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— Obligații gospodă
rești ale consiliului coo
perativei agricole

— Valorificați din 
plin resursele de extin
dere a exportului și de 
reducere a importului ?

Misiunea cercetării 

stiintiffce este să 
■d ■>

devțmșm șmțde 

producției

PREȚUL IN METAL
9

AL DEFECȚIUNILOR
9

DE COOPERARE
INTRE MINiSTERi

Fructificarea largă a posibilități
lor si rezervelor de sporire a gradu
lui de prelucrare 
creștere a valorii 
nute din aceeași 
fontă si laminate, 
cere a consumului 
tațea de produs, constituie 
6. ățile din industria constructoare 
de mașini o sarcină economică cen
trală. Semnificația majoră a gospo
dăririi rationale a metalului rezultă 
atît din necesitatea asigurării ce
rințelor crescînde de metal ale eco
nomiei naționale, cît și din faptul 
că aceasta reprezintă principala 
sursă de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție în uzinele 
constructoare de mașini.

Pornind tocmai de la asemenea ce
rințe de prim ordin, planul de stat 
ne 1968 a pus în fata conducerilor, a 
colectivelor întreprinderilor din a- 
ceastă ramură sarcina de a desfă
șura, în prima parte a acestui an, 
o largă acțiune de revizuire a nor
melor de consum, de precizare a 
măsurilor concrete si imediate ce se 
impun pentru diminuarea lor neîn
cetată. la un nivel cit mai apropiat 
de cel din țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Am urmărit, 
în cadrul unei anchete, cum se în
deplinește această sarcină.

— Acum, cînd acțiunea este pe 
cale de a fi încheiată, putem afirma 
că rezultatele ei sînt fructuoase 
— ne-a spus ing. Gheorghe Ionescu, 
șef de serviciu în Direcția generală 
tehnică a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Analiza a 
cuprins în întregime normele 
stat și departamentale, precum

a metalului, de 
producției obți- 

cantitate de otel, 
implicit de redu- 
de metal pe uni- 

pentru

circa 45 la sută din normele uzi
nale. ceea ce reprezintă, pe ansam
blul ramurii noastre, examinarea 
modului de folosire a peste 2 mili
oane tone metal. Cu toate 
mele de consum de metal 
cate pe 1968 sînt, în medie, 
2 la sută mai mici fată de 
rile din anul trecut, ampla
gare a rezervelor din întreprinderi 
a reliefat posibilitatea reducerii con-

că nor- 
planifi- 

cu circa 
realiză- 
investi-

Cum se îndeplinește 
sarcina privind revizui
rea normelor de consum

și economisirea meta

sumului de metal în acest an cu încă 
1,04 la sută.

— Ce reprezintă acest procent ?
— Aproximativ 21 000 tone me

tal — din care 15 200 tone lami
nate — cantitate din care se pot fa
brica 8 000 autocamioane de trei tone 
cu simplă tracțiune, 6 600 combine 
de cereale Ca, sau 6 730 tractoare 
U-650. Precizez că economiile amin
tite sînt obligatoriu de realizat. în- 
trucît cantitatea respectivă de me-

tal a fost scoasă din necesarul si re
partițiile date uzinelor pentru pro
ducția din acest an.

Efectele economice ale acțiunii de 
revizuire a normelor de consum de 
metal sînt. incontestabil, meritorii. 
Investigațiile noastre, întreprinse în 
mai multe uzine din Capitală și din 
tară, au reliefat totuși anumite ele
mente contradictorii ale acestei ac-' 
țiuni, în sensul că. alături de uzine 
în care cadrele tehnice și e- 
conomice au depus o muncă stărui
toare pentru punerea în va
loare a posibilităților reale ale pro
ducției. în altele s-a manifestat și se 
manifestă încă o mare doză de for
malism si superficialitate în acest 
domeniu. Această situație contra
dictorie este în mod elocvent ilus
trată de rezultatele din primul tri
mestru al acestui an: în timp ce 
80 de întreprinderi constructoare de 
mașini au realizat economii fată de 
normele planificate însumînd peste 
5 100 tone de metal, un număr de 
25 de întreprinderi, din această ra
mură. nu s-au încadrat în normele 
de consum planificate, consumînd în 
plus 2 426 tone metal. Cazul uzine
lor „Independența“-Sibiu. „Rulmen
tul" și „Tractorul“-Brașov. „Progre- 
sul“-Brăila, „yulcan“-București. U- 
zinei de construcții metalice si .ma-, 
sini agricole Bocșa, ale căror pro
duse au fost realizate în această 
perioadă cu consumuri mai ridicate 
de metal față de prevederi — de
monstrează că aici nu s-a acționat 
operativ și pe toate planurile pen
tru micșorarea consumurilor 
fice.

