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ENERALU
Sîmbătă seara a părăsit Ca

pitala, îndreptindu-se spre 
patrie, președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles de 
Gaulle, cu soția, care, la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, au făcut o vizită 
oficială în țara noastră. îm
preună cu distinșii oaspeți au 
plecat ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville, și celelal
te persoane oficiale din suita 
președintelui.

La ora 19,30, la reședința 
oficială sosesc președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, cu soția.

Cei doi conducători de stat 
au parcurs drumul pînă la 
aeroport într-o mașină deschi- 

; să, escortată de motocicliști. 
De-a lungul întregului traseu, 
mii de bucureșteni, alcătuind 
un adevărat culoar viu, au ve
nit să-și ia rămas bun de la 
distinșii oaspeți. La trecerea 
mașinilor oficiale răsună urale 
și ovații puternice, sînt flutu
rate stegulețe cu culorile tri
colorului român și francez. Cei 
doi conducători de stat răs
pund cordial entuziastei ma
nifestări cu care populația 
Bucureștiului salută pe solii 
Franței prietene, în încheierea 
vizitei lor în România.

Coloana de mașini sosește la 
aeroportul Băneasa. Clădirea 
aerogării este pavoazată festiv 
cu drapelele de stat ale Fran
ței și României. Pe frontispi
ciul clădirii centrale, portre
tele celor doi președinți sînt 
încadrate de mari panoarte 
pe care sînt înscrise, in lim
bile română și franceză, 
urările: „Trăiască prietenia
româno-franceză !“, „Trăiască 
pacea și prietenia între po
poare !“.

La aeroport se află pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 

/cu soția, Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Alexandru Bîrlădeanu, 
Janos Fazekaș, Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Banc și Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri.

(Continuare în pag. a V-a)

Sîmbătă la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat s-au încheiat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Franceze. generalul 
Charles de Gaulle.

Din partea română au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri. Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat. George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris, Mircea

Sîmbătă după-amiază, președin
tele Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, și soția au ofe
rit în saloanele Ambasadei Fran
ței, o recepție în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale.

Au participat președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica. Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekaș, Gheor
ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Ște

r

înainte de plecare, pe aeroportul Bâneasa

Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Stat,

Nicolae
La terminarea atît de emoțio

nantei vizite pe care am avut 
onoare s-o fac în România, mulțu
mesc din toată inima tuturor ace
lora, bărbați și femei, care și-au 
adus contribuția la această mare 
manifestare a prieteniei și a coo
perării franco-române. Mulțumesc, 
de asemenea, bineînțeles, domnului 
președinte Ceaușescu și guvernu
lui român pentru tot ceea ce au 
vrut și au reușit să facă în aceas
tă însemnată împrejurare. Și mul
țumesc tuturor românilor și ro
mâncelor care au participat la în- 
tîlnirile noastre.

Am făcut aici împreună lucruri

Bălănescu și Ion Anghel, directori 
în M.A.E.

Din partea franceză au partici
pat Maurice Couve de Murville, 
ministru] afacerilor externe, Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București. Bernard Tricot, se
cretarul general al Președinției 
Republicii, Jacques Tine și Roger 
Vaurs, directori în Ministerul Afa
cerilor Externe, Rene de Saint- 
Legier, consilier tehnic al Pre
ședinției Republicii, Jean-Bernard 
Raimond, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de deplină 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

fan Voitec, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri, conducători de 
instituții centrale, generali, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, șefi ai cultelor din Ro
mânia, ziariști români și străini.

Au luat parte Maurice Couve 
de Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, precum și mem
brii suitei președintelui de Gaulle.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială, 
prietenească. (Agerpres) 

de primă importanță, am făcut să 
strălucească prietenia țărilor noas
tre. intr-o manieră sclipitoare pen
tru noi și pentru lume. în al doi
lea rînd noi am pregătit marea 
operă europeană care este unifica
rea continentului nostru, unirea 
continentului nostru, Și, în al trei
lea rînd, am precizat și sporit re
lațiile directe care trebuie să exis
te în toate domeniile între țara 
voastră și a mea.

încă o dată, din toată inima, vă 
mulțumesc 1

Trăiască România 1
Trăiască prietenia româno-fran

ceză !

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle, înso
țit. de d-na de Gaulle, a făcut o 
vizită oficială în Republica Socia
listă România între 14 și 18 mai 
1968

La această vizită a luat parte 
ministrul francez al afacerilor ex
terne, Maurice Couve de Murville.

Președintele Republicii Franceze 
a vizitat orașul București ca și alte 
orașe și regiuni ale țării și a putut 
astfel să aibă un larg contact cu 
populația și cu realizările Româ
niei moderne. Președintelui Repu
blicii Franceze i-a fost rezervată 
pretutindeni o călduroasă primire, 
expresie a prieteniei tradiționale 
pe care poporul român o nutrește 
față de Franța

Președintele Consiliului de Stat, 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Franceze 
au avut convorbiri cuprinzătoare, 
la care au participat: Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, George Maco
vescu prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin Fli
tan, ambasadorul României în 
Franța, din partea română, și 
Maurice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe. Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței în Ro
mânia. din partea franceză.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, în spiri
tul profundei simpatii care a unit 
dintotdeauna cele două țări Ele au 
prilejuit largi schimburi de vederi
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Domnule președinte 1
în momentul în care părăsiți pă

mântul României, doresc să relev 
că vizita dv. în țara noastră, deși 
scurtă, s-a dovedit deosebit de 
rodnică pentru prietenia româno- 
franceză, pentru dezvoltarea coo
perării viitoare, pentru cauza secu
rității și păcii în Europa și în lu
mea întreagă.

în cursul convorbirilor pe care 
le-am avut s-a manifestat preg
nant dorința și hotărîrea reciprocă 
de a da un nou avînt prieteniei 
tradiționale româno-franceze, de a 
dezvolta cooperarea în economie, 
în știință, tehnică, cultură și în 

privind relațiile româno-franceze și 
principalele probleme internațio
nale

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
popoarele român și francez, care 
s-au bazat întotdeauna pe prietenie 
și stimă reciprocă, cunosc în pre
zent o dezvoltare continuă Ei con
sideră că sînt reunite toate condi
țiile pentru lărgirea, în anii viitori, 
a cooperării româno-franceze în in
teresul celor două popoare, al des
tinderii și păcii în Europa și în 
lume

în discuții s-a subliniat utilitatea 
contactelor și vizitelor pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
pentru întărirea cooperării între 
cele două țări In acest context a 
fost subliniată importanța vizitei 
în Franța a președintelui Consi
liului de Miniștri al României, pre
cum și a vizitelor efectuate de mi
niștrii de externe ai celor două 
țări.

In domeniul economic a fost re
marcată, în mod deosebit, crește
rea constantă a schimburilor co
merciale potrivit Acordului pe ter
men lung din 8 februarie 1965 
Cele două părți și-au exprimat do
rința de a căuta mijloace menite 
să diversifice aceste schimburi în 
vederea dezvoltării lor echilibrate

Cei doi șefi de stat au apreciat 
că nivelul industriei și tehnicii 
franceze, ca și potențialul economic 
în plină dezvoltare al României 
oferă posibilități sporite în vederea 
intensificării cooperării economice, 
tehnice și științifice româno-fran
ceze, pe baze reciproc avantajoase.

jhi ZIARUL DE AZI:

® Adeziune deplină 
față de Hotărîrile 
Plenarei C. C. al 
P. C. R. @ Gravita
tea actului ierarhiză
rii in pantheonul li
teraturii

alte domenii ale vieții sociale, de 
a acționa mai intens împreună pe 
planul vieții internaționale pentru 
cauza securității Europei, pentru 
respectarea principiilor indepen
denței naționale, pentru cooperarea 
între toate popoarele. Doresc să 
exprim satisfacția noastră pentru 
rezultatele foarte bune ale vizitei 
și întrevederilor pe care le-am 
avut.

Ați petrecut cît.eva zile în mij
locul poporului român, l-ați văzut 
muncind cu entuziasm pentru ri
dicarea materială și spirituală a

(Continuare în pag. a V-a)

Cele două guverne vor căuta toate 
mijloacele pentru a intensifica re
lațiile între organismele și între
prinderile celor două țări, pe baza 
Acordului de cooperare economică 
și industrială din 2 februarie 1967

Se are în vedere, îndeosebi, lăr
girea cooperării lor în domeniile 
industriei chimice și mecanice, 
electronicii, construcțiilor navale, 
în tehnica irigațiilor, precum și în 
ce privește folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Ambele părți și-au exprimat 
hotărîrea de a încuraja dezvoltarea 
cooperării științifice și tehnice ro
mâno-franceze în cadrul Aranja
mentului din 31 iulie 1964, facili- 
tînd schimburile de profesori, sa- 
vanți și tehnicieni, realizarea de 
cercetări comune în domenii de in
teres reciproc și cooperarea între 
instituțiile științifice din cele două 
țări. S-au evidențiat cu satisfacție 
rezultatele încurajatoare ale pri
melor schimburi de vederi în do
meniul informaticii, între organis
mele competente din România și 
Franța.

In vederea intensificării schim
burilor și a cooperării în domeniile 
de interes comun, cele două părți 
au convenit să instituie, la nivel 
guvernamental, o Comisie de coo
perare, însărcinată să urmărească 
cu regularitate executarea acordu
rilor în vigoare, în domeniile e- 
conomic, tehnic și științific și să 
caute noi posibilități de cooperare.

Vizita în România a președinte
lui Republicii Franceze a prilejuit

(Continuare în pag. a V-a)

Mai întîi an fost: ciocanul, metalul șl nicovala. Piese de mn« 
zeu azi, celebrele tipsii și tăvi de aramă ciocănită în fierăriile an
tichității constituie primele operații de laminare, de subțiere, de 
transformare a metalului — bulgăre amorf ieșit din cuptoare 
rudimentare — în foaia de tablă. De aici și expresia „între 
ciocan și nicovală", atît de desuetă azi. Azi, cînd privim această 
operație pe ecranele televiziunii industriale 1

...Mă aflu într-o în
căpere de metal, mo
bilată cu pupitre de 
comandă și cu dulapuri 
în care nu sînt haine 
ci scheme și circuite / 
tranzistorizate. Un i- ' 
mens perete de sticlă 
se deschide către un 
fascinant peisaj de 
metal. O balustradă 
pentru sprijinirea coa
ielor întărește impre
sia că te afli într-un 
balcon. Dar oricît de 
vast ar fi acest balcon 
privirea nu poate îm
brățișa panorama în
tregii hale lungă de un 
kilometru. Si atunci 
privirea urcă spre ta
bloul sinoptic pe care 
sînt urmărite toate o- 
perațiile tehnologice 
din hală prin inter
mediul unor săgeți și 
impulsuri luminoase în 
mai multe culori. Iar 
dacă tabloul sinoptic 
ni se pare cam ab
stract, n-avem decît să 
privim la cele patru 
ecrane de televiziune 
care surprind, pe viu, 
mișcarea din mai mul
te puncte de lucru.

Această „verandă" 
de metal și sticlă este 
sala dispecerului pen
tru secția de laminare 
sau. cu alte cuvinte, 
creierul laminorului de 
tablă groasă, unul din 
obiectivele marelui 
Combinat siderurgic 
de la Galați. De la 
cuptoarele în care lin
gourile sau bramele 
(paralelipipede de oțel, 
produs intermediar în
tre lingou și tablă) 
sînt supuse tratamen
tului termic, și pînă la 
locul de depozitare a 
tablelor tăiate con
form dimensiunilor co
mandate de benefi
ciari, metalul parcurge 
sute de metri fără să 
întîlnească... tin om. Si 
totuși, printr-unul din 
paradoxurile tehnicii 
moderne, aici metalul 
e urmărit, controlat, 
„pipăit" de om cu mai 
multă certitudine, pre
cizie si finețe decît în
tr-o fierărie cu ciocan 
și nicovală. La ochiul 
de Argus al camerelor 
de luat vederi se a- 
daugă alți zeci de ochi 
electronici care apre
ciază dimensiuni, tem
peraturi, greutăți, in 
vreme ce un sistem de 
interfonie leagă toate 

punctele de comandă a 
utilajelor și instălații- 
lor și astfel dispecerul 
devine posesorul ace
lei proprietăți legenda
re a ubicuității — ca
litatea de a te afla în 
mai multe locuri si
multan.

Dar nu aspectul 
spectaculos al metalur
giei moderne m-a a- 
tras aici, ci o veste re
latată cu mîndrie de 
conducerea combina
tului, vestea că lami
norul a intrat în ulti
ma vreme într-o „zo
die" bună, că trăiește 
un reviriment la fel 
de spectaculos ca și 
decorul industrial pe 
care l-am descris mai 
sus. Care sînt datele 
acestui reviriment 7

— E vorba de un 
salt cantitativ și ca
litativ, explică ing. 
Mihai Cristescu, șej- 
adjunct al secției lami
nor. In anul trecut 
producția medie nu s-a 
ridicat peste 1 000— 
1200 tone tablă pe zi, 
în vreme ce acum, 
mai exact în ultimele 
două luni, martie și a- 
prilie, producția zilni
că s-a menținut con
stant la 2 000—2 100 
tone. Totodată, pro
centul tablei „fără co
mandă" a scăzut de la 
15 la sută, la numai 
1,5 la sută.

Ca să fim sinceri, 
termenul „fără coman
dă" era un soi de eu
femism sub care în
cerca să se ascundă o 
realitate incomodă și 
neplăcută, numită mai 
pe românește rebut. 
Astăzi însă, acest pro
cent nu depășește ni
velul celor mai bune 
întreprinderi similare 
din străinătate. Cum 
s-a putut efectua un 
asemenea salt ?

Prin programare. A- 
ceastă noțiune ce-sl 
croiește drum cu ra
piditate în tehnica 
modernă înseamnă, în 
fapt, intrarea produc
ției în zona calculelor 
de precizie care îmbi
nă sarcina de moment 
cu perspectiva, înlă
turând factorul „ne
prevăzut", instawînd 
domnia unei ordini se
vere în universul 
complex al industriei 
contemporane. Cît e 
de complex acest u-

Pe șantierul termocentralei de la Deva
Foto : M. Andreescu

In partea de sud-est a orașului 
Tîrgu Secuiesc au început nu de 
mult lucrările de construcție la 
primul din cele trei obiective in
dustriale prevăzute să se ridice 
aici în actualul cincinal. Este 
vorba de o fabrică de confecții 
cu o capacitate de 700 000 piese 
(confecții) pe an și o producție 
valorică de circa 120 milioane lei. 
Noul obiectiv industrial urmează 
să intre în funcțiune în a doua 
jumătate a anului viitor. Corpul 
principal al viitoarei fabrici, con
struit din oțel, beton și mai ales 
sticlă, va avea o suprafață de

circa 13 000 metri pătrați. O bună 
parte din utilajele cu care va fi 
dotată noua unitate vor fi asigu
rate de către întreprinderile in
dustriei noastre constructoare de 
mașini.

Aceste construcții se înscriu 
pe linia măsurilor luate de partid 
pentru dezvoltarea armonioasă și 
echilibrată a tuturor județelor și 
localităților, pentru repartizarea 
mai judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteîi*

Noi utilaje miniere
La Complexul minier de la 

Moldova Nouă a fost dată în 
exploatare o linie tehnologică 
pentru prelucrarea minereului 
cuprifer, proiectată și executa
tă în țară. Tot aici, în scopul 
valorificării superioare a mi
nereului, au fost montate mai 
multe separatoare electromag
netice pentru recuperarea

magnetite! din steril. De ase
menea, în acest an se va mon
ta o moară cu o capacitate de 
500 tone/zi, care va contribui 
la sporirea capacității de pro
ducție cu 17 la sută. Instalația 
este prevăzută a fi pusă în 
funcțiune în trimestrul urmă
tor.

(Agerpres)

nivers al producției la 
laminorul de tablă 
groasă ne sugerează 
formula: O ZI DE 
PRODUCȚIE = O 
SĂPTĂMINĂ DE CAL
CULE ! O formulă 
imposibilă, veți spune. 
Evident, însă ea se re
feră la capacitatea li
mitată de calcul a o- 
mului. Dar în arenă, 
sau. mai exact, în sa
la dispecerului, a in
trat un personaj nou : 
„computerul", „ordi
natorul". adică mași
na electronică de cal
cul.

— Dintr-un lingou 
ia naștere o bramă- 
mamă, din aceasta pot 
fi produse trei brame- 
fiice, care, la rîndul 
lor, dau naștere la trei 
table-mamă, iar aces
tea „zămislesc", să 
presupunem, cite trei 
table-fiice.

Această curioasă ge
nealogie îmi este ex
pusă de matematicia
nul Dan Amzuică ; 
tine să precizeze că 
metafora e consacrată 
de literatura străină 
de specialitate. Se 
întîmplă uneori ca fie
care tablă-fiică în 
parte, adică produsul 
finit, să aibă altă des
tinație. alt beneficiar, 
deci alte coordonate 
de prelucrare. Cum 
s-ar putea stabili și 
preciza aceste coordo
nate de-a lungul pro
cesului tehnologic, fă
ră mașinile de calcul ? 
Doar prin formula pa
radoxală notată mai 
sus.

Pe masa dispeceru
lui se află o fișă-pro- 
gram în care tabla 
iese din... anonimat, 
fiind etichetată cu un 
număr matricol și cu 
toate caracteristicile 
calitative. dimensio
nale etc. Și, în timp 
ce metalul incandes
cent alunecă pe căi
le cu role cu o viteză 
de cîțiva metri pe se
cundă, cifrele ce con
țin „caracterul" vii
toarei table-fiice zboa
ră cu iuțeala luminii, 
prin interfon, de la o 
zonă de laminare la 
alta.
Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Adeziune deplină
față de hotărîrile

enarei
C.C. al P.C.R

' în întreaga țară continuă adunările 
deschise ale organizațiilor de partid, 
în cadrul cărora comuniștii și alți oa
meni ai muncii își manifestă ade
ziunea unanimă față de hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
Cu prilejul acestor adunări de 
dezbatere a documentelor plenarei, 
comuniștii exprimă Comitetului 
Central al partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, satis
facția și recunoștința lor profundă 
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramului de ridicare pe noi trepte 
a construcției socialiste, de înflorire 
multilaterală a tării, elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

încrederea neabătută în justețea, 
confirmată de viață, a politicii parti
dului, prețuirea profundei sale griji 
față de respectarea drepturilor și 
demnității omului, a principialității 
și înaltei responsabilități a partidului 
pentru destinele țării este subliniată 
în hotărîrile adunărilor de partid, în 
angajamentele exprimate de nume
roși vorbitori de a acționa fără pre
get pentru înfăptuirea politicii parti
dului pusă în slujba înfloririi patriei 
socialiste.

Manifestîndu-și recunoștința fier
binte pentru fermitatea cu care Co
mitetul Central al P.C.R. conduce 
destinele națiunii noastre socialiste, 
comuniștii de la UZINA DE STRUN
GURI DIN ARAD și-au exprimat 
asentimentul față de măsurile stabi
lite de plenară, arătînd că ele îi 
însuflețesc în eforturile pentru a 
îndeplini exemplar sarcinile de pro
ducție. în hotărîrea adoptată cu a- 
cest prilej se spune între altele: 
„Adunarea noastră își însușește întru 
totul aprecierile și măsurile adop
tate de Plenara Comitetului Cen
tral privind compoziția partidului, 
întărirea continuă a rîndurilor sale 
și intensificarea activității de edu
care a comuniștilor. Asigurăm condu
cerea partidului că vom acorda a- 
tenția cuvenită măsurilor menite să 
întărească rolul și influenta comu
niștilor, forța lor de mobilizare în 
rîndul tuturor salariaților. Asigurăm 
conducerea de partid și de stat că 
întregul colectiv al Uzinei de strun
guri din Arad, unde, alături de ro
mâni, muncesc maghiari, germani 
și sîrbi va milita cu toată ener
gia pentru a contribui la îndepli
nirea hotărîrilor Plenarei Comite
tului Central. își va consacra toate 
forțele îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de plan pe anul 1968".

— Este plin de semnificație faptul 
că într-o perioadă relativ scurtă Co
mitetul Central al partidului nostru 
a analizat pentru a doua oară felul 
în care sînt rezolvate scrisorile și 
sesizările oamenilor muncii. Acest 
lucru este menit să contribuie la 
întărirea continuă a legăturii or
ganelor de partid și de stat cu ma
sele. Trebuie să învățăm de la con
ducerea de partid să acordăm o a- 
țenție neslăbită rezolvării cererilor 
îndreptățite ale oamenilor muncii, 
să privim propunerile, sesizările și 
criticile lor ca unul din cele mai 
utile ajutoare pentru perfecționarea 
întregii noastre activități — remarca 
președintele consiliului de conducere 
al COOPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE SOMOVA, JUDEȚUL 
TULCEA.

în cuvîntul lor, comuniștii de la Uni
versitatea din București au abordat 
pe larg ansamblul hotărîrilor adop
tate de plenara C.C., oprindu-se cu 
deosebire asupra problemelor refe
ritoare la dezvoltarea învățămîn- 
tului de toate gradele, ridicarea a- 
cestuia Ia nivelul cerințelor impuse 
de dezvoltarea contemporană a ști
inței și culturii, a civilizației mon
diale. Trăgînd concluziile ce se im
pun din criticile pe care plenara le-a 
adus neajunsurilor ce se mai mani
festă în organizarea și conținutul 
învățămîntului, adunarea generală 
a comuniștilor a analizat 
loacele de înlăturare a 
și perfecționare continuă 
cesului instructiv-educativ. 
mele tuturor celor care 
în universitate, — se arată _  ___
rîrea adoptată de comuniștii de la 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— cadre didactice și studenți, ne an
gajăm să nu precupețim eforturile 
noastre în vederea ridicării proce
sului instructiv-educativ la- înălți
mea sarcinilor trasate de partid, să 
depunem o muncă și mai intensă 
pentru cultivarea în rîndul studen
ților a concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și viață, a înalte
lor trăsături morale ale constructoru
lui societății comuniste".

Adunările generale deschise 
organizațiilor de bază au relevat ho
tărîrea comuniștilor de a acționa cu 
energie și perseverență pentru întă
rirea continuă a rolului conducător 
al partidului în toate domeniile, pen
tru dezvoltarea democrației interne 
de partid, respectarea strictă a prin
cipiului muncii și conducerii colec
tive, atragerea tuturor membrilor de 
partid la elaborarea și aplicarea 
hotărîrilor.

„Adunarea organizației de partid 
de la FABRICA „SEBEȘUL" DIN 
ORAȘUL SEBEȘ, JUDEȚUL ALBA,
— se arată în hotărîrea adaptată de 
comuniștii de aici — își manifestă 
atașamentul fierbinte față de politica 
partidului, dă o înaltă prețuire acti
vității Comitetului Central pusă în 
slujba fericirii și bunăstării celor ce 
muncesc. Asigurăm conducerea de 
partid că întregul nostru colectiv, 
strîns unit în jurul Comitetului Cen
tral, își va pune întreaga lui capa
citate creatoare în slujba idealuri
lor scumpe poporului român".

Pretutindeni, comuniștii, oamenii 
muncii participant! la adunările de 
dezbatere a hotărîrilor plenarei Co
mitetului Central al partidului 
înfierat abuzurile, samavolniciile 
ilegalitățile săvîrșite în" trecut 
unele cadre ce au deținut munci 
răspundere în aparatul de partid 
de stat, declarîndu-se întru totul 
acord cu măsurile luate pentru sanc
ționarea politică a lui Alexandru 
Drăghici. In hotărîrea adoptată de 
adunarea deschisă a ORGANIZA
ȚIEI DE PARTID DE LA CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN PRO
VIZORIU BACĂU se arată: „Dăm o 
înaltă apreciere principialității și 
consecvenței cu care conducerea 
partidului s-a preocupat de restabili
rea adevărului istoric și reabilitarea

unor activiști. Condamnăm totodată 
metodele abuzive care au dus la 
judecarea, condamnarea și supri
marea unor cadre de partid cu o 
îndelungată activitate în mișcarea 
comunistă și muncitorească din țara 
noastră. Ne exprimăm adînca recu
noștință față de Comitetul Central 
al partidului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care cu fermitate 
revoluționară și înaltă principialitate 
conduce cu succes poporul nostru pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialismului".

