriste Îm
potriva Uniunii Sovietice.

La solemnitate au fost de față to
varășii Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat Major, 
yaslle Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegații ale oa
menilor muncii din Întreprinderi și 
instituții bucureștene. ,

Conferință de presă 
la Ambasada U.R.S.S.

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la declanșarea agresiunii hitleris
te Împotriva Uniunii Sovietice, Am
basada U.R.S.S. la București a or
ganizat, marți duipă-amiază. o con
ferință de presă.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe și Aso
ciației româna pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S., generali și 
ofițeri, superiori,, ziariști români, co
respondenți al presei străine.

Au fost prezent! atașați militari și 
de presă al unor misiuni diploma
tice acreditate la București.

Cu acest prilej, • vorbit locote- 
nent-colond A. A. Isatkov, atașat 
militar adjunct al Uniunii Sovietice 
la București.

în Încheierea conferinței de presă 
a fost prezentat un film documentar 
dedicat ostașilor sovietici.

(Agerpres)

O companie militară, aliniată In 
fața monumentului, a prezentat 
onorul.

După solemnitățile depunerilor de 
coroane, cei prezenți au primit defi
larea companiei militare.

★
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la dezlănțuirea agresiunii hitle
riste împotriva Uniunii Sovietice, au 
fost depuse coroane de flori la mo
numentele și cimitirele eroilor sovie
tici de la Iași, Galați, Constanța, 
Brașov, Deva, Turnu Severin, Foc
șani, Rîmnicu Sărat. Sinaia, din co
munele Jilava, Budești și Herăstrău. 
Au depus coroane de flori reprezen
tanți ai organelor locale. Au depus, 
de asemenea, coroane de flori la a- 
ceste monumente și cimitire repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice în București. La Ploiești au de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor sovietici membrii delegației 
de activiști al P.C.U.S., care se află 
în vizită în țara noastră.

La solemnitățile ce au avut Ioc cu 
acest prilej au luat parte conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori ai forțe
lor noastre armate, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, veterani ai 
războiului antihitlerist, membri ai 
gărzilor patriotice, oameni ai mun
cii, pionieri.

♦
în cursul aceleiași zile, cu prile

jul împlinirii a 30 de ani de la dez
lănțuirea agresiunii hitleriste împo
triva Uniunii Sovietice, reprezen
tanți ai organelor locale au depus 
coroane și jerbe de flori, iar grupuri 
de pionieri au depus buchete de 
flori la celelalte 175 de monumente 
și cimitire ale eroilor sovietici că- 
zuiți pe teritoriul țării noastre.

(Agerpres)

VIZITA MINISTRULUI INDUSTRIEI 
DE AUTOMOBILE DIN U. R. S. S.

VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R. P. CHINEZE

Ministrul industriei de automobile 
din U.R.S.S., A. M. Tarasov, care se 
află in țara noastră, a făcut marți o 
vizită în județul Argeș. Oaspetele s-a 
întilnit cu acest prilej cu Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean. însoțit de 
Ion Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
ministrul sovietic a vizitat „Uzina 
Mecanică Muscel" din Cîmpulung. în 
principalele secții ale acestei puter
nice unități industriale ministrul so
vietic s-a interesat de procesul de 
fabricație a autoturismului de teren 
românesc, de caracteristicile tehnice 
și performanțele acestuia. în aceeași

r

*

*

*III*

Reînnoiți vă abonamentele
la revista

’A

Prejul unui abonament este de :
36 lei — pe un an
18 .lei — pe șase luni

9 lei — pe trei luni
Abonamentele se fac la oficiile și Agențiile P.T.T.R., prin factorii 

poștali și difuzorii de presâ din întreprinderi și instituții.

N

Cronica zilei
Marți la amiază a părăsit Capitala, 

indreptîndu-se spre Varșovia, o de
legație a Ministerului Invățămîntu- 
lui, condusă de ministrul Mircea Ma- 
lița, care, la invitația ministrului e- 
ducației și învățământului superior din 
Polonia, Henryk Jablonski, va face o 
vizită in această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de membri 
ai conducerii Ministerului învățămîn- 
tului, de funcționari superiori din 
acest minister.

Au fost de față ambasadorul Polo
niei la București, Jaromir Oche- 
duszko. și membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor interne al Re

publicii Socialiste România, Cornel 
Onescu, care a făcut o vizită ofi
cială în Republica Democratică 
Populară a Yemenului, la invitația 
ministrului de interne al acestei țări. 
Muhamed Saleh Mutee’A, s-a înapo
iat marți seara în Capitală.

*
Președintele Tribunalului Suprem 

al Republicii Socialiste România, 
Emilian Nucescu, care, la invitația 
omologulub-său din Republica Popu
lară Ungară, a făcut o vizită oficială 
în această țară, în fruntea unei dele
gații, s-a înapoiat marți dimineața 
în Capitală.

*
Marți după-amiazâ s-a înapoiat de 

la Roma delegația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Gheorghe Pe
trescu, președintele Uniunii Națio
nale, care, la invitația Ligii Națio
nale a Cooperativelor și Ajutorului 
Mutual și a Alianței Naționale a 
Țăranilor din Italia, a făcut o vizită 
in această țară.

★

Marți a sosit în Capitală o de
legație condusă de ministrul tu
rismului, sportului și spectacolului 
din Sau Marino, Giuseppe Miche- 
loni, care face o vizită în țara noas
tră la invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Maoovei.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întâmpinați de pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, de membri ai 

zi a fost vizitată uzina de autoturis
me din Pitești, unde oaspetele s-a 
informat despre gradul de automati
zare a procesului tehnologic. După- 
amiază, ministrul sovietic a fost 
oaspetele colectivului Fabricii de mo
toare electrice din localitate. Cu acest 
prilej, oaspetele a luat cunoștință de 
procesul de fabricație a diferitelor 
tipuri de motoare electrice care sînt 
utilizate în aproape toate sectoarele 
economiei noastre naționale.

în cinstea oaspetelui, tovarășul 
Gheorghe Năstase a oferit un prinz.

Scara, ministrul industriei de auto
mobile din U.R.S.S. și persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc au plecat la Si
biu.

(Agerpres)

î

*

*

*

*
*

A 

conducerii Ministerului Turismului 
și CS.C.A

în aceeași zi, ministrul turismului, 
sportului și spectacolului din San 
Marino și ceilalți membri ai delega
ției au făcut o vizită la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, unde 
au avut o întrevedere cu președin
tele comitetului, Pompiliu Maoovei.

Au luat parte Ion Brad, prim-vi- 
cepreședinte al C.S.C.A., Iile Voicu, 
prim-adjunct al ministrului turis
mului, funcționari superiori din 
C.S.C.A.

*
Președintele Academiei Cehoslovace 

de Știință, acad. Jaroslav Kozeșnik, 
care, la invitația Academiei Republi
cii Socialiste România, face o vizi
tă în țara noastră, a conferențiat 
marți la Institutul de matematică din 
București despre teoria colocației.

Au participat acad. Miron Nicoles- 
cu, președintele Academiei, academi
cieni, cadre didactice universitare, 
cercetători din institut.

în aceeași zi, președintele Acade
miei Cehoslovace de Știință a vizitat 
noua clădire a Institutului politehnic 
din Capitală.

★

Marți a părăsit Capitala delegația 
Consiliului municipal al orașului 
Boulogne sur Mer, condusă de pri
marul orașului, senatorul Henri Hen- 
neguelle, care, la invitația Consiliu
lui popular al municipiului Constan
ța, a făcut o vizită în țara noastră 
în cadrul relațiilor de înfrățire din
tre cele două orașe.

