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a intereselor
generale și
individuale

Am citit cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 

@ plenară a partidului cu sentimen
tul reînnoit că am în față un 
document de partid, bine gândit 

® cumpănit cu înțelepciune și adân
că grijă pentru întreaga viață e- 
conomică și spirituală a țării — 
așa cum procedează întotdeauna 
partidul nostru. Conținutul dez
baterilor plenarei ne privește 
deopotrivă pe toți, oricare ne-ar 
fi profesia, răspunderea, funcția, 
ne privește ca cetățeni ai Româ
niei socialiste.

Măsurile care se preconizează 
sînt în spiritul legilor noastre so
cialiste, au la temelie un profund 
umanism — umanismul statului 
nostru socialist care veghează la 
prosperitatea țării și, prin aceas
ta, la creșterea continuă a nive
lului de viață al celor ce mun
cesc.

Munca este bunul nostru cel 
mai de preț și a fi răsplătit după 
capacitatea ta reală și aportul pe 
care-1 aduci la marele efort co-

Joi dimineața au fost relua
te în ședință plenară lucrările 
sesiunii a X-a a celei de a V-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Alături de deputați, la lu
crările sesiunii participă nu
meroși invitați — activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură.

Asista șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în Româ
nia, ziariști români și cores- 
pendenți ai presei străine.

La sosirea în sală, deputății 
și invitații au întîmpinat cu 
vii și îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului și sta
tului nostru.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Ianos Fazekaș, Gheor
ghe Radulescu, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă au luat 
loc membrii Consiliului de 
Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Înainte de începerea lucră
rilor, deputății și invitații au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria deputatului 
Traian Murariu, care a înce
tat din viață în timpul ce s-a 
scurs de la ultima ședință ple
nară a actualei sesiuni.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
primit din partea Consiliului 
de Miniștri noi proiecte de 
legi, pe care le propune a fi 
incluse in ordinea de zi a se
siunii.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, cu completările făcu
te, următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Codului penal 
al Republicii Socialiste Ro
mânia.

2. Proiectul 'de lege privind 
înființarea, organizarea și 
funcționarea Băncii române 
de comerț exterior.

3. Proiectul de lege pentru 
reglementarea unor condiții 
de remunerare a salariaților 
care îndeplinesc funcții de 
conducere, tehnico-administra- 
tive și de specialitate.

4. Proiectul de lege privind 
controlul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fizice, 
nedobîndite în mod licit.

5. Proiectul de lege cu pri
vire la regimul juridic al tere
nurilor fără construcții din pe
rimetrul construibil al munici
piilor și orașelor.

6. Proiectul de lege pen
tru completarea ar. 10 al Legii 
nr. 2 din 1968 privind organi
zarea administrativă a terito
riului Republicii Socialiste 
România.

1. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima sesiu
ne a Marii Adunări Naționale.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, care a pre
zentat expunerea la Proiectul 
Codului penal al Republicii 
Socialiste România.

Deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, 
a prezentat apoi raportul aces
tei comisii la Proiectul de 
lege.

mun de edificare socialistă a ță
rii — mi se pare firesc și, repet, 
uman.

Partidul și statul nostru fac e- 
forturi deosebite pentru ca aceas
tă răsplată materială să fie me
reu mai bună, să corespundă din 
ce în ce mai bine nevoilor reale 
— de trai și spirituale — ale în
tregului popor. De la cel de al 
IX-lea Congres al partidului, care 
a marcat o nouă etapă în con
strucția socialistă a țării, aceste 
eforturi generoase se resimt în 
întreaga noastră viață și activi
tate.

Domeniul învățământului este 
foarte reprezentativ pentru a ar
gumenta afirmația de mai sus. E- 
forturile făcute de statul nostru 
în acest domeniu sînt ilustrate 
de faptul că învățămîntul de toa
te gradele este complet gratuit; 
că peste 60 la sută din studenți 
și un număr important de elevi

(Continuare în pag. a V-a)

împreună cu ceilalți salariați 
ai Uzinelor „Electroputere" din 
Craiova îmi exprim deplina ade
ziune- la hotărîrile recentei Ple
nare a Comitetului Central al 
partidului nostru. Aprob din toa
tă inima aceste măsuri cu am
ple semnificații în viața socială 
a țării, a întregului nostru popor. 
Izvorînd dintr-un profund uma
nism social, aceste măsuri reflec
tă grija permanentă a partidului 
pentru perfecționarea neîntreruptă 
a relațiilor de producție, pentru 
întronarea principiilor nobile ale 
echității sociale.

Introducerea noului sistem de 
salarizare, care pornește de la 
principiul fundamental al îmbi
nării armonioase a intereselor ge-

TUDOR FADEANU 
maistru la Uzinele 

„Electroputere"-Craiova

(Continum In pag. a V'ra)

PENTRU EVITAREA EFECTELOR SECETEI:

UZINA Șl SATUL
ȘANTIER COMUN

(Agerpres)

(Continuare in pag. a II-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
ION EHEOREHE MAURER,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Stimați tovarăși deputați,

In această sesiune a Marii 
Adunări Naționale urmează 
să 
al 
ca 
de 
mii ani de partid și de statul 
nostru socialist, avînd drept 
scop să perfecționeze întregul 
angrenaj politic, economic și 
social, să pună în deplin acord 
modul lui de funcționare cu 
cerințele stadiului atins în dez
voltarea țării, cu sarcinile 
complexe ale desăvârșirii cons
trucției socialiste. Răspunzînd 
nevoilor actuale și de perspec
tivă ale societății noastre, pro
iectul Codului penal, ca unul 
dintre instrumentele de apă
rare și conservare a tuturor 
valorilor sociale — materiale, 
spirituale și morale — ale ță
rii, soluționează unitar vasta 
problematică a prevenirii și 
pedepsirii infracțiunilor.

Proiectul este rodul activi
tății îndelungate, depuse de un 
colectiv numeros de specialiști, 
mulți dintre ei oameni de 
mare prestigiu științific, care 
au lucrat sub îndrumarea ne
mijlocită și sistematică a con
ducerii de partid și de stat, 
în elaborarea lui s-a pornit 
de la prevederile Constituției, 
s-a ținut seama de tradițiile 
și ideile înaintate ale gîndirii 
juridice românești, de expe
riența acumulată în practica 
noastră judiciară ; a fost, de 
asemenea, consultat un bogat 
material referitor la legislația 
din celelalte țări socialiste și 
din alte țări, utilizîndu-se tot 
ceea ce este corespunzător 
concepțiilor partidului și sta
tului nostru, particularităților 
specifice țării, tot ceea ce poa
te să slujească perfecționării 
normelor de drept penal.

Timp de două luni, proiec
tul Codului penal a fost su
pus dezbaterii publice. Un nu
măr foarte mare de oameni, 
aparținând celor mai diferite 
categorii sociale, și-au spus 
cuvîntul asupra lui și au făcut 
sugestii și propuneri care în 
mare parte au fost acceptate,

legiferăm noul Cod penal 
României, care se înscrie 
un act important în suita 
măsuri întreprinse în ulti-

găsindu-și oglindire în actua
la formă, îmbunătățită. După 
cum ați aflat, plenara Comi
tetului Central al partidului 
care a avut loc ieri a exa
minat proiectul noului Cod pe
nal și a hotărît să fie supus 
dezbaterii forului suprem al 
puterii de stat

Onorată Adunare,

Ideea care a călăuzit și că
lăuzește partidul nostru, con
ducerea sa în elaborarea pro
iectului pe care îl dezbatem, 
a tuturor hotărârilor și măsu
rilor cu caracter economic, po
litic sau social, este de a ma
terializa .......
tate pe 
duirea i 
condiții 
pentru 
fundamental 
maximă a nevoilor materiale 
și spirituale ale maselor, îm
plinirea multilaterală a perso
nalității umane.

Este cunoscut că din totdea
una omul a năzuit spre o viață 
de bunăstare și mai multă li
bertate socială, el a fost țelul 
final al transformărilor pen
tru care lupta. Dacă această 
concluzie este învederată de e- 
voluția generală a societății 
omenești de-a lungul timpu
rilor, ea devine cu atît mai 
adevărată, capătă un sens ple
nar și mult mai profund în 
condițiile socialismului, unde 
noile relații de producție, des- 
cătușîndu-i pe oameni din ex
ploatare și asuprire, fac posi
bilă declanșarea tuturor po- 
tențelor de progres economic 
și social, valorificarea lor în 
folosul întregii societăți și al 
fiecăruia dintre membrii săi 
în parte. Umanismul societății 
socialiste nu se datorește u- 
nor „bune intenții", unor sim
ple idealuri generoase, ci are 
o determinare obiectivă, de
curge din însăși structura so- 
cial-eoonomică a noii orându
iri care situează omul în cen
trul atenției, îi repune pe cei 
ce muncesc în deplinătatea 
dreptului — frustrat în trecut 
de clasele exploatatoare — de

i posibilitățile nelimi- 
care le conține orîn- 
socialistă, de a crea 
mereu mai favorabile 
atingerea țelului ei 

satisfacerea

a hotărî de sine stătător asu
pra destinelor lor, de a se 
bucura liber și integral de 
ceea ce creează. Aceasta dis
tinge în modul cel mai preg
nant socialismul de toate o- 
rînduirile precedente, îi con
feră, pe bună dreptate, apre
cierea de cea mai înaintată 
societate cunoscută în istorie.

Umanismul orânduirii socia
liste își găsește o vie expre
sie în democratismul adînc, pe 
deplin real, pe care are capa
citatea să-1 înfăptuiască. So^- 
cialismul întrunește practic 
toate premisele pentru a rea
liza nu numai dezvoltarea în 
ritm rapid a forțelor de pro
ducție și creșterea, pe această 
bază, a nivelului de trai al 
maselor, dar și o asemenea 
formă de organizare a relații
lor sociale, în stare să trans
pună în fapt cele mai înalte 
idealuri la care au năzuit, în 
decursul veacurilor, spiritele 
luminate — idealurile de drep
tate și libertate, de suverani
tate a poporului, de dragoste 
și respect față de om. Asigu
rarea unor largi drepturi și 
libertăți democratice, a unor 
posibilități egale pentru toți 
membrii societății de a-și ma
nifesta nestînjenit personali
tatea, a-și afirma talentul, e- 
nergia și aptitudinile în pro
ducția materială, ca și în viața 
politică, în știință, cultură, ți
ne de însăși esența socialis
mului, în care întreaga putere 
aparține poporului, în care au 
fost lichidate exploatarea și 
asuprirea omului de către om, 
precum și orice fel de discri
minare socială ori națională 
între oameni.

Experiența evidențiază că a- 
diîncirea democrației este nu 
numai posibilă, dar și obiectiv 
necesară, reprezintă o cerință 
intrinsecă în condițiile evolu
ării societății socialiste spre 
un stadiu superior. O operă 
de o asemenea amploare cum 
este edificarea și desăvârșirea 
societății noi este de neima
ginat fără participarea activă, 
conștientă a maselor celor mai 
largi, iar această participare 
poate avea loc numai prin pu-

„...Avem asigurată producția 
agricolă necesară aprovizionării 
normale a populației cu produse 
agroalimentare, precum și a in
dustriei cu materii prime agri
cole", Această precizare, făcută 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea ro
stită la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 19 iunie a.c., are o deosebită 
importanță în condițiile anului 
1968, cînd cea mai mare parte 
a țării a parcurs o primăvară 
extrem de secetoasă. Aceasta re- 

• flectă în mod sintetic efectul în
făptuirii politicii economice a 
Partidului Comunist Român, ma- 

A terializată în ridicarea continuă 
a nivelului industriei, în coope- 

• rativizarea și intensificarea agri
culturii prin dezvoltarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a aces- 

• teia, este o expresie a muncii deo
sebite, pătrunsă de un înalt pa
triotism, corelat desfășurată atît 
de către țărănime cît și de mun- 

™ citorimea din uzine și fabrici. 
Pentru că, ideea salvării recol- 

A tei acestui an a frămîntat în e- 
gală măsură pe țăranii Bărăga- 

_____ T__________ y___T_____ nului, ai Dobrogei ori ai Cîm- 
răta că „socialismul trebuie să piei Dunării, cît și pe muncito-
realizeze asemenea condiții ca ni combinatelor noastre chimice
omul, stăpân al mijloacelor de și ai uzinelor construcțiilor de
producție, făuritor al tuturor @ mașini. Obținerea unor producții 
valorilor materiale și spiritua- 1-----
le, să fie într-adevăr în cen- 
trul atenției, să aibă rolul w 
principal în societate, să se 
bucure și să beneficieze nes- @ 
tînjenit de drepturile și liber
tățile adevăratei democrații 
socialiste — premisa funda- W 
mentală a înfloririi depline a 
personalității umane. Aceasta A 
înseamnă, în fond, socialismul 
pentru care am luptat, pe care 
î'l făurim și-1 desăvîrșim în 
România".

Fenomen 
funzime și 
mocratismul 
altfel oricare fenomen social, @ 
evoluează într-un îndelungat 
proces, în cursul căruia se con- 
turează treptat formele și me- ® 
todele cele mai adecvate de 
înfăptuire a lui, căile optime gt 
pentru atragerea tuturor mem- 
brilor societății la conducerea 
treburilor obștești, pentru 
completa afirmare a persona
lității fiecărui individ. Așa 
cum însăși viața arată, ca o ® 
consecință a împrejurărilor 
istorice, a particularităților ® 
dezvoltării economice, politi
ce, sociale, în anumite perioa- 
de ale luptei revoluționare pot ® 
să apară, îritr-o țară sau alta, 
fenomene care estompează 
parțial și temporar unele tră- 
saturi ale democrației socia
liste. Nu aceasta este însă ca- 
racteristic pentru noua orîn- 
duire, ci faptul că pe măsură 
ce ea progresează se maturi- rile uzinei de organizare știinli-
zează și condițiile obiective și fică a producției și a muncii, fi-
subiective care duc la acel ind o urmare directă a acestora
sumum pe care-1 reprezintă cît și a faptului că noile spații
democrația socialistă. în acea- industriale au fost idate în folo-
stă ordine de idei este simp- sință cu două luni mai devreme,
tomatică preocuparea vie pen- Pînă la sfârșitul semestrului se
tru dezvoltarea democrației ce vor produce peste plan 3000
o manifestă în prezent parti- tone de alumină calcinată.

lacuri și fîntîni pe ogoare. La în- 
, ceput părea imposibil să se de

vanseze cu prea mult scaden
tele uzinale de fabricație a uti
lajelor pentru irigații. Și, totuși, 
succesele obținute sînt impresio
nante. Prin efort propriu dar și 
cu sprijinul primit din partea u- 
nităților economice (foreze, ma
șini pentru deschis canale, bul
dozere etc) numai în primăvara 
aceasta au fost amenajate și iri
gate peste două sute de mii hec
tare. Și de această dată, clasa 
muncitoare a dat un sprijin e- 
ficace și la timp țărănimii pen
tru combaterea efectelor negati
ve ale secetei. Prin descoperirea 
a noi rezerve interne s-au creat 
condiții pentru realizarea in nu
mai două luni și jumătate a li
nei mari părți a producției de 
mașini și agregate necesare agri-

culturii, planificate pentru în
treg anul 1968. Numai în aceas
tă perioadă, agriculturii i-au fost 
livrate aproape două mii insta
lații de aspersiune, circa patru 
sute cincizeci grupuri de pom
pare de 12 țoii, mai bine de opt 
sute pompe, motopompe și elec- 
tropompe, șase sute motoare ter
mice, cîteva sute kilometri de 
conducte, care, la un loc, au 
permis irigarea unui plus de două 
sute și ceva de mii hectare — 
îndeosebi suprafețe cultivate cu 
legume, plante furajere, porumb 
și sfeclă de mahăr. Livrîndu-se 
un plus de cîteva sute de mii 
de tone îngrășăminte chimice 
s-au creat condițiile fertilizării

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

nerea viguroasă în mișcare_ , a
tuturor resorturilor democra
tismului socialist. Sintetizînd 
concepția partidului nostru 
despre democrația socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a-

de o mare 
complexitate, 
socialist,ca

pro- 
de- 
de

(Continuare in pag. a Il-a)

SCRISORI CĂTRE TÎNĂRUL 
CARE-ȘI ALEGE PROFESIA (viii)

agricole bune chiar în condițiile 
de secetă era posibilă doar prin 
extinderea suprafețelor irigate, 
folosirea unor cantități superioa
re de substanțe chimice și inten
sificarea lucrărilor de întreținere 
aplicate la un înalt nivel agro
tehnic, deci, prin eforturi înze
cite depuse într-un timp scurt 
pentru întărirea bazei tehnico- 
materiale. Erau solicitați oame
nii la amenajarea canalelor pen
tru irigații (și s-a răspuns cu en
tuziasm din partea tuturora; nu
mai tinerii, prin acțiunile lor pa
triotice, contribuind la amenaja
rea pentru irigații a peste 20 000 
ha), erau necesare mai multe 
motopompe, un număr sporit de 
aspersoare, de cisterne, conducte 
și alte agregate — unele cu ci
clu de fabricație de zile sau săp- 
tămîni — necesare împingerii 
apei din cursurile rîurilor, din

CU PLANII
SEMESTRIAL
ÎNDEPLINIT
Ieri, colectivul Uzinei de a- 

lumină a raportat realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe 
primul semestru al anului. Suc
cesul se circumscrie în efortu-

BEJAN CRĂCIUN

ALTCEVA DESPRE
LINGVISTICA
MATEMATICA

acad. GR. MOISIL

într-un articol precedent am arătat că a apărut, de curind, un 
nou capitol al științei care se ocupă de crearea limbilor artificiale 
necesare calculatoarelor. Și înainte vreme s-au încercat, pentru cu 
totul alte scopuri, să se creeze limbi artificiale care să devină 
limbi de convorbire internațională. Astfel a fost creată limba es
peranto, Volapingul interlingue. Așa-zisa limbă latină fără 
flexiuni consta aintr-o simplificare a limbii latine care era, în 
același timp, despuiată de frumusețile ei stilistice dar făcută să 
poată fi învățată foarte rapid. Recent, a apărut un fel de limbă 
engleză, foarte simplificată, numită engleza „bazsic engliș", adică 
engleza de bază. Așadar, astăzi cîmpul lingvisticii este mult lărgit 
fiindcă el, pe lingă studiul limbilor naturale, continuă și studiile 
limbilor artificiale enumerate mai sus. limbi cu o gramatică fixă, 
și studiul limbilor informaționale, adică al limbilor cerute de cal
culatoare a căror gramatică este nu numai foarte fixă ci și foarte 
simplificată. Să nu uităm că pe lingă aceasta trebuie să facem să 
figureze printre limbi și limbajele logicii matematice. Una din 
posibilitățile calculatoarelor e aceea de a face traduceri cu mașina. 
Nu e greu să vedem în ce constă problema aceasta. Să conside
răm tipul cel mai simplu de traduceri și anume cel al traducerii 
cuvintului cu cuvînt. în cazul acesta, trebuie elaborat un dicționar. 
Să presupunem că dicționarul ar avea 10 000 de cuvinte. în cazul 
acesta ar fi suficient ca în memoria mașinii cuvîntul, să zic en
glezesc, pus în celula de memorie numerotată 1 să fie tradus în 
limba rusă prin cuvîntul rusesc pus în celula de memorie 10 001 ; 
cuvîntul englezesc 2 să corespundă celui rusesc 10 002 ș.a.m.d. 
Operația de traducere s-ar reduce la adunarea lui 10 000. Bine
înțeles că traducerea automatică cuvînt cu cuvînt nu duce decît la 
rezultate proaste, asemănătoare rezultatelor pe care le obținem 
atunci cind am învățat cuvintele dintr-o limbă dar nu gramatica 
limbii. De exemplu, în limba română avem expresia „o zi fru
moasă", în timp ce în rusește avem expresia „crasivoe deni". Bă-

(Continuare în pag. a V-a)
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dele frățești din diferite țări 
socialiste. Din activitatea des
fășurată pe acest tărîm se acu
mulează o experiență valo
roasă care, o dată cu elemen
tele specifice, variind de la 
tară la țară, relevă și conclu
zii de valabilitate mai largă.

După cum se știe, grija 
pentru înrădăcinarea spiritu
lui democratic în activitatea 
partidului, a statului, a în
tregii societăți reprezintă o 
coordonată esențială a vieții 
sociale în țara noastră. Ea s-a 
concretizat într-o serie de 
măsuri luate de-a lungul ani
lor, menite să îmbogățească 
conținutul și formele demo
cratismului, să înlăture ele
mentele de subiectivism și ar
bitrar. Și în acest domeniu se 
simte din plin impulsul pu
ternic dat de Congresul al 
IX-lea care a marcat o coti
tură în activitatea partidului, 
a deschis larg calea înnoirilor 
profunde în toate domeniile.

în amplul proces de per
fecționare a vieții sociale, co
respunzător cu cerințele sta
diului în care ne aflăm, se 
manifestă viguros rolul parti
dului comunist, ca forță con
ducătoare a societății noastre. 
Partidul acționează stăruitor, 
sistematic, pe de o parte în 
direcția dezvoltării economiei 
și îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale maselor, iar pe de 
altă parte în direcția ridică
rii nivelului lor de cultură — 
tocmai prin acțiunea conju
gată a acestor factori, care se 
influențează reciproc, creîn- 
du-se premisele pentru desă- 
vîrșirea, între altele, și a sis
temului democratic. In același 
timp, partidul se dovedește 
acel laborator unde se anali
zează și se cercetează științi
fic fenomenele sociale, unde 
pe cristalizează, prin fructi
ficarea înțelepciunii poporului, 
printr-o neîncetată confrun
tare cu datele și concluziile 
experienței, formei^ apte să 
favorizeze, în situația țării 
noastre, afirmarea tot mai ac
tivă și eficientă a inițiativei 
maselor, creșterea contribu
ției lor la conducerea trebu
rilor obștești și de stat. Ase-^ 
menea forme democratice ca, 
de pildă, punerea în dezba
terea publică, înainte de a fi 
definitiv soluționate, a pro
blemelor majore de interes 
național sau local, întîlnirile 
de lucru ale conducerii de 
partid șj de stat cu reprezen
tanții diferitelor organizații 
obștești sau categorii ale oa
menilor muncii, schimbul de 
opinii în problemele științei, 
artei, culturii au intrat în 
practica obișnuită a vieții 
social-politice din România. 
Și este cît se poate de ilus
trativ pentru valoarea acestor 
procedee, că de fiecare dată 
și-au spus cuvîntul un mare 
număr de cetățeni, s-au făcut 
propuneri și observații pre
țioase, care au servit la îm
bunătățirea activității într-un 
domeniu sau altul. Varietatea 
punctelor de vedere expri
mate în cadrul schimburilor 
de păreri, confruntarea lor în 
spirit constructiv, permit reți
nerea acelora dintre ele care 
sînt judicioase și viabile, gă
sirea celor mai bune soluții.

