
Proletari din toate tarile, uniți-vă! ©

ANUL XXVII, SERIA II. Nr 6857 i 8 PAGINI —30 BANI | SÎMBĂTĂ 5 IUNIE 1971 •
1 i

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R.P. CHINEZĂ
TÎNĂRUL ÎN VIAȚA SATULUI CONTEMPORAN

ANGAJARE TOTALA
LA PROBLEMELE
DE FIECARE ZI

este o știință nouă ce își re
crutează o mare parte din 
cadre printre tinerii absol
venți ai învățămîntului supe
rior. Este firesc, așadar, să 
întîlnim în rîndurile studen
ților preocupări serioase în 
acest domeniu, unele dintre 
ele situîndu-i chiar în avan
garda cercetării științifice, 
la noi în țară. Cîțiva dintre 
viitorii informaticieni și pre
ocupările lor vă sînt prezen

tate în

Vineri după-amiază, ,1a Pe
kin au continuat convorbirile 
dintre delegația de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și delegația de partid și

guvernamentală chineză, con
dusă de tovarășul Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

■

ALE PRODUCȚIEI
CONVORBIRE CU

z CONSTANTIN STOICA
prim secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C.

Cind spui Ilfov, imaginea desenează deîndată întinse 
ogoare mărginite în cimpii cu renume : Bărăgan, Burnas, 
Neajlov, Vlăsia. Firesc, dacă drept sursă de inspirație ale
gem doar harta fizică a țării sau ne rezumăm la cifra infor
mativă că aici se asigură aproape 10 la sută din pro
ducția globală agricolă a țării. Adîncile prefaceri pe care 
satul românesc le-a cunoscut în ultimii ani, dezvoltarea ca 
puternice centre economice a multora din orășelele de altă
dată impun însă să fie corectată imaginea și în acest județ de 
cîmpie. La Oltenița s-a dezvoltat șantierul naval și s-a con
struit Filatura, la Giurgiu, Urziceni și Buftea au fost ridicate 
cîteva moderne unități economice, la Mihăilești, Ulmoni, 
Uzunu, Afumați, Crevedia, Periș — crescătorii de. animale 
și păsări de tip industrial, la Crovu un mare depozit de fer
mentare a tutunului : au fost date în exploatare sisteme de 
irigații și incinte îndiguite iar volumul lucrărilor agricole 
executate mecanizat este convingător redat și de simplei 
transcriere a unor cifre .- șapte mii tractoare și aproape trei 
mii de combine. Fără îndoială toate acestea au determinat 
schimbări profunde în structura ocupațiilor și în concepția 
oamenilor.

— Evident, aproape cincizeci 
de mii de locuitori ai satului il- 
fovean intră zilnic pe porțile 
Bucureștiului și ale centrelor 
industriale din județ. Lucrează 
aici. Alți aproape treizeci de mii 
muncesc în unitățile economice 
armonios amplasate pe harta ju
dețului. Și, numărul acestor 
săteni-salariați este într-o con
tinuă și explicabilă creștere. In 
sate, însă, chiar și în cele li
mitrofe Capitalei — au rămas 
și rămin îndeajuns de mulți oa
meni a căror existență este le
gată direct de munca în agri
cultură. Un studiu recent indică 
numărul de două sute optzeci și 
șase de mii. Adică o medie de 
douăsute optzeci de agricultori 
la o mie de. hectare teren a- 
rabil. Fiecare al șaselea este 
utecist.

— Cum s-ar spune o 
șesime din producția a- 
gricolă de cîteva miliarde 
a județului se sprijină pe 
forța, dăruirea, entuzias
mul și competența profe
sională a tinerilor.

— Cifrele redau această rea
litate. Și nu numai ele. Dez
voltarea mecanizării, irigațiile, 
zootehnia și legumicultura 
practicate în complexe de tip 
industrial au determinat — și 
mai ales pretind — calificare, 
adîncirea specializării în activi
tățile cotidiene. Anual, dintre 
tinerii care își încep munca în 
localitățile rurale peste 80 la sută 
se impune să aibă califi
care: sînt mecanizatori, moto- 
pompiști sau tehnicieni, ingineri 
agronomi, muncitori în fermele 
zootehnice, în sere, în solarii 
sau în sectoarele industriale și 
de deservire ale satului. Iată 
de ce cred că nu greșesc afir- 
mînd că în condițiile dezvoltă
rii agriculturii la nivelul sarci
nilor stabilite de partid, cînd 
printr-un întreg complex de 
factori este prevăzut să se ob
țină, în actualul cincinal o 
creștere cu 49 la sută a produc
ției agricole, rolul tineretului 
nu este mare, este HOTARITOR 
iar locul său, după părerea 
mea, este înainte de toate pe 
mașinile mult diversificate și 
complexe cu care este dotată a- 
grîeultura, în zootehnie, în sis
temele de irigații, în ramurile 
anexe, oriunde se pretinde CA
LIFICARE DE MAISTRU, HĂR
NICIE ȘI ELAN. Și, cel mai 
potrivit loc de manifestare a 
tînărului de la sat este unita
tea agricolă, comuna în ansam
blul ei, numai rolul fiind ele
mentul variabil, acesta însem-

nînd : specialist, tehnician, me
canizator, zootehnist, muncitor 
în sectorul de deservire. Dar și 
rolul este variabil numai ca 
profesie, conținutul fiind foar
te precis : aport maxim. Și, 
pentru a acționa în cunoștință 
de cauză și eficient se cer cali
ficate problemele în dreptul că
rora este așezat semnul între
bării, între care forma pregă
tirii profesionale, mijloacele de

GH. FECIORU
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Solemnitatea decorării STUDIU INDIVIDUAL

unor lucrători din domeniul
Fotogramă la temperatura se
siunii de examene studențești

Foto : EMIL COJOCARU

ocrotirii
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc în cursul dimineții de 
vineri solemnitatea înmînării 06 
ordine ale Republicii Socialiste 
România conferite 
tori din domeniul 
nătății.

Distincțiile au 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

La solemnitate au asistat tova
rășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Adresîndu-se celor decorați, 
tovarășul Emil Bodnaraș le-a 
transmis salutul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, al to • 
varășului Nicolae Ceaușescu per
sonal. înaltele distincții de spe
cialitate oare v-au fost acordate 
— a spus vorbitorul — exprimă 
recunoștința Comitetului Central 
al partidului, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socia
liste România, pentru meritele 
dobîndite de dumneavoastră prin 
muncă asiduă și competentă,

unor lucră- 
ocrotirii să-

fost înmînats

sănătății
prețioasele contribuții la desă- 
vîrșirea autorității medicinei ro
mânești, fundamentată pe vechi 
și generoase tradiții. Ele expri
mă în aoelași timp încrederea de 
neclintit a conducerii noastre de 
partid și de stat în activitatea pe 
care o veți depune în continuare, 
împreună cu marea armată a 
medicilor, cu întregul personal 
medical din țara noastră, pentru 
a contribui la îmbunătățirea să
nătății publice, la formarea unui 
om armonios dezvoltat, sănătos, 
capabil de solicitările pe care 
evoluția modernă a societății 
noastre i le pune în față.

O dată cu urarea de activitate 
îndelungată și rodnică, vă felicit 
pentru cinstea de purtători ai 
ordinelor republicane, care se a- 
daugă titlului constant, titlului

(Continuare în pag. a Ii-a)

• Ancheta noastră internațională
„EXISTĂ UN SECRET AL CELEBRITĂȚII ?"

Răspunde Ragnar Frisch, 
laureat al premiului Nobel© UMOR
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La un mare centru 
al petrochimiei

A PEKIN 4 (Agerpres). — Tri- 
w mișii speciali transmit :

Cea de-a patra zi a vizitei 
© în Republica Populară Chineză 

a delegației de partid și guver
namentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit oaspeților români prile
jul de a cunoaște nai aspecte 
ale vieții poporului chinez, ale 
muncii sale harnice, perseve
rente, pentru făurirea unei e- 
conomii moderne, pentru ridi
carea țării pe noi trepte ale ci
vilizației socialiste.

Convorbirile care au avut loc 
pînă acum între delegațiile de 
partid și guvernamentale ro
mână și chineză, întâlnirile cu 
studenți, muncitori, cadre di
dactice, cu populația Pekinului, 
ca și vizita de vineri diminea
ța la un mare combinat petro
chimic înlesnesc contacte ne
mijlocite cu realitățile noi ale 
Chinei populare, mai buna cu
noaștere a proceselor înnoitoa
re pe care le parcurge această 

• țară, stabilirea unui dialog 
viu, în cadrul căruia oaspeți și 
gazde împărtășesc reciproc ex- 

de cele 
în con-•

 periența acumulată 
două țări și popoare 
strucția socialistă.

A Pînă la obiectivul înscris în 
” programul vizitei, se străbate 

un drum pitoresc, printre ne- 
© sfîrșite lanuri de ,orez, livezi și 

grădini bine gospodărite. Ță
rani și militari aflați la 
pe ogoare își întrerup 
cîteva clipe activitatea 
face semne prietenești, 
tîndu-i cu căldură și însufle
țire pe oaspeții români.

In vizita 
trochimic, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
delegației române, au fost în
soțiți de tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vi- 
cepremier al Consiliului de 
Stat, soția sa, Lim Cia-mei, 
precum și de Ci Pîn-fei, mini- 
tru ad-interim al afacerilor 
externe.

Pentru a-i întîmpina pe solii 
poporului român, Ia intrarea

munca 
pentru 
spre a 

salu-

la Combinatul pe- 
tovarășul Nicolae 
soția sa, Elena 

ceilalți membri ai

c

în Combinat se aflau mii 
de petrochimiști, constructori, 
montori, tehnicieni, specia
liști, membri ai familiilor 
lor, numeroși tineri care fac o 
caldă manifestare de simpatie, 
stimă și prețuire conducători
lor partidului și statului nis
tru. Platforma din fața clădi
rii administrative este împo
dobită cu steaguri ale celor 
două țări, cu pancarte pe care 
stă scris : „Bun venit tovarășu
lui Ceaușescu", „Un călduros 
salut delegației de partid și 
guvernamentale române", „Sa
lut poporului frate român", 
„Trăiască marea unitate dintre 
P.C. Chinez și P.C. Român pe 
baza marxism-leninismului si 
internaționalismului proletar !“ 

Combinatul petrochimic, a 
cărui construcție a început în 
ultimii ani și se află în plină 
desfășurare, cuprinde nume
roase unități, printre care o 
rafinărie, trei fabrici de pro
duse chimice, două termocen
trale, precum și o unitate a 
cărei activitate se desfășoară 
sub. auspiciile universității Pei- 
ta. Activitatea de proiectare, 
cercetare științifică, lucrările 
de construcție și darea în 
funcțiune a instalațiilor avan
sează simultan pentru a acce
lera ritmul construirii Combi
natului. Instalațiile care au 
fost date în exploatare livrea
ză economiei chineze peste 
100 de sortimente de produse 
chimice, de la benzine și ule
iuri superioare, pînă la mase 
plastice și îngrășăminte 
mice.

Primul obiectiv vizitat 
rafinăria cu instalații de 
care catalitică, unde oaspeți
lor li se dau ample explicații 
cu privire la procesul tehno
logic, automatizat. în sala ta
blourilor de comandă, oaspe
ții români se interesează în
deaproape de modul de 
funcționare a utilajelor, de 
calitatea produselor, felicitîn- 
du-i pe muncitorii și tehnici
enii de aici pentru realizările 
obținute.

în continuare, este vizitată

chi-

este 
era-

LEGE PRIVIND ÎNCADRAREA 
ȘI PROMOVAREA ÎN MUNCĂ 

A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE
SOCIALISTE DE STAT
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Și la „ Tosca“ se pot pregăti
examenele, nu-i așa?

Primele zile ale lui iunie a- 
duc, pretutindeni în amfiteatre, 
emoția confruntărilor studen
țești, tensiunea examenelor. 
Este decada bibliotecilor luate 
cu asalt, a sălilor de curs trans
formate în laboratoare colective 
de pregătire, a orelor de stu
diu neîntrerupt, și, deseori, a 
nopților albe. Drumuri de la 
cămin la bibliotecă, de aici la 
facultate; goană după o Iu-

crare mai deosebită, recoman
dată în bibliografie — acestea 
sînt cîteva repere ale acestor 
zile aglomerate. Dar oare toți 
tinerii își petrec astfel aceste 
zile, onorînd o elementară o- 
bligație pe care o au, în pri
mul rînd, față de ei înșiși ?

...Coborîm scara rulantă a 
pasajului subteran din Piața 
Universității, împreună cu doi 
tineri în ținută neglijentă ;

merg agale, se opresc îndelung 
în fața vitrinelor și comentează 
cîte ceva.

— Intrăm și aici un pic ? ros
tește ce! mai scund dintre ei, 
făcînd un gest înspre noul 
Cafe-bar.

Au luat loc la o masă și au 
cerut cîte un coniac.

— Avem șansă să facem 
ceva mîine ?

— Cam greu. Nihil sine

bafta. Gigi ne aduce, la 12, bi
letele. A stat trei zile la ușă, 
cît au dat examen celelalte 
grupe, ca să le adune...

A trecut mai bine de jumă
tate de ceas. Au sosit două ca
fele.

VIOREL RABA 
ANDREI BÂRSAN

\

noua Fabrică de cauciuc sin
tetic, care a dat recent primele 
șarje. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreabă gazdele în 
cît timp a fost construită a- 
ceastă unitate.

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

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

Oaspeții sînt invitați să ur
mărească diferitele etape ale 
procesului de producție, le 
sînt prezentate mostre de 
cauciuc sintetic-

Pe parcursul vizitei în acest 
Combinat, unde lucrează pes
te 8 000 de muncitori, mem
brii delegației române se 
opresc în repetate rînduri 
pentru a discuta cu oamenii, 
se interesează de parametrii 
tehnico-funcționali ai instala
țiilor, de capacitatea de pro
ducție, de nivelul calitativ al 
produselor’ realizate. De o 
parte și de alta a drumului 
străbătut în incinta Combina
tului pot fi văzute numeroase 
șantiere ale altor obiective, în 
curs de construcție ; peste tot 
se simte pulsul unei activi
tăți intense. O discuție inte
resantă are loc în legătură cu 
procedeele originale folosite 
aici pentru epurarea apei uti
lizate în procesul de produc
ție. După aplicarea acestor 
procedee, apa este întrebuin

țată atît la irigații cît și pen
tru crearea unor baze pisci
cole. Discuțiile se desfășoară 
în fața unor mari bazine, a- 
menajate în imediata apro
piere a stației de epurare a 
apei.

în sala principală a clădirii 
administrative, între oaspeți 
și gazde are loc o amplă con
vorbire. Alături de cadre de 
conducere și muncitori frun
tași din Combinat, sînt pre- 
zenți Iu Cin-li, membru al 
C.C. al P-C. Chinez, președin
tele Consiliului de Stat al 
Planificării, Sun Siao-fen și Si 
Ciu-cian, adjuncți ai minis
trului industriei chimice și 
combustibilului, precum și 
Ciu Hua-min, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Știm că România are boga
te realizări în domeniul in
dustriei petrochimice și am 
dori să procedăm la un 
schimb de experiență care 
ne-ar fi de un real folos — a 
spus Pin Su-cen, secretar al 
Comitetului de partid și pre
ședintele Comitetului revolu
ționar al Combinatului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat utilitatea schimbu
rilor de experiență de acest 
fel.

— Să învățăm unii de la cei
lalți în domeniul cercetării 
științifice și al aplicării în

(Continuare in pag. a VIII-a)

Pasiunea
pentru întreg

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Ca să facă personajul mai interesant, Camil Petrescu îl 
arată pe Ladima, poetul mare din romanul său Patul lui 
Procust, la un concurs de frumusețe și de puritate a rase
lor de clini, spunînd că era unul dintre marii specialiști în 
problema asta. Pe vremea cînd mi se părea că autorul 
lui Danton este cel mai bun prozator român am înțeles 
episodul de mai sus ca o încercare de a da complexitate 
caracterologică lui Ladima, deși credeam că procedeul 
ales este cam fortuit. Mai tîrziu mi-am dat seama că scriito
rul știa ceva adînc despre psihologia oamenilor mari și, mai 
mult, despre felul cum se constituie toate atitudinile 
fundamentale în fața existenței. Se spune că Hegel, auziți 
dumneavoastră, cunoștea taxele vamale mai bine decît 
orice altceva, exagerare desigur, știa adică prețul brînzei 
în toate statele germane și că acesta era subiectul său de 
predilecție în discuțiile din saloane. Alchimiștii spuneau că 
nu poți descoperi piatra filozofală dacă nu profesezi o 
muncă manuală, dincolo de cercetarea ta fundamentală. 
Tolstoi ara pămîntul ca un țăran și-și făcea singur încălță
rile, deși era conte și scrisese Anna Karenina. Am auzit 
odată că Blaga punea frumusețea și economia stilului său 
de filozof pe seama practicii gazetărești, iar marii gazetari 
afirmă întotdeauna că s-au format în sălile de corectură, 
în nopțile chinuite pe pagina altora. Fiecare dintre aceștia 
făcea deci altceva decît ceea ce judecăm astăzi că a fost 
important în viața lor și nu numai atît, afirmă că acest 
altceva a fost determinant pentru realizarea vocației lor 
esențiale. Faulkner spunea că el este agricultor și că scrie 
numai în timpul liber, cînd plouă și nu poate ieși pe cîmp. 
Hemingway iubea pescuitul și statul în piață de vorbă cu 
precupețele. Malraux a fost revoluționar de profesie și apoi 
ministru. Camil Petrescu însuși era om de teatru și gazetar 
cu pasiuni sportive, Gib Mihăiescu făcea astronomie, Re- 
breanu se imagina fermier și trăia robust, ca un gospodar 
din Maieru ; Ionel Teodoreanu era avocat, Zaharia Stancu 
a fost și a rămas gazetar politic și militant.

(Continuare în pag. c V-a)
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Solemnitatea decorării
unor lucrători 

ocrotirii
(Urmare din pag. 1) 

suprem al medicului, de devotat 
slujitor al omului.

In numele celor decorați, au 
luat cuvîntul tovarășii Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății, gene- 
ral-maior dr. Gheorghe Al. Cos- 
tăchescu, Pius N. Brînzeu, rec
torul Institutului de medicină 
din Timișoara, și Ioana I. Gheor
ghiu, farmacistă la Farmacia nr. 
1 din Brașov.

După solemnitate, conducăto
rii de partid și de stat prezeuți 
s-au întreținut într-o atmosferă 
călduroasă, tovărășească cu cei 
decorați.

★
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, pentru contribuția deose
bită adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului în domeniul 
ocrotirii sănătății populației din 
țara noastră, s-au conferit :

ORDINUL „MERITUL SA
NITAR" CLASA I, tovarășilor : 
Eugen I. Aburel, Matei Gh. Balș, 
Vlad C. Bîlbîie, Pius N. Brînzeu, 
Corneliu Consi.antinescu, Gheor
ghe Al. Costăchescu, Ivan B- 
Dan, Mihai Duca, Dan M. Enă- 
chescu, Oscar A. Franche, Dan 
I. Gavriliu, Eugen P. Mareș, 
Gheorghe Gh. Niculescu, Gheor
ghe Ăl. Olănescu, Radu Păun, 
Alfred D. Rusescu, Oscar N. Sa
ger, Dumitru Ștefănescu, Vlad

din domeniul
sănătății

Voiculescu, Dumitru Vereanu, 
Marin Voiculescu, Constantin 
Gh. Zamfir.

ORDINUL „MERITUL SA
NITAR" CLASA A II-A, tovară
șilor : Mihail A. Aldea, Uie Ar- 
deleanu, Ion Baciu, Bernard Bar- 
hard, Ion A. Bîrzu, Petru P. 
Rrînzei, Gheorghe T. Badinski, 
Gheorghe Cadsriu, Ion Chiricu- 
ță, Onoriu I. Coman, Aurel M. 
Denischi, Dumitru D. Dobrescu, 
Paul Doczy, Nicolae N. Gheor
ghiu, Paul Gheorghiu, Dumitru 
V. Grazea, Iancu Gonțea, Ște
fan A. Gîrbea, Ion Hociotă, loan 
I. Hosu, Stoian P. Ionescu, Er
nest Kahana, Samuel Kahane, 
Dumitru N. Manolescu, Emil 
C. Măgureanu, Anton V. Moi- 
sescu. Ion Gh. Moraru, Dumitra 
P. Paraschiv, Ion Pop, D. Popa, 
Victor D. Popescu, Vasile Pre- 
descu, Răzvan Prișou, Gheorghe 
T. Puchiu, Gheorghe P. Purge, 
Corneliu A. Radu, Ionel I. Sei
tan, Constanța Ștefănescu C. 
Parhon, Geza G. Szekely, Liviu 
T. Suciu, Ștefan I. Teodorescu, 
Grigore C. Teodorovici.