în timpul șederii pe litoral, mem
brii delegației orașului francez au 
avut întrevederi cu primarul mu
nicipiului Constanța, Petre Nicolae, 
și cu alți membri ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular munici
pal, cu care prilej s-au făcut schim
buri de opinii cu privire la organi
zarea și desfășurarea activităților e- 
conomice, social-culturale și gospo- 
dăresc-edilitare în cele două orașe. 
De asemenea, oaspeții francezi au 
vizitat portul maritim Constanța și 
diferite unități economice, monu
mente istorice, muzee, așezăminte 
social-culturale, stațiunile de odihnă, 
precum și Delta Dunării.

(Agerpres)

Membrii delegației guvernamen
tale a R. P. Chineze, condusă de Li 
Sui-cin, ministrul industriei de ma
șini nr. 1, au făcut marți o vizită în 
județul Constanța.

în cursul dimineții, delegația a fost 
primită de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean. Cu acest prilej, oaspeții 
au luat cunoștință de preocupările 
organelor locale pentru dezvoltarea 
continuă a municipiului și județului, 
fiind informați în acest sens că în 
actualul cincinal sînt alocate impor
tante investiții pentru extinderea 
portului maritim și șantierului naval, 
modernizarea agriculturii și comple
tarea bazei materiale a turismului pe 
litoral. în continuare, a fost vizitat 
portul Constanța, prin care se efec
tuează în prezent circa 60 la sută din

60 000 DE VIZITATORI 
IA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE 
DIN R. P. CHINEZA

Expoziția realizărilor construcției 
socialiste din Republica Populară 
Chineză, deschisă în Pavilionul din 
Parcul Herăstrău din București, se 
bucură de o deosebită apreciere din 
partea specialiștilor și a publicului. 
Numai în decurs de o săptămină de 
la deschidere, ea a fost vizitată de 
aproape 60 000 de cetățeni din Capi
tală și din țară.

Un interes deosebit trezesc în rîn- 
dul vizitatorilor exponatele care re
flectă principalele realizări obținute 
de poporul chinez în domeniile in
dustriei construcțiilor de mașini, e- 
lectronicii și electrotehnicii, sectoru
lui bunurilor de larg consum, agricul
turii și altor domenii ale vieții so
ciale. De asemenea, numeroși vizi
tatori urmăresc cu un viu interes 
filmele documentare și artistice pre
zentate de organizatorii expoziției.

(Agerpres) 

întoarcerea 
din R. P. Polonă 

a delegației 
de activiști ai P.C.R.

Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Lucian 
Drăguț, secretar general al Consiliu
lui Economic, care, la invitația C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, a făcut o vizită in schimb de 
experiență in R. P. Polonă, s-a îna
poiat marți în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Ion St. Ton, vicepre
ședinte al Consiliului Economic, de 
alți activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general frumoasă, cu cerul variabil. 
Ău căzut ploi izolate și sub formă 
de averse în Maramureș, Moldova 
și zona Carpatilor Meridionali. Vîn- 
tul a suflat potrivit, cu unele inten
sificări în sudul Transilvaniei și 
zona de munte. Temperatura aerului 
la ora 14 a fost cuprinsă între 15 
grade la Ocna Sugatag și 27 de 
grade la București.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 iunie. In țară : Vremea 
va fi ușor instabilă, mai ales în ju
mătatea de nord-est a țării. Cerul 
va fi temporar noros, voi cădea ploi 
locale și sub formă de averse. Vîn- 
tul va sufla potrivit, cu intensificări 
trecătoare. Temperatura va crește 
ușor. Minimele vor fi cuprinse în
tre 8 și 13 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade. în București : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros Va ploua mai ales sub 
formă de averse. Vînț potrivit, tem
peratura va înregistra c ușoară 
creștere.

exportul țării. Gazdele au subliniat 
faptul că în rîndul partenerilor noștri 
comerciali R. P. Chineză ocupă un 
loc de seamă.

La bordul unui remorcher, s-a fă
cut apoi o scurtă vizită în bazinul 
portuar și la șantierul naval. La una 
din danele portului nou, membrii 
delegației au urcat la bordul cargou
lui chinez „Chaoyang" care se pre
gătea să ridice ancora cu o Încărcă
tură de lingouri de aluminiu, carbid, 
fenol și alte produse ale industriei 
românești.

AU fost vizitate în continuare mo
numente arhitectonice, precum și 
stațiunile balneo-climaterice din su
dul litoralului. La Neptun, tovarășul 
Vasile Vîlcu a oferit un dejun' în 
onoarea membrilor delegației guver
namentale chineze.

Seara, delegația s-a înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

ANDREI GIROVEANU
Cu adîncă durere, redacția ziarului 

„Scinteia“ anunță încetarea din viață 
în ziua de 22 iunie, după o lungă și 
grea suferință, a tovarășului Andrei 
Giroveanu. secretar de redacție al 
ziarului.

Născut la 31 octombrie 1919 în co
muna Ștefănești, județul Botoșani, 
Andrei Giroveanu a început să acti
veze, încă din anii studenției, în 
presa comunistă. Din 1946 a lucrat 
în redacția ziarului „Scînteia", unde, 
ca ziarist comunist, ca membru al 
Partidului Comunist Român, și-a în
deplinit cu devotament și abnegație 
sarcinile încredințate. Pentru activi
tatea desfășurată a fost decorat cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
colegilor săi din redacția „Scînteia", 
tuturor celor care l-au cunoscut și 
prețuit pentru calitățile sale de om, 
de ziarist, de comunist.

REDACȚIA ZIARULUI 
„SCÎNTEIA"

★
Incinerarea va avea loc la crema

toriul Cenușa, miercuri. 23 iunie, 
orele 12.

viața internațională
MOSCOVA

Ședința Comitetului Executiv9 9
al C.

MOSCOVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La Moscova și-a început marți 
lucrările cea de-a 53-a ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care dis
cută probleme privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică între 
țările membre.

La șase luni de la Plenara 
C.C. al P.M.U.P.

Un comentariu al agenției de presă poloneze P.A. P.

Agenția P.A.P. a transmis următo
rul comentariu :

„La șase luni de la Plenara C.C. 
al P.M.U.P. se poate spune că au 
fost satisfăcute năzuințele generala 
ale opiniei publice și putem consta
ta că am străbătut calea pe care nu 
am reușit s-o parcurgem ani în șir. 
Toate măsurile adoptate au fost tra
duse în viață după o largă consul
tare a clasei muncitoare și a repre
zentanților celorlalte pături.

Nu numai creșterea puterii de 
cumpărare a banului, măsurată în 
miliarde, dar și noua metodă de 
împărțire â „plinii" naționale i-a 
adus noii conduceri un credit politic 
tot mai mare și încredere din partea 
opiniei publice. Chemarea conduce
rii de partid pentru ridicarea pro
ductivității muncii a avut ca răspuns 
un avint general în muncă.

Dialogul cu poporul început de 
Edward Gierek și Piotr Jaroszewicz 
a devenit o practică zilnică în viața 
noastră socială și politică. întîlnirile 
au devenit o tradiție in noul stil și 
în metodele de muncă ale organelor 
conducătoare de partid și de stat. 
Au avut loc un șir de adunări de 
partid care au permis maselor largi 
de membri de partid să-și exprime 
părerea în probleme de o importan
ță deosebită pentru partid și pentru 
țară. Tocmai acest schimb de păreri 
între conducătorii partidului și sta
tului și masele largi a permis să se 
formuleze noi criterii pentru apre
cierea oamenilor.