O prodigioasă activitate în 
niul gospodăririi chibzuite a
lului au desfășurat cadrele tehnice 
și economice de la uzina „Semănă
toarea" din Capitală. Tehnologul-sef 
al uzinei, ing. Petre Șerbănescu, 
ne-a prezentat cîteva din direcțiile 
în care s-a acționat eficient.

— Eforturile noastre au fost o- 
rientate în trei direcții distincte. In 
primul rînd. au fost studiate posi
bilitățile de perfecționare construc
tivă si reproiectare a unor repere 
și subansamble, avînd ca tel. pe 
lingă ridicarea performantelor teh
nice ale produselor în 
si reducerea consumului 
Cu hotărîre s-a acționat 
nul revizuirii tehnologiei
cație a pieselor și extinderii celor 
mai 
dee 
Un 
un
menite să pună ordine deplină în 
depozitarea și eliberarea materiale
lor. să contribuie la folosirea inte
grală a laminatelor si tablelor, la 
recuperarea deșeurilor din metal.

Efectele acestor eforturi, care au 
solicitat inițiativa și spiritul gos
podăresc ale unui număr mare de 
tehnicieni, ingineri și economiști din 
serviciile de concepție și din secțiile 
de producție, sînt importante. La

Ing. Nicolae PANTILIE

Ing. Florin TANASESCU 
secretar științific la Institutul de cercetări 

și proiectări pentru industria electrotehnică

cinematografiei artistice

a C.C. al P.C.R
în ziua de 23 mai 1908, a avut 

loc ședința Comisiei ideologice a 
C.C. al P.C.R. Ședința a fost con
sacrată dezbaterii problemelor 
dezvoltării cinematografiei artisti
ce românești în etapa actuală. 
Au participat tovarășii 
Ceaușescu și 
Mizil

La ședința 
au luat parte, 
vi tați regizori, 
crători din domeniul cinematogra
fiei, membri ai C.S.C.A., redactori 
șefi ai unor publicații centrale, cri
tici de artă.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul: Sergiu Nicolaescu, Ca
rol Golner, Valeriu Râpeanu, Geor
ge Macovescu, Ion Popescu-Gopo, 
Mihnea Gheorghiu, Vasile To- 
mescu, George Ivașcu, Petre Săl- 
cudeanu. Radu Beligan, Ecaterina

Nicolae
Paul Niculescu-

comisiei ideologice 
în calitate de in- 
scenariști, alți lu-

Oproiu, Ștefan Voicu, Pompiliu 
Macovei. Dumitru Popescu, Eugen 
Mândrie, Dan Hăulică, Paul Ni- 
culescu-Mizil.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comisia ideologică a stabilit ca 
problemele actuale ale producției 
de filme artistice din țara noastră 
să fie concretizate într-un mate
rial sintetic pentru a fi supus dez
baterii largi 
tutorilor, a 
blice.

Concluziile
fi supuse conferinței 
sociației Cineaștilor, 
baza adoptării unor măsuri me
nite să asigure ridicarea nivelului 
cinematografiei artistice româ
nești.

a cineaștilor, a spec- 
întregii opinii pu-

acestei dezbateri vor 
pe țară a A- 
vor sta la

nic producția în anu
mite sectoare de bază 
— construcția de mașini, 
electrotehnică, electro
nică, automatică, ener
getică, chimie etc.

Că anumite disponi
bilități și preocupări de 
perspectivă există încă 
de pe acum în rețeaua 
unităților de cercetare, 
o dovedește și expe
riența colectivului nos
tru — Institutul de cer
cetări și proiectări pen
tru industria electroteh
nică — care, concomi
tent cu satisfacerea 
unor „comenzi" curente 
ale uzinelor, inițiază și 
alte cercetări, rezultate 
din studierea realități
lor tehnico-economice 
concrete ale țării. Voi 
aminti, spre ilustrare, 
crearea unor tipuri mo
derne de aparate de co
mutație (funcționînd în 
vid sau în aer), a unor 
noi materiale (rezistive, 
electroizolante, semi
conductoare) destina
te construcției de ma
șini și aparate elec
trice, cu tehnologii
le aferente, și a unor 
scheme moderne de ac
ționări automatizate în 
tracțiune, foraj, strîns 
legate de sarcinile de 
export ale țării etc.