Au mai primit „ORDINUL 
SANITAR" CLASA A III-A un 
număr de 170 tovarăși.

Prin același Decret al Consi
liului de Stat, un număr de 567 
tovarăși au fost distinși cu Me
dalia „Meritul Sanitar".

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Radulescu, a 
avut vineri la amiază o întreve
dere cu Vălyi Peter, vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
președintele părții ungare in co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungară de colaborare eco
nomică.

♦
Vineri, a avut loc la Bucu

rești o întilnire de lucru intre 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Iosif Banc, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare 
economică, și vicepreședintele 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, Vălyi 
Peter, președintele părții un
gare în Comisie.

Cu acest prilej, președinții 
celor două părți în Comisie au 
trecut în revistă problemele 
actuale ale colaborării și coo
perării economice și tehnice 
româno-ungare și au convenit 
măsuri corespunzătoare pen
tru impulsionarea dezvoltării 
în continuare a acestei activi
tăți.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a vicepreședintelui 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, Vălyi 
Peter, ambasadorul R. P. Un
gare la București, Ferenc Mar
tin, a oferit un dejun.

★
Vineri-seara, Valyi Peter, a 

părăsit Capitala plecînd spre 
patrie.

Vineri la amiază a plecat în 
Republica Populară Mongolă 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările Congre
sului al XVI-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Vineri, 4 iunie, Comisia pen
tru consiliile populare și ad
ministrația de stat a Marii A- 
dunări Naționale a avut o șe
dință de lucru, sub președinția 
tovarășului Dumitru Balalia, 
în cadrul căreia, din însărci
narea Consiliului de Stat, a 
fost analizată problema spori
rii și diversificării prestărilor 
de servicii pentru populație de 
către unitățile consiliilor popu
lare și ale cooperației meșteșu
gărești, de consum și agricole.

Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., a felicitat pe pionierii 
din județ pentru succesele obți
nute îh activitatea lor și a asi
gurat, totodată, organizațiile de 
pionieri de sprijinul organelor de 
partid în rezolvarea propuneri
lor făcute, subliniind sarcinile 
care revin purtătorilor cravatei 
roșii în contextul eforturilor în
tregului nostru popor.

N. V. Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, a vizitat în 
cursul zilei de vineri Combina
tul Siderurgic Galați. Oaspete
le a fost însoțit de Radu Con- 
staritinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică și de Vasile 
Bucur, locțiitor al reprezen
tantului permanent al țării 
noastre la C.A.E.R.

Cu prilejul celei de-a doua 
aniversări a creării Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
vineri după-amiază, la Uzina 
„Autobuzul" din Capitală, a 
avut loc, sub egida Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste și Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, o aduna
re festivă.

La festivitate au participat 
Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, vicepreședinte al Co
mitetului național de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez, numeroși oameni ai mun
cii din întreprindere.

Au fost prezenți Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam, și 
membri ai celor două ambasa
de la București.

Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Ion Nen- 
ciu, secretarul Comitetului de 
partid al uzinei.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Lam Van Luu.

• •••••

• LA GALAȚI — „BIROU DE PROIECTARE AL TINERETULUI” • AURA URZICEANU VA ÎNTREPRINDE UN TURNEU ÎN 

BUCUREȘTI, IAȘI, TIMIȘOARA, ORADEA, CLUJ, BACĂU Șl CONSTANȚA • AVANPREMIERĂ : EXPOZIȚIE DE PODOABE 

Șl OBIECTE SPAȚIALE : „UNU, DOI, TREI, PATRU, CE A VĂZUT RADU LA TEATRU" « CORBII POT VORBI LA FEL
CA.., PAPAGALII • ODIOSUL ASASIN DE FEMEI A FOST ARESTAT

BIROU DE PROIECTARE 
AL TINERETULUI

Pe lingă Comitetul județean 
Galați al U.T.C., a luat ființă un 
birou de proiectare al tineretu
lui pentru obiectivele care ur
mează a fi construite prin ac
țiuni de muncă voluntar-patrio- 
tică. Din acest birou fac parte 
16 ingineri, proiectanți și dese
natori de la Institutul de pro
iectare județean și de la Cen
trala de proiectare și cercetare 
siderurgică din cadrul Combina
tului Siderurgic Galați.

Prima lucrare încredințată a- 
cestor entuziaști este proiectul 
unui ring de dans care urmează 
a fi construit prin muncă vc- 
luntar-patriotică în apropierea 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Galați. Proiectul următor : 
„Parcul Tineretului", de lîngă 
stadionul „Dunărea".

I. C.

— Cred că trecerea spre jazz, 
improvizația pe tema melodică 
românească în ritmul jazz-ului, 
adaptarea jazz-ului la posibilită
țile mele de pătrundere muzicală, 
la „tenta*4 românească. De fapt, 
ca să-ți spun drept, eu nu cînt 
jazz autentic, ci o combinație, 
care se pare că place iubitorilor 
de jazz. Am avut noroc și de 
orchestrații bune, care m-au 
ajutat.

— știu că ai să faci peste puțin 
timp un turneu prin țară. Ce și 
unde vei concerta ?

— La București, Iași, Timișoa
ra, Oradea, Cluj, Bacău, Con
stanța cu orchestra „Electrecor- 
dului“ dirijată de Alexandru 
Imre. Melodiile pe care le voi 
cînta fac parte din repertoriul 
meu permanent. Desigur, am 
să-1 îmbogățesc. De fapt la asta 
și lucrez acum.

— Ce va urma după turneu ?
— Un festival internațional, un 

disc și eîteva concerte la Toron
to, un ciclu de emisiuni la tele
viziunea canadiană unde voi fi 
toată vara aceasta „host", adică 
gazdă.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Valeriu Pop a 
fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România in Republica O- 
rientală a Uruguayului, în 
locul tovarășului Victor Flo- 
rescu.

Quiema

Vineri după-amiază a avut 
loc, la Casa Albastră a Muzeu
lui Brukenthal din Sibiu, o șe
dință a activului pionieresc. în 
cadrul ședinței la care a parti
cipat eoni. univ. Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului 
Național ai Organizației Pionie
rilor, au luat cuvîntul pionieri din 
școlile județului, care au vorbit 
despre realizările obținute de e- 
levi la învățătură și în activita
tea obștească. De asemenea, au 
fost tăcute numeroase propuneri 
privind prevederile statutare și 
îmbunătățirea muncii organiza
țiilor pionierești. Ei s-au referit 
la necesitatea amenajării unor 
noi baze sportive, organizarea 
unor concursuri cultural-artistice 
și sportive mai variate și a unor 
schimburi de experiență între u- 
nitățile pionierești din diferite 
județe.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ri
chard Winter, prim-secretar al

HELLO DOLLY ; rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30),
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18: 20>30), Grădina Tomis (ora
20.15) , Grădina Aurora (ora 20,15).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Arenele
Romane (ora 20,30).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Grădina Festival
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9: 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

O FLOARE $1 DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grivița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Flamu
ra (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Mo
dem (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Grădina Doina (ora 20,15).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA: 
rulează la Feroviar (orele 9; 12.30: 
16; 19,30), Melodia (orele 9. 12,30. 
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Grădina Modern (ora
20.15) .

CAZUL C. L. : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

După un turneu de aproape 
doi ani în Canada și Statele Uni
te ale Americii, Aura Urziceanu 
s-a întors acasă.

— Prin ce orașe ai poposit ?
-- În Canada am dat concerte 

la Toronto, la Montreal, la 
Winnipeg, Edmonton, iar în Sta
tele Unite ale Americii în afară 
de New York, la Los Angeles, 
Chicago, New-Jersey, Pennsyl
vania, North Dakota, Piece Gar
den. N-am stat o clipă. Am 
muneit enorm, dar am avut și 
am mari satisfacții. Presa și pu
blicul m-au primit deosebit de 
călduros. •

— Cu cine ai cîntat ?
— Cu renumite orchestre de 

jazz, cu Abe Most, vestitul clari
netist al Hollywood-ului, cu 
Duke Elington, cu Ella Fitzge
rald, căreia îi sînt foarte re
cunoscătoare pentru cuvintele 
încurajatoare pe care le-a avut 
pentru mine, iar la televiziunea 
din Toronto am cunoscut-o pe 
Carmen Mc Cray, și ea foarte 
plăcât impresionată de stilul 
meu interpretativ.

— Ce ai cîntat?
— Bineînțeles, în primul rînd 

muzică ușoară românească, me
lodiile scrise de compozitorii mei 
preferați : Laurențiu Profeta, H. 
Mălineanu, Gaston Ursu și 
George Grigoriu. Trebuie să-ți 
spun că acestea au făcut vogă. 
Mulți cîntăreți ml-au cerut parti
turile și au introdus melodiile 
în repertoriul lor permanent. Cu 
toate că mă așteptam ca muzica 
românească să placă, totuși ges
tul lor m-a impresionat, m-a 
bucurat. Desigur că am cîntat și 
jazz, bossanove, chiar rok-uri, 
care, spre surprinderea mea, mai 
prind încă la public.

— Ce crezi că a asigurat succe
sul stilului tău interpretativ ?• •••••

CORBUL VORBEȘTE !
Elevul Ștefan Nagy de la Li

ceul „Simion Bărnuțiu" din 
Șimleul Silvaniei a crescut un 
pui de corb, care la o vîrstă 
toarte „fragedă", de numai patru 
ani, (un corb trăiește în jur de 
200 de ani) a început să... vor
bească. El pronunță corect mai 
multe cuvinte, dar cel mai mult 
îi place să imite lătratul clini
lor, CîntecUl păsărilor sau dife
rite semnale din jocurile co
piilor.

Un corb nu mai puțin isteț 
posedă pensionarul sălăjean 
Gheorghe Demete-. în vîrstă de 
zece ani, pasărea e mult mai 
„învățată". Se pricepe să înșele 
copiii in jocul de-a v-ați ascun- 
selea, știe să întîmpine oaspeții 
cu „Bună ziua" sau .Bună sea
ra", ori să spună politicos, la 
plecare. „Vă salut". Vocabularul 
său numără circa douăzeci de 
cuvinte,

DUPĂ 50 DE ANI...
In ținuturile de stepă ale A- 

fricii și Indiei există o plantă 
care înflorește odată la un se
col : „Aloe Zebrina Beker". E- 
.Venimentul este sărbătorit. O 
astfel de plantă se află și acasă 
la fostul mecanic de locomotivă 
din Tg. Mureș, Ștefan Colceriu, 
care și-a transformat locuința 
într-o magnifică seră florală. 
An după an a așteptat Ștefan 
Colceriu să se petreacă ritualul 
înfloririi. Zilele trecute, după 50 
de ani de așteptări, „Aloe Ze
brina Beker" a înflorit.

ARESTAREA

UNUI ODIOS 

Șl FEROCE 

CRIMINAL
In ultimul timp, in Capi

tală, au fost săvirșite mai 
multe infracțiuni de omor 
și tllhărie asupra unor fe
mei, crime care, prin ca
racterul lor odios și ferece, 
au indignat opinia publică-

Organele de miliție, 
securitate și procuratură, 
cu sprijinul unor organi
zații de stat, obștești și al 
cetățenilor, desfășurînd o 
intensă activitate organi
zatorică și de investigare, 
cercetare și folosind un 
complex de mijloace tehni- 
co-științifice și criminalis
tice moderne au reușit să 
identifice și să aresteze pe 
criminal.

Acesta este Rîmaru Ion, 
născut la 12 octombrie 
1946 în Corabia, student 
în anul III la Facultatea 
de medicină veterinară din 
București, cu ultimul do
miciliu la Căminul de stu- 
denți din B-dul Mărăști nr. 
59. Susnumitul, în anul 
1965, a mai suferit o con
damnare pentru tilhărie.

Pînă în prezent odiosul 
criminal a recunoscut că a 
comis patru omoruri, șase 
tentative de omor și o tîl- 
iărie ale căror victime au 
fost femei.

Cercetările sînt oenti- 
nuate de organele de ur
mărire penală.

Cetățenii care cunosc a- 
numite fapte legate de ac
tivitatea criminalului sînt 
rugați să se adreseze In
spectoratului general al 
miliției.

5C£NA
Teatrul „George Bacovia" din 

Bacău a pregătit pentru festi
valul „Teatrului și tineretului" 
ce va avea loc la Piatra Neamț 
între 7 și 14 iunie, piesa lui A- 
lecu Popovicj și Viniciu Gafița ; 
„Unu, doi, trei, patru, ce-a văzut 
Radu la teatru" (subtitlul : „O 
uimitoare fantezie dramatică și 
muzicală pentru copiii de la Opt 
la 83 ani și pentru tot restul 
publicului 8-imist").

„Universul imaginar propus, se 
structurează pe o parodie a po
sibilelor incurcături și confuzii 
ce se intîmplă atunci cind... copiii 
nu au învățat bine la istorie, de 
pildă, — ne mărturisește ALECU 
POPOVICI. Un lanț de qui pro 
quo-uri susțin dinamica acțiunii, 
descifrindu-i adeseori sâmburele 
realist-moralizator".

Spectacolul va fi prezentat In 
premieră, astăzi, 5 iunie, purtînd 
semnătura regizorului Gh. Mile- 
tineanu ; muzica, Edmond Deda ; 
mișcarea scenică, Gh. Căciu- 
leanu ; din distribuție : Anca 
Alexandra, Constanța Zmeu. FI. 
Blănărescu, Mircea Crețu, Mir
cea Bellu, Gh. Serbina etc.

tenția mea a stat, printre al
tele, valorificarea unor reale ta
lente actoricești prea puțin cu
noscute însă telespectatorilor : 
Irina Răchițeanu Șirianu, Ileana 
Stana Ionescu, Candid Stoica și 
Jarina Denrian".

— Cum ați valorificat aceste 
talente prin specificul televi
ziunii ?

— Lectura scenică a năstruș
nicelor situații concepute de 
Nicolaj este vie, amuzantă, ex
presivă. Costumele Getei Ietigan 
subliniază cu gust și rafinament 
pitorescul personajelor din cele 
trei momente dramatice : „Băr
batul", „Stupina" și „Faleza", 
iar ritmul alert cerut de specia 
comediei l-am obținut cu aju
torul montajului cinematogra
fic.

O expoziție de podoabe și o- 
biecte spațiale deschide la Ga
leria Galateea, marți, 8 iunie, A- 
lexandru lonescu-Lungu, cu
noscut artist decorator.

MEDEEA IONESCU

PORTATIV

PLASTICĂ

Marți, 8 iunie, spectatorii vor 
putea urmări eîteva pagini din 
creația cunoscutului dramaturg 
Aldo Nicolaj, adaptate și mon
tate de Letiția Popa. Interesîn- 
du-ne de data aceasta despre 
criteriile selecției actorilor, re
gizoarea ne-a declarat : „In in

Recent, graficianul și cera- 
mistul Vasile Craioveanu a ini
țiat o expoziție — singulară 
deocamdată la noi — plasînd 
lucrări spațiale decorative în 
incinta Librăriei „Mihail Emi- 
nescu". Ne-am adresat artistu
lui, rugîndu-1 să ne explice mo
tivul acestei inițiative.

— „M-am gindit pur și simplu 
la îmbinarea a două modalități 
artistice de factură deosebită. In 
fond cele două modalități sînt 
rezultatul aceluiași efort artis
tic de a materializa plastic sau 
literar, ginduri și sentimente. 
Dacă vreți, inițiativa mea răs
punde nevoii imperioase de a 
inventa pe care o resimte orice 
artist, compunînd și recompu- 
nînd forme, dar și căutînd o am
bianță adecvată expunerii lor".

Un unic „moment" al viitoarei 
săptămîni muzicale merită o a- 
tenție deosebită — prezentarea 
la Ateneu a Simfoniei dramatice 
„Romeo și Julieta".

Prezența pe afișul rilarmoni- 
cii a copodoperei berlioziene 
mărturisește strădania Filarmo
nicii pentru a oferi, în această 
stagiune, cicluri dedicate mari
lor lucrări ale istoriei muzicii.

Concepută în anul 1839, in
tr-unui din momentele de avînt 
creator, „Simfonia dramatică cu 
cor, soli șl prolog în formă de 
recitativ coral" este una dintre 
primele mari lucrări inspirate 
din arta shakespeariană.

Propunîndu-și o lărgire a ca
drelor simfoniei, Berlioz fău
rește o suită de scene împletind 
episoade corale, lirice, cu altele 
orchestrale, urmărind de-a lun
gul celor 6 impunătoare mișcări, 
întreaga desfășurare dramatică.

Concertele de vineri și sîmbătă 
ale Filarmonicii în care a fost 
programată Simfonia lui Ber
lioz vor fi dirijate de Mircea 
Cristescu, iar drept soliști vor 
apărea mezzosoprana Martha 
Kessler, tenorul Valentin Teo- 
dorian și basul Gheorghe Grâs- 
naru.

I. S.

V. I.

„IN MEMORIAL..."

Acesta este titlul unui vo
lum editat de Universitatea 
din Timișoara, în care sînt 
reunite 42 de biografii ale 
„oamenilor aleși" de pe me
leagurile bănățene. Sînt în- 
mănunchiate prin grija și 
strădania conf. dr. Teodor 
Trîpoea, biografii de oameni 
iluștri, afirmați în diferite 
domenii ale culturii și știin
ței, începînd din a doua ju
mătate a secolului al XVIII- 
lea și pînă în zilele noastre, 
printre care Paul Iorgovici, 
Vincențiu Babeș, Traian Vuia, 
Romulus Ladea.

Consemnăm apariția pentru 
a o recomanda organizațiilor 
U.T.C. care în programul lor 
de activitate își propun să 

.străbată momente din trecu- 
, tul culturii, cartea amintită 
oferindu-se ca un prețios în
dreptar. în curînd, va apare 
volumul al II-lea, în care vor 
fi prezentate personalități re
prezentative din rîndul națio
nalităților germană, maghia
ră, sîrbă, care s-au născut în 
vatra Banatului.

I. D.

TA IP A FOTBAL
Văzută de G. BADEA

„TEHNIC-CLUBUL"
APELEAZĂ LA...
MOTIVE TEHNICE

• La „Tehnic-Club" — o- 
biectiv în plină amenajare în 
centrul Piteștiului, după un 
proiect ingenios, deosebit de 
original, ca viitor lăcaș de 
maximă atracție și utilitate 
pentru educația tinerilor — 
s-a ținut recent, prin
tre schele, o ședință de lucru. 
Au participat conducătorii 
Trustului județean de con
strucții, reprezentanții Comi
tetului județean Argeș al 
U.T.C., ingineri constructori, 
proiectanți, toți cei implicați 
direct în realizarea cît mai 
grabnică a clubului. Ce-i 
drept, stadiul lucrărilor nu 
îndreptățește la satisfacții, ci 
dimpotrivă. Astfel, întîlnirea, 
măsurile operative care s-au 
stabilit, promisiunile și anga
jamentele asumate au fost 
binevenite. Este de sperat că 
vor fi și respectate în așa 
fel îneît acest adevărat „palat 
al științei ș>i tehnicii» să fie 
dat „la cheie" pe măsura 
nerăbdării și așteptărilor be
neficiarului, ale tinerilor.

V. O.

Redactorul paginii 
ION TRONAC

U.T.A. — S. C. Bacău

Jiul — Dinamo

• • •

Rapid — Steagul roșu

• • ® De la Biroul F. R. de

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30; 15,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20,45 în conti
nuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Buzești (ore
le 14,30; 17,15), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20), Arta 
(ora 16), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Unirea (orele 16,30; 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID .* rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Floreasca (orele 15-, 30:; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Grădina Vi- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 19,15), Ferentari (orele 15; 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

SERATA : rulează la Volga (0- 
rele 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20,30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : ru

lează la Progresul (orele 15,30; 19).
CEI TREI CARE AU SPERIAT 

VESTUL : ruler • la Pacea (ore
le 16; 18: 20). cosmos (orele 18; 
20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crîngași (orele 16; 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18;' 20).

CRONOMETRUL : rulează la 
Popular (ora 15,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Popular (orele 18; 20,15),

PE COMETĂ : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vitan (orele 15.30; 18).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30), 
Flacăra (orele 15.30: 18; 20,15).
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Teatrul de Operetă : SOARELE 

LONDREI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : SAPTAmTna PATI
MILOR — ora 20 ; (Sala StuAio) : 
PISICA ÎN NOAPTEA ANULUI 
NOU — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : GLUGA PE OCHI — ora 
20 ; (Sala Studio) : POVESTIRI 
DIN PĂDUREA VIENEZA — ora 
20 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; Teatrul

,,C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
CIND LUNA E ALBASTRĂ — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : MATE- 
IAS GÎSCARUL — ora 9,30 ; Tea
trul „Țăndărică" (Cal. victoriei) : 
NOCTURN IV — ora 21,30 ; (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; Tea
trul „Ion Vasileseu" : REVIS
TA LA VOLAN — ora 19,30 ; Cir
cul „Globus" : ARENA PRIMĂVE
RII — ora 19,30.