Cu toate că multe cerințe justifi
cate nu vor putea fi satisfăcute tn 
anii următori, se conturează totuși o 
perspectivă încurajatoare care răs
punde aspirațiilor poporului nostru.

COMUNICAT SOVIETO-CUBANEZ
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei în Uniunea Sovie
tică a ministrului afacerilor externe 
al Cubei, Râul Roa Garcia, a fost 
dat publicității un comunicat, infor
mează agenția TASS. Cele două 
părți au constatat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre ele, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, egali
tății în drepturi și respectării suve
ranității de stat, continuă să se dez

PHENIAN

0 CONDAMNARE A PREGĂTIRILOR MILITARE 
AMERICANE IN COREEA DE SUD 

DECLARAȚIA DIFUZATA DE A.C.T.C.
PHENIAN 22 (Agerpres). — Cu pri

lejul Lunii de luptă pentru retrage- 
gerea trupelor americane din Coreea 
de sud, Comitetul pentru unificarea 
pașnică a patriei, Comitetul coreean 
de solidaritate cu țările din Asia și 
Africa, Federația Generală a Sindi
catelor din Coreea, Uniunea Tinere
tului Muncitoresc Socialist din Co
reea și alte organizații au dat publi
cității o declarație comună. Declara
ția difuzată de Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, condamnă în mod 
hotărît pregătirile militare febrile e- 
fectuate în Coreea de sud de im
perialiștii americani și intensi
ficarea provocărilor americane îm
potriva R. P. D. Coreene. „Numai 
anul trecut, menționează declarația, 
agresorii americani au deschis focul 
de 640 de ori împotriva teritoriului 
R.P.D, Coreene. în afară de aceasta, 
el continuă să trimită pe teritoriul

A. E. R.
Lucrările se desfășoară sub con

ducerea tovarășului Gheorghe Ră- 
duleiscu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

perspectivă care dă satisfacție și 
oferă un țel mai profund activității 
sociale, mai ales a generației tinere.

Toate aceste probleme vor fi, po
trivit practicii din ultimele luni, 
obiectul dezbaterilor întregului po
por. O platformă deosebit de favo
rabilă pentru aceste discuții o oferă 
apropiata campanie dinaintea celui 
de-al VI-lea Congres al P.M.U.P., 
care va avea loc la sfîrșitul anului 
1971 sau la începutul anului 1972. 
Partidul va începe această campanie 
bucurindu-se de încrederea restabi
lită a societății și avînd întărită po
ziția sa de forță conducătoare a sta
tului.

Acest bilanț deosebit de activ nu 
înseamnă, desigur, că au fost înde
părtate toate piedicile din calea dez
voltării țării. Noi mai înregistrăm 
ici-colo semne de proastă gospodă
rire, de neîndeplinire a planului, de 
irosire a muncii, a inițiativei oame
nilor. Mai avem, de asemenea, de-a 
face cu activitatea unor forțe care 
din punct de vedere ideologic sînt 
ostile socialismului In Polonia. Toate 
acestea, deși nu le putem ignora, 
sînt azi doar fenomene de ordin se
cundar in viața noastră națională.

Făcînd o sumară trecere în revis
tă a drumului parcurs în ultimele 
șase luni, este necesar, de asemenea, 
să subliniem că această perioadă a 
dus la consolidarea pozițiilor noastre 
internaționale. Politica noastră exter
nă nu s-a schimbat, principiul ei de 
bază 11 constituie prietenia și alian
ța cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări frățești. Toate acțiunile 
noastre au fost însoțite de înțelege
re din partea prietenilor noștri, de 
bunăvoința șl sprijinul lor".

volte cu succes in toate domeniile, 
arată comunicatul. Părțile ișl expri
mă hotărârea de a depune și pe viitot 
toate eforturile pentru a întări rela
țiile sovieto-cubaneze.

Ministrul Râul Roa Garcia a fost 
primit, in timpul vizitei sale in 
U.R.S.S., de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexel 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a avut convorbiri cu An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe.

R.P.D. Coreene spioni Înarmați, iar 
nave și avioane de spionaj violează 
apele teritoriale și spațiul aerian al 
Coreei de nord. Imperialiștii ameri
cani au transformat Coreea de sud 
într-o bază pentru agresiunea împo
triva R.P.D. Coreene și a Asiei în
tregi".

Declarația precizează că baza re- 
unificării pașnice a Coreei o consti
tuie programul în opt puncte adoptat 
de cea de-a 5-a sesiune a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene.

în încheierea declarației se expri
mă convingerea că guvernele și po
poarele țărilor socialiste, ale tuturor 
țărilor iubitoare de pace, precum și 
organizațiile democratice internațio
nale vor acorda sprijin luptei po
porului coreean pentru reunificarea 
pașnică a țării, pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea da 
sud.

ÎN ATENȚIA 
CITITORILOR

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Anunțăm pe cititorii 
noștri că a început reîn
noirea abonamentelor 
pentru trimestrul III 
1971.

Abonați-vă din timp 
șl pe termene cît mai 
lungi, pentru a vă asi
gura continuitatea în 
primirea ziarului „Scîn
teia".

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 22 IUNIE 1971

76 36 54 9 1
Fond de premii : 2 024 602 lei.

EXTRAGEREA I : 9 34 51 54
EXTRAGEREA

85 35 55
a ll-a : 56 33 42

EXTRAGEREA
47 85 26 79 8

a IlI-a : 33 15 67

EXTRAGEREA a IV-a : 46 27 84

Prețul unui abona
ment este de 30 lei pe 

trei luni.
Abonamentele se fac 

prin oficiile și agențiile 
P.T.T.R., factorii poștali 
șl difuzorii de presă din 
întreprinderi șl Insti
tuții.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

NR. 25 DIN 20 IUNIE 1971

CATEGORIA I : (12 rezultate)
14,75 variante a 6 118 lei.

CATEGORIA a Il-a : (11 rezulta
te) 232 variante a 467 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (10 rezul
tate) 2 160,35 variante a 73 lei.

TENIS

MARI SURPRIZE 
LA WIMBLEDON

Cîteva mari surprize au marcat pri
ma zi a turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon. Au fost eli
minați din primul tur al probei de 
simplu bărbați australianul Tony 
Roche sud-africanul Cliff Drysdale 
și spaniolul Andres Gimeno. Fina
list în anul 1968, Roche s-a înclinat 
în fața portoricanului Charles Pas- 
sarell, care a cîștigat partida în 4 
seturi : 9—7, 4—6, 8—6, 9—8, ame
ricanul Gorman l-a învins cu 2—6, 
6—8, 6—3, 6—3, 7—5 pe Drysdale, iar 
Gimeno (semifinalist în anul 1970) 
a pierdut la tînărul jucător britanic 
John Paish cu 3—6, 6—1, 4—6, 4—6.

Fără succes au evoluat și finaliștii 
de la Roland Garros, cehoslovacul 
Jan Kodes și românul Ilie Năstase. 
Tenismanul cehoslovac a fost elimi
nat încă din primul tur de către 
Okker cu 6—3, 6—3, 6—3. întreruptă 
din cauza întunericului, partida din 
primul tur dintre Ilie Năstase și aus
tralianul Ray Keldie s-a încheiat cu 
victoria jucătorului român în cinci 
seturi 1—6, 6—1, 6—3, 4—6, 10—8.
însă în turul al doilea. Ilie Năstase 
l-a întîlnit pe francezul Georges Go- 
ven în fața căruia a pierdut cu 4—6, 
4—6. 2—6 l

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : SEMIFINALELE „CU

PEI ROMÂNIEI".