Totuși, se observă 
încă anumite rețineri 
din partea întreprinde
rilor în utilizarea cu 
promptitudine a unor 
rezultate ale cercetării 
vizînd perspectiva. Ke- 
leul de protecție „Mul- 
tiprot", de pildă, a fost 
experimentat cu bune 
rezultate în exploatare 
pe circa 200 de exem
plare, dovedindu-se că 
prin folosirea lui s-ar 
putea realiza rapid zeci 
si zeci de milioane lei 
economii (prin protecția 
mașinilor electrice ia 
scurt-circuite) ; această 
instalație a luat „Meda
lia de aur", la recenta 
Expoziție a inventatori
lor de ' la Bruxelles. 
Totuși, deși a fost bre
vetată în țară încă din 
1963, nici pînă în pre
zent, după trecerea a 
cinci ani, nu s-a găsit o 
posibilitate de a fi in
trodusă în producția de 
serie. între altele, o sta
tistică pe care am fă-

vizionare. Așa se face 
că în unele cazuri se 
produc adevărate „sufo
cări" cu urgențe ale in
stitutelor și centrelor 
de cercetare, că acestea 
ajung să nu mai poată 
face față tuturor solici
tărilor, iar multe din 
soluțiile pe care reu
șesc să le dea nu rezis
tă comparației cu nive
lul realizărilor mondia
le. Se dovedește astfel 
practic marea însemnă
tate pe care o capătă în 
etapa actuală
rea constantă — conco
mitentă cu 
preocupărilor la zi — 
de a contura și aborda 
din timp sarcinile și 
temele de perspectivă

Citeam, nu de mult, 
într-o revistă științifică 
cu o largă circulație in
ternațională — în legă
tură cu tendința preg
nantă în țările dezvol
tate tehnic și industrial 
de a adînci și perma
nentiza conlucrarea di
rectă dintre oamenii de 
știință și specialiștii în
treprinderilor — că u- 
niversitari și cercetă
tori au încheiat o con
venție cu unele firme 
industriale privind pre
zența și conlucrarea 
cîte patru ore pe săptă- 
mînă în uzinele și fa
bricile firmelor respec
tive. Scopul : a asigura 
o asistență științifică 
superioară, o contribu
ție mai operativă a 
științei la rezolvarea 
feluritelor cerințe ur
gente care apar în pro
ducție.

Așa cum dovedește și 
practica activității știin
țifice din țara noastră, 
astăzi este în general 
greu de imaginat o mai 
vie și mai multilaterală 
efervescență a progre
sului 
decît 
festă 
ale . _
ducției. Zilnic, s-ar pu
tea spune, au loc aici 
numeroase raționalizări 
și ameliorări ale utila
jelor, ale proceselor de 
fabricație, produselor și 
tehnologiilor, se aplică 
un volum tot mai im
portant de soluții și 
descoperiri noi — ceea 
ce impune și solicită 
angrenarea masivă și pe 
scară largă a cercetăto
rilor la activitatea con
tinuă de rezolvare a ne
voilor prezente ale pro
ducției.

Aceasta nu este însă 
singura direcție impor
tantă de preocupări a o- 
mului de știință con
temporan. Se poate con
stata chiar că antrena
rea exclusivistă a colec
tivelor de' cercetate nu
mai spre asemenea o- 
biective „la zi" — aș- 
teptîndu-se abordarea 
unor teme de perspec
tivă pînă ce acestea vor 
deveni comandamente 
stringente, ale practicii 
curente — determină 
organizarea în pripă a 
cercetărilor, facilitează 
apariția unor impedi
mente de documentare, 
dotare, finanțare, apro-

tehnico-științific, 
cea care se mani- 
în sferele largi 
economiei și pro-

orienta-
adîncirea

puncte de
vedere

legate strîns de viitorul 
imediat sau mai înde
părtat al unităților eco
nomice și de producție. 
Numai în acest fel se 
poate ajunge Ia "situația 
avantajoasă ca în mo
mentul 
cerințe 
ceasta, 
vreme, 
rată dacă nu chiar 
zolvată do către cerce
tare, cu posibilitatea 
utilizării grabnice a so
luției.

Este de la sine înțe
les că această menire 
originară a științei — 
de a fi primul și prin
cipalul promotor al 
noului în domeniul 
practicii de specialitate 
— comportă în zilele 
noastre manifestări di
ferențiate, determinate 
de posibilitățile și sar
cinile specifice ale știin
ței, de evoluțiile trecute 
și prezente" inegale ale 
diferitelor ramuri și 
discipline. în ceea ce 
privește țara noastră, 
documentele partidului 
și statului au subliniat 
că este de maximă în
semnătate ca, pe măsu
ra participării sporite a 
oamenilor de știință la 
îndeplinirea obiective
lor cincinalului, să se 
tindă ca cercetarea să 
devanseze cît mai grab-

apariției unei 
tehnice noi, a- 
prevăzută din 

să fi fost contu- 
re-

REVOLUȚIA DE LA
•4

18491848

DIN TRANSILVANIA
ia. documente ale epocii

PAGINA A ll-A

(Continuare în pag. a IlI-a)

dome- 
meta-

exploatare 
de metal. 