DUMINICA, 6 IUNIE 1971
Teatrul de Operetă : VOIEVO

DUL ȚIGANILOR — ora 10,30 ; 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 10; COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20; SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 15,30 ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 10.30 ; 
PLAY STRINDBERG — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE - ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA
NISA — ora 19,30; Teatrul

„Ion Creangă" : COCOȘELUL
NEASCULTĂTOR — ora 10 ; 
CINCI SĂPTĂMÎNI IN BALCON 
— ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Str. Academiei) ; DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 11 ; 
Teatrul „Ion Vasileseu" : FLOA
RE DE CACTUS — ora 10 și 
19,30 ; Circul „Globus" : ARENA 
PRIMĂVERII — orele 16 șl 19,30.
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PROGRAMUL I
• 16,15. Emisiune în limba ger

mană • 18,00 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! • 19,20 1001
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară. Sport • 20,10 Tele-enciclo- 
pedia ; Aborigenii ; Breviar; 
Catch o 21,00 Film serial : „In
coruptibilii". Povestea lui Emile 
Bouchard • 21,50 Amatori... de 
divertisment. Stele ale formați
ilor artistice de amatori, într-un 
tele-divertisment din care nu 
vor lipsi momentele vesele, me
lodiile de muzică ușoară, evolu
țiile coregrafice • 22,40 Tele
jurnalul de noapte • 22,50 Săp- 
tămîna sportivă.

PROGRAMUL II
• 20,10 

Pianista 
• 20,40

Tineretul la rampă.
Ilinca Dumitrescu 

„Ritmuri" — documentar

T.V. • 21.10 Mari orchestre
simfonice. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii suedeze. Dirijor 
Sergiu Celibidache e 21,55 Bu
letin de știri • 22,00 Film se
rial : „Inima lui Bonivur" (II).

DUMINICA, 6 IUNIE 1971
PROGRAMUL I
• 9,00 Matineu duminical pen

tru copii • 10,00 Viața satului
• 11,25 Ciclul „Simfonii de
Beethoven" • 12,00 De strajă pa
triei • 12,30 în reluare, la cererea
telespectatorilor. Selecțiuni din 
emisiunea „Serenadă de primă
vară" de Paul Urmuzescu s 13,00 
Emisiune în limba maghiară
• 14,30 Postmeridian. Emisiuni
sportive. Baschet masculin : Ita- 
lia-Selecționata Europei (înregis
trare de la Roma). Fotbal ; 
Steaua-F.C. Argeș (Transmisiune 
directă de la Stadionul Republi
cii) • 16,45 Televacanță • 17,15 
Magazin • 18,05 Serial pentru ti
neret : Planeta giganților (III)
• 19,00 Vetre folclorice (Inter- 
vlziune) „Banatule, mîndră floa
re" • 19,20 1001 de seri « 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport
• 20,00 Reportajul săptămînii. 
Reșița fără furnale • 20,30 „Nici 
o lacrimă" — spectacol muzical- 
umoristic • 22,00 Telejurnalul de 
noapte • 22,15 Telesport. Concurs 
internațional de natație. înregis
trare de la Londra.

PROGRAMUL II
• 20,00 Seară de teatru : TREI 

SURORI de A. P. Cehov • 22,00 
Bule.tin de știri • 22,05 Săptă- 
mîna culturală bucureșteană
• 22,10 Reluarea serialului de | 
sîmbătă seara.

fotbal
• Aseară a avut loc la F R.F. 

ședința săptămînală de lucru a 
biroului federal. Analizînd arbi
trajul prestat de Ștefan Birăas- 
cu la meciul Progresul—Politeh
nica Iași, biroul federal a ho- 
tărît. retrogradarea „inculpatu
lui" în lotul divizionar B și sus
pendarea din activitatea com- 
petițională pe timp de 4 luni

• în cazul fotbaliștilor Moldo- 
veanu. Pali și Beldeanu, Biroul 
federal a infirmat sancțiunea 
dictată de comisia de disciplină 
întrunită joi seara — cei trei fot
baliști, cum se știe, au primit 
mustrări — și a hotărit să-i. sus
pende pe cite trei etape pe Mol- 
doveanu și Beldeanu, iar pe Pali 
— 4 etape.

• Intrucît în campionatul na
țional al juniorilor și școlarilor 
în seriile a V-a, a Vi-a și a 
X-a, au fost falsificate unele re
zultate, înregistrîndu-se scoruri 
astronomice. Biroul federal a ho- 
tărît ca seriile susmenționate să 
nu fie reprezentate în turneul 
final al campionatului național.

D. B.
PRONOSPORT

Steaua-F.C. Argeș 1
Farul-Poli. Iași 1
Petrolul-C.F.R. Cluj lx
Jiul-Dinamo 1x2
,,U“ Cluj-Univ. Craiova lx
U.T.A.-S.C. Bacău 1
C.F.R.-Progresul 2
Progresul Br.-A.S.A. lx
Flacăra-Metrom 2
Poiana-Ceahlăui 1
Minerul-Poli. Tim. 1
U.M. Tim.-C.S.M. Reșița lx
Minerul Baia Mare-Crișul X



.SClNTEIA TINERETULUI1' pag. 4 SlMBĂTĂ 5 IUNIE 1971
H

Proiect L E G E
privind încadrarea și promovarea în muncă 

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. în Republica Socialistă 

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

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

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

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

Art. 4. Personalul încadrat în mun
că în unitățile socialiste de stat be
neficiază, în condițiile legii, de ur
mătoarele drepturi :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) să primească pensie în caz de 
invaliditate ;

k) să obțină înlesniri pentru pri
mirea. spre folosință, a unei locu
ințe proprietate de stat sau pentru 
obținerea creditelor de la stat în ve- 

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

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

derea construirii unei locuințe pro
prietate personală ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) să respecte normele de protec
ție a muncii ;

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

tățenească.
De asemenea, personalul încadrat 

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL II

modul de Încadrare și promovare 
IN MUNCĂ A PERSONALULUI IN UNITĂȚILE

SOCIALISTE DE STAT
Art. 7. în unitățile socialiste de 

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

Pentru muncitori. încadrarea și 
promovarea in muncă se tac pe bază 
de probă practică.

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

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

a) comisia tehnică de încadrare și 
promovare a muncitorilor ;

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

Componența acestor comisii este 
prevăzută in anexele 1 și 2. care tac 
parte integrantă din prezenta lege.

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

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

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

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

A. încadrarea în muncă
a personalului

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

a) studiile pe care le are fiecare 
persoană ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Promovarea în muncă
a personalului

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

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

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

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

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

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

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

g) are o comportare demnă în so
cietate.

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

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

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

Art. 16. La promovarea într-o 

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

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

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

CAPITOLUL III

CONDIȚIILE DE STUDII Șl VECHIME 
PENTRU ÎNCADRAREA Șl PROMOVAREA 

IN MUNCĂ A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE 
ECONOMICE

A. Pentru încadrarea în 
muncă a personalului de 

execuție
Art. 22. Pot fi încadrați în unită

țile economice, ca muncitori califi
cați :

a) absolvenții școlilor profesionale 
sau ai liceelor de specialitate ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) absolvenții liceelor de speciali
tate cu profil tehnic ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— rezultatele obținute în îndepli
nirea sarcinilor de serviciu;

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

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

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

— comportarea in societate.
Aprecierile vor conține un califica

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

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

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

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

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

B. Pentru promovarea în 
funcții de conducere

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

a) absolvenții școlilor de maiștri, 
avînd specialitatea respectivă ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 31. în funcția de șef de servi
ciu tehnic sau tehnico-economic pot 
fi promovați :

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

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

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

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

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

a) sînt absolvenți ai învățămintu- 
lui superior ;

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

c) sint absolvenți ai unui curs de 
perfecționare în domeniul conducerii 
și organizării producției și a muncii.

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

CAPITOLUL IV

CONDIȚIILE DE STUDII Șl VECHIME
PENTRU ÎNCADRAREA Șl PROMOVAREA 

IN MUNCĂ A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE 
ADMINISTRAȚIEI DE STAT Șl INSTITUȚIILE 

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

execuție
Art. 38. In funcții medii econo

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

a) absolvenții liceelor de speciali
tate ;

b) absolvenții școlilor de speciali
zare post-liceală ;

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

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

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

a) absolvenții liceelor de cultură 
generală ;

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

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

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

B. Pentru promovarea în 
funcții de conducere

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

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

b) pentru birourile de personal :
— absolvenții invățămîntului supe

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

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

c) pentru birourile administrative, 
absolvenții invățămîntului mediu care

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA EXAMENELOR 
SAU CONCURSURILOR

Art. 47. Organizarea examenelor 
sau concursurilor pentru încadra
rea și promovarea în muncă se face 
de comisiile prevăzute la art. 8 din 
unitățile socialiste de stat res
pective.

Pentru funcțiile de director, in
giner-șef și contabil-șef se va con
stitui o comisie de examinare în 
cadrul unității ierarhic superioare, 
al cărei președinte va fi, după caz, 
ministrul, președintele consiliului 

.popular, directorul general al cen
tralei sau împuterniciții acestora.

Art. 48. Examenul sau concursul 
constă din :

a) verificarea cunoștințelor pro
fesionale de specialitate ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) pentru serviciile de personal :
— absolvenții învățămîntului supe

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

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

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

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

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

a) sînt absolvenți ai învățămîntu
lui superior de specialitate ;

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

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

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

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

’* respectiv în anexa 3.

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

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

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

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

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

Art. 52. Conducerile unităților so
cialiste de stat vor numi, prin deci-

(Continuare în pag. a lV~a)
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zie, în posturile de director devenite 
vacante, pinâ la ocuparea acestora pe 
bază de examen sau concurs, un înlo
cuitor cu delegație.

Art. 53. Cadrele cu funcții de con
ducere care doresc să se înscrie la 
examenul sau concursul pentru ocu
parea unui post într-o altă unitate 

• sînt obligate să anunțe aceasta. în 
prealabil, conducerii unității în care 
lucrează.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXA 1

Componența comisiei tehnice de încadrare 
și promovare a muncitorilor

— Președinte : împuternicitul con
ducătorului unității ;

— Secretar : delegatul comparti
mentului de personal ;

Membri-e șeful secției (

— maistrul în sectorul căruia lu
crează muncitorul respectiv ;

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

ingineri, tehnologi sau muncitori de 
înaltă calificare.

ANEXA 2

Componența comisiei de încadrare și promovare 
a personalului tehnic, economic, 

de altă specialitate și administrativ
— Președinte : împuternicitul con

ducătorului unității ;
— Secretar : delegatul comparti

mentului de personal ;
— Membri: șeful compartimentului 

de muncă în care se află postul va
cant ;

— delegatul sindicatului.
în vederea ținerii examenului sau

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

ANEXA 3

CONDIȚII DE STUDII SI VECHIME
’ 9

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

Vechimea în specialitate (ani) pentru ocuparea funcțiilor din :

Unități economice Administrația de stat

Nr. 
crt.

FUNCȚIA ȘI STUDIILE
întreprinderi și alte 

unități economice

B.

1. Director general
— Absolvenți ai învățămintului superior de spe cialitate.

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

3. Director tehnic
— Absolvenți ai invățămi.itului superior tehnic de specialitate.

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

5. Contabil șef
— Absolvenți ai invățămintului superior economic

— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au inde plinit funcții economice______
6. Director (direcții tennice, tehnico-econonuce)

— Absolvenți ai invățămintului superior tennic de specialitate, respectiv economic

Unități 
cu statut 
de cen

trală
Gradul

Spe
cial I II III IV V VI

Apara
tul mi
nistere

lor și 
celor
lalte 

organe 
centrale

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.

12 14

12 11 10 9 8 7 6
10 9 8
 12 11 10

11 10

9 9 9 8 7 6 5

11 10 9 8 7 6 5
 II 10 9

11

11

7. Director (direcții economice, de altă specialitate)
— Absolvenți ai învățămintului superior economic, respectiv ai invățămintului superior de altă specialitate______ 11

8. Director (direcția personal-învățămint)
— Absolvenți ai învățămintului superior 11

9. Director (direcția p arsenal)
— Absolvenți ai invățămintului superior 11
— Absolvenți ai invățămintului mediu 15

10. Director (direcția secretariat-administrativ)
— Absolvenți ai învățămintului superior______

11. Director (direcția administrativă)
— Absolvenți ai învățămintului superior
— Absolvenți ai invățămintului mediu________

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

— Absolvenți ai învățămintului mediu

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

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

_____țămintului mediu de specialitate
15. Consilier juridic șef

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

— Absolvenți ai invățăminituiui superior. . ...................... ...... ..... ........ ....?----
17. Șef serviciu (serviciul personal).

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

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

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

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

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

_____ mediu de specialitate.________________ _____ _ ________________________________ ____________
21. Șef birou (biroul învățămint, personal-învățămint).

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

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

23. Șef birou (biroul secretariat-administrativ)
— Absolvenți ai învățămîntului mediu

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

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

26. Șef secție (secție producție)
Șef sector (sector minerit)
— Absolvenți ăi învățămintuliui superior de spe cialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de specia litate
— Maiștri și absolvenți ai învățămintului mediu care au îndeplinit funcții tehnice

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

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

29. Șef lot
— Absolvenți ai învățământului superior de șpecia litate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai învățămintului mediu, care au îndeplinit funcții tehnioe.

30. Șef autobază
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai învățămintului mediu, care au îndeplinit funcții tehnice,

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

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

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

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

33. Maistru principal
— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la punctul 32 și au o vechime de cel puțin 5 ani pe posturi de 

maistru.

12

12

12

12

12

10 10 9
14 14 13

9 9 8 7 6 5 4
7 6 
 9 8

9 9 8 7 6 5 4
__ ____________ 10 9 8

9

7 7 7 6 5 4 3

9 8 7

7

11
15

10

10

10

10

8
12

10

8

8

6______ 6 6 5 4 3 3_______ 7

9 8 7 6
9 8 7 6

10 9 8

7 6 5 4
9 8 7 6 5 4

10 9 8 7 6

8 7 6 5 4
10 9 8 7 6 5 4

U 10 9 8 7 6

8 7 6 5 4 3

10 9 8 7 6 5
11 10 9 8 7

8
12

10

Aparatul consiliilor populare

Județe Munici- Orașe
Și Pii Si și co-

municl- sectoare mune
piui ale mu-

Bucu- nicipiu-
rești lui 

Bucu
rești

10.

10

10

11 12.

10 7 5 -O-
rașe

2 — co
mune

6 — co-
_________________ mune

8 6

8 6 5
12 10 9

6
10

7 5

7 5

11 9 8

6 4

(Continuare în pag. a V-a)
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Angajare totală

4

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

— Absolvenți ai învățămîntului superior de specia
litate
35. Inspector principal (în compartimente de inspecție 

și control)
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specia

litate
36. Inspector (în compartimente de inspecție și con

trol)
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specia

litate
37. Inginer principal I, economist principal I, chimist 
principal I, fizician principal I.

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 
specialitate, respectiv economic, universitar de spe

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

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 
specialitate, respectiv economic, universitar de speci- 

alitate.
39. Inginer principal III, economist principal III, chi

mist principal III, fizician principal III.
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 

specialitate, respectiv economic, universitar de specia
litate
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40. Inginer, economist, chimist, fizician După absolvirea stu-

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de diilor superioare, cu 
specialitate, respectiv economic, universitar de specia- respectarea reglemen- 

litate țărilor în vigoare.

41. Revizor contabil principal
— Absolvenți al învățămîntului superior economic

42. Revizor contabil
— Absolvenți ai învățămîntului superior economic

43. Consilier juridic principal
— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic

44. Consilier juridic
— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic

45. Jurisconsult principal
— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic
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46. Jurisconsult

— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic

47. Subinginer principal, conductor arhitect principal
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate și de conductori arhitecți

După absolvirea stu
diilor superioare, cu 
respectarea reglemen
tărilor în vigoare.

După absolvirea stu
diilor superioare cu 
respectarea reglemen

tărilor în vigoare.

8 8 8

48. Subinginer, conductor arhitect
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate și de conductori arhitecți

După absolvirea stu
diilor, cu respectarea 
reglementărilor în vi

goare.

După absolvirea 
studiilor, cu res
pectarea regle
mentărilor în 
vigoare.

49. Tehnician principal, proiectant principal
— Tehnicieni și cadrele care ocupă alte funcții tehnice care îndeplinesc condițiile de la poz. 50 lit. 

a, b, c și e care au o vechime de cel puțin 5 ani pe astfel de funcții.
— Muncitorii specialiști și muncitorii încadrați în categoria cea mai mare de calificare din re

țeaua ramurii respective, absolvenți ai școli lor prevăzute la poz. 50.
— Absolvenții liceelor de cultură generală prev ăzuți la poz. 50 lit. d care au vechime de cel puțin 

5 ani în funcții tehnice, dacă au absolvit un curs de specializare cu profil tehnic
50. Tehnician proiectant

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

citori calificați.
51. Planificator principal, contabil principal, merce dog principal, statistician principal

— Planificatorii, contabilii, merceologii sau ca drele care ocupă alte funcții economice, care înde
plinesc condițiile de la poz 52 lit. a și au o vechime de cel puțin 5 ani pe astfel de funcții.

— Absolvenții liceelor de cultură generală care au o vechime de cel puțin 5 ani în funcții econo
mice. dacă au absolvit un curs de specializare cu profil economic.

52. Planificator, contabil, merceolog, statistician
a) Absolvenții liceelor de specialitate cu profil economic

b) Absolvenții liceelor de cultură generală care și-au însușit în practică cunoștințele economice
strict necesare.

53. Contabil revizor principal
— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poz. 

funcții economice.
54. Contabil revizor

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

— Absolvenți ai învățămîntului mediu
56. Inspector principal

— Absolvenți ai învățămîntului mediu

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

58. Desenator principal
— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii prof«sionale
— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare

59. Desenator
— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii profesionale

— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare
60. Stenodactilograf principal, secretar dactilograf, dac. 
iilograf principal

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

61. Stenodactilograf, dactilograf
— Absolvenți ai învățămîntului mediu
— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare

62. Casier principal
— Absolvenți ai învățămîntului mediu •
— Absolvenți ai școlii generale

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

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

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

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

67. Expeditor, registrator, administrator imobil
— Absolvenți ai școlii generale

68. Curier, portar
— Absolvenți ai școlii generale

și au în plus o vechime de cel puțin 3 ani în

— 5 ani în funcții administrative sau în producție

— 2 ani în funcții administrative sau în produc
ție.

— 3 ani în funcții de dactilograf sau stenodac
tilograf sau în alte funcții administrative.

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

5 ani in funcții de specialitate

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

3 ani în funcții administrative
5 ani în funcții administrative

2 ani în funcții administrative

5 ani în funcții administrative

5 ani în funcții administrative

Poate că evocarea numelor ilustre de mai sus este doar 
o vanitate a autorului acestor rînduri, mi-ar place desigur 
să mă regăsesc alături de cei pe care îi admir. Și fiindcă 
orgoliul nu este cel din urmă defect al unui om care scrie, 
îmi e ușor să cred că a realiza ideal tot ceea ce face 
lumea întreagă este treaba gazetarului. Nimic n.u mi se pare 
a întrece pasiunea aceasta pentru întreg a omului care 
scrie la gazetă. El trebuie să înțeleagă în egală măsură ca 
un țăran problemele de meteorologie sau drama unui 
meci de fotbal ca un „microbist". Se spune că în tribune 
se înfîmplâ uneori atacuri de cord. Este asta o glumă ? 
Să încercăm a pricepe cum se înfîmplâ. Ești prizonierul 
cititorului ; dacă pe el îl interesează, și nu peste zece ani, 

Icum poți spera să rezolvi problema cu o carte, ci azi sau 
cel mult mîine, dacă deci cititorul tău este preocupat chiar 
de boturile umede ale caninilor ? I Nu trebuie, ca Ladima, 
să răsfoiești albume și să mergi la expoziții ale rasei ca
nine ? Cîteodată prețul brînzei este mai important decît 
viața sau moartea și poate declanșa cine știe ce eveni
mente. Citim în ziare despre războiul cafelei sau războiul 
puilor, și cu toate că nu e vorba chiar de bătălii cu tu
nuri, nici o glumă nu e, fiindcă afectează viața a milioane 
de oameni.