în hotărîrea adoptată de comuniștii 
de la INSTITUTUL DE PROIEC
TĂRI PENTRU INDUSTRIA UȘOA
RĂ se arată : „Susținem din toată 
inima hotărîrea plenarei Comitetului 
Central cu privire la reabilitarea 
unor activiști de frunte ai partidului, 
considerînd-o ca un act de profundă 
echitate, principialitate partinică și 
înaltă responsabilitate față de partid 
și popor. Susținem cu tărie hotărîrea 
de a se analiza răspunderea politică 
a tuturor acelora care au particÎDat 
la acțiuni represive cu caracter ile
gal și stabilirea de măsuri privind 
sancționarea lor pe linie de partid".

Trăsătura caracteristică a tuturor 
adunărilor organizațiilor de partid a 
fost exprimarea adeziunii depline față 
de politica internă și externă a parti
dului nostru ce slujește interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii din 
lumea întreagă. în hotărîrea adunării 
generale a organizației de partid de 
la INSTITUTUL MEDICO-FARMA- 
CEUTIC DIN TG. MUREȘ se subli
niază : „Documentele plenarei reflec
tă încă o dată perseverența cu care 
partidul nostru promovează în poli
tica sa externă principiile respec
tării suveranității și independentei 
naționale a statelor, ale egalității de
pline dintre partide, consecvența cu 
care acționează pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor forțe
lor care luptă împotriva imperialis
mului, pentru triumful cauzei socia
lismului, păcii și progresului în lume. 
Comuniștii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități din 
institutul nostru asigură conducerea 
partidului că nu își vor precupeți 
eforturile pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului în scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România".

Faptul că peste tot vorbitorii au 
insistat cu deosebire asunra sarci
nilor ce le revin la locurile lor de 
muncă, în îndeplinirea ireproșabilă 
a măsurilor stabilite de Plenara 
Comitetului Central al partidului, 
confirmă acordul unanim cu hotă
rîrile recentei plenare, voința nestră
mutată de a face totul pentru apli
carea lor în viață.
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în cel mal

neplăcerile 
depind nu

★
Firește că plăcerile sau 

unui concediu pe litoral 
numai de confortul pe care-1 oferă 
hotelul în care stai sau restaurantul

îndelungată

CU PREȚ

(Foto : Gh. Vințilă)

Deși sezonul estival

a început, pregătirile
pe litoral intirzie

I„ANCHETĂ 
ELECTRONICĂ" 
IN LUMEA

Printre obiectele electroteh
nice merute să ridice gradul 
de confort într-o gospodărie 
se numără și frigiderul. Bine 
cunoscutul „FRAM", intrat In 
nomenclatorul bunurilor de 
folosință îndelungată, se vinde 
acum cu 375 lei mai 
Frigiderul „FRAM", 
găsește de vînzare în 
nele specializate este 
tor. cuprinde patru 
două cutii din masă 
pentru fructe; un comparti
ment pentru unt și brînză, un 
raft pentru ouă și altul pen
tru sticle; un evaporator cu 
spațiu pentru două tăvițe ne
cesare obținerii de cuburi de 
gheață. Frigiderul este prevă
zut cu un termostaf pentru re
glarea automată a temperatu
rii și a consumului de energie.

Un frigider costă acum 2 125 
de lei. Se vinde și cu plata în 
rate.

ieftin, 
care se 
magazi- 
încăpă- 
grătare. 
plastică

Aranjate și înnoite, cochetele noas
tre stațiuni marine au intrat în noul 
sezon estival. Numeroși turiști, îndeo
sebi străini, și-au făcut apariția de 
vreo două săptămîni pe plajele în
cărcate de soare. Pentru unii apa-i 
rece ; altora însă, mai ales suedezilor, 
li se pare tocmai bună de înotat. E 
evident că sezonul 1968 a început 
mult mai devreme decît în anii tre- 
cuți. Și gazdele declară că sînt gata 
să-și întimpine oaspeții. Dar afirma
țiile lor sînt valabile doar în linii 
mari, pentru că mai există multe 
aspecte ale pregătirilor încă nedefi
nitivate. iar rezolvarea altora se des
fășoară atît de greoi încît nu dă si
guranța încheierii lor în timp util.

Este vorba, în primul rînd, de cele 
8 000 de locuri în noi hoteluri, că
suțe, campinguri, ca și de restaurante 
care trebuie date în folosință pe li
toral în actualul sezon. Dintre aces
tea, 3 200 de locuri sînt realizate de 
întreprinderea 12 construcții-mon- 
taje a M.I.C., în zona a IlI-a de la 
Neptun-Mangalia. Dacă la hotelul B 4, 
restaurantul nr. 3 și în special la că
suțele de aici stadiul lucrărilor este 
mai avansat, restul construcțiilor, în
deosebi hotelurile B 2, B 3 și restau
rantele 1 și 2 sînt mult rămase în 
urmă. Fără un efort cu totul deo
sebit ele nu vor putea fi puse la 
dispoziția turiștilor nici la începutul 
lunii august.

Oricîte lipsuri i-ai găsi in
ginerului Victor Șerbănescu, directo
rul întreprinderii 12 construcții- 
montaj, în privința organizării acti
vității pe șantiere, a folosirii efective 
a timpului de lucru, a faptului că 
și la ora actuală lipsește multă forță 
de muncă (zidari, mozaicari, faian- 
țari), nu poți să nu-i acorzi și cir
cumstanțe atenuante. Cu atît mai 
mult cu cît intervin și greutăți în

aprovizionarea cu materiale, datorate 
lipsei unui sprijin substanțial din 
partea Ministerului Industriei Con
strucțiilor. Nici pînă la ora actuală, 
de exemplu, pe șantierul de la Man
galia nu au sosit circa 7 tone de fitin- 
guri și fontă-piese pentru instalații, 
din care cauză băile de la noile ho
teluri riscă să rămînă nefinisate.

Lipsa materialelor pune în pericol 
și terminarea la data stabilită a noi
lor hoteluri și restaurante de la Ma
maia, după cum ne-a declarat ing. 
Georgescu, directorul Trustului de 
construcții locale Constanța, care ri
dică aceste obiective. Pînă la 11 
mai, întreprinderea de produse cera
mice București nu și-a onorat decît 
într-o măsură infimă obligațiile pe 
trimestrele I și II la unele obiecte 
sanitare ; întreprinderea metalurgi
că Constanța nu a livrat tîmplăria 
metalică. La rîndul ei, după ce că 
nu realizează la termen tîmplăria din 
lemn a hotelului B, ca și ușile furni
ruite pentru celelalte hoteluri, în
treprinderea de prelucrare a lemnului 
Constanta execută și lucrări de proas
tă calitate.

Ar mai fi multe de spus și despre 
lucrările de reparații întîrziate la o 
serie de restaurante din Mangalia, 
Eforie Sud, la unele vile de la Eforie 
Sud, reparații pe care, în mare parte, 
trebuie să le facă amintitul trust de 
construcții locale. După cum s-ar 
putea vorbi și despre întîrzierea a- 
menajăril unor spatii verzi, a unor 
porțiuni de plajă, lucrări care tre
buie, evident, terminate în cel mal 
scurt timp.

Popas la poalele Bucegilor

Cînd cei din preajma hoților

mij- 
acestora 
a pro- 
„în nu- 
lucrează 
în hotă-
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au 
și 

de 
de 
si 
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sau suferă

Procesul era pe sfîrșite. 
Cei 400 de cetățeni, care 
umpluseră pînă la refuz 
sala Clubului salariaților 
din comerț, erau indignați. 
Lucrători în cele mai diver
se ramuri comerciale, a- 
cești oameni fuseseră invi
tați aici de judecătoria Sec
torului 5 să asiste la un pro
ces penal de delapidare, de 
mari proporții: o bandă de 
hoți, foști salariați în co
merț, s-a înfruptat lacom, 
ani în șir, din avutul ob
ștesc. Pagubele — numai 
cele depistate — se ridică 
la multe sute de mii de Jei. 
Pe bună dreptate, cetățenii, 
care formau asistența, se 
pronunțau fără excepție 
pentru pedeapsa maximă. 
Și iată că se face tăcere 
deplină. Judecătorul dă ci
tire sentinței :

„Pentru prejudiciile a- 
duse... instanța... în numele 
poporului hotărăște :

Condamnă pe inculpatul 
Constantin Negară la 25 de 
ani muncă silnică, 10 ani 
degradare civică și confisca
rea totală a averii pentru 
delapidarea sumei de 339.911 
lei ; condamnă pe inculpa
tul Constantin Văcăroiu din 
București... la 25 de ani 
muncă silnică, 10 ani degra
dare civică și confiscarea 
totală a averii pentru com
plicitate la, delapidarea su
mei de 339 911 lei; condam
nă pe inculpatul Lucian Re- 
mus-Dutescu la 14 ani mun
că silnică. 6 ani degradare 
civică și confiscarea totală 
a averii pentru complicitate 
Ia delapidarea sumei de 
70 000 lei ; condamnă pe..."

Procesul public s-a sfîrșit. 
S-a pronunțat și recursul. 
Justiția a acționat așa cum 
se așteptase asistenta, cum 
cere opinia publică : fără 
cruțare în aplicarea legii 
împotriva celor care aten
tează la avutul poporului, 
la proprietatea obștească.

Dar ce fapte s “ 
Negară, Văcăroiu 
— 15 la număr — 
lor ?

Totul a pornit 
pozitul pentru

săvîrșiseră 
i și ceilalți 
din banda
de la de- 
piese de

schimb auto-moto al între
prinderii de diluzare a 
materialelor sportive-Bucu- 
rești. Acolo era gestionar 
(gestiona milioane) Negară, 
iar mina lui dreaptă în 
ale hoției — Văcăroiu — 
avea tot acolo funcția mo
destă de „sortator" de pie
se. Ambii lacomi, desfrînați 
și vicleni, s-au înțeles ușor. 
Hoții de la I.D.M.S. au pro
cedat „clasic" : au căutat 
fisurile prin care să-și 
poată strecura mîinile mur
dare în buzunarul statului. 
Or, se știe că delapidarea 
nu e posibilă decît pe un 
teren prielnic. Și iată că la 
sectorul piese de schimb 
auto-moto de la I.D.M.S. 
prima împrejurare s-a ivit : 
au apărut niște gură-cască, 
inspectorii de stat Ion Cior- 
nea și Lucian Remus-Du- 
țescu, recepționerii de 
marfă Constantin Răduca și 
Gh. Rădulescu. Ca recep- 
ționeri, Răduca și Rădu
lescu aveau datoria să nu
mere, să măsoare, să cin- 
tărească marfa trimisă de 
furnizori. Dar numiții, oa
meni superficiali, indoîenți, 
lipsiți de cea mai elemen
tară răspundere, numai da
toria nu și-o făceau. In 
schimb, semnau fără să se 
sinchisească hîrtiile de re
cepție pe care... delapida
torii și le întocmeau sin
guri ! La rîndul lor, inspec
torii trebuiau să inspecteze, 
dar... aveau aceeași meteah
nă ca și recepționerii.

S-a dovedit în atîtea 
rînduri că atunci cînd vigi
lența colectivului este trea
ză, cînd oamenii nu privesc 
cu indiferență la cele ce se 
petrec în jur încercările 
de delapidare sînt curmate 
încă din fașă. Dar în cazul 
Negară și Văcăroiu delapi
darea a fost facilitată nu 
numai de niște gură-cască 
— inspectorii și recepțio
nerii — care au devenit, in 
cele din urmă, ei înșiși 
hoți: în cazul lor, frustra
rea avuției obștești a fost 
posibilă datorită unui întreg 
complex de împrejurări fa
vorabile. Numai așa se ex-

plică de ce această bandă 
și-a văzut timp de doi ani 
de-ale ei, fără s-o stinghe
rească nimeni. Mai mult : 
Negară și Văcăroiu, prin 
șantaj sau promisiuni ade
menitoare. au reușit să co- 
rupă și pe alții — în ge
neral. șefi de magazine de 
desfacere a pieselor de 
schimb auto-moto din țară 
(piesele de schimb sustrase 
trebuiau valorificate !).

Dar, oare, nimeni, absolut 
nimeni dintr-o întreagă în
treprindere n-a simțit, n-a 
bănuit cu ce se ocupă dela
pidatorii ? Doar apăra'rea 
proprietății socialiste este o 
datorie a tuturor ! Cei care 
au lucrat în preajma lui 
Negară și Văcăroiu — și 
care azi își văd liniștiți de 
treburi — au oare conștiin
ța împăcată, pot spune cu 
mîna pe inimă că și-au fă
cut datoria ? Din datele pe 
care ni le-a pus la dispozi
ție judecătoria Sectorului 5, 
am dedus că unii dintre 
colegii lui Văcăroiu et 
comp, bănuiau, ba chiar 
aveau certitudinea că la 
magazia „piese de schimb" 
se petrec lucruri ciudate. 
Atunci de ce n-au sesizat 
conducerea, organele Mili
ției ? Acești „colegi" care 
văd totul, dar care tac, 
creează mediul favorabil 
delapidării. Asemenea oa
meni au o stranie mentali
tate despre noțiunile de 
prietenie, de colegialitate. 
Ei spun cu candoare : „Eu 
sînt cinstit. In treburile al
tora nu mă bag, nu mă 
amestec". Cît de greșit ju
decă ! Ce rău imens prici
nuiesc-ei colegilor și priete
nilor căzuți în greșeală prin 
această atitudine !

11 întreb pe șeful depo
zitului de piese auto-moto 
de la I.D.M.S. :

— în calitate de șef ie
rarhic, n-ai bănuit nimic ?

— Cum să nu ! Banda se 
ținea numai de chefuri. Ii 
urmăream de mult, anunța
sem și miliția.

Șeful depozitului îi ur
mărea de mult ! De cînd ? 
Zice că de prin 1966 cînd,

la un inventar, lui Negară 
i s-a găsit o lipsă în gestiu
ne de 1 600 lei.. Nu e o sumă 
mare, dar nimeni n-a ținut 
cont de un fapt : inventa
rul fusese făcut prin, sondaj, 
se controlase doar 10 la 
sută din marfă.

După cîteva luni a urmat 
un al doilea inventar. Ar fi 
fost firesc ca de această 
dată să se facă un inventar 
serios, de către o comisie 
serioasă. Dar — culmea 1 — 
cine credeți că făcea parte 
din comisia de inventarie
re ? Cel „urmărit", Văcă
roiu ! Din depoziția revizoa- 
rei Teodora David, și ea 
membră a comisiei de in
ventariere. reiese clar : 
„Văcăroiu manipula lăzile 
cu piese și îmi dicta (!) can
titățile. iar eu le înregis
tram". Halal inventar 1

La depozitul de piese 
auto-moto se ajunsese, deci, 
cam la următoarea situație: 
piesele intrau, înregistrate 
fiind de alde Văcăroiu. Ve
neau, să zicem, o sută de 
piese, el înregistra cît îi 
cerea propriul buzunar. 
Piesele sustrase ajungeau 
pe urmă, cu „acte în re
gulă". pe mîna complicilor 
lui Văcăroiu și Negară, cei 
10—12 șefi de magazine 
auto-moto din țară. Treaba 
mergea strună. Recepțione- 
rii fuseseră cooptați în ban
dă. inspectorii de stat căs- 
cau mai departe gura, „co
legii" stăteau retrași în co
chilii. conducerea plutea pe 
undeva, prin înălțimi, in
ventarul îl dicta Văcăroiu, 
iar șeful depozitului „urmă
rea" cu pasiune evenimen
tele. așteptînd pe semne ca 
șirul acestor fapte infaman
te să se curme într-o bună 
zi de la sine...

Am spus că delapidatorii 
din București plasau marfa 
unor complici — responsa
bili de magazine din țară. 
Toți au fost prinși și con
damnați — după fapte. Nu
mele lor și anii de detențiu
ne interesează mai puțin. 
Reține însă atenția altceva 
— caracterizările pe care a- 
cești indivizi le-au primit

de la conducerile organiza
țiilor comerciale tutelare. 
Iată ce părere au tovarășii 
de la O.C.L.-Produse me- 
talo-chimice Constanța 
despre fostul lor salariat, 
delapidatorul D. Constanti- 
nescu . „Tovarășul (!)... a 
depus eforturi... este con
știincios, bun coleg, corect 
și... cinstit” (!). Osanale a- 
semănătoare înalță delapi
datorilor (din grădina lor 
proprie) și tovarășii din 
conducerea O.C.L. Produse 
metalo-chimice 
de la O.C.L. 
ș.a.m.d. „Hoții 
știți" afirmă cu 
tură și 
tovarășii de la O.C.L. 
Firește, asemenea carac
terizări n-au fost și nici 
nu puteau fi luate în con
siderație. în considerație au 
fost luate numai faptele. Și 
pentru faptele lor, cei în 
culpă șl-au primit bineme
ritata pedeapsă. Dar oare 
cei care au asistat cu seni
nătate la acțiunile delapida
torilor, cei care „nu se 
bagă și nu se amestecă", 
gură-cască, 
creduli, 
lentă și 
ții — nu 
lor de 
cazul 
condiții să-și analizeze și 
ei atitudinea, să dea soco
teală. măcar din punct de 
vedere moral, pentru tot 
ceea ce s-a petrecut și au 
îngăduit să se petreacă sub 
ochii lor ? Nu este nici fi
resc, nici echitabil 
fie .... _______
lipsa de vigilență. îngăduin
ța dusă la extrem sînt tot 
atîția factori care prolife
rează virușii antisociali și. 
ca atare, trebuie și ei stîr- 
piți fără cruțare. De avu
tul obștesc depind bună
starea întregii societăți, ri
dicarea nivelului de trai al 
tuturor și al fiecăruia. De 
aceea, nimic nu poate fi 
precupețit cînd e vorba de 
a-1 apăra.

Craiova, 
Timișoara 
sînt cin- 
dezinvol- 

iresponsabilițate 
de la 

asemenea

iresponsabili, 
cei lipsiți de vigi- 
de fermitate, iner- 
au oare și ei partea 
vină ? Nu e oare 

să li se creeze

să nu
așa. Superficialitatea,

Gh. GRAURE

unde iei masa, cl, într-o foarte mare 
măsură, și de condițiile de deservire 
civilizată și rapidă, începînd de la 
chioșcuri și magazine pînă la trans
porturi. Și, deocamdată, turiștii au 
încă destule neplăceri. Am însoțit 
cumpărătorii în vreo 10 magazine din 
Constanta. N-au fost de găsit papuci 
de plajă din material plastic și pan
taloni scurți bărbătești. Nume
roși turiști, îndeosebi străini, cau
tă de multă vreme obiecte de 
artă populară ți artizanat, dar în 
stațiuni nu au deocamdată de unde 
să le ia. Direcția comercială jude
țeană declară că și-a încheiat de mult 
aprovizionarea cu asemenea articole. 
Cum se vede însă, mărfurile, în loc să 
fie puse la dispoziția cumpărătorilor, 
stau în depozite. Deși sezonul a în
ceput practic de două săptămîni, ma
gazinele de specialitate nu au fost 
deschise pe măsura sosirii turiștilor.

Față de anul trecut, litoralul își 
sporește în noul sezon numărul și 
profilul unităților de deservire, nou
tățile părînd, cel puțin după proiect, 
să se distingă fiecare printr-o notă 
aparte în privința prezentării, orga
nizării și serviciului. Pe plajă vor 
apare noi chioșcuri de răcoritoare și 
unități volante. Prin acestea se în
cearcă să se acopere, în unele locuri, 
lipsa inadmisibilă a unităților co
merciale stabile. Pentru anul acesta, 
Ia Neptun, unde se construiesc cele 
3 700 de locuri amintite, beneficiarul, 
adică O.N.T.-ul, nu s-a gîndit că are 
nevoie și de magazine, încît nu a 
fost prevăzut nici un spațiu comer
cial. Este, de asemenea, de remarcat 
că numărul restaurantelor, bufetelor 
expres, al unităților care să înles
nească o deservire rapidă, comodă, 
ieftină — avantajoase și pentru cli- 
enți, și pentru stat — rămîne și anul 
acesta foarte mic în stațiunile de pe 
litoral. Să sperăm însă că forurile 
comerciale locale vor lua măsuri pen
tru ca măcar în unitățile existente 
să asigure o deservire cît mai rapidă, 
să se îmbunătățească substanțial cu
rățenia și calitatea preparatelor.

în lunile de vîrf ale sezonului, cînd 
litoralul este realmente inundat dc 
soare și de lume, o problemă cheie 
a bunei deserviri a turiștilor rămî
ne transportul rapid și comod de 
la o stațiune la alta. Inițiative de a 
spori capacitatea de transport există. 
Realizarea lor însă este deocamdată 
sub semnul incertitudinii. Mai întîi. 
întreprinderea de transporturi Con
stanta încearcă să scape de gîtuirile 
care se produc pe linia de troleibuze 
spre Mamaia, gîndindu-se să deschidă 
o nouă cale — de autobuze — care 
să lege gara Constanța de stațiune, 
în loc de o oră și 15 minute, cît se 
face acum pe linia de troleibuze, 
distanța va putea fi parcursă în circa 
20 minute cu autobuzele. De aseme
nea. Constanta urmează să fie legată 
cu cele două Eforii prin curse fără 
oprire, biletele urmînd să fie procu
rate de la casele special instalate la 
capetele liniilor.

Multe din autobuzele și troleibu
zele care circulă pe litoral au un 
aspect neîngrijit. Tovarășul Con
stantin Rusali, directorul I. T. Con
stanța, ne spunea că toate troleibu
zele care circulă spre Mamaia au fost 
vopsite. Ce ne facem însă cu multe 
din mașinile care nu circulă pe a- 
ceastă linie și care sînt murdare, 
cu pernele ferfenitate ? Este inad
misibil procedeul întreprinderii de 
reparații auto din București, care 
avînd de reparat mașinile I. T. Con
stanta, trimite înapoi mai mult de 
jumătate din mașini cu tapiseria ne
refăcută, deși execuția acestei ope
rații intră în prețul pe care-1 înca
sează.

Se știe că oamenii, chiar dacă vin 
pe litoral în primul rînd pentru plajă 
și mare, nu se pot lipsi de mijloacele 
de agrement. Ele sînt un accesoriu 
esențial al unui concediu plăcut și 
util. Pe turiști îi așteaptă de pe acum 
cluburile, punctele culturale gata de 
activitate, bibliotecile aprovizionate 
cu cărți noi. Recent a fost definitivat 
și programul de spectacole muzicale, 
dramatice și coregrafice.

Dar din ceea ce s-a stabilit pînă 
acum ies în evidență și o serie de 
deficiente de genul celor criticate și 
în anii trecuți. Programele din baruri 
și restaurante te izbesc prin puțină
tatea soliștilor de valoare. Oare Di
recția generală a hotelurilor și res
taurantelor din O.N.T. nu are nimic 
de spus în această privință ? Specta
colele folclorice sînt programate, în 
marea lor majoritate, în luna august. 
Atunci se înghesuie și echipele de 
amatori ale așezămintelor, și cele ale 
sindicatelor, deși ar fi normal ca ele 
să cuprindă, proporțional, tot sezonul. 
Nici la celelalte genuri de spectacole 
nu există un echilibru. Deocamdată, 
în august se prevăd aproape 50 de 
spectacole de muzică ușoară, în iulie 
ceva mai mult de jumătate decît în 
august, iar în septembrie doar cîte- 
va. Așa cum este alcătuit programul 
de spectacole, lasă impresia continuă
rii unei practici vechi, unei concepții 
neunitare, vădit lipsită de intenția de 
a prezenta atît străinilor cît și tu
riștilor autohtoni valori reprezenta
tive ale artei și culturii noastre.

Dar cei mai văduviți sub aspectul 
agrementului vor fi iubitorii spor
tului. Sînt, desigur, programate, mai 
ales la Constanța, manifestări spor
tive de diferite genuri. Puține însă 
prezintă o notă deosebită de atracti- 
vitate. în acest oraș, unde avem un 
stadion cu cea mai bună instalație 
de iluminat pentru spectacole spor
tive nocturne, care a costat circa 6 
milioane lei, sînt chemate în acest 
sezon doar cîteva echipe internațio
nale de fotbal cu prestigiu, printre 
care putem aminti pe Dukla-Praga, 
Bruges-Belgia, Sochaux-Franța. Rot- 
terdam-Olanda și atît. în rest, echi
pe de mîna a doua.