Astăzi în Capitală au loc meciu
rile retur din cadrul semifinalelor 
„Cupei României" la fotbal. Pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel Mare 
se vor întâlni echipele Dinamo și 
Metalul București (în tur metalur- 
giștii au învins cu 1—0), iar pe sta
dionul Republicii vor evolua forma
țiile Steaua și Universitatea Cluj (în 
tur 2—2). Ambele întîlniri vor în
cepe de la ora 17,30.

ÎN RUNDA A 10-A A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL MASCULIN 
DE ȘAH, care se desfășoară în Ca
pitală, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu l-a învins pe Ribli. 
Averbach a cîștigat la Sidor și Ghiz- 
davu la Ghindă. A fost consemnată 
remiza în partidele : Bukici — Hen
nings, Pavlov — Boboțov și Ciocîl- 
tea — Jansa. Partida Tatai — Ungu- 
reanu s-a întrerupt.

în clasament conduce Ghizdavu 
(România) cu 6 puncte, urmat de 
Hennings (R. D. Germană) — 5,5
puncte (1) etc.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
HALTERE au continuat la Sofia cu 

întrecerile categoriei pană. Pe pri
mul loc s-a clasat polonezul Jan 
Woinowski cu 397,500 kg, la totalul 
celor trei stiluri. El a fost urmat de 
Șanidze (U.R.S.S.) 395 kg, Benedek 
(Ungaria) 390 kg. Halterofilul român 
Vasile Bădescu a ocupat locul 9 cu 
360 kg.

DISCOBOLUL AMERICAN JAY 
SILVESTER a evoluat într-un nou 
concurs atletic desfășurat în locali
tatea suedeză Ystad. El a terminat 
învingător cu performanta de 64,62 
m, fiind urmat de cehoslovacul Lud
wig Danek — 62,78 m și vest-ger- 
manul Peter Hennig — 61,18 m.

LA LENINGRAD, Tamara Dani
lova a realizat la aruncarea discului 
performanța de 61,98 m, Nadejda 
Cijova a obținut la greutate 18,82 m, 
iar Tatiana Lazareva și Nina Jdanov 
au sărit la înălțime 1,81 m. In cursa 
de 110 m garduri Boris Piciulin a 
fost cronometrat cu timpul de 13” 
9/10.

LA KIEV, sprinterul sovietic Va
leri Borzov a egalat recordul euro
pean la 100 m plat cu timpul de 10”. 
Următorii clasați, Zorkin și Lukas, au 
realizat 10”3/10.

1N LEGĂTURĂ CU ACORDUL AMERICANO-JAPONEZ

• APELUL PREȘEDINTELUI C.C. AL P.C. DIN JAPONIA
• COMENTARIUL ZIARULUI „JENMINJIBĂO" • DECLARA

ȚIA M.A.E. AL R. P. D. COREENE
TOKIO 22 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, Kenji Miya
moto, a lansat un apel pentru crea
rea unul front comun al forțelor de

șt
PEKIN 22 (Agerpres). — Ziarul 

„Jenminjibao" a publicat un comen
tariu în legătură cu acordul dintre 
S.U.A. și Japonia privind retroceda
rea Okinawei, subliniind că, în baza 
acestui acord, Statele Unite doresc 
să-și mențină cea mai mare parte a 
bazelor lor militare și să redea Ja
poniei doar „drepturile administrati
ve" asupra insulei. Arătînd că acor
dul legalizează ocuparea permanentă 
a Okinawei de către Statele Unitfe,

★
PHENIAN 22 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție care arată că guvernul R.P.D, Co
reene și întregul popor coreean con
damnă în mod energic acordul de 
așa-zisă „retrocedare" a Okinawei, pe 
care îl consideră un complot militar 
și politic al cercurilor reacționare 
din S.U.A. și Japonia, o amenințară 

mocratice nipone în lupta pentru re
trocedarea necondiționată a Okina
wei și împotriva tratatului de securi
tate japono-american.

★

ziarul menționează că acordul japo
no-american prevede, de asemenea, 
includerea teritoriului chinez al in
sulei Tiaoyu și al altor insule în zona 
care urmează să fie „retrocedată" 
Japoniei. Guvernul și poporul chi
nez, subliniază ziarul, nu vor tolera 
aceste acțiuni de încălcare a suve
ranității Chinei, iar planurile de a- 
nexiune a unor teritorii chineze nu 
vor putea fi realizate niciodată.

★
directă la adresa securității R.P.D. 
Coreene și a altor țări socialiste din 
Asia.

Declarația subliniază că S.U.A. tre
buie să restituie Okinawa poporului 
japonez total și necondiționat și să se 
retragă imediat din Japonia, precum 
și din Coreea de sud, Taivan, Viet
namul de sud, Laos, Cambodgia șl 
din alte zone din Asia.



viața internațională
Decretarea stării „Conferința general-europeană

de urgență în Bolivia
• PROBE PRIVIND EXISTENȚA UNUI COMPLOT ANTIGU 
VERNAMENTAL • APEL ADRESAT NAȚIUNII DE PREȘEDIN 

TELE TORRES • INSTALAREA ADUNĂRII POPULARE

trebuie să ducă la lichidarea
politicii de blocuri**

agențiile
de presă

LA PAZ 22 (Agerpres). — Președintele Boliviei, Juan Jose Torres, a 
declarat starea de urgență pe întreg teritoriul țării și a ordonat mobiliza
rea tuturor organismelor de securitate ale statului. Totodată, președintele 
Torres a adresat un apel națiunii pentru a sprijini forțele armate loiale care 
apără guvernul său. Surse din La Paz au declarat că „elemente din arma
tă" care se opun instalării Adunării Populare (organism ce ar urma să preia 
o parte din atribuțiile parlamentului), au cerut președintelui să demisio
neze „pentru a preveni o vărsare de singe". în ciuda manevrelor insidioase 
ale extremei drepte, marți după-amiază a fost instalată în mod oficial Adu
narea Populară boliviana. In prima 
conducere.

ședință, adunarea și-a ales biroul de

INTERVIU ACORDAT RADIOTELEV1Z1UNI1 SOVIETICE
DE MAURICE SCHUMANN CONVORBIRI CU CANCELARUL W. BRANDT transmit:

Pe de altă parte, ministrul boli
vian al afacerilor interne, Jorge 
Gallardo, a declarat că „au fost des
coperite probe privind existența unui 
complot îndreptat împotriva guver
nului prezidat de generalul Juan 
Jose Torres". Participanții la conspi
rație, a spus el, sînt membri ai or
ganizațiilor de dreapta „Mișcarea re
voluționară națională (M.N.R.), Fa
langele socialiste boliviene (F.S.B.), 
sau sint militari In retragere. Unul 
din liderii M.N.R., Siles Zuazo, s-a 
reîntors de curind în țară și a luat 
parte la lntîlnirile complotiștilor". 
Ministrul de interne a subliniat, 
apoi, că la o ședință cu membrii gu-

vernului, la care a participat și pre
ședintele Torres, s-a hotărît ca „în 
caz de necesitate să se facă apel la 
popor ca acesta să apere prin forța 
armelor mișcarea revoluționară".