Cam asta e mîndria celui care scrie aici. Că totul este 
important pentru cititorii săi și pentru el însuși. într-un ziar 
nu există lucruri de mai mare și de mai mică importanță. 
De altfel, cîte amănunte nu compun o zi din existența unui 
om, și cine ar putea să spună că viața noastră nu trebuie 
trăită cu egală intensitate și cu aceeași pasiune în fiecare 
moment al ei. Ce înseamnă la urma urmei însăși istoria, 
dacă nu înlănțuirea aceasta egală de fapte care ne pri
vesc pe toți ?

lată deci că nici una din arhănuntele existenței noastre 
nu are numai valoare de pitoresc, nu este numai o trăsă
tură pe obrazul nostru sau al epocii, ci în fiecare se re
găsește întregul adevăr, cel de la începutul pînă la sfîrșitul 
lumii. Nimeni nu poate avea pretenția să-l dezvăluie în 
fiecare zi, cu afît mai mult într-un articol de ziar. Cu toții 
putem spera totuși să-l arătăm, oriunde ne-am afla, cu 
atît mai mult în fața opiniei publice. Dacă aș putea eu să 
transcriu exact ce simt acuma, uitîndu-mă la cei șase sau 
șapte oameni care fac linia asta nouă pe o șosea din 
Balta-Albă ! Am să încerc să-i descriu odată chiar aici.

(Urmare din pag. I) 
atragere a tinerilor ce lucrează 
în afara comunei sau in unită
țile economice din comună la 
acțiunile tinerilor din locali
tate, numirea sectoarelor de 
producție ce ar putea absolvi 
pe absolvenții liceelor teoreti
ce și ai școlilor tehnice. De fapt, 
idei plenar susținute și la Con
gresul al IX-lea al organizației 
noastre, deziderate ale înseși 
preocupărilor de viață ale tine
rilor.

— Și cum se materiali
zează în satele județului 
Ilfov hotârîrile Congresu
lui al IX-lea al U.T.C.?

— Prin crearea Consiliului 
tineretului de la sate, care con
centrează competența unor ti
neri ce lucrează direct în pro
ducție : specialiști, cercetători, 
mecanizatori și țărani coopera
tori. sînt mai mult deschise 
porțile inițiativei .și formelor 
interesante, atractive, cu ade
rență la tineri. Studiile inițiate 
asupra cauzelor ce determină 
fluctuația tinerilor mecaniza
tori, a gradului de integrare în 
sectoarele din agricultură a ab
solvenților de licee și școli ge
nerale. a problematicii recrută
rii și pregătirii forței de mun
că pentru complexele agroindus
triale. și secțiile industriale ale 
unităților agricole au dat posi
bilitatea înscrierii programelor 
de acțiuni ale organizațiilor 
U.T.C pe coordonatele inter
vențiilor operative și eficace. 
Pentru complexele zootehnice 
intercooperatiste de la Tămă- 
dău și Afumați s-au asigurat în
grijitorii de care era nevoie iar 
la Dridu, Movilița, Coconi ți 
Valea Argovei. dintre tineri au 
fost constituite echipe ce lu
crează la amenajările pentru 
irigații, concomitent aceștia pre- 
gătindu-se în meseriile necesa
re exploatării acestor suprafețe. 
450 de absolvenți de licee și școli 
generale efectuează astfei o 
muncă deosebit de utilă. 
Pentru 62 de mecanizatori, 
la intervenția organizațiilor 
U.T.C. au fost create con
diții să urmeze cursurile li
ceului la seral sau fără frec
vență iar din acțiunile de mun
că patriotică am creat un fond 
de 87 000 lei, bani investiți în

materiale cultural-sportive re
partizate secțiilor de mecani
zare. Pe domenii de activitate . 
zootehnie, mecanizare, irigații, 
legumicultura sînt organizate 
consfătuiri ale tehnicienilor și 
lucrătorilor. La ce au condus 
toate acestea ? La o participare 
mult mai bună la muncă a ti
nerilor, la orientarea lor către 
sectoarele cheie ale unităților, 
la permanentizarea lor. Anul 
acesta, spre exemplu, partici
pă la muncă în coopera
tivele agricole cu trei mii 
și ceva mai mulți tineri în com
parație cu anul trecut, cu 850 
a crescut numărul uteciștilor ce 
lucrează în sectoarele zootehnice 
și cu 350 al celor din comple
xele agroindustriale. Tn multe 
cooperative agritole ca cele din 
Budești, Găisenî, Vărățti, Va
lea Dragului, Crevedia Mare, 
Gogoșari, Axintele, Ră.'uceni, 
Izvoarele, prin intervenția lor, 
organizațiile U.T.C. au determi
nat antrenarea la muncă în 
C.A.P. a tuturor tinerilor din. 
sat. în această perioadă, în a- 
dunările organizațiilor U.T.C. 
sînt prezentate pe larg direc
țiile de dezvoltare ale coopera
tivelor agricole, se solicita ti
nerilor integrarea și pregătirea 
în sectoarele ce se dezvoltă. 
Pentru că, oricît de mult va 
contribui dezvoltarea și diver
sificarea bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii — prin lărgirea 
gamei de lucrări executate me
canizat — la eliberarea forței 
de muncă, numărul celpr soli
citați în zootehnie, în irigații, 
în secțiile de mecanizare. în le
gumicultura este încă destul de 
mare. îndeosebi în condițiile 
creării unor sectoare industria
le și de deservire în sat tinerii 
sînt solicitați să se pregătească 
și să lucreze în peste 40 de me
serii. Prin acțiunile întreprinse 
de către organizațiile U.T.C. au 
fost recrutați aproape două mii 
de tineri care să se integreze în 
acest nou sector de activitate.

— Considerați că orga
nizațiile U.T.C. din jude
țul Ilfov reușesc să cu
prindă întregul evantai 
de probleme ce-i frămîn- 
tă pe tineri ?

— Categoric, nu ! Și aș vrea 
să mă explic. Foarte multe soli

citări primim din partea teh
nicienilor agronomi — cîteva 
mii în județul nostru, privind 
încadrarea și retribuirea lor. 
Pentru că Ministerul Agricul
turii și Uniunea Națională a' 
Cooperativelor Agricole încă nu 
au soluționat aceste probleme 
și organizația U.T.C. se vede în 
imposibilitatea de’ a întreprinde 
ceva. De asemenea, pentru că. 
sprijinul conducerilor unor uni
tăți agricole este nejustificat de 
slab, foarte puțin se reușește 
în sensul creării și activizării 
agro-cluburilor și laboratoare
lor de cercetare, atît de mult 
solicitate de tineri. Se mai în- 
tîlnesc destule cazuri cînd ti
nerii nu participă la muncă ;i 
contribuția organizațiilor U.T.C. 
este mică în acțiunea de per
manentizare a tinerilor mecani
zatori, în special...

— în județul Ilfov exis
tă o puternică tradiție a 
muncii patriotice. Care 
este programul acțiunilor 
din acest an ?

— Vor fi deschise opt șantie
re, dintre care două vor avea 
program permanent de lucru. Ca 
o măsură menită să asigure o 
mai mare eficiență a acțiunilor 
noastre este aceea a contractă
rii unor lucrări complete re
partizate pe brigăzi permanen
tizate de muncă. In acest scop 
am instituit drapelul transmi
sibil, al brigăzii fruntașe. Prin
cipalele șantiere vor viza acti
vitatea ia amenajările pentru 
irigații. Acestea vor fi organi
zate în localitățile Bolintin- 
Vale, Fierbinți. Brănești. Gîr- 
bovi, Buftea și Snașov. Prin 
munca lor tinerii județului 
nostru vor amenaja în acest 
an 5.000 hectare pentru irigații 
Peste 7.000 de tineri vor parti
cipa la strînsul recoltei din a- 
cest an.

(Urmare din pag. I)

— Sinteți studenți ? interve
nim noi în discuție.

— Da, la Politehnică. Ștefan 
Pavlovici și Nicolae Nistor — 
se prezintă cei doi. Mîine avem 
examen la rezistență... Vorba e 
că am picat unul, pînă acum, 
și, știți, două reexaminări, 
toamna, se acordă mai greu...

— Și atunci, aici pregătiți 
examenul de mîine ?
------ Avem biletele : nu e o 
problemă ! Mai dificil o să ne 
fie la tehnologie ; sîntem „gru
pă de șoc", așa că de unde 
bilete rezolvate dinainte...

Cîteva mese mai încolo, pe 
rîndul de la fereastră, două ti
nere se explică între ele cu 
voce tare.

— M-a picat, deși tot la fel 
de bine putea să-mi dea un 5.

Indiscreți, în continuare, am 
aflat că Nineta Bucurescu, a- 
nul IV, Politehnică, tehnologie, 
tocmai avusese un „ghinion" la 
examenul de astăzi. Colega sa, 
Maria llie (anul V, la aceeași 
facultate) încerca să o conso
leze : „lasă, tu, că nu e sfîrși
tul lumii..."

— La cîte examene vă mai 
prezentați în această sesiune ?

— Nu mă decid decît de la 
un examen la altul...

La cafe-barul „Turist" din 
Piața Romană, doi puștani cer 
unui bărbat între două vîrste 
permisiunea să se așeze la 
masa lui. E aglomerație. Elevul 
Fulger Popescu (Liceul D. Bo- 
lintineanu, clasa a IX-a) și ami
cul său Vasile Chilimbuță 
(Școala profesională Căi ferate 
— „un examen am și dat, mai 
am două, dar mai e pînă a- 
tunci..."), își trec timpul pînă să

nuit al casei : Marin Văleanu, 
anul IV mecanică.

— Dom’le, eu dacă nu sem
nez condica aici, la Amzei, 
nu-mi merge bine în sesiune. 
Am voie să am părerea mea, 
nu ? !

— Aveți, sigur că da, dar 
examenele nu la cafenea se 
pregătesc. Avem și noi părerea 
noastră, nu ? I

Și la„Tosca"se pot 

pregăti examenele ?
se facă ora 13 cînd Popescu, 
care învață după-amiază, are 
cursuri.

...în Piața Amzei, cofetăria de 
vizavi de teatru. Valeria Ște- 
fănescu, Viore-, Banu și Radu 
Popovici, elevi în anul IV la 
Școala postliceală de stenodac
tilografie, sînt de părere că 
„mai e destulă vreme pînă la 
22 iunie, cînd încep examenele. 
Ne descurcăm noi atunci, cu 
cîteva nopți înainte..." Alt obiș

...„Iasca", vis-a-vis de Drept. 
Agățată de un scaun, o sacoșă 
de damă, din pînză colorată. 
Este a lui Virgil Șarpe, anul II 
Arte plastice care, împreună cu 
Dinu Constantin (aceeași facul
tate), pune la cale examenul de 
mîine, la „model viu".

— Nu era mai potrivită dis
cuția despre examen chiar la 
biblioteca facultății ?

—Am dat alaltăieri și pe a- 
colo, ne răspunde, în doi peri, 
studentul Dinu, treeîndu-și jenat

mîna prin părul foarte bogat.
★

Raidul nostru „blitz", efectuat 
ieri dimineață, între orele 
9—12, cu sprijinul unor lucră
tori de la I.M.M.B., ne-a prile
juit și alte întîlniri, la fel de 
nepotrivite. Pentru că în aceste 
zile — cînd sesiunile de exa
mene Ia facultăți, concursurile 
de admitere, bacalaureatul sînt 
de stringentă actualitate — ni 
se pare total nefiresc ca elevi, 
studenți sau candidați, chiar 
dacă nu sînt numeroși, să se 
afle mai mult prin cafenele de
cît în săli de studiu sau în bi
blioteci. Rezultatele examene
lor depind în mare măsură ăe 
intensitatea efortului"- depus a- 
cum. Dincolo de aceasta, as
pectele prezentate vădesc și o 
atitudine superficială, de des
considerare a momentului pe 
care-l reprezintă examenul în 
ciclul de muncă al unui an de 
învățămînt. lată un domeniu în 
care recomandăm organizații
lor U.T.C. din școli și facultăți 
să-și intensifice preocupările : 
Cu riscul renunțării de la o se
rie de capricii și preferințe per
sonale perioada sesiunii trebuie 
folosită integral, într-un unic 
scop : studiul individual.

ANUNȚ»

COMBINATUL DE CON
FECȚII ȘI TRICOTAJE 
BUCUREȘTI, B-dul Armata 
Popdrului nr. 7 sectorul 7, 
începînd de la data de 10 
iunie 1971 și pină la 30 iu
nie 1971, RECRUTEAZĂ 
TINERI PÎNĂ LA 18 ANI, 
din București și din comu
nele cu distanța maximă de 
50 km de București PEN
TRU ÎNSCRIEREA LA 
EXAMENUL DE ADMI
TERE ÎN ȘCOALA PRO
FESIONALA, la următoa
rele meserii :

• Confecționer îmbrăcă
minte din țesături și trico
turi • tricotori și finisori 
cu durata școlarizării de 2 
ani • mecanici de întreți
nere și electricieni, cu du
rata școlarizării de 3 ani.

Candidații se vor prezen
ta pentru înscriere la se
diul întreprinderii la ser
viciul învățămînt cu urmă
toarele acte ;

• Certificat de absolvire 
a 8 sau 10 clase (original) ;

• Certificat de naștere 
(copie legalizată) ;

• Fișa medicală sau cer
tificat medical, microradio
grafia și analiza singelui

Examenul de admitere va 
consta din probe scrise și 
orale la matematică și fi
zică, iar pentru specialita
tea finisor, Ia matematică 
și chimie.

Locul și data examenu
lui se vor comunica la în

scriere.

S NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI 
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Laureați ai Premiului

Nobel răspund

la întrebarea:

ț

Anchetă internațional de CAROL ROMAN

RAGNAR FRISCH
Renumitul econo

mist norvegian s-a 
născut Ia 3 martie 
1895 Ia Oslo. A 
urmat cursurile U- 
niversității din Oslo, 
după care a ajuns 
profesor de econo
mie în cadrul ace
leiași universități.

Preocupat de cer
cetări in domeniul 
matematicii statis
tice, a fost numit 
director al Institu
tului de științe so- 
cial-economice din 
Oslo, fiind unul 
dintre fondatorii 
Societății econome- 
trice norvegiene — 
și a econometriei ca 
știință.

Activitatea sa a 
fost apreciată peste 
hotare. R a g n a r 
Frisch a fost 
ales președinte al

primei sesiuni a 
Comitetului Econo
mic al O.N.U.

Este membru o- 
norific al Acade
mici Americane, ai 
Societății Suedeze 
Regale de Statisti
că, al Academiei 
Britanice etc. Omul 
de știință norvegian 
este doctor honoris 
causa al mai mul
tor universități eu
ropene și din Ame
rica.

în anul 1969 a 
primit împreună cu 
Jan Tinbergen pre
miul Nobel pentru 
științele economice.

Omul de știință 
norvegian este fo
losit ca expert în 
elaborarea planuri
lor de dezvoltare 
ale Indiei și R.A.U.

■ <

depăși o stare care
pare inertă, veșnică

de RAGNAR FRISCH

Cheia celebrității și implicit a mesajului 
meu adresat tinerei generații din România, 
poate fi redată prin aceste cuvinte : viața în
seamnă muncă, angajare. După cite cunosc, 
pînă acum nu a fost inventată nici o altă 
posibilitate de a deveni celebru sau. mai bine 
spus, fericit, decît metoda de a munci pentru 
a-i face pe semenii tăi fericiți. Fie că este 
vorba de vecini ori de oameni care trăiesc în 
alte țări.

în tinerețea mea acest adevăr nu-mi era 
chiar atît de clar cum a devenit el, în ziua 
de astăzi. Dar cînd privesc înapoi peste ani 
îmi dau seama că întreaga mea activitate, 
toate eforturile mele nu au reprezentat nimic 
altceva decît o permanentă pregătire pentru 
înțelegerea acestei înțelepciuni eterne.

în tinerețe, factorul care a influențat con
cret activitatea și munca mea de zi cu zi a 
fost marea satisfacție pe care mi-au furni
zat-o puterea si capacitatea de a îndrepta 
lucrurile, de a depăși superior o stare care 
părea inertă și veșnică. Se iveau momente 
cînd părea imposibil să poți pune ordine și 
consecvență logică intr-o problemă sau o si
tuație foarte încurcată. Aparent nu găseam 
ieșire și totuși cită forță căpătăm după ce 
depășeam această fază spirituală cu mari im
plicații practice.

Pentru a înțelege mai bine ce vreau să 
spun, voi arăta că un exemplu tipic este gă
sirea unei soluții la o problemă de matematică 
care într-un anume moment din viață a re
prezentat pentru mine un mare semn de 
întrebare. Sau să dau un exemplu dintr-un 
domeniu și mai concret: satisfacția pe care 
am avut-o cînd am reușit în încercarea de a 
organiza un proces tehnic într-un mod rațio
nal. Cîndva, această capacitate de a da 
cursivitate logică unei probleme m-a dus la 
obținerea unui patent, a unui nou sistem 
aerodinamic pentru ventilație automatică. Mai 
tîrziu, însă, alte activități și probleme ce au 
apărut în raza mea de observație m-au împie
dicat să-mi urmez ideea aceasta, dar este o 
altă istoție...

Sau pot menționa găsirea unei alte soluții 
pe aceeași cale a punerii ordinii într-o searpă 
de cunoștințe. O mare satisfacție mi-a dat-o, 
astfel, construirea unui sistem de contabilitate 
care ar putea da maximum de informații cla
re cu minimum de efort, într-o întreprindere 
mijlocie. Este vorba de o descoperire făcută 
de mine pe vremea cînd lucram la o firmă 
de prelucrarea aurului și argintului, la Oslo. 
Eu am făcut ucenicia în acest domeniu și 
mi-am completat activitatea de giuvaergiu, 
timp în care am deprins frumusețea exti»ordi- 
nară a detaliului. în acea perioadă de tinere
țe m-am aflat într-un mediu de oameni sim
pli, care prin modul lor de viață și gîndire 
m-au influențat mult.

Aceste activități timpurii au contribuit fără 
îndoială la formarea concepției mele generale 
asupra vieții. Ele au contribuit în special la 
stimularea puternicului sentiment de simpatie 
pe care-1 nutresc și astăzi față de lumea lu
crătorilor manuali, a oamenilor simpli ; anii 
c-3 au trecut mi-au sporit dorința mea de a 
întreprinde ceva pentru îmbunătățirea con
dițiilor lor de viață și de muncă.

Aceste acțiuni și preocupări ale mele au 
fost totuși preliminare. Ulterior a intervenit 
munca academică în economie, statistică și 
matematică, care mi-au statornicit drumul în 
viață.

înainte de a vă relata oîte ceva despre a- 
ceastă perioadă a vieții, mi-aș permite să vă 
citez cîteva cuvinte, pe care tatăl meu mi 
le-a scris drept dedicație cu ocazia zilei mele 
de naștere, cînd mi-a oferit în dar un ceas : 
există trei reflecții pe care ar trebui să le me
morez și să nu le uit niciodată în viață :

1) Să nu-mi scape mersul acelor ceasului 
— adică să fiu întotdeauna un om de cuvînt.

fie că este vorba de o întilnire sau de a 
realiza un lucru potrivit unui plan ;

2) Să utilizez timpul cit mai bine ;
3) Citeodată, pe cit mi-e posibil, s-o iau 

înaintea timpului — în preocupările și activi
tățile mele diurne.

Aceste cuvinte nu le-am uitat niciodată 1 
Dacă ar fi 'Să-mi fac un examen autobiografic, 
cred că am îndeplinit cerințele tatălui meu 
mai cu seamă în ceea ce privește punctele 2 
și 3 și . nu întotdeauna dezideratul stabilit la 
punctul 1. Aceste cuvinte și acceptarea lor de 
către mine vă vor face, sper, să înțelegeți care 
a fost atitudinea mea în timpul anilor de 
studii și de cercetare și, în consecință, efortu
rile mele de a aduce o contribuție de valoare 
în domeniul ales. Aș dori să vă dau cîteva 
fexemple pentru a fi cît mai concret. în timpul 
cît eram cercetător mi-am făcut o schiță cu- 
prinzînd programul exact de studiu și de 
cercetare pe care voiam să-l îndeplinesc. Dacă 
constatam că nu voi izbuti. comprimam 
timpul ; adică foloseam din plin și nopțile. 
Im o vîrstă tînără nimeni nu se va supăra să 
lucrezi și noaptea in vederea atingerii unui 
țel. Deoarece eram deosebit de ocupat cu că
lătoriile mele de studii, eram pradă unui gen 
de obsesie că nu voi putea termina la timp 
ceea ce aveam de lucrat, stare de spirit care 
mă împingea totdeauna înainte. în decursul 
unei ziie de lucru, întreruptă doar pentru 
luarea unor prînzuri în grabă, mă luptam, 
pînă seara tîrziu, ou probleme nerezolvate 
pînă ce deveneam atît de obosit îneît nu mai 
puteam face nimic și trebuia să mă duc la 
culcare cu speranța că ceea ce mai rămăsese 
din noapte va trece cît mai repede posibil, 
iar a doua zi dimineața voi relua fără în- 
tîrziere lupta cu problema mea din locul in 
care o lăsasem.