Si pe pla- 
de fabri-

întregii
Ea incumbă 
formează a- 

îndatorirea 
pentru con

productive și economice prece
de prelucrare la cald și la rece, 

ultim grup de măsuri au 
caracter organizatoric și sînt

nostru este o nece- 
obiectivă, decurgînd 

dezvoltarea 
sociale.

speci-

SLATINEI după

Foto : Agerpres

T ineretea

600 de ani

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Conținutul nou
9

al atribuțiilor
9

Slatina va sărbători peste 
citeva zile venerabila vîrstă 
de 600 de ani, prilej de bilanț 
al realizărilor materiale și spi
rituale ale oamenilor care au 
trăit pe aceste meleaguri. In 
același timp, evenimentul are 
loc în anul în care orașul a 
devenit reședință de județ, 
deschizîndu-i-se astfel largi 
perspective de dezvoltare in
dustrială și urbanistică.

Documente îngălbenite de 
vreme amintesc de Slatina în 
aceeași perioadă cu primele 
capitale ale Țării Românești 
— Cîmpulung, Curtea de Ar
geș. Astfel poate fi citat un 
privilegiu comercial în 1368, 
acordat de domnitorul Vlaicu 
Vodă negustorilor brașoveni, în 
care așezarea de lingă Olt, cu 
numele de Slatina, este men
ționată ca oraș. Dar istoria 
orașului este mult mai veche. 
Există indicii că el datează 
vremea formării poporului 
mân. Recente documente 
heologice stau mărturie 
viața omenească a pulsat 
din vremuri preistorice.

Procesul de urbanizare 
la bază importanți factori eco
nomici : situată la un vad al 
Oltului, la punctul de întîlnire 
dintre deal și cîmpie, Slatina 
devine un important centru 
comercial de tranzit între nor
dul și sudul țării. Pe vatra ei, 
se povestește, își dădeau întîl
nire mocanii care coborau pe 
drumurile denumite „ale sării", 
„ale țuicii" și „ale oilor", cu 
cojeni din cîmpie. Slatina este 
cunoscută, în același timp, ca 
punct de întretăiere a unor 
drumuri comerciale ce legau 
apusul de răsăritul Europei, 
devenind totodată, punct de 
vamă. Diferite monede, emise 
de țari bulgari și regi polonezi, 
ce s-au găsit aici demonstrează 
că slătinenii întrețineau legă
turi cu negustori străini.

Din paginile istoriei orașului 
luăm cunoștință de contribu

ția prețioasă adusă de locui
torii lui și ai împrejurimilor 
sale la răscoala lui Tudor, la 
revoluția de la 1848. la acțiu
nile de unire a principatelor, 
de independență și neatirnare 
a țării.

Slatina se înfățișează trecă
torului ca un oraș care păs
trează încă unele din caracte
risticile tîrgului de odinioară: 
case cocoțate pe dealuri, străzi 
înguste și întortocheate.

FUNCȚIONARULUI DE STAT legislat I

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

Perfecționarea continuă 
a structurii și stilului de 
muncă al aparatului sta
tului 
sitate 
din 
vieți 
acelora care 
cest aparat 
de a lupta 
tinua ridicare a pregătirii

(Continuare in pag. a V-a)

profesionale, pentru solu
ționarea competentă a în
datoririlor ce le revin. Pro
blema se pune cu atît mai 
stringent în etapa actuală, 
cînd sarcinile sînt mult mai 
complexe, iar atribuțiile 
celor care organizează și 
conduc viața economică și 
social-culturală pe plan 
local — considerabil spo
rite.

După cum ni se pare, no
țiunea de funcționar de stat 
este. în accepțiunea curen
tă, mult restrînsă. In ge
nere, cînd se vorbește de 
funcționari se prezin
tă doar imaginea acelora 
care lucrează la diferite 
ghișee, la starea civilă, la 
calcularea pensiei, la tine
rea evidenței unor conturi 
de bancă, etc. O asemenea 
optică înseamnă, de fapt, 
reducerea noțiunii de func
ționar doar la anumite ca
tegorii de angajați, la anu
mite servicii cu care ma
rele public ia mai frecvent 
contact în mod direct. în 
realitate, funcționari ai 
statului sînt atît cei care 
alcătuiesc organele admi
nistrației de stat, ale pro
curaturii, justiției, miliției, 
etc... dar și ai ministerelor 
și celorlalte organe centra
le, aparatul angajat al or
ganizațiilor de masă și ob
ștești. Legea fundamentală 
a tării, Constituția, în ca
pitolul „Drepturile și înda
toririle fundamentale ale 
cetățenilor", consfințind 
dreptul la asigurarea mate
rială. statornicește că aces
ta se realizează pentru 
muncitori și funcționari. 
Așadar, orice om al 
muncii care nu activea- 