Cu ocazia uneî întruniri desfășu
rate la mina „Matilde", care aparține 
statului, liderii organizațiilor sindi
cale și-au reafirmat sprijinul acordat 
guvernului, declarînd, totodată, că 
muncitorii vor organiza acțiuni me
nite să zădărnicească 
de lovitură de stat, 
organizațiile sindicale 
La Paz-ului sprijină 
ședintelui Torres.

orice tentativă 
De asemenea, 
și populația 

guvernul pre-

MOSCOVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Intr-un interviu acordat radiotelevi- 
ziunii sovietice, ministrul de externe 
francez, Maurice Schumann, a decla
rat că „Franța are o atitudine pozi
tivă față de convocarea conferinței 
general -europene pentru problemele 
securității și dă o înaltă apreciere 
acestei inițiative. Conferința trebuie 
să devină una din căile spre lichi
darea politicii de blocuri, spre lichi
darea scindării lumii*. El a adăugat 
că Franța caută să înlăture piedicile 
care stau în calea convocării confe
rinței și că se pronunță pentru pre
gătirea ei bi și multilaterală. Minis
trul francez s-a declarat în favoarea 
cunoscutei propuneri a guvernului

finlandez privind consultările pregă
titoare, menționînd, printre altele, că 
la Helsinki sînt 
R.D. Germană cit 
niei.

Raferindu-se la 
franco-sovietice, 
mat că, în cei cinci ani care au tre
cut de la vizita generalului De Gaul
le în U R.S.S., colaborarea dintre cele 
două țări a căpătat o amplă dezvol
tare. In legătură cu protocolul fran- 
co-sovietic, semnat în anul 1970, du- 
Dă vizita în U.R.S.S. a președintelui 
Pompidou, șt care prevede consultări 
regulate între miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări, Maurice 
Schumann a spus că „primele expe
riențe au fost rodnice".

reprezentate atît 
și R. F. a Germa-
evoluția relațiilor 
Schumann a afir-

ZIARUL EGIPTEAN „AL. MASAA" DESPRE

de Ia 
Marti, 
Repu-

UN MESAJ AL SECRETARULUI GENERAL 
AL C. C. AL FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

Cooperarea economică dintre

XIENG KUANG 22 (Agerpres). — 
Secretarul general al Comitetului 
Central al Frontului Patriotic din 
Laos, Fumi Vongvicit, a adresat 
copreședinților conferinței de Ia Ge
neva din anul 1962 in problema lao- 
țiană, un mesaj urgent, în care de
nunță noile acte agresive comise de 
Statele Unite și de regimul de la 
Bangkok împotriva Laosului — 
anunță agenția Khaosan Pathet Lao. 
în mesaj se arată că, după 31 
mai a.c., avioane americane de tip 
B-52 au întreprins bombardamente 
In nordul Laosului, in special in Va
lea UlciOarelor.

Totodată, Fuml Vongvicit precizea
ză că administrația de la Bangkok 
a trimis pe teritoriul laoțian, in a- 
fară 
dezi,

de așa-zișii „voluntari" tailan-
15 batalioane, dintre care două

cbiar in primele zile ale lunii iunie, 
pentru a lansa operațiuni împotriva 
zonelor eliberate de către forțele 
Pathet Lao. Referindu-se la încercă
rile regimului de la Bangkok de a 
nega faptul că a dislocat trupe in 
Laos, Vongvicit a arătat că numărul 
soldaților tailandezi uciși, răniți sau 
luați prizonieri de către patrioții lao- 
țieni constituie o dovadă incontesta
bilă a acțiunilor agresive ale actua
lei administrații din Tailanda.

In încheierea mesajului său, secre
tarul general al C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos a cerut încetarea 
imediată și necondiționată a raiduri
lor întreprinse de aviația americană 
în Laos și retragerea tuturor merce
narilor tailandezi de pe teritoriu] 
laoțian.

România și

al
Guvernul Regal de Uniune Națională 
Cambodgiei denunță daunele pricinuite 

monumentelor istorice de la Angkor
PEKIN 22 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Noua, 
purtătorul de cuvint al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei (G.R.U.N.K.) a dat publicită
ții o declarație în care denunță dau
nele provocate de aviația S.U.A., pre
cum și de forțele regimului Lon Nol- 
Sirik Matak, monumentelor istorice 
khmere de la Angkor. Poporul kh
mer și Guvernul Regal de Uniune 
Națională — subliniază declarația — 
condamnă cu fermitate aceste acțiuni 
și resping in mod categoric, conslde- 
rindu-le absurde, așa-zisele propuneri 
ale imperialiștilor americani și ale 
regimului de la Pnom Penh privind 
transformarea regiunii Angkor într-o 
„zonă demilitarizată și neutră, sub 
control international". Declarația 
precizează că administrarea regiunii 
Angkor a fost preluată, cu un an în 
turmă, de către Guvernul Regal de 
Uniune Națională, iar autoritățile 
locale au protejat valoroasele monu
mente ale civilizației khmere împo-

triiva actelor de vandalism comise 
de forțele inamice.

Regimul trădătorilor de la Pnom 
Penh, condamnat de întregul popor 
khmer, nu are nici un drept să facă 
vreo propunere în legătură cu pro
blema Cambodgiei — a declarat pur
tătorul de cuvint al G.R.U.N.K.

Guvernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei nu va permite 
nimănui și sub nici o formă să se 
amestece in afacerile interne ale ță
rii și nu va tolera existența unei 
forțe sau comisii internaționale pe 
teritoriul cambodgian. Singura mo
dalitate efectivă de protejare a mo
numentelor de la Angkor este înce
tarea războiului de agresiune dus de 
Statele Unite și de acoliții lor de Ia 
Pnom Penh împotriva poporului 
khmer/ conchide declarația, sublini
ind că forțele armate populare sinit 
hotărite să-și intensifice lupta pen
tru eliberarea națională, pînă la vic
toria finală.

CAIRO 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Oprică. trans
mite : Sub titlul „Schimburile co
merciale și cooperarea economică 
dintre Republica Socialistă România 
și țările arabe se dezvoltă continuu", 
cotidianul egiptean „Al Masaa" ara
tă că „bazată pe principiile respec
tului suveranității, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, ale libe
rului consimțămînt și interesului 
fiecărui stat de a participa Ia o for
mă sau alta de comerț și cooperare, 
politica Republicii Socialiste Româ
nia tinde să lărgească in permanen
ță colaborarea și cooperarea cu sta
tele arabe. Dinamica schimburilor 
comerciale șl a formelor de coope
rare economică și tehnico-științifică 
cu țările arabe — care dețin o pon
dere importantă în raporturile eco
nomice ale României cu țările în 
curs de dezvoltare — constituie do
vada evoluției în acest sens". După 
ce menționează noile acorduri eco
nomice încheiate de România cu mai 
multe țări arabe, ziarul egiptean a- 
daugă că „acestea contribuie la o 
dezvoltare substanțială și continuă 
a relațiilor economice arabo-române. 
De asemenea, contactele între fac
torii economici și comerciali ai 
României și ai țărilor arabe au de
venit mult mai frecvente, ele con-

tribuind la o mai bună cunoaștere 
reciprocă și la stabilirea obiectivelor 
care, realizate in comun, duc la dez
voltarea continuă a cooperării eco
nomice bilaterale, față de care cele 
două părți manifestă un interes 
crescind". „In acest context, scrie, în 
continuare, cotidianul egiptean, ta
bloul relațiilor comerciale și econo
mice cu țările arabe dovedește că 
dezvoltarea economiei în România, 
precum și în țările arabe creează 
posibilități noi pentru extinderea și 
diversificarea relațiilor economice 
reciproce. Totodată, ele ilustrează în 
mod pregnant dorința sinceră de co
laborare a României cu toate țările 
ara'Se, în interesul și avantajul re
ciproc, în condiții de egalitate , de
plină, pentru cauza păcii și progre
sului in lume".