Un aport considerabil ia ex
tinderea principiilor democra
tismului îl reprezintă, fără 
doar și poate, măsurile privind 
perfecționarea formelor și me
todelor de organizare și con
ducere a vieții sociale, adop
tate de Conferința Națională 
a partidului, măsuri ce și-au 
propus, așa cum vă este bine 
cunoscut, să realizeze îmbina
rea conducerii unitare cu o 
mai activă participare a ma
selor populare la dirijarea tre
burilor publice, cu creșterea 
atribuțiilor și răspunderilor 
organelor locale, ale unități
lor economice, ale organiza
țiilor obștești. Deși a trecut 
numai o jumătate de an de la 
adoptarea acestor măsuri, este 
de pe acum vizibilă influența 
pozitivă pe care ele o exercită 
atît în promovarea democra
ției. cît și în desfășurarea 
unei munci mai rodnice, mai 
bogată în rezultate.

Aș aminti, ca un exemplu 
în acest sens, perfecționările 
aduse însuși modului de func
ționare a Marii Adunări Na
ționale. Este evident, chiar din 
experiența actualei sesiuni, că 
noul sistem introdus — sesi
unile deschise, în timpul că
rora organul suprem al pu
terii de stat lucrează fie în 
plen, fie în comisii — asigură 
o creștere a rolului Marii A- 
dunări, permite o dezbatere 
mai aprofundată a probleme
lor importante privind dezvol
tarea țării, dă posibilitate de- 
putaților să-și îndeplinească 
mult mai bine mandatul ce 
le-a fost încredințat de ale
gători.

Perfecționările democratice 
se răsfrîng și în modul de lu
cru al Consiliului de Miniștri ; 
în condițiile sporirii atribuții
lor ministerelor, unităților e- 
conomice și administrativ-te- 
ritoriale, acesta își dedică o 
mai mare parte a activității 
sale studiului problemelor de 
perspectivă, controlului și în
drumării operative, eficiente a 
organelor în subordine.

Una dintre formele de ma
nifestare a democratismului 
activității partidului și statu- 

' lui, a orînduirii noastre este, 
de bună seamă, aplicarea prin
cipiului conducerii și muncii 
colective care, după cum se 
știe, a fost instituționalizat, 
și-a găsit deplina consacrare 
prin înființarea unor organis
me colective, funcționînd la 
toate nivelele de conducere — 
de la comitetele de direcție din 
întreprinderi și pînă la consi
liile de administrație din cen
trale, consiliile ministerelor 
ș.a.m.d. Ideea dominantă a 
conducerii colective este mo
bilizarea în luarea hotărî- 
rilor a tuturor factorilor care, 
într-o formă sau alta, pot con
tribui la soluționarea eficien
tă a problemelor, la bunul 
mers al treburilor. A înfăptui 
conducerea colectivă nu în
seamnă însă numai a asigura 
elaborarea în comun a decizi
ilor, prin însumarea și sinteti
zarea înțelepciunii și experien
ței tuturor celor ce fac parte 
din organul conducător, dar și 
a crea acea ambianță în care 
fiecare să simtă întreaga răs
pundere, atît pentru deciziile 
luate în comun, cît și pentru 
sectorul încredințat și îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin. In acest înțeles, 
conducerea colectivă este me
diul cel mai prielnic pentru 
dezvoltarea inițiativei indivi
duale.

Intre măsurile destinate să 
sporească rolul maselor în via
ța politică și socială a țării se 
cuvine să menționăm lărgirea 
atribuțiilor organizațiilor ob
ștești. ' Este caracteristic pen
tru etapa actuală faptul că 
sindicatele, uniunile coopera
tiste, Uniunea Tineretului Co
munist, uniunile de creație, cu 
alte cuvinte organizațiile prin
cipalelor clase și categorii ale 
societății noastre — clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, tineretul — își 
trimit reprezentanți care intră 
de drept în componența orga
nelor de stat centrale și lo
cale, ceea ce dă posibilitatea 
organizațiilor respective să-și 
aducă mai. direct contribuția 
la soluționarea problemelor 
construcției economice, socia
le, culturale.

In procesul larg de dezvol
tare a democratismului, parti
dul nostru este consecvent 
concepției că democrația nu 
poate fi un teren pentru dis
cuții sterile, pentru manifes
tări anarhice, ci are un sens 
profund constructiv, constituie 
un mijloc pentru a asigura a- 
portul maxim al cetățenilor la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii de construire a socialis
mului, pentru a imprima în
tregii activități sociale o cît 
mai înaltă eficiență. Ideologii 
burghezi, mă refer la cei de 
rea-credință, ne-ar putea în
vinui că avem o concepție 
pragmatică, utilitaristă asupra 
democrației. Trebuie să le răs
pundem că se înșeală. Noi ve
dem în democrația socialistă 
nu numai o cale de intensifi
care a activității sociale a oa
menilor, ci. în egală măsură, 
o școală de perfecționare a 
omului însuși. Este istoricește 
dovedit că libertatea de cuget 
și de opinie, de dezbatere a 
problemelor stimulează ener
gic facultățile omului, creează 
cadrul propice pentru dezvol
tarea gîndirii originale și a ap
titudinilor creatoare ale fie
căruia.

Democrația se întemeiază pe 
respectarea legilor și a norme
lor de conviețuire socială, care 
dau expresie unor cerințe vi
tale ale comunității umane so
cialiste, pe respectul discipli
nei în muncă și în întreaga 
activitate socială, pe întrona
rea în toate colectivele de lu
cru a ordinii și responsabilită
ții personale, căci numai ast
fel poate fi asigurată acea ar- 
mohizare, coordonare între di
feritele laturi interdependente 
ale organismului social, fără 
de care nu ar fi posibilă func
ționarea sa normală. Legile 
consacră la noi valorile funda
mentale ale societății, tot ceea 
ce a cucerit poporul; ele con
tribuie puternic la apărarea 
drepturilor și libertăților de
mocratice, la conturarea ca
drului social al activității fie
cărui cetățean, la ocrotirea in
dividului și a colectivității față 
de diversele tendințe de încăl
care a ordinii sociale. Iată de 
ce respectarea legii, asigura
rea legalității constituie — 
pînă la sfîrșitul sfîrșitului — 
temelia ordinii și garanția 
progresului societății, cheză
șia înfăptuirii a însăși demo
crației. Este mult prea evident 
pentru a insista că nu poate 
fi vorba de democrație acdlo 
unde sînt încălcate, unde sînt 
nesocotite legile.

Partidul promovează și cul
tivă consecvent respectul le
gii, ca o obligație a tuturor 
cetățenilor fără excepție. A- 
ceasta este, de fapt, una din 
datele conștiinței socialiste; 
orice cetățean trebuie să știe 
că respectând legea apără cu
ceririle sale, iar apărînd aces
te cuceriri apără orînduirea 
socialistă de care este legată 
realizarea aspirațiilor sale cele 
mai înalte. Dacă respectarea 
legii reprezintă o îndatorire 
fundamentală a fiecărui om, 

cu atît mai mult este o obli
gație pentru acele organe că
rora le revine misiunea de a 
apăra legile, care au fost in
vestite cu puteri speciale în 
vederea îndeplinirii ei și 
se bucură în această ac
tivitate de sprijinul activ 

’ al întregului popor — în 
primul rînd organele de mili
ție, securitate, procuratură și 
justiție. Conștiința faptului că 
slujesc țara, poporul, orîndui
rea socialistă trebuie să deter
mine în rîndul tuturor celor 
ce lucrează în cadrul acestor 
instituții consecvență și fer
mitate în apărarea legilor, un 
înalt spirit de vigilență și, tot
odată, o atitudine atentă, pli
nă de grijă față de om, res
pect față de adevăr și, repet, 
multă, foarte multă omenie. 
Firește că militînd pentru a 
face respectată legea, aceste 
organe au datoria să o res
pecte, în primul rînd, ele în
sele, să elimine din activita
tea lor orice abuz și ilegali
tate, orice denaturare în in
terpretarea și aplicarea legilor.

Prin activitatea desfășurată 
în apărarea cuceririlor po
porului, organele ordinii pu
blice și-au atras o binemeri
tată stimă din partea oame
nilor muncii. Nu au lipsit însă, 
după cum se știe, abuzurile, 
denaturările. Se cunoaște că 
în decursul anilor, partidul și 
statul nostru au criticat și 
combătut cu tărie asemenea 
manifestări, au luat măsuri 
pentru întărirea legalității so
cialiste. Un moment deosebit 
au marcat hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., 
care, după cum am putut ve
dea cu toții, au întrunit ade
ziunea unanimă a întregului 
partid, a întregului popor. 
Ceea ce a determinat Comi
tetul Central al partidului să 
dezvăluie deschis în fața opi
niei publice gravele samavol
nicii și ilegalități care au avut 
loc într-o anumită perioadă 
în țara noastră a fost nu nu
mai dorința de a face un act 
de dreptate față de cei ce au 
suferit de pe urma lor, dar și 
faptul că astfel de samavol
nicii sînt cu desăvîrșire stră
ine socialismului, ba mai mult, 
contrare intereselor lui. De 
aici și măsurile ce au fost sta
bilite de plenară pentru a face 
cu neputință repetarea abuzu
rilor. Acționînd în spiritul 
plenarei, asigurînd respectarea 
riguroasă a drepturilor și li
bertăților cetățenești, a lega
lității socialiste, întronînd pre
tutindeni respectul față de om, 
așezăm de fapt socialismul în 
albia lui firească, îl realizăm 
în adevărata sa accepțiune, ca 
societatea în care tot omul se 
bucură de cea mai înailtă con
siderație.

Onorată Adunare,
Este evident că pentru a 

sluji intereselor societății, nor
mele de drept trebuie să re
flecte cît mai fidel realitățile, 
să fie adaptate schimbărilor 
care intervin în baza economi
că, în structura socială, mu
tațiilor petrecute în conștiin
ța oamenilor. Acestei necesi
tăți îi răspunde procesul ini
țiat de partid de înnoire și 
perfecționare a întregii legis
lații existente, inclusiv de le
giferare a activității în unele 
domenii în care lipsa regle
mentărilor de drept a favori
zat în trecut arbitrarul și a 
dat loc la neajunsuri. Cunoaș
teți prea bine că numai în ul
timii ani, începînd cu Consti
tuția Republicii Socialiste Ro
mânia, care a consfințit cuce
ririle fundamentale ale po
porului și a creat ordinea de 
drept necesară pentru conti
nua întărire a noii orînduiri, 
au fost elaborate numeroase 
legi privind variate sfere de 
activitate economico-socială : 
organizarea administrativă a 
teritoriului ; perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale ; organizarea 
și funcționarea Consiliului de 
Miniștri, a Consiliului Econo
mic, a unor ministere și a al
tor organe centrale; învăță- 
mîntul în R. S. România ; apă
rarea, conservarea și folosirea 
fondului funciar ; organizarea 
și funcționarea cooperației 
meșteșugărești; exercitarea 
meseriilor de către meșteșu
gari în ateliere proprii ; exa
minarea și rezolvarea cereri
lor, reclamațiilor și propune
rilor cetățenilor ; judecarea de 
către tribunale a cererilor ce
lor vătămați în drepturile lor 
prin acte administrative ile
gale și multe altele.

Sancționarea noului Cod pe
nal de către Marea Adunare 
Națională se înscrie în cadrul 
aceluiași proces, constituind 
un pas important în adapta
rea întregului sistem de legi 
la configurația de astăzi a so
cietății noastre.

Permiteți-mi ca în continua
re să vă rețin puțin atenția 
prezentîndu-vă cîteva princi
pii care au stat la baza ela
borării proiectului de Cod pe
nal, precum și esența și ra
țiunea unor Instituții nou in
troduse în legislația noastră 
penală.

După cum știți, Codul pe
nal în vigoare a fost adop
tat cu mai bine de trei de
cenii în urmă, refleotînd con
dițiile social-economice din 
acel timp. Deși în diferite rîn- 

duri 1 s-au adus modificări și 
completări pentru a-1 face apt 
să răspundă noilor realități și 
concepții politico-sociale din 
țara noastră, totuși numeroa
se prevederi continuă să fie 
necorespunzătoare, iar în an
samblul său este depășit. Lip
sa de corelare, apărută ca o 
consecință a acestor modifi
cări, între diferite articole ale 
codului, precum și între unele 
dispoziții ale acestuia și anu
mite legi speciale, a creat di
ficultăți în interpretarea unor 
probleme de drept penal și a 
îngreunat mult activitatea in
stanțelor judecătorești.

Ținîndu-se seama de aceste 
neajunsuri, la elaborarea pro
iectului s-a impus în mod de
osebit atenției mai buna sis
tematizare și simplificare a 
unor reglementări, înlăturarea 
paralelismelor existente în le
gislația actuală. S-a realizat 
astfel un sistem unitar al le
gii penale și o reducere sub
stanțială a numărului de ar
ticole. Infracțiunile au fost 
grupate după criterii științi
fice, în raport de natura rela
țiilor sociale pe care legea pe
nală le apără, iar conținutul 
lor a fost mai bine definit. 
S-a avut în vedere că textele 
să aibă cît mai multă clari
tate și precizie, dîndu-se astfel 
posibilitatea cetățenilor să le 
înțeleagă pe deplin și să le 
respecte, iar instanțelor jude
cătorești să le interpreteze și 
să le aplice în mod corect.

Prin totalitatea prevederilor 
sale, noul Cod urmărește 
să asigure deplina apli
care a principiului legalității 
încriminării și pedepsei potri
vit căruia numai legea penală 
este aceea care stabilește fap
tele ce constituie infracțiuni 
și determină pedepsele și mă
surile ce se aplică celor ce le 
săvîrșesc. Este evident că a- 
ceasta reprezintă o temeinică 
garanție — alături de alte mă
suri luate în procesul dezvol
tării democrației — pentru a 
preveni abuzuri și ilegalități 
de felul celor comise în trecut 
sau de oricare altă natură, 
pentru a împiedica pedepsirea 
unor oameni nevinovați, pen
tru a orienta desfășurarea în
tregii activități judiciare pe 
făgașul respectării stricte a le
gilor. Totodată, în scopul apă
rării societății împotriva in
fractorilor, reglementările co
dului stabilesc pedepsirea tu
turor celor ce încalcă legea, 
potrivit vinovăției lor.

O trăsătură distinctivă a 
proiectului o constituie pre
ocuparea pentru apărarea cu
ceririlor revoluției socialiste 
și a omului, pentru continua 
dezvoltare a democrației și în
tărirea legalității.

Analiza multilaterală a rea
lităților din țara noastră, stu
diul fenomenului infracțional 
în decursul ultimilor ani au 
impus criterii noi de stabilire 
a pericolului social al unor 
fapte. în esență, s-a pornit de 
la constatarea că, alături de 
faptele grave, incriminabile, 
care au în genere un caracter 
de permanență, de prezență 
constantă în cîmpul dreptului 
penal, sînt unele infracțiuni 
— mai ales cele legate de 
existența proprietății private 
asupra mijloacelor de produc
ție — care și-au pierdut din 
importanță, prezentînd un pe
ricol social mai scăzut. Ținînd 
seama de aceasta, noul Cod 
penal a redus numărul fap
telor considerate infracțiuni, 
multe dintre cele eliminate 
trecînd în sfera contraven
țiilor.

In același timp, au apărut 
fapte penale care aduc atin
gere noilor valori sociale, ne
cunoscute în capitalism, cum 
este, de pildă, proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de 
producție. Se înțelege că a- 
ceste fapte au o rezonantă mai. 
amplă, repercutări muit mal 
grave, deoarece proprietatea 
socialistă, spre deosebire de 
proprietatea capitalistă, vi
zează nu interesele limitate 
ale unor persoane, ci intere
sele întregii societăți ; ea 
reprezintă, după cum se 
știe, temelia progresului ra
pid și multilateral al ță
rii și condiția esențială a ridi
cării nivelului de trai al fie
cărui cetățean. Imensa majo
ritate a oamenilor înțelege 
însemnătatea marilor cuceriri 
revoluționare ale poporului, le 
apără ca lumina ochilor ; dacă 
însă mai există unii care le
zează sau primejduiesc prin 
faptele lor aceste cuceriri do- 
bîndite de poporul nostru prin 
grele lupte și sacrificii, ei tre
buie pedepsiți fără cruțare, în 
interesul întregii națiuni. Ple- 
cînd de la asemenea conside
rente, proiectul Codului penal 
prevede cele mai aspre sanc
țiuni împotriva celor care a- 
tentează la orînduirea socia
listă, la securitatea statului, la 
proprietatea socialistă. Proiec
tul stabilește un regim mai 
sever de pedepsire a celor care, 
cu intenție, comit infracțiuni 
în dauna avutuiui obștesc, cel 
mai aspru sancționate fiind 
delapidarea, furtul și înșelă
ciunea, ele prezentînd • gra
vitate sporită. Fermitate în 
tragerea la răspundere penală 
există și pentru acei care pre
judiciază avutul obștesc prin 
fapte săvîrșite din culpă, în
deosebi cînd acestea aduc tul

burări grave î-n buna desfășu
rare a activității economice.

Este demn de a fi scos, de 
asemenea, în evidență faptul 
că în proiectul Codului penal 
își găsește reflectarea politica 
partidului și statului nostru de 
ocrotire a familiei, celula de 
bază a societății. Măsurile 
luate anterior în acest scop și 
care acționează în direcția con
solidării și dezvoltării familiei 
au fost întregite prin lărgirea 
sferei faptelor care pot fi pe
depsite ca infracțiuni contra 
familiei ; este considerată, 
spre exemplu, infracțiune de 
abandon familial nu numa5 pă
răsirea cu rea credință și ne- 
îndeplinirea obligației de în
treținere față de membrii fa
miliei, ci și alungarea sau lă
sarea fără ajutor. A fost încri
minată fapta de întrerupere a 
cursului normal al sarcinii, 
care, precum se știe, are efecte 
extrem de dăunătoare atît a- 
supra familiei, cît și asupra 
societății. In aceeași idee, a o- 
crotirii familiei, s-au înăsprit 
și pedepsele pentru faptele ce 
constituie infracțiuni împo
triva acesteia.

în orînduirea noastră în 
care au dispărut antagonis
mele de clasă și s-a realizat 
unitatea intereselor funda
mentale ale poporului, se dez
voltă din ce în ce mai mult 
relațiile de solidaritate umană. 
O expresie a acestor relații o 
constituie rolul tot mai însem
nat al colectivității în viața 
socială, influența ei binefăcă
toare asupra educării cetățe
nilor, asupra prevenirii și com
baterii diferitelor fapte an
tisociale. în aceste condiții 
au apărut forme specifice, 
obștești de combatere a feno
menului infracțional. In ulti
mii ani, un număr sporit de 
litigii au fost trecute spie so
luționare din competența in
stanțelor judecătorești în 
aceea a consiliilor de judecată 
din întreprinderi și instituții, 
a comisiilor de împăciuire și 
altele. Avînd în vedere expe
riența pozitivă cîșt-gată, pro
iectul Codului penal reglemen
tează o instituție nouă și 
anume înlocuirea răspunderii 
penale cu o răspundere, care 
atrage fie aplicareai un or mau
suri de înriurire obștească, fie 
a unor sancțiuni administra
tive. In cazul săvîrșirii unor 
infracțiuni mai puțin grave, 
organizațiile obștești pot cere, 
pe garanție, preluarea de că
tre ele a reeducării făptașilor, 
tot astfel cum organele procu
raturii sau instanțelor judecă
torești îi pot trimite acestor 
organizații din proprie iniția
tivă, pentru a se lua măsuri de 
influențare colectivă.

■Aș don să relev concepția 
despre pecfeapsă, care a stat 
la baza întocmirii proiectului 
de Cod penal. In ansamblul 
scopurilor pedepsei, înieobște 
cunoscute în drept, s-au ac
centuat și prevalează, preocu
pările pentru prevenirea in
fracțiunilor și reeducarea ce
lor ce încalcă legea, pentru 
transformarea lor în oameni 
utili societății. Este ilustrativ 
în acest sens faptul că, spre 
deosebire de Codul penal în 
vigoare, nu se mai prevăd pe
depse pe viață și nici regimuri 
diferite de executare a închi
sorii — muncă silnică, temniță 
grea ori detențiune riguroasă 
— ci un singur regim de exe
cutare a pedepsei, întemeiat pe 
muncă — principalul mijloc de 
reeducare verificat de prac
tică. Consecvent aceleiași idei 
că infractorii pot fi reeducați, 
se prevede posibilitatea reabi
litării de drept, care operează 
în virtutea legii, fără a fi ne
cesară o hotărîre judecăto
rească. în sfîrșit, amintesc că 
proiectul se situează pe o li
nie identică și în problemele 
care reglementează cazurile 
penale privind minorii. Spre 
deosebire de Codul penal ac
tual, s-a stabilit că in timpul 
executării pedepsei, minorilor 
li se asigură condiții pentru a 
continua învățămîntul general 
obligatoriu și a dobîndi o ca
lificare profesională corespun
zătoare aptitudinilor lor. Fap
tele arată că din rîndul celor 
ce au urmat școli de reeducare 
au ieșit oameni bine pregătiți, 
care au învățat temeinic o me
serie, însușindu-și chiar o ca
lificare superioară.

Umanismul care caracteri
zează proiectul noului Cod 
penal își găsește expresie și 
în modul cum au fost soluțio
nate problemele aplicării legii 
în timp. Doresc să amintesc în 
acest sens că, pentru prima 
dată, s-a înscris dispoziția po
trivit căreia legea nouă, mai 
favorabilă, se aplică nu numai 
proceselor penale în curs, ci 
și condamnărilor definitive.

Tovarăși deputați și depu
tate.

Legiferarea de către Marea 
Adunare Națională a noului 
Cod penal va însemna o con
tribuție remarcabilă la îmbu
nătățirea legislației din țara 
noastră. Statul nostru dobîn- 
dește astfel un puternic in
strument, menit să-1 ajute în 
îndeplinirea marilor și nobi
lelor misiuni ce i-au fost în
credințate de popor — apăra
rea și dezvoltarea orînduirii 
socialiste, sporirea avuției na
ționale, ridicarea bunăstării 
materiale și culturale a mase
lor, ocrotirea omului.

(Urmare din pag. I)
în raportul Comisiei juri

dice a Marii Adunări Națio
nale se aprecia 5

Profundele schimbări so
cial-economice, determinate de 
triumful deplin al socialismu
lui în patria noastră, impun o 
reconsiderare a întregii legis
lații, inclusiv cea penală, 
pentru a cuprinde reglemen
tările și instituțiile noi, cores
punzătoare stadiului de dez
voltare în care ne aflăm.