★
Parcurgînd aceste rînduri despre 

stadiul pregătirilor în noul sezon pe 
litoral, cititorul și-ar putea spune 
că autorul însemnărilor de față nu a 
văzut decît lipsurile. Deși nu este 
așa, le-am reținut totuși numai pe 
acestea. Pentru că găurile sînt găuri 
și forurile în cauză, atît cele locale 
cît și cele centrale, trebuie să le în
lăture neîntîrziat, spre bucuria și sa
tisfacția deplină a sutelor de mii de 
turiști străini și români, pe care îi 
invităm să-și petreacă concediul în 
acest an pe minunatul nostru litoral.

OȚELULUI
(Urmare din pag. I)

Ion CIUCHI
corespondentul „Scînteii"

Intru pentru cîteva minute în ca- 
bina de comandă a zonei IV — fini
sarea laminării — și aștept o pauză, 
un răgaz în care să schimb cîteva 
cuvinte cu operatorul. Așezat în- 
tr-un fotoliu mobil, înconjurat de 
pedale, manete, butoane și cadrane 
de control, operatorul, privește prin 
peretele de sticlă pîrtia pe care so
sesc tablele și ascultă. în același 
timp, limbajul cifrat transmis prin 
interfon. E atît de atent și de con
centrat incit am impresia că nici nu 
m-a văzut. Scena îmi amintește de o 
altă împrejurare cînd, în carlinga 
unui avion al TAROM-ului am stat 
de vorbă cu piloții în timpul zbo
rului, aproape nestinjenit. Aici însă, 
e imposibil. A trebuit să mă întorc 
la sfîrșitui schimbului pentru a-l cu
noaște pe laminoristul Nicolae Vasile 
și a afla de la el care sînt cele trei 
calități indispensabile unui operator: 
putere de observație, spontaneitatea 
deciziilor, singe rece !

Și totuși, faza actuală a procesu
lui tehnologic în laminor se nu
mește, în limbajul electroniștilor, 
mers manual. De ce ? Pentru că, 
explicînd simplist lucrurile, operato
rul se mai folosește încă de manete 
și pedale,

— Operatorul transmite impulsuri 
de comandă către instalația de re
glare automată, așa cum nervii peri
ferici transmit informații creierului, 
îmi explică inginerul electrician Ni
colae Șerbănescu O singură mișcare 
de manetă determină uneori zeci de 
conexiuni în circuitele de automa
tizare care realizează, fără altă in
tervenție, manevra dorită, adică 
transmit, la rîndul lor, impulsuri că
tre „sistemul mușchiular" — mo
toarele electrice ce angrenează cilin
drii Și celelalte dispozitive ale cajei 
de laminare. Mersui „manual" va fi 
urmat de mersul semi-automat, apoi 
de cel automat, rămînînd ca o posi
bilitate de viitor mersul cibernetic. 
— „colaborarea" directă, fără in
termediul omului, între ordinator și 
instalația de reglare automată. Ast
fel visurile științifico-fantastice în
cep să devină realitate sub ochii noș
tri Pentru că, încă de pe acum — 
MATEMATICIAN — OPERATOR — 
ELECTRICIAN constituie „sfînta 
treime" din care se naște oțelul în 
siderurgia modernă. Iar „fiicele" 
oțetului pornesc mai departe, înso
țite de o fișă, de un „buletin de 
identitate" care le urmărește desti
nul pas cu pas.

Vor înfrunta valurile oceanelor 
fiind provă, dunetă sau cabină de le
gănat hamace ; vor zăgăzui ape mari 
și sloiuri, fiind poartă de oțel des
chisă în fața bastimentelor la Por
țile de Fier; vor despleti vijelii Și 
viscole îmblînzindu-le — fiind pod 
peste Dunăre. Și dacă undeva, într-o 
încieștare supremă cu stihiiile, mo
leculele de oțel se vor deșira ca o 
țesătură, dacă undeva se va produce 
o fisură cît de mică, atunci „buleti
nul de identitate" va deveni marto
rul principal al accidentului. Cer
cetările vor sui pe „arborele genea
logic" stabilind cine e „mama" aces
tei foi de tablă îmbătrînită înainte 
de vreme, cine e „bunica"-bramă și 
cine e „strămoșul“-lingou ajungîndu- 
se pînă ia „rudele" cele mai înde
părtate, pînă la clanul metalurgic 
din care s-a născut oțelul, pînă _ la 
„generația" de fontă și chiar, pînă 
în zonele obscure ale „preistoriei" 
minele din care s-au extras minereu- 
rile, cărbunele, calcarul... E vorba 
de un caz „ereditar", se vor întreba 
anchetatorii, sau „boala" a survenit 
pe parcursul ultimelor generații, în 
perioada de „formare" a tabiei-fiice ? 
Cine a supravegheat tratamentul 
termic, cine a efectuat laminarea de 
finisare, cine a iscălit certificatul 
final, atestînd calitățile, „pregătirea" 
pentru... viață a acestei „fiice" in
dustriale 1

Am exagerat (dar foarte puțin) 
treptele acestei posibile anchete elec
tronice pe scara industriei moderne. 
De ce am făcut-o ?

1. Pentru a ilustra marea doză de 
responsabilitate care însoțește pas 
cu pas fiecare proces, fiecare fază 
de prelucrare. Nimic nu poate scăpa 
atenției, nimic nu se poate petrece 
sub zodia întîmplării. nici un amă
nunt nu poate fi dictat de capriciile 
soartei. Examenele la care e supus 
otelul e, în primul rînd. un examen 
pentru oameni, un examen al pre:- 
gătirii și al răspunderii lor, întrucît 
mașinile. oricît de moderne ar fi, 
sînt conduse, reglate, stăpînite 
de om.

2. Pentru că. deși progresele rapide 
ale tehnicii contemporane tind să 
rupă contactul nemijlocit dintre om 
și obiectul muncii sale, omul conti
nuă să personifice, să umanizeze 
roadele gîndirii și ale eforturilor lui. 
Cînd pentru realizarea celor mai di
ficile și mai gigantice producții in
dustriale efortul uman se va reduce 
la gîndire și la apăsarea pe butoane, 
chiar și atunci omul se va simți le
gat afectiv de rezultatul creației sale, 
umanizînd-o. Așa cum în mitologie 
oamenii umanizau forțele naturii.

3. Pentru că în afară de noi, oa
menii, în afară de miriadele de fiin
țe care populează cîmpiile și mun
ții. văzduhul și apele, în afară de fi
rele de iarbă, de plopi și de stejari, 
de trestii si sălcii. în afară de lu
mea organică și vegetală în mijlo
cul căreia trăim, există încă o lume, 
o lume a obiectelor, a obiectelor de
venite la fel de necesare și de utile 
ca și apa sau aerul. Numărul lor 
tinde spre infinit, diversitatea lor 
șochează imaginația cea mai îndrăz
neață. dar fiecare din ele își are 
„arborele genealogic" propriu. Din 
petrol sau din gaz metan s-au năs
cut mii de produse sintetice, din sa
rea pămîntului au apărut zeci de 
substanțe chimice, ca să ne oprim 
doar la două exemple.

Dar, în acest popor de obiecte fără 
de care viata omului modern ar fi 
de neconceput, rolul principal, rolul 
de descălecător, de întemeietor îl ara 
otelul. El este matca și matricea din 
care creste si se dezvoltă această 
imensă si extrem de variată „popu-

9 lație" industrială a patriei.
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agma economica
în condițiile unui an secetos, se 

pune cu deosebită acuitate problema 
asigurării unor cantități îndestulă
toare de furaje. Recenta Hotărî re a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la prevenirea și combate
rea efectelor secetei prevede în acest 
scop o serie de măsuri și acțiuni 
complexe de folosire a tuturor sur
selor furajere existente. Acțiunile 
indicate își păstrează valabilitatea și 
în condițiile căderii ploilor, care nu 
fao decît să sporească eficacitatea 
măsurilor întreprinse, cunoscută fiind 
însemnătatea factorului apă în pro
ducția de furaje, ca și cerințele mai 
mari ale solului rămas fără rezerve.

Lipsa de furaje verzi. în această 
primăvară secetoasă în unele zone 
ale țării, ridică probleme deosebite 
privind mai ales hrănirea bovinelor 
și ovinelor. Pe baza experienței a- 
cumulate și a rezultatelor cercetării 
științifice, se pot iniția cîteva acțiuni — 
imediate menite să soluționeze lipsa 
de masă verde ca și de furaje pentru 
hrana animalelor în timpul iernii.

Pentru rezolvarea situației de mo
ment, creată în județele atinse de 
secetă, este necesar să se folosească 
rațional masa verde produsă Pe pa
jiști naturale, completată cu alte re
surse, iar nutrețurile verzi rezultate 
din culturi furajere cum sînt, in a- 
ceastă perioadă, trifolienele și bor- 
ceagurile să fie conservate pentru 
iarnă și numai în cazuri cu totul ex
cepționale să fie folosite ca masă 
verde. între posibilitățile de substi
tuire parțială a nutrețurilor verzi, 
mai la îndemînă sînt paiele tocate 
și amestecate cu melasă.

O altă posibilitate de completare a 
deficitului de masă verde, pe care se 
poate conta imediat sînt resursele din 
păduri, unde există cantități a- 
preciabile de masă verde, care acum 
poate și trebuie să fie pusă în mod 
rațional la dispoziția animalelor. Pe 
baza Hotărîrii partidului și guver
nului au fost luate măsuri în vede
rea identificării parchetelor ce pot 
fi pășunate, numărul de animale ce 
pot fi introduse, în primul rînd ovi
nele și tineretul taurin. între 1—2 
ani, succesiunea de pășunat și altele. 
Este necesar să se grăbească trans
portul animalelor în aceste păduri 
și organizarea cît mai chibzuită a 
pășunatului pentru a nu se distruge 
iarba. în anii de secetă, se pot utili
za, pe scară largă, frunzarele care 
au 15—17 la sută proteina brută și 
un conținut apreciabil de vitamine 
și săruri minerale, puțind deci să su
plinească deficitul de nutreț verde. 
O sursă importantă de furaje verzi, 
bogate în proteină, o constituie 
ful și rogozurile din terenurile 
apă freatică în față, care pot fi 
lizate cu bune rezultate.

In afara acestor măsuri este 
cesar ca, în lunile următoare, să se 
asigure nu numai nutrețurile pentru 
perioada respectivă, ci și furajele 
pentru cel puțin 200 de zile, care ur
mează pînă la recolta anului viitor.

Pornind de la premisa, verificată 
de știință și practică, că plantele fu
rajere reacționează mai sensibil la 
secetă si folosesc apa cu randamente 
mai ridicate decît alte culturi, iri
garea, alături de îngrășăminte, re
prezintă mijlocul principal de echili
brare a bazei furajere, Desigur că

unde este supusă in continuare us
cării cu ajutorul ventilatoarelor. U- 
nitățile agricole care nu dispun de 
aceste mijloace pot face uscarea în 
brazde groase, urmată de balotare. 
Această metodă prezintă avantajul 
că lucerna nu rămîne în contact cu 
acțiunea nefavorabilă a factorilor
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Folosirea deplină 
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furajere
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importanța irigării crește în cîmpia 
Dunării și sudul Moldovei, zone lip
site de pășuni și finețe naturale, 
unde furajele de bază le reprezintă 
lucerna și porumbul. Aceste plante, 
în condiții de irigare, dau producții 
foarte ridicate ajungînd pînă la 
100 000 kg masă verde la hectar.

în aceste zile trebuie concentrată 
atenția asupra lucernei și a celor
lalte trifoliene (trifoi, sparcetă, ghiz- 
dei) pentru realizarea unor producții 
ridicate. In ce privește lucerna, cea 
mai importantă plantă furajeră, tre
buie recoltată în faza optimă, la 
formarea bufonilor florali (înmugu
rire) pînă cel mai tîrziu la începutul 
înfloritului și să se facă uscarea ei 
în cele mai bune condiții pentru a 
se preîntîmpina pierderile ori degra
darea acestui prețios furaj. Deosebit 
de. eficientă este uscarea prin venti
lație. în acest scop, se face uscarea 
parțială pe sol. pînă la scăderea umi
dității în plante la 50—60 la sută, 
cînd nu se scutură frunzele, apoi lu
cerna se strînge si așează în șire

atmosferici pe suprafață mare și 
reduc astfel 
sută.

Un nutreț 
obține prin 
tejită a lucernei. In acest caz nutre
țul obținut întrunește atît calitățile 
finului, cit și pe cele ale unui furaj 
însilozat cu mai multă substanță us
cată și mai putin acid decît silozul 
obișnuit, ceea ce influențează favo
rabil sănătatea și producția animale
lor. Intre avantajele pe care le pre
zintă lucerna însilozată la umiditate 
scăzută (veștejită) amintim evitarea 
pierderilor de frunze ceea ce îi con
feră o valoare proteică și vitaminică 
foarte ridicată, precum și punerea la 
adăpost (în silozuri acoperite) de ac
țiunea nefavorabilă a factorilor at
mosferici. Aceste avantaje explică 
larga răspîndire a însilozării lucernei 
în țările cu zootehnie avansată.

Acolo unde ploile coincid cu pe
rioada de recoltat, sau lipsesc mij
loace pentru aplicarea metodelor a- 
mintite. se poate însiloza lucerna cu 
umiditate ridicată (80—82 la sută) a-, 
dăugînd substanțe ajutătoare cum 
ește .prpdjlSîti ..B 1“ sau alte prepa
rate. f Prin "aceasta se obțirte un' nu
treț bogat în substanțe nutritivei dh'r 
cu un gust și miros mai puțin plă
cute. preferabil totuși pierderilor 
foarte ridicate de substanțe nutri
tive la care este expusă lucerna co
sită și uscată pe timp ploios.

pierderile cu 10—15
se 
la

sedeosebit de valoros 
însilozarea în stare veș-

In aceste zile se impune să se 
treacă cu toate forțele la recoltarea 
lucernei. mobilizîndu-se toate mij
loacele de cosit, adunat și transport 
existente pentru ca terenul să fie e- 
liberat într-un timp cît mai scurt 
posibil și în aceeași zi să se irige cu 
toate posibilitățile existente. Acolo 
unde terenul nu este amenajat pen
tru irigații, este necesar să se folo
sească dejecțiunile diluate din puțu
rile de colectare, precum și orice fir 
sau ochi de apă, inclusiv fîntînile.

Metodele amintite sînt valabile și 
pentru celelalte trifoliene ca și pen
tru iarba recoltată de pe fînetele na
turale. Aplicarea lor cu discernă- 
mint constituie o măsură esențială 
pentru atenuarea efectelor negative 
pe care le poate avea prelungirea 
secetei. întrucît pe aceste căi se sal
vează de Ia pierderi și se recupe
rează tot atîtea substanțe nutritive 
(proteine etc.) cît s-ar obține prin 
recolta de pe o treime din actualele 
suprafețe cu furaje.

Mai ales în condițiile unui an cu 
secetă prelungită cum este acesta, 
trebuie valorificate integral toate re
sursele. Importante cantități de nu
trețuri se pot obține prin însămîn- 
țarea unor plante de nutreț în mi
riștea culturilor care se recoltează 
mai timpuriu. Plantele cele mai in
dicate prin care se pot asigura în 
modul acesta cantități mari de masă 
verde sau siloz sînt porumbul sin
gur sau în amestec cu 
iui. Terenurile de pe 
tează culturi timpurii 
sămînțate obligatoriu 
alte plante furajere.

Pentru sporirea cantităților de nu
trețuri însilozate sau fîn este nece
sară strîngerea vegetației spontane, 
în primul rînd a stufului în fază de 
vegetație tînără. a masei verzi în 
poenile și lizierele pădurilor etc. Un 
mare cîștig se 
cositul finețelor 
fără întîrzierile 
obține astfel 
bună. Totodată 
doua coasă (otavă) 
favoriza acest lucru__ ___ _____
se irigă. în vederea strîngerii unor 
cantități cît mai mari de furaje pen
tru perioada de stabulație este ne
cesar să se desfășoare acțiuni de 
masă pentru recoltarea ierburilor 
din pădurile care n-au fost repartiza
te la pășunat. De asemenea, recolta
rea frunzarelor din păduri și con
servarea lor. prin uscare sau însilo- 
zare. folosirea cu grijă a reziduurilor 
rezultate de la industriile alimentare 
(melasă, borhoturi) constituie mijloa
ce importante pentru asigurarea ba
zei furajere. De mare actualitate 
este producerea cetinei, care com
pletează în special lipsa finului din 
hrana

Fără 
cestui 
rarea 
produsele secundare din agricultură 
și îndeosebi paiele și cocenii de po
rumb care, la timpul lor vor trebui 
strînse și depozitate cu cea mai mare 
grijă-

Folosirea 'tuturor' posibilităților a- 
mintite ca si a altora care pot fi de
pistate pe plan local va contribui la 
înlăturarea efectelor secetei, la obți
nerea unor producții bune de carne, 
lapte, lînă. prin asigurarea cantită
ților necesare de furaje.

floarea-soare- 
care se recot- 
vor trebui în- 
cu porumb și

poate realiza prin 
în perioada optimă, 
obișnuite, pentru a 

fîn 
se

de calitate mai 
poate realiza a 
dacă ploile vor 
sau dacă fînetele

animalelor.
îndoială că. in condițiile a- 

an. o pondere mare la asigu- 
hranei animalelor o au

în întreprinderile municipiului Cluj

Elemente pozitive 
și „puncte slabe8' 
în acțiunea de

(I

economisire a metaluh
în municipiul Cluj există mai 

multe întreprinderi industriale care 
utilizează în procesul de fabricație, 
ca materie primă principală, meta
lul. O investigație făcută recent în 
aceste întreprinderi ne-a oferit pri
lejul să constatăm că, în general, 
se acționează cu bune rezultate pen
tru economisirea metalului, fără a 
se înțelege că au fost epuizate toate 
posibilitățile existente în acest do
meniu. Fiecare din aceste întreprin
deri are planuri detaliate cu surse și 
date de realizare, cu responsabilități 
și angajamente care, de obicei, în
trec sarcina stabilită pentru acest an 
cu privire la reducerea consumului 
de metal.

Este de remarcat că problema a 
fost atacată frontal, încă de pe 
planșeta proiectanților, prin crearea 
unor produse noi cu performante 
tehnice superioare și cu un consum 
mai mic de metal, sau prin repro
iectarea celor existente. Conclu
dente sînt în acest sens rezultatele 
obținute la uzina „Tehnofrig", ale 
cărei produse — mașini pentru in
dustria alimentară și agregate frigo
rifice — după cum arătam într-un 
articol apărut în urmă cu un an, su- 
feteau cel mai mult de boala „obe
zității". Printre altele, a fost moder
nizată întreaga familie de compre- 
soare. La grupa celor pînă la 10 000 
kilocalorii pe oră, se consumau îna
inte 43—66 kilograme metal la mia 
de kilocalorii pe oră. După reproiec- 
tare, consumul s-a redus la 19—21 de 
kg, obținîndu-se totodată o turație 
mai ridicată. La grupa celor între 
10 000 și 100 000 kilocalorii pe oră, 
consumul de metal a scăzut la 9—17 
kg pe 1 000 kilocalorii pe oră, față 
de 16—52 kg. Economia este și mai 
vizibilă la compresoarele cu capaci
tăți de peste 100 000 kilocalorii, unde 
cantitatea ...de metal utilizată, pe mia 

’ de kilocalorii s-a redus ia'mai'puțin 
de jumătate. Mai precis. Un astfel 
de compresor cîntărește acum doar 
618 kg, în loc de 1 250 kg. Tot aici a 
fost realizat prototipul unei noi ma
șini de tocat carne cu o greutate de 
765 kg. dar cu o capacitate de 3 000

kg pe oră, în loc de 800 kg și 
citate de 1 200 kg cît avea 
mașină. Acțiunea de modernizare a 
celorlalte utilaje este în curs. Se 
prevede ca aproape jumătate din 
cele peste 180 tone de metal ce se 
vor economisi în acest an, față de 
consumurile normate, să se realizeze 
prin reproiectarea și modernizarea 
produselor.

La întreprinderea „Metalul Roșu", 
unde se fabrică utilaje pentru indus
tria textilă, de pielărie și încălțămin
te și pentru industria alimentară, 
au fost create aparate noi de vopsit 
sub presiune, tamburi și cuve mai 
suple, dar cu caracteristici superioa
re, redueîndu-se astfel cu circa 13 
la sută consumul de laminate și ta
blă inoxidabilă. La uzina „Unirea" a 
fost încheiată încă de anul trecut 
prima etapă de modernizare a uti
lajului textil ce se fabrică aici, iar 
acum se fac pregătiri pentru a se 
trece la o altă etapă.

în acțiunea de economisire a meta
lului, specialiștii au căutat pe cît 
posibil să înlocuiască unele repere 
din metal cu altele din materiale 
plastice. La uzina „Unirea", bună
oară, s-au utilizat anul trecut 20 de 
tone 
adică 
metal. _  _
reținut aprecierea inginerului Dumi
tru Marfievici, constructorul șef al 
uzinei : „Utilizarea materialelor plas
tice în industria constructoare de 
mașini este nelimitată. In practică, 
întîmpinăm însă greutăți, întrucît în 
cadrul ministerului nu există o preo
cupare unitară pentru obținerea 
unor sortimente mai variate de ma
teriale plastice, fiecare întreprindere 
acționînd pe cont propriu în această 
direcție. Ar fi absolut necesar a se 
înmănunchia aceste eforturi într-un 
pla'ri' uhitâr de ‘Cercetare și studii a- 
plicative, prin elaborarea unor teh
nologii de proiectare a pieselor și 
matrițelor și stabilirea de itinerare 
practice de calcul al rezistenței orga
nelor de mașini fabricate din mate
riale plastice. Ar merita să fie exa-

o capa- 
vechea

piese din materiale plastice, 
echivalentul a 120 tone de 
In legătură cu aceasta am
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„DE CE NU ARE BALTA PESTE?"

a

TUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE ĂZOTOĂSE DIN TG. MUREȘ

La Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din Tg. Mureș a avut loc, 
într-o atmosferă de lucru, adunarea 
reprezentanților salariaților pentru 
constituirea comitetului de direcție. 
Ca organ de conducere colectivă, 
comitetul de direcție asigură un ca
dru propice pentru fructificarea ini
țiativei și competenței celor mai va
loroase cadre de specialiști și mun
citori în soluționarea problemelor 
complexe ale activității economi
ce. Comitetul de direcție este format 
din 13 membri : cadre cu funcții de 
răspundere și specialiști cu experien
ță din combinat, numiți de minister, 
președintele comitetului sindicatului, 
doi muncitori și un maistru aleși 
prin vot deschis în adunare, ca re
prezentanți ai salariaților.

După alegerea reprezentanților sa- 
îariaților în comitetul de direcție, 
ing. Dorel Popa, directorul general 
al combinatului, a prezentat o infor
mare care cuprinde o analiză a mo
dului cum s-a realizat planul în pri
mele 4 luni ale anului. Dintre rezul
tatele mai importante menționăm că 
planul producției marfă vîndută și 
încasată a fost depășit cu 16,1 la sută, 
iar productivitatea muncii a fost cu 
12,7 la sută mai mare față de 
rioada corespunzătoare a anului 
cut.

Dezbaterile care au avut Ioc
cadrul adunării au fost dominate de 
preocuparea participanților la dis
cuții pentru îmbunătățirea în conti
nuare a activității economice a între
prinderii, pentru lichidarea neajun
surilor care mai persistă atit în 
activitatea de producție, cît și în do
meniul realizării investițiilor în 
combinat. Referindu-se la atri
buțiile principale ale comitetului 
de direcție constituit, mulți vorbitori 
au subliniat că, prin componența sa 
și dezbateri aprofundate, acesta va 
cuprinde și rezolva în mai bune con
diții multiplele probleme practice 
pe care le ridică activitatea econo
mică și socială a întreprinderii, în- 
lăturînd tendințele de arbitrariu si 
subiectivism în luarea deciziilor. Ei 
au relevat că atribuțiilor largi și ca
pacității crescute de decizie ale co
mitetului de direcție vor trebui să 
le corespundă o sporire a responsa
bilității, atît colective cît și 
nale.