In încheiere, în articol se sublinia
ză că „România se pronunță in fa
voarea soluționării conflictului din 
Orientul Apropiat potrivit rezoluției 
Consiliului de Securitate, pentru re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, pentru res
pectarea integrității teritoriale și 
independentei tuturor statelor din a- 
ceastă regiune, ca și pentru soluțio
narea problemei populației palesti- 
nene în conformitate cu aspirațiile 
sale naționale".

BONN 22. — Corespondență 
Ion Badea și Mircea Moarcăș : 
în ultima zi a vizitei sale în 
blica Federală a Germaniei, delega
ția Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
președintele M.A.N., Ștefan Voitec, 
a fost primită de cancelarul fede
ral Willy Brandt.

Membru delegației au fost însoțiți 
de ambasadorul României în R. F. 
a Germaniei, Constantin Oancea.

In timpul convorbirii, președintele 
M.A.N. a transmis cancelarului Re
publicii Federale a Germaniei un 
cordial salut din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Președintele M.A.N. a îm
părtășit cancelarului federal im
presii din timpul vizitei oficiale fă
cute in R. F. a Germaniei de dele
gația română, cit și din contactele 
avute cu personalități marcante ale 
vieții publice vest-germane. Pre
ședintele M.A.N. a subliniat că ini
țiativa constituirii Grupului parla
mentar de prietenie R. F. a Germa
niei—România, in cadrul Bundesta
gului, cit și a Grupului parlamentar 
pentru prietenie dintre România și 
R. F. a Germaniei, în cadrul Marii 
Adunări Naționale a României, con
stituie contribuții la apropierea din
tre cele două parlamente și depută
ții celor două țări.

Cancelarul Willy Brandt a mulțu
mit pentr.u salutul ce i-a fost trans
mis și a rugat, la rindul său, pe pre
ședintele M.A.N. să transmită un sa
lut cordial șefului statului român, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, și 
șefului guvernului român, președin
telui Ion Gheorghe Maurer. Cance
larul Willy Brandt a subliniat că vi
zita delegației Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, ca și constituirea grupurilor 
parlamentare se înscriu în evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre R. F. a 
Germaniei și România și contribuie 
la dezvoltarea lor în continuare.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, ca și unele pro
bleme ale situației internaționale 
prezentind interes pentru ambele 
părți.

In cursul după-amiezii, delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, a părăsit 
Bonn-ul, pierind spre patrie. La ae
roport. membrii delegației au 
salutați de dr. 
președintele Grupului 
de prietenie 
România, din 
precum și de

.. . fost
Walter Althammer, 

parlamentar 
R.F a Germaniei — 
cadrul Bundestagului, 

ambasadorul României

SOSIREA IN
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Evoluția stației orbitale „Saliut"
MOSCOVA 22 (Agerpres). ■— 

La 22 iunie, ora 11, stația știin
țifică orbitală „Saliut" a termi
nat a 245-a rotație în jurul Pă- 
mintului cu echipaj la bord. Cei 
trei cosmonauți se află in a 15-a 
zi de zbor in spațiul circumte- 
restru.

Echipajul continuă efectuarea 
experiențelor științifice prevăzu
te in programul de zbor. Printre

altele, au fost fotografiate feno
mene meteorologice de pe Pă- 
mint, inclusiv un ciclon deasu
pra Insulelor Hawai.

Potrivit datelor telemetrice, 
temperatura, presiunea și com
poziția atmosferei din interiorul 
stației se înscriu in parametrii 
prestabiliți. Starea sănătății cos- 
monauților este bună.

*

*

Marți seara, s-a înapoiat în Capi
tală delegația Marii Adunări Națio
nale, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., care, Ia 
invitația Bundestagului, a făcut o vi
zită in R. F. a Germaniei.

Din delegație au făcut parte de
putății Gheorghe Vasilichi, președin
tele Comisiei permanente a M.A.N. 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale, Constantin Dăscălescu, secre
tar al M.A.N., președintele Consiliu
lui popular al județului Galați, Jean 
Livescu, membru al Comisiei pentru 
învățâmint, știință și cultură, recto
rul Universității din București, Ga
briela Simion, membră a Comisiei 
pentru invățămint, știință și cultură, 
directoarea Liceului nr. 1 din Iași, 
Nicolae Doggendorf, membru al Co
misiei pentru agricultură și silvicul-

de 
pu- 
in-

Senzaționala afacere 
a documentelor top-se- 
cret (strict secret) pri
vitoare la originea și 
antecedentele agresiu
nii S.U.A. în Vietnam 
se amplifică, de la o zi 
Ia alta, ca o pată de 
ulei. Nu a fost încă e- 
lucidată problema dacă 
ziarele „NEW YORK 
TIMES" și „WASHING
TON POST", care au 
făcut dezvăluirile în 
baza acestor documen
te, vor putea să mai 
publice în continuare 
materialele pe care le 
dețin. Cert este,- însă, 
că un număr impor
tant de fapte au și de
venit cunoscute și au 
iscat un adevărat scan
dal public, însoțit 
Indignarea opiniei 
blice americane și 
terna ționale.

Așa cum s-a anun
țat. „NEW YORK TI
MES" a ajuns — pe 
căi care nu sînt cunos
cute — în posesia unul 
studiu secret al Penta
gonului, bazat pe texte 
oficiale și decizii ale ad
ministrației democrate a 
fostului președinte 
Johnson. După o triere 
făcută în cel mai strict 
secret timp de mai mul
te luni, ziarul a publicat, 
tn trei numere, extrase 
din documentele confi
dențiale. Din unele re
iese că încă din perioa
da luptei duse de po
porul vietnamez pentru 
eliberarea de sub jugul 
colonial, S.U.A. s-au 
amestecat în treburile 
acestuia, acordînd spri
jin militar colonialiști
lor. Alte documente, 
din cele mai impor
tante și mai semnifica
tive, aruncă lumină a- 
supra modului cum a 
fost pregătită — pe 
plan militar, politic și

psihologic — operațiu
nea de „escaladare" a 
intervenției armate din 
Vietnamul de sud asu
pra statului indepen
dent și suveran — Re
publica Democrată 
Vietnam. In acest sens 
sint 
nunta 
dentulul 
Tonkin 
cum reiese și din a- 
ceste documente — a 
fost organizat cu pre
meditare în scopul de a 
servi ca pretext pentru 
atacarea și bombarda
rea teritoriului R.D. 
Vietnam.

La rindul 
SHINGTON 
dică vălul 
capitole ale intervenției 
americane, punind sub 
acuzare acțiuni din 
timpul administrației 
republicane a fostului 
președinte Eisenhower. 
Articolele publicate de 
el, tot pe bază de do
cumente secrete, relevă 
că. încă in ianuarie 
1954, deci înaintea Con
ferinței pentru Indo
china ținută la Geneva 
în vara aceluiași an, 
la Casa Albă a fost 
discutată problema in
tervenției, subsecreta
rul de stat Bedell 
Smith pronunțîndu-se 
deschis pentru inter
venția directă a forțe
lor navale și 
ale S.U.A. în 
china. Potrivit 
rași surse 
tare, în timpul Confe
rinței de la Geneva, 
menită să reglemen
teze problema vietna
meză, S.U.A. au în
cercat să influențeze 
negocierile în sensul 
de a nu se hotărî or
ganizarea de alegeri 
libere în Vietnam, în-

dezvăluite 
asupra 

din 
care

amă- 
inci- 

golful 
așa

său. „WA- 
POST" vi
de pe alte

aeriene 
Indo- 

acelo- 
documen-

trucit se temeau de o 
„victorie comunistă". 