Dragii mei prieteni tineri și necunoscuți 
din România, cred că puteți realiza imensa 
fericire pe care ți-o dă o viată atît de intensă 
și de actix’ă care are ca scop să devină tot 
mai utilă, deoarece se străduiește ca, prin ur
mările sale, să realizeze bunuri utile — ma
teriale și spirituale — pentru toți I Cît de 
diferit este aoest gen de fericire, de „feri
cirea" pe care unii cred că o pot avea în 
viață prin plăceri și distracții de scurtă du
rată și prin folosirea energiei lor mintale pen
tru a descoperi cum să manipuleze cel mai 
bine pe cei dimprejur, aceștia gîndind întot
deauna numai la propriile lor avantaje. O 
asemenea atitudine trebuie să ducă în cele 
din urmă, în mod necesar, la dezastrul perso
nal, la frustrarea de frumusețile vieții, la veș
nica melancolie și nemulțumire.

Cum anii au trecut, eu am văzut din ce 
în ce mai clar adevărul etern că viața este 
muncă (life îs service) și că toate eforturile 
mele de a deveni bun în munca din dome
niul ales ar fi fără valoare dacă nu aș înțele
ge că posibilitățile mele înnăscute și cele 
dobîndite trebuie să fie folosite în vederea 
împlinirii unui scop : acela de a îmbunătăți 
condițiile tuturor oamenilor în societate. Aces
ta este, desigur, firul conducător al socialis
mului și comunismului ca ideologie politică. 
Mărturisesc că acest țel mi-a devenit și mie 
indispensabil.

„înțelegerea nu este deajuns. Trebuie să 
ai compasiune pentru cei mulți, angajare in 
viață...". Aceste cuvinte redau ca într-o coajă 
de nucă filozofia prietenului meu indian Abba 
Pant, fost ambasador al Indiei la Oslo, ulte
rior ambasador în R.A.U. și în prezent înalt 
comisar al Indiei în Marea Britanie. Subscriu 
întrutotul la aceste cuvinte.

Dar pentru mine adevărul etern că viața 
este muncă a devenit ceva mai mult decît o 
obligație socială și umanitară. Ea a devenit 
morală și conștiință.

Aceasta este esența mesajului pe care 
vreau să-l trimit tineretului din România.

S. E., Huși. Am 29 ani. 
O vîrstă destul de înain
tată și totuși nu am iubit 
pe nimeni și nici nu cred 
că m-a iubit cineva. De 
ce ? Nu am avut timp și 
pentru dragoste. Știu că 
o să rîdețl citind aceste 
rînduri — dar e adevă
rat.

De la vîrstă de 8 ani 
am mers la munca timpu
lui singură, mi-am cumpă
rat cărți, caiete pentru a 
învăța mai departe (clase
le V—VII, fiindcă era 
in alt sat, la 4 km). Con- 
tribuiam încă de la acea 
vîrstă tit de puțin la în
treținerea familiei. (Tatăl 
meu era bolnav de cînd 
m-am trezit eu pe lume 
și nu putea lucra). Numai 
mama la 6 copii nu putea 
face față. în cei 7 ani de 
școală, am luat premiul I 
deși acasă nu învățam a- 
proape deloc, avînd alte 
treburi. Dorința mea a 
fost să fac liceul, să ajung 
om mare in societate dar 
nu s-a putut. Totuși am 
mers la o școală profe
sională de 3 ani, unde a- 
veam bursă. Eram, cred, 
cea mai bucuroasă dintre 
toți colegii — că sînt ele
vă — pentru mine era 
indiferent ce voi ajunge 
în viață — numai să fiu 
elevă. Cînd am terminat 
primul an am luat pre
miul I numai cu media 
10, am fost trimisă la un 
concurs „Drumeții veseli" 
la Rădăuți — am luat lo
cul I, am primit diploma 
de „ucenic fruntaș" în 
meseria mea, dar cînd am 
mers acasă tatăl meu era 
grav bolnav și mi-a spus 
că moare fericit că are 
totuși un copil pe drumul 
cel bun și mă roagă dacă 
voi avea o bucată de pli
ne s-o împart și la ceilalți 
5 frați. Prin asta am în
țeles totul — adică să-l 
înlocuiesc.

A doua zi a murit. 
Mama și ea s-a îmbolnă
vit și în prezent e bolna
vă. Am fost nevoită să-mi 
iau o gazdă și să rog 
conducerea școlii să-mii 
dea bursa acordată de 
stat în bani, să mai iau 
cite un frate pe lingă 
mine și să mai trimit și 
acasă.

Așa, de la vîrstă de 15 
ani pînă in prezent pen
tru mine nu a existat 
timp liber, distracție, ci 
mereu preocupată.

Am terminat școala a- 
ceea, am făcut o școală 
tehnică de maiștri, apoi 
liceul la fără frecvență. 
In toți acești ani (17 la 
număr) am primit cele 
mai deosebite laude și 
toți se întrebau cum reu
șesc să învăț să fiu pri
ma, să spăl, să gătesc 
mîncare, să ajut frații la 
învățătură — că ajunse
sem într-un timp să am 
lîngă mine 4 frați. Pe toți 
îi îmbrăcam, le cumpăram 
caiete, cărți din salariul 
meu numai. Acum toți 
au absolvit cite o școală, 
au serviciu, în afară de 
sora mai mică, care este 
în penultimul an la un 
liceu de specialitate.

Iată că am fost preocu
pată mai mult poate decît 
un părinte.

Mama — foarte mult 
dorește să mă vadă feri
cită. să mă vadă zîmbind 
și știindu-i ■ această dorin
ță de multe ori zîmbesc, 
rid, deși lacrimile numai 
că nu sînt pe față. Cum 
să rîd, să fiu veselă tind 
de acum misiunea mea e 
pe sfîrșite și voi rămine 
singură, nici un băiat nu 
mă iubește. Merg pe stra
dă uneori și nu există să 
nu întoarcă majoritatea 
capul, să mă privească, să 
mă salute cei ce mă cu
nosc și să-i aud cum vor
besc spunînd — e o fată 
foarte bună, serioasă, dar 
păcat că nu sînt pentru 
ea — nu o merit.

E drept într-un fel, 
fiindcă m-am străduit să 
fiu cît mai corectă, sin
ceră, cinstită, ca frații mei 
să mă aibă exemplu.

Nu sînt rea dar înșiși 
colegii mei de la școală 
îmi vorbeau cu dumnea
voastră. nu-mi spuneau pe 
nume și astfel mă vedeam 
distanțată de ei, foarte 
puțini sînt cei ce îmi pro
nunță numele — deși 
mai mult mi-ar plăcea, 
m-aș simți mai bine tind 
mi-aș auzi numele — 
poate și datorită funcțiilor 
pe care le-am mai înde
plinit sau nu știu să-mi 
explic.

Sînt foarte necăjită că 
nu am nici un prieten, 
nu am cui să împărtășesc 
bucuriile și necazurile 
mele. Oare nu există ni
meni care să mă merite și 
să-l merit ?

ajunge să vi le expediem ? înțelepciunea de pînă acum 
vă va fi de ajuns pentru a deosebi aurul veritabil de 
tot ce mai poate străluci galben ?

Așadar, așteptăm împreună.

ANONIMĂ, județul 
Maramureș : Sînt înaltă și 
subțire, blondă, cu ochii 
albaștri, apropo de ochi, 
băieții îmi spun: of, ce 
ochi de vulpișoară ai! ce 
să fac stimate domn ? iată 
prima întrebare : cum aș 
putea schimba măcar pri
virea ochilor, să nu mai 
fie ca de vulpișoară 
deoarece îmi creează difi
cultăți peste tot și în 
toate împrejurările. Ce să 
fac ca să nu se mai în
drăgostească de mine așa 
mulți băieți ? Nu glu
mesc ! acesta-i adevărul, 
nu sînt la o vîrstă așa

să. Dar la urma urmei 
ce-mi pasă ? vorba cinte- 
cului: „spună rele cite 
vor!“ Vreau să vă relatez 
un caz : recent am cunos
cut un băiat drăguț, pre
zentabil. La început cu 
ochii mei de vulpișoară, 
cu mini-joupa i-am părut 
băiatului „o fată neserioa
să, ușor de cucerit". După 
puțin timp băiatul își dă 
seama că s-a înșelat și 
atunci se îndrăgostește 
nebunește de mine, incit 
m-a cerut în căsătorie. 
Este singurul băiat care a 
îndrăznit să-mi spună in 
față că la început, cînd

ving care băiat mă merită 
și pe care l-aș putea ac
cepta pentru o viață. Nu 
fac pe îngîmfata, dar toa
tă trupa mea de admi
ratori, sau cel mai potri
vit de prieteni, sînt băieți 
de caracter, sinceri, cu o 
foarte bună pregătire in
telectuală și foarte dră
guți. Să vă mărturisesc 
ceva : deja am făcut o 
mică „selecție", poate ar 
fi necesar să mă decid 
într-un fel, dar mă gin-

desc că mai e timp. Și 
încă ceva : sînt singura 
fată la părinți, care trebuie 
să se mărite, am mai 
avut surori dar s-au căsă
torit, și ele erau ca mine 
aproape din toate puncte
le de vedere dar făc'.nd, 
făcînd... selecție nu și-au 
ales chiar o „perfecțiune 
ideală".

Tare aș vrea să aflu ce 
credeți din toate cele 
scrise despre persoana 
mea ? cum ați putea să 
mă caracterizați ?“

Pentru a ajunge la scrisoarea aceasta, cititorul — ca 
și dumneavoastră, stimată domnișoară cu „ochi de 
vulpișoară" — va fi parcurs scrisoarea pe oare în mod 
intenționat am pus-o înainte. Nu, nu vă opriți la prima 
comparațfe, cea dintre „trupa mea de admiratori" 
(trufașă expresie 1 sper ca membrii „trupei" să se ghi
cească și să vă spună ceea ce meritați) și „nu există 
nimeni care să mă merite și să-l merit ? Meditați mai

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM

Răspunsul la patetica întrebare ou care încheiați scri
soarea nu poate fi decît afirmativ, Există, bineînțeles 
că există un om care să vă merite, omul pe care îl 
meritați cu prisosință după anii dăruiți cu atîta genero
zitate celor 5 frați. Și nu numai unul, veți vedea. în
cep chiar să mă tem pentru dumneavoastră : „ați tre
cut cu bine prin atîtea încercări, ați aflat resurse pen
tru a munci, gospodări, dădăci și învăța în același timp, 
ați izbutit să vă im.puneți o conduită exemplară de 
„cap de familie"; ei bine, cum vă veți descurca cu 
vrafurile de scrisori pe oare — nu mă îndoiesc — vom

mică ca să pot schimba 
prieteniile la orice pas, 
dar totuși am prea mulți 
prieteni și toți au intenții 
serioase. Vneori aproape 
intru în încurcătură : îi 
promit de exemplu lui X 
că merg cu el la film dar 
Y „apare ca din senin" 
în fața mea și mă invită 
el la film. Atunci proce
dez în felul următor: nu 
merg cu nici unul sau cu 
amîndoi dar vin apoi în
trebările din partea amîn- 
dorura : „tind te măriți 
cu mine ? de ce îți plac 
toți băieții frumoși ?“ apoi 
o suită de declarații de 
dragoste urmate de între
barea : „de ce nu ții la 
mine ?" Știți cum e omul, 
nu-și găsește vina lui, dar 
eu singură mă consider 
nevinovată, mă port co
rect, cinstit cu toți băie
ții ; dacă, doamne ferește, 
m-aș certa cu unul din 
admiratorii care-mi fac 
curte, aș putea trece în
totdeauna cu fruntea sus 
pe lîngă el deoarece îmi 
simt sufletul curat și 
nu-mi creez nici o obli
gație față de băieți. De 
obicei știți cum se Spune: 
o fată cu rrpulți prieteni 
este considerată neserioa-

m-a cunoscut avea inten
ții neserioase dar, cum 
spunea el, nu urmează 
decît să-l iert și să mă 
mărit cu el. Dacă am au
zit cum stau lucrurile, un 
singur gînd mi l-am pus 
în cap : răzbunarea. De 
ce ? pentru că omul a- 
cesta a avut curajul să 
spună adevărul lui și pen
tru că l-am auzit pentru 
prima dată din gura . lui 
mi-am propus să fac tot 
ce-mi stă în putere ca să 
mă răzbun și să-i arăt că 
detest tupeul lui. Proce
dez bine că mă răzbun ? 
Nu-i așa că omul acesta 
nu merită decît dispreț 
din partea mea ?

Sînt sigură! o să spu
neți : „duduia aceasta mă 
pune în încurcătură", o să 
vă întrebați pe care îl 
iubesc cu adevărat, la 
care din admiratori țin 
mai mult — să nu vă' mi
rați ceea ce o să vă scriu 
— nu pot răspunde pre
cis deoarece înainte de a 
face un pas de mare im
portanță în viață vreau 
să-l cunosc bine pe tova
rășul de viață. Fără ca 
băieții să-și dea seama îi 
supun la un concurs, să 
zic așa: vreau să mă con-

ales la faptul că viața poate pune unei fete și alte 
probleme decît cele care v-au împins să-mi scrieți. 
S-ar putea ca în timpul acestui efort intelectual să ro
șiți, s-ar putea, deși nu-i exclus să ajungeți și la senti
mente pe care bunele mele intenții nu le merită. în 
așteptarea unei reacții la meditația pe care v-am pro- 
pus-o, încerc să mă descurc în sumedenia de întrebări 
oare nici nu știu cum au încăput într-un biet plic :

1. Din nenumăratele rețete care garantează schim
barea unei priviri, încercați-o pe cea mai simplă — 
schimbați ceva în spatele ochilor.

2. Punînd în aplicare rețeta de la prima întrebare, 
s-ar putea să nu vă mai văitați de prea mulți admira
tori ; pentru orice eventualitate, însă, iată o observație 
citită de mine undeva : cînd ne îndrăgostim nu con
tează atît înfățișarea, cit o anume disponibilitate pe 
care o presimțim la celălalt. Nu cumva admiratorii 
dumneavoastră presimt ceva ?

3. Din solidaritate masculină, evident, cred că nu 
procedați bine răzbunîndu-vă pe singurul bărbat care 
n-a probat maxima sinceritate ; există însă . și alte ar
gumente : despre răzbunare se spun fel de fel de 
vorbe puțin măgulitoare, mobilul răzbunării vă trădează 
mult prea ușor defecte de caracter pe oare în mod 
obișnuit toți le ascundem bine ș.a.m.d.

4. Dacă din cele de mai sus încă n-ați înțeles ce 
cred despre persoana dumneavoastră, vă întreb eu : mai 
are rost să vă spun ?

I. CRISTOFOR, Craiova: Ion Băieșu fiind atît de 
ocupat îneît pînă și rubrica a lăsat-o pe seama interi
marilor, slabe speranțe să vă „facă prezența cu tova
rășa Stela de la Telecinema care a cântat într-o seară cu 
Ștefan Bănică". In plus, nici cu promisiunea din final 
— „dau și eu o țuică de turț" — n-ați nimerit-o. Nu 
servește...

N-ați cheltuit însă banii pe timbre degeaba. Am re
ținut P.S.-ul : „Nu-i mai tot publicați pe ăștia care îi 
trișpază femeile că ne face de rîs, zău așa".

C. B. MUSTAȚA

VASILE BĂRAN

PERSPECTIVA
Cei doi zidari lucrau la același zid.
Erau la fel de tineri și de pricepuți numai că unul muncea 

oftînd iar celălalt cîntînd. Pricina e simplă :
în vreme ce posacul, făcînd zidul, punea doar cărămidă 

peste cărămidă, celălalt construia o casă.

GRIJĂ
Se născuse, deci avea toate perspectivele. Trebuia numai să 

crească fiindcă, orice s-ar spune, la naștere omul nu e încă 
om și, pentru asta, și-a luat toate măsurile : primăvara făcea 
ciclism, vara înot, toamna alpinism, iarna schi, și i-au crescut 
picioarele și mîinile și toracele ; nimeni nu avea picioare ca 
ale lui, și mîini, și piept.

S-a îngrijit în amănunt pînă și de unghii — la degetul mic 
de la mina dreaptă unghia se taie o dată la șase săptămîni 
— și totul a crescut așa cum și-a dorit.

Numai în legătură cu capul s-a petrecut un lucru pe care 
nu avusese cum să-l prevadă : uitînd cu totul de el, capul 
i-a rămas la fel ca și în clipa în care s-a născut.

COMU
NICARE

INTÎIUL INVITAT : Cred că 
pornim de la realitatea că toți, 
absolut toți oamenii au două 
mîini...

AL DOILEA INVITAT : O 
mină stingă si una dreaptă...

AL TREILEA INVITAT: Deci, 
două !

O VOCE (prima și penulti
ma) : Evident !

TOT INTÎIUL INVITAT: Dar, 
să ne întrebăm, în contextul 
problematicii pe care trebuie — 
cu curaj — s-o abordăm des
chis, sincer, cu răspundere și 
exigență, mina este un organ 
oarecare ? Și dacă este așa, de 
ce ? Aceasta este — mă gindesc 
— de fapt, și întrebarea și răs
punsul la care, oricum, trebuie 
să cam ajungem cu toții.

ALT INVITAT : îmi permit 
o părere efectiv contradictorie ; 
ochiul, ochiul nu este și el o 
mînă ? El, ca să zic așa, nu a- 
dună, nu strînge, nu tactilează, 
nu percepe senzații și chiar con
cepe abstracțiuni ?

TOȚI INVITAȚII (in cor) : 
Aicea, zău, așa este !

TOT ALT INVITAT : Uitați, 
eu am o experiență de viață pli
nă de semnificații. Am și două 
mîini și doi ochi. Ce înseamnă 
asta ? Vulgarizînd mi-aș permi
te în acest fructuos schimb da 
opinii să amintesc precum că. 
uneori, cu ochii văd și cu mina 
apuc, deși, adesea, complexita
tea vieții m-a pus într-o situa
ție inversă...

AL DOILEA INVITAT : E- 
xact, ceea ce doream să spun 
și eu.

UN INVITAT DE ONOARE : 
Bucurindu-mă de participarea 
la o asemenea discuție pe cît 
de interesantă pe atît de — s-o 
mai spun oare ? — utilă, vreau 
să aduc modestul meu omagiu 
următorilor : organizatorilor,

„DISCUȚII"
FUNCȚIONALITATEA 
MÎINII DREPTE
Masă — cît de cît — rotundă
participanților și tuturor celor 
care plecînd de la concluziile — 
la care nu mă îndoiesc că vom 
ajunge — vor duce mai departe 
ideea admirabilă a prețuirii în 
fapt, în sine și în general a mii- 
nilor omenești, a simbolului.' ge
neros, pe care ni-1 oferă ele în 
chip dezinteresat.

O VOCE (a doua și ultima) : 
Mulțumesc colegului nostru 
pentru frumoasele-ă cuvinte care 
au darul de a jalona discuția 
noastră dar — atenție — nu tre
buie să uităm nici înțelepciu
nea milenară concretizată admi
rabil în dictonul arhicunoscut : 
..nu da cioara din mînă pe vra
bia de pe gard"...

TOT INTÎIUL INVITAT : 
Normal !

AL PATRULEA INVITAT! 
Să nu ne lăsăm turații de se
mantică și, lucid, să ne între
băm de ce o discuție numai de
spre funcționalitatea mîinii 
drepte ?

IAR, INTÎIUL INVITAT : 
Zău, la o adică, de ce ?

UN NECUNOSCUT (desi
gur, și el invitat) : Fără false 
probleme : există două mîini la, 
nu mă rușinez s-o spun, ba 
dimpotrivă, noi bipezii și o sin
gură funcționalitate. Atunci ?

TOȚI (în cor) : Just ! Foarte 
just !

ORGANIZATORII : Schimbul 
contradictoriu, dar cu puncte de 
vedere mult, intim apropiate, 
dovedește că tema discuției 
noastre este de o stringentă ac
tualitate. Mulțumind o dată, și 
chiar încă o dată, invitaților 
noștri cred că ne putem exprima 
și convingerea fermă că discu
ția a contribuit la elucidarea 
unor aspecte care se cereau de 
mult abordate. Bună ziua !

Discuție consemnată de 
CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU 
și TUDOR STANESCU.

Stau amîndoi în aceeași în
căpere, un fel de hol sau de 
salon, unul purtînd pe umeri o 
haină cadrilată, fiind adesea 
recunoscut după ea, celălalt — 
o pelerină sau o husă pe care, 
în zilele de ocazie, și-o arunca 
și cîntă arii din „Traviata".