Economistul Petru Hcnteș, 
serviciului plan, ocupîndu-se 
zultatele obținute pînă acum
drul acțiunii de organizare științifi
că a producției și a muncii, a ară
tat că pentru a se asigura acestei ac-

în

perso-

șeful 
de re
in ca-

tivități un caracter continuu și sis
tematic comitetul de direcție va 
trebui să treacă neîntîrziat la crea
rea serviciului de organizare a pro
ducției și a muncii, care să se ocupe 
nemijlocit de studii și aplicarea mă
surilor preconizate în acest dome
niu. Alți vorbitori s-au referit la 
problemele legate de realizarea in
vestițiilor din combinat. Ei au ară
tat că, în privința stadiilor fizice, 
lucrările de dezvoltare sînt mult ră
mase în urmă, mai ales din cauza 
întîrzierilor cu care unele uzine 
constructoare de mașini din țară au 
livrat diferite utilaje tehnologice.

— Nu este intenția noastră de a 
justifica rămînerile în urmă — a 
spus ing. Florian Goilan, șeful sec
ției amoniac II. Ceea ce este însă 
important, constructorul împreună 
cu beneficiarul și-au unit forțele 
pentru a diminua consecințele întîr
zierilor.

Ing. Octavian Moraru, șeful secției 
acid azotic, a propus comitetului de 
direcție ca, în perioada următoare, 
să aibă în centrul atenției și lucră
rile din etapa a Il-a de dezvoltare 
de la fabrica de acid azotic.

— Desigur, în fața comitetului de 
direcție, ca organ care conduce în
treaga activitate a combinatului, stau 
o serie de probleme complexe, pe 
cure sîntem siguri că le va soluțio
na cit mai eficient, fructificînd mai 
bine posibilitățile proprii ale între
prinderii — a spus chimistul Victor 
Pani, șeful serviciului tehnic. Rămîn 
însă în continuare probleme a căror 
rezolvare depinde de forurile tutela
re și solicită aceeași operativitate și 
răspundere ca și la nivelul între
prinderii. în cadrul combinatului a- 
vem o problemă deosebită. Este vor
ba de epurarea apelor reziduale din 
procesul tehnologic, pentru care nu 
s-a hotărît nici pînă în prezent ce 
instalație va fi folosită.

Concluzia generală care s-a des
prins din dezbaterile și propunerile 
făcute In. cadrul adunării a fost ca, 
încă de la început, comitetul de di
recție din întreprindere să acționeze 
ca un organ de conducere dinamic, 
să promoveze în munca sa un stil 
novator, creator, fundamentat pe 
baze științifice, să cunoască perma
nent pulsul întregii activități econo
mice, să rezolve problemele în con
textul intereselor generale ale eco
nomiei.

si mai ales Delta 
dau o producție 

peste datorită fap- 
nu se face popu-

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

în urmă cu mai bine de 
60 de zile, ziarul nostru a a- 
nalizat, în cuprinsul unor 
articole-anchetă. problema 
sporirii producției de pes
te' („De ce n-are balta peș
te" — 10 martie, si „Lun
ca Dunării și apeie interioa
re, vast potențial piscicol 
nevalorificat" —.'14 martie 
a.c ). în articolele respecti
ve erau expuse părerile 
mai multor specialiști cu 
privire la cauzele care au 
determinat scăderea simți
toare. în ultimii ani. a pro
ducției de pește în lacu
rile si bălțile din Delta si 
Lunca Dunării cît si în a- 
pele interioare. Se subli
nia. printre altele, că ra
mura producției de peste 
nu a ținut pasul cu dezvol
tarea rapidă si puternică a 
economiei naționale, fapt 
care s-a resimțit și se re
simte încă în mod serios 
în aprovizionarea pieței cu 
acest aliment valoros, mult 
solicitat de populație.

în articole se arăta că. 
în regim natural, bălțile și 
iazurile 
Dunării 
mică de 
tului că
larea lor cu puiet și se ne
glijează lucrările de com
batere a vegetației acvati
ce. în ce privește apele in
terioare. se sublinia, prin
tre altele că, în urma în
diguirii Luncii Dunării și 
intrarea acesteia în circui
tul agricol, au dispărut a- 
proape în totalitate supra
fețele cu condiții naturale 
propice pentru dezvoltarea 
și reproducerea peștelui. 
Renunțîndu-se la această 
pepinieră 
te nu s-a 
cu toată 
ființarea 
crescătorii de pește. Unii 
din cei solicitați să-și spu
nă cuvîntul cu privire la 
problema aflată în discu
ție evidențiau faptul că lu
crările de îndiguire nu au 
fost însoțite de studii apro
fundate, de specialitate, 
pentru a se putea stabili 
din vreme cît se poate asa
na, ce suprafețe este util 
să rămînă, în continuare, 
ca baltă, respectiv ce se 
pretează la transformarea 
în crescătorii de pește și 
ce poate fi valorificat in 
mod real și eficient . 
producția agricolă. în le
gătură cu aceasta, 
exemple demonstrau 
fostele bălți desecate, 
zeci de mii de hectare nu 
se face agricultură sau se

reproducerea 
la 

naturală de pes- 
trecut imediat și 
hotărîrea la în

de pepiniere si

pcntru
unele 

că din 
pe

face numai cu foarte mari 
cheltuieli. în mod concret, 
în articole erau criticate 
Ministerul Industriei Aii-' 
montare. Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agrico
le de Producție și Consiliul 
Superior a] Agriculturii — 
Departamentul întreprinde
rilor Agricole de Stat pen
tru lipsa de preocupare în 
ce privește stabilirea unor 
măsuri urgente și eficiente 
de sporire a producției de 
pește, scoțîndu-se în evi
dență paralelismul ce exis
tă încă în ce privește ex
ploatarea apelor interioare, 
precum și deficiențele în 
producerea puietului de 
pește și popularea diferite-

9
mai 
ac- 

„La recomandarea 
— se spune

— s-a d.is- 
serie de zone 

bălți 
Suhaia,

colă să crească de 
multe ori față de cea 
tuală". 
specialiștilor 
în răspuns 
pus ca o 
din fostele 
Nedeea,
Ghecet-Jijila să fie redate 
circuitului piscicol, pentru 
a se amenaja crescătorii 
piscicole intensive. Aceste 
amenajări sînt în curs de 
execuție și vor asigura im
portante cantități de pește. 
Ministerul Industriei Ali
mentare consideră însă că 
mai sînt astfel de zone cu 
un pronunțat exces de umi
ditate, care după 3—4 ani 
de la îndiguire nu s-au

Bistreț- 
Brateș,

măsurile concrete luate în 
acest sens.

în răspunsul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție se a- 
rată, de asemenea, justețea 
problemelor ridicate în 
cele două articole și se in
formează ziarul că : „Pro
blema redresării sectorului 
piscicol din cooperativele 
agricole de producție este 
în atenția conducerii Uni
unii Naționale a Coopera
tivelor Agricole. In acest 
scop. în scurt timp se va 
supune aprobării biroului 
permanent al Uniunii Na
ționale un plan de măsuri, 
pe o perioadă mai îndelun
gată, pînă în 1970, prin care

DUPĂ 60 DE ZILE DE LA PUBLICAREA UNOR ARTICOLE CONȚINÎND 
PROPUNERI PENTRU MAI BUNA VALORIFICARE A POTENȚIALULUI 

PISCICOL

lor lacuri și bălți. In ar
ticolele citate o serie de 
specialiști formulau opinii 
menite să ducă la o mai 
bună valorificare a poten
țialului nostru piscicol, 
propuneau metode de spo
rire a producției de pește 
atît în rezervorul Deltei 
cît și în apele interioare.

După publicarea celor 
două articole, redacția a 
primit răspunsuri din par
tea Ministerului Industriei 
Alimentare și Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție în care 
se expune punctul de ve
dere al acestor organe cu 
privire la problemele dez
bătute și se arată măsurile 
luate pentru lichidarea de
ficientelor semnalate și asi
gurarea creșterii producției 
de pește. în răspunsul Mi
nisterului Industriei Ali
mentare, de exemplu, se a- 
rată că „a fost întocmit un 
vast program de valorifi
care intensivă a bălților 
din Deltă", unele obiective 
fiind la ora actuală date 
în producție. „Aceste obiec
tive — se spune în răs
puns — vor asigura. în 
viitorii 2—3 ani, o produc
ție de aproximativ 12 000 
tone pește pe an. Studiile 
întreprinse de Ministerul 
Industriei Alimentare pen
tru punerea în valoare a 
bălților din Deltă și in
tensificarea producției se 
desfășoară, în continuare, 
urmînd ca producția pisci-

putut folosi agricol, rămî- 
nind terenuri neproductive. 
Aceste zone, din perime
trul fostelor bălti Greaca. 
Ezerul-Călărași, Mahîru, 
Insula Mare a Brăilei ș.a., 
ar putea fi folosite mai ra
țional prin piscicultură. Nu
mai din aceste unități s-ar 
putea realiza o producție 
de circa 30 000 tone pește 
pe an. O asemenea folosi
re. prin piscicultură. a te
renurilor din fostele bălți, 
greu de desecat — se 
liniază în răspunsul 
nisterului Industriei 
mentare — este cea 
economică.

Cît privește patrimoniul 
piscicol al apelor interioa
re, care însumează peste 
25 000 ha, putîndu-se ex
tinde Ia aproape 40 000 ha 
pe terenuri inapte cultu
rilor agricole, este adevă
rat că nu sînt valorificate 
la capacitatea reală de pro
ducție. Ministerul Indus
triei Alimentare, ca organ 
central coordonator pe ra
mură. a întocmit un plan 
de punere în valoare a a- 
pelor interioare. Totuși, 
ritmul amenajărilor și al 
intensificării producției n-a 
ajuns nici aici la nivelul 
stabilit, iar ca urmare, pro
ducția de pește n-a fost 
cea scontată. De aceea, vom 
desfășura și în această di
recție o acțiune energică, 
susținută". în continuare, 
răspunsul Ministerului In
dustriei Alimentare arată

sub- 
Mi- 
Ali- 
mai

se vor rezolva o serie de 
probleme, cum sînt : retri
buirea și cointeresarea ma
terială a membrilor coope
ratori care lucrează în acest 
sector ; dotarea brigăzilor 
piscicole cu mijloacele ne
cesare, sporirea investițiilor 
pentru amenajarea de noi 
iazuri și eleștee ; asigurarea 
puietului de crap ; valorifi
carea superioară a produc
ției ; asigurarea mijloacelor 
de conducere și îndrumare 
a procesului de producție 
piscicolă (cadre de specia
liști, material de propagan
dă și asistentă tehnică). 
Realizarea măsurilor pro
puse va determina o creș
tere a producției piscicole 
din cooperativele agricole 
de cel puțin 6 ori față de 
anul 1967“.

Așa cum am arătat, în 
articolele publicate în ziar 
erau exprimate și unele 
păreri în legătură cu răs
punderea organelor agrico
le de stat și în primul rînd 
a Departamentului I.A.S. 
din Consiliul Superior al 
Agriculturii privind starea 
actuală a producției pisci
cole. Pînă la această dată 
însă, redacția n-a primit 
răspuns din partea Consi
liului Superior al Agricul
turii în legătură cu pro
blemele ridicate în artico
le, deși termenul legal, sta
bilit prin decret ar Consi
liului de Stat, a fost de
pășit de mult. în locul unui 
asemenea răspuns, care să 
precizeze poziția autorizată

a Consiliului Superior al A- 
griculturii cu privire la pro
blemele dezbătute și să 
arate măsurile întreprinse 
în vederea redresării situa
ției pisciculturii în între
prinderile agricole de stat, 
tovarășul Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricul
turii, șeful Departamentu
lui de îmbunătățiri funcia
re, s-a dedat la atacuri la 
adresa celor care, expri- 
mîndu-și părerea în ziar 
cu privire la problema 
producției de pește, își a- 
duceau contribuția la re
zolvarea acestei probleme 
care interesează întreaga 
populație. îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării 
populației constituie o pre
ocupare importantă a par
tidului și statului nostru, 
face parte integrantă din 
programul de ridicare sis
tematică a nivelului de trai 
al poporului. Ieșirile tova
rășului Barbu Popescu, 
atitudinea sa rebarbativă 
față de ajutorul opiniei 
publice — exprimat prin 
presă — pentru soluționa
rea diferitelor probleme pe 
care le ridică activitatea e- 
conomică de fiecare zi 
este în flagrantă contradic
ție cu normele legale în 
vigoare, cu indicațiile date 
de conducerea de partid și 
de stat privind modul de 
soluționare a sesizărilor și 
propunerilor specialiștilor, 
oamenilor muncii. Trebuie 
să arătăm că această ati
tudine refractară, aseme
nea ieșiri deplasate nu s-au 
manifestat la tov. Barbu 
Popescu numai în cazul 
articolelor privind produc
ția de pește. De mai multe 
ori, în cadrul conferințelor 
de presă la care ziariștii 
sînt chemați pentru a fi 
puși la curent cu probleme 
de hidroameliorații, șeful 

. Departamentului de îm
bunătățiri funciare îi '„ia la 
rost" pe un ton arogant 
pe cei care au cutezanța 
să critice acest departa
ment și organele sale. Sîn
tem profund convinși că a- 
titudinea — inadmisibilă
— a tovarășului Barbu Po
pescu nu reprezintă punc
tul de vedere al conducerii 
Consiliului Superior al A- 
griculturii de la care aș
teptăm un răspuns bine 
argumentat cu privire la 
problemele producției pisci
cole dezbătute în cele două 
articole.

minată oportunitatea creării unei în
treprinderi 
plastice, 
dustriei 
care să 
derile".

Surse 
mului de metal 
însă prin raționala lui utilizare 
procesul de fabricație, 
punct de vedere, situația este diferită 
de Ia o unitate la alta. La uzina 
„Metalul Roșu" — ne spune tehno
logul șef, ing. Emil Onacă, au fost 
extinse procedee moderne de turna
re, s-au introdus debitarea centrali
zată și rapidă, croirea combinată a 
tablei inoxidabile. în afară de aceas
ta, s-a inițiat o acțiune de masă 
pentru economisirea metalului. Fie
care echipă dispune de boxe de de
pozitare a metalului economisit; el 
este înregistrat în fișe și predat apoi 
la magazie. S-a instituit și un sistem 
original de stimulare materială a ce
lor ce realizează economii. în felul 
acesta s-a lichidat aproape complet 
risipa de materiale. în primul tri
mestru, rebuturile la turnătorie au 
scăzut sub 3 la sută, iar în sectoa
rele de prelucrare, montaj și trata
mente termice ele sînt neînsemnate 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut.

în alte întreprinderi însă, econo
miile de metal ce se obțin prin re- 
proiectarea și modernizarea unor 
produse, aplicarea unor procedee 
tehnologice moderne etc. sînt în 
parte anihilate mai ales datorită 
menținerii unor procente ridicate de 
rebuturi. Recordul în această pri
vință îl deține uzina „Unirea", unde 
în primul trimestru rebutul la tur
nătorie a fost de 8,1 la sută, repre- 
zentînd 86 tone de metal, față de 6,92 
la sută în aceeași perioadă a anului 
trecut. Situația pare de necrezut, 
mai ales că'aici se lucrează într-o 
turnătorie dotată cu utilaje modernei 
că un mare volum de piese se toar
nă prin metode avansate de lucru.

Cum se explică o astfel de situa
ție ? Iată ce ne-a spus metalurgul 
șef al uzinei, ing. Mircea Tăuțan. 
„Faptul că fierul vechi îl primim 
nesortat de la întreprinderea de co
lectare a metalelor, sau că nisipul de 
turnătorie este depozitat în condiții 
necorespunzătoare sînt fără îndoială 
unele dintre cauze dar ele nu justi
fică procentul ridicat de rebuturi. 
Adevărul este că cea mai mare parte 
a rebutului este rezultatul încălcării 
disciplinei tehnologice, față de care 
ar trebui acționat cu toată hotărîrea, 
dar sîntem neputincioși întrucît le
gislația în vigoare nu prevede sanc
țiuni pe măsura pagubei". Fără în
doială, tovarășii de la „Unirea" 
ar putea să învețe din experien
ța uzinei „Metalul roșu" sau a celei 
de reparat locomotive, unde s-au gă
sit modalități atît pentru stimularea 
materială a lucrătorilor care econo
misesc metalul, cît și pentru întări
rea răspunderii materiale a celor care 
se abat de la disciplina tehnologică.

Pierderi mari de metal sînt gene
rate încă si de livrarea de către 
furnizori a tablei și laminatelor la 
dimensiuni necorespunzătoare. Din 
nou constatăm, ca și în urmă cu 
un an. că Combinatul siderurgic din 
Galați nu respectă condițiile de li
vrare a tablei către Uzina de reparat 
locomotive din Cluj. „Noi am înțeles
— ne-a spus tov. Vasile Nicoară, di
rectorul adjunct al uzinei de reparat 
locomotive — că tovarășii de la 
Combinatul siderurgic din Galați 
nu ne pot asigura tabla groa
să exact la dimensiunile ceru
te de noi. Dar nu sînt respectate 
nici condițiile stabilite de comun a- 
cord de către Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și nici mă
car cele indicate de dînșii în catalo
gul provizoriu. Dacă am primi con
stant metalul la aceleași dimensiuni
— chiar mai mari — am putea or
ganiza astfel croirea combinată, îneît 
pierderile să fie cît mai mici".

în curtea uziriei „Unirea" există o 
mare grămadă de bare de metal. La 
ce le folosiți ? l-am întrebat pe tov. 
Iosif Bot, directorul uzinei. „La ni
mic. le vindem la I.C.M., întrucît 
sînt deșeuri. Si ele înseamnă risipa 
de metal. Baza de aprovizionare din 
Peștiș-Hunedoara ne livrează cor- 
nierele pentru batiurile de la mași
nile de filat, supradimensionate. Din 
cele 94 de tone primite în primul tri
mestru, 10,6 tone „au căzut" ca deșe
uri prin tăierea cu aparatul de sudură 
pe o lungime de peste 5 500 metri li
niari. cheltuindu-se 7 600 ore mano
peră. în anul trecut s-au irosit în 
acest mod 84,6 tone de laminate". 
Oare Ministerul Industriei Metalur
gice nu poate pune capăt unor ase
menea stări de lucruri, care păgu
besc economia națională, grevează si
tuația economică a unor _ întreprin
deri constructoare de mașini ?

Din ancheta noastră reiese că s-au 
obținut pînă acum rezultate pozitive 
în majoritatea întreprinderilor clu
jene consumatoare de, metal, Sînt to
tuși încă anumite „puncte slabe", a- 
numite carențe, pentru lichidarea că
rora nu se acționează încă cu toată 
hotărîrea. Apare necesar ca pre
tutindeni să fie aplicate rigu
ros măsurile preconizate, identi
ficate noi posibilități și căi care 
să asigure reducerea continuă a con
sumului de metal. închiderea tutu
ror canalelor prin care se mai risi
pește această materie primă.

de prelucrare a masei 
în cadrul Ministerului In- 
Construcțiilor de Mașini, 

deservească toate întreprin-

mari de , reducerea consu- 
pot fi fructificate 

în 
Din acest

Alexandru MUREȘAN
{ corespondentul „Scînteii"
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LITERATURII
Este mai presus de orice 

îndoială faptul că discuta
rea prealabilă a unor pro
iecte de mare anvergură 
care privesc istoria unei di
recții a civilizației româ
nești nu poate fi decît utilă. 
Supunînd dezbaterii publi
ce planul, schema generală 
a lucrării înainte de a pur
cede la elaborarea ei de
finitivă, un critic se con
frunta cu colegii săi de 
breaslă, cu publicul pen
tru a da apoi o carte care 
să fie pe cît posibil ferită 
de viziuni subiective, de 
erori. Așa se și explică de 
ce criticii au primit cu in
teres proiectul unei istorii 
a literaturii române publi
cat în revista „Familia" de 
Ion Negoițescu. Nimeni nu 
poate contesta unui autor 
dreptul să conceapă lucrări 
de mare anvergură, studii 
de sinteză, eseuri asupra 
literaturii și artei române. 

Mai mult, sîntem astăzi în 
măsură să le așteptăm cu 
vădit interes și să ne ma
nifestăm insatisfacția că 
unele din ele întârzie.

Marile istorii ale litera
turii de oriunde, cele ce au 
însemnat într-adevăr mo
mente noi în înțelegerea a- 
cestui fenomen chiar dacă 
au propus viziuni inedite, 
surprinzătoare uneori, care 
n-au fost unanim validate 
la început, s-au caracteri
zat prin seriozitate, prin 
respectul pentru adevărul 
istoric, prin rigoarea discu
ției. prin argumentarea bo
gată, nuanțată. De aceea 
abordarea unei asemenea 
lucrări de anvergură pre
supune o îndelungă pregă
tire. Cînd a publicat „Is
toria literaturii române" G. 
Călinescu avea în urma sa 
viețile lui Eminescu și 
Creangă, „Opera lui Emi
nescu", lucrări fundamen
tale ale culturii noastre. 
Tudor Vianu, Șerban Cio- 
culescu, Vladimir Streinu 
dăduseră excepționale ese
uri, studii, monografii, cărți 
ce și-au înscris titlul la 
loc de cinste în patrimo
niul gîndirii critice româ
nești. Să mai amintim aici 
pe Eugen Lovinescu, care 
ar constitui unul din cele 
mai categorice exemple, 
istoria sa a literaturii ro- 
mîne venind după nu
meroase lucrări, după o 
activitate critică îndelungă,

O istorie a literaturii nu 
poate fi scrisă oricum: au 
rămas de domeniul anec
dotei însăilările naive, lip
site de orice consistență 
ale unui Gabriel Drăgan 
sau Lucian Predescu. O 
recentă carte a criticului 
I. Negoițescu despre Emi
nescu, scrisă, ce-i drept, 
cu reală eleganță stilistică, 
rămîne expresia unui im
presionism minor, propune 
interpretări subiectiviste, 
încît ea a stârnit pe bună 
dreptate reacția unor com
petente condeie critice, cum 
ar fi profesorul Al. Piru. 
Anihilînd poezii ale lui E- 
minescu intrate în pa
trimoniul culturii româ
nești, devenite prototi
puri șl expresii desăvîrșite 
ale sufletului nostru națio
nal, ce sînt în același timp 
exemplu de perfecțiune ar
tistică, Ion Negoițescu o- 
perează implicit o ade
vărată schilodire a ope
rei lui Eminescu. Repudie
rea pe tonul unui pamflet 
a poeziei filozofice, sociale, 
patriotice a Iui Eminescu 
atât de organic întrețesute 
în ființa liricii sale, sublime 
opere de artă, dovedea nu 
numai o evidentă lipsă de 
pregătire istorico-literară, 
dar și o viziune estetizantă 
— neștiințifică.

La cîteva luni. Ion Negoi- 
țescu încredința tiparului 
un proiect de istorie a lite
raturii române. Mai mulți 
critici și istorici literari — 
în special în revista „Cro
nica", dar și în alte pu
blicații literare și cultu
rale — au semnalat cu 
justețe erorile acestui „pro
iect", clasificările arbitrare, 
eliminările abuzive, lipsa 
oricărui discernămînt și a 
oricărui spirit de selecție. 
Pe bună dreptate s-a între
bat de curînd un tînăr cri
tic literar dacă Ion Negoi- 
țescu a vrut într-adevăr să 
scrie o istorie a literaturii 
române sau numai să pro
voace agitație în jurul nu
melui său! De altfel, șo
chează faptul că, după un 
număr, tot revista „Fami
lia" a publicat un interviu 
cu Ion Negoițescu care și-a 
explicat „principiile". în
trebările redacției puse de 
un tânăr, și de altfel va
loros critic, Gr. Grigurcu, 
se caracterizau printr-un 
ton apologetic. Deși pînă 
la acel moment împotriva 
proiectului se afirmaseră 
întemeiate puncte de ve
dere, Gr. Grigurcu se face 
„interpretul unei foarte 
largi părți a celor ce ur
măresc scrisul nostru cri
tic, salutînd ideea temera
ră a Istoriei literaturii ro
mâne pe care o pregăteș
te". Nu vom repeta 
numeroasele obiecții. în
temeiata care s-au a-

dus acestui proiect în pre
sa literară. Problema esen
țială mi se pare a fi cea 
care vizează principiile în
seși ale lucrării. în primul 
rînd optica ei este funda
mental viciată. tributară 
estetismului, caracterizată 
printr-o evidentă intole
ranță. Faptul că autorul ne 
avertizează că „acest plan 
nu se revendică de la nici 
o metodă — sau de la toate, 
după cazurile concrete" re
prezintă expresia unui evi
dent eclectism, a abolirii 
oricăror principii de a- 
preciere a literaturii, a na- 

obiective a este- 
.. . __ călăuzi-

rămîne : sporul 
1 — spune

turii obiective 
ticului. „Sensul 
tor rămîne : sporul es
tetic" — spune criti
cul Ion Negoițescu și încă 
din această frază am înțe
les pericolul care îi pîn- 
dește viitoarea sa lucrare ; 
o viziune dogmatică, res-

din subsolurile contraface
rilor, al neputințelor artis
tice, al carierelor ratate. 
In loc să ne dea imaginea 
marilor valori estetice, „is
toria" propusă de Ion Ne- 
goițescu ne coboară în zo
nele unei totale mediocri
tăți, ale platitudinii, ale li
teraturii de tip magazin 
(vezi Sorana Gurian).