Proiectul consacră principi
ile dreptului penal socialist. 
Dintre acestea, relevăm ur
mătoarele :

— Principiul legalității în
criminării și a pedepselor, po
trivit căruia numai legea 
poate prevede faptele care 
constituie infracțiuni, precum 
și pedepsele care se aplica în 
cazul săvîrșirii lor.

— Principiul teritorialității 
legii penale, conform căruia 
legea penală română se aplică 
infracțiunilor săvîrșite pe te
ritoriul țării noastre, fie că 
sînt comise de cetățeni ro
mâni, fie că sînt săvîrșite de 
către străini sau de către oa
meni fără patrie (heimatlos). 
Proiectul prevede, însă, că ce
tățenii români răspund și 
pentru infracțiunile săvîrșite 
în străinătate, chiar cînd a- 
cestea nu sînt prevăzute de 
legea străină pe teritoriul că
reia infracțiunea a fost săvir- 
șită, fiindcă, potrivit concep
ției socialiste, cetățeanul ro
mân trebuie să respecte legile 
noastre, chiar atunci cînd se 
află pe teritorii străine. De a- 
semenea, proiectul prevede și 
posibilitatea de a pedepsi pe 
un străin care a săvîrșit anu
mite infracțiuni în străinătate, 
dacă acest străin se află pe te
ritoriul țării noastre. In mo
dul acesta se armonizează și 
coordonează principiul terito
rialității legii penale cu prin
cipiile care asigură coopera
rea internațională în lupta 
contra anumitor infracțiuni ;

— Principiul că legea pe
nală dispune numai pentru 
timpul cît ea este în vigoare. 
Potrivit acestui principiu, le
gea penală nu produce e- 
fecte față de faptele săvîrșite 
în trecut, ea nu are putere 
retroactivă afară de cazul cînd 
este mai favorabilă infracto
rului. Proiectul nostru însă a 
extins efectul retroactiv al 
legii noi mai favorabile in
fractorului și asupra condam
nărilor definitive neexecutate 
sau aflate în curs de execu
tare ;

— Principiul că singurul 
teniei1 âl răspunderii penale 
este infracțiunea. Precizînd că 
nu există răspundere fără vi
novăție, care cuprinde inten
ția și culpa, proiectul consa
cră implicit principiul răspun
derii subiective ;

— Principiul că pedeapsa 
nu este numai un mijloc de 
constrîngere, ci, totodată, și 
mai ales, un mijloc de reedu
care. Ca o consecință a aces
tui principiu, pedepsele pri
vative de libertate prevăzute 
de proiect sînt numai tempo
rare, cu posibilitatea de a se 
înlătura sau scurta timpul 
executării lor cînd scopul pe
depsei poate fi atins în alt 
mod, ca. de exemplu, prin 
suspendarea executării pe
depsei ori liberarea condițio
nată și altele ;

— Principiul individuali
zării răspunderii penale și a 
pedepsei în raport cu gradul 
de pericol social al faptei și 
al făptuitorului și cu orice alte 
împrejurări concrete, de na
tură să concure la determina
rea acestui grad de pericol 
social. Acest principiu este re
alizat, pe de o parte, prin nor
ma care determină limitele 
pedepsei minimă și maximă 
iar, pe de altă parte, 
prin normele care stabilesc în 
ce condiții și în ce margini in
dividualizarea poate fi realiza
tă de către instanțele judecăto
rești ;

— Principiul că pedeapsa, 
ca o consecință a răspunderii 
penale, nu trebuie să intervină 
— în cazul infracțiunilor pre
zentînd un pericol social scă
zut — decît atunci cînd ea este 
necesară pentru îndreptarea 
făptuitorului. Din moment ce 
făptașul răspunzător penal 
poate fi îndreptat prin aplica
rea altor măsuri sau sancțiuni, 
răspunderea penală trebuie să 
fie înlocuită cu răspunderea 
care atrage măsuri sau sanc
țiuni înlocuitoare.

Proiectul cuprinde norme 
care reglementează din acest 
punct de vedere instituția „în
locuirii răspunderii penade", 
instituție cu caracter socialist, 
care dă posibilitatea înlocuirii 
constrîngerii juridice penale 
prin mijloace de influențare 
obștească ori prin sancțiuni cu 
caracter administrativ ;

Un alt principiu specific 
noului cod penal este că mino
rii nu trebuie să răspundă pe- 
nalmente decît la vîrsta cînd 
au împlinit anii necesari spre 
a avea discernămîntul trebui
tor ca să poată să existe o 
astfel de răspundere, precum 
și principiul că minorii care 
răspund penal trebuie să fie 
supuși unui regim deosebit 
calitativ de acela al infracto
rilor majori, regim în care 
precumpănesc măsurile edu
cative ;

— Principiul că răspunderea 
penală și consecințele ei nu 
trebuie să funcționeze dincolo 
de limitele pînă la care con- 
strîngerea juridică penală poa
te acționa în chip folositor. 
Proiectul reglementează diferi
tele cauze care dau consa
crare acestui principiu, precum 
prescripția, amnistia, Reintro

ducerea plîngerii prealabile 
sau retragerea acesteia, reabi
litarea de drept sau judecăto
rească.

înfâțișînd procesul demo
cratic al elaborării proiectu
lui de Cod penal de către Co
misia juridică, deputatul Tra
ian Ionașcu a arătat, în con
tinuare :

Comisia juridică a analizat 
amendamentele propuse și pri
mite de la deputați, și după a- 
ceea le-a discutat pe fiecare în 
parte cu autorii lor, cu depu
tății oare le-au propus.

Din cele peste 100 de amen
damente, formulate de către 30 
de deputați, în urma cercetării 
și discutării lor, au fost admise 
de către reprezentantul guver
nului și de către comisia juri
dică 26 de amendamente făcute 
de 18 deputați, amendamente 
care privesc 21 dispoziții cu
prinse în proiectul Codului pe
nal. Este de reținut că, în une
le cazuri, mai multe amenda
mente cuprindeau în esență, 
propuneri identice, dar expri
mate în forme deosebite.

în încheierea cuvîntului 
său, în numele Comisiei juri
dice, a solicitat • adoptarea de 
către Marea Adunare Națio
nală a textului Codului penal 
cu amendamentele ce i s-au 
adus.

A început apoi discuția gene 
rală la Proiectul Codului penal, 
la care au luat cuvîntul deputați* 
Ion Savin, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele Consiliului populat 
județean, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat. 
Nagy Istvan, scriitor, Athanase 
Joja, vicepreședinte al Academiei; 
ministrul justiției, Adrian Dimi- 
triu, deputății Nicolae Hudițeanu, 
președintele C.A.P. din comuna 
Comana, județul Constanța, Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comitetu
lui Județean Satu Mare al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Viorica Bulu- 
giu, inginer la C.A.P. Bragadiru, 
județul Teleorman, Ion Stănescu. 
președintele Consiliului Securi
tății Statului, Constantin Motoro- 
iu, prim-secretar al Comitetului 
minicipiului Tirgoviște al P.C.R., 
primarul orașului, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, 
Eduard Eisenbui ger, redactor-șef 
al revistei „Karpaten Runds- 
chau".

Deputatul CONSTANTIN 
STĂTESCU a subliniat, în 
cuvîntul sâu, faptul că: O 
trăsătură caracteristică a 
proiectului analizat este toc
mai aceea că ține seama 
de prefacerile intervenite 
în structura societății noastre, 
de transformările ce au avut 
loc în condițiile materiale, în 
structura de clasă a societății, 
de nivelul general de conștiin
ță a poporului, de dinamica fe
nomenului infracțional.

Consecința firească a acestei 
reevaluări o constituie restrîn- 
gerea sferei acelor fapte care 
sînt incriminate, determinarea 
mai precisă decît în trecut a 
trăsăturilor care caracterizează 
infracțiunea, o nouă reglemen
tare a pedepselor, înlocuirea 
în unele cazuri a răspunderii 
penale cu luarea unor măsuri 
de influențare obștească, tre
cerea unor fapte din rîndul in
fracțiunilor în rîndul unor a- 
bateri sancționate administra
tiv.

Se cuvine a aproba cu toată 
convingerea — a spus în în
cheiere vorbitorul — princi
piul legalității înscris în cod, 
care, în aplicarea sa, trebuie 
să ducă la consecința voit ur
mărită de înaltul for, care este 
Marea Adunare Națională, că 
nici o apreciere, din partea 
nici unui organ, din partea nici 
unei persoane, nu poate înlocui 
legea, cînd este vorba de a ști 
dacă există sau nu infracțiune, 
dacă sînt sau nu temeiuri pen
tru tragerea la răspundere pe
nală a cuiva. în acest fel, în
scrierea în proiect a principiu
lui enunțat constituie pentru 
fiecare cetățean o garanție si
gură împotriva oricăror abu
zuri, statornicindu-se un crite
riu unic obiectiv și precis de 
apreciere a conduitei fiecăruia 
sub aspectul cerințelor legii 
penale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor, deputatul ATHA
NASE JOJA, a spus : „Pro
iectul Codului penal, înfățișat 
dezbaterii noastre, poartă am
prenta umanismului care 
călăuzește societatea noastră 
socialistă. Umanismul socialist 
— prelungirea celor mai bune 
tradiții din trecut internațio
nale și românești — pornește 
de la ideea că omul e valoa
rea supremă și că e de dato
ria noastră să dezvoltăm ceea 
ce e în el specific uman, să 
dezvoltăm virtualitățile sale 
afective și intelectuale, pleni
tudinea existenței sale mate
riale și spirituale, făcînd din 
forțele fizice instrumente ale 
libertății sale.

Dezvoltarea și perfecționa
rea continuă a umanismului e 
de esența socialismului. So
cialismul este condiția funda
mentală pentru afirmarea de
plină a umanismului. Iar dacă 
în trecut s-au întîmplat ca
zuri de contrariere a umanis
mului, dacă drepturile cetă
țenilor și colectivității au fost 
uneori nesocotite și încălcate, 
aceasta s-a datorat unor oa
meni care au denaturat însăși 
esența socialismului, s-au în
străinat în chip esențial de 
socialism.

Umanismul socialist tinde 
să creeze condițiile înfloririi 
continue a personalității uma
ne, prin descătușarea tuturor 
energiilor sale creatoare. In 
vederea acestui scop, socialis
mul creează toate condițiile 
materiale, dezvoltă armonios 

forțele de producție și le sub
ordonează omului".

„Proiectul Codului penal — 
a spus în continuare vorbito
rul — e inspirat de o viziune 
umanistă și realistă. Cum 
spunea tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, dreptul 
socialist „trebuie să oglindeas
că schimbările profunde econo
mice și social-politice care au 
avut loc în procesul revoluției 
și al construcției socialiste. 
Normele de drept trebuie să 
consacre și să apere cuceri
rile fundamentale ale poporu
lui nostru, să asigure dezvol
tarea avutului obștesc, exerci
tarea drepturilor și libertăți
lor cetățenești".

Referindu^se la creșterea și 
consolidarea proprietății so
cialiste, deputatul NICOLAE 
HUDIȚEANU a spus, printre 
altele : Apărarea avuției fău
rite de popor constituie un 
important act patriotic, desti
nat să ofere oamenilor muncii 
climatul de siguranță necesar» 
continuării activității lor crea
toare. Nu trebuie să existe 
nici o îngăduință față de hoți, 
de delapidatori, de cei care 
urmăresc să-și facă o via
tă ușoară, de huzur pe 
seama bunurilor create prin 
munca poporului.

Duhul blîndeții, prost înțe
les, acolo unde mai există, 
mușamalizarea infracțiunilor 
trebuie înlocuite cu o luptă ne
cruțătoare, cu o sporire conti
nuă a combativității împotriva 
tuturor celor ce nesocotesc le
gile, săvîrșind acte încriminate 
în detrimentul avuției poporu
lui.

Referindu-se la necesitatea 
perfecționării activității orga
nelor de influențare obștească 
deputatul IOSIF UGLAR 
spus :

Perfecționarea activității a- 
cestor organe de influențai e 
obștească și asigurarea unei 
munci calificate din partea 
lor, printr-un sprijin eficient, 
vor întări și mai mult parti
ciparea și contribuția colecti
vității la apărarea și întărirea 
orînduirii noastre de stat. Dar 
certitudinea unei dreptăți so
cialiste nu poate fi garantată 
decît printr-o poziție fermă 
a legii și colectivității față de 
cei care ating valorile cele 
mai de seamă ale societății 
noastre. Democrația socialistă, 
această importantă cucerire a 
oamenilor muncii, nu înseam
nă nicidecum atitudine libe- 
ralistă față de lege, de regu
lile conviețuirii sociale, în
găduință față de actele de in
disciplină și de atitudinile 
înapoiate ale celor certați cu 
legea, ci, dimpotrivă, presu
pune respectarea strictă a legii.

In încheiere vorbitorul a 
spus : In județul nostru, ală
turi de români trăiesc de 
veacuri maghiari, germani și 
alte naționalități, care și-au 
îngemănat în trecut suferin
țele, iar astăzi își unesc efor
turile și aspirațiile ca membri 
ai marii familii a României- 
socialiste. Fii ai aceleiași pa
trii, ei nu vor permite nimă
nui să incite în nici un chip 
la dezbinare și de aceea văd 
cu satisfacție în dispozițiunile 
art. 322 o garanție împotriva 
oricărei propagande naționa
liste șovine, a urii de rasă sau 
naționale.

Arătînd în cuvîntul său că 
proiectul Codului penal acor
dă o importanță deosebită ca
lificării acelor fapte care, prin 
conținutul și natura lor, con
stituie infracțiuni îndreptate 
împotriva securității statului, 
deputatul ION STĂNESCU a 
spus în continuare :

Dacă promovarea cu con
secvență a principiului uma
nismului socialist constituie 
una din trăsăturile de ansam
blu ale proiectului Codului 
penal, pedepsirea cu fermitate 
a infracțiunilor contra secu
rității statului și a celor în
dreptate împotriva proprietă
ții socialiste reprezintă o 
măsură legitimă de apărare a 
societății împotriva_ faptelor 
care pun în pericol valorile 
fundamentale ale orînduirii 
noastre socialiste.

Informez Marea Adunare 
Națională că Consiliul Secu
rității Statului, întregul aparat 
de securitate, dau o înaltă 
prețuire noii legislații penale, 
modului cum au fost sistema
tizate infracțiunile contra 
securității statului, redactării 
clare și cuprinzătoare a texte
lor incriminatoare, stabilirii 
unor criterii precise pe baza 
cărora să se poată determina 
cu certitudine și în mod o- 
biectiv care anume fapte șînt 
de natură, prin consecințele 
lor, să aducă, în. orice mod, 
atingerea securității statului.

In ședința de după-amiază, în 
continuarea discuției generale la 
proiectul Codului penal au luat 
cuvîntul deputății ■ Alexa Au
gustin, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, La- 
dislau Banyai, director adjunct 
științific al Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga“ al Academiei, 
general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, secretarul Consiliului Su
perior Politic al Armatei, Demos- 
tene Botez, scriitor, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor inter
ne, prof. Mihail Roșianu, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, vicepreșe
dinte al Asociației juriștilor, A- 
lexandru Grecu, președintele Co
mitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile de transport și 
telecomunicații, prof. Mihail 
Ghelmegeanu, Coloman Kelemen, 
tehnician la uzinele „Electro- 
precizia“-Săcele, județul Brașov, 
și Eugenia Gabriela Simion, di
rectoarea Liceului nr. 1 din Iași.

Lucrările sesiunii continuă.
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„Noi sîntem SCRISORI

de aici. ȘANTIERE

din Comarnic!
S-au scurs doar cîteva zile 

de la deschiderea Șantieru
lui național al tineretului de 
la Cîmpina-Coniarnic, dar el 
a>e deja o vîrstă. Vîrsta în
chegării prieteniilor între ti
neri, a relațiilor ~de muncă, 
vîrsta învățării primelor cîn- 
tece, a visului tăinuit, vîrsta 
primelor însemnări din jur
nalele intime, a primei poezii. 
Elevii brigadieri au devenit 
oameni ai locului, s-au înfră
țit cu stâncile, cu pădurea, cu 
apa învolburată a Prahovei, 
șantierul a devenit, la rîndul 
lui, o parte din viața lor, un 
vers dintr-o epopee ce se 
naște sub ochii lor. Din a- 
ceastă îngemănare a început 
să prindă contur istoria șose
lei denumită oficial „Varian
ta DN-1“. Va fi una din cele 
mai moderne din țară, auto
vehiculele vor rula pe benzile 
ei cu 120 kilometri pe oră, 
circulația nu va mai fi stân
jenită de cele trei bariere 
C.F.R. existente pe actualul 
traseu. Sumele investite pen
tru construcția ei vor fi a- 
mortizate în mai puțin de 5 
ani. O valoare nouă vor că
păta apoi, datorită acestui'nou 
element de peisaj, renumitele 
frumuseți ale Văii Prahovei. 
Cei 100 de tineri prezenți și 
cei 400 care vor veni în se
riile următoare, o vor căuta 
cu tîrnăcoapele în stâncă și 
ne-o vor da spre admirație și 
laudă. Șantierul se află la 
vîrsta primului bilanț. Un bi
lanț în care vorbesc nu atât 
cifrele cît faptele tineruui, 
entuziasmul cu care ei au 
pornit la treabă, pasiunea lor 
pentru muncă. Deviza briga
dierilor este disciplina și rit
mul constant al activității, 
dozarea judicioasă a eforturi
lor, calitatea și aspectul este
tic al lucrărilor. Deviza lor 
mai este ca nici unul dintre 
ei să nu rămînă în urmă, să 
se integreze armonios in spi
ritul colectiv. Și totul poate 
fi spus într-un singur cuvtnt, 
ticurt și cuprinzător: muncă. 
Tinerii construiesc un drum 
și se desăvîrșesc*’ei înșiși ca 
oameni și caractere. S-a în
tâmplat la început un caz de 
chiul și echipa s-a solidari
zat împotriva lui cu intransi
gentă și maturitate. Echipele 
se întrec între ele, dar for
țele sînt aceleași. Decernarea 
zilnică a drapelului, rid'că 
pentru Constantin Nițoc, co
mandantul taberei, o proble
mă dintre cele mai dificile. 
De fiecare dată, drapelul s-ar 
cuveni fiecăreia dintre cele 
șapte echipe. Ele însă, nu se 
întrec pentru drapel, nici 
pentru vreun alt stimulent, ci 
pentru a se autodepăși, pen
tru a-și descoperi inepuizabi
lele resurse sufletești și fizi
ce, pentru a se autocunoaște. 
Și, munca este singurul in
strument de a perfecționa ab
solutul care evaluează omul 
ca individ social în proprii 
săi ochi și ai celor din jur. 
Tinerii se întrec pentru a-și 
dovedi bărbăția și, mai p:e- 
sus de toate, dragostea pen
tru patrie, respectul pentru 
chemarea partidului și a or
ganizației lor. Ei se vor la

măreția de legendă a înain
tașilor și vrednici de prețuirea 
generațiilor viitoare. Pentru 
această noblețe în gîndire și 
în fapte nu poate exista alt 
stimulent pe măsură decît 
mtndria și satisfacția proprie. 
Acestea dau, în ultimă in
stanță, dimensiunile profun
de, de natură umană, ale e- 
fortului depus. Cifrele sînt 
doar acelea care înregistrează 
coordonatele matematice ale 
oricărui bilanț. Și acestea sînt 
însă, deosebit de grăitoare 
prin simpla rostire a lor. Să 
ascultăm, așadar, rapoartele 
șefilor de echipe la sfîrșitul 
celei de-a doua zi de muncă 
pe șantier :

—■ Echipa 1 „Cîmpina" a 
taluzat 30 mc de balast. Ra
portează Dumitru Moraru...

— Echipa I „Șoimii” a ta
luzat 30 mc de balast. Ra
portează Sorin Teodoru...

— Echipa I „Ploiești” a 
turnat 20 mc de beton. Ra
portează Octavian Budeanu...

Urmează, apoi, pe rînd: 
Constantin Dumitru, Vasile

Burtoi, Ion Stan. Împreună, 
ei au realizat lucrări în va
loare de aproape 3 000 lei, 
toate echipele îndeplinindu-și 
norma stabilită. La primul bi
lanț, comandantul taberei a 
mai consemnat încă un fapt. 
Patru tineri, pe nume Ion 
Terecoasă, Radu Piciorea, Ion 
Năsulea și Octavian Vodă s-au 
adăugat ulterior brigadierilor. 
Comandantul i-a primit pen
tru că n-a putut rezista in
sistențelor și argumentelor lor 
imbatabile : „Noi sîntem de 
aici, din Comarnic.

Și și-au mutat casa cu 
vreo 500 de metri mai depar
te, în tabăra de muncă pa
triotică din localitatea lor. 
Numai ca să poată spune 
cîndva : „drumul acesta, care 
ne trece acum pe sub feres
tre, este și opera noastră". 
Dar acum, în zilele acestea 
de efervescență și ritm pasio
nat, toți brigadierii șantieru
lui pot spune că sînt și ei de 
aici, din Comarnic.

,, Olimpiada ** 
electricienilor

în sala Casei de cultură 
din Bacău s-a desfășurat re
cent faza pe județ a „Olimpia
dei" electricienilor. Concuren
ță au dovedit o bună pregăti
re fiind aplaudați de sutele de 
spectatori 
colțurile . 
susține, 
punsuri 
Areș. de 
ție din Moinești. Olimpiada a 
fost urmată de o frumoasă 
seară cultural-distractivă în
chinată cîștigătorilor con
cursului.

i veniți din toate 
județului pentru a-i 
Cele mai bune răs- 
au fost date de Ion 
la schela de extrac-

ION CHIRIC

MĂSURILE AU FOST
DE PE

LAL ROMULUS
După o zi de muncă, în drum spre casă...

Foto : O. PLEC AN

STABILITE. CIND VOR FI
APLICATE?

® Tema discuției — desfășurarea
— acțiunii de organizare științifică 
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Carnețelul de însemnări este 
memoria reporterului. Treci prin- 
tr-o întreprindere sau alta, prin 
tr-o organizație U.T.C. sau alta 
si îti notezi, în virtutea obișnuin
ței, un amănunt. O întâmplare a- 
parent nesemnificativă. Și abia 
mai tîrziu, cînd răsfoiești întîm- 
plător carnetul, observi că multe 
din ele se leagă și se unesc prin- 

tr-o trăsătură, comună. Căci fapte
le converg spre un singur punct.