Stau de zece ani în aceeași 
încăpere și nu știu nimic unul 
despre celălalt, și nici despre 
propria lor existență fiindcă 
unul e cuierul, iar celăîa-lt pia
nul.

PEȘTELE
Peștele s-a prins în undiță 

mai mult dintr-o glumă. A vrut 
să vadă pînă unde-l duce min
tea pe pescarul ăsta. Și poate 
s-ar fi lăsat tras și la suprafață 
dacă, pe mal, pescarul n-ar fi 
aprins focul gata să-l și pună 
pe jăratec.

„Așa ceva n-o să vadă el, 
pescarul, niciodată", s-a zvîrco- 
lit peștele și s-a smucit și — să 
se răzbune și să-și bată joc 
de pescar — și-a tăiat gîtul Cu 
o rădăcină lăsîridu-și în undiță 
doar capul osos din care, de
sigur, pescarul n-o să se aleagă
cu nimic.

Cuvinte încrucișate

Se poartă maxi 
Desene de M. OPROIU
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Informatica nu admite o definiție prin genul proxim. Unii 
matematicieni obișnuiesc să spună „Informatica este copi
lul matematicii" sau, mai curent dar în același timp mai 
inexact : „Informatica este acea ramură a matematicii 
care...". Este adevărat că informatica modernă s-a născut 
din matematică : în anul 1937 Claude Shannon elaborează 
teoria matematică a informației iar imediat după război 
Norbert Wienner o completează prin teoria sistemelor (in
formatice) cibernetice. Ar fi rămas însă o pură teorie dacă 
nu s-ar fi întîlnit cu electronica. Din acest contact s-a năs
cut calculatorul electronic — viitoarea unealtă. A fost ne
cesar însă un nou impact asupra a ceea ce încolțise pînă 
atunci, pentru a pune bazele informaticii de azi. El a venit 
din trei direcții : pe de o parte de la „vechea informatică" 
— preocupări pentru prelucrarea datelor existînd din cele 
mai vechi timpuri ; pe de altă parte din direcția „Mana
gementului" care a transmis — în afara unor principii, 
obiective sau tehnici — o serie de probleme ce așteptau de 
mult un instrument de talia calculatorului electronic pentru 
a putea fi rezolvate ; în sfîrșit, o serie de ramuri ale mate
maticii moderne (teoria algoritmilor, analiza numerică, al
gebra abstractă, teoria mulțimilor ș.a.) fac posibile progrese 
însemnate în procedeele de programare și în organizarea 
structurilor de date. Cercetarea operațională sau matema
tica conducerii — la a cărei dezvoltare și-au adus contri
buția, pe lîngă matematicieni, economiștii și inginerii — 
trebuie înregistrată separat ca fiind aceea care, în nenu
mărate cazuri netezește calea de la proces la calculator 
prin instrumentele de analiză și modelare, ce le oferă.

Constituită astfel ca știință de sinteză informatica a ur
mat o dezvoltare în avalanșă : fiecare salt, într-un dome
niu, a mijlocit sau a necesitai progrese în celelalte. în ace
lași timp numărul aplicațiilor ei — care astăzi au atins 
toate domeniile de activitate umană — a crescut expo-

Posibilități 
de comuni
care tot
mai mari
intre om și 
calculator

Direcția principală după cara 
se dezvoltă astăzi mijloacele in
formaticii este legată de reali
zarea unor posibilități tot mai 
mari de comunicare între om și 
mașină. De ce ? Și cum ?

Pentru că în timp ce unitatea 
centrală a unui calculator, be
neficiind de circuitele integrate., 
își mărește vertiginos viteza și 
capacitatea de calcul, circuitele 
sau procedurile care permit o- 
mului să 'introducă și să extragă 
informația sînt, în prezent, de
parte de a face față cererii de 
date a utilizatorului. Ca urmare, 
eforturile specialiștilor sînt în
dreptate spre eliminarea acestei 
neconcordanțe fie prin perfec
ționarea și .elaborarea ționarea și .elaborarea a noi 
echipamente periferice (impri
mante statice, cititoare optice, 
_._x__ 1.1 _ ’ . ’ *' , cre
ioane optice pentru introduce
rea datelor), fie prin îmbunătă
țirea sistemelor de programare 
(software) sau imaginarea unor 
noi limbaje de adresare a omu
lui către calculator, care să 
permită o comunicare mai sim
plă.

mante statice, cititoare < 
dispozitive de vizualizare,

Display și light-pen:
un suport electronic

al comunicării grafice
La expo’ „Tehnologia instrui

rii" din București, în urmă cu 
cîteva luni, unul dintre cape
tele de afiș era deținut de con
sola destinată dialogării studen
tului cu calculatorul, realizată 
de un grup de studenți condus 
de șeful de lucrări Petre Dimo 
(I.P.B.). Printre aceștia erau 
Sorana Meirovici și Andrei 
Gayrand, premiați la Semina
rul Național al Cercurilor Știin
țifice Studențești — 1970, în 
prezent cercetători. Această con
solă conținea un dispozitiv de 
vizualizare (display) construit 
și funcționînd aproximativ după 
aceleași principii ca și tubul 
catodic al unui televizor. Da
tele prelucrate de calculator 
puteau fi vizualizate sub formă 
de texte, numere, grafice pe 
acest ecran. Consola era dotată 
și cu o claviatură alfanumerică, 
destinată introducerii datelor 
(cifre și litere) direct în calcu
lator. Sarcina ulterioară, care a 
revenit studenților Alexandru 
Marinescu și Felicia Petraș, a- 
nul IV, calculatoare, I.P.B., era 
aceea de a realiza adaptarea 
consolei la un calculator exis
tent în cadrul catedrei de spe
cialitate.

„Obiectivul temei noastre de 
cercetare a fost acela de a con
cepe, proiecta și construi cir
cuitele de adaptare (calculato- 
riștii le denumesc „interfață") 
între consolă și calculatorul 
„Hewlett Packard". Rolul plăcii 
de interfață este de a aduce la 
același limbaj întregul lanț de 
periferice și de a face adaptă
rile de cod între litera de pe 
clapă și echivalentul ei te lim
bajul calculatorului, de a asi
gura protecția împotriva hazar
dului. Ceea ce noi numim „ha
zard" este, de exemplu, o gre
șeală întîmplătoare pe
poate să o facă operatorul care

care

Invenția se
Limbajul este acela care per

mite omului să se înțeleagă cu 
calculatorul, Cu cît limbajul 
este mai apropiat de cel natu
ral cu atît programul este mai 
ușor de scris. Pornind de la a- 
ceastă necesitate, cercetătorii au 
inventat o serie de asemenea 
limbaje (COBOL, FORTRAN 
etc.), zise și universale, pentru 
că ele pot exprima pe înțelesul 
calculatorului o clasă largă de 
probleme. S-a observat însă că 
un limbaj destinat unei clase 
restrînse de probleme (zis spe
cializat) se bucură de o proce
dură mai simplă în scrierea

prezentă novatoare și dinamică intr-o știință
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ' STUDENȚEASCĂ

tinără, in plină expansiune

J 0 nouă formă de curaj
;ție de vechimea pertora- 
legate de variația unui 

de două fenomene a- 
cînd un al treilea

La Centrul de calcul econo
mic și cibernetică economică 
de la A.S.E. viitorii specia
liști învață să mînuiască pro
pria lor unealtă — calcula

torul

introduce datele prin interme
diul claviaturii. Astfel, în cazul 
în care operatorul uită mîna pe 
clapă am prevăzut decuplarea 
claviaturii. în cazul că opera
torul apasă pe mai multe clape 
deodată am conferit calculato
rului „inteligența" necesară 
pentru a discerne, pe baze pro
babilistice care este clapa co
rectă, urmînd să înscrie te me
morie numai acea informație".

Se vede, așadar, că lucruri a- 
parent banale nu sînt atît de 
simple, cum par la prima ve
dere. Totuși studenții calcula- 
toriști nu s-au oprit aici în în
cercarea lor de a îmbunătăți 
posibilitățile de conversație ale 
omului cu calculatorul, prin in
termediul consolei existente. 
Unul dintre ei, Cristian Zervos, 
sub conducerea conf. dr. ing. A. 
Petrescu, a conceput o interfață 
pentru adaptarea procedeului 
de introducere a datelor grafice, 
cu ajutorul unui creion luminos 
(light-pen), în calculatorul ca
tedrei. Dar să-i dăm cuvîntul, 
pentru a ne descrie principiul 
acestui procedeu.

„Pe ecranul display-ului se 
găsește o placă semiconductoare 
de-a lungul căreia se creează, 
pe două direcții perpendiculare, 
căderi liniare de tensiune. în 
felul acesta tensiunile măsurate 
în punctul în care se găsește la 
un moment dat vîrful creionu
lui optic sînt proporționale cu 
coordonatele geometrice ale 
punctului respectiv. Acesta este, 
simplificat, principiul introdu
cerii informațiilor grafice cu 
ajutorul creionului luminos. 
Utilizînd și un display se poate 
comunica grafic cu calculato
rul. Lucrul esențial este supor
tul noului gen de comunicație. 
O dată ce-1 avem, imaginația 
umană este liberă să zboare 
spre orice aplicații".

cheamă CIRCE
programelor. Pe de altă parte 
programele de traducere a lim
bajelor specializate pot fi utili
zate de către orice tip de cal
culatoare, fără modificări esen
țiale, în timp ce acelea destina
te limbajelor universale sînt 
specifice fiecărui tip de calcu
lator în parte. Aceste avantaje 
au făcut ca în ultimul timp lim
bajele specializate să se impună 
tot mai mult. Nu este vorba 
însă de o concurență cu limba
jele universale, ci de o comple
tare a acestora. In această di
recție și-a orientat eforturile 
de cercetare și studentul calcu-

Centrul de calcul al Direcției centrale de statistică: pe una din aceste benzi exista cel puțin o 
informație legată de activitatea dv.

reușim să susținem în exclusivitate o pagină de știință cu 
rezultatele cercetărilor efectuate de studenți, din rîndurile că
rora acest domeniu își va recruta în anii următori o mare 
parte a cadrelor.

nențial. In mod firesc, aceste procese au necesitat eforturi 
sporite — și de cele mai multe ori conjugate — din partea 
celor mai diverse categorii de specialiști : matematicieni, 
ingineri, economiști, filozofi, biologi, medici etc. Fiind tî- 
nără, și fascinantă totodată, ea a reușit să polarizeze pre
ocupările tineretului.

Deși devenită cu abia cinci ani în urmă o sferă de pre
ocupări majore și sistematice în știința și tehnica româ
nească, informatica a realizat deja pași mari în țara noas
tră. Acest lucru a fost posibil datorită unei politici înțelepte 
ale cărei principale elemente sînt : folosirea cooperării teh- 
nico-științifice și economice internaționale pentru a con
densa „etapele istorice” de dezvoltare ; valorificarea expe
rienței dobindite de știința românească (îndeosebi de școala 
matematică) — Centrul de calcul al Universității bucureștene, 
Centrul de calcul economic și cibernetică economică de la 
A.S.E. și primele două centre de calcul teritoriale create la 
Cluj și Timișoara fiind o mărturie în acest sens ; elaborarea 
unui plan unitar de dezvoltare a științei informaticii și a apli
cațiilor sale din care nu putem omite crearea Sistemului Na
țional de Informatică și Conducere, a Institutului central de 
informatică sau a Institutului de cercetări pentru electronică 
și tehnică de calcul ; organizarea unor forme de învățămînt 
universitar și postuniversitar destinate pregătirii diverselor 
categorii de specialiști și sensibilizării tuturor beneficiarilor 
potențiali — cum sînt Facultatea de calcul economic și ciber
netică economică, secțiile de calculatoare și cercetare ope
rațională, CEPECA ; antrenarea pasiunii tinerilor cercetători 
și a studenților — viitoarele cadre de bază ale programului 
nostru informatic — pe făgașul acestor preocupări.

Pentru acest din urmă motiv nu trebuie să mire faptul că
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a fost 
pe un 
pe un

latorist Lotus Stoicescu care, 
sub conducerea șefului de lu
crări Petre Dimo, a elaborat un 
limbaj specializat, destinat ana
lizei circuitelor electrice, bote
zat de el CIRCE (CIRCuite E- 
lcctrice). Este o lucrare cu to
tul originală. Dar să-i dăm cu
vîntul autorului.

„Analiza circuitelor electrice 
complicate constituie o proble
mă foarte dificilă datorită greu
tăților întîmpinate la scrierea 
ecuațiilor ca și volumului mare 
de calcule. Aceste importante 
neajunsuri pot fi înlăturate prin 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice. In plus, folosirea unui 
limbaj specializat, bine con
ceput, simplifică sarcinile de ru
tină ale programatorului. CIR
CE este un asemenea limbaj. 
In forma actuală limbajul ad
mite programe pentru analiza 
circuitelor electrice liniare, în 
regim continuu, sinusoidal și 
tranzitoriu. în general, permite 
analiza oricărui proces care 
poate fi modelat printr-un ast
fel de circuit electric. El 
experimentat cu succes 
calculator I.B.M. 360/20 și 
„Hewlett Packard".

Utilizarea limbajului 
avea loc și în regim conversa 
țional, ceea ce oferă posibilita
tea efectuării imediate a unor 
modificări în circuit, în func
ție de rezultatul obținut în pro
iectare. Practic, CIRCE poate fi 
adaptat pentru a lucra conver
sațional pe orice calculator. Uti
lizarea în bune condiții a unui 
limbaj conversațional nu se poa
te face însă decît într-un sistem 
cu multiacces, care dă impresia 
fiecărui utilizator că dispune 
singur de un calculator, permi
tted folosirea rațională a tim-

poate

Rezultatele cercetărilor desfă
șurate în ramurile matematicii 
aplicate te prelucrarea datelor 
par să indice că după cele cîte- 
va salturi spectaculoase înre
gistrate între 1937 și 1960 am 
intrat într-o epocă a per
fecționărilor mici, dar necesare; 
necesare tocmai în perspectiva 
unei cît mai raționale utilizări 
a tehnicii de calcul. Simțim 
astfel că „producția" devine 
motorul matematicii. Vedem 
cum matematicieni obișnuiți 
descoperă, împinși de foamea 
de timp și spațiu a industriei, 
o „picătură de apă" sub o stîn- 
că ce părea de neclintit.

„Utilizarea tot mai intensă a 
calculatoarelor electronice — 
— pentru rezolvarea probleme
lor economice, — ne spune An
drei Simion, student în anul V, 
matematică-mecanică, Univer
sitatea București, impune a- 
deseori revizuirea algoritmilor 
clasici, în sensul simplificării 
programării lor. Problema cal
culării fluxului optim la rețele
le de transport, de care m-am 
ocupat sub îndrumarea științi
fică a prof. Sergiu Rudeanu, a 
fost dezvoltată de către Ford, și 
Fulkerson în anul 1956. Algorit
mul propus de aceștia necesită 
două matrici de date, deci ocu
pă două planuri în memoria cal
culatorului. Intr-un articol pu
blicat în revista franceză 
R.I.R.O. (anul 1970) regretatul 
matematician român Mihai F. A. 
Oprescu a încercat să calculeze 
fluxul optim folosind o singură 
matrice. încercarea a dat greș 

pului de lucru. Organizarea 
unui asemenea sistem într-o in
stituție de învățămînt ar permi
te îmbunătățirea desfășurării o- 
relor și chiar modificări de con
cepție în ceea ce, privește mo- 
diil dă ‘îiisușire/a^unor materii. 
Desfășurarea unor seminarii de 
electrotehnică sau electronică 
într-un centru de calcul ar face 
posibilă studierea amănunțită a 
unor circuite precum și a mo
dificării răspunsului în funcție 
de diverși parametrii. Accentul 
ar trece de la calcul la concep-

Calculatorul „Dacie-200“ — rezultatul simbiozei între tra
diție (școala matematică clujeană) și nou (electronica ro

mânească)

piatră seacă
prin- 
ideea 

vîrfurilor)
(s-a ddvedit mai tîrziu 
tr-un „contraarticol") dar 
nouă (dezechilibrul 
a rămas. Pornind de la această 
idee am elaborat un nou algo
ritm de calcul care folosește 
două matrici în cazul general 
dar una singură în cazul unei 
rețele antisimetrice (caz ce se 
întîlne.ște cel mai des în aplica
ții). în’ plus, algoritmul este 
ceva mai simplu decît cel pro
pus de autorii americani și se 
efectuează cu un număr mai mic 
de calcule. Traduse în sfera a- 
plicațiilor curente aceste conse
cințe înseamnă : posibilități de 
a rezolva probleme care „deve
neau prea mari prin vechea me
todă" ; prelucrări mai rapide și, 
în consecință, decizii mai ope
rative".

„în cercetarea mea am pornit 
de la o necesitate a laborato
rului nostru de calcul, ne spu
ne studentul Niculae Țepuș, din 
anul IV, secția calculatoare, 
I.P.B. împreună cu colegul meu, 
Nicolae Lupșa, ne-am propus să 
găsim un program de rezolvare 
a problemelor de programare 
liniară care să ocupe o parte 
minimă din memoria calcula
torului nostru, caracterizat prin- 
tr-o capacitate mică. Ca urma
re, am studiat din acest punct 
de vedere mai multe variante 
ale algoritmului simplex. Am 
găsit una care realizează o so
luție de compromis : oferă o 
viteză mai redusă de rezolvare 
a problemei dar, în același timp, 
satisface restricția impusă".

Aplicațiile informaticii se si
tuează pe poziții care diferă de 
Ia un domeniu la altul. In eco
nomie s-au înmulțit vertiginios. 
Ele tind să devină simple ope
rații de rutină așa cum, cu cî- 
teva decenii în urmă, proiecta
rea tehnică a depășit tărîmul 
senzaționalului. A intrat în ,o- 
biceiul cotidian al proiectantu
lui calculul unei grinzi, va fi 
ceva normal pentru un infor- 
matician să întocmească algo
ritmi sau să scrie programe lip
site de inedit. Este semn că in-

■

| Calculatorul in clinică
Calculatorul și-a dovedit de 

mult timp, nu numai eficiența 
dar și indispensabilitatea în pre
lucrarea datelor oferite de sta
tistica economică. Și în medici
nă, aglomerarea datelor statisti
ce, slab organizate, pe de o par
te, imposibilitatea și ineficacita
tea diseminării lor sub această 
formă, pe de altă parte, consti
tuie un impediment în calea cu
noașterii exacte a unei situații 
pentru a permite luarea unei 
decizii fundamentate. Deși după 
atîtea succese similare în alte 
domenii o astfel de utilizare 
poate să apară banală, munca 
de pionierat pe care au făcut-o 
studentele Lucia Miclea (anul 
V, electronică, I.P.B.) și Liana 
Floreanu Constantinescu (anul 
IV, medicină generală, I.M.F.B.), 
sub conducerea șefului de lu
crări dr. doc. Cezar Petrescu, 
prezintă o certă importanță în 
efortul de dezvoltare a informa
ticii medicale în țara noastră. 
Dar să dăm cuvîntul autoare
lor lucrării

„Lucrarea noastră a avut ca 
scop principal stabilirea unui 
program care să permită anali
za variației unor fenomene cli
nice legate de perforațiile ul
ceroase. Principiul de la care 
am pornit este 
— am căutat să 
gâturi stabile 
unor fenomene 
pendente sau în . ______ ,_____
tivă, relevate pînă acum numai 
de experiența clinică.

Preluc-area pe calculator a 
permis obținerea de răspunsul i 
la trei categorii de întrebări : 

genera’ admis, 
descoperim le- 
între variația 
aparent inde- 

relație prezum-

formatica economică, ca știință, 
se apropie de maturitate și ur
mează faza „explotării ei indu
striale". Noutățile științifice sînt 
și vor fi prezente dar, cu excep
ția unora, se pierd în masa a- 
plicațiilor devenite banale. Ob
servațiile sînt valabile și pen
tru preocupările studențești din 
acest domeniu.

Nu același lucru putem spu
ne despre aplicațiile informati
cii în alte direcții (proiectare, 
învățămînt, medicină), unele 
dintre ele constituind adevărate 
acte de pionierat și necesitînd 
o nouă formă de curaj a omu
lui de știință.

In proiectare avem deja cîte- 
va aplicații. Aici, lucrurile, deși 
nu sînt simple, sînt mai puțin 
riscante ; la urma urmei poți 
experimenta proiectarea cu cal
culatorul, verificînd apoi „cu 
mîna" ; poți încerca funcționa
rea dispozitivelor, astfel proiec
tate, fără să pui în pericol via
ța omului.