Desigur, nu putem cere 
unui istoric literar să re
pete aidoma părerile expri
mate pînă la el. Ori
ce epocă aduce o lăr
gire a perspectivei, o nuan
țare a judecăților, o subli
niere a anumitor valori. 
Exemplul cel mai conclu
dent îl reprezintă istoria 
literaturii române a lui 
George Călinescu. Fără în
doială, așa cum spune și Ion 
Negoițescu, pot fi formulate 
rezerve față de această mo-

puncte de vedere

trictivă, care nu ține sea
ma de specificul cultu
rii românești. Fără în
doială, de-a lungul secole
lor „sporul estetic" al lite
raturii, al artei noastre a 
fost un fapt evident și de 
la un scriitor reprezentativ 
la altul literatura noastră 
s-a îmbogățit cu valori ar
tistice neprețuite, cu forme 
de expresie înalte, ajungînd 
pînă la desăvîrșire și nu o 
dată pînă la universalitate. 
Dar istoria artei noastre nu 
a constituit doar o căutare 
în gol de formule artistice, 
efortul celor mai aleși re
prezentanți ai literaturii 
noastre nu a constituit o 
simplă alchimie formală. 
Dimpotrivă orice cercetător 
avizat si obiectiv va ob
serva că pe măsură ce ni
velul filozofic și de gîndire, 
vastitatea observației so
ciale a crescut. în aceeași 
măsură literatura noastră a 
cunoscut și un progres ar
tistic. Vorbim bineînțeles 
de scriitorii reprezenta
tivi, de marile nume care 
au marcat evoluția litera
turii prin opere fundamen
tale și nu de pletora mi
norilor. A funcționat un 
permanent principiu al va
selor comunicante între a- 
ceste două coordonate. Ori
ce exemplu am lua de la 
Cantemir la Eminescu, de 
la Hașdeu la Sadoveanu, 
de la Filimon la Rebreanu, 
de la Alecsandri la Pillat, 
de la Coșbuc la Blaga sau 
Philippide, toate, dar ab
solut toate piscurile mari 
ale literaturii române, tot 
ce geniul românesc a dat 
mai prețios, tot ce și-a cîș- 
tigat notorietatea univer
sală dovedește în chip stră
lucit că între amplitudinea 
observației și a mesajului 
social, între profunzimea 
gîndirii și nedesmințita in
tegrare în problemele mari 
ale timpului, pe de o par
te, și valoarea artistică — a 
existat o legătură indisolu
bilă. De aceea nici un cri
tic nu a absolutizat unul 
sau altul din aceste aspecte 
ci le-a privit în unitatea 
lor dialectică, în procesul 
de condiționare și influen
țare reciprocă. A unilatera- 
liza într-un sens sau altul, 
a privi literatura noastră 
numai ca o seacă expunere 
de teme și idei sau numai 
ca o colecție de flori arti
ficiale, înseamnă să nu ți
nem seama de trăsăturile 
care o individualizează și 
îi conferă o notă aparte, 
distinctă. Or, criticul Ion 
Negoițescu în acest sens 
procedează. Pentru că în 
ciuda precizărilor sale că 
nu va urma nici o metodă, 
cititorul atent poate obser
va că unui principiu îi este 
consecvent Ion Negoițescu 
— acela al minimalizării 
a tot ceea ce a fost 
implantat in solul a- 
dînc al realităților națio
nale, a tot ceea ce a fost 
legat de existența și de via
ta acestui popor, a marii 
noastre literaturi. Și dacă 
se putea un mai elocvent 
exemplu pentru a demons
tra impasul estetismului, 
anacronismul Iui, faptul că 
el nu reprezintă decît un 
revers al dogmatismului 
care falsifică și denaturea
ză realitatea artistică prin 
constrîngerea ei în tipare 
prestabilite — acesta 
proiectul istoriei 
turii noastre
de Ion Negoițescu, 
sărac ne 
jul literar 
perspectivă : mari
falnici arbori, a căror co
roană nu s-a veștejit, sînt 
invadați acum de plan
te necunoscute, de flori 
ftrave și plăpînde care au 
pălit înainte de a fi cunos
cute, ți s-au ofilit odată 
pentru totdeauna. Tot ce a 
dat mai prețios literatura 
noastră e înecat în aluviu
nile mediocrității. Așa-zisul 
criteriu al estetismului 
pur se întoarce împotriva 
autorului, care în locul a- 
firmării unor valori auten
tice scoate false valori din 
cimitirul locurilor comune, 
din arhiva prostului gust,

numentală lucrare. Dar un 
fapt este incontestabil : re
vizuirea valorilor, în nu
mele căreia Ion Negoițescu 
și-a conceput acest plan, 
ducea în lucrarea lui 
George Călinescu la promo
varea acelor desăvîrșite ex
presii ale literaturii noastre, 
unele din ele contestate, 
cum erau Macedonski, Re- 
breanu, Arghezi, Blaga, 
Philippide, Hortensia Papa- 
dat Bengescu, Camil Pe
trescu etc. Or, în numele 
cui e întreprinsă selecția 
propusă de Negoițescu ? în 
numele căror valori sînt ex- 
pediați și lichidați Emi- 
nescu, declarat „sinteza ro
mantismului naiv și senti
mental" sau Sadoveanu, in
clus (culmea !) în „direcția 
antiestetică". Ce valori noi 
propune Ion Negoițescu în 
locul lor și al „romanticilor 
tardivi" Hogaș și Delavran- 
cea ? Pe Teodor Pîcă, autor 
totalmente obscur, semnatar 
al cîtorva poezii anodine, 
pe Gabriel Dimisianu, Va- 
leriu Cristea etc. Des
tul să amintim că lui M. 
Blecher i se consacră un ca
pitol precum lui Eminescu. 
Exemple s-au mai dat în 
cadrul discuțiilor și nu aș 
vrea să le repet. Este 
dreptul fiecărui critic să-i 
placă sau nu cutare autor 
sau altul. Dar atunci cînd 
pornești să scrii o istorie a 
literaturii, un sentiment al 
răspunderii este neapărat 
obligatoriu. Călinescu, poa
te cel mai sever critic al li
teraturii noastre, Tudor 
Vianu în neprețuita sa carte

„Arta prozatorilor români" 
nu și-au îngăduit nici o 
extravaganță, nu au con
siderat istoria literară ca 
un domeniu al bunului plac. 
Or, în urma nemulțumirii 
care a cuprins opinia publi
că în legătură cu exclude
rea celui ce a fost un ade
vărat poet — Nicolae La- 
biș, Ion Negoițescu re
vine afirmînd : „Nicolae 
Labiș e mai mult o legendă 
decît o realitate literară. 
Faptul de a fi scris versuri 
oneste într-o epocă de se
cetă cumplită nu-1 salvează, 
așa cum tratarea poeziei lui 
Vlahuță poate lipsi fără 
nici o pagubă din istoria 
literaturii". Sentimentul de 
stupoare în fața unor 
asemenea afirmații ne face 
să ne îndoim nu numai de 
pregătirea și de informația 
sa pe tărîmul istoriei noas
tre literare, ci și de serio
zitatea profesională. Geor
ge Călinescu a avut obiecții 
fundamentale asupra operei 
unor scriitori pe care i-a 
supus unui sever exa
men critic. Dar nu i-a eli
minat din istorie, arătând 
că și aceștia își au lo
cul lor în literatura noas
tră. Cît privește „epo
ca de secetă cumplită", adi
că epoca în care a scris 
Nicolae Labiș, aici Ion 
Negoițescu se dovedește 
consecvent cu sine : res
pinge în continuare tot ce 
a fost valoros, creat din 
această comuniune cu viața 
poporului și a tării noastre. 
Oricine va fi de acord că o 
perioadă în care au 
apărut „Nicoară 
vă", „Bietul 
„Un om între 
„Bălcescu", „Desculț", 
romeții", „Străinul, 
pa“, 
tă“, 
rugia",
„Ziariștii", reportajele lui 
Geo Bogza, versurile u- 
nor poeți precum Maria 
Banuș, Nina Cassian, M. R. 
Paraschivescu, A. E. Ba- 
konsky, Eugen Jebeleanu, 
Al. Andrițoiu, I. Brad, I. 
Horea etc., o perioadă în 
care au scris Tudor Vianu, 
Perpessicius, Al. Philippide, 
ca să nu vorbim că atunci 
s-au format și au de
butat cei mai mulți dintre 
scriitorii care astăzi au un 
rol de primă importanță în 
viața noastră literară — nu 
poate fi calificată, decît 
cu rea voință, ca o peri
oadă de secetă.

Iată de ce proiectul cri
ticului Ion Negoițescu nu 
întrunește minimele ga
ranții ale unei lucrări de 
ținută științifică. Expresie 
a unei viziuni neștiințifice, 
dogmatice asupra istoriei 
literare, el este viciat în 
însăși esența sa.

Valeria RÂPEANU

Oscar : PATRIA — 9 ; 11,30 ;
; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL

" - — 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

Ce noapte,” băieți : REPUBLICA 
8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 

21,15.
• Obsesia : CAPITOL — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20, STADIONUL DI
NAMO — 19,45, EXPOZIȚIE — 20. 
0 Balul de sîmbătă seara : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA 
DOINA — 19,30.
• K.O. : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Sfîrșitul agentului W4C : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Statornicia rațiunii : CENTRAL 
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O O căruță pentru Viena — 10 ; 
-----  — 16 : CINEMA-

„Citadela 
„Nunta

„Mielul

care
i Potcoa- 

Ioanide", 
oameni", 

„Mo- 
„Groa- 

sfărîma- 
din Pe- 

turbat",

12.30 ; Climate — 
TECA.
© Un taxi pentru 
MINA — 9 ; 11,15
18.30 ; 20,45.
• Program pentru
— 9 ; 10.
• Valetul de pică : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Viața în doi : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Tom și Jerry : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Gioconda fără surîs : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—16 în continuare ;
18.30 ; 20,45 ; la grădină — 19,45. 
O Răpirea fecioarelor : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 10 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, COSMOS — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
O Praștia de aur : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Zile de vară : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
« El Dorado : BUCEGI — 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină
— 19,45, AURORA — 8,15 ; 10,45 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 
20, ARTA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ;
20.30 ; la grădină — 20.
O Noul locatar : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.
o Eddie Chapman, agent secret : 
FLACĂRA — 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
© Eu, eu, eu... și ceilalți : MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 O lume nebună, nebună, ne
bună : MUNCA — 16 ; 19,30.
• Un bărbat și o femeie : GRA
DINA RAHOVA — 20,15.
O Spartacus : GRĂDINA
— 19,30.
0 30 de ani de veselie : 
DINA BUZEȘTI — 19,30.
© Unora le place jazul : 
DINA PROGRESUL-PARC
• Duminică la New York : PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.

Tobruk : LU- 
; 13,30 ; 16 ;

copil : DOINA

VITAN

GRĂ-

Din lucrările recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului se 
desprinde ca un fir roșu apelul, fă
cut în mai multe rînduri, de a se 
lăsa cadrelor didactice inițiativa 
creatoare, pentru a-și putea ma
nifesta întreaga lor personalitate 
didactică și științifică. De altfel, o 
asemenea fundamentare a primatului 
spiritului întreprinzător, profund no
vator și-a dobîndit recent o expre
sie juridică adecvată în noua Lege 
cu privire la învățămîntul în țara 
noastră și cred că aplicarea ei tre
buie să constituie un motiv în plus 
pentru reconsiderarea concepției 
după care se desfășoară o bună parte 
din seminariile universitare.

Nu o dată poți auzi afirmația că 
principala activitate didactică din 
învățămîntul superior o reprezintă 
cursul expus în fața studenților. Și 
tocmai de aceea, a vorbi de la ca
tedră este o onoare la care aspiră 
mai toate cadrele tinere din facul
tăți. In realitate însă, cursul expus 
este numai o verigă din mecanismul 
complicat al activității didactice uni
versitare. Prin intermediul lui se e- 
fectuează o transmitere orală a cu
noștințelor, o activitate de informa
re, prin care studenții capătă 
noștințele 
anumit domeniu, 
dar insuficient, 
realitate studenții au 
dobîndească ceva mai mult decît o- 
rientarea generală și o familiarizare 
intimă cu peisajul disciplinei stu
diate. Dezideratul înaltei pregătiri a 
viitorului specialist — atât de preg
nant relevat la plenară — presu
pune ca în anii de studenție să în
veți să lucrezi cu noțiunile expuse 
la curs, printr-o activitate supli
mentară, care este seminarul uni
versitar.

Din păcate, activitatea seminarială 
nu a fost întotdeauna prețuită la 
justa ei valoare ; bunăoară, înainte 
de 1930, la Universitatea noastră 
cursurile importante de fizică, cum 
sînt Acustica și Optica, Gravitatea, 
Căldura și Electricitatea nici nu a- 
veau seminarii. Și în prezent, unii 
șefi de catedră își concentrează toa
tă atenția numai asupra desfășurării 
cursurilor, lăsînd seminariile să se 
desfășoare la întâmplare, după pri
ceperea, uneori prea puțin controla
tă, a tinerilor asistenți. Cîteodată, în 
unele ore de seminar se țin adevăra
te cursuri, completîndu-se materiale 
pe care titularul disciplinei nu știe să

prof. univ. dr. docent 
Nicolae BĂRBULESCU, 
decanul Facultății de fizică 
a

canul Facultății de fizică 
Universității din București

le

cu- 
dintr-unfundamentale

Lucru esențial, 
Pentru că în 

nevoie să

GRA- 
— 20.

8,30 Ora exactă — Cum va fl 
vremea. — Gimnastica de învio
rare. 8,40 Pentru copil și școlari. 
10,00 Ora satului. Din cuprins 
rubricile : „Mureșul-grădlnar" ;
Telejurnalul satelor ; Rubrica 
specialistului ; Recoltarea căpșuni
lor ; Muzică populară românească. 
11,30. Concert simfonic. Prime 
audiții românești : piese de Pascal 
Bentoiu, Liviu Glodeanu, Mircea 
Chiriac. 12,15 închiderea emisiunii 
de dimineață. 14,00 Telejurnalul 
de prînz. 14,15 Zig-Zag — telema- 
gazin duminical. Din cuprins : 
• Muzică ușoară interpretată de 
Dalida, Petre Stefănescu-Goangă, 
Eveline Reinhold și quartetul 
Ballare din R.D.G. o Muzică popu
lară q Convorbire de duminică cu 
Radu Tudoran <j întâlnirile de 
fotbal dintre echipele Progresul- 
Steaua, tineret și seniori o Re
zultatele și premiile la prima e- 
tapă a concursului „7 greșeli". 
19,30 Telejurnalul de seară. 19,45 
Telesport. 20,10 Rapsodia română: 
Pe plaiurile Bacăului. 20,40 Cro
nica duminicală. 20,45 Teatru în 
studio : „Apus de soare" de
Barbu Ștefănescu - Delavrancea. 
Spectacol pentru televiziune rea
lizat în colaborare cu Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". 21,55 Va
rietăți pe peliculă. 22,15 Parada 
vedetelor : Pia Colombo. 22,40 Te
lejurnalul de noapte. 23,00 închi
derea emisiunii.

apare 
din

este 
litera- 
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Cît de 
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stejari,

Totalitatea momentelor 
— să le numim de „crea
ție maximă" — ale u- 
nui om de știință, ori- 
cît de dotat, nu acoperă 
de regulă decît o mică par
te din timpul lui de lucru, 
din viața sa, predominante 
rămînînd intervalele de 
pregătire a descoperirilor. 
Mari savanți au subliniat 
adeseori importanța acestui 
tâmp de căutări și elabo
rare. ce condiționează în
suși volumul și valoarea 
creațiilor. Buffon spu
nea, de pildă, că geniul 
este o infinită răbdare ; el 
arăta că realizările lui s-au 
datorat nu atât jocului ac
cidental al fanteziei, cît 
mai ales faptului că .și-a 
petrecut patruzeci de ani 
din viață aplecat asupra 
mesei de lucru. Iar mai 
recent, Ramon Y Cajal spu
nea că „orice operă mare 
este fructul răbdării și al 
perseverenței".

Subliniind importanța 
creșterii contribuției știin
ței naționale la îndeplini
rea obiectivelor mari ale 
cincinalului actual, la pro
gresul rapid al României 
socialiste, documentele ul
terioare Congresului al 
IX-lea al partidului au in
sistat, pe drept cuvînt, a- 
supra însemnătății valori
ficării superioare a între
gului fond de „inteligentă 
științifică" existent. Din a- 
cest punct de vedere, cred 
că este esențială și preocu
parea de a asigura în toate 
unitățile științifice, la toate 
nivelele, o folosire rațio
nală și eficientă a „bugetu
lui de timp" al fiecărui 
specialist înseși măsurile 
de natură organizatorică, 
crearea Consiliului Na
țional al Cercetării Științi
fice, elaborarea programu
lui unitar, au printre alte 
rezultate pozitive o mai 
judicioasă utilizare a tim
pului de lucru al cercetă
torilor, evitarea paralelis
melor, convergența și ca
racterul complementar al 
eforturilor.

Ca rezultat, se remarcă 
în sfera cercetării noastre 
științifice o preocupare spo
rită pentru rigoarea și dis
ciplina muncii, pentru or
ganizarea cît mal rațională

și mai eficientă a activității, 
în primul rînd în cadrul 
programului 
tuși, după 
există încă 
de scurgere 
acestui „capital" inestima
bil pentru activitatea știin
țifică — TIMPUL. Efectele 
unor atari pierderi, chiar 
dacă uneori pot să nu se 
simtă imediat în cazul u- 
nuia sau altuia dintre spe
cialiști, sînt în mod indis
cutabil dăunătoare atât 
pentru propria afirmare a 
acestora, cît și pentru e- 
conomia națională în an
samblul ei.

Sînt, mai întâi, deficiențe 
care țin de anumite lacu
ne în concepția și formația 
unora dintre cei ce lucrea
ză în sfera cercetării (în

de lucru. To- 
părerea mea, 
multe supape 
nejudicioasă a

care preferă muncii știin
țifice efective orice alte în
deletniciri. fie ele organi
zatorice sau de altă natură 
și care, pentru a-și justi
fica totuși postul de cer
cetător, și-au creat o ade
vărată dexteritate din a 
mima în orice moment 
preocuparea majoră, ur
gentă. Lipsa lor de pro
ductivitate iese la iveală a- 
bia după ce, la un interval 
de timp, cauți să 
realizările : vreo 
mediocră, sortită a 
„fond documentar".

Pe de altă parte, 
sesc nici cercetătorii care, 
deși animați de dorința de 
a-și crea un sistem de 
muncă eficace, sînt handi
capați de faptul că nu au 
primit un sprijin metodo-

le afli 
lucrare 
deveni
nu lip

dozeze cum trebuie. în alte seml- 
narii se fac meditații cu studenții 
slabi, pentru ridicarea prestigiului 
catedrei, prin creșterea procentului 
de promovați la examene. în sfîrșit, 
altă dată, orele de seminar nici nu 
se mai țin, fiind înglobate în ședin
țele de lucrări practice.

Care sînt condițiile unui seminar 
de înaltă ținută universitară ? Aș 
menționa mai întâi respectarea speci
ficului pe care-1 comportă în fie
care caz în parte. Orele de seminar 
trebuie să aibă un anumit conținut 
în primii ani de facultate, la cursu
rile generale, și un alt conținut în 
ultimii ani, la cursurile de specia
lizare. în treacăt spus, consider o 
greșeală faptul că planurile de în- 
vățămînt nu prevăd ore de semi
nar și la cursurile de specializare. 
Așa cum seminarul din primii trei 
ani, de la cursurile de fizică gene
rală, de pildă, urmărește rezolvarea 
cit mai multor probleme, cu apli
cații numerice, care intervin deseori 
în activitatea fiecărui fizician, sau 
prin care se pot concretiza mai bine 
noțiunile abstracte expuse la curs, 
tot astfel cel consacrat disciplinelor 
de specializare l-ar ajuta pe tânăr 
să-și perfecționeze și sub aspect me
todologic instrumentele de investi
gație în aceste domenii.

Dar, oricare ar fi specificul semi
narului, reușita lui depinde în pri
mul rînd de talentul didactic al con
ducătorului și de interesul pe care 
acesta îl depune în munca lui. Este 
motivul esențial pentru care Direc
tivele C.C. al P.C.R. privind dezvol
tarea învățămîntului în țara noastră 
stabilesc că titularii cursurilor vor 
prelua obligații de conducere nemij
locită a unor seminarii și lucrări a- 
plicative. Dar, pe lîngă aceste obliga
ții, firesc, ei sînt răspunzători de or
ganizarea și desfășurarea cu bune re
zultate a tuturor seminariilor de la 
disciplina lor, căci ei nu pot privi ne
păsători la modul în care studenții 
lucrează în aceste ore. Nu poate fi 
uitat nici faptul — dezbătut pe larg

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu — ora 20) : Concert de mu
zică populară românească susținut de orchestra „Barbu Lăutaru". Dirijor : 
Nlcu Stănescu.
0 Opera română : ChopinianaNastasia — 11, Lucia dl Lamermoor — 
19,30. . . . . ..
© Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 10,30, Singe vlenez 
— 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Heldelbergul de 
altădată — 10 ; Regina de Navara — 15, Oameni șl șoareci — 19,30, (sala 
Studio) : Topaze — 10, Castillana — 15 ; O femeie cu bani — 19,30.,
0 Teatrul de Comedie : Opinia publică — 10,30, Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Iubirile lui Platonov — 10,30, Totek — 20 (spectacole prezentate de Teatrul 
de stat din Tg. Mureș), (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : D-ale carnava
lului — 10,30, Comedie pe întuneric — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 10 ; 19,30, (sala Stu
dio) : Cînd luna e albastră — 10,30 ; 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Viforul — 10,30 — Kathleen — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțil necunoscuțl — 10, Năzdrăvăniile lui 
Păcală — 15,30, Toate pînzele sus — 18,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Trei piese într-un act de Cehov — 11, Man- 
gheriada — 20.
O Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale": 
Viața c un vis — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Tigrlșorul Petre — 11.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.
8 Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" (la Teatrul de vară „N. Bălcescu" : 

e la București la vale — 20, (la Teatrul de vară „Herăstrău) : Ca-n 
filme — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (la Sala Palatului) : Cu lăutarii după mine — 20. 
• Circul de stat : Fantezii do primăvară — 10 ; 16,30 ; 20.

mal larg, în sensul înlătu
rării și a unor cauze exte
rioare ce conduc la o slabă 
fructificare a timpului în 
știință. Complexul măsuri
lor de îmbunătățire a orga
nizării și îndrumării cerce
tărilor preconizate în ulti
mii ani trebuie aplicat nu 
numai extensiv — în în
treaga rețea de cercetare a 
țării — dar și intensiv, pînă 
la cel mai restrîns colectiv 
de cercetare, pînă la nive
lul activității fiecărui cer
cetător în parte. Numai în 
acest fel pot fi evitate u- 
nele deficiențe de organi
zare care provoacă irosi
rea de timp. Un calcul sim
plu arată, de pildă, că da
torită întârzierii cu numai 
15—20 minute a unei șe
dințe — iar în institutele

cepute. Nici frecventele 
consultări solicitate cerce
tătorilor nu sînt dozate și 
făcute întotdeauna cu su
ficient discernămînt : une
ori, aceștia sînt chemați în 
număr cît mai mare la di
ferite „colective de lucru", 
fără a li se crea 
posibilitatea reală 
spune părerea în 
mele dezbătute, 
chiar preocupările 
rind ridicarea nivelului de 
pregătire al cercetătorilor 
(dezbateri ale unor lu
crări, informări științifice 
etc.) sînt insuficient pregă
tite tematic sau organiza
toric și devin o sursă de 
pierdere a timpului.