Documentele n-au 
fost nici pe departe e- 
puizate și dacă l-ar 
permite publicarea în 
continuare a „seriale
lor" pregătite opinia 
publică ar lua cunoș
tință — așa cum afir
mă editorii respectivi —

vernului față de Indo
china și in ce măsură 
a fost indus in eroare 
poporul american".

fntr-adevăr, pentru 
o mare parte a opiniei 
publice, 
celor două 
vut efectul 
rat „șoc

■ Ani de zile cetățenilor

dezvăluirile 
ziare au a- 
unui adevă- 
psihologic".

de kilometri depărtare 
de granițele S.U.A., este 
de fapt o aventură 
fără nici un fel de te
mei cit de cit legitim, 
o provocare inspira
tă de cercurile retro
grade, militariste care 
gravitează în jurul 
Pentagonului. Este, fi
resc ca, în fața unor a-

dreptul să cunoască 
toate elementele aces
tor evenimente tragice". 
Iar senatorul Edward 
Kennedy, afirmînd că 
„prea mulți americani 
au murit in Vietnam și 
prea mulți asiatici 
și-au pierdut singele 
pe nedrept", declara că 
„cea mai importantă

Dezvăluirile ziarelor „New York Times"
și „Washington Post"

și de „alte date nu mai 
puțin senzaționale". 
Dar chiar și cele apă
rute pînă acum sint 
considerate de opinia 
publică ca deosebit de 
revelatoare pentru ori
ginile și istoricul politi
cii americane de inter
venție in Vietnam, pen
tru mobilurile și carac
terul ei profund agre
siv. însuși un om poli
tic ca senatorul George 
McGovern a declarat 
că „aceste dezvăluiri 
nu fac decit să arate 
fără echivoc cit de gre
șită a fost politica gu-

americani li s-a spus 
că implicarea S.U.A. in 
Vietnam ar fi determi
nată de „riposta la ac
țiunile 
„rațiuni superioare 
stat", de 
securității 
de „comandamentele, a- 
părării democrației" 
Pentru ca, deodată, să 
apară limpede, negru 
pe alb, din chiar surse 
oficiale, că întreaga ac
țiune de pregătire, dez
lănțuire și purtare a u- 
nui război nedrept, de 
agresiune, la zece mii

comuniștilor". 
de 

„interesele 
naționale".

semenea revelații, opi
nia publică să împărtă
șească sentimentul că 
a fost indusă in eroare, 
înșelată, să încerce un 
profund sentiment de 
nemulțumire și protest.

Dar nu numai oame
nii simpli, cercurile 
largi ale opiniei publi
ce, ci și mulți congres
meni americani se con
sideră frustrați din 
cauză că li s-a tăinuit 
adevărul. Așa cum a 
declarat senatorul M. 
Mansfield, „organele 
legislative și întreaga 
populație avea și are

lecție ce trebuie trasă 
este că numeroase ofi
cialități guvernamen
tale au indus in eroare 
poporul american și, in 
cele din urmă, s-au in
dus in eroare pe ele 
insele prin escaladarea 
violenței... Judecător al 
acestei întregi perioade 
din istoria S.U.A. tre
buie să fie poporul 
american. El are drep
tul să fie informat".

Dar, după cum se 
vede, diferitele cercuri 
oficiale americane per
severează în direcția de 
a nu permite cunoaște-

rea adevărului. Asupra 
celor două ziare s-au 
făcut presiuni de tot fe
lul, inclusiv pe calea 
acțiunii în justiție, pen
tru a le determina să 
suspende publicarea în 
continuare a documen
telor. „Argumentul" că 
publicarea „ar aduce 
prejudicii intereselor 
S.U.A." nu convinge pe 
nimeni. Așa cum arată 
unul dintre judecătorii 
federali, care s-au pro
nunțat în sensul publi
cării documentelor, „nu 
a fost avansată nici o 
dovadă plauzibilă in 
sprijinul tezei că reve
lațiile ziarului ar putea 
aduce vreun prejudiciu 
statului". In schimb, 
numeroși comentatori 
spun că tocmai ascun
derea adevărului și, 
mai ales, faptele în 
sine sînt de natură „să 
aducă prejudicii presti
giului S.U.A.". De ce 
atunci interdicția for
țată de a publica în 
continuare documen
tele ? La această între
bare, senatorul Mc
Closkey răspunde : 
„Scopul ascunderii fap
telor este acela de a 
evita ca poporul ame
rican și Congresul să 
ceară și mai insistent 
retragerea mai rapidă 
din Asia de sud-est". 
Iluzie — căci departe 
însă de a obține un a- 
semenea efect, rezulta
tul interdicției este 
exact contrar.

La o altă întrebare 
care se ridică : „ce a 
determinat cele două 
ziare să facă tocmai a- 
cum revelațiile respec
tive ?“ unii comenta
tori se dedau Ia specu
lații în legătură cu 
controversele dintre 
partidele republican și 
democrat. Firește, su-

poziții în acest sens 
nu pot fi excluse într-o 
perioadă premergă
toare alegerilor prezi
dențiale din 1972. Co
mentatorii mai realiști 
consideră însă că dez
văluirile au fost făcute 
de către cele două ziare 
tocmai fiindcă ele co
respund stării de spi
rit antirăzboinice din 
S.U.A., care s-a accen
tuat considerabil în ul
timul timp, răspund 
dorinței tot mai mani
feste a poporului ame
rican de a se pune ca
păt agresiunii. „Indis
creția gazetărească ce 
s-a produs — a scris 
ziarul „LA NATION" 
— a pus in lumină a- 
mericanilor deja sătui 
de război cit de odios 
și de perfect inutil 
este acest conflict". 
Iar „COMBAT" apre
ciază că „scopul ope
rațiunii (de divulgare) 
este politic ; el constă 
in a smulge și ultima 
rațiune — în cazul 
ar fi existat și ar i 
fi rămas vreuna 
pentru prezența ame
ricană in Vietnam". 
Desigur, pretutindeni, 
inclusiv în S.U.A., opi
nia publică iubitoare 
de pace nu ar tace de- 
cît să salute dacă, în 
sfirșit, cei în drept ar 
trage, din toate aces
tea, singura concluzie 
logică : încetarea agre
siunii — retragerea de
finitivă a 
mericane 
china.

Potrivit , 
liniă oră, un alt ziar, 
„BOSTON GLOBE" din 
statul Massachussetts, a 
publicat, la rindul său, 
extrase inedite din stu
diul Pentagonului.

trupelor a- 
din Indo-

știrilor de ul-

la Bonn, Constantin Oancea, de 
membrii ambasadei.