A reprezenta
Sandu Dumitrache, secretarul 

comitetului U.T.C. de la Șantie
rul Naval din Brăila, nu mi se 
pare a fi un entuziast. In tot ce 
face și spune este un fel de în
țelepciune potolită, care-și refu
ză avînturile. îmi vorbește des
pre o mulțime de inițiative care 
ar merita, poate, înflăcărai e, dar 
ochii lui nu strălucesc nici mă
car o singură dată. Nici atunci 
cînd mă conduce în încăperea 
cercului foto al șantierului, un 
mic laborator în care toate se 
află într-o ordine exemplară, gra
ție pasiunii cu care lucrează aici 
conducătorul cercului, inginerul 
Octavian Simion. Nici cînd îmi 
prezintă fanfara, unde cîțiva din 
eei 56 de tineri — ceilalți sînt 
în producție — își întrerupe repe
tiția pentru a-mi cînta două-trei 
piese din repertoriul lor. Abia 
spre sfîrșitul discuției, cînd vine 
vorba despre problemele social- 
profesionale ale tinerilor, remarc 
în privirea interlocutorului meu 
o sclipire care ar putea fi de 
mîndrie :

— în această privință, comite
tul U.T.C. a fost în mai multe 
rînduri reprezentantul autorizat, 
de încredere, al tinerilor din șan
tier. Un exemplu : într-un mo
ment în care activitatea atelie
rului de vopsitorie era foarte în
cărcată, pretinzînd un surplus de 
oameni, cîțiva tineri mecanici — 
Ștefan Zurbagiu, Petre Anton și 
alții — au fost detașați acolo să 
dea o mînă de ajutor. Băieții au 
lucrat atît de bine, îneît la sfîr- 
șit conducerea atelierului a refu
zat să le dea drumul, să se în
toarcă la meseria lor. A fost ne
cesară o intervenție destul de e- 
nergică din partea noastră pen
tru a li se rezolva această ce
rință îndreptățită. După cum au 
fost necesare tot asemenea inter
venții pentru repararea unor a- 
buzuri înfăptuite de șeful servi
ciului constructor-șef la adresa 
altor tineri cărora li s-a schimbat 
locul de muncă fără motive înte
meiate. Mai avem însă destule 
dificultăți... Așa, de pildă, ridi
carea categoriei de calificare a 
tinerilor este condiționată la noi

VIATA DE ORGANIZAȚIE
de rezultatele echipei, ale atelie
rului sau ale sectorului întreg. Se 
întâmplă deseori ca un tânăr care 
merită din plin o categorie su
perioară, să nu o poată obține 
pentru că alți muncitori din e- 
chipa sa lucrează prost. Se re
curge atunci la tot felul de ter
tipuri, tînărul este mutat pentru 
trei luni într-o echipă mai bună, 
trece prin fața comisiei de ridi
care a calificării, apoi este tri
mis înapoi. Dar la noi echipele 
sînt foarte precis specializate, și 
în felul acesta se dereglează 
munca întregului sector.

Sandu Dumitrache îmi spunea 
că există niște prevederi. Dar din 
spusele lui înțeleg că organizația 
U.T.C. a șantierului nu a.dezar
mat. Căci a reprezenta tinerii 
este o mare răspundere.

Nu ne am abătut
de la subiect

La rugămintea mea, Ioana AI- 
bulescu, secretara comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de confec
ții Brăila, scoate dintr-un sertar 
programul de activitate al comi
tetului și începe să-mi vorbeas
că, organizat și sistematic, des
pre realizări și lipsuri. După un 
minut și jumătate, în încăpere 
intră un tânăr cu un teanc de 
fotografii în mînă. Se oprește 
lingă ușă. O simt pe interlocu
toarea mea devenind stînjenită, 
neatentă, nerăbdătoare. La un 
moment dat nu mai rezistă.

— Vă rog să mă scuzați !
Se repede către noul venit, îi 

smulge fotografiile din mînă și 
le răsfoiește agitată, scoțînd ex
clamații de îneîntare la vederea 
fiecăreia dintre ele :

— Asta e de la Brașov ! Și 
asta de la Bran ! Uite-o pe Ro- 
dica de la Sighișoara ! Dincoace 
sîntem la Cluj, aici la Cheile 
Turzii, aici la Curtea de Argeș, 
aici la Baraj...

Apoi își aduce aminte de mine 
și îmi explică :

— Nu vă supărați, dar 
așteptam să le văd. Sînt 
excursia de șase zile pe care am 
făcut-o în țară. Am mers patru
zeci, cu autobuzul.

Și, uitînd de programul de ac
tivitate, începe să-mi vorbească 
repede-repede, ca și cum ritmul 
vorbelor ar face față cu greu nă- 
valei de amintiri emoționante : 
cum arată Sibiul, și ce nebunii

făcea Rodica pe șosea, și întîm- 
plarea aceea nostimă cu stalactita 
de la Scărișoara, și cum se o- 
preau la iarbă verde să joace 
volei, și cum au cerut tinerii că
sătoriți să li se organizeze în 
grădina Monument o petrecere 
tot așa de izbutită ca aceea de 
la restaurantul clujean de pe 
Someș, și cum o întreabă toți 
„Hai dom-le, nu mai mergem 
undeva ?“

— Știți, îmi face mare plăcere 
să mă ocup de excursii. Alerg, 
cumpăr ghiduri, închiriez vase, 
mașini, stabilesc itinerarii... Acum 
vrem să mergem cu vaporul la 
Tulcea și Sulina. De fapt, în fie
care an organizăm asemenea 
excursii și avem de fiecare dată 
sute de amatori. Ne ajută și 
conducerea fabricii, și totodeauna 
lucrurile ies bine. Dacă muncești 
cu plăcere...

Se oprește brusc, mă privește 
ca și cum și-ar cere scuze și se 
apleacă asupra programului de 
activități :

— Dar îmi ceruseți să vă pre
zint și cîteva din realizările noas
tre...

— Muțumesc — îi spun — nu 
mai e nevoie.

CONVERGENTE
9

ușor de vorbit astăzi. Peste o 
mătate de oră are loc finala 
uzină a Olimpiadei tinerilor 
câtuși. împreună cu tînăra ingi
neră Maria Farca, răspunzătoare 
din partea comitetului de aceas
tă acțiune, secretarul se agită să 
pună la punct ultimele detalii : W 
schițele tehnice, fișele de con
curs, scaunele pentru asistență, A 
steagurile, ghivecele de flori... 
Vor fi nouă concurenți — primii 
trei clasați de la fiecare secție. @ 
Am însă senzația că surprind la 
Marcel Vrînceanu un surplus de a 
participare, o înfrigurare mai vie " 
decît ar trebui să fie cea a unui 
organizator obișnuit. Nu mă pot A 
abține să-l întreb.

— Știți... adevărul este că par- 
ticip și eu la finală. M-am cla- țp 
sat primul la întrecerea din 
drul secției mele. Atunci nu 
sesem încă ales secretar...

Sună ca o scuză.
— ...iar acum nu mai am

cotro, trebuie să iau parte și la 
finala pe uzină.

— Și ce e rău în asta ?
— Nimic, dar... n-aș vrea să a 

se spună că... ™
Asist la întrecerea celor mai a 

buni meseriași tineri. Marcel " 
Vrînceanu trebuie să execute 
piesa cea mai dificilă deoarece ™ 
el are cea mai mare categorie de 
calificare. Nu mă pricep la lăcă- w 
tușerie dar privind schițele teh- 
nice, probele celorlalți mi se par, @ 
pe lîngă a lui, aproape niște 
jucării. Și totuși, piesa executată 
de Vrînceanu este, dintre toate, 
cea dintîi care prinde contur. Nu, Q 
hotărît lucru, nu se va spune că...

S. COSTIN •

ca-
fu-

în-

Se va spune sau nu
Cu Marcel Vrînceanu, secreta

rul comitetului U.T.C. din uzina 
„Progresul" Brăila nu e prea

•
 acțiunii ae organizare șui 

a producției și a muncii, 
vederea ridicării eficienței 
tregii activități economice 
unității. Tovarășul inginer Nico- 
lae Dumitra, directorul Intre- 

V prinderii forestiere Tg. Jiu. 
ne precizează :

W — Ambele acțiuni se desfă- 
șoară în condiții bune. Măsurile 9 cuprinse în studiile elaborate, 
unele aplicate, altele în curs de 
aplicare, creează condițiile nece
sare pentru obținerea revirimen- 

A lui scontat. Dacă mai există 
greutăți, dacă cheltuielile de 

• producție sînt încă mari, aceas
ta se datorește în principal spe- 

• cificului activității forestiere, 
factorilor climaterici — zăpezi, 
ploi — care ne împiedică, mai 
ales în trimestrul I și IV, să 
avem o activitate de producție 
normală si normal se repercu
tează asupra întregului an.

Ideea este reluată și de to
varășul contabil șef Vasile 
Brăete. Aici se muncește intens, 
nu este precupețit nici un e- 
fort din partea conducerii în
treprinderii pentru ca lucrurile 
să intre pe făgașul normal, să 
meargă spre mai bine. Ce-i 
drept, se recunoaște că realiză
rile nu sînt în totalitate satisfă
cătoare dar, de vină sînt numai 
cauze obiective pe care n-ai 
cum să le înfrîngi. Pentru a fi 
definitiv convinși probabil, ni 
se fac chiar comparații cu alți 
ani. 1964 de pildă, cînd și 
producția era mai mică și pre
țul de cost și pierderile planifi
cate mai mari. De 15 ani între
prinderea este subvenționată de. 
Ia bugetul statului; și în anul 
trecut și în lunile trecute din 
acest an, situația economico-fi- 
nanciară continuă să rămînă de
ficitară, cu mult sub posibilită
țile reale ale unității, dotația de 
stat aferentă acoperirii pierderi
lor planificate depășind cu mult 
suma „prevăzută" pentru în
treg trimestrul.

Atunci ce dă conducerii în
treprinderii menționate această 
stare de „dolce famiente" ? Poa
te tocmai aplicarea cu efecte 
deosebite a măsurilor de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii ?

Prin studiul de organizare 
științifică efectuat anul trecut — 
ne informează tov. Ion Chera, 
inspector principal al sucursalei 
județene Gorj a Băncii Națio
nale — și prin acțiunea de ren
tabilizare s-au identificat po
sibilități de reducere a pierderi
lor planificate cu aproximativ 
1500 000 lei. Pentru valorifica
rea lor, trebuiau aplicate un 
număr de 17 măsuri. Modul 
cum au fost duse Ia îndeplini
re ? Din numărul total, s-au a- 
plicat doar 2 cu o eficiență e- 
conomică de 60 000 lei. Anul a- 
cesta nu s-a identificat nici o re
zervă, nu s-a întreprins nimic 
care să contribuie Ia îmbunătă
țirea situației.

— Din cauza condițiilor at
mosferice. A fost o iarnă grea.

Nu existau premise pentru nici 
o acțiune. replică tovarășul 
Vasile Brăete.

Să admitem că așa stau lu
crurile. Dar atunci cînd s-a 
fectuat studiul, cînd s-au i 
lit măsurile, cu eficiența 
nu se știa de acest risc ?

Se dovedește, contrar 
spuse, că anumite rezerve __
puteau fi foarte bine valorifi
cate au fost cu bună știință ig
norate. Ne vom referi la una 
din ele — reducerea prețului de 
cost care trebuie luat în con
siderare încă de la fundamen
tarea planului. Concluziile u- 
nei analize efectuate ■ de orga
nele Băncii Naționale și ale Mi
nisterului Finanțelor, la care 
semnează însă și directorul și 
contabilul șef al întreprinderii 
menționate atestă existența u- 
nor „omisiuni" în fundamen
tarea planului prețului de cost, 
„omisiuni" care au permis um
flarea nejustificată încă din 
ceastă fază a cheltuielilor 
producție. Transcriem cîteva 
xemple edificatoare.

La elementul „amortizare"

e-
stabi- 

lor

celor
care

de
e-

— ------------ - ------------- în
devizele de cheltuieli întocmite 
de serviciul de mecanizare 
nu s-au respectat normele de 
amortizare, categoriile de în
cadrare, valoarea de inventar a 
mijloacelor fixe. în cazul us- 
cătorului „Bolinder", de pildă, 
care în planul de amortizare a- 
nual figurează cu o cotă de a- 
mortizare de 4,7 la sută și cu 
o valoare de 180 000 lei, în de
vizul de cheltuieli figurează cu 
o cotă de amortizare de 18 la 
sută.

La cheltuielile de transport 
auto s-a constatat luarea în cal
cul a unor distanțe de transport

nereale și aplicarea unor tarife 
medii care nu corespund dis
tanțelor reale. Recalcularea lor 
atestă că unitatea a introdus in 
planul prețului de cost cheltu
ieli de transport auto în sumă 
de 8 412 mii Iei. Din verifica
rea analitică a acestor cheltuieli 
s-a stabilit un volum de 7 423 mii 
lei rezultînd astfel că unitatea a 
inclus nejustificat în prețul de 
cost cheltuielile în valoare 
de 989 mii lei reprezentând 
o rezervă certă de reducere a 
pierderilor planificate.

Iată deci, că nu numai cauzele 
obiective sînt cele care pro
voacă greutăți întreprinderii fo
restiere din Tg. Jiu. Exemplele 
ar putea continua. Toate nu fac 
decît să' arate, odată în plus, că 
rădăcinile dificultăților se află 
în felul în care conducerea în
treprinderii înțelege să se 
achite de sarcinile ce-i revin. 
Cum poate fi explicat, de pildă 
faptul că nici pînă la data efec
tuării analizei, nu s-a încheiat 
încă inventarierea fizică a mij
loacelor fixe ? Pe ce baze s-au 
întocmit cotele de amortizare și 
asupra cui ? Organizare ști
ințifică ? Termenul, să spunem 

pare impropriu.
un climat în 

clemenței, 
nepăsării 

soarta în- 
bat pasul 
că pentru

drept, ni se 
Mai degrabă 
care datorită 
o altă ipostază a 
celor răspunzători de 
treprinderii, lucrurile 
pe Ioc. Considerăm 
remedierea acestei stări, destul 
de grave, intervenția organului 
tutelar, a Ministerului Economi
ei Forestiere, trebuie să fie 
cît se poate de operativă.

GH. GHIDRIGAN

Tovarășul
director împarte

cadouri
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MASURI. DAR CUM FACEM 
CU ANTENELE?

Cele enunțate în nota „Să 
mai spună cineya că 13 nu e 
cu ghinion" corespund reali
tății — ne scrie secretarul 
Consiliului popular al munici
piului Sibiu. Lucrurile au fost 
constatate la fața locului de 
noi, împreună cu șeful de șan
tier din acest cvartal de 
blocuri. Infiltrațiile de apă, la 
care se referă nota publicată 
în ziar, s-au datorat izolației 
hidrofuge executate defectuos 
în jurul sifonului de scurgere 
de pe terasa blocului. Defec
țiunea a fost remediată.

Cu ocazia controlului efec
tuat de conducerea șantierului, 
după remedierea neajunsului, 
s-au constatat însă și unele 
defecte grave privind întreți
nerea terasei blocului de către 
locatari. Astfel, antenele de 
televizor sînt bătute cu piroa
ne în izolația hidrofugă, iar 
ancorarea s-a făcut de coper-

tina de tablă a blocului. O a- 
semenea practică va duce în 
cel mai scurt timp la infiltra
rea apei de ploaie și, se înțe
lege, toți locatarii de la eta
jul IV, vor suferi. Aici este 
clar că vina nu mai poate a- 
parține constructorului.

N. R. Pînă aici toate bune. Am 
vrea să punem însă o singură 
întrebare Consiliului popular : 
de ce nu se iau măsuri pentru 
a se pune, odată și odată, în 
practică acea idee, mult dezbă
tută în presă, cu antenele colec
tive ?

NOI MUNCIM CU TOATA 
RĂSPUNDEREA 

BA MERGE
ȘI... TREA- 
PROST

din 24 mai a 
„Garantarea

în ziarul nostru 
apărut, sub titlul 
garanțiilor", un articol care se 
referea, printre altele, la unul 
din produsele uzinelor „Electro
nica" — televizorul „Dacia". 
După o formulă de invocare 
(H.C.M. numărul, instrucțiunile, 
numărul etc.) tovarășul inginer 
MIHAI ALEXE. director gene-

ral, ne spune în răspunsul tri
mis redacției:

„Statistica acestor refuzuri 
în funcționare ne indică faptul 
că măsurile luate au fost efi
ciente, numărul lor scăzînd trep
tat de la lună la lună. Totuși 
nu se pot reduce sub'o anumită 
limită, deoarece... unele vicii 
ascunse nu pot fi depistate în 
procesul de producție...".

O dată cu răspunsul domniei 
sale, la redacție a sosit o nouă 
scrisoare, de astă dată din Plo
iești. Citirea ei ne-a făcut să 
ne întrebăm care este ACEA 
LIMITĂ sub care nu se pot re
duce refuzurile. Numai spațiul 
ne obligă să rezumăm la maxi
mum scrisoarea cetățeanului 
din Ploiești :

„In noiembrie 1966, ne scrie 
Ion Budeanu, am cumpărat un 
televizor „Dacia" care m-a cos
tat 5100 lei. Mai bine nu l-aș 
mai fi cumpărat pentru că în 
loc să aduc în casă un mijloc 
de distracție, educație și destin
dere, mi-ain adus un nesecat și 
interminabil izvor de nervi. Cu 
reprezentanții din Ploiești ai u- 
zinei „Electronica" nu poți dis
cuta pentru că. pur și simplu, 
se fac că nu aud și nu văd. 
M-am adresat conducerii uzinei

la București și m-a trimis la 
Cooperativă. A trecut perioada 
de garanție dar televizorul con
tinuă să se defecteze. Cu o deo
sebire : acum plătesc bani peșin. 

Pînă acum televizorul m-a 
costat aproape 7 000 lei și mă 
întreb cu groază, în cele din 
urmă, la cît o să ajungă pînă 
se va strica definitiv. întrebuin
țez aceeași sursă de energie, a- 
ceeași antenă ca toți locatarii 
blocului. Dar numai televizorul 
meu se defectează pentru că 
vecinii și-au ales alte mărci. 
(N. R. Aici e cazul să mai cităm 
din răspunsul directorului ge
neral al „Electronicii" care ne 
spune că unele defecte sînt da
torate : variațiilor mari de ten
siune. transportului, a semnalu
lui de emisie necorespunzător 
în unele zone ș. a.).

Am ajuns să-mi fie teamă să 
mai spun în casă că iar s-a de- 
feetat televizorul. Din nou mi 
se va reproșa : n-ai vrut tu 
„Dacia" ? nu l-ai ales tu ?".

în sfîrșit, cităm pentru ultima 
dată din răspunsul uzinei: „vă 
asigurăm, ni se scrie, că uzina 
„Electronica" privește cu toată 
răspunderea urmărirea compor
tării produselor sale în exploa
tare si depune eforturi continui

să satisfacă în cele mal bune 
condiții exigențele cumpărăto
rilor săi".

Dacă cele de mai sus nu sînt 
simple vorbe aruncate pe un 
petec de hîrtie. de ce uzina „E- 
lectronica" nu procedează ca un 
negustor cinstit, luîndu-i cetă
țeanului din Ploiești televizorul 
cu defecte iremediabile și dîn- 
du-i în schimb un televizor 
bun ? Ar fi echitabil.

R AMINE SA NE ȚINEM 
DE CUVÎNT, TOVARĂȘE 

GRIGORAȘ

De curînd, în ziarul nostru, a 
apărut un articol care, pornind 
de la un caz arbitrar, critica u- 
nele neajunsuri existente la Blo
cul tineretului din Bîrlad. Secre
tarul Comitetului Municipal Bîr
lad al U.T.C., tovarășul GRIGO- 
RAȘ IOAN, ne scrie printre al
tele :

„De Ia început ținem să men
ționăm că cele relatate în arti
col sint juste și ne însușim pe 
deplina critica adusă Ia adresa

noastră. în vederea înlăturării u- 
unor neajunsuri, Comitetul muni
cipal al U.T.C. a organizat o dis
cuție cu conducerea întreprinde
rii de gospodărie locativă, cu 
care ocazie s-au stabilit măsuri 
ce vor duce la îmbunătățirea 
condițiilor de locuit. Cu acest 
prilej s-a perfecționat, de aseme
nea, modul de primire și eva
cuare din cămin în așa fel îneît 
această problemă să nu mai fie 
lăsată la dispoziția administra
torului. S-a constituit apoi, cu 
sprijinul Consiliului popular mu
nicipal, comitetul de bloc.

Organizația U.T.C. de la Fa
brica de rulmenți și-a stabilit 
cîteva măsuri cu caracter edu
cativ care vor duce la îmbună
tățirea ordinei și disciplinei în 
acest cămin, deoarece Ia aceste 
capitole mai sînt încă multe nea
junsuri.

Am dori să asigurăm ziarul 
nostru că ne vom strădui pentru 
ca toate măsurile stabilite cu a- 
ceastă ocazie să prindă viață în 
cel mai scurt timp".

l

S-a întâmplat ca la
8 martie a.c., majoritatea 
șefilor să fie plecați din 
Combinatul Siderurgic Hu
nedoara, sau să fie atît de 
ocupați, îneît să nu ob
serve venirea evenimen
tului. Și astfel, subalter
nele au 
douri. După 
sesizîndu-se 
țea comisă, 
de urgență 
traordinară.

— Greșeala trebuie răs
cumpărată, a declarat unul 
din ei.

— Are dreptate ! recu- 
noscuseră ceilalți. Trebuie 
să le oferim un cadou o- 
riginal ca să ne ierte...

— Mă gîndeam la ceva 
parfumat, își dă unul cu 
părerea: apă de colonie, 
ruj..,

— Pantofi de lac...
— Mașină de cusut...
— Nu vă mai frămân

tați, tovarăși ! ii întrerupe 
brusc directorul adminis
trativ. Ascultați, mai bine, 
modesta mea propunere.

Capetele s-au întors ca 
la o comandă spre el.

— Să dăm fiecăreia cîte 
o garsonieră.

— Formidabilă ideea ! 
exclamară mai multe voci 
deodatiă. Cît or să se 
bucure... Ș-apoi, pe noi nu 
ne costă nimic...

— Mi-e teamă să-mi 
anunț secretara, se aude 
jeluindu-se unul din parti- 
cipanți. O să-mi sară iar 
în brațe !

— Eu zic să trecem la 
treabă, intervine iarăși 
directorul administrativ. 
Cine face prima pro
punere ?

Propunerile au început 
sa curgă una după alta. 
Ele erau rezolvate expedi
tiv și întotdeauna favora

rămas
un 
de 
au

o ședință ex-

fără ca- 
timp însă, 

impolite- 
convocat

bil. Printre 
soare de 
mințim pe 
țan, 
la Direcția de trans
porturi, Aurora Rezmiveș, 
statisticiană la ~ * * ’
Protecția Muncii, 
Ghinea, 
serviciul 
altele.
nimeni nu s-a împotrivit. 
Numai cînd a venit rîndul 
Rozaliei Bart părerile au 
fost împărțite. Unii voiau 
s-o repartizeze intr-un 
bloc de garsoniere dar cei
lalți — aducînd ca argu
ment faptul că dînsa este 
secretara tovarășului Ră- 
dulescu, directorul tehnic 

. al Combinatului Siderur
gic din Hunedoara au 
reușit să-i ofere un apar
tament în centrul orașului, 
deasupra cofetăriei „Garo- 
fițau.