în procesul 
materiale în 

muncitor este 
Atribuțiile fie-

Vedere generală a orașului Slatina

ză direct 
producției 
calitate de 
funcționar, 
căruia sînt determinate de 
funcția pe care o ocupă, în 
raport cu aceste activități, 
funcționarii făcînd parte 
din cadrul personalului de

conducere, de specialitate 
sau ajutător. Oricare ar fi 
clasificarea, aceasta nu 
schimbă cu nimic dimensi
unile și natura noțiunii de 
funcționar, nu reduce sen
sul și înțelesul noțiunii nu
mai la o categorie de an
gajați care, prin felul mun
cii lor, trebuie să presteze 
serviciul într-un contact 
mai intens sau mai restrîns 
cu publicul.

Ridicarea pe o treaptă 
superioară a organizării și 
perfecționării organelor e- 
conomice, administrative și 
culturale, corespunzător e- 
tapei de desăvîrșire a con
strucției socialiste, nu este 
un scop în sine. Toate a- 
ceste măsuri au în vedere 
satisfacerea nevoilor me
reu crescînde materiale și 
spirituale ale celor ce mun
cesc, elementul om. în e- 
sență, organele statului, 
care traduc în practică mă
surile de îmbunătățire și 
perfecționare a întregii 
vieți sociale, au în vedere 
muncitorul și funcționarul 
în sensul larg și complet 
al cuvîntului.

Calitatea muncii, capa
citatea și competența func
ționarului sînt determinan
te în realizarea grandioase
lor sarcini de desăvîrșire a 
unei societăți noi, socia
liste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul la 
Conferința Națională a par
tidului, arăta : 
de dezvoltare 
găsim, mersul 
pinde în mod 
nemijlocit de 
competenta oamenilor, 
capacitatea lor de a stă- 
pîni mijloacele de produc
ție mereu mai perfecționa
te, de priceperea de a ad
ministra bogățiile țării, a- 
vuția națională, de recep
tivitatea la tot ce e mai 
non și înaintat, de puterea 
de a ține pasul cu progre
sul mondial*'. Esențială este 
deci, în îndeplinirea înda-

„In stadiul 
în care ne 
înainte de- 
hotărîtor și 
calitatea și 

de

toririlor fiecărui funcțio
nar, creșterea continuă a 
nivelului cultural și 
logic, perfecționarea 
treruptă a calificării 
fesionale. Trebuie să 
pară pentru totdeauna fi
gura acelui funcționar ires
ponsabil, a cărui unică pre
ocupare este nu aceea de a 
rezolva problemele ce-i re
vin, ci de a se acoperi cu 
cît 
de 
cii 
O 
fost și este generată încă 
de lipsa de pregătire a unor 
funcționari, permanent de
pășiți de obligațiile de ser
viciu. După cum trebuie să 
dispară tipul funcționaru
lui arogant, subiectiv, lip
sit de sensibilitate și re
ceptivitate față de cei ce 
i se adresează, trăsături 
care imprimă un caracter 
discreționar întregii sale 
activități. Exigențele eta
pei actuale impun să avem 
peste tot — începînd de la 
instituțiile centrale pînă la 
cele comunale — funcțio
nari capabili, care înțeleg 
să pună pe baze etice, de 
civilizație și respect re
ciproc, raporturile și dialo
gul lor cu cetățenii, cu toți 
cei din jur, oameni demni 
și culți, cu o viziune largă, 
atotcuprinzătoare, asupra 
problemelor construcției 
socialiste în general și a 
propriului sector de acti
vitate în special. Avem ne
voie de oameni capabili să 
acorde atenție studierii te
meinice a realității, pu- n 
ternic ancorați în mase, a H 
căror experiență și înțe- [j 
lepciune să o poată cap- 
ta și valorifica în interesul fi 
colectivității. Asemenea H 
trăsături fundamentale tre- “ 
buie să constituie singurul fl 
criteriu de încadrare în H

ideo- 
neîn- 
pro- 
dis-

SM!»

mai multe semnături, 
fapt „plăpumi" ale fri- 
și lipsei de răspundere, 
asemenea atitudine a

Conf. dr. Adam POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

! 
I

Rezultatele alegerilor parlamenta
re de la 19—20 mai rețin atenția 
cercurilor politice și a opiniei pu
blice. Noua configurație a Camerei 
deputaților este următoarea : Parti
dul Democrat-Creștin (P.D.C.) —
266 mandate ; Partidul Comunist Ita
lian (P.C.I.) — 177 mandate ; Parti
dul Socialist Unificat (P.S.U.) — 91 
mandate; Partidul Liberal — 31
mandate ; Partidul Socialist al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.) — 23 man
date ; Mișcarea Socială Italiană 
(neofascist) — 24 mandate ; Parti
dul Republican (P.R.) — 9 manda
te ; Partidul monarhist — 6 man
date ; Mișcarea germanofonă din 
Alto Adige — 3 mandate.