★
In cadrul unei convorbiri avute cu 

corespondenții Agerpres, tovarășul 
Stefan Voitec a subliniat că vizita 
în R.F. a Germaniei a delegației 
M.A.N., la invitația Bundestagului, 
a constituit prima vizită a unei de
legații parlamentare române în 
R.F.G. întrevederile avute la Bonn 
eu președintele Bundestagului, Kai- 
Uwe von Hassel, cu președintele 
Bundesrath-ului, Hans Koschnik, cu 
cancelarul federal, Willy Brandt, 
ministrul de externe, Walter Scheel, 
cu președintele Comisiei de politică 
externă a Bundestagului, Gerhard 
Schroder, și cu alte personalități 
marcante ale vieții publice vest-ger- 
mane, au constituit prilejuri pentru 
schimburi utile de păreri, desfășurate 
într-o atmosferă de înțelegere și 
respect reciproc. Prezența delegației 
noastre în R.F. a Germaniei — a 
subliniat președintele M.A.N. — a 
constituit incâ o expresie a evolu
ției favorabile a relațiilor dintre cele 
două state, a dorinței comune de a 
dezvolta aceste relații. în interesul 
ambelor părți și al unui climat da 
înțelegere, apropiere și colaborare 
între toate statele continentului 
nostru, indiferent de orinduirea lor 
socială.

în cadrul discuțiilor purtate, a 
reieșit cu pregnantă că, în condi
țiile actuale, parlamentele și parla
mentarii pot contribui 
dent la îmbunătățirea 
relațiilor dintre țări și. 
directe și schimburi 
pinii, pot ajuta la mai buna cu
noaștere și înțelegere a puncte
lor de vedere, facilitînd dezvol
tarea unei colaborări fructuoase, 
reciproc avantajoase. în acest con
text, am salutat inițiativa membri
lor Bundestagului de a constitui 
Grupul parlamentar de prietenie 
R. F. a Germaniei — România. Tot
odată, am plăcerea de a anunța că 
în cadrul Marii Adunări Naționale a 
țării noastre este în curs de consti
tuire Grupul parlamentar de prie
tenie România — R. F. a Germaniei,

în timpul prezenței noastre în 
R. F. a Germaniei — a continuat 
președintele M.A.N. — am avut pri
lejul 6ă vizităm unele landuri vest- 
germane, să cunoaștem vestigii ale 
unei bogate și vechi civilizații, pre
cum și unele din importantele rea
lizări contemporane. Toate au lăsat 
asupra noastră o deosebită impreisie. 
Așteptăm cu interes — a declarat 
președintele M.A.N., Ștedan Voitec, 
— vSzita pe care o delegație a Buin- 
diestagului, în frunte cu președintele 
său, urmează s-o facă în România, 
la invitația Marii Adunări Naționale.

CAPITALĂ

în mod evi- 
patrimoniulul 
prin contacte 
utile de o-

tură, director al întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii din Orțișoa- 
ra, județul Timiș, precum și Petre 
Buzilă, directorul Secretariatului ge
neral al M.A.N.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Mia 
Groza, Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat. Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de președinți ai co
misiilor permanente ale M.A.N., de- 
putați și alte persoane oficiale.

A fost de față Erich Stratling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

SPANIA

Arestarea
unor militanti3

ai partidului
comunist

MADRID 22 (Agerpres). — Citind 
surse oficiale, agenția France Presse 
anunță arestarea, în localitatea Arga- 
moilla de Calatrava (provincia Ciu
dad Real), a nouă militanți ai Parti
dului Comunist din Spania.

Pe de altă parte, relatează agenția 
TASS, la Madrid s-a anunțat ofi
cial că 2 066 de persoane cu vederi 
progresiste au fost arestate între 14 
decembrie 1970 și 14 iunie a.c. în 
baza împuternicirilor speciale acorda
te poliției.

Ambasadorul României 
la Cairo, Titas Sinu> * fost primit 
luni de către Hussein el Shafei, vice
președinte al R.A.U. In cadrul Intri 
vederii, au fost 
privind relațiile 
R.A.U., precum 
de dezvoltare.

Premierul
Stat al R.P. Chineze, Clu En- 
lai, a primit pe ziariștii americani 
Seymour Topping, redactor-șef ad
junct al ziarului „New York Times", 
William Attwood, președinte și edi
tor al ziarului „Newsday" din Long 
Island, și Robert Keatley, corespon
dent In străinătate al ziarului „Wall 
Street Journal", care se află într-o 
vizită la Pekin. Premierul chinez, in
formează agenția China Nouă, a avut 
o convorbire prietenească cu ziariș
tii americani.

Lucrările Conferinței na
ționale a partizanilor păcii 
din Finlanda, 18 8U lu8t 
parte 144 de delegați reprezentând 
88 de organizații din țară, au luat 
sfirșit în orașul Turku. Participanții 
s-au pronunțat, in unanimitate, în fa
voarea convocării conferinței gene
ral europene pentru securitate și 
cooperare. Nici un fel de condiții 
prealabile, se spune în rezoluție, nu 
trebuie să împiedice convocarea a- 
cestei conferințe.

abordate probleme 
dintre România și 
și posibilitățile lor

Consiliului de

Un acord Privlnd colaborare* 
economică și tehnică între guvernele 
R.P. Chineze și Irakului a fost sem
nat la Pekin, anunță agenția China 
Nouă. Delegația irakiană oondusă de 
Sadoun Hammadi, ministru al pe
trolului și minelor, a fost primită da 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prietenească, 
precizează agenția China Nouă.

Norodom Sionuk, »eful 
statului cambodgian și președintele 
Frontului Național Unit din Cam- 
bodgia, a primit delegația economică 
irakiană, oondusă de Sadoun Ham
madi, ministrul 
lului, relatează

minelor și al petro- 
agenția China Nouă.

Guvernul Uruguayan • 
ordonat închiderea birourilor agen
ției „Prensa Latina" din Montevi
deo și expulzarea, directorului său, 
Odanido Contreras, sub acuzația da 
a fi desfășurat „activități subversi
ve". Respingînd aceste false acuzații, 
agenția Prensa Latina a protestat 
împotriva măsurii arbitrare a guver
nului Uruguayan. „Activitatea agen
ției la Montevideo, se arată în decla
rație, s-a limitat la relatarea obiec
tivă a evenimentelor 
tualei situații politice

Un grup de reprezen
tanți ai cercurilor de afa
ceri din R.F. a Germaniei, 
care se află la Moscova la invitația 
Comitetului sovietic pentru știință 
și tehnică, a fost primit de Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte- 
rior al U.R.S.S., relatează agenția 
TASS. tn cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, părțile au 
făcut un schimb de păreri asupra 
relațiilor economice și comerciala 
dintre Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei.

interne, a ac- 
din tară".

La Universitatea din orașul 
peruan Ica s-a inaugurat 
„Săptămina culturii românești". 
Cu acest prilej, a fost deschisă 
expoziția de fotografii „România 
construiește" și a fost prezenta
tă o gală de filme documentare 
românești.

Ministrul de externe al
Cubei, Raul Roa Garcia, a sosit la 
Varșovia într-o vizită 
mează agenția P.A.P.

oficială, lnfor-

Președintele Pakistani!* 
lui, Yahya Khan, a 
apel pakistanezilor care au treout In 
India să se întoarcă la casele lor — 
relatează agenția U.P.I. El a declarat 
că este satisfăcut de faptul că nu
meroși pakistanezi s-au întors deja 
la căminele lor și a subliniat că gu
vernul a luat măsuri pentru primirea 
și reabilitarea refugiaților. Un purtă
tor de cuvint al guvernului indian, 
citat de agenția Associated Press, a 
declarat că in India se află in mo
mentul de față, 6 milioane 
giați pakistanezi.

lansat un nou

de refu-

Astăzi este Ziua națională a Luxemburgului. In fotografie : vedere pano
ramică a capitalei țăriiN. POPOVICI
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