După acest mic incident, 
discuțiile au reintrat pe fă
gașul normal. Deodată 
însă, ușa încăperii se 
deschide și înăuntru își 
face apariția un grup de 
tineri ingineri care se în
torceau de la lucru. ÎI 
căutau pe directorul admi
nistrativ. Voiau să-l în
trebe ce se mai aude cu 
locuințele. La repartizare 
li se promisese fiecăruia 
cîte o cameră, dar apoi au 
fost repartizați cîte 8—9 
într-un apartament.

— Scuzați-ne, vă rog ! îi 
întâmpină mieros directo
rul. Acum nu putem sta 
de vorbă. Sîntem foarte o- 
cupați. 
sau în 
sînteți 
tori ?... 
zolvăm 
asta...

fericitele pose- 
garsoniere a- 
Anișoara Cun- 

secretară-dactilografă 
Direcția

Serviciul 
Florica 

funcționară la 
administrativ și 

în privința lor,

Venițt, dv., mîine 
altă zi! Dar de ce 
atit de nerăbdă- 

lntr-un an, doi, re- 
noi și problema

AL. BALGRADEAN

Concursul melodiilor
Comitetul orășenesc Cîmpi- 

na al U.T.C., conlucrînd înde
aproape cu Consiliul local 
U.G.S.R. și Casa de Cultură a 
organizat o acțiune de mare 
anvergură care a stîrnit inte
resul a sute de tineri. Mani
festarea s-a intitulat „Con
cursul melodiilor" și și-a pro
pus să descopere pe cel mai 
bun solist de muzică ușoară, 
populară și instrumentală. 
Desfășurarea concursului a 
parcurs pe rînd etapele la ni
velul secțiilor, întreprinderilor, 
instituțiilor și a ajuns la faza 
orășenească. în total, 100 de

participant, dintre care 33 au 
ajuns la faza pe oraș.

în sfirșit, iată și mult aștep
tata zi a desemnării cîștigăto- 
rilor. La rampă au fost che
mați cîte 3 tineri pentru fie
care gen de muzică. Dintre ei 
remarcăm pe Gheorghe Anca, 
Ștefan Drăgușin, Ana Datcu, 
Mihai Bîrliga. Aplauzele n-au 
fost de complezență. Ele au 
relevat gradul de receptivitate 
al tinerilor dar și calitatea in
terpretării, în primul rînd.

NICOLAE BENGEA
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SECERIȘ LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI
în județul Galați, griul a fost 

cultura ce a suferit cel 
mult din pricina secetei. Deși 

- spicul s-a îngreunat prin 
mulările din boabe, paiul 
mas scurt punînd probleme deo
sebite la recoltare. Această sta
re de subdezvoltare fiziologică 
determină acum, în perioada op
timă secerișului, o solicitare mult 
mai mare a oamenilor și mași
nilor, căutarea și generalizarea 
unor metode de lucru astfel a- 
lese îneît să asigure un ritm in
tens muncii și, totodată, elimi
narea completă a pierderilor de 
orice natură. Printr-o organizare 
perfectă a muncii, prin închide
rea și celor mai neînsemnate ca
nale de risipă în perioada re
coltării și transportului este posi
bilă sporirea producției medii fi
zice de grîu, recuperarea a zeci 
de tone cereale în cadrul fiecă
rei unități care, în condițiile a- 
cestui an secetos înseamnă foar
te mult.

în această campanie, deosebit 
de importantă pentru soarta re
coltei, alături de ceilalți oameni 
ai muncii tinerii satelor sînt 
licitați să-și aducă aportul 
punctele 
combine, la transportul noii 
colte, la .. ' 1____ , ,
mai ales, la seceratul manual al 
grîului de pe acele porțiuni 
unde, cu toate eforturile depu
se de mecanizatori la reglarea 
dispozitivelor, combina nu poa
te aduna plantele. „în coopera
tiva noastră agricolă, ne spunea 
secretarul organizației U.T.C. 
din Jarăști, aproape un sfert din 
suprafața cultivată cu grîu nu 
va putea fi recoltată mecanizat. 
Aici, la smulsul manual al plan
telor, vom lucra noi, tinerii. 
Știm, e cea mai grea lucrare, 
dar tocmai de aceea ne-am an
gajat s-o efectuăm. Cu toții sin- 
tem două sute de tineri, dar 
faptul că alături de noi s-au an
gajat să vină elevii școlii gene
rale, cei de la licee și școlile 
profesionale aflați în vacanță, ne 
va permite să acționăm într-un 
ritm foarte rapid".

Comentînd acțiunea tinerilor

mai

acu- 
a ră-

cheie de lucru :

eliberatul terenului

so- 
în
pe

Te
și*

PE „MAGISTRALA" 
CÎMP-HAMBARE
NICI O HALTĂ!

din Jarăști, care se dovedește a 
fi rodul unei temeinice judecăți, 
expresie a atașamentului mani
festat pentru cooperativa lor 
agricolă, a grijii și preocupării 
fientru asigurarea pîinii întregu- 
ui popor, tovarășul Vasile Ca- 

roliea, prim-secretar al Comite
tului județean Galați al U.T.C., 
ne spunea că în zona Podișului 
Covurlui aproape douăzeci și 
cinci de mii de tineri săteni s-au 
alcătuit în echipe speciale pen
tru a acționa la strînsul griului. 
In această săptămînă, preciza 
primul secretar, numai prin ac
țiunile desfășurate de tineret a 
fost strînsă recolta de pe trei 
mii și ceva de hectare.

Conjugate, eforturile __
zatorilor, țăranilor cooperatori 
specialiștilor permit ca în 
ceastă campanie agricolă să 
acționeze diferențiat de la 
parcelă la alta, de la un soi 
celălalt. Ideea de acționare 
eficace circulă cu repeziciune. 
De pildă, înlocuirea de către 
mecanizatorii de la S.M.T. Chi- 
raftei a șipcilor de la rabatoare 
cu benzi de cauciuc în scopul 
creșterii aderenței plantelor de 
grîu slab dezvoltate, a evitării 
într-o proporție considerabilă a 
pierderilor de spice a determi
nat faptul ca numai 
zile toate cele aproape 
combine existente în 
fie supuse unor astfel 
ficări. De asemenea, 
trn asigurarea recoltării păioa-

mecani- 
si 
a- 
se 
o 

la

în cîteva 
o mie de 
județ să 

de modi- 
pen-

selor la o înălțime cît mai mică 
față de sol (cîștigîndu-se astfel 
însemnate cantități de furaje) la 
S.M.T. Tulucești a apărut din 
partea unui colectiv de tineri 
mecanizatori ideea scoaterii cau
ciucului de la roata mică a 
combinei Subliniate în cadrul 
ședințelor de instructaj, avanta
jele efectuării acestei modificări 
au determinat situația ca acum, 
la numai o săptămînă de la 
popularizarea ei, la toate combi
nele să fie efectuată corectarea 
respectivă. In ideea reducerii la 
maximum a tributului nedorit 
lăsat ctmpului de recoltă — ma
nifestare de un înalt conținut 
patriotic, de subscriere activă, 
notărftă la chemarea partidului 
cuprinsă în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R de 
a se face totul în «copul reduce
rii efectelor nedorite ale sece
tei — tinerii din Tulu
cești și Tudor Vladimi- 
rescu au lansat inițiativa al
cătuirii echipelor speciale care 
«ă lucreze în preajma combine
lor, atît la deschiderea căilor cît 

z și la recuperarea porțiunilor din 
lanul de grîu ce nu poate fi re
coltat mecanizat. Calculul de la 
care au pornit e simplu: dacă 
prin acțiunea noastră recuperăm 
numai un bob de la fiecare spic, 
atunci la un hectar se adună 
peste 800 de kg., la suprafețele 
cultivate, de o mie și ceva de 
hectare, cantitatea de grîu cîș- 
tigata e apreciabilă. Inițiativa a

REDACTORII REVISTELOR ȘCOLARE
Intr-un decor de poveste 

situat în apropierea hidro
centralei Dpicești, la Gîlma, 
s-au întâlnit în primele zile 
ale vacantei elevii care ac
tivează în colectivele de re
dacție ale revistelor școlare. 
O tabără organizată numai 
pentru ei de C.C. al U.T.C. 
La deschiderea taberei a 
participat tovarășa. Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Ce le oferă tabăra în cele 
două săptămîni pe care le 
vor petrece aici ? Aer și soa
re din belșug, apa străvezie 
a Ialouniței și cărările Bu- 
cegilor, cunoștințe cu colegi 
interesanti. elevi din multe 
licee ale tării, experiențe i- 
nediite privind editarea re
vistelor și multe, multe alte 
surprize.

Ce le ,x»re“ tabăra în 
schimbul acestora ? Să se o- 
dihnească și să se distreze 
așa cum le stă bine la vîrsta 
lor, să-și pună în valoare 
fantezia pentru a adăuga fie
cărei zille petrecute aici un 
plus de farmec.

Rezultatul dintre cereri și 
oferte ? Un program viu, 
antrenant care particulari
zează zilele de tabără deose- 
bindu-le una de alta și în 
care se îmbină strălucit pre
vederile organizatorilor cu 
inițiativele beneficiarilor. Fi
rește, în program, manifes
tările de protil, legate de in
teresele ©ele mai acute ale 
elevilor — editarea reviste
lor — *U mai multă pon-

TABARA
dere. In acest context se în
scriu întâlnirea cu istoricul 
literar Ovidiu Papadima șl 
criticul Dumitru Micu de la 
care așteaptă, pe lingă sfa
turi și îndrumări, un cuvînt 
autorizat despre rolul și lo
cul revistelor școlare în viața 
debutanților în ale scrisului. 
Colocviul pe această temă 
va continua cu poeții Ana 
Blandiana și A I. Zăinescu, 
cu publicistul Romulus Ru- 
san. Dar și cu oamenii de 
știință Theodor Tant — cer
cetător principal la I.F.A., 
A. Mantu — cercetător la 
Muzeul Antipa și Florin Ză- 
gănesou doctor în științe — 
pentru că revista școlară 
găzduiește nu numai debu
tul în literatură ci și încer
cările științifice ale elevilor 
oferindu-și generoasă pagi
nile tuturor celor care 
creează.

Pentru a experimenta ceea 
ee învață alei, elevii vor edita 
o revistă a taberei cu cele 
mai noi creații literare, știin
țifice, gazetărești și de gra-

fică ale „editorilor" înșiși. O 
expoziție cu ultimele numere 
ale revistelor apărute la 
sfîrșitul anului școlar ur
mată de o discuție care se 
„vrea" un cadru pentru 
schimbul de opinii și un 
mijloc de valorificare a ex
perienței va încheia acest 
larg capitol din programul 
taberei.

Partea de odihnă, recreere, 
distracție va fi „servită“ de 
alte puncte din program: 
excursii la Tîrgoviște. cu o- 
biectivele Muzeului tiparu
lui, Curtea Domnească, Mu
zeul Istoric — în Bucegi, la 
Peștera Ialomicioarei, lacul 
Scropoasa, cabana Babele, 
vîrfiul Omul; jocuri sportive 
și de orientare turistică, seri 
de poezie contemporană ro
mânească și universală, un 
recital „Blaga“ și un recital 
de creație originală a poeți
lor elevi — aflati în tabără — 
sînt numai cîteva din acti
vitățile prevăzute.

Dansul l-am lăsat la sfîr- 
șît, deși el este prezent în 
fiecare seară. Pe terasa ta
berei, în acordurile orches
trei compusă din colegi de 
la Liceul din Cărei, băieți 
și fete, uitând parcă de pre
ocupările diurne, vor încheia 
frumos o zi de tabără cu 
mid petreceri al căror pro
gram se naște spontan ro
tunjind parcă cu farmec si 
culoare aceste zile de va
canță.

găsit ecou și în celelalte organi
zații U.T.C. din județ. în cele 
mai multe unități agricole acti
vează acum astfel de echipe, în 
perioada cînd membrii lor nu 
sînt solicitați în lanurile de grîu, 
activitatea desfășurîndu-se la e- 
liberarea de paie a terenului, 
deci în scopul pregătirii efectuă
rii arăturilor de vară și însămîn- 
țarea în cultură dublă a plan
telor furajere.

De la începutul acestei săp
tămâni, în Podișul Covurlui for
țele au fost orientate spre lanu
rile de grîu. In cîteva zile, buna 
organizare a muncii a permis 
înregistrarea unor succese dem
ne de subliniat: recolta de orz 
și gnu a fost strînsă de pe a- 
proape 20 000 hectare — cu a- 
proximativ 5 000 hectare mai 
mult decît era prevăzut ini
țial ; au fost efectuate arături 
pe 4 000 de hectare care, aproa
pe în întregime au fost «ema
nate cu culturi furajere. Dincolo 
de cifra medie se constată însă 
și unele abateri pe „magistrala* 
cimp-hambar urmată de recoltă. 
La cooperativele agricole din 
Liești, Corod, Cudalbi, Vii. Măs- 
tăcani ți încă altele ritmul de 
recoltare este încă mic în com- 
Farație cu condițiile existente.

n fiecare din aceste unități însă 
multe combine se află încă la 
brigăzi, iar preocuparea pentru 
mobilizarea țăranilor coopera
tori la strângerea manuală a pă- 
ioaselor este redată de faptul că, 
în nici una din zilele parcurse 
de la declanșarea campaniei 
n-au participat la lucru mai mult 
de o sută — o sută cincizei de 
oameni. Consiliul de conducere 
al cooperativei agricole din Șen- 
dreni a permis intrarea în lan 
a combinelor înainte ca cineva 
să fi deschis drumul de acces, 
o porțiune de lan cît lățimea 
combinei fiind scoasă din circui
tul de producție. Cele șase 
„drumuri croite direct în lan 
de combine înseamnă la aceas
tă cooperativă agricolă pierde
rea producției a cel puțin un 
hectar. Neglijența, superficiali
tatea, dezinteresul față de soar
ta recoltei sînt constatate și în 
alte părți. La cooperativa agri
colă din Berești, spre exemplu, 
în urma combinelor se observau 
foarte multe boabe scăpate prin 
porțiunile de asamblare, semn 
ca despre etanșeitate s-a discu
tat numai în consfătuiri, această 
noțiune fiind consemnată doar 
în procesele verbale.

Recoltatul e abia la început. 
Pe magistrala cîmp-hambare nu 
este permisă nici o haltă. Inter
vențiile operative ale organelor 
în drept, generalizarea inițiati
velor bune întîlnite chiar în ju
dețul Galați, sancționarea exem
plară a situațiilor de indiferență 
față de soarta noii recolte, dez
voltarea interesului la mecaniza
tori și țărani cooperatori pen
tru depășirea normelor zilnice 
inițial stabilite, toate acestea 
vor avea darul ca și în această 
parte a țării, să se materializeze 
gîndul ce preocupă : strânge
rea Ia timp și fără pierderi a 
recoltei.

GH. FECIORU

MARIETA VIDRAȘCU

Foto: SORIN DANPeisaj din ora$trt Sebeș

Cadru de examen: rtudenți de la Facultatea de metalurgie 
Foto: C. CONSTANTIN

mtVIZIUNE
Emisiuni în reluare

10,00 — Curs de limba engle
ză

11,00 — 7.V. pentru specialiș
tii din medicină. în
grijirea copilului 
prematur.

17.30 — Pentru cei mici ABC
— De ce ?

18,00 — Drumuri și popasuri 
„Pe un munte de 
sare“ — Itinerar tu
ristic

18.30 — Curs de limba spa
niolă

19,00 — Albatros — revistă 
literară pentru tine
ret

19.30 — Telejurnalul de seară 
20,00 — Actualitatea agricolă 
20,20 — Studioul muzical:

Rossini
20,40 — Dialog despre cultu

ră. Tema : Zone albe 
în proza noastră isto
rică.

21,00 — Reflector.
21,15 — Filțnul artistic „Qco- 

luî“ — producție a 
studiourilor din R. P. 
Bulgaria.

22,35 — Seară de romanțe 
Cîntă Zenaida Pally 
și Vasile Micu.

22,50 — Telejurnalul de noap
te.

TEATRE

FIICE
SI

■>

AUTORI
de RADU COSAȘU

operetă (la 
vară „He- 
SECRE- 
M ARCO

Teatrul de
Teatrul de 
răstrău") 3 
TUL LUI
POLO (ora 19,30). 
Teatrul de Comedie 
NI C N I C (ora 20).
Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" : SFîNTUL 
MITICA BLAJI- 
N U (ora 20).
Teatrul
raM (sala
CÎND LUNA 
ALBASTRA
19,30); (Sala 
JAGUARUL

,C. I. Notta- 
Magheru): 

E 
(ora 

Studio): 
ROȘU

(ora 20).
Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase" (Grădina 
Boema) 5 BOEMA 
PALACE (ora 20).

Săptămina trecută a fost do
minată — după părerea mea — 
de un reportaj al „Transfoca- 
torului", nu ezit a-l socoti un 
clasic al genului. Intr-un mon
taj foarte bine ritmat, cu sus
pansuri morale, cu o drama
turgie tăioasă a replicii și ideii, 
folosindu-se o imagine pene
trantă, răbdătoare, capabilă să 
foreze adine în om, dîndu-se 
fn sftrșvt aparatului de filmat 
dreptul său de a „vorbi" și de 
„a arăta" — ni «-a «pus o 
poveste puternică, încărcată 
de adevăruri ale zilei, mustind 
de viață. Studioul „București"
— responsabil al artei de a 
ne înfățișa ziua de azi — n-a 
ajuns în viața lui să ne dea 
un film de intensitatea aces
tui „Transfocator" ; scenariștii 
săi n-au creat niciodată un su
biect mai pasionant, cu eroi 
mai „complecși" ca aceia cre
ați nu de viață — desigur, nu 
de ea — ci de viața montată 
și filmată de echipa televizi
unii. Personajele aveau contur, 
nuanță salutară, expresie — 
expresie morală și mai ales 
verbală. Erau două cupluri de 
oameni mari și o fetiță de 
14—15 ani, eroina principală,
— omul cel mai adine, cel mai 
sensibil dintre toți cei prinși 
în conflict, apariție uimitoare 
nu numai la televiziune ci și 
pentru toată publicistica și 
literatura noastră consacrată
— cu atîtea pudori șl prudențe
— adolescenților. A povesti 
exact despre ce a fost vorba 
mi-ar da sentimentul inuman 
că descopăr intriga — și chiar 
asasinul — intr-un film poli
țist. Dar in afara intrigii — și 
aici era cheia întregii anchete
— existau bine articulate ar
gumente, justificări, chipuri, 
pauzele între argumente, spa
țiul pentru gindire și atitudine. 
Existau două noduri senzațio
nale, un bine și un rău în 
stare pură — și ca de obicei 
tind aceste două categorii sînt 
in stare pură ele ne apar sen
zaționale și inedite : tatăl bun 
al fetei care — după divorț — 
tși va folosi odrasla pentru a 
obține un apartament spațios, 
omul recăsătorindu-se și avînd 
firească nevoie de „altceva". 
Pină la noul apartament, rela
țiile intre fiică și tată sînt 
bune, după aceea lucrurile se 
schimbă radical, tensiunea 
între fiică și mama •vitregă 
crește, tatăl e nemulțumit de 
„literatura" fiicei șl de influ
ența mamei bune care conti
nua să-și vadă fiica. După ce 
înțelegem că o casă nouă a

CINEMAT OGRAF
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Patria (orele 9: 
12,45 ; 16 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ■ 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) .

KURDISTANUL SĂLBATIC 
rulează la București (oțele 8 ; 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) Luceafărul (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Melodia (orele 8 ; 
10 ; 12,15 ; 14,30 : 16,45 ; 19 ;
21.15) . Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Grădi
na Expoziției (ora 20,30).

INIMĂ NEBUNA- NEBUNA 
DE LEGAT...

rulează la Capitol (orele 10; 
12,30: 15 ; 17,30 ; 20). Grl-
vita (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16; 18,15; 20,30) Flamura

(orele 9; 11,15; 13,30, 16:
18.15 : 20,30) ; în «lua de 18 șl 
19 iunie la Sala Palatului.
Grădina Capitol ora 20,30 j 

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

rulează la Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Fe
roviar (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16.30 ; 19 ; 21,15), Excelsior (0- 
rele 8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 
18 ; 20,15). Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21.15). 

OBSESIA
rulează la
11 : 13,39 : io , io,o
troceni (orele 15,30 ; io ; zu.ou;, 
Arta (orele 9.15 ; 11.30 » 13.45; 
16 : 18.15).

8FIRȘITUL AGENTULUI W 4 O 
rulează la Lumina (erele 
8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele £ ; 
11.15; 13 30 ; 16; 18.30; 21).

O SUTA UNU DALMATIENI, 
In completare „Mica panteră șl

Victoria (orele 8,45; 
16 ; 18,30 ; 21), Co- 
‘ 18 ; 20,30),

prietenul el* rulează la Timpuri 
noi (orele 9—21 în continuare)

CA UTAH IDOLUL - cinema
scop rulează la Union 
14 ; 16 ; 20).

EA VA RlDE
rulează la Doina (orele
13.45 : 14 ; 18,15 ; 20,30).
gram pentru copii :
9—10 dimineața). Flacăra (o- 
rele 15,30 : 18 ; 20,30).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la înfrățirea (orele
10 ; 15 ; 17,45 ; 20).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Buzești (orele 9 î
11 ; 15,30 ; 18).

SlNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Dacia (orele 8,45—
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTlI 
ruldază la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13 30 ; 16,15 ; 18.30 ; 21), 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare ; • 18.15). Rahova (orele 
15,30 ; 18)

(orele

11,30 ; 
(pro- 
orele

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
— cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18), Drumul Sării (orele 15;
17.30 : 20) ; duminică matineu 
(ora 11), Crîngași (orele 15,30;
18 ; 20.30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează Ia Ferentari (orele
14.30 : 17,30 ; 20,30).

EL DORADO
rulează la Giuleștl (orele 10;
15.30 • 18 : 20,30).
TOPKAPI
rulează la Pacea (orele 15,30 ;
18; 20,30); duminică (ora 12).