Un procent însemnat din 
tâmpul util al cercetătoru
lui este încă ocupat, în

însă și 
de a-și 
proble- 
Alteori, 

urmă-

sa

în timpul plenarei — anume că în 
prezent programul de învățămînt 
universitar este așa de încărcat, în
cît numărul săptămînal de ore ce 
revine seminarului a fost diminuat 
pînă la 1—2 ore. Mărirea numărului 
de ore atribuite seminarului este pe 
deplin posibilă, printr-o mai judi
cioasă corelare a diferitelor activi
tăți universitare. Dar, totodată, se 
simte nevoia reducerii numărului de 
studenți care fac parte dintr-un se
minar, deoarece, în unele facultăți, 
cum este cazul la noi, grupele sînt 
prea numeroase. Desigur, profe
sorul are datoria să țină seama 
la examen de munca depusă de fie
care student la seminar, în decursul 
semestrelor. El nu-și poate însă în
deplini corect această datorie, dacă 
asistentul de grupă, avînd studenți 
mulți, nu reușește să-și facă o pă
rere precisă despre sîrguința și pu
terea de înțelegere a fiecărui stu
dent. însăși munca educativă, pe care 
e dator s-o desfășoare asistentul, de- ’ 
vine mai mult sau mai puțin formală 
cînd efectivul grupei sale este prea 
mare.

Astăzi este un adevăr îndelung 
verificat că activitatea seminarială 
dă rezultate pozitive doar atunci 
cînd este anticipată de studiul in
dividual. Din păcate, și în această 
privință se semnalează o deficiență 
serioasă : nu toate catedrele univer
sitare înțeleg că au datoria să cre
eze studenților cele mai bune con
diții pentru desfășurarea îndatoririi 
amintite. Activitatea seminarială se 
reflectă totdeauna și în rezultatele 
examenelor; rezultate bune însem
nează seminarii bune. Cînd aceste re
zultate contravin așteptărilor optimis
te, se invocă imediat scuza că există 
facultăți grele, cu procente slabe de 
promovați, și facultăți ușoare, în 
care procentul de promovați atinge 
valori ridicate. Se ignoră mai mult 
sau mai puțin conștient faptul că 
în realitate nu există facultăți grele 
și facultăți ușoare ; există numai fa
cultăți unde procesul de învățămînt 
— în care seminarul joacă un mare 
rol — se desfășoară deficitar, după 
cum există facultăți în care acest 
proces urmează un curs normal. O 
facultate este „grea" atunci cînd stu
denții nu capătă sprijinul integral, 
la care au tot dreptul, pentru a-și 
putea organiza în cele mai 
condiții studiul individual, și este 
„ușoară" în cazul contrar.

O seamă de anchete pe 
le-am efectuat, timp de aproape 
un deceniu, ml-au arătat că stu
diul individual desfășurat doar 
pe baza notițelor luate la curs 
este și chinuitor și deficitar. Luarea 
de notițe la cursuri este o opera
ție care nu reușește bine tuturor 
studenților ; se cere și aici o înde
mânare specială, pe care o ai sau 
nu o ai, de la natură. De asemenea, 
învățarea după manualele indicate 
în bibliografia obligatorie a fiecărui 
curs comportă la anumite facultăți 
complicații serioase, cum și o mare 
pierdere de timp, mai ales la stu
denții din primii ani. Iată de ce 
cred că în toate unitățile de învă
țămînt superior e nevoie să existe, 
dacă nu cursul tipărit, cel puțin 
lecții multiplicate, pe care studenții 
să le capete, la începutul anului. A- 
semenea fascicole, cu veche tradiție 
în învățămîntul nostru superior, își 
ating mult mai bine scopul chiar și 
decît manualele tipărite, căci ele au 
o viață foarte scurtă (2—3 ani), obli- 
gîndu-1 pe titularul cursului să per
fecționeze cît mai des conținutul lor. 
Propun, și de data aceasta, să nu 
mai fie atestate cadrele universitare 
de predare, care nu s-au preocupat 
de elaborarea notelor de curs, pen
tru uzul studenților.

în toate verigile studiului univer
sitar obiectivul principal trebuie să-l 
constituie dezvoltarea gîndirii știin
țifice la studenți, pe măsura cerințe
lor formulate în recentele aprecieri 
ale conducerii de partid, de o re
marcabilă însemnătate principială și 
practică.

bune

care

lui suferă, 
nevoită să 
să rezolve 

sarcini supli-

sau calificarea 
conducerea este 
preia direct și 
numeroase 
mentare. Prin aceasta, unii 
specialiști din conducerea 
unităților științifice sînt 
nevoiți, uneori prin forța 
împrejurărilor, să se rupă 
de cercetare, cu toate con
secințele negative ce de
curg de aci : slăbirea con
tactului cu realitățile mun
cii științifice din institut, 
neglijarea afirmării lor în 
continuare pe plan științi
fic etc.

Este știut, de asemenea, 
că una dintre cele mai im
portante condiții pentru fo
losirea la maximum a pre
gătirii cercetătorului o 
constituie asigurarea unei 
informări științifice cuprin-

special a acelora ajunși în 
acest domeniu nu prin în
clinație, dorință, vocație, ci 
„pe bază de repartizare"). 
Astfel, înclinați să sub
aprecieze dificultatea rea
lă. dar și însemnătatea a- 
cestei vocații, unii cercetă
tori tind să trateze oare
cum rigid, funcționărește, 
perpetua înfruntare cu 
necunoscutul, închizînd-o 
strict în limitele celor 
opt ore de serviciu, în la
borator sau la masa de 
scris. Poate este cazul să 
ne reamintim aici că New
ton, întrebat despre secre
tul creației sale, declara că 
a ajuns la legea atracției 
universale gîndindu-se fără 
întrerupere la acest feno
men... Aș menționa, aici, 
de asemenea, și acea cate
gorie de „descurcăreți"

logic nici în școală sau în 
universitate și, cîteodată, 
nici chiar în unitățile știin
țifice respective. Pentru 
aceasta, forța exemplului 
personal, a modelului de 
înaltă ținută și larg pres
tigiu trebuie îmbinată cu 
o preocupare științifică 
complexă. Mi se par deo
sebit de interesante, în a- 
cest sens, cercetările ce 
se inițiază în prezent în di
ferite țări, și pe planuri 
variate — pe plan psiholo
gic, pedagogic sau chiar 
cibernetic — asupra actului 
de creație în știință, asupra 
condițiilor pe care el le im
plică — preocupări aparți- 
nînd unei discipline noi, 
euristica.

Dar cadrul de referire la 
această importantă proble
mă trebuie să fie cu mult

prof. dr. Petre 
BĂRBULESCU

Institutul de științe 
pedagogice

noastre de cercetări se țin 
nu puține ședințe încadra
te în limitele unei punc
tualități destul de „gene
roase" — cei 60—80 de par
ticipant! pierd aproximativ 
900 pînă la 1 600 minute 
din timpul lor de lucru. 
Uneori, ședințele sînt fi
xate la mijlocul zilei 
muncă, ceea ce produce a- 
devărate „ruperi" ale spe
cialiștilor de lucrările în-

de

prezent, de munca admi
nistrativă. Se menține de 
aceea cu acuitate proble
ma realizării unui echilibru 
între aparatul de cercetare 
și cel administrativ, în in
stitutele și centrele de cer
cetare, pentru a-I folosi pe 
cercetător în cît mai marc 
măsură în domeniul și la 
valoarea pregătirii sale de 
specialitate — și nu atât la 
traducerea, multiplicarea și 
expedierea de materiale ori 
la redactarea de adrese etc. 
Se constată uneori că pro
centul de timp afectat mun
cii administrative este cu 
atât mai mare, cu cît cer
cetătorul, afirmîndu-și va
loarea științifică, primește 
și o muncă de mai mare 
răspundere. în unele insti
tute, unde aparatul admi
nistrativ este insuficient

zătoare și rapide. Compe
tiția științifică internațio
nală, avalanșa de date noi 
căreia cercetătorul trebuie 
să-i facă față astăzi cere 
ca mai bine de jumătate 
din tâmpul său de lucru să 
fie consumat cu astfel de 
preocupări. O bună orga
nizare a informării științi
fice duce deci și la impor
tante economii de timp.

Sînt unități de documen
tare și informare științifi
că din țara noastră care își 
pot îmbunătăți simțitor 
munca, astfel încît să asi
gure solicitantelor o deser
vire completă și rapidă : 
cunosc biblioteci din Bucu
rești 
cărți 
pînă 
Vezi 
sau

unde obținerea unei 
științifice 

la 30 de 
cercetători, 

vîrstjijcl,

durează 
minute, 

tineri 
așteptând

lucrarea respectivă cu o 
resemnare fatalistă — in 
tâmp ce în alte țări proce
sul deservirii cu materia
lul documentar este ul
tra-rapid. Dacă am socoti 
că în cursul unei singure 
zile trec în medie printr-o 
bibliotecă 100 de cercetători, 
timpul pierdut datorită a- 
cestei așteptări se cifrează 
zilnic la zeci și zeci de ore 
de lucru. Poate că înfiin
țarea unui institut național 
de informare și documen
tare ar putea îndeplini șl 
un rol de îndrumare me
todică pentru celelalte u- 
nități, în vederea raționa
lizării și modernizării ac
tivității acestora. Desigur, 
trebuie avută în vedere și 
îmbunătățirea de ansamblu 
a condițiilor de informare 
în sistemul bibliotecilor ce 
servesc nemijlocit cerceta
rea științifică, privind do
tarea cu aparatură, califi
carea corespunzătoare a 
lucrătorilor din acest do
meniu etc.

Date fiind importanța șl 
complexitatea organizării 
activității științifice astăzi, 
ar fi indicat, după părerea 
mea, în scopul folosirii su
perioare a timpului de lu
cru al cercetătorului, ca în 
cadrul (sau sub conducerea 
directă) a Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice să se procedeze la 
elaborarea unei metodolo
gii corespunzătoare, por- 
nindu-se de la experiența 
cea mai avansată în organi
zarea muncii de cercetare. 
Am în vedere un întreg 
sistem programatic privind 
elaborarea planurilor 
cercetare, conducerea 
crărilor 
mărirea 
termen.

Se cer 
glementate cu mai multă 
precizie și relațiile între 
institutele de cercetare și 
forurile tutelare — mă re
fer în special la unitățile 
de cercetare departamen
tale — pentru a se înlătura 
unele situații anormale, 
cînd cercetătorii sînt soli
citați în realizarea unor 
sarcini ce nu le revin lor 
sau aparțin exclusiv apa
rat^ a^jRișlșjțrativ. ...

-

științifice și 
realizării lor

de asemenea

de 
lu- 
ur- 
în

re
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ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ROMÂNIA

A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE

președintele 
generalul

Sîmbătă dimineața. 
Republicii Franceze. 
Charles de Gaulle, și persoanele 
oficiale din suita, sa au făcut o vi
zită la Universitatea București. 
Oaspeții sînt însoțiți de secretarul 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, și de ceilalți membri ai 
misiunii permanente române.

In fața clădirii universității, 
sute de studenți au . făcut oaspeți
lor o primire deosebit de caldă, 
entuziastă. Pe frontispiciul clădirii 
se află înscrisă, în limbile franceza 
și română, urarea „Trăiască prie
tenia româno-francezăl". Corul uni
versității intonează tradiționalul 
imn studențesc „Gaudeamus 
igitur".

La intrarea în incinta clădirii, 
președintele Franței este întîmpi
nat de rectorul universității, acad. 
Gheorghe Mihoc. și de ministrul în- 
vățămîntului, acad. Ștefan Bălan.

In sala consiliului profesoral, 
rectorul universității prezintă șe
fului de stat francez pe președin
tele academiei, acad. Miron Nico- 
lescu, pe președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, și pe membrii • 
corpului profesoral universitar. A- 
cad. Ștefan Bălan face apoi o scurtă 
expunere cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului superior din Româ
nia, criteriile de admitere în învă- 
țămîntul superior, condițiile 
dii și de viață asigurate 
tu lui

Răspunzînd, președintele

de stu- 
tinere-

llepu-

Discursul generalului

de Gauile ia Universitatea

din București
Răspunzînd amabilei invitații a 

Universității din București, știam 
că nu mă voi simți străin aici — a 
spus, președintele Franței.- Dar im
presia pe care o încerc alături idei 
rectorul său și în prezența profe
sorilor și studenților săi întrece, cu 
mult, speranța mea. Intr-adevăr, 
întîlnirea noastră este mai mult 
decît un schimb de prietenii secu
lare și de omagii tradiționale. Ceea 
ce se desprinde din această adu
nare este certitudinea că, datorită 
unor evenimente noi, este pe cale 
să reînflorească o comunitate fran- 
co-română pe culmile cele mai 
înalte ale spiritului.

Desigur, România și Franța s-au 
întîlnit de mult în domeniile gîn- 
dirii, literaturii. 
Fiind amîndouă 
rămîne latine, ele au avut de sus- 
ținu.rT^și una și cealaltă, eforturi 
aspre și continue. Evocînd originea 
latină comună și lupta celor două 
popoare pentru păstrarea ființei și 
culturii naționale, generalul de 
Gaulle a spus în limba română : 
„Mult e dulce și frumoasă limba 
ce-o vorbim”.

Iată de ce — a
— în timp ce 

în ciuda

artei, științei, 
latine, pentru a

spus vorbitorul 
cele două po- 

distanței im- 
geografice, s-au 

domeniul poli-

Și 
ti- 
cît

Și 
să

poare, 
puse de condițiile 
întrajutorat în 
ticii și, în unele împrejurări, în 
cel al armelor, între elitele lor s-a 
instaurat o înțelegere și o simpatie 
excepțională. Sîngele vostru a curs 
în vinele lui Ronsard al nostru. De 
la începuturile lor, la universitățile 
dumneavoastră de la București 
Iași s-a predat limba franceză 
neretului din Principate. Apoi, 
de numeroși au fost profesorii 
studenții români care au venit 
învețe la noi I Ce primire ați făcut 
dumneavoastră din totdeauna idei
lor și operelor noastre I In mod re
ciproc, de peste un secol, scriitori 
ca Alecsandri sau Eminescu, ar
tiști ca Aman sau Grigorescu, sa- 
vanți ca Ion Cantacuzino sau Ți- 
țeica s-au bucurat de admirația 
noastră, în timp ce Edgar Quinet, 
Michelet, Mario Roques, Henri Fo- 
cillon și alții, cunoscuți la dum
neavoastră, ne învățau să vă iubim.

Este adevărat că prăbușirile im
puse Europei noastre de ultimul 
război mondial, apoi adversitatea 
dintre cele două blocuri, care o 
mai despart încă și astăzi, au lă
sat să se creadă că românii și fran
cezii puteau fi despărțiți pe plan

Semnarea Convenției consulare

între România și Franța
La Consiliul de Stat a avut loc 

sîmbătă la amiază solemnitatea 
semnării Convenției consulare în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Franceză. Convenția a 
fost semnată de George Mâeoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului a-

★ I

șiMinisterul Afacerilor Externe 
Uniunea ziariștilor au oferit sîm
bătă la amiază, în saloanele restau
rantului Athenee-Palace. un cocteil 
în cinstea reprezentanților presei 
și radioteleviziunii străine, pre- 

blicii Franceze, Charles de Gaulle, 
a elogiat legăturile tot mai strînse 
stabilite între oamenii de știință 
români și colegii lor francezi.

în sala universității a avut loc 
apoi o adunare la care au partici
pat numeroși academicieni și mem
bri corespondenți ai a-ademiei, 
rectori ai institutelor de învăță- 
mînt superior, profesori și alți oa
meni de cultură, un mare număr 
de studenți

Luînd cuvîntul, acad. Gheorghe 
Mihoc salută prezența oaspeților 
francezi în mijlocul cadrelor di
dactice și studenților universității 
bucureștene.

Primit cu puternice aplauze 
ia apoi cuvîntul președintele 
de Gaulle. Cuvîntarea președin
telui Franței a fost subliniată cu 
aplauze puternice.

La încheierea vizitei, generalul 
Charles de Gaulle semnează în 
cartea de onoare a universității 
bucureștene : „Mă simt deosebit de 
onorat de această primire".

Rectorul Gheorghe Mihoc oferă 
generalului Charles de Gaulle, 
președintele Republicii Franceze, 
„Medalia jubiliară a centenarului 
Universității din București" și al
bumul „Universitatea din Bucu
rești 1864—1954", editat în limba 
franceză.

Uralele și ovațiile studenților în
soțesc pe președintele de Gaulle 
pînă departe, dincolo de clădirea 
universității bucureștene.

(Agerpres)

intelectual și moral, așa cum pă
reau a fi pe plan politic. Nu erau 
însă decît aparențe. De fapt. în 

i.ciuda dificultăților în domeniul 
contactelor și informării’, în Franță 
nu au existat niciodată îndoieli în 
ceea ce vă privește și sînt convins 
că nici dumneavoastră nu v-ați în
doit niciodată de Franța. Or, iată 
că un vînt sănătos se ridică de la 
un capăt la celălalt al continen
tului nostru, risipind norii și 
zdruncinînd barierele. Cele două 
popoare ale noastre dau exemplul 
în această evoluție, pentru că ele 
doresc acest lucru din adîncul ini
milor. De îndată ce și în timp ce 
ele acționează în vederea apropie
rii politicilor lor — dovadă pre
zența mea aici — ele înnoadă din 
nou relațiile culturale privilegiate, 
care le-au legat atît de multă 
vreme.

în continuare, președintele Fran
ței a spus: în școlile dv. se dez
voltă studiul limbii franceze; în
tre Academia dv. de științe și 
Centrul nostru Național de Cerce
tare se fac schimburi de misiuni 
științifice în număr crescînd ; co
misiile noastre respective pentru 
energia atomică au început să coo
pereze ; în curînd va fi instalat în 
țâra dv. un centru comun de do
cumentație tehnică : fără îndoială 
va putea intra în curînd în apli
care aranjamentul intervenit în 
problema vizitelor, pe care tinerii 
le vor face de o parte și de alta. 
Desigur, acesta nu este decît un 
început și împreună putem face 
mai mult. Dar este un fapt esen
țial că pretextele și ,artificiile, care 
ne-au ținut departe unii de alții în 
aceste diferite privințe, ■ sînt pe 
cale să fie lichidate.

Odinioară, țara dv., în perma
nență amenințată în existența sa, 
și țara mea, mereu în luptă cu cele 
mai dure rivalități, au făcut din 
originile lor latine elementul de 
coeziune al unirii lor. Astăzi, dis
puse să se întrăjutoreze, pe de o 
parte, pentru a rămîne ceea ce 
sînt în cadrul unei Europe fără 
blocuri, care se caută pe sine, pe 
de altă parte, pentru a valorifica 
ceea ce au ele uman și eficace în
tr-o lume în plină gestație, ele se 
întorc amîndouă la aceleași surse 
de la care au plecat și datorită că
rora sufletele lor sînt surori — a 
spus în 
de Gaulle.

’ încheiere generalul

facerilor externe al României, și de 
Maurice Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței. La solemnitate au participat 
persoane oficiale române și fran
ceze.

(Agerpres)

★

cum și a ziariștilor români, care 
l-au însoțit pe președintele Charles 
de Gaulle în vizita făcută în țara 
noastră.

(Agerpres)

președintelui Franței
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Sînt de față membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de ■ instituții centrale, ge
nerali, reprezentanți ai vieții ști
ințifice și culturale, precum și 
ziariști români și corespondenți de 
presă străini care au însoțit pe 
oaspete în. vizita sa în România.

Sînt prezenți Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
și membrii ambasadei, șefii altor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

La sosirea, pe aeroport, președin
tele Franței, Charles de Gaulle,. în
soțit de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, primește 
raportul comandantului gărzii de 
onoare. în timp ce fanfara into
nează Marseilleza și Imnul de stat 
al României, se trag 21 salve . de 
artilerie.

Charles de Gaulle, însoțit de. 
Nicolae Ceaușescu salută drapelul 
și trec în revistă garda de onoare.

Președintele de Gaulle îșj ia a- 
poi rămas bun de la șefii misiu
nilor diplomatice, de la oficialită
țile române și de la membrii am
basadei franceze.

Cei doi președinți de stat se în
dreaptă apoi spre ' masa' de cetă
țeni aflați pe aeroport, care îi 
salută cu căldură, îi ovaționează 
îndelung.

Președintele Franței, Charles de 
Gaulle, și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, se în
dreaptă apoi spre podiumul ame
najat pe platoul aeroportului, de 
unde rostesc alocuțiuni de rămas 
bun. Cuvîntările sînt subliniate cu 
aplauze puternice, îndelungi.

Distinșii oaspeți francezi se în
dreaptă apoi spre avionul oficial. 
Un grup de copii oferă flori. Pre
ședintele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle, cu so
ția își iau rămas bun de la pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, de 
la ceilalți conducători de stat ro
mâni aflați pe°aeroport, precum și 

„.deja nțețnbrii misiunii., ;permapen- 
te atașată pe lîngă oaspeții fran
cezi în timpul vizitei în țara noas
tră : Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Con
stantin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, Coriolan Atanasiii, 
ambasador, șeful Protocolului de 
Stat, generalii maior Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, și Nicolae Neguleseu, 
Tudor Jianu, directorul protocolu
lui din M.A.E.

Cei doi conducători de stat își 
string încă o dată călduros mîi- 
nile. în aclamațiile entuziaste aje 
mulțimii.

' De pe scara avionului, președin
tele de Gaulle salută cordial.

La ora 20,15, avionul președin- 
țial a decolat, îndreptîndu-se spre 
Paris. Pînă la frontiera țării noas
tre avionul oficial a avut ca es
cortă de onoare o formație de avi
oane cu reacție ale forțelor armate 
române.

★

Plecarea președintelui Republicii 
Franceze a fost transmisă în di
rect de stațiile românești de ra
dio și televiziune și reluată de 
alte stații străine.

(Agerpres)

Declarația radiotelevizată 
a președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle

Sîmbătă seara, înainte de a pă
răsi Bucureștiul, președintele Re
publicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, a făcut o declarație pos
turilor noastre de radioteleviziune, 
în cadrul căreia a spus, printre al
tele :

Vouă, tuturor, români și românce, 
vă spun în seara aceasta cît sînt 
de onorat, de fericit, de mișcat de 
vizita pe care v-am făcut-o. Sînt 
onorat, pentru că astfel am putut 
să vă aduc salutul țării mele.

După ce a evocat relațiile priete
nești existente de multă vreme în
tre România și Franța, președinte
le Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, și-a împărtășit 
impresiile din timpul vizitei oficia
le făcute în țara noastră în aceste 
zile

Sînt fericit de a fi venit, a spus 
președintele Franței. Căci, pe lin
gă frumoasele și nobilele înfăp
tuiri pe care vi le-a lăsat moște
nire trecutul, am văzut care sînt 
progresele moderne în curs de rea
lizare în industrie, în agricultu
ră, în învățămînt, în tehnică. Am 
văzut uzine de-ale voastre în plin 
randament, ogoare foarte bine cul
tivate, un tineret plin deâvînt. pro
fesori, ingineri, specialiști, dove
dind însușiri nenumărate. Dar am 
văzut și poporul vostru, mîndru, 
a. tiv și plin de viață. Nici o țară 
din lume n-ar putea să se bucure

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu

României, ați putut vedea cu cită 
hotărîre întregul popor înfăptu
iește neabătut politica internă și 
externă a guvernului, politică în
dreptată spre pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Putem spune acum, la încheierea 
acestei vizite minunate, că ea s-a 
transformat într-o adevărată săr
bătoare a străvechii prietenii din
tre România și Franța. Sîntem în
credințați că colaborarea dintre 
statele noastre, dintre popoarele, 
noastre, dintre guvernele 
va cunoaște o dezvoltare

noastre 
tot mai

Declarația româno-franceză
(Urmare din pag. I)

de acord 
între sa

și să asi

examinarea, sub toate aspectele, a 
relațiilor culturale dintre cele două 
țări, domeniu în care există o bo
gată tradiție, fruct al unor rodnice 
legături stabilite de-a lungul tim
purilor între popoarele român și 
francez, bazate pe afinitățile lor 
spirituale și lingvistice.