Din cele 20 de locuri de deputați 
pierdute de partidele de extremă 
dreaptă și de către P.S.U., comu
niștii au cîștigat 11, democrat-cre-ș- 
tinii 6. iar republicanii 3. D&A', re
prezentarea stîngii — P.C.I.,
P.S.I.U.P. ; P.R. — în Camera de- 
putaților a sporit cu 14 locuri. în 
Senat, din cele 8 locuri pierdute de 
partidele de extremă dreaptă. au 
revenit, cîte două, Partidului Comu
nist, P.S.I.U.P., Partidului Republi
can, Partidului Democrat-Creștin. 
Așadar, și la Palazzo Madama (se
diul Senatului) forțele de stînga 
cîștigă 6 din cele 8 locuri pierdute 
de extrema dreaptă. în compoziția 
noului Senat irtră : Partidul Demo
crat-Creștin — 135 de locuri ; Partidul 
Comunist — 87 ; P.S.I.U.P. — 14 ; 
P.S.U. — 46 ; Partidul Republican — 
2 (reprezentat pentru prima oară).

Este unanimă aprecierea că rezul
tatul scrutinului a modificat rapor-

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN DOCUMENTE ALE EPOCII
Parte integrantă a Revoluției de la 1848 în Țările Române, revoluția de 

Ia 1848—1849 din Transilvania constituie unul din episoadele cele mai de 
seamă din istoria modernă a țării noastre.

In Transilvania, asuprirea socială, determinată de menținerea rînduie- 
lilor feudale, se împletea cu asuprirea națională — românii, care constitu
iau majoritatea populației, fiind lipsiți de drepturi, nerecunoscuți ca națiune 
de nobilimea maghiară ți protipendada habsburgică. Emanciparea națio
nală, ștergerea iobăgiei, fără despăgubiri, desființarea privilegiilor feu
dale, libera dezvoltare a industriei și comerțului ș.a. au constituit obiecti
vele majore pentru care au luptat masele largi populare.

Punctul culminant al evenimentelor petrecute în Transilvania l-a con
stituit Adunarea Națională de la Blaj din 3—5 mai, în cadrul căreia a fost 
adoptat programul revoluției. Dînd o înaltă apreciere acestui moment, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta: „Pentru totdeauna vor rămîne în istoria 
poporului român, în inima lui, cei care, pe Cîmpia Libertății, ca și în alte 
locuri, s-au ridicat la luptă pentru cauza și înfăptuirea aspirațiilor sale" 
Printre momentele de seamă ale revoluției au fost și adunările populare 
din 3—13 septembrie de la Blaj, cea de la Lugoj din 10 iunie, întrunirile 
populare de Ia Lutița, în octombrie și Sibiu în decembrie. Un loc important 
au ocupat, de asemenea, luptele din Munții Apuseni sub conducerea lui 
Avram Iancu, Simion Balint, Ion Vlăduțiu ș.a. Numeroși revoluționari s-au 
situat pe poziția înaintată de a nu accepta schimbarea unui jug național cu 
altul, și nici simple modificări, prin care vechiul regim al asupririi sociale 
și naționale s-ar fi perpetuat, ci abolirea definitivă a acestuia.

Deși înăbușită, revoluția a zdruncinat serios orînduirea feudală, a con
tribuit la întărirea spiritului de luptă al asupriților, aducînd în același timp 
pe prim-plan problema fundamentală a Țărilor Române — unirea lor într-un 
singur stat național, independent. Aspect din timpul Adunării Naționale de la Blaj din 3—5 mai 1848

Un răsunet
la lume 
de roman 
cu fală-un nume

(fragment)
Acum ori niciodată să dăm dovezi 
Că-n aste mini mai curge un sînge 
Și că-n a noastre piepturi păstrăm
Triumfător în lupte, un nume de Traian !
Inalță-ți lata frunte și cată-n giur de tine
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; 
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stine, 
Bătrîni, bărbați, juni, tineri, din munți și din cîmpii!
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, 
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Viață-n libertate ori moarte strigă toți.
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Și oarba neunire la Milcov și Carpați!
Dar noi, pătrunși la suflet de sînta libertate, 
Jurăm că vom da mina să fim pururea frați !