OSCAR — cinemascop
rulează la Volga (orele 9,30;
11.30 : 13,30 ; 16 : 18,15 : 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

rulează Ia Viitorul (orele 16;
19,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI I — cine
mascop

rulează la Aurora (orele 8,30; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

putut transforma o relație 
„eternă" — deși acest tată, 
prin grija aparatului, ne apare 
ca un om serios, solid și sever
— apare binele. Fata încearcă 
să se sinucidă — gest asupra 
căruia cu o superbă discreție, 
eroina nu dă amănunte, nu 
consumă vorbe mari — e sal
vată și cazul apare în ziar. 
Un bărbat și o femeie din 
Pucioasa care n-au copii 
aleargă după ea s-o aducă la 
ei și o aduc — fiindcă mora^ 
listul elementar are dreptate I 
„mai sînt oameni buni". Fata 
se simte bine la Pucioasa, neM 
părinți sint oameni dintr-o 
bucată, incredibili — o mărtu
risesc sincer. între bine și rău
— multe, multe nuanțe ai& 
In vorbe cit mai ales pe chi
purile eroilor : tatăl bun ener* 
vot pe bună dreptate de exis
tența „binefăcătorilor", su.îți- 
ntnd însă lupta cu aparatul din 
care iese treptat-treptat 
învins; mama bună — care 
n-a acceptat să fie filmată din 
față — și care-și răsucește o 
buclă a părului și dd răspun
suri tot mai echivoce; fata 
care știe că „părinții nu tre
buie judecați" dar ajungînd — 
printr-o logică strînsă a bunu
lui simț, printr-o argumentație 
de mare libertate interioară în 
care strălucesc expresiile unui 
vocabular ciudat de cursiv și
de simplu — să emită cea mai Aa 
crudă judecată la adresa tată
lui și mamei: indiferența... 
Dar nu înțeleg de ce-mi încalc 
angajamentul de a nu povesti 
ce am văzut; poate fiindcă 
povestea a fost prea capthmntă 
și, mai ales, fiindcă n-o veți 
mai vedea. Și în primul tind, 
ea trebuia văzută.

Noua emisiune — „Cărți șl 
autori" a debutat dezamăgitor 
cu o discuție anodină despre 
ultimul volum de teatru a lui 
Horia Lovinescu, ca peste trei 
zile să atingă un nivel exem
plar prin interviul luat de 
Sinziana Pop lui Velea. TJn 
interviu de zile mari, cu gra
vitate, fără poze, fără grabă, 
fără frivolitate amabilă — 
boala acestor telediscuțH lite
rare. O discuție între oameni 
competenți, la obiect, nete- 
mindu-se de dificil și specific. 
Velea cu expresiile lui origi
nale — „ciudățenia ca un re
fugiu al țăranului în codru" — 
cu pauzele lui grele de sens, 
cu admirabila lui lipsă de V6- ț 
lubilitate. cu seriozitatea sa în 
fața artei și a omului, cu zgâr
cenia sa în gesturi, cu umorul 
său teribil. Trebuia să-l auziți ( 
cu ce voluptate ironică a re
amintit de observația unui 
critic că prozele sale sînt „gas-t^ 
conade"... „Gasconade 1"

„CIREȘ ARII“

ÎN CINCI

VOLUME

Astăzi. începind de la ora 
19, la Librăria nr. 17 „Mi
hail Sadoveanu" dc pe B-dul 
Magheru, scriitorul CON
STANTIN CHIRIȚĂ na inau
gura prima zi de difuzare a 
întregului ciclu de 5 polumc 
al rornamdtii său „Cireșarii". 
Noua ediție, adăugită, revă
zută și îmbunătățită, cuprin
de doua volume noi.

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști șl agențl secret! veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toii aceștia — însă evident cu alt scop — 
îșl continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața* l-a 
trimis pe urmele haiducului: N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-1 adevărul? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat.

Două mîiniM) goale ies la lumină. Sergentul major Zaharia ce 
repede cu o frînghie dinainte pregătită și le leagă cu prover
biala dexteritate a jandarmilor. Abia acum îndrăznesc să spargă 
ușa. Dau buzna înăuntru și sergentul major Ionescu o ia „ca la 
carte“, întrebîndu-l :

— Cine ești tu ?

— Stațl, că vă spun frumos — zice prinsul. Eu sînt Toader 
Pantelimon. Dar să nu mă bateți.

— Nu, nu te batem. încuviințează sergentul major Ionescu. Și ca 
dovadă, iată...

Sergentul major îl sărută pe Pantelimon pe obraji. M).
în cameră, jandarmii au mal descoperit, atârnat pe perete în

tr-un cui. un revolver încărcat, iar în geantă (pe lingă cartușe) ;
• Un ceas de argint cu trei capace
• o carte de rugăciuni tipărită la Rm. Vîlcea
• o broșură populară care istorisește isprăvile lui Pantelimon
• o piatră de ascuțit brice
• un mosor de ață
• un carnețel

Percheziționat pe loc, în buzunar i se găsesc două portmonee 
(unul cu 2.75 lei, altul cu o hîrtie de 100 lei).

în carnețel, cinci-șase pagini sînt pline de cîntece populare 
acrise cu creionul. Unul începe cu versurile „Foaie verde de li
pan0 ; altul cu „Aoleo frate Peline" ; într-unul din aceste cîn
tece, Pantelimon a făcut o modificare, introducînd la sfîrșitul 
unui vers cuvintele „căpitane Kiriece ®2). Pe ultima filă a car
nețelului, șiruri de cifre : 1200—300—40 etc.

Cînd să iasă tot convoiul pe poartă, pică și Tache Dorin. Ră- 
mîne trăznit, dar Jandarmii pe el. întâi cu întrebările :

— Cine ești tu ?
— Eu sînt gazda.
— îl cunoști pe omul acesta ?
— Nu, nu-1 cunosc.
Drept care e legat și el și iată-i pornind către Podul Turcului. 

De la Podul Turcului, cu automobilul jandarmeriei •’) din Tecuci 
pînă în Adjud, de unde-1 iau pe Iov și merg la Tecuci, apoi la 
Focșani (unde se zice că Iov are de dat socoteală pentru o faptă 
gravă, mai veche, din urmă cu trei ani).

Focșani, 18 noiembrie. Publicul — inclusiv notabilitățile orașu
lui — aflînd că Pantelimon li-e „oaspete", cer să-l vadă. Ordinul 
jandarmeriei e strict : nu intră nimeni la Pantelimon ! Cei veniți 
aduc pachete de tutun, țigări, o femeie apare chiar cu niște dul
ciuri și fiecare se declară dornic să-i dea „fiorosului bandit" :

— Ceva gologani de cheltuială, săracul I
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Pantelimon fotografiat cu 
arma iui în curtea arestului 

preventiv din Botoșani

O neașteptată — pentru 
autorități — simpatie și com
pătimire, o sinceră părere de 
rău c-a fost prins. Nimeni 
din cei de față n-are vreun 
cuvînt rău de spus despre el, 
ba un domn bătrîn ascultând 
istorisirea capturării lui Pan
telimon și-a momentului în 
care-a scos mîinile pe fereas
tră, își șterge ochii și oftează.

— Bietul băetlW).
în acest timp, în arestul 

jandarmeriei din Focșani, 
Pantelimon nu vrea nici mă
car să mănînce :

— Sînt obosit. Lăsați-mă 
să mă culc. Acum o să pot 
dormi șl eu liniștit, fără fri
că de-a fi prins.

Și-a adormit, profund, deși 
cu mîinile prinse în două 
brățări fixate la un drug de 
fier. E permanent păzit de un 
jandarm cu arma la baione
tă și un revolver la cingătoa
re.

*) Ziarul precizează „galbene" — fără să se Înțeleagă limpede 
cam ce ar trebui să însemne asta.

’i) „Merita desigur banditul acest gen de recunoștință din partea 
jandarmului care și-a asigurat celebritatea șl premiul de 3 000 de lei 
prin această fericită (subl. ns.) capturare" („Dimineața" 23 noiembrie 
1911). Iată șl dialogul reporter-sergent major Ionescu, purtat la 
cîteva zile după capturare :

REPORTERUL : Aveai de gînd să-l împuști pe Pantelimon ?
SERG. MAJOR : Nu. Dacă aș fi volt, mi-era foarte lesne, și nimeni
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n-ar fi putut să mă tragă la răspundere. Pantelimon era cu arma în 
mînă în cubeaua podului caselor lui Tache Dorin și eu mă aflam 
deci în legitimă apărare. Un glonț de carabină și se isprăvea. Dar 
n-am voit să-l omor. Am tras un glonte în streașină casei și alte 
două în pod. Pe el l-am cruțat și am răgușit tot somîndu-1 să se 
predea.

REPORTER : Spune drept, d-le Ionescu, ceva bătaie nu i-al tras ? 
Spune-mi mie, în particular.

SERG. MAJOR : Asta mi-1 crucea că nici nu l-am atins. După cum 
v-am spus, cînd am intrat în casă și l-am întrebat :

„Cine ești tu ?" el mi-a răspuns — astea-s cuvintele lui : „Stațl că 
vă spun frumos. Eu sînt Toader Pantelimon. Dar să nu mă bateți0. 
Atunci eu l-am sărutat și ca să-i arăt prin aceasta că — cum să 
zic — eu m-am înfrățit cu el și că nu-i voi atinge nici un fir de păr.

REPORTER : Dar ceilalți care erau cu d-ta 7
SERG. MAJOR : Ceilalți n-au voit să-l bată, dar, în primul mo

ment, încercaseră să-l cam întindă de mîini, răstindu-se. Dar repede 
i-am dat la o parte. Ba, mai mult, cum Pantelimon fusese surprins 
cu șireturile ghetelor desfăcute, am pus pe un inferior de i le-a în
cheiat. Apoi l-am scos afară din casă.

REPORTER : Acum o să iei premiul de 3 000 de lei, «-ta și to
varășii d-tale.

SERG. MAJOR : (se înroșește) : De, cum or vrea ăi mari.
REPORTER : Trebuie să vrea. După sfînta dreptate, d-tale ți se 

cuvine.
SERG. MAJOR : Am șl muncit mult, d-le. Mi-am expus și viața. 

Ehei, cîte drumuri am bătut prin județ.
REPORTER : Am să te fac cunoscut prin gazetă. Mai cu seamă 

că te-ai purtat omenește cu Pantelimon.
SERG. MAJOR : Mal scrițl și de bine, că destul ne-ați bîrfit pe 

noi, jandarmii.
REPORTER : Lasă d-le Ionescu, că numai bîrfeli n-au fost cele 

ce s-au scris despre jandarmeria română. Dar nu se poate numi 
oi țigăi, mai se găsește și prin corpul dv. cîte un cavaler cum e 
căpitanul d-tale șl cîte un creștin de treabă ca d-ta.

SERG. major î Vă mulțumesc.
M) Referire la principalul său urmăritor de care avea cunoștință 

pînă la ora aceea : căpitanul Sandu Chiriac.
»•) De mult visase Pantelimon la o călătorie cu automobilul jan

darmeriei. dar nu în condițiile acestea.
M) „Dimineața*' 25 noiembrie 1911.

(VA URMA)
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Ministrul poștelor și teleco

municațiilor, Mihai Bălănes- 
cu, care a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică, la invitația 

-ministrului telecomunicațiilor 
al U.R.S.S., Nikolai D. Psur- 
țev, s-a înapoiat joi în Capi
tală.

în timpul convorbirilor care 
au avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme refe
ritoare la dezvoltarea îri‘ con
tinuare a legăturilor în acest 
domeniu între România și U- 
niunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Bănea- 
sa, printre persoanele oficiale 
prezente se aflau și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

In județul Mehedinți au avut 
loc în aceste zile numeroase ma
nifestări consacrate împlinirii a 
120 de ani de la revoluția din 
1848. La Strehaia, Baia de A- 
ramă, Izvema, Burila Mare și 
Hinova a fost expusă conferin
ța „Revoluția de la 1848 în 
Țările Române". Simpozioane cu 
tema „File memorabile din cro
nica lui 1848“ au fost organiza
te la Orșova și Vînju Mare. La 
clubul constructorilor de la 
șantierul Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier s-a desfășurat seara literară 
„Poeți și prozatori din genera
ția lui 1848". La Tr. Severin a 
fost deschisă expoziția „120 de 
ani de la Revoluția din 1848“, 
care a fost vizitată de mii de lo
cuitori ai orașului.

La Filiala locală a Academiei 
a avut loc joi o sesiune științi
fică consacrată împlinirii a 150 
de ani de la nașterea savantului 
Iqh Ionescu de la Brad, fost 
j,.ofesor la Academia Mihăilea- 
nă din Iași.

Au participat academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior și mediu, oameni 
știință și cultură, studenți.

In cadrul simpozionului 
fost susținute comunicări 
pre figura lui Ion Ionescu

de

au 
des- 

de 
la Brad ca profesor, economist
și statistician, promotor al agri
culturii, zootehniei și mecani
zării agriculturii, militant 
tărîmul social-politic.

pe

dan- 
lîngă

Pe șantier
Expoziția „Tehnica

se însușește încă din

anii de școală"
In corpul C al ma

relui Complex expo- 
zițional din Piața Scân
teii e un du-te-vi- 
no continuu. Sosesc 
camioane, elevi în sa
lopete, împreună cu 
maiștrii lor, le des
carcă cu grijă — ma
chete, aparate, unel
te, panouri... Le des
carcă cu grija pe 
care o are creatorul 
pentru opera sa ; au
torii acestora sînt în
șiși elevii școlilor 
profesionale și tehni
ce, ai liceelor de spe
cialitate.

Corpul expozițio- 
nal arată ca un șan
tier. Cîteva zeci de 
elevi și profesori lu
crează ne întrecute. 
Se poate afirma fără 
rezerve: expoziția
este cu desăvîrșire a 
elevilor — de la ex
ponate și pînă la a- 
șezarea lor pe po
dium. Bineînțeles, în
drumați și ajutați de 
profesori și maiștri. 
Profan în 
n-ai cum înțelege 
prea bine ce repre
zintă fiecare exponat 
din miile care sînt 
aduse în incinta ex
poziției. Citești expli
cațiile, școala de un-

tehnică,

ar 
Si-

de vin, numele auto
rilor și nu ceri expli
cații, te jenezi: toți 
sînt foarte ocupați și 
n-are rost să le ră
pești din timp acum. 
Mai ales elevii de la 
Școala tehnică de ar
hitectură și construc
ția orașelor sînt cei 
mai ocupați. Pînă de 
curînd și-a spus cu- 
vîntul clasa de pro- 
iectanți, împreună ev 
profesorul lor, 
hitectul Iosub
mondy; de fapt „ar
hitectul șef" al expo 
ziției. Ei au lucrat 
încă din aprilie la 
proiectul 
Le-a fost solicitat a- 
jutorul și ei l-au dat 
cu plăcere. De fapt, 
cînd veți vizita expo
ziția, veți înțelege că, 
deși nu .semnează ni
căieri, elevii de la 
arhitectură expun în 
întreaga expoziție, 
concepția și sistema
tizarea aparținîndu-le 
în întregime. Acum 
au intrat „în rol" de
coratorii — tot elevi 
de la arhitectură — 
cu fantezia și cu... 
activitatea concretă. 
Deci, îi puteți trece 
și pe ei printre expo
zanți. Și, bineînțeles,

expoziției.

Ansamblul de cîntece și 
suri „Abrașevici" de pe 
Combinatul agricol-industrial 
„Tamiș“ din Pancevo — Iugos
lavia, care întreprinde un turneu 
în județul Bihor, a prezentat joi 
seara primul său spectacol fol
cloric pe scena Casei de cultu»ă 
din orașul Dr. Petru Groza.

Un numeros public a apla
udat măiestria cu care artiștii 
oaspeți au interpretat cîntece și 
dansuri ale popoarelor Iugosla
viei.

Conducerea muzicală a apar
ținut lui Maxa Popov, regia lui 
George Zoikici, iar scenografia 
a fost semnată de Dobrivoe Put- 
nici, de la Ansamblul „Kolo“ 
din Belgrad.

• Turneul internațional de 
box organizat de federația 
noastră de specialitate se va 
desfășura între 4 și 7 iulie la 
Constanța. La acest turneu și-au 
anunțat participarea boxeri va
loroși din Olanda, Danemarca, 
R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Bulgaria, Belgia, Ungaria 
și Tunisia. Pe lista participan- 
ților figurează numele cunoscu- 
ților pugiliști Huppen, Lubbens 
(Olanda), învingătorul sovieticu
lui Emilianov, Klenovics (Unga
ria) și alții. La acest turneu țara 
noastră va fi reprezentată de cei 
mai buni pugiliști cu excepția 
lui Ciucă, care se află în exa
mene, și a lui Chivăr, învins 
prin K.O. în turneul din Tunisia.

• în localitățile din Delta Du
nării a început un mare concurs 
de bărci pescărești.

Concursul se desfășoară în 
două etape — prima pe locali
tăți pînă la 10 iulie, iar a doua 
la 21 iulie cu participarea pri
milor clasați în etapa întîi — și 
este deschis tuturor tinerilor 
(băieți și fete), la probele de 
lotci pe distanțe variind între 
300 și 3 000 m.

Joi, o delegație a Comitetu
lui foștilor deținuți antifas
ciști din România, condusă de 
Gheorghe Vasilichi, membru 
al Comitetului, a plecat în 
R. F. a Germaniei pentru a 
participa la o manifestare a 
rezistenței europene contra 
renașterii nazismului șl fascis
mului, ce va avea loc la 23 
iunie pe teritoriul fostului la
găr Dachau.

■
(Agerpres)

Uzina și

șantier
(Urmare din pag. I)

faziale, a circa două treimi din 
suprafața cultivată.

In primăvara acestui an, sece
tei i-a fost pusă stavilă pe a- 
proape un milion de hectare. Ca 
și cu alte prilejuri, în această 
amplă acțiune muncitorii au 
fost mereu alături de frații lor, 
lucrătorii ogoarelor. O dovadă o 
constituie și faptul că înzecin- 
du-și eforturile pentru realizarea 
sarcinilor ce le reveneau cu un 
număr redus de utilaje, nume
roase uzine, fabrici, organizații e- 
conomice, unități militare au tri
mis să lucreze, temporar, în agri
cultură mijloace mecanice și me
seriași. Treisprezece trenuri cu 
655 vagoane cisterne au trans
portat, zi de zi, apa de la zeci 
de kilometri pentru a uda su
prafețele de legume cultivate de 
cooperatorii din lanca, Cobadin, 
Ciulnița, Slobozia, Poiana Mare 
sau Odobești. Toate acestea au 
făcut ca efectele secetei să fie 
mult diminuate, să se 
dezvoltare normală 
Toate acestea reflectă 
ea oricînd efectul

asigure o 
plantelor, 

mai mult 
eforturilor

• Turneul balcanic feminin de 
baschet va avea loc între 29 iu
nie și 1 iulie în orașul Split. La 
turneu participă echipele Ro
mâniei, Bulgariei, Iugoslaviei și 
ca invitată în afară de concurs 
echipa Italiei. In prima zi vor 
avea loo întîlnirile : Bulgaria- 
Italla șl Românla-Iugoslavia. A 
doua zi echipa României va juca 
cu cea a Bulgariei, iar Italia va 
întîlni Iugoslavia. Ultima zi

nu îi vom uita nici 
pe autorul afișului, 
elevul Lucian Florea 
din anul II A, pe cei 
care au conceput in
signa, diplomele de 
premiere, invitațiile.

Poate rîndurile a- 
cestea apar puțin or
ganizatorico - gospo
dărești. Dar nici 
n-am intenționat să 
fie altfel. Despre ex- 

. poziția propriu-zisă 
— organizată sub pa
tronajul Ministerului 
Învățămîntului și al 
C.C. al U.T.C. — 
despre expozanți și 
exponate vom scrie 
la data deschiderii — 
în 30 iunie. Pînă a- 
tunci, lucrările pe 
„șantier" continuă. 
Vizitatorii, mai cu 
seamă elevii, vor a- 
vea ocazia să vadă

cu ce se îndeletni
cesc colegii lor din 
școlile profesionale și 
tehnice în orele de 
lucrări practice și în 
cercurile tehnice, să 
le aprecieze îndemâ
narea și pasiunea. 
Vor fi aici reprezen
tate toate sectoarele 
în care școlile profe
sionale, tehnice și li
ceele de specialitate 
pregătesc muncitori și 
tehnicieni. O geogra
fie originală a mese
riilor din care vor 
avea multe de învă
țat cei ce se află în 
pragul alegerii profe
siei. Expoziția este 
un excelent cabinet 
al orientării profe
sionale, unde-i invi
tăm să ceară „con
sultații" pe tineri, pe 
părinții și dascălii lor.

L. LUSTIG

Dacă al descoperit lașul în 
anotimpul verii, cînd teii Co- 
poului risipesc vrajă și mires
me, farmecul său inedit te ur
mărește obsedant. Nici nu-1 pă
răsești bine și dorința de a-1 
revedea iarăși și iarăși, cu toa
te locurile lui minunate și at
mosfera aceea ce nu se poate 
reda decît în multe cuvinte, îți 
pune stăpînire pe suflet.

Am sosit în Iași spre seară. 
In lumina albastră a amurgu
lui de vară biserica Trei Ie
rarhi pare lucrată în filigran. 
Ceasul de la Palatul 
măsoară timpul și, la 
oră întreagă, rotundă, primele 
acorduri ale Horei Unirii picu
ră în aer. Catedrala se înalță 
sobră și tăcută. O atmosferă 
de calm cuprinde totul deși nu 
sînt puțini oamenii care, ca în 
orice alt oraș, la o asemenea 
oră forfotesc în toate direcții
le. Reporterul alege și el o di
recție — metaforic vorbind — 
aceea a orașului estival, a afi
șului său cultural și artistic, a 
vieții sale spirituale.

Nu fac do< pași și aflu de pe 
afișul Casei de Cultură a tine
retului că „Clubul celor 7 
arte“ prezintă o seară de poe
zie. Ajung la Casa de cultură. 
Sala plină, arhiplină. Seara de 
poezie a început. Actorii Tea
trului Național din Iași citesc 
din versurile unor tineri poeți 
— Daniel La seu și Gheorgho 
Lupu și. o dată cu comentarea 
sugestivă a textului de către 
muzică, înțeleg repede semni
ficația denumirii de „club al 
artelor". In lumina slabă deslu
șesc picturi care acoperă trei 
dintre pereții încăperii. Ochii 
mi se opresc pe una dintre ele 
care mi se pare odihnitoare șl 
fascinantă, revelatorie parcă. 
„Clubul celor 7 arte" — mă in
formează metodista Casei de 
cultură — are o istorie scurtă. 
Și-a început activitatea în luna 
martie și a cunoscut repede un 
mare succes. lașul crează poe
zie și poeții săi simt nevoia 
să-și confrunte creația cu pu
blicul".