Cele două părți sînt 
să dezvolte contactele 
vanți. scriitori și artiști 
gure aplicarea acordurilor de co
operare încheiate între instituțiile 
specializate ale celor două țări.

în scopul unei mai bune răspîn- 
diri a valorilor civilizației și cul
turii celor două națiuni, s-a hotă- 
rît crearea, pe bază de reciproci
tate. de biblioteci, română la 
Paris și franceză la București, cît 
și de centre de documentare teh
nică și științifică, al căror statut 
va fi stabilit prin negocieri ul
terioare.

Pentru a contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Franța, 
ministrul francez al afacerilor ex
terne, Maurice Coiive de Murville, 
și primul adjunct al ministrului 
român al afacerilor externe, Geor- 

țge Macoveșeu, au semnat la 18 mai 
1968 o convenție consulară. In vii
tor vor avea loc convorbiri în ve
derea încheierii unui acord de 
asistență judiciară.

★

Examinarea problemelor inter
naționale a reliefat acordul Româ
niei și Franței asupra principiilor 
care trebuie să stea la baza rapor
turilor între state • independența și 
suveranitatea națiunilor, mici și 
mari, neamestecul în treburile in
terne. stabilirea de relații amicale 
cu toate țările, dezvoltarea schim
burilor și a cooperării internațio
nale, menținerea sau restabilirea 
păcii în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat sînt convinși 
că numai respectarea acestor prin
cipii asigură condițiile necesare 
pentru ca fiecare țară, oricare ar 
fi ea, să poată contribui la progre
sul material și la înflorirea spiri
tuală a națiunilor, la apărarea pă
cii și la dezvoltarea spiritului de 
înțelegere și cooperare între state.

Cei doi șefi de stat au subliniat, 
în cursul convorbirilor, importanta 
pe care România și Franța o acordă 
problemelor europene și securității 
continentului.

Ei au constatat cu satisfacție 
progresele înregistrate pe calea sta
bilirii unei situații normale în Eu
ropa, adică pe calea destinderii și 

mai mult de această propășire de- 
cît Franța, care, din totdeauna și 
mai ales astăzi, iubește și stimează 
România ; Franța care dorește fier
binte să vadă România puternică 
și prosperă ; Franța care nădăjdu
iește să o găsească alături de ea, 
ca ele împreună să ajute Europei 
să respire în sfîrșit nestingherită, 
datorită independenței fiecărei na
țiuni, datorită sfîrșitului blocurilor 
opuse și prin cooperarea deschisă 
stabilită de la un capăt la altul, 
pentru pace și pentru progres.

Sînt mișcat pînă în adîncul su
fletului de primirea dumneavoastră 
— a spus generalul de Gaulle — 
de felul în care Franța, prin 
persoana mea, a fost întîmpinată 
la dumneavoastră ; de aclamațiile 
emoționante pe care nenumărați 
bărbați, femei, copii români le-au 
adresat la trecerea mea rînd pe 
rînd prin București, Craiova, Balș, 
Slatina, Pitești, Găești, Topoloveni, 
Tîrgoviște, Ploiești ' etc.

Da I Toate mărturiile care, peste 
tot și în chip unanim, mi le-ați 
dat de văzut, de auzit și de în
țeles au dat o nouă înfățișare, pen
tru totdeauna, excepționalei noas
tre prietenii.

Vă spun fiecăruia și fiecăreia 
dintre voi mulțumesc și noroc 
bun I
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mare, spre binele ambelor popoare, 
pentru pace în Europa și în întrea
ga lume.

V-aș ruga, domnule președinte, 
să binevoiți să duceți din partea 
noastră, a poporului român, un sa
lut fierbinte poporului francez și 
cele mai calde urări de fericire și 
prosperitate, de succes în vasta ac
tivitate închinată progresului și 
civilizației, cauzei păcii în lume

Vă adresăm, domnule președinte 
dumneavoastră, doamnei de Gaulle, 
celorlalți oaspeți francezi, tradițio
nala urare „Drum bun“ și sperăm 
să ne vedem cit mai curînd.

a cooperării. Ei au subliniat con
tribuția importantă pe care cele 
două țări o aduc la această evoluție 

.. —1 Europei
voința de a merge 
această cale, con- 
și tradițiilor Româ-

esențială pentru viitorul 
și au afirmat 
împreună pe 
formă vocației 
niei și Franței.

Este necesar 
europene să-și 
toate domeniile și, depășind obsta
colele care mai există încă, să 
deschidă calea unei cooperări în 
întreaga Europă. Această evoluție 
va crea încetul cu încetul condi
țiile care să permită discutarea 
marilor probleme, a căror regle
mentare condiționează stabilirea 
unei păci trainice bazate pe inde
pendență și integritatea teritoriu
lui statelor europene. O strînsă 
cooperare între România și Franța 
va aduce o contribuție pozitivă la 
o asemenea evoluție.

S-au purtat, de asemenea, 
cuții cu privire la situația 
Vietnam. împărtășind aceeași 
grijorare față de continuarea 
boiului, cele două părți și-au

ca toate națiunile 
dezvolte relațiile în

dis- 
din 
în- 

răz- 
. . ex

primat satisfacția cu privire la 
începerea, la Paris, a convorbiri
lor dintre reprezentanții Republi
cii Democrate Vietnam și ai Sta
telor Uțiite aîe; Americii. Ele speră ' 
că aceste convorbiri vor duce mai 
întîi la încetarea bombardamente
lor și vor asigura oprirea luptelor 
și restabilirea păcii, pe baza Acor
durilor de la Geneva din 1954. pre
cum și exercitarea dreptului po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Cei doi șefi de stat au exami
nat evoluția situației în Orientul 
Mijlociu. Ei și-au exprimat îngri
jorarea față de pericolele pe care 
le comportă prelungirea situației 
actuale și au subliniat necesitatea 
aplicării urgente a Rezoluției Con
siliului de Securitate al Organiza
ției Națiunilor Unite din 22 noiem
brie 1967, în vederea unei regle
mentări pașnice și durabile a pro
blemelor din această regiune.

Cele două părți au subliniat im
portanța Organizației Națiunilor 
Unite pentru menținerea păcii și 
securității internaționale. Ele au 
reliefat necesitatea de a întări a- 
ceastă organizație pe baza univer
salității ei și respectării principii
lor Cartei.

★

Vizita generalului de Gaulle, 
prima vizita în România a unui 
șef de stat francez, este o dovadă 
a relațiilor strînse care există în
tre cele două țări și va constitui 
o etapă esențială în dezvoltarea 
acestei prietenii seculare. Ea va da 
un nou avînt relațiilor româno- 
franceze în toate domeniile, spre 
binele destinderii și păcii.

Președintele Republicii Franceze 
a invitat pe președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, să 
facă o vizită oficială în Franța, 
împreunai cu soția. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data urmînd 
să fie fixată ulterior pe cale di
plomatică.

Sosirea președintelui 
Franței, Charles de Gaulle, 

la Paris

Republicii 
Charles de

onoare al ae- 
statului fran-

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Sîmbătă seara, a sosit la Paris, în- 
toreîndu-se după vizita oficială în 
România, președintele 
Franceze, generalul 
Gaulle.

In marele salon de 
roportului Orly, șeful
cez a fost întîmpinat de Georges 
Pompidou, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Franceze, 
de membri ai guvernului și de alte 
persoane oficiale.

Se aflau, de asemenea, de față, 
Dumitru Aninoiu, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Paris, colonel 
Gheorghe Nicoară, atașat militar 
aero și naval al ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Paris, 
precum și alți membri ai ambasa
dei române.
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întoarcerea de la Belgrad a delegației
de activiști ai P. C. R

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
de la Belgrad delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Ro- 
mâfi, condusă de tovarășul Gheor
ghe Pană, prim-secrelar al Comi
tetului județean Brașov al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a fă
cut o vizită în această țară, în 
schimb de experiență.

La sosire, pe peronul Gării de

SPORT
„CURSA PĂCII //

Competiția ciclistă „Cursa Păcii" 
a continuat ieri cu etapa a 9-a 
disputată pe ruta Gottwaldov—Kar- 
vina. Acțiunea decisivă s-a produs 
la kilometrul 50, unde au evadat din 
pluton cehoslovacul Jiri Zelenka și 
italianul Attilio Rota. Fugarii și-au 
creat rapid un avans de circa 2 mi
nute, au rezistat în finalul etapei 
urmăririi plutonului și au sosit îm
preună la Karvina. Mai bun sprin
ter. Zelenka a învins cu o roată pe 
italian, aducînd prima victorie de 
etapă echipei Cehoslovace. El a fost 
cronometrat pe distanța de 150 km 
cu timpul de 3h 42’53”. Grosul pluto-

Azi în Capitală
găz-

ul-
Sala Floreasca din Capitală va 

dui astăzi dimineață, în cadrul 
timei etape a campionatului republi
can masculin de baschet, meciul derbi 
dintre formațiile bucureștene Dinamo 
și Steaua. Meciul va începe la 
ora 11,30 și are programată în des
chidere partida dintre echipele I.C.F. 
București și Crișul Oradea.

în țară se vor disputa jocurile : Fa
rul Constanța—Politehnica Iași și Co
merțul Tg. Mureș—Universitatea Cluj.

Astăzi dimineață, cu începere de la 
ora 10, la complexul sportiv Meta
lul (șoseaua Pantelimon) se va desfă
șura prima etapă a motocrosului bal

VERIFICĂRI,
DAR CUM SI

7

înaintea ultimelor trei etape, deci
sive pentru configurația definitivă a 
clasamentului general, campionatul a 
suferit o întrerupere. O întrerupere

. justificată inițial în planjrl , fedefa-,J „___ ___________ r--_
■ ției prin necesitățile de pregătire ■ ..’ștîe'c^țn afarăJlpf'Bâ'rbu nu avem 

echipelor naționale. Se știe însă, ca in Lt cuficirr": litulcri VcLbili “r.
■

'unui meci contractat peste noapte i-a 
urmat contramandarea aceluia „pro
gramat" de mai multă vreme. Indi
ferent de scuzele care ar putea fi in
vocate spre motivarea perturbărilor 
din calendar — constatăm faptul sim
plu și de netăgăduit că acest calendar 
internațional continuă să fie alcătuit 
sub semnul improvizației. Să nu mai 
vorbim de calendarul internațional 
al cluburilor, care este sublim, dar 
nu există.

Deci, chiar dacă scopul pentru care 
fusese prevăzută întreruperea cam
pionatului dispăruse, totuși s-a decis . 
ca planul să rămînă plan, iar loturile 
„A" și de „tineret" să fie convocate 
îa București pentru pregătiri comune 
și verificări. Drept urmare, zeci de 
jucători și-au părăsit cluburile, în 
timp ce alții, de trei ori mai muiți la 
număr, au rămas acasă ca, împreună 
cu antrenorii lor, să petreacă o semi- 
vacanță fotbalistică.

Oare această acțiune de proporții, 
afectînd într-un fel sau altul toate 
echipele de categoria „A", s-a dove
dit eficientă ? Și-a dat ea vreun 
aport la pregătirea și verificarea ce
lor două loturi naționale ? Să ve
dem ! Duminica trecută, pe undeva pe 
după plopii fără soț din parcul „Pro
gresul", acolo in fundul grădinii pe 
terenul gazonat, echipa reprezenta
tivă „A" și-a verificat posibilitățile în 
fața alb-albaștrilor lui Drăgușin, una 
dintre cele mai încercate formații din 
actualul sezon. Replica Progresului, 
nu tocmai interesată, a fost modestă. 
Nici „tricolorii" nu s-au omorît cu 
firea, dominînd chiar și așa jocul de 
la un capăt la altul și înscriind trei 
goluri fără a primi vreunul. (Mai pu
țin norocoși, cei din echipa de „tine
ret" au întîlnit niște tineri ambițioși, 
rezervele Progresului, care nu s-au 
lăsat pînă nu i-au bătut măr pe selec
ționați cu 4—0 ! Verificarea aceasta 
ni s-a părut, totuși, utilă dintr-un a- 
numit punct de vedere, din ea re- 
zultînd haosul care domnește în al
cătuirea formației de tineret și. a 
„ideilor" ei de joc. (De altfel, o con
firmare a acestei stări haotice am 
avut-o și cu ocazia acelui 5—5 care 
a încheiat miercuri seara o partidă 
distractivă sub multe aspecte).

Meciului contra echipei Progre
sul, neconcludent prin nimic, nici 
ca verificare a titularilor sau a unor 
rezerve posibile (Oblemenco, Dumi- 
triu III), nici ca exersare a unor 
scheme tactice sau măcar ca omoge
nizare (au lipsit cîțiva titulari) i-a 
urmat întrecerea cu Allemania. Jo
cul acesta, desfășurat într-un singur 
sens vreme de 90 de minute, cu un 
adversar pe post de punching-ball, 
greu, am zice chiar imposibil, și-ar 
putea găsi rațiunea programării ca 
joc de verificare a reprezentativei. 
Oare, noi, pentru preliminariile 
C. M., chiar ne pregătim cum să ata
căm în șapte-opt oameni ? !

Este timpul ca o ordine și un 
plan real să fie alcătuite pînă la 
încheierea sezonului din toamnă. 
Este timpul să judecăm exact ce vom 
face pînă la meciurile cu Portugalia 
și cu Elveția și cum vom juca aceste 
meciuri.

★

preliminariile C. M. 
parte o rezolvare a-

Jocurile din 
cer fiecare în ,__  _ _______  _
parte. In conformitate cu regulamen
tul competițional, trebuie făcut, acum, 
un calcul asupra punctelor ce se pot 
obține la fiecare partidă și aceasta 
în modul cel mai realist cu putință.. 
Pornind de Ia această estimație prea
labilă, opinăm să fie abordată pro
blema concepției generale de joc ca 
și a tacticilor speciale pentru fie
care meci în raport de locul unde 
are loc, în „deplasare" sau „acasă", 
în raport de forța adversarului, tot 
concret, în „deplasare" sau „acasă".

Ideile greșite de organizare a apă-

tovarășii 
supleant 
secție la

Nord, au fost prezenți 
Uie Rădulescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de
C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Jaksa Petric, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

nului, în care se aflau și cel patru 
cicliști români rămași în cursă (Ciu- 
meti, Ardeleanu, Moldoveanu și 
Ziegler) a sosit după 30 de secunde.

In clasamentul general situația 
este neschimbată : conduce sovieti
cul Vladimir Cerkasov, urmat de 
Mickein (R.D.G.) la 28”, Peschel 
(R.D.G.) la 49” etc. Primul dintre ro
mâni este N. Ciumeti pe locul 23 la 
12’15”. Pe echipe, în frunte se află 
selecționata R. D. Germane.

Astăzi este zi de repaus la Kar
vina. întrecerea va fi reluată 
cu etapa a 10-a, Karvina — 
wice (131 km).

mîine, 
Kato-

canic. La startul întrecerilor 
prezenți sportivi fruntași din 
ria, Iugoslavia și România.

vor fi
Bulga-

AMINAREA MECIULUI 
DE FOTBAL DINAMO—RAPID

De la F.R.F. ni s-au comunicat ur
mătoarele : la cererea clubului fero
viar, meciul Dinamo-Rapid, care urma 
să aibă loc astăzi pe stadionul 
„23 August" din Capitală, a fost amî- 
nat. Data disputării lui n-a fost încă 
fixată.

Partida Progresul—Steaua se va 
juca azi pe stadionul „Republicii", 
de la ora 17,30.

rării s-au făcut iar simțite la Linz, 
s-au făcut simțite și în alegerea unor 
sparring-parteneri nesolicitînd intens 
apărarea noastră, s-au făcut simțite 

.,și„,JjV Jnșăși compoziția lotului. Se 
'■știe căjîn afarăJlții'jBarbu nu avem , 
în lot sufieieiî’ti titulari Valabili în sis
temul defensiv. De aceea este cu totul 
regretabilă ușurința cu care tehni
cienii au cedat unor presiuni renun- 
țînd la Dumitru Nicolae (după ce a- 
cesta și-a ispășit suspendarea meri
tată). Și mai grav ca ușurință ni se 
pare indiferența cu care este tratată 
absența din activitate a lui Dan Coe. 
Nu sîntem partizanii amestecului fe
deral în relațiile dintre cluburi și 
jucători, totuși, în cazul lui Dan, 
F.R.F. trebuie să intervină și să cla
rifice lucrurile, tocmai fiindcă trioul 
Barbu-Dumitru N.-Dan Coe ni se 
pare punctul cel mai solid ai echipei 
naționale. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît valoarea fundașilor la
terali este sub cerințele jocurilor in
ternaționale oficiale, iar halfii folo
siți pînă acum (cu excepția lui Dinu) 
dau doar un sprijin slab apărării.

Firește, gîndindu-ne la activitatea 
în apărare a echipei, nu trebuie să 
ne limităm la ceea ce au de făcut 
apărătorii propriu-ziși. Jocul eficient 
în apărare pe terenuri străine (insis
tăm asupra acestui aspect fiindcă „a- 
casă", de bine de rău, ne mai des
curcăm noi 1) presupune, cere jucă
tori care la „mijlocul terenului" să 
fie în stare să păstreze balonul, să 
accelereze ritmul partidei sau să 
frîngă ritmul atacului advers. Pe de 
altă parte, asemenea fotbaliști tre
buie să fie capabili să organizeze ra
pid contraatacul și chiar să pericli
teze prin șut propriu poarta opusă. 
Dobrin, fără discuție, intră în cate
goria de mai sus datorită tehnicii 
bune în manevrarea balonului și a 
intuiției sale tactice. Insă, într-un 
fotbal sărac în jucători tehnici cum 
este al nostru, chiar simpla curiozi
tate profesională impunea tehnicieni
lor lotului să încerce ce poate re
zulta din combinarea lui Dobrin cu 
Emil Dumitriu. Acesta din urmă, 
— cu inconstanța dar și cu talentul 
ce-1 caracterizează L .
ținut . în afara lotului în . timp ce 
sînt „verificați" alții al căror plafon 
este prea bine cunoscut și a căror 
perspectivă „europeană" este de-a 
dreptul nulă. Pe aceeași linie a nefo- 
losirii elementelor mai bine dotate 
tehnic surprinde și absența din lot 
a lui D. Popescu, care are 
de partea sa și referințele unei ex
periențe internaționale mai mari.

In condițiile partidei pe teren, 
străin, cu o preocupare principală 
pentru jocul în apărare al întregii 
echipe, un rol hotărîtor îl are con
traatacul. Au fost folosiți la lot echi
pieri care parțial îndeplinesc cerin
țele contraatacului, ca, de pildă, I. Io
nescu și Pîrcălab. Dar aici aria de 
recrutare a selecționabililor rămîne 
foarte restrînsă. Dacă inserarea lui 
Dinu în lot și chiar în formație ca 
mijlocaș poate fi considerată o reu
șită, sîntem de părere că acțiunea 
promovării tinerilor trebuie conti
nuată prin selecționarea lui Florea 
Dumitrache drept vîrf de atac. N-are 
nici un rost să 
și nici să-1 
sau pe alții, 
să urmeze linia 
a perspectivei. __ ,___ _r__
ciului cu A.C. Bologna l-am în
trebat pe Gipo 
cei mai reputați 
ce jucători români i-au plăcut. Ne-a 
răspuns : mai ales nr. 9 ! I-am pre
cizat că Dumitrache are 20 de ani. 
Viani s-a arătat mirat și a adăugat 
că după modul în care l-a „executat" 
pe Guarneri, mareînd apoi un gol, a 
crezut că Dumitrache este un jucător 
cu experiență veche 1 I-am spus că 
unii tehnicieni români cred despre 
„nr. 9“ că este prea „fraged" iar 
italianul ne-a dat prompt un răspuns 
pe care-1 transcriem pentru uzul 
celor interesați: un jucător atît de 
curajos și de agresiv nu poate fi 
considerat fraged !

Valeriu MIRONESCU

este totuși

„verificăm" pe Adam 
„reverificăm" pe Kallo 

Selecția ar trebui 
valorii certe și 

La sfîrșitul me-
Viani, unul dintre 
specialiști europeni.



PRESA FRANCEZĂ
DESPRE VIZITA

PREȘEDINTELUI DE GAULLE 
' IN ROMÂNIA

PARIS 18 — Trimisul special 
Agerpres, George Davidescu, trans
mite : Ziarele franceze din 18 mai 
continuă să relateze pe larg des
pre desfășurarea vizitei în Româ
nia a președintelui Republicii 
Franceze, generalul de Gaulle. 
Descriind călătoria spre București 
a conducătorilor de stat ai Fran
ței și României, după vizita făcută 
la Craiova, precum și întîlnirile 
cu cetățenii în localitățile vizitate 
pe parcurs, ziarele scot în eviden
ță aspectul sărbătoresc al orașelor 
și satelor de pe întregul traseu.

Cotidianul francez „Paris Jour" 
relatează că mii și mii de locuitori, 
bărbați, femei și copii, în sclipi
toarele lor costume naționale spe
cifice regiunii, au aclamat pe cei 
doi șefi de stat. Sînt descrise amă
nunțit momentele mai importante 
ale manifestărilor de prietenie fă
cute oaspeților. Ziarul „Le Figaro" 
subliniază caracterul spontan al 
primirii călduroase făcute condu
cătorilor de stat ai Franței și Ro
mâniei în trecerea lor prin Sla
tina, Pitești, Tîrgoviște, Ploiești. 
„Le Figaro", ca și „L'Humanite", 
„L’Aurore", „Combat", „Le Parisien 
Libere", reproduc extrase din cu- 
vîntările rostite de conducătorii de 
stat ai Franței și României la Sla
tina, Pitești, Tîrgoviște și Ploiești. 
Din cuvîntările președintelui de 
Gaulle sînt citate pasaje în care

conducătorul Republicii Franceze 
subliniază că a venit în România 
pentru a contribui la întărirea co
operării între cele două țări, la sta
bilirea unei înțelegeri între națiu
nile europene.

Ziarele reproduc extrase din cu- 
vîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se relevă prie
tenia româno-franceză și se reafir
mă dorința României de a dezvolta 
legăturile de prietenie cu țările so
cialiste, cu toate țările din lume, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Cotidianul parizian de după-a- 
miază, „Le Monde", publică o co
respondență despre semnarea De
clarației româno-franceze și întîl- 
mrea generalului de Gaulle cu pro
fesori și studenți din centrul uni
versitar București. în emisiunile 
sale, radioul francez a relatat des
pre Declarația româno-franceză 
dată publicității sîmbătă seara și 
a transmis pasaje din cuvîntarea 
președintelui Republicii Franceze 
la universitate. Televiziunea fran
ceză a prezentat imagini de la în
cheierea convorbirilor oficiale ro
mâno-franceze, de la semnarea de
clarației româno-franceze, precum 
și din timpul întîlnirii cu studenții 
și cadrele universitare din Bucu
rești. Seara tîrziu au fost transmi
se imagini de la plecarea din 
București a generalului de Gaulle.

Dezbaterile din Bundestagul vest-german pe marginea proiectului legislației excepționale a stîrnit un val de 
proteste în întreaga Republică Federală a Germaniei. în fotografie: mulțimea demonstrînd pe străzile Bonnului
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PARIS CON VORBi RILE

a statelor nenucleare
NEW YORK 18 — Trimisul spe

cial Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : în cadrul dezbaterilor 
din Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U., consacrate 
proiectului Tratatului de neproli- 
ferare a armelor nucleare, au luat 
cuvîntul, în ședința de vineri du- 
pă-amiază, reprezentanții Australi
ei, Tanzaniei și Islandei.