1848

ANDREI MUREȘEANU

AVRAM IANCU: „Unicul dor 
al vieții mele e să-mi văd na
țiunea mea fericită, pentru care 
după putere am și lucrat pînă 
acum...".

„Programul revendicărilor

iunii române"
In timpul puternicei efervescențe revoluționare a fost elaborat 

programul revendicărilor — in 16 puncte — citit la Adu
narea națională de la Blaj, la 4 mai de către A. Tr. Laurian 
și votat cu entuziasm de către participanți. „Punturile națiunii române 
transilvane". cum a fost denumit acest program — pe care-l repro
ducem mai jos — corespundea prin conținutul său momentului isto
ric, vizînd atit satisfacerea aspirațiilor naționale, cit si lichidarea 
orinduirii feudale si dezvoltarea orînduirii capitaliste în ascensiune.

...Cu toate falsificările conscriptu- 
lui din 1820, cu toată rapacitatea 
executată de atunci încoace, totuși 
pînă în anul 1846—1847 mai erau in 
Transilvania un număr considerabil 
de locuitori țărani, care aveau în 
mîinile lor cite 20—30 pînă la 40 ju- 
gere sau fălci din Ardeal (de cite 
1 600 stînjeni pătrată de Viena); în 
tot cazul, majoritatea iobagilor nu
miți si colini posedă cite 10 pină la 
20 jugăre, agric. și fenație, pă- 
mînt bun. iar în ' unele ținuturi și 
mai mult. Vedeai în cele mai multe 
comune rurale destui economi cu 
cite 8 boi buni, cu cite 2 cară, 2 plu
guri, asa că cu 4 boi se afla mai tot
deauna în robota boierească cite 
2—3 zile în săptămînă, adesea însă 
minat în continuitate cite 3—4 săp
tămâni, iar cu 4 își lucra pe sama sa 
si era ferice de acel econom care 
avea feciori vigurosi ca să-și poată 
împărți brațele intre robie si între 
economia sa. Acele moșioare țără
nești i se părură dietei din 1846 prea 
veste măsură de mari, deși vedea 
bine că, înmulțindu-se familiile cul
tivatorilor, tot boierii împărteau se
siunile colonicale in două și trei 
părți, apoi totuși storcea robia de 
cite două zile în săptămînă după 
fiecare parte.

Așadară, dieta, spre a răpi pămînt 
cit mai mult de la popor, zise cu 
adevărat că ia de temelie conscrip- 
țiunea și clasificațiunea. bună, rea. 
de la 1819 pînă în 20 și așa împărți 
tot teritoriul Transilvaniei după ca
litatea sa în patru clase : dară apoi 
într-un suflet micșoră sesiunile co
lonicale iobăgești...

Tot prisosul agrilor si al tinetelor 
cite se afla în mîinile poporului se 
decise să treacă 
șilor.

Pentru 
gii erau 
vitele de . 
In caz cînd colonul nu s-ar ajunge 
cu atîta loc, se ia de la boier, pe 
lingă învoială. în arendă, chirie sau 
în ■parte. In același urbariu jelerilor 
li se dau numai 
căscioara si alt 
atîta să facă 18 
era pe fată : de 
riat cit se poate 
tru ca să aibă 
niile boierești fără nici o plată, și || 
apoi aceiași proletari, lipsiți de orice 
avere, să fie siliți a-șl cumpăra mă- H 
măliga tot de la boier; dar ne bani ? y 
de unde ? Nu pe bani, ci pe muncă » 
înzecită. Așa-numiții sub inquilini, 0 
care se numeau, sărmanii, în bat- B 
jocură lipituri, șezători pe la cite un » 
iobag, fură obligați să facă cite 6 zile 3 
pe an boierului, nu iobagului. “

...Se mai luară și alte măsuri pen- n 
tru locuri de pășune, pădurit. tăiat H 
de trestie ș.a. Asemenea se regula si ” 
chestiunea asa-numitelor drepturi de h 
regale, precum cîrciumăritul. fiertul sj 
de vinars și bere, măcelăritul. moră- 
ritul, deschidere 
ghindărit, pescuit, păsării, tinere de 
tirguri. mai toate 
fidie. tot numai în folosul clasei pri- R 
vilegiate si spre minarea poporului, h 
Darea decimei si a nonei încă fură 
susținute din nou în toată puterea H 
sa. cu prea putină exceptiune. pre- g 
cum, de exemplu, ca din a doua 
cositură (otavă) să nu se mai ia de- | 
cimă. Dar decima de miei. iezi, pur- g 
cei. stupi să se ia ca si din cereale, 
iar femeile să ducă doamnei pe fie- h 
care an cîte 2 găini, 2 pui. 20 ouă y 
și să-i toarcă cîte 6 punți de cînepă 
sau in ori să-i dea decima de cînepă | 
sau in în natură... Pentru comasa- | 
țiuni si segregațiuni se aruncă te- 
melii largi și cu plan bine precuge- | 
tat. asa încît cel cu ochii limpezi | 
poate să vadă că încercările actuale 
de comasațiune se află în legătură ra 
strînsă cu urbariul din 1846—1847 si g 
că toată zbuciumătura de astăzi nu 
are alt scop decît să împingă tara | 
îndărăt la 1847. g