Și — cu adevărat — cercetînd 
programele de activitate pe 
toată această perioadă am vă
zut că serile de poezie au fost 
dintre cele mai frecvente și că 
ele se desfășoară după un sis
tem, aș zice competițional. fiind 
organizate de cîteva grupuri:

culturii 
fiecare

grupul „Lunar 11* compus din 
5 poeți ; grupul „Nocturna", 
grupul „Poesis" ; grupul poeți
lor cu renume deja constituit : 
Horia Zilieru, Corneliu Sturzu, 
Dan Laurențiu. Ședințele de
curg după un anumit ritual ca
re suferă schimbări în raport 
cu inițiativa grupului organi
zator. Astfel, la un» din seri
le de poezie organizate de „Lu
nar 11“, fondul muzical al ver
surilor l-au constituit bucățile 
clasice interpretate de corul 
conservatorului. Și, fiindcă este 
vorba de un club care poartă 
un nume deosebit, este firesc 
ca fiecare dintre cele 7 arte

— prezintă formația de teatru 
a Uzinei Metalurgice — „Cînd 
vine barza" — comedie în două 
părți de Andrâ Roussin — pre
zintă formația de teatru a Ca
sei de cultură a tineretului. 
Aici mă opresc nu numai fiind
că impresia mea e deja for
mată, ci fiindcă doresc amă
nunte. Sînt infprmată că la 
Casa de cultură funcționează 
trei formații de teatru, condu
se fiecare de cîte un actor, că 
de curînd la festivalul de la 
Cluj s-a obținut premiul spe
cial pentru regie cu piesa „Mo- 
na Lisa" scrisă de studentul 
Aurel Bruma.

I AȘU L
în arena
estivală

să se bucure de atenția spe
cială a tinerilor.

Muzica este la fel de îndrăgi
tă ca și poezia. Funcționează 
aici cursul de „Istoria muzicii" 
(ținut de profesorul univ. Geor
ge Pascu, și care a ajuns cu 
prelegerile la epoca clasicis
mului). au loc recitaluri de 
canto susținute de soliștii Ope
rei de Stat din Iași, seri de 
muzică ușoară franceză etc. ; 
există, ca la orice casă de cul
tură, formații de muzică ușoară 
și populară.

Arta cu atracție cel puțin 
egală ou poezia pentru ie
șeni — elevi, studenți mun
citori — este teatrul. Poți 
vedea aici spectacole dintre ce
le mai bune. Răsfoiesc progra
mul : „Opinia publică" — pre
zintă Teatrul Național din Iași 
— „Sosesc diseară — comedie 
în 3 acte de Tudor Mușatescu

Miercurea este ziua filmelor 
a filmelor de calitate însă. 

„Am întîlnit țigani fericiți". 
„Cei 7 samurai", „Un bărbat șl 
o femeie". Filmele sînt prece
date de conferințe. înainte de 
„Topkapl", lectorul universi
tar și directorul Casei de Cul
tură — Pavel Florea — a pre
zentat impresii de călătorie din 
Istanbul.

Pictura, arhitectura, sculptu
ra, sînt comentate într-un curs 
de istoria artelor. Sala de poe
zie servește în același timp 
drept expoziție pentru lucrări
le pictorului Nicolae Constan
tin, lucrări ce au cunoscut o 
primă prezentare la cofetăria 
cu tradiție boemă „Amandina".

programează întîlnirile Italia- 
România și Iugoslavia-Bulga- 
ria.

• La Berlin a început un 
mare concurs internațional de 
atletism la care participă spor
tive și sportivi din 15 țări, prin
tre care și România.

O comportare excelentă 
avut atleta română Ileana 
lai, care a cîștigat proba «« 
800 m cu timpul de 2’02”6/10. Re
zultatul lui Silai reprezintă cea 
mai bună performanță mondia
lă a anului și un nou record al 
României (vechiul record îi a- 
parținea cu 2’05”3/10). Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
Gommers (Olanda) — 2’03”l/10 șl 
Schmidt (R. D. Germană) — 
2’03”2/10 (nou record al ~ ~
Germane).

a 
Si
de

R. D

dispu- 
locală

• La Stara Zagora s-a 
tat meciul dintre echipa 
Beroe și formația română Farul 
Constanța, contînd pentru „Cupa 
Balcanică" la fotbal. Victoria a 
revenit fotbaliștilor bulgari cu 
scorul de 2—1 (1—0).

• Numeroși spectatori au 
urmărit la Helsinki întâlnirea 
internațională de fotbal dintre 
selecționatele Finlandei și Bel
giei, contînd pentru grupa a 
Vl-a a preliminariilor campiona
tului mondial. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 2—1 
(0—1). Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Vrindt (min. 85) 
și Polleunis (min. 89). Pentru 
echipa Finlandei a înscria Flink 
(min.

Pronosticul nostru pentru concursul

etapa din 23 iunie

15).
(Agerpres)

„Pronosport" nr.

1968

25

Cehoslovacia — Brazilia 
Bologna — Inter 
Milan — Torino 
Foggia — Palermo 
Genoa — Messina 
Livorno — Catania 
Modena — Venezia

satul

comun

X 
1 
1
X
1
1
1

dinconjugate ale muncitorilor __
fabrici cu cele ale țărănimii ; re
coltele bune ce se vor obține 
constituind rodul preocupărilor 
permanente depuse de partid și 
de stat, pentru dezvoltarea unei 
puternice baze tehnico-materiale 
a agriculturii, pentru continua 
perfecționare a metodelor de 
muncă.

Situația dificilă creată anul a- 
cesta în agricultura țării noastre 
ca urmare a secetei a scos preg
nant în evidență importanța pe 
care o are crearea unui amplu 
sistem de irigare. In acest sens, 
suplimentarea încă din prezentul 
cincinal a sarcinilor prevăzute, 
realizarea pînă în 1975 a peste 
trei milioane de hectare supra
față irigată, vor crea premize 
certe pentru ridicarea continuă 
a producției agricole. Se înțe
lege că, peritru îndeplinirea e- 
xemplară a acestei sarcini econo
mice deosebite, conjugarea efor
turilor muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din uzinele con
structoare concretizată în spori
rea capacităților de producție și 
îmbunătățirea indicilor calitativi 
de funcționalitate cu cele ale ță
rănimii apare ca o necesitate

Potenza — Reggina
Monza — Lecco
No var a — Catanzaro 
Perugia — Bari 
Reggiana — Lazio
Verona — Padova

2
1
1
X
1
1

impusă deobiectivă ; necesitate
strădania întregului popor pen
tru asigurarea unei eficiențe ri
dicate a fiecărui sector de pro-

Lingvistica matematică
(Urmare din pag. I) 

găm de seamă că „o“ din limba română a dispărut, ordinea „zi 
frumoasă" s-a schimbat în ordinea „frumoasă zi". Deci, pentru 
a traduce din limba română în limba rusă nu e destul să știu că 
„o* se zice „adin", „zi" se zice „deni", ci trebuie în plus să 
știu că „o” dispare la traducere, că adjectivul în limba rusă se 
pune înaintea substantivului. Cu alte cuvinte trebuie să cunosc 
gramatica celor două limbi. A cunoaște gramatica unei limbi este 
o operație de lingvist. Dar a cunoaște gramatica unei limbi în 
așa fel incit cunoștințele noastre să fie transmise mașinii este o 
operație tot de lingvist, dar de lingvist care a înțeles ceea ce 
în matematică se cheamă exactitate, preciziune, rigoare. A face ling
vistică cu acel suport de precizie, exactitate, rigoare specifice ma
tematicii se cheamă a face lingvistică matematică. Traducerea cu 
calculatorul, așa numită traducere automată, e posibilă dacă ea 
e pregătită de un lingvist matematician. Adică de cineva care a 
învățat lingvistică avînd suport de matematician. Iată o meserie 
nouă. La facultățile de matematici din țară există cursuri de ling
vistică matematică. Și noi avem în țara noastră o frumoasă școală 
de lingvistică matematică condusă de prof. Solomon Marcus de 
la Universitatea din București. Un număr mare de matematicieni 
tineri fi mai ales foarte tineri au început să lucreze în acest do
meniu. Iată o meserie care nu exista pe vremea cînd eram student, 
dar care are nevoie de un număr mare de oameni care să pregă
tească traducerea din alte limbi în limba română și din limba 
română în alte limbi.

ducție în parte, deci șl a pro
ducției agricole indispensabile 
hranei populației, economiei în 
general.

îmbinare

Etica muncii impune o înaltă
responsabilitate socială

(Urmare din pag. I)

burse. Țara noas- 
anual 12 200 lei 

student și aproape 
ei pentru un elev din

Cheiurile portului Constanța I 
cunosc o permanentă și fe- I 

brilă activitate |

Mahmudia —
port fluvial

Pe brațul Sf. Gheorghe, în a- 
propiere de localitatea Mahmu
dia, se află în construcție un mo
dem port fluvial. La Direcția 
navigației fluviale Galați sîntem 
informați că noul port de pe 
harta țării se construiește ca ur
mare a deschiderii exploatării u- 
nei importante mine de calcar, 
care va aproviziona Combinatul 
siderurgic de la Galați. Lucră
rile de amenajare vizează con
strucția unui chei înclinat cu o 
lungime de 400 metri, 8 dane de 
încărcare dotate cu macarale 
portal, linii transportoare meca
nizate între carieră fi port eto.

V. MOINEAGU

armonioasă
a intereselor generale

și individuale
(Urmare din pag. I)

Sîmbăta în general se dan
sează. Sala Casei de cultură a 
tineretului este foarte solicita
tă, fiind una dintre putinele 
săli din oraș. Tinerii însă vor 
toți să danseze și asta nu nea
părat numai sîmbăta. „Dacă în 
urmă cu cîțiva ani erau 10 săli 
de dans și numai puține gră
dini speciale pentru așa ceva, 
acum au rămas doar 2—3 — 
semnala Mihai Cocea — secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina metalurgică — restul au 
fost transformate în cămine, 
tipografii etc. Clubul Fabricii 
de panificație este nefolosit — 
la fel grădina cinematografului 
Republica" (Asta te pune pe 
gînduri într-un oraș cu peste 
50 000 de locuitori dintre care 
mai mult de jumătate sînt ti
neri).

Inițiativa „Clubul celor T

In inima
Vă amintiți secven

ța din Neamul Șoi- 
măreștilor în care că
petenia cazacilor, 
pă ce a răpit-o 
Magda boierului 
făcut acesteia o 
monstrație de călărie 
intr-o poiană de ne
asemuită frumusețe ? 
Secvența a fost fil
mată lingă Sighișoara, 
pe platoul de pe cul
mea Braiter. Din loa 
în loc, stejari seculari 
măcinați de trecerea 
timpului își dezvăluie 
In mijlocul vegetației 
abundente halucinan
ta expresie ce oferă 
locului atribute dan
tești. Aici tinerii din 
municipiu au amena
jat printr-o muncă a- 
siduă un complex

du-

i-a 
de

beneficiază de 
tră cheltuiește 
pentru un s' , „
1 200 de lei pentru un elev din 
școlile de cultură generală. în 
fața acestei realități ai sentimen
tul deplinei satisfacții, și dacă 
lucrezi în învățămînt, te simți o 
dată în plus dator să slujești 
școala cu dăruire și competență, 
să-i fi total devotat. De ce am 
făcut această ultimă afirmație ? 
Pentru că mi se pare cu totul și 
cu totul firesc ca omul să mun
cească într-un singur loc, să fie 
retribuit într-un singur loc, po
trivit pregătirii sale și valorifică
rii acesteia. Observația făcută la 
plenara partidului privind efec
tul negativ al cumulului este de
plin justificată. Nu se poate lucra 
bine avînd concomitent mai mul
te funcții. O spun din proprie ex
periență. Cu ani în urmă, eram și 
director al Institutului geologic

și profesor la facultate. Trebuie 
să mărturisesc că mi-era greu să 
fac față pe deplin sarcinilor din 
aceste două domenii de activita
te și cînd s-a pus problema ca 
funcția de director de institut să 
fie cea principală iar cea de pro
fesor, secundară, am renunțat Ia 
prima în favoarea profesoratului. 
De 40 de ani lucrez în învăță
mânt, m-am dedicat învățămîntu- 
lui și doream să mă dedic în 
continuare învățămîntului. Con
sider că nu am procedat rău. 
Dimpotrivă, aceasta a fost în fo
losul activității didactice, a stu
denților și a mea, întrucît am pu
tut consacra tot timpul meu 
muncii științifice și profesorale.

Am amintit acest element per
sonal pentru a întări adeziunea 
la măsurile dezbătute la recenta 
plenară a partidului, măsuri care, 
după părerea mea, vor avea e- 
fecte pozitive pentru cadrele ti
nere care vor fi stimulate să a- 
corde o mai mare grijă pregătirii 
și activității lor profesionale.

nerale și individuale prin asigu
rarea unei legături directe din
tre venituri și contribuția reală 
pe care fiecare salariat o aduce 
la activitatea economică sau de 
altă natură în societatea noastră, 
constituie un puternic stimulent 
al energiilor creatoare, asigură 
cadrul necesar pentru participa
rea activă a tuturor cetățenilor, 
la rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale statului. Ce 
poate fi mai normal, mai echita
bil, decît faptul că fiecare mem
bru al societății va fi retribuit 
în funcție de contribuția pe care 
o aduce la locul său de muncă ? 
Acest lucru îl va cointeresa di
rect să-și perfecționeze neconte
nit pregătirea profesională, să-și 
intensifice eforturile pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin.

Sînt cunoscute eforturile pe 
care partidul și statul nostru le 
fac pentru creșterea bunăstării

celor ce muncesc. Sursa sigură a 
creșterii veniturilor populației 
este dezvoltarea necontenită a 
producției materiale. De aceea, 
salutăm cu căldură măsurile în
treprinse în condițiile Specifice 
ale acestui an pentru echilibra
rea] producției între diferitele sec
toare ale economiei, astfel îneît 
obiectivele care au fost stabilite 
să fie îndeplinite. Și noi, sala- 
riații de la Uzinele „Electropu- 
tere", am analizat la fiecare loc 
de muncă posibilitățile de supli
mentare a planului de producție 
pe 1968, de sporire a produselor 
destinate exportului. Consider că, 
punînd în valoare toate rezerve
le de care dispune uzina pentru 
realizarea unui volum mai mare 
de produse de calitate superioa
ră și cu cheltuieli cît mai mici, 
dăm o garanție materială adeziu
nii noastre la recentele măsuri 
inițiate de partid,\ ne aducem o 
contribuție sporită la propășirea 
și înflorirea patriei.

arte* este excelentă. Forța «1 
magnetizatoare face insuficien
tă însă sala în timpul verii. 
Mulți tineri au sugerat ca „fo
carul" ei să fie mutat în timpul 
sezonului estival în aer liber. 
Ce spectacole reconfortante, 
mult iubite de public, ar re
zulta din confluența acestei ini
țiative cu splendidul decor al 
naturii!

Sezonul estival ieșean a pre» 
văzut seri de poezie la telul 
lui Eminescu, unde își vor da 
concursul actorii Teatrului Na
țional și Corul Filarmonicii — 
dar transferarea lor din sală 
în aer liber se face parcă... cu 
oarecare încetineală. Stagiunea 
cultural-artistlcă a verii îmbră
țișează — am fost asigurată de 
Comitetul Județean U.T.C. — șl 
alte aspecte : carnavale ale ti
neretului la ștrandul orașului, 
prezentări de pictură la cofe
tăria cu tradiție boemă — ^A- 
mandina" ; dezbateri tinerești pe 
diferite teme, duminici cultu
ral-sportive etc. Intenții bune 
și foarte bune pe care ești în 
stare să le aplauzi fără șovăire 
dar ai Imediat o strîngere de 
inimă văzînd că în plin sezon 
estival ți se vorbește despre ele 
la capitolul „proiecte".

Dar spectacolele ? Ce u to- 
tîmplă cu spectacolele ? Scene
le din aer liber pe care ieșea
nul le solicită o dată cu pri
mele raze de soare ale primă
verii sînt simple improvizații. 
Fără cabine pentru actori, fără 
posibilitatea montării luminilor 
sau a instalațiilor sonore. Și ca 
și cînd nu ar fi suficient, in
spectorul Florin Grinea de la 
Comitetul pentru Cultură și 
Artă mă informează că nu s-a 
ajuns la nici o soluție în legă
tură cu sezonul estival teatral, 
„deoarece cei de la direcția 
teatrelor aplică prost legea 
concediilor, fn loc să plece toți 
într-o lună se pleacă în rata. 
Formațiile se descompletează — 
spectatorii suferă". De fapt des
pre teatru am maj auzit nemul
țumiri. Premiere puține — cei 
ce aleg repertoriul nu văd la
șul diferențiat pe vîrste etc. 
M-am uitat de curiozitate pe 
un afiș din săptămîna respec
tivă.. De sus și pînă jos „Lun
gul drum al zilei către noapte" 
de Eugen O’Neill. Piesă remar
cabilă — e drept dar de ce nu 
se intercalează cu alte specta
cole — și fără să vreau m-am 
gîndit că e cu adevărat cam 
lung drumul...

Ar trebui făcut ceva... Ar fi 
păcat ca un oraș în care tine
rii sînt atît de îndrăgostiți da 
artă; cu atîta Inițiativă și dra
goste de frumos să nu se bucu
re de un sezon estival cultural 
și artistic pe măsura Imenselor 
posibilități materiale șl umane 
pe care le are. In arena estiva
lă lașul trebuie să fie prezent 
cu tradiția și inovația sa, cu 
spiritul său mereu creator și 
înnoitor, cu fantezia și, mai a- 
les, cu arta sa întotdeauna de 
calitate.

SABINA CĂRĂUȘU

pădurii
sportiv cu terenuri de 
fotbal, handbal și vo
lei. In afară de pote
cile care pot fi stră
bătute numai pe jos, 
spre locul amintit 
înainta pieptiș un 
drum impracticabil 
pentru autovehicule.
La chemarea Comite

tului municipal al 
U.T.C. sute de tineri 
din întreprinderile și 
școlile municipiului 
și-au unit forțele a- 
menajînd spre platou, 
prin pădure, un diurn 
de acces pe o distan
ță de peste 2 km. De 
reținut, că la bifurca
rea cu șoseaua spre 
Mediaș, există un 
camping de unde cu 
autoturismul, turiștii 
autohtoni și străini

pot folosi acest drum 
pentru incursiuni în 
mijlocul peisajului a- 
mintit. Sperînd într- 
un sprijin al Consiliu
lui popular municipal, 
tinerii vor să-și con
struiască o cabană 
proprie, să transforme 
locul într-un punct 
turistic atractiv, unde 
să reînvie tradiția ves
titelor maialun sight- 
șorene. Dat fiind in
teresul pentru peisa
jul deconectant, o- 
dibuitor, avînd in ve
dere posibilitățile ma
teriale prin amenaja
rea unui camping sus 
la Braiter, nu ar fi 
nimic de pierdut,

a pogAceanu

ANUNȚURI
GRUPUL ȘCOLAR FORESTIER BUCUREȘTI 

str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 9, Sectorul III — București

Anunță ținerea examenului de admitere în anul I la 
ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI ȘI UCENICE LA 
LOCUL DE MUNCĂ între 1—12 iulie 1968 pentru meseriile 
TIMPLAR DE MOBILA și ARTICOLE TEHNICE.

Pot candida absolvenți ai școlii elementare de 8 (7) ani 
între 15—18 ani împliniți în cursul anului 1968 (1 ianuarie— 
31 decembrie).

înscrierile se fac pînă la 30 iunie 1968 prin următoarele 
întreprinderi: IPROFIL București, IPROFIL 
nului București, IPROFIL Butoiul, IPROFIL 
București — Pipera.

Informații suplimentare se pot lua de Ia 
care au sarcina să recruteze, sau de Ia secretariatul școlii, 
zilnic între orele 8—14 Ia telefon 35 56 60.

Tehnica Lem-
Mizil și C.I.L.

întreprinderile

Absolvenții școlii generale de 8 ani în vîrstă de pînă ța 
18 ani din mediul rural au posibilitatea să se pregătească 
pentru cooperativele sătești într-una din specialitățile : con
tabil, merceolog și meseriile — vînzStor in magazine sătești, 
vînzător, în librării sătești, ospătar, bucătar, cofetar-patiser, 
croitor confecții pentru bărbați, croitor confecții pentru fe
mei, cismar, brutar, cojocar, zugrav, tinichigiu, tîmplar, coa
for și frizer, prin școlile organizate de Centrocoop.

Concursul de admitere va consta în probe scrise și orale 
la limba română și matematică din materia prevăzută pen
tru clasele V—VIII.

Pentru informații suplimentare și înscrieri candidații se 
vor adresa cooperativelor de consum sau uniunilor județene 
ale cooperativelor de consum în raza cărora domiciliază.

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARAGIALE" BUCUREȘTI

Concursul de admitere pentru anul universitar 1968/1969 se 
va ține la specialitățile :

— Artă dramatică
— Arta operatorului de film
în perioada 10—25 iunie a.c. între orele 10—14 se primesc 

înscrieri zilnic la sediul Institutului din B-dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1.

Concursul de admitere se va desfășura în două etape: pri
ma eliminatorie — are loc între 29 iunie — 3 iulie a.c. cînd se 
vor susține probele de aptitudini și a doua între 5—15 iulie 
1968.

I
 Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Insti- | 
tufului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" | 
din București (telefon 14.71.93).



Vizita tovarășului Alexandru
Bîrlădeanu iu $.11. A.

Ciocniri între
studenți și poliție 
la Rio de Janeiro

Imaginea acestei străzi din 
Saigon vorbește elocvent 
despre acțiunile ofensive 
ale forțelor patriotice care 
dețin inițiativa și care au 
transformat realmente ca
pitala sud-vietnameză in

tr-un oraș de front.

Grele pierderi
americane
în Vietnam

Continuîndu-și seria atacu- 
i ilor asupra pozițiilor ameri- 
cano-saigoneze, unitățile Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat 
miercuri cu foc de mortiere 
cinci localități de pe cuprin
sul țării. Mai mulți militari a- 
mericani au fost uciși sau ră
niți, în timpul unei explozii 
la yn depozit de muniții de ia 
baz’a aeriană americană de la 
Tan Son Nhut.

Un comunicat dat publici
tății de agenția VrN.A., care 
citează agenția de • presă ~ Eli
berarea, arată că, în săptă- 
mîna care s-a încheiat la 7 iu
nie, în partea de nord a pro
vinciei Quang Nam au fost 
scoși din luptă 432 soldați și 
ofițeri americani și au fost dis
truse 19 avioane. în urma 
unei serii de atacuri asupra 
pozițiilor americano-saigoneze 
din provincia Kan Tho, desfă
șurate între 5 și 13 iunie, au 
fost scoși din luptă 700 soldați 
și ofițeri inamici, au fost dis
truse sau avariate 10 avioane 
și scufundată o navă de 
război. Patrioții au capturat o 
importantă cantitate de arme 
și alt material de război.