Dar cine are curajul să lase 
planurile și programele de în
vățămînt sau chiar desfășurarea 
orelor pe seama calculatorului, 
cînd încă oscilăm în privința 
principiilor și obiectivelor în a- 
cest domeniu ? Or, în absența 
acestora calculatorul nu poate 
face ceva valabil și cu atît mai 
puțin minuni. Studentul calcu- 
latorist Niculae Țepuș a încer
cat să construiască un algoritm 
destinat elaborării unor planuri 
de învățămînt mai bune, in 
specialitatea sa, cu ajutorul cal
culatorului. Pentru început ră- 
mîne însă o simplă încercare.

Sau cine are curajul să dea 
bolnavul sau chiar numai da
tele medicale pe mîna „unui cal
culator" ? Există totuși destui 
medici cu un asemenea curaj în 
lume. Și la noi se manifestă un 
curent de opinie favorabil. în
ceputul l-au făcut academicienii 
Moisil (matematician) și Milcu 
(biolog).îl continuă, foarte ho- 
tărîți, discipolii lor mai tineri, 
studenții.

legate de variația procentuală a 
unui fenomen (de exemplu, in
cidența perforației la diferite 
ore ale zilei) ; legate de varia
ția unui fenomen în funcție de 
variația altuia (de exemplu, va
riația temperaturii bolnavului

IN CHIP DE CONCLUZII, CIT EV A CUVINTE
DESPRE CERCETAREA STUDENȚEASCĂ

IN INFORMATICA
Pe bună dreptate ne punem întrebarea : 

ce imagine creează lucrările prezentate mai 
sus despre cercetarea studențească în do
meniul informaticii ?

în primul rînd trebuie să constatăm pre
zența unor studenți în avangarda științifică 
a acestui domeniu. Oricare dintre interlo
cutorii noștri pot fi dați drept exemplu în a- 
cest sens. Cel puțin informatica medicală, 
crearea de limbaje specializate, construirea 
unor terminale moderne sînt preocupări a- 
proape singulare la noi în țară.

în al doilea rînd ne face plăcere să ob
servăm că — în ciuda „zidurilor" care se
pară încă facultățile și institutele noastre — 
cei mai buni studenți s-au angajat pe calea 
cercetării interdisciplinare, mergînd pînă a 
colabora între ei. Și aici exemplele sînt nu
meroase : o electronistă sprijină o studentă

în medicină să utilizeze un calculator; eco
nomistul așează cercetările sale pe solide 
baze matematice ; o matematiciană reușește 
să ofere un procedeu rațional de diagnoză 
în medicină; inginerul, pornind de la o pro
blemă proprie (analiza circuitelor electro
nice) imaginează un nou limbaj de progra
mare — lucru ce ar fi, aparent, o sarcină a 
matematicianului.

în sfîrșit, trebuie să subliniem faptul că 
cele două fenomene semnalate sînt pe cale 
de a cîștiga teren. Oricum ele au depășit 
caracterul întîmplător iar viitorul apropiat 
poate să ne aducă succese importante. Cu
atît mai importante cu cit va fi mai mare 
sprijinul acelora care au sarcina să ajute 
sau a celor care pot să facă acest lucru.

VIRGIL SIMION

în funcție de vechimea perfora- 
ției) | ] ,. ’ ' __
bloc 
tunci 
variază independent (de exem
plu, blocul compus din. ti
puri de operație și morbiditatea 
operatorie, în funcție de vîrsta 
bolnavului). Astfel au rezultat 
59 tabele pentru un parametru, 
428 pentru doi parametri, 102 
pentru trei parametri, fiecare 
capabil să ofere răspunsuri pre
cise la cîte o întrebare. Impor
tanța acestui procedeu de pre
lucrare a datelor în medicină 
este dată de verificarea obiecti
vă, științifică a unor impresii 
clinice și de reunirea observa
țiilor a zeci de medici într-o 
singură memorie — aceea a cal
culatorului. în plus, unele din 
rezultatele noastre 
mat chiar date
în prezent : dr Mondor sus
ține că temperatura apare 
tardiv, după șase ore de Ia pro
ducerea perforației, pe cînd cal
culatorul nostru „susține" că ea 
apare în primele trei ore. De 
asemenea, programul întocmit 
este general și poate fi apli
cat (prin modificarea codificării) 
la orice studiu statistic din do
meniul medicine! și biologiei. Și 
poate că nu în ultimul rînd ar 
trebui amintite avantajele eco
nomice ale metodei".

au Infir- 
acceptate

Ideea bună
este uneori
suficientă

Informatica poate fi aplicată 
în medicină și fără calculator. 
Am văzut că prelucrarea date
lor nu necesită numai o unealtă 
ci și o metodă matematică. De 
multe ori o idee și o metodă 
bună sînt suficiente pentru a 
face ordine în informații. Acest 
lucru ni-1 dovedește studenta

Monica Bad, anul V, matema
tică, Universitatea București, 
autoarea (sub îndrumarea conf.
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Noi 
în
El 

ra- 
una
(în

dr. Silviu Guiașu) lucrării „Al
goritmul cel mai rațional de 
cunoaștere aplicat în diagnosti
cul bolilor de rinichi".

„Algoritmul de recunoaștere 
a fost propus de Leuda. VT*: 
l-am aplicat în medicină, 
diagnoza bolilor de rinichi, 
reprezintă un mod (cel mai 
țional) de a recunoaște 
dintre mai multe entități 
sazul nostru 13 boli renale) pe 
caza cercetării unui cît mai mic 
număr dintre caracteristicile 
care le determină, (în cazul 
nostru 27 simptome). Practica 
medicală a arătat că fiecare 
boală este definită de un nu
măr de simptome (o parte din 
cele 27), care iau anumite va
lori. De exemplu, infarctul re
nal este caracterizat de tensiu
nea arterială (normală), de 
V.S.H. (crescut), de cantitatea 
urinei în 24 ore (oligurie) și al
tele. Privind problema te mod 
simplist, am putea face toate 
cele 27 analize și pe baza rezul
tatelor să identificăm boala ; 
ceea ce ar fi scump și ar dura 
mult. Practic, nici cel mai ne
experimentat medic nu acțio
nează în acest fel. Totuși, pen
tru mulți, alegerea simptome- 
lor de testat nu este determina
tă de un Criteriu precis, deci 
nu urmează „cea mai rațională 
ordine".

S-a constatat că unele boli 
apar mai frecvent (sînt mai pro
babile) așa cum unele simpto
me și valori ale acestora sînt 
mai frecvente : cea mai frec
ventă este litiaza renală (36 la 
sută), iar cel mai rar apar glo- 
merulonefrita și tubulonefroza 
(1,5 la sută). Prin urmare, am 
fi îndreptățiți ca, aprioric, să-1 
suspectăm pe pacient mai degra
bă de litiază renală 
alte boli și, deci, să-1 
cele analize care pot 
formații mai bogate, 
care ne-o punem este 
rea : dată fiind o boală renală 
necunoscută, care sînt simpto- 
mele ce trebuie investigate, și 
în ce ordine, pentru a ajunge cît 
mai repede la rezultat ? Cu alte 
cuvinte, care este algoritmul cel 
mai rațional de recunoaștere ?

Fără a intra în amănunte tre
buie să precizez că pentru noi 
criteriul de raționalizare 1-a 
constituit entropia informaționa
lă, o funcție (din teoria infor
mației a lui Shannon) care mă
soară nedeterminarea (sau in
certitudinea) ce este înlăturată 
prin producerea unui eveni
ment (testarea unui simptom), 
în urma calculelor diverselor 
entropii și a comparării lor a 
rezultat un algoritm de forma 
unui arbore ale cărui puncte de 
ramificație reprezintă simpto- 
mele care urmează a fi verifi
cate, iar la capătul fiecărei ra
muri se identifică boala necu
noscută.

Avantajele acestei metode sînt 
numeroase. Astfel, pentru a 
identifica orice situație patolo
gică este necesară investigarea 
a cel mult 13 simptome din 27 ț 
iar șapte boli pot fi identifica
te, în anumite situații, doar 
prin verificarea a patru simpto
me ; prin urmare se realizează 
o economie de timp și de efort 
material. Odată întocmit, algo
ritmul se poate aplica oricărui 
bolnav suspectat de una din bo
lile grupului respectiv și nu 
necesită un calculator sau teh
nici matematici deosebite, ci 
doar tehnica medicală clasică. 
De asemenea, el sesizează medi
cului aspectul probabilist al fe
nomenului cercetat.

Mă întrebați ce cred despre 
prezentul și viitorul informati
cii în medicină ? în cursul se
colelor, medicina a acumulat o 
cantitate uriașă de fapte, dar 
întotdeauna s-a ocupat de „bol
navi" și nu de „boli". în acest 
uriaș material faptic trebuie să 
existe însă niște legi general 
valabile care, făcînd abstracție 
de bolnav, trebuie avute, de fie
care dată, în vedere. Prin po
sibilitatea de prelucrare a unui 
mare volum de date rezultate 
din observațiile medicilor, in
formatica poate ajuta la preci
zarea acestor legi. Utilizarea 
informaticii în medicină are 
mulți adepți (curios, majoritatea 
nemedici) dar și mulți opozanți. 
Fenomenul „de respingere" care 
apare la unii medici este gene
rat, cred eu, de teama apropie
rii de tehnici matematice rela
tiv complicate. în același timp, 
există pericolul suprasolicitării 
utilității informaticii în medici
nă. (Expresii de tipul „medicina 
nu mai poate trăi fără matema
tică" mi se par total deplasate). 
Poate că nu sînt în măsură să 
o spun, dar cred că informatica 
este încă insuficient dezvolta
tă pentru a aborda, în totalita
te, problemele pe care le-ar 
oferi domeniul medical".

decit de 
facem a- 
aduce in- 
Problema 
următoa-
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(Urmare din pag. 1)
practică a rezultatelor lor, 
spus conducătorul 
române, puțind astfel soluțio
na mai ușor unele probleme 
care se ridică în procesul de 
producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de numărul și 
modul de pregătire a specia
liștilor, a cadrelor științifice, 
de modul cum se desfășoară 
activitatea de cercetare.

Gazdele dau răspunsuri a- 
mănunțite, arată pe larg cum 
se realizează în activitatea de 
cercetare îmbinarea dintre cu
noștințele cadrelor de tehni
cieni și specialiști cu expe
riența bogată a muncitorilot 
cu stagiu îndelungat în pro
ducție ; există, în același 
timp, o strinsă și permanen
tă colaborare cu universitatea 
Peita din capitală și cu insti
tutul de specialitate din Lan- 
ciou de pe lingă Academia de 
științe.

Discuția continuă apoi în 
legătură cu activitatea orga
nelor de conducere colectivă 
din combinat, cu rolul și a- 
tribuțiile Comitetului de 
partid și ale Comitetului re
voluționar, pentru buna des
fășurare a procesului de pro
ducție și de educare comu
nistă a colectivului.

în încheierea întîlnirii cu 
cadrele de bază din Combi
nat, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Doresc, în primul rînd, să 
salut în mod cordial întregul 
colectiv al Combinatului pe
trochimie și să exprim mulțu
miri pentru explicațiile care 
nc-au fost date, pentru tot ce 
am văzut aici.

a
delegației

Am fost informați că acest 
Combinat a fost construit în- 
tr-un termen foarte scurt și în 
condiții bune. Vă felicit pentru 
aceasta !

Și noi construim asemenea 
combinate. Cred că ar fi util 
ea intre Combinatul dv. și 
unele combinate de la noi să 
existe relații de colaborare și 
schimburi de experiență. Am 
saluta cu plăcere ca o delega
ție a dv. să viziteze România 
și Combinatele noastre petro
chimice.

După vizita făcută aici, 
avem impresii foarte bune. Vă 
urez din toată inima să înde
pliniți cu succes întregul pro
gram de dezvoltare a Combi
natului, să obțineți noi reali
zări în întreaga dumneavoas
tră activitate de producție 
politică.

Toți cei prezenți aplaudă 
însuflețire.

Secretarul Comitetului 
partid a exprimat mulțumiri 
pentru vizita făcută și apre
cierile la adresa colectivului 
Combinatului. El a relevat că 
prezența delegației de partid 
și guvernamentale române 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie o mare 
cinste pentru muncitori, teh
nicieni, pentru toți petrochi- 
miștii, constructorii și munci
torii de aici șl, totodată, un 
puternic imbold în activitatea 
de producție, în accelerarea 
ritmului de construcție a noi
lor obiective.

La plecare, luîndu-și rămas 
bun de la gazde, tovarășul 
Ceaușescu, membrii delegației 
române, răspund cu căldură 
aclamațiilor și urărilor mul
țimii.

din capitala chineză, unde a 
fost întîmpinată de Li Cin- 
ciuan, vicepreședintele Comi
tetului pentru cultură fizică și 
sport pe întreaga Chină.

Construcție vastă și moder
nă, sala dispune de 18 mii de 
locuri. Aici se desfășoară mari 
competiții de tenis de masă, 
volei, baschet și alte sporturi.

Datorită 
dispune, 
forma în

La încheierea vizitei, tova
rășa Elena Ceaușescu a felici
tat călduros gazdele pentru a- 
ceastă remarcabilă realizare și 
a mulțumit pentru explicațiile 
primite.

instalațiilor de care 
sala se poate trans- 
patinoar artificial.

Ecou amplu in presa

din R. P. Chineză

Ș»

cu

de

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
A VIZITAT SALA SPORTURILOR

Vineri după-amiază, tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțită 
de tovarășa Lin Cia-mei, soția 
tovarășului Li Sien-nien, și de 
tovarășele Hua Kuan, soția

ambasadorului R. P. Chineze 
Ia București, și Maria Duma, 
soția ambasadorului Republi
cii Socialiste România la Pe
kin, a vizitat sala sporturilor

PEKIN 4.— Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Vizita în R.P. Chi
neză a delegației de partid și 
guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află în centrul 
atenției ziarelor „Jenminji- 
bao", „Guanminjibao", ale ce
lorlalte cotidiene centrale din 
China. Materialul privind în
trevederea cordială a președin
telui Mao Tzedun și vicepre
ședintelui Lin Biao cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți membri ai delegației ro
mâne este publicată pe pagina 
întîi a tuturor ziarelor de vi
neri, cu titluri pe întreaga lă
țime a paginii. Sînt reproduse 
numeroase fotografii înfăți
șînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mao 
Tzedun, sfrîngindu-și mîinile. 
Ziarul „Jenminjibao" repro
duce, de asemenea, o fotogra
fie reprezentînd pe toți mem
brii celor două delegații.

Relatările privind spectaco
lul de gală cu drama coregra
fică „Detașamentul roșu de 
femei", oferit în cinstea dele
gației române, sînt amplu ilus
trate cu fotografii înfățișînd 
pe membrii delegației în mij
locul artiștilor chinezi.

Totodată, ziarele chineze 
consacră numeroase reportaje 
și informații relațiilor de prie-

DOI ANI DE LA CREAREA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 
PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

O CAUZĂ
INVINCIBILA

6 iunie 1969. Reporterii au notat și ora în
ceperii lucrărilor : 7 dimineața. In decorul 
unei așezări modeste situată „undeva în 
zona eliberată" din Vietnamul de Sud, în
tr-o sală amenajată la adăpostul copacilor 
cu trupuri de uriași, s-a consumat un eve
niment de dimensiuni istorice : crearea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Erau de față la 
Congresul reprezentanților populației sud- 
vietnameze, convocat din inițiativa Frontu
lui Național de Eliberare și a Alianței for
țelor naționale, democratice și de pace, ex- 
ponenți ai partidelor politice, ai organizații
lor obștești printre care și ai tineretului. Oa
menii aceia de virste diferite, pe care viața 
i-a călit la școala ei atit de aspră, veni
seră din toate provinciile Vietnamului de 
Sud : de Ia Saigon și Hue, de pe Platourile 
înalte ca și din delta Mekongului, pentru a 
exprima voința de libertate a unui popor 
neînfrint, aspirațiile celor 14 000 000 de locui
tori ai acestei țări bintuită de flăcările unui 
război nimicitor. Formarea Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud reflectă noile realități din 
această parte a Asiei de sud-est, este o con
secință firească a strălucitelor victorii pe 
care poporul vietnamez le-a obținut în lupta 
împotriva intervenției S.U.A. „Guvernul Re
voluționar Provizoriu — spunea Nguyen Huu 
Tho, președintele F.N.E. — va fi un gu
vern de rezistență împotriva agresiunii ame
ricane și de eliberare națională, un guvern 
care înfăptuiește democrația față de popor 
și luptă cu hotărire împotriva imperialiștilor 
americani agresori, a valeților lor reacțio
nari și trădători. Acest guvern va întruchipa 
marea unitate națională și va aplica o poli
tică de largă unitate a diferitelor pături ale 
populației ; el va lupta impotriva agresori
lor, desfășurind in același timp activitatea 
de construire a țării". Acest act și-a dovedit 
pe deplin insemnătatea istorică in viața 
populației sud-vietnameze. a marcat o etapă 
superioară a luptei sale impotriva agresiunii 
imperialiste. Guvernul Revoluționar Provi
zoriu exercită, in fapt, controlul asupra ce
lei mat mari părți a teritoriului sud-vietna
mez și este exponentul autentic, legitim al 
populației din Vietnamul de Sud. Existența 
acestui guvern, influența dc care se bucură, 
autoritatea pe care o are. exprimă năzuința 
poporului sud-vietnaniez de a lupta pină la 
licioria finală, de a zădărnici toate planurile 
dușmanului. Situația din Vietnamul de sud. 
ca și de pe toate cîmpurile de luptă din 
Indochina, demonstrează că nu există forță 
capabilă să îngenuncheze un popor Însufle
țit de idealurile libertății și dreptății, că in 
zilele noastre o mare putere dotată cu un 
uriaș potențial militar și economie nu este 
capabilă să infringa un popor hotărit să-și 
apere dreptul de a-și decide singur soarta, 
tară nici o imixtiune străină. Este o lecție 
cu ample semnificații.

Intervenționiștii americani se găsesc in
tr-un impas. Extinderea războiului în Cam- 
bodgia și Laos nu a adus Washingtonului 
decît noi înfringeri. Nici un fel de decla
rații sau comunicație nu pot ascunde rea
litatea eșecurilor politicii americane. Din 
nefericire, S.U.A. nu trag învățăminte din 
aceste eșecuri. Planurile de „vietnamizare" 
promit doar prelungirea războiului, conti
nuarea vărsării de singe.

Doamna Nguyen Thi Binh relata la o 
conferință de presă, la București, că din 1965 
și pină in august 1970 — potrivit chiar date
lor din surse americane — aviața S.U.A. a 
lansat asupra Vietnamului 10 400 000 tone 
bombe. Nenumărate așezări au devenit mor
mane de ruine, vegetația din zone întinse a 
fost nimicită, napalmul a făcut groaznice 
ravagii. Dar voința de libertate a populației 
sud-vietnameze n-a putut fi distrusă. Zonele

eliberate se lărgesc. în aceste zone puterea 
populară se consolidează. Reforma agrară 
devine o realitate, s-au luat măsuri pentru 
creșterea producției in toate domeniile, au 
fost realizate însemnate progrese in direcția 
dezvoltării invățămintului, culturii și ocroti
rii sănătății.

Luptind hotărit pentru a obține victoria 
decisivă pe toate fronturile, Guvernul Revo
luționar Provizoriu depune, totodată, efor
turi pentru o soluționare justă a conflictu
lui, care să țină seama de interesele și as
pirațiile populației Vietnamului de Sud și 
să se bazeze pe acordurile de la Geneva din 
1961. Soluția globală în 10 puncte a Frontu
lui Național de Eliberare din Vietnamul de 
Sud ca și propunerea în 8 puncte reprezintă 
o bază rezonabilă de reglementare politică a 
singerosului conflict. Poziția constructivă, vă
dind un profund realism, a exponenților po
porului sud-vietnamez, se bucură de un larg 
sprijin internațional.

Poporul român își afirmă cu consecvență

tenie dintre popoarele chinez 
și român, realizărilor dobîndi- 
te de România în construcția 
socialistă. Ziarul „Guanmin- 
jibao" a publicat un articol 
despre comuna populară „Prie
tenia chino-română", în care 
se arată că „toți membrii co
munei populare salută cu cea 
mai mare căldură delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și urează 
ca vizita să se încheie cu un 
succes deplin".

Comuna populară „Priete
nia chino-română", se men
ționează în articol, întreține 
legături de frățească priete
nie cu poporul român, cu 
membrii Cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româ- 
no-chineză" din Muntenii Bu
zăului. Comună noastră a avut 
cinstea de a-1 primi ca oaspe
te pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al României. în 
ultimul timp, legăturile au 
devenit mai frecvente și mai 
strînse. Tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al României, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și alți oameni de 
seamă și prieteni români 
ne-au vizitat comuna și ne-au 
transmis sentimentele de pro
fundă prietenie ale poporului 
român și ale membrilor coope
rativei agricole de producție 
frățești din România, ceea ce 
constituie pentru noi un im
bold de seamă. Unitatea dintre 
noi este de nezdruncinat. Sîn
tem convinși că, în urma vizi
tei delegației de partid și gu
vernamentale, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, re
lațiile de colaborare frățească 
între partidele și popoarele 
noastre se vor întări și dezvol
ta și mai mult.