Patrick Shaw, reprezentantul 
Australiei, a subliniat în interven
ția, sa că „pentru multe țări, și în 
special pentru acelea care nu au 
participat la lucrările Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
textul actualului proiect ridică o 
serie întreagă de probleme".

Reprezentantul Tanzaniei, Akili 
Daniele, a declarat că are „mari în
doieli și rezerve în legătură cu 
eficacitatea tratatului propus". El 
s-a referit pe larg, în intervenția 
sa, la acele prevederi din proiec
tul de tratat legate de folosirea 
energiei nucleare în scopuri paș
nice, exprimîndu-și părerea că a- 
cestea trebuie îmbunătățite astfel 
încît „să nu reprezinte o amenin
țare la adresa dezvoltării indus
triale a statelor nenucleare".

Propunerea avansată de puterile 
nucleare în ceea ce'privește garan
țiile, a afirmat vorbitorul, nu este 
eficace ; el a cerut inserarea în tex-

tul tratatului a unui articol în legă
tură cu această problemă, care să 
prevadă a.igajamentul coautorilor 
proiectului de tratat „de a sprijini 
și acorda ajutor imediat oricărui 
stat nenuclear, parte la acest tra
tat, care este victima unui act de 
agresiune nucleară, sau care este 
amenințat cu o agresiune nucle
ară". In încheiere, delegatul Tan
zaniei 
poate 
zenta 
narea 
după 
cleare.

a declarat că țara sa „nu 
să aprobe tratatul în pre
sa. formă", și a propus amî- 
adoptării unei hotărîri pină 
conferința statelor 'nenu-

PARIS 18. — Trimisul special A- 
gerpres, I. Ionescu, transmite : în șe
dința din 18 mai a reprezentanților 
oficiali ai Republicii Democrate Viet
nam și S.U.A., primul a luat cuvîn
tul ministrul nord-vietnamez, Xuan 
Thuy, care a precizat că scopul con
venit al convorbirilor oficiale între 
reprezentanții guvernului R. D. Viet
nam și guvernului S.U.A. este de a 
determina încetarea necondiționată a 
bombardamentelor americane și a ori
căror alte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam și apoi discutarea 
unor probleme care interesează cele 
două părți. Cu toate acestea — a ară
tat în continuare ministrul nord-viet
namez — în cursul ultimelor două 
ședințe partea americană a refuzat să 
abordeze în mod serios această pro
blemă. Dimpotrivă, ea a încercat prin 
toate mijloacele să eludeze această 
problemă urgentă vorbind în termeni 
generali de „pace" și „bunăvoință" 
și ridicînd chestiuni care nu au legă
tură cu această problemă, în scopul 
de a abate atenția opiniei publice de 
la obiectivul esențial al acestor con
vorbiri oficiale. Xuan Thuy a citat o 
serie de date incontestabile privind 
întreaga desfășurare a procesului de 
escaladare a agresiunii americane îm
potriva poporului vietnamez și a po
poarelor din întreaga Indochină. El a 
arătat că americanii au transformat 
Vietnamul de Sud într-o bază mili
tară și o colonie americană pentru a 
realiza planul lor de agresiune.

Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că insistențele americane privind re
stabilirea zonei demilitarizate nu con
stituie numai o manevră de diversiu-

A. KOSÎGHIN PRIMIT DE
CONDUCĂTORII R.

PRAGA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda. Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C., Josef 
Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale, și Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului cehoslovac, au 
primit sîmbătă pe Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului politic al C.C.

AL CAMPO"
ZEI

CORESPONDENTA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

Centrul Havanei avea 
în acea dimineață de 
primăvară un aspect cu 
totul neobișnuit. Mă 
aflam pe Avenida 23, 
în preajma hotelului 
„Habana Libre", unde 
se adunaseră de cu 
noapte zeci de mii de 
oameni. Cu toții în ți
nută de lucru — bo
canci, salopete, som
brero de paie — gata de 
drum. Sute de camioa
ne și autobuze încolo
nate pe partea dreaptă, 
avînd înscrise pe par
briz punctele terminus 
ale călătoriei, erau și 
ele pregătite de plecare.

O pancartă din frun
tea coloanei cu deviza 
„Todos al Campo" („Cu 
toții la cîmp") lasă să 
se
sensul

La 
s-au 
Străzile s-au umplut de
larma claxoanelor și a 
chiotelor. Capitala Cu
bei trăia momentul im
presionant al plecării 
la cîmp, la recoltarea 
trestiei de zahăr și la

deslușească ușor 
acestui exod, 

ora 8 coloanele 
pus în mișcare.

alte munci agricole, a 
zeci de mii de oameni.

Chemarea lansată nu 
demult de partidul co
munist și de guvernul 
Cubei în vederea unei 
ample concentrări de 
forțe 
pentru a 
în pofida secetei, o 
producție de 5 500 000 
tone de zahăr și a se da 
un impuls întregii agri
culturi a avut ecou în 
rîndul oamenilor mun
cii din întreaga țară. 
Postul de radio Havana 
anunță că din orașele 
provinciei Santiago au 
plecat 
tari, 
40 000, 
35 000, 
30 000, 
15 000. 
aveam 
tîrziu la lucru, într-o 
călătorie pe care am fă
cut-o în patru din cele 
șase provincii ale tării.

Ca urmare a acestei 
acțiuni, obiectivul de a 
se realiza pînă la în
ceputul lunii în curs o 
producție de 4 milioane 
tone de zahăr a fost 
îndeplinit cu 15 zile

în agricultură 
se obține,

50 000 de volun- 
din Camaguey 

din Las Villas 
din Pinar del Rio 

din Matanzaș 
Pe acești oameni 
să-i revăd mai

înainte de termen. Exis
tă de pe acum certitu
dinea că sarcina finală 
va fi realizată înainte 
de termen.

Campania actuală este 
apreciată 
decisivă 
la timp 
zahăr, în 
renurilor 
mînțarea 
pentru 
toare. în același timp, 
se dă impuls dezvoltă
rii culturilor de cafea, 
citrice, banane, 
legume, creșterii vite
lor, realizării de 
gații.

în „cordonul Hava
nei" (regiunea agricolă 
din jurul 
în insula 
trecut de 
făptuirea 
dezvoltare diversificată 
a agriculturii. Aceste 
zone se transformă în 
surse principale de a- 
provizionarc cu alimen
te pentru populația ca
pitalei. Totodată, ele 
reprezintă o experiență 
valoroasă, un punct de 
plecare pentru o dez
voltare a agriculturii 
întregii țări.

ca o etapă 
în recoltarea 
a trestiei de 
pregătirea te- 
pentru însă- 

cu trestie, 
recoltele vii-

orez,

iri-

capitalei) 
Pinilor 

un an la 
unui plan

și 
s-a 
în
de

S. CEHOSLOVACE
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de miniștri al U.R.S.S., aflat în 
vizită în Cehoslovacia. In cursul 
discuției, anunță agenția C.T.K., au 
fost abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre R.S. Ceho
slovacă și U.R.S.S.

în aceeași zi. președintele Svo
boda a primit delegația militară 
sovietică, condusă de mareșalul 
A. Greciko, aflată în vizită în Ceho
slovacia.

ne pentru a continua bombardamen
tele asupra R. D. Vietnam ci urmă
resc să transforme linia de demarcație 
militară provizorie într-o frontieră 
politică și teritorială, contrai' spiri
tului și literei Acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Vietnam.

Xuan Thuy a declarat că încetarea 
necondiționată a bombardamentelor și 
a oricăror acte de război împotriva
R. D. Vietnam, a agresiunii în Viet
namul de Sud, 
americane și a acoliților lor din Viet
namul de sud, încetarea agresiunii 
împotriva Laosului, încetarea actelor 
de amenințare și de intervenție îm
potriva Cambodgiei sînt problemele 
esențiale a căror rezolvare o cere 
opinia publică internațională.

în continuare a luat cuvîntul re
prezentantul american, Harriman, care 
nu a putut să aducă argumente con
crete în fața faptelor zdrobitoaie pri
vind agresiunea S.U.A. împotriva po
porului vietnamez și a tuturor po
poarelor din Indochina. El a decla
rat că guvernul american ar uimări 
autodeterminarea populației sud-viet- 
nameze după principiul „un om, un 
vot". Atît timp însă cît în Vietnamul 
de sud există 500 000 de soldați a- 
mericani, cum se poate vorbi de res
pectarea dreptului la autodetermina
re a populației sud-vietnameze — a 
remarcat la Conferința de presă care 
a avut loc după terminarea convor
birilor, purtătorul de cuvînt al dele
gației nord-vietnameze.
S. U.A. este atacat de 
Vietnamul este cel care 
atacat în continuare de 
ceasta ordine de idei, 
crimele comise de trupele americane 
care au distrus 80 la sută din ora
șul Hue și nu au ezitat să utilizeze 
bombele cu napalm pentru a da foc 
unor regiuni agricole întregi. Chiar 
după informațiile americane în ulti
mul timp trupele S.U.A. au distrus 
prin bombardamentele lor 13 000 de 
case în centrul Saigonului, precum și 
cvartale întregi din cartierul Cho Lon 
din acest oraș.

în cursul ședinței, Xuan Thuy a 
subliniat că din moment ce S.U.A. 
atacă Vietnamul poporul vietnamez 
are dreptul sacru de a-și apăra țara. 
Realitatea a demonstrat, a subliniat 
el, că cu cît agresorii sînt mai cruzi 
cu atît rezistența poporului sud-viet- 
namez se întărește și cu atît mai grea 
va fi înfrîngerea inamicului.

în încheierea cuvîntării sale în re
plică, șeful delegației nord-vietname
ze a subliniat încă odată că numai 
după încetarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam se poate trece 
la discutarea altor probleme intere- 
sînd cele două părți.

S-a convenit ca viitoarea întrunire 
să aibă loc miercuri la ora 10,30.

încheierea mitei
delegației 
guvernamentale 
române in Kenya

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul Agerpres Al. Pintea transmite : 
în capitala R. P. Ungare s-a deschis 
Tîrgul internațional — ediția 1968. 
La festivitatea de deschidere au fost 
prezenți membri ai guvernului R. P. 
Ungare. Luînd cuvîntul, ministrul 
comerțului exterior al țării gazdă, 
dr. Biro Jozsef, a vorbit despre posi
bilitățile oferite de această manifes
tare, devenită tradițională, pentru 
dezvoltarea comerțului internațional, 
pentru extinderea legăturilor econo
mice și a colaborării între popoare.

La actuala ediție, Tîrgul interna
țional are o suprafață de 57 000 m., 
fiind ocupată de 1 400 de expozanți 
din 36 de țări ale lumii, printre care 
și România.

După deschiderea festivă a Tîrgu- 
lui, pavilionul țării noastre a fost 
vizitat de dr. Timar Matyas, vice
președinte al guvernului R. P. Un
gare, de dr. Biro Jozsef, ministrul 
comerțului exterior, și de alți mem
bri ai guvernului și personalități o- 
ficiale ungare. La intrarea în pavi
lion, oaspeții au fost întîmpinați de 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Buda
pesta.

Printre exponatele standului româ
nesc, vizitatorii au remarcat strun
gul „Carusel 1 250", tractoare, 
diversele mașini agricole. in
stalația de foraj pentru puțuri de 
apă, utilaje electrotehnice, diverse 
mașini de sculărie și prelucrare a 
lemnului, aparate de radio și tele
vizoare, mobilă produsă de fabricile 
românești.

retragerea trupelor

Nu teritoriul 
Vietnam, ci 

a fost și este 
S.U.A. în a- 
el a descris

ACȚIUNILE
GREVISTE
DIN FRANȚA

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite : 
In Franța continuă să se desfășoa
re acțiunile greviste ale muncito
rilor în sprijinul revendicărilor lor 
pentru majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Grevele s-au extins în unele între
prinderi din sectorul public — 
transportul feroviar, al metroului 
și autobuzelor, precum și servicii 
ale P.T.T. — afectînd, în special 
regiunea pariziană.

Simbătă, au continuat manifesta
țiile studenților, care ocupă mai 
departe diferitele instituții univer
sitare. Atmosfera pare să se cal
meze. Ministrul informațiilor, 
George Gorse, a declarat la televi
ziunea franceză că primul minis
tru Georges Pompidou a conferit 
cu miniștrii afacerilor interne, ar
matelor, economiei, industriei, 
transporturilor și telecomunicațiilor 
pentru a examina situația creată 
prin mișcarea grevistă a muncito
rilor și a stabili măsurile necesare 
în vederea reducerii la minim a re
percusiunilor asupra situației eco
nomice.

NAIROBI 18 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română 
condusă de Bujor Almășan, minis
trul minelor, și-a încheiat vizita în 
Republica Kenya.

în urma discuțiilor purtate de 
delegație cu oficialitățile kenyene, 
a fost semnat un protocol privind 
colaborarea dintre România și Ke
nya în domeniile forestier, prelu
crării lemnului, minier și al agri
culturii.

Delegația a părăsit Kenya, ple- 
cînd spre Republica Zambia.

In cadrul centralei sindicale ameri
cane A.F.L.-C.I.O. s-a petrecut, în a- 
ceastă săptămînă, un eveniment deo
sebit de semnificativ. Aceasta este con
cluzia ia care ajung majoritatea comen
tatorilor cînd se referă la desprinderea 
din cadrul Centralei a unuia dintre cei 
mai importanți membri ai săi : sindi
catul muncitorilor din industria de auto
mobile, ce cuprinde 1 500 000 de 
membri. Divergenfele dintre conduce
rea A.F.L.-C.I.O., al cărei președinte 
este George Meany, și Uniunea mun
citorilor din industria, automobilelor 
(U.A.W.), condusă de Walter Reuther, 
au existat în stare latentă aproape de 
la constituirea Centralei, în 1955. In 
ultimul timp, relevă agenția U.P.I., neîn
țelegerile au dus la un conflict deschis 
între Meany și Reuther.

Desprinderea U.A.W. este determi
nată de faptul că acest sindicat deza
probă cele mai importante puncte ale 
programului impus de Centrală, pro
gram inspirat, în primul rînd, de inte
resele Casei Albe și ale patronatului. 
Sub presiunile aripii conservatoare, 
Centrala sprijină direct războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam, nu numai politic, 
ci și financiar. Pe de altă parte, mun
citorilor din întreprinderile ce execută 
comenzi 
să nu 
motiv, 
pe 
restrîngerea dreptului 
în alte sectoare ale economiei 
derate
Meany s-a pronunfat pentru introduce
rea, prin intermediul conducerii sindi
cale, a unui sistem de control guver
namental în problemele reglementării 
conflictelor de muncă. „The Times* îl 
caracterizează pe Meany ca pe un „e- 
lement conservator în domeniul social, 
un adevărat «înger răzbunător» împo
triva celor din «aripa stingă»". Iar „Le 
Monde" scrie că „președintele A.F.L.- 
C.I.O. nu a ieșit încă, din punct de ve
dere psihologic, din războiul rece".

s-a ordonat 
sub nici un 
același timp 

preconizînd 
la grevă și 

consi- 
„vitale”. Mai mult, George

militare li 
declare greve 
fiind 

tapet
pus în 

un plan

Reprezentanța permanentă 
a Cambodgiei la O.N.U. 
a adresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare, în care se ex
primă un protest hotărît împotriva 
noilor acte agresive săvîrșite de forțe 
militare americano-saigoneze asupra 
teritoriului cambodgian. în scrisoare 
se arată că forțe armate americane și 
saigoneze au pătruns în teritoriul 
cambodgian, deschizînd focul asupra 
unei așezări din provincia Prei Veng. 
Șase eiicoptere și un avion de recu
noaștere au mitraliat și au aruncat 
bombe asupra aceleiași așezări.

Manifestații anti-N.A.T.O. 
în Turcia. în cadrul unei campa
nii de protest, denumită „No to 
N.A.T.O.", studenții au organizat la 
Istanbul o demonstrație împotriva a- 
partenenței Turciei la Blocul Atlan
ticului de nord. Manifestația a fost 
precedată de un miting în cadrul că
ruia studenții au subliniat că popu
lația se opune participării țării la 
N.A.T.O. Poliția a intervenit împrăș- 
tiindu-i pe manifestanți.

Sîmbătă la prînz au sosit la
Pekin miniștrii de externe ai state
lor africane Mali, Ousmane Ba, și 
Guineea, Luis Lansana Beavogui, 
care, la invitația guvernului Republi
cii Populare Chineze, vor face o vi
zită oficială în această țară. La aero
port, oaspeții au fost întîmpinați de 
Cen I, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor externe.

Anglia va continua livrările 
de echipament militar Nige
riei. Premierul britanic Harold Wil
son a respins în Camera Comunelor 
repetatele cereri adresate guvernului 
de a pune capăt livrărilor de echipa
ment militar britanic pentru guvernul 
federal din Nigeria, unde războiul ci
vil continuă, în cadrul conflictului cu 
Biafra. Harold Wilson a precizat că 
livrările de echipament militar conti
nuă pe aceeași bază ca și în trecut, 
și că „nu există prevederi speciale" 
pentru cazul unui război.

Primul Congres Iatino-ame- 
rican de apiculiură s-a deschis, 
sub auspiciile Apimondiei, în capi-

CORESPONDENȚĂ DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

In cercurile econo
mice din capitala Japo
niei continuă să fie viu 
comentată recenta fu
ziune a celor două 
mari societăți din in
dustria otelului — „Ya- 
wata" și „Fuji Iron and 
Steel Company”. A- 
ceastă măsură este de 
natură să aibă grave re
percusiuni atît asupra 
piefei interne a otelu
lui, cît și a celei inter
naționale. In cadrul pro
cesului de puternică 
centralizare a capitalu
rilor din industria japo
neză, în detrimentul 
evident al întreprinde
rilor mici 
care dau 
sutele în 
contopirea 
celor două mari firme 
este considerată cea 
mai mare acțiune din 
ultimele decenii. „Ya- 
wata* producea anual 
11,640 milioane tone de 
o(el, iar „Fuji" 10,650 
milioane tone de ofel. 
Contopirea lor va duce 
la crearea unei societăți 
care va monopoliza 35,8

și mijlocii, 
faliment cu 

fiecare lună, 
capitalurilor

la sută din întreaga pro
ducție de otel a Japo
niei, adică peste 22 mi
lioane tone de ofel, si- 
tuîndu-se, de fapt, pe 
locul al doilea în lume 
după „U.S. Steel Co" 
(29 milioane de tone).

Motivele fuzionării ce
lor două firme sînt puse 
pe seama măsurilor 
iuafe recent în întreaga 
industrie japoneză de 
întărire a puterii ei 
competitive pe plan in
ternational. Se afirmă, 
în același timp, că fu
zionarea va ajuta la sta
bilizarea industriei japo
neze a otelului. Dar, 
în ceea ce privește 
„stabilizarea", ea ar 
urma să fie hotărîtă de 
rezultatele marii bătălii a 
concurentei. Șanse de 
reușită au, evident, în 
primul rînd, marile firme 
din acest sector. Și nu 
încape nici o îndoială că 
noul grup „Fuji-Yawafa" 
va avea asigurată o po
ziție favorabilă în prima 
bătălie, cea de pe piața 
internă.

Anunțarea hotărîri!

președinților celor două 
firme de a fuziona are 
pentru lumea economică 
japoneză și mai ales 
pentru întreprinderile 
mici și mijlocii semnifi
cația unui act de maximă 
intensificare a unei dra
me cum scrie ziarul 
„Mainichi Daily News”, 
în cercurile de afaceri nu 
se ascunde teama ca 
noua companie-mamut 
va face abuzuri, în de
trimentul economiei na
ționale și a consumatori
lor, monopolizînd în cele 
din urmă piața și dictînd 
preturile acesteia. Potri
vit unor calcule, „Fuji- 
Yawata" va fi în măsură 
să poată stabili în mod 
arbitrar preturile pentru 
60—90 la sută din pro
dusele de ofel. în acest 
fel, nu numai întreprin
derile mici și mijlocii, 
dar chiar și cele mai 
mari nu vor putea evita 
situafiile dramatice. Fir
ma „Japan Automo
bile Co", înființată în 
1891, a și dat faliment, 
zilele trecute.

Impiedicînd sindicatele afiliate Cen
tralei să acționeze în interesul satisfa
cerii revendicărilor oamenilor muncii, 
A.F.L.-C.I.O. și-a îndepărtat tot mai 
mulfi dintre membrii săi. In decurs de 
zece ani au părăsit Centrala organizații 
cuprinzînd aproximativ 3 milioane de 
muncitori.

Desprinderea din Centrală a sindi
catului muncitorilor din industria con
structoare de automobile este văzută 
în contextul unui proces de afirmare a 
potențialului clasei muncitoare ameri
cane. Waiter Reuther este considerat 
ca adeptul unor acțiuni de natură să 
apere interesele muncitorilor în fafa 
patronatului și să redea mișcării sin
dicale un rol pozitiv în viața socială a 
S.U.A. El este mai aproape de opțiunile 
majorității muncitorilor în ce privește 
drepturile cetățenești, asigurările so
ciale.

Faptul că sindicatul din industria au
tomobilelor și-a reluat activitatea de 
sine stătătoare este rezultatul presiu
nii crescînde pe care o exercită mun
citorimea americană asupra liderilor 
organizațiilor sale profesionale. In ul
timii ani, balanfa nemulțumirii oame
nilor muncii din S.U.A. s-a înclinat tot 
mai mult spre manifestații revendica
tive de amploare, depășindu-se instruc
țiunile stricte ale conducerii A.F.L.- 
C.I.O. și în pofida legii anfimuncito- 
rești Taft-Hartley. Amploarea și durata 
grevelor au crescut. O statistică întoc
mită de Ministerul Muncii și publicată 
recent la Washington arată că ele au 
totalizat 9,9 milioane zile-muncă, numai 
în primul trimestru al acestui an. Cu
noscuta grevă din industria cuprului a 
durat peste 8 luni, iar cea din indus
tria sticlei, 51 de zile. Potrivit acelorași 
calcule, anul acesta, amploarea mișcă
rii revendicative va fi mai mare d^cit 
în 1967, cînd grevele au totalizat 
41000 000 zile-muncă.

Dumitru POPA

tala Argentinei. Cuvîntul de deschi
dere a lucrărilor Congresului a fost 
rostit de prof. dr. inginer V. Harnaj 
(România), președintele Apimondiei.

Aproximativ 3 000 de învă
țători și profesori din Colum
bia au declarat grevă, cerînd 
sporirea salariilor și recunoașterea 
dreptului de organizare în sindicate 
proprii. Ca urmare a grevei, 200 de 
școli frecventate de peste 150 000 de ' 
școlari au fost închise.

Președintele R. S. Ceho
slovace Ludvik Svoboda, 
a primit vineri delegația parliirtien- 
tară finlandeză, în frunte cu V. I. 
Sukselainen, care se află într-o vizită 
la Praga. în aceeași zi, delegația a 
fost primită și de O. Cernik, pre
ședintele guvernului cehoslovac.

ITALIA

Astăzi în
fata urnelor
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ROMA 18. — Corespondentul A- 
gerpres Giorgio Pastore transmite : 
După o campanie electorală „fierbin
te" care a durat 45 de zile — italienii 
se prezintă astăzi în fata urnelor. 
Duminică și luni, aproximativ 36 de 
milioane de alegători sînt chemați 
să acorde votul lor candidaților pen
tru locurile în noul parlament.

în Panama
situația se 
menține încordată

CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager
pres). — Situația politică din Pa
nama s-a agravat din nou vineri, 
după ce un soldat din garda națio, 
nală a fost ucis cu gloanțe trase de 
persoane necunoscute, în fața Ho
telului Internațional, din plin cen
trul capitalei. In cursul nopții de 
joi spre vineri s-au semnalat, de 
asemenea, schimburi de focuri de 
armă între sprijinitorii celor 
candidați la recentele alegeri pre
zidențiale. Autoritățile au operat 
mai multe arestări și au ordonat 
întărirea patrulelor pe străzile ora
șului Ciudad de Panama.

Unele cercuri politice panameze 
menționează posibilitatea unei 
anulări a rezultatelor alegerilor 
prezidențiale ce au avut loc du
minică. Aceste rezultate nu au fost 
publicate nici pină în prezent, deși 
atît candidatul guvernamental, Da
vid Samudio. cît și cel opoziționist, 
Arnulfo Arias, pretind că au ob
ținut victoria.
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