Remanierea
guvernului grec

Au fost introduși 10 noi miniștri
și miniștri adjuncți

Joi dimineață miniștrii cabinetului grec și-au de
pus demisiile premierului Papadopoulos pentru a-i 
da acestuia posibilitatea să treacă la o remaniere a 

acestei remanieri tehnice nu au

în fața clădirii Ministerului 
brazilian al Educației, aflată 
pe una din străzile principale 
din Rio de Janeiro, a avut 
Ioc o puternică demonstrație 
studențească, care s-a desfă
șurat sub lozincile reorganiză
rii sistemului de învățămînt 
Detașamentele de poliție la 
care au apelat autoritățile au 
făcut uz de grenade cu ga
ze lacrimogene și de bastoane 
de cauciuc pentru a-i dispersa 
pe demonstranți.

Aproximativ 22 ide persoa
ne au fost rănite în timpul 
ciocnirilor. Poliția a operat 
numeroase arestări. Manifes
tațiile studențești de miercuri 
au paralizat activitatea co
mercială în centrul fostei ca
pitale braziliene. Comitetul 
studențesc de organizare a 
anunțat pentru vineri o nouă 
manifestație. Potrivit agen
țiilor de presă, demonstrațiile 
de miercuri au fost cele mai 
puternice din luna aprilie. 
Studenții cer majorarea fon
durilor destinate învățămîn- 
tului.

WASHINGTON 20. — Trimi
sul special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu transmite : la 19 iunie, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, care în
treprinde o vizită în S.U.A., în
soțit de un grup de oameni de 
știință, a avut o întrevedere cu 
dr. Donald Hornig, consilier spe
cial al președintelui S.U.A., direc
tor oficial pentru știință și tehno
logie al Casei Albe.

Cu acest prilej, a avut loc un 
larg schimb de păreri cu privire 
la problemele cooperării tehnico- 
științifice dintre România și Sta
tele Unite. Din partea română la 
întrevedere au participat Come- 
liu Bogdan, ambasadorul țării 
noastre la Washington, precunj și 
specialiști români.

Din partea ameripană au par
ticipat Nathalian Davies, consi

lier la Casa Albă, și alte persoa
ne oficiale.

Miercuri seara, ambasadorul 
României la Washington a oferit 
o recepție la care au luat parte 
dr. Donald Hornig, Ernest Gold
stein, consilier special al preșe
dintelui S.U.A., Glenn Seaborg, 
președintele Comisiei pentru e- 
nergia atomică a S.U.A., amba
sadorul Walter Stoessel, adjunct 
al asistentului secretarului de 
stat, Leland Haworth, directorul 
Fundației Naționale de Științe, 
Harold Linder, președintele 
Băncii „Import-Export", Haward 
Samuels, subsecretar la Departa
mentul Comerțului, membri ai 
Congresului S.U.A., oameni de 
știință, reprezentanți ai cercurilor 
economice și financiare, Șefi și a- 
tașați științifici ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Was
hington, fruntași ai comunității 
române din Statele Unite, zia
riști.

guvernului. Cauzele 
fost anunțate.

tîrziu, noii 
cu premie- 

au depus 
regentului

Grevă

Delegația P. C.
în cadrul vizitei pe care o 

face în Islanda, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., a avut 
miercuri întîlniri și convorbiri cu 
membri ai conducerii Partidului 
Socialist Unit din Islanda. Din 
partea P.S.U.I. au participat: Ei
nar Olgersson, președintele par-

/?. in Islanda
tidului, Kjartan Olafsson, secre
tar executiv, Ludvik Josefsson, 
vicepreședinte, Haraldur Steint- 
horisăon, Ingi Helgason și Gisli 
Asmundsson, membri ăi Comite
tului Executiv.

în cursul aceleiași zile, a avut 
loc o întîlnire cu Gylfi Gislason, 
ministrul educației și comerțului.

Două ore mai 
miniștri, în frunte 
rul Papadopoulos, 
jurămîntul în fața 
Zoitakis.

In noul cabinet 
troduși 10 noi miniștri și mi
niștri adjuncți în marea lor 
majoritate tehnicieni. A fost 
creat un nou post de vicepre
mier, încredințat fostului co
mandant al corpului de ar
mată din Salonic. Dimitrios 
Patilis, care a jucat un 
rol important în lovitura de 
stat militară din aprilie 1967. 
Au fost înlăturați din gu
vern o serie de membri ai 
vechii gărzi, printre care Pa- 
padimitrakopoulos, fost minis
tru al comerțului, Totomis, 
fost ministru al comunicații
lor, Poulantzas, fost ministru 
al prevederilor sociale. In ge
neral în noul guvern nu a in
trat nici un om politic al fos
telor partide din Grecia. Pos- 
turile-cheie sînt deținute în 
continuare de inițiatorii lovi-

au fost in-

turii militare de la 21 aprilie 
1967 : Gheorghios Papadopou
los — prim-ministru și minis
tru al apărării naționale; Sti- 
lianos Patakos — vicepremier 
și ministru de interne ; Pana- 
iotis Pipinelis — ministru al 
afacerilor externe ; N. Maka- 
rezos — ministru al coordonă
rii economice.

Intr-un comunicat al purtă
torului de cuvînt al guvernu
lui, Stamatopoulos, director 
general al presei Președinției 
Consiliului de Miniștri, se ara
tă că noul cabinet este for
mat din elemente hotărîte să 
înfăptuiască țelurile regimului 
instaurat la 21 aprilie 1967. 
Prin acest comunicat, guver
nul a înlăturat orice dubiu în 
legătură cu viitoarea politică 
a sa, cu alte cuvinte, au fost 
schimbați doar miniștrii însă 
nu și politica guvernului care 
va rămîne aceeași.

la universitatea
din Tokio

Agenția France Presse a- 
nunță că peste 12 000 de 
studenți de la nouă facultăți 
ale universității din Tokio au 
declarat joi grevă de protest 
împotriva pătrunderii poliției 
în incinta universității. Stu
denții au cerut anularea 
sancțiunilor dictate de con
ducerea universității împo
triva unui număr de 17 con
ducători ai studenților care 
au cerut efectuarea unor re
forme. în sprijinul satisfa
cerii cererilor formulate, stu
denții au ocupat amfiteatrul 
universității. Poliția a inter
venit, la cererea rectoratului, 
pentru a degaja incinta amfi
teatrului.

Premierul Pompidou despre 
situația politică și socială 

din Franța
Primul ministru al Franței, 

Georges Pompidou a avut 
miercuri după-amiază o între
vedere cu reprezentanții presei 
franceze. Cu acest prilej el a 
prezentat un scurt bilanț al si
tuației politice și sociale din 
Franța. „în prezent, a spus 
premierul francez, reluarea lu
crului s-a generalizat Mai con
tinuă, însă, unele greve într-o 
serie de mari întreprinderi din 
industria automobilelor sau cea 
a electronicii. Școlile primare și 
secundare și-au reluat activita
tea". Oprindu-se asupra situației 
de Ia Sorbona el a arătat ca U- 
niversitatea „nu este ocupată" 
ci „numai închisă". în continua
re primul ministru al Franței a 
relevat că „problemele învăță- 
mîntului universitar trebuie să

facă obiectul unei discuții seri
oase între guvern, corpul profe
soral și studenți. Nici o refor
mă nu va putea fi pusă în 
practică, a spus Pompidou, fără 
acordul și hotărârea guvernului".

Vorbind despre problemele 
economice ale Franței, Pompi
dou a declarat că pentru a sal
va economia tării, guvernul 
trebuie să încurajezi în conti
nuare exporturile și să limiteze 
importurile.

Accente noi 
la Ottawa

In ultimele sale două cuvintări electorale, premierul cana
dian Pierre Elliott Trudeau s-a oprit din nou, insistent, asupra 
ideii necesității revizuirii poziției Canadei față de N.A.T.O.

La Winnipeg, Trudeau spunea : „Reevaluarea participării 
militare canadiene in N.A.T.O. este o chestiune actuală cerută ' 
de realitățile noi ale Canadei și ale lumii**.

La Ottawa premierul declara : „Sînt convins că trebuie o- 
perată o revizuire radicală in participarea noastră la mecanis-1 
mul militar al alianței atlantice. Sînt, de asemenea, convins că 
trebuie să luăm in considerare dispariția N.A.T.O. pe măsură' 
ce cooperarea și înțelegerea intre Est și Vest vor deveni mai 
complete, mai efective'*.

Este, de fapt, pentru a treia oară eind Pierre Trudeau dez
voltă aceste idei in cadrul campaniei electorale. La Confe
rința de presă ținută imediat după dizolvarea parlamentului 
și fixarea datei alegerilor, premierul canadian opinia că, după 
părerea lui, nu mai este necesară prezența în Europa occiden
tală a celor 12 000 de militari canadieni puși la dispoziția pac
tului atlantic ; el releva că se gindește la posibilitatea ca in
tr-o zi N.A.T.O. să fie desființat pe baza unei înțelegeri de 
„dezescaladare" între Vest și Est

Două aspecte merită să fie subliniate în legătură cu insis
tenta dezvoltare de către premierul canadian a ideii necesi
tății unei revizuiri a atitudinii față de N.A.T.O. și, in genere, 
a necesității unor modificări in politica externă a țării, co
respunzătoare noilor realități internaționale.

Primul aspect se referă la momentul politic in care această 
idee este formulată și dezvoltată. După cele trei luări de 
poziție consecutive ale lui Pierre Trudeau a devenit mai mult 
decit evident că chestiunea revizuirii relațiilor cu N.A.T.O, 
reprezintă unul din principalele puncte de politică externă 
ale campaniei electorale purtate de actualul premier. Faptul 
că șeful partidului liberal, a pus in centrul programului său 
problema retragerii trupelor canadiene din N A.T.O. într-o 
campanie electorală decisivă menită — în vederile și dezide
ratele lui — să asigure o largă majoritate liberalilor, e sem
nificativ pentru starea de spirit a opiniei publice canadiene 
față de blocul atlantic. Acest fapt măsoară prin el însuși am
ploarea și profunzimea curentului existent în Canada împo
triva menținerii blocurilor militare, împotriva menținerii de 
trupe și baze militare pe teritorii străine. Curent care, " 
cum remarcă NEW YORK TIMES într-o corespondență s 
Ottawa, „cuprinde astăzi cercuri foarte diferite, inclusiv 
cercuri politice care pină în trecutul apropiat se pronunțau 
ferm și invariabil pentru o prezență activă a Canadei în 
N.A.T.O.**.

Al doilea aspect se referă la contextul internațional In care 
se cer privite luările de poziție insistente ale lui Trudeau. 
Măsurile pe care le preconizează premierul canadian —• și pe 
care unii observatori sînt tentați să le considere ca un prelu
diu al „dezangajării** Canadei față de N.A.T.O. — nu pot fi, 
desigur, desprinse de accentuarea tendințelor din Europa oc
cidentală spre destindere, normalizarea relațiilor între toate 
statele europene, retragerea tuturor trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, desființarea bazelor militare străine și li
chidarea blocurilor militare. Noul curs pe care s-ar putea să-l 
ia politica Ottawei față de N.A.T.O. trebuie, așadar, conside
rat în lumina curentelor realiste care-și fac loc mereu mai 
stăruitor în rîndurile multora din membrii N.A.T.O. Și, in a- 
cest sens, nu este exclusă ipoteza avansată de ECONOMIST : 
„S-ar putea ca măsurile preconizate de D-l Trudeau, să otere 
un stimulent si pentru alți aliați din N.A.T.O.. cu inima deja 
plină- de îndoieli privind utilitatea actuală a alianței, pentru a 
reduce angajamentul lor în N.A.T.O.**.

EM. RUCAR

eIcitiir* “t

încheierea „marșului 
săracilor"

Impresionantul miting de la Washington

Un miting impresionant, 
la care au participat 
peste 50 000 de persoane, 
a marcat miercuri la 
Washington 
culminant 
împotriva 
segregației 
panie începută cu 
săpiămîni în urmă 
cunoscută sub denumirea 
de „marșul săracilor".

marcat miercuri
momentul 

al campaniei 
sărăciei 
rasiale,

Și 
cam- 
șase

Ședinfa unei 
comisii C.A.E.R.

Zilele acestea a avut loc la 
Sopot cea de-a 15-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice. La 
lucrările Comisiei au partici
pat delegații din R.P. Bulga
ria. R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, Repu
blicii Socialiste România, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. La ședință 
a participat, de. asemenea, o 
delegație iugoslavă.

Comisia a discutat sarcinile 
care decurg din hotărîrile. Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. 
și în special sarcinile referi
toare la programul de organi
zare a lucrărilor de coordo
nare pentru perioada 1971-1975 
a principalelor cercetări știin
țifice și tehnice care prezintă 
interes reciproc.

Participanții la sesiune au 
discutat raportul cu privire 
la coordonarea principalelor 
cercetări științifice și tehnice 
efectuate de țările membre și 
care în anul 1967 au prezentat 
interes reciproc.

Au fost discutate, de ase
menea, propunerile grupurilor 
permanente de lucru pentru 
problemele informării științi
fice și tehnice.

Desfășurat în apropierea mo
numentului lui Lincoln, mitin
gul a constituit o reafirmare a 
participanților de a-și continua 
eforturile pentru a obține din 
partea Congresului și guvernului 
o ameliorare a condițiilor de via
ță materială ale americaniloi 
de toate rasele, victime ale să
răciei. „Națiunea și Congresul 
trebuie să ne asculte" a declarat 
în fața miilor de participanți 
Whitney Young, lider al popula
ției de culoare, insistînd asupra 
necesității de a se adopta mă
suri în sprijinul oamenilor să
raci ai Americii, care, a subliniat 
el, „au luptat pentru ea, au
muncit pentru ea, au murit pen
tru ea". Arătînd că guvernul a 
sacrificat agresiunii din Vietnam 
speranțele oamenilor săraci în 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
trai, Ralph Abernathy, conducă
torul „marșului săracilor", a a- 
rătat că promisiunile de progres 
social „au fost mistuite de na
palm în Vietnam". .Văduva e- 
minentului militant pentru 
drepturile civile ale populației 
de culoare, Martin Luther King, 
asasinat recent la Memphis, a 
subliniat la rîndul ei că din re
sursele folosite de S.U.A. în două 
luni pentru ducerea războiului 
din Vietnam s-ar putea construi 
300 000 de locuințe. Datoria 
noastră morală — a subliniat vă
duva lui King — constă în lup
in pentru încetarea războiului.

La mitingul de miercuri a par
ticipat vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, și senatorul 
Eugene McCarthy, cei doi rivali 
pentru obținerea candidaturii 
democrate la președinție.

SANTIAGO DE CHILE: Una din arterele centrale ale capitalei chiliene

Succese ale patriofilor 

laofieni
Agenția KHAOSAN PATET 

LAO anunță că în ultima vreme 
forțele Patet Lao au respins o se
rie de atacuri lansate de trupele 
americane și acoliții acestora în 
regiunile controlate de forțele pa
triotice din Laos. în cursul aces
tor lupte, patrioții laoțieni au 
provocat inamicului, potrivit u- 
nor date preliminare, însemnate 
pierderi în oameni, tehnică mili
tară și muniții. In provincia Sa- 
ravane au fost scoase din luptă 
opt companii ale regimentelor 16 
și 27, care au lansat la 24 mai un 
puternic atac, sprijinite de avia
ție în regiunile Vapi. Din datele 
furnizate de comandamentul tru
pelor Patet Lao, în timpul acțiu
nilor militare desfășurate în a-

ceastă regiune între 24 și 31 mai, 
au fost uciși aproximativ 100 de 
soldați inamici. Atacurile lansate 
de agresorii americani în regiu
nile Phou Khoai, Ban Buc, Thapi, 
Ban Leng, Ban Khao, Huoi 
Khang au fost respinse. Patrioții 
laoțieni au capturat tunuri, mor
tiere, puști automate, aparate de 
radio-emisie, echipament mili
tar și muniții. în provincia Atto- 
peu, forțele Patet Lao au supus 
între 26 și 31 mai unui puternic 
bombardament aeroportul cu ace
lași nume și alte baze folosite ca 
puncte de plecare pentru atacu
rile efectuate asupra regiunilor 
eliberate din Laos. Inamicul a su
ferit pierderi grele.

• ADUNAREA NAȚIONALA 
A TURCIEI va angaja vineri 
dezbateri generale asupra si
tuației create în urma grevei 
studențești care a paralizat de 
nouă zile activitatea universită
ților. Această hotărîre, relatea
ză agenția FRANCE PRESSE, 
a fost adoptată cu acordul gu
vernului. Dezbaterile se vor 
referi la măsurile legislative și 
administrative pe care le re
vendică studenții.
• ÎN CADRUL ȘEDINȚEI de 

miercuri seara, Consiliul de 
Securitate a adoptat cu zece vo
turi pentru și cinci abțineri (Al
geria, Brazilia, Franța, India și 
Pakistan) proiectul de rezoluție, 
prezentat de U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Brilanie, în care sînt e- 
nunțate garanțiile^ date țărilor 
nenucleare de către puterile 
nucleare semnatare ale tratatu
lui de neproliferare a armelor 
nucleare. Lucrările Consiliului 
de Securitate au fost suspen
date.

• AGENȚIA C.T.K. trans
mite că pe teritoriul R. S. 
Cehoslovace, în prezența pre
ședintelui Ludvik Svoboda, 
au început joi aplicații comune 
de comandament și stat major 
ale armatelor țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

La invitația Comandantului 
Suprem al Forțelor Armate U- 
nite ale Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și a 
ministrului apărării naționale al 
R. S. Cehoslovace, asistă Ia a- 
plicații și un grup de generali 
și ofițeri români.

Cuvintarea lui A. Dubcek
PRAGA 20 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc o adunare a ac
tivului miliției populare din în
treaga țară.

In cuvintarea rostită la aduna
re, Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., a relevat 
rolul important pe care îl are 
miliția ca o parte a forțelor ar
mate, și în primul rînd, ca pe o 
parte componentă importantă a 
activului politic al partidului.

Vorbitorul a subliniat că con
ținutul principal al noii faze de 
dezvoltare în care a intrat Ceho
slovacia trebuie să conste în tra
ducerea în viață, prin acțiuni 
concrete, a telurilor programului 
de acțiune a partidului, în stabi
lirea democrației socialiste pe o 
bază trainică, în întărirea rolului 
social și autorității partidului. A- 
lături de principiile de bază ale 
politicii noastre interne, a conti
nuat vorbitorul, noi vom apăra 
pe cele ale orientării noastre ex
terne, alianța și prietenia noastră 
cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste. Practica va demon
stra că respectarea condițiilor

specifice ale țărilor socialiste nu 
poate aduce daune prietenei 
trainice și unității acestor țări, ci, 
dimpotrivă, numai foloase.

La Praga au luat sfîrșit joi 
lucrările consfătuirii delegați- 
lor organizațiilor sindicale din 
Cehoslovacia.

Luînd cuvîntul în ultima zi 
a lucrărilor, Oldrich Cernik, 
președintele Guvernului R. S. 
Cehoslovace, a arătat că în 
primele luni ale acestui an, s-a 
înregistrat un spor mediu al 
producției de 6 la sută.

Anul acesta — a spus el — 
creșterea salariului mediu 
poate atinge 5—6 la sută, ceea 
ce nu corespunde creșterii pre
văzute a prețurilor. Guvernul 
este hotărît să soluționeze pro
blemele cele mai arzătoare în 
domeniul salariilor în cursul 
viitorilor doi ani. Acționînd în 
comun cu C.C.S. se vor crea în 
întregul sistem de conducere 
condiții pentru realizarea trep
tată a cererilor legitime ale 
oamenilor muncii.

• CABINETUL R.A.U. întru
nit sub președinția lui Gamal 
Abdel Nasser a încheiat dezba
terile pe marginea planului de 
realizare a „programului de la 
30 martie". Programul prevede 
reorganizarea întregii vieți eco
nomice și sociale din R.A.U. și 
preconizează „mobilizarea tutu
ror resurselor militare, politice 
și spirituale ale poporului egip
tean pentru eliberarea teritorii
lor ocupate**. Cabinetul a hotărît 
să se treacă imediat la realiza
rea „programului de la 30 mar
tie".

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția Centrală Telegrafică 
Coreeană, în ultimul timp a- 
vioane americane de spionaj au 
efectuat zboruri de recunoaș
tere deasupra teritoriului 
R. P. D. Coreene, iar nave spion 
înarmate au pătruns în apele 
teritoriale, comițînd diferite ac
te provocatoare de-a lungul li
niei de demarcație. La 19 iu
nie, trupele americane au des
chis focul cu mitraliere și tu
nuri în două sectoare din cen
trul zonei demilitarizate. Agen
ția precizează că Armata Popu
lară Coreeană a respins aceste 
acțiuni și atrage atenția că 
partea americană va purta în
treaga răspundere pentru con
secințele grave pe cârc le pot 
avea aceste acte.

• LA PRAGA s-a deschis al 
V-lea Festival internațional de 
televiziune la care participă 45 
de posturi de televiziune din 
36 de țări. Regizorul Valeriu 
Lazarov de la Studioul de tele
viziune București a fost invitat 
să facă parte din juriul festiva
lului. Televiziunea din țara 
noastră va prezenta în cadrul 
festivalului filmul „Demiurgii".

• HOUARI BOUMEDIENNE 
președintele Consiliului R^yo- 
luțici și șeful guvernului al 
gerian, luînd cuvîntul la 
cea de-a doua conferința a 
cadrelor de răspunderp din 
aparatul central și regional de 
stat și de partid a arătat că 
statul algerian controlează în 
prezent sectorul industrial în 
proporție de 80 la sută. Prin 
măsurile de naționalizare . — 
a spus șeful statului algerian, 
tara a reușit să dea un con
ținut adevărat independenței 
sale politice.

• GEORGE MACOVESCU, 
prim-adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a sosit în 
Izrael pentru o scurtă vizită, 
ca oaspete al ministrului afa
cerilor externe. în timpul vizi
tei, el va avea convorbiri cu 
Levi Eshkol, președintele Con
siliului de Miniștri, și cu Abba 
Eban, ministrul de externe, pri
vind probleme de interes co
mun pentru ambele țări.

• SECRETARUL GENERAL 
al Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru 
(Akel). Ezekias Papaioannu, s 
adresat miercuri o scrisoare 
secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, 
în care protestează împotriva 
hotărîrii N.A.T.O. de a discuta 
problema cipriotă în cadrul vi
itoarei reuniuni a pactului 
nord-atlantic, ce va avea loc 
în capitala Islandei. Documen
tul menționează că „aceasta 
constituie o imixtiune scanda
loasă în treburile interne ale 
Ciprului".

ANGLIA : Vedere din Brighton
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