Posturile de radio și televi
ziune din Pekin își consacră 
cea mai mare parte a emisiu
nilor de știri vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
române, oglindind pe larg di
feritele ei etape. în cursul zi
lei de vineri, televiziunea a 
transmis de mai multe ori 
imagini de Ia întrevederea 
dintre președintele Mao Tzedun 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și alte aspecte ale vi
zitei. în cadrul programelor de 
actualități au fost, de aseme
nea, transmise o serie de filme 
înfățișînd aspecte sugestive ale 
dezvoltării economice a Româ
niei socialiste. Telespectatori
lor chinezi le-au fost astfel 
prezentate Uzina de aluminiu 
de la Slatina, porturile Brăila 
și Galați, lansarea navei 
transport „Cugir".

PHENIAN 4 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, cu 
ocazia semicentenarului Parti
dului Comunist Român, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România 
rel 
gală 
Au 
Gyu, 
tului 
Muncii din Coreea, Chorie Jun 
Taek, membru supleant al Co
mitetului Politic, și alți condu
cători de partid și de stat co
reeni.

Luînd cuvintul cu acest pri
lej, Kim Dong Gyu a spus : 
„Crearea Partidului Comunist 
Român a constituit un eveni
ment de însemnătate radicală 
în istoria luptei revoluționare 
a clasei muncitoare din Româ
nia și a poporului român.

Subliniind că, datorită efor
turilor hotărîte ale oamenilor 
muncii din țara noastră, Româ
nia s-a transformat intr-un 
stat socialist care dispune as
tăzi de o industrie modernă și 
o agricultură cooperativizată, 
vorbitorul a spus ; „în pre
zent, sub conducerea Partidu- 

Comunist

la : 
Mălnășan, 
de filme 
participat 

membru 
Politic

Român, în

Phenian, Au- 
a oferit o 

și un cocteil. 
Kim Dong 

i al Comite- 
al Partidului

frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român 
duce o luptă susținută pentru 
a înfăptui cu succes noul 
plan cincinal. Promovînd o po
litică suverană pe plan intern 
și extern, Partidul Comunist 
Român accelerează construcția 
economică, dezvoltă relațiile 
cu partidele și țările frățești, 
pe baza principiilor egalității 
în drepturi, ale respectului re
ciproc și neamestecului în tre
burile interne.

Apropiata vizită în țara 
noastră a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat vorbito
rul, constituie o expresie eloc
ventă a profundelor relații de 
prietenie existente între 
tidele, 
noastre, 
și în 
prietenie 
tornicite 
popoarele 
vor întări 
mult, pe 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, spre 
binele popoarelor din ambele 
țări și ale cauzei revoluției 
antiimperialiste".

par- 
țările și popoarele 

Sîntem convinși că 
viitor relațiile de 
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baza principiilor

de la Pnom Penh
DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVÎNT 

AL GUVERNULUI REGAL DE UNITATE 
NAȚIONALĂ AL CAMBODGIEI

Un purtător de cuvînt al Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei a dat publicității o......................
damna administrația de la Pnom Penh 
și pentru intenția de a pregăti o așa-zdsă 
ganiza „alegeri- informează agenția China

In declarație se arată că „după 
accesul ilegal la putere, în urma 
loviturii de stat fasciste, antina^ 
ționale și anticonstituționale de 
la 18 martie 1970, pusă la cale de 
imperialiștii americani, clica de 
trădători în frunte cu Lon Noi, 
Sirik Matak și Son Ngok Thanh 
încearcă în zadar să dea o bază 
legală trădării sale“. Autoritățile 
Nol-Matak sînt izolate și discre
ditate pe plan internațional, res
pinse de către poporul khmer 
strîns unit în jurul F.U.N.K.

în continuare, declarația subli
niază : Sub conducerea Frontu
lui Unit Național al Cambodgi
ei, avîndu-1 ca președinte pe 
Sandech Norodom Sianuk, șeful 
statului, Guvernul Regal de U- 
nitate Națională — care contro
lează deja 70 la sută din supra
fața țării în care trăiește 60 la 
sută din populație, guvern care 
se bucură de sprijinul imensei 
majorități a cambodgienilor din 
regiunile încă neeliberate —- res
pinge categoric, dinainte, „con-

declarație în care con- 
pentru crimele comise 
constituție și de a or- 
Nouă.

trădătorilor, indiferentstituțla" ........
de prevederile ei, precum și re
zultatul farsei „alegerilor". O 
constituție este valabilă numai 
dacă ea reflectă aspirațiile po
porului și este elaborată de că
tre o adunare constituită pe baza 
alegerilor generale desfășurate pe 
întreg teritoriul khmer. Actuala 
situație din Cambodgia, sublinia
ză Declarația, nu permite însă 
întregului popor să-și aleagă în 
deplină libertate reprezentanții 
în adunarea constituantă.

în legătură cu situația a 570 pa
trioți vietnamezi arestați arbi

trar în Vietnamul de sud

Precizările
agenției VNA

pest elhotar e
La Diisseldorf a fost inaugurată expozifia

SE PKEZWTi“
Vineri, a avut loc la Dusseldorf, puternic centru industrial al 

Ruhr-ului, capitala celui mai mare land al R. F. a Germaniei, 
Renania de nord-Vestfalia, inaugurarea expoziției „România se 
prezintă", organizată de Camera de Comerț a Republicii Socia
liste România.

Sint prezentate peste 10 000 de 
exponate trimise de 100 de fa
brici și uzine românești. O pon
dere deosebită au realizările in
dustriei noastre constructoare de 
mașini : strunguri carusel de 
2 500 șl 1 600 mm., mașini de ale
zat și frezat cu afișai optic, ma
șini de frezat portabile, noile au
tocamioane și omnibuze cu mo
tor Diesel, ultimele tipuri de 
tractoare, utilaje miniere, petro
liere, energetice și chimice, ma
șini de calculat electronice și

Cuvîntarea
lui U Thant

e-

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită la un de
jun oferit în onoarea sa de A- 
sociația corespondenților de pre
să de la Națiunile Unite, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
s-a pronunțat în favoarea propu
nerii finlandeze de a se convoca 
o reuniune preliminară în vede
rea conferinței general-europene 
asupra securității. Vorbind des
pre tratativele dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. cu privire la li
mitarea înarmărilor strategice, el a 
afirmat că „ar fi util ca cele două 
părți să prezinte în mod perio
dic Adunării Generale a O.N.U. 
progresele realizate, cu titlu in
formativ". Pe de altă parte, se
cretarul general al O.N.U. a a- 
preciat drept „foarte regretabile" 
notărîrea guvernului american de 
a suspenda contribuția sa pe 1970 
la Organizația Internațională a 
Muncii și amenințarea de a pă
răsi această organizație în urmă
torii doi ani.

U Thant și-a reafirmat în ter
meni categorici decizia de a nu 
accepta 
lui său 
pira, la

lectromecanice. diverse tipuri de 
motoare electrice șl altele.

La festivitatea de Inaugurare a 
expoziției au luat parte Heinz 
Kiihn, președintele Consiliului de 
Miniștri al landului Renania de 
nord-Westfalia, Lauritz Laurit- 
zen, ministrul federal pentru pro
blemele urbanisticii și construc
țiilor, Karlheln Sohn, secretar de 
stat federal pentru problemele 
cooperării economice, Willy 
Becker, primarul general al ora
șului Diisseldorf, membri ai Bun- 
destagului, ai guvernului landu
lui, conducătorii unor mari fir
me economice vest-germane, 
personalități ale vieții cultural- 
științifice. numeroși ziariști.

Au pa-ticipat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și alte persoane ofi
ciale române, precum și amba
sadorul român la Bonn, Constan
tin Oaneea.

După o cuvîntare de salut ros
tită de președintele Camerei de 
Comerț a României, victor Io- 
nescu, a luat cuvintul vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Pățan, care a subliniat 
că expoziția „România se prezin
tă" constituie o manifestare a 
dezvoltării favorabile a relațiilor 
economice dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Federală a Germaniei, un mijloc 
de a face mai bine cunoscute în 
R.F.G. activitatea șl realizările 
României.

Primarul general, Willy Becker, 
și-a exprimat apoi satisfacția 
pentru faptul că orașul Diissel
dorf găzduiește o expoziție atit 
de importantă, după care a luat 
cuvintul președintele Consiliului 
de Miniștri al landului, Heinz 
Kiihn. Vorbitorul a spus Că ex
poziția „România se prezintă" 
constituie o contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă a ce
lor două țări și, în același timp, 
la cauza apropierii și colaborării 
între țările europene. Primul mi
nistru Kiihn a arătat că Europa 
nu poate fi luată în considerare 
decît în întregul ei. Jumătate 
din Europa nu poate fi numită 
Europa, a spus el. în continuare, 
parafrazînd cuvintele lui Jean 
Jaurps cu privire la cooperarea 
europeană între țări libere, suve
rane și independente, H. Kiihn a 
arătat că numai o orchestră în 
care fiecare instrument își păs
trează caracterul său propriu 
poate să asigure o armonie ade
vărată șl deplină.

• IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate în Italia 
cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la nașterea mare
lui savant român Nicolae 
Iorga, la „Accademia di Ro
mania" din Roma, a avut loc 
un simpozion. După un cu- 
vînt introductiv rostit de 
prof. Alexandru Bălăci, di
rectorul „Bibliotecii Române" 
din Roma, care a subliniat 
contribuția lui Nicolae Iorga 
la dezvoltarea culturii româ
nești și europene, legăturile 
sale de prietenie cu oamenii 
de știință și litere din Italia, 
a luat cuvintul scriitoarea 
italiană Flora Santucci, care 
a evocat unele trăsături defi
nitorii ale multilateralei per
sonalități a lui Nicolae Iorga.

trimiterii în R. D. 
a unui număr de 570 
vietnamezi, arestați 

în Vietnamul de sud

După ce au făcut mare vîlvă 
în jurul 
Vietnam 
patrioți 
arbitrar
— scrie agenția V.N.A. — Sta
tele Unite și administrația 
saigoneză au anunțat, la 2 iu
nie, că vor trimite în Vietna
mul de nord numai 13 persoa- 
nt. în legătură cu aceasta, a- 
genția V.N.A. a fost împuter
nicită să declare că prevederile 
concrete ale declarației din 13 
mai a V.N.A. se refereau la 
primirea a 570 de persoane. 
Acum, cînd S.U.A. și marione
tele de la Saigon au anulat 
această decizie, se consideră 
neavenită aplicarea acestor 
prevederi pentru primirea, la 
4 iunie, a celor 13 persoane. 
Agenția V.N.A. va publica o 
declarație în problema celor 13 
patrioți despre care a vorbit, 
la 2 iunie, partea americano- 
saigoneză. V.N.A. condamnă 
vehement acest procedeu al 
Statelor Unite și al adminis
trației saigoneze, arătînd că 
ele trebuie să poarte întreaga 
răspundere pentru consecin
țele unui atare act.

Conferința în problema
vietnameză

In capitala Franței s-a 
desfășurat joi cea de-a 
115-a ședință a Confe
rinței cvadripartite în 
problema vietnameză.

Șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a arătat că propunerile 
prezentate de Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud consti
tuie baza soluționării a două 
probleme inseparabile, de o 
importanță capitală : retrage
rea totală din Vietnamul de 
sud a forțelor S.U.A. și ale a- 
liaților lor și garantarea drep
tului poporului sud-vietnamez 
la autodeterminare. „Fără so
luționarea acestor două pro
bleme, a spus Xuan Thuy, nu 
se poate pune capăt războiu
lui și nu se poate ajunge la o 
pace durabilă, pe baza respec
tului drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului 
vietnamez". Problema cea mai 
importantă în acest moment, 
a adăugat șeful delegației R.D. 
Vietnam, este ca Administra
ția Nixon să stabilească o dată 
rezonabilă pentru retragerea 
totală a forțelor S.U.A.

aliaților lor din Vietnamul de 
sud.

în intervenția sa, conducă
toarea delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, a de
clarat că, pentru reinstaurarea 
păcii și garantarea dreptului 
poporului sud-vietnamez la 
autodeterminare, este nece
sară formarea în Vietna
mul de sud a unei^ ad
ministrații fără participarea 
lui Thieu, Ky și Khiem, ad
ministrație care să reprezinte 
toate păturile sociale, toate 
grupările religioase și tendin
țele politice, care să asigure 
pacea, independența, neutrali
tatea și democrația țării. Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud — a spus conducătoarea 
delegației G.R.P. — este gata 
să trateze cu o astfel de ad
ministrație în vederea încheie
rii unui acord asupra formării 
unui guvern provizoriu de coa
liție. Nguyen Thi Binh a con
damnat guvernul american 
pentru refuzul de a stabili un 
termen limită al retragerii 
trupelor sale din Vietnam.

o reînnoire a mandatu- 
după ce acesta va ex- 
31 decembrie a.c. și ale
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solidaritatea deplină cu dreaptă a
Vietnamului, a acordat și acordă întregul 
său sprijin material, moral și diplomatic 
poporului vietnamez, ca și celorlalte popoare 
indochineze, se pronunță pentru curmarea 
agresiunii imperialiste, pentru eliminarea 
forței din relațiile între state, pentru asigu
rarea dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele. România sprijină pro
punerile Frontului Național de Eliberare care 
constituie o bază realistă pentru rezolvarea 
politică a războiului din această zonă, cu res
pectarea drepturilor și intereselor naționale 
ale popoarelor indochineze, a intereselor asi
gurării păcii și securității internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia re
cent : „Guvernul și poporul român s-au pro
nunțat și se pronunță cu toată hotărirea 
pentru încetarea acțiunilor agresive ale 
S.U.A. și ale aliaților lor în Indochina, pen
tru retragerea totală a trupelor americane, 
astfel ca popoarele din această parte a lumii 
să fie lăsate să-și rezolve problemele fără 
nici un amestec din afară".

Cu prilejul aniversării Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud ne afirmăm încă o dată solidaritatea 
cu cauza dreaptă a poporului sud-vietnamez, 
convingerea noastră fermă că lupta sa va fi 
încununată de o victorie deplină.

M. RAMURA

Suedia se definește prin 
teva elemente primordiale, 
primul rind prin industria 
Electricitatea, vestitul oțel și 
mașinile „Volvo" scot în relief 
caracterul său pronunțat indus
trializat. în 197», 4 365 000 locui
tori trăiau în zonele urbane, 
1 283 000 in zonele rurale neagri
cole și 2 443 000 în zonele rurale 
agricole. Dorința aprigă a indus
trializării competitive este du
blată de năzuința de a conserva 
specificul traditional. Cind în 
primii ani ai secolului nostru se 
constata pierderea de către sate 
a identității lor, Artur Hazelius, 
filolog și profesor, a tras sem
nalul de alarmă, instituind o 
campanie pe scară națională 
pentru strîngerea costumelor 
vechi, tradiționale, a uneltelor, 
pină și a caselor. Rodul efortu
lui uriaș al Întregii națiuni a 
fost crearea muzeului — simbol : 
Nordiska Museet-Skansen.

Progresul societății suedeze 
este legat, in mare măsură, de 
sistemul său specific de invăță- 
mint general. învățămintul o- 
bligatoriu de 9 ani (grundskolan) 
a fost introdus ca urmare a li
nei perioade experimentale de 
zece ani. după care Riksdagul a 
votat „actul" din 1962 care pre
vedea generalizarea Iui. Noul 
sistem a fost introdus pină în 
prezent in 79 ia sută din cele 
aproape 1009 de comune sau 
municipalități suedeze. în con
formitate cu același „aci" s-au

instituit și așa-numitele „cursuri 
de completare" de doi ani (fac- 
kskolan). Invățămintul obliga
toriu de 9 ani este divizat în 
cicluri de citc trei ani, toți e- 
levii urmind aceleași cursuri, 
studiind obligatoriu din gradul 
sau clasa a 4-a limba engleză in 
patru ședințe săptămînale de 
cite o jumătate de oră, timp de 
4 ani. In ciclul al treilea, elevi
lor li se predă materia, de că
tre profesori specializați pe ra
mură : profesori de materii teo
retice, materii practice și sport 
și de materii Ia alegere. Cursu
rile obligatorii se țin în comun 
de elevii celor trei grade ale 
ciclului superior. In afara aces
tora, elevii studiază la alegere o 
materie sau mai multe dintr-un 
grup de 5—9 de preferință limbi 
străine, artizanat sau lucrări 
practice. Gradul 8 trebuie să e- 
fectueze in mod obligatoriu trei 
săptămini de muncă efectivă in 
întreprinderi sau institute.

30—35 la sută din cei un mi
lion de elevi care frecventează 
școlile de 9 ani urmează gimna
ziul de trei ani, 20—30 la sută 
— școlile profesionale și apro
ximativ 20 la sută — „cursurile 
de completare" de doi ani. A- 
ceste cursuri pregătesc la un 
standard teoretic inferior gimna
ziului, tinerii care au deja sluj
be dar care vor să-și completeze 
cunoștințele practice, economice 
sau tehnice. In domeniul tehnic, 
o condiție a absolvirii acestor

doi ani este vechimea de un an 
într-o întreprindere.

Gimnaziile sint de trei cate
gorii : generale, tehnice și co
merciale, fiecare pregătind elevii 
pentru genul de facultate pe 
care intenționează s-o urmeze 
sau pentru ramura în care vor 
să lucreze. Gimnaziile tehnice 
pregătesc in cursul ultimilor doi 
ani elevii pentru mecanică, e- 
nergetică și construcții, fără ca 
aceasta să insemne totuși o spe
cializare a viitorului „inginer de 
gimnaziu". Cunoștințele căpă
tate rămîn în cadrul larg infor
mațional din domeniul tehnic, 
de exemplu. Numai jumătate 
din absolvenții gimnaziilor ur
mează o facultate dar instruirea 
în tot timpul vieții este o preo
cupare dictată de schimbările 
care survin cu repeziciune pe 
plan economic și social. Astfel, 
suedezii se mindresc cu cele 100 
de institute de invățămînt 
popular care antrenează aproa
pe 12 000 de cursanți pe an și 
cu cei aproximativ 800 000 de 
înscriși, anual, la diferite cercuri 
de studii sau activități populare 
de invătămint. Instruirea ocupă 
un loc important în viața coti
diană a suedezului și de aceea 
sînt asidue preocupările pentru 
înzestrarea fiecăruia cu „abe
cedarul cunoștințelor" în cit mai 
variate domenii.

tn Suedia, primele organizații 
de tineret, bine definite, au a- 
părut prin 1890. Tot de atunci

Imagine din Stockholm.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Buourești, Piața „Sctnteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se tae la ofieille poștale fi difuzorii din întreprinderi și Instituții.

datează și primele ziare scrise 
nu numai pentru tineri, dar și 
de aceștia. Industrializarea a 
diversificat radical preocupările 
organizațiilor — de la caracte
rul de educație cetățenească și 
animație culturală pină Ia cel 
activ social și politic. Polariza
rea tineretului spre aceste for
me organizaționale promovează 
educația și responsabilitățile e- 
tice și civice. Pe plan național 
operează cu secțiuni regionale 
și iocale circa 70 de organizații 
mai reprezentative cu caracter 
divers : politic, studențesc, pro
fesional, sportiv etc. Fiecare 
organizație își bazează activita
tea pe cluburi locale, pe cind 
relațiile la nivelul național sint 
asigurate de organisme coordo
natoare ca : Consiliul Tineretu
lui de Stat, Consiliul Național 
al Organizațiilor de Tineret din 
Suedia, Comitetul de Cooperare 
a Consiliilor Tineretului Local. 
Activitatea lor și-a găsit două

forme de exprimare : campa
niile (in favoarea educației etc.) 
și sistemul informațional (con
ferințe, filme etc.). Formele 
respective s-au dovedit stimu
lative pentru tineret.

De un egal interes se bucură 
schimburile și contactele cu or
ganizațiile de tineret din țări 
cu diferite sisteme politice. 
Deschiderea largă spre un dia
log fructuos cu tinerii din alte 
țâri e promovată constant. Ti
nerii comuniști, social-democrați 
sau liberali suedezi sint o pre
zentă activă Ia intîlnirile inter
naționale. în zilele petrecute Ia 
Stockholm arr constatat că ti
nerii suedezi manifestă o caldă 
simpatie pentru tineretul ro
mân. un interes viu pentru pre
ocupările lui și admirație pen
tru realizările obținute de po
porul român și generația sa ti- 
nără.

DOINA TOPOR
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