1. Națiunea română, răzimată pe 
principiul libertății, egalității și fră
ției, pretinde independența sa națio
nală în respectul politic, ca să figu
reze în numele său, ca națiunea 
română să-și aibă reprezentanții săi 
la dieta țării în proporțiunea cu nu
mărul său, să-și aibă diregătorii săi 
în toate ramurile administrative, ju
decătorești și militare în aceeași 
proporțiune, să se servească de limba 
sa în toate trebile (cauzele—n.n.) ce 
se ating de dînsa, atit în legislație, 
cît și în administrație. Ea pretinde 
pe tot anul o adunare națională 
generală...

2. Națiunea română pretinde ca 
biserica română, fără distincțiune de 
confesiune, să fie și să rămînă liberă, 
independentă de la oricare altă bi
serică, egală în drepturi și foloase 
cu celelalte biserici ale Transilva
niei...

3. Națiunea română, ajungînd la 
conștiința drepturilor individuale 
omenești, cere fără întîrziere des
ființarea iobăgiei fără nici o despă
gubire din partea țăranilor iobagi 
atit în comitate, cît și in districte, 
scaune și granițe militare. Cere, tot
odată, și desființarea dijmelor ca a 
unui mijloc de contribuire împedecă- 
tor economiei.

4. Națiunea română poftește liber
tatea industrială și comercială cu ri
dicarea țehurilor (desființarea bres
lelor — n.n.) și a privilegiuirilor și

a tuturor piedicilor și stavilelor co
merțului cu țările vecine, de care 
se ține desființarea vămilor la gra
niță.

5. Națiunea română poftește că 
dajdea (darea — n.n.) ce s-a pus 
de Ia un timp încoace asupra vitelor, 
care din pricina strîmtorii hotarelor 
gremiale (comunale — n.n.) se țin 
și se pasc în țările vecine cu mari 
cheltuieli, nespusă greutate și însuși 
pericolul vieții, ca o vederată piedică 
a industriei și a comerțului activ, 
să se șteargă.

6. Națiunea română cere desființa
rea dijmei, adică a zeciuielii (Zehend) 
metalelor create în patria aceasta, 
care dijmă e o adevărată piedică 
pentru lucrarea minelor. La toți 
proprietarii de fodine (mine — n. n.) 
fără osebire între urburari (proprie
tari de mine — n.n.) și metalurgi 
(lucrători și mici proprietari — n.n.) 
să li se dea același drept în privința 
măsurei hotarelui fodinei.

7. Națiunea română cere libertatea 
de a vorbi, de a scrie și a tipări 
fără de nici o cenzură...

8. Națiunea română cere asigura
rea libertății personale ; nimenea să 
nu se poată prinde sub vreun pre
text politic. Cu aceasta dimpreună 
cere libertatea adunărilor, ca oamenii 
să nu cadă la nici un prepus (bănu
ială — n. n.) dacă se adună numai 
să vorbească și să se înțeleagă...

9. Națiunea română cere tribunale

dc jurați (Jurye) cu publicitate, în 
care procesele să se facă verbal.

10. Națiunea română cere înarma
rea poporului, sau gardă națională 
spre apărarea țării în Iăuntru și din 
afară. Miliția română să-și aibă ofi
țerii săi români.

11. Națiunea română cere denumi
rea unei comisiuni mixte, compusă 
din români și alte națiuni transilvane, 
pentru cercetarea cauzelor de me- 
suine (de hotărnicie — n.n.) a mo
șiilor și pădurilor, de ocuparea pă- 
mîntului comun și a sesiunilor colo
nicale (parcelelor țărănești — n.n.).

12. Națiunea română cere dotarea 
clerului român întreg din casa sta
tului (visteria statului — n. n.) în
tocmai ca cierurile celorlalte națiuni.

13. Națiunea română cere înființa
rea școalelor române pe la toate 
satele și orașele, a gimnaziilor, insti
tutelor militare și tehnice și a semi
narelor preoțești, precum și a unei 
universități române, dotată din casa 
statului în proporțiunea poporului 
contribuant, în dreptul deplin de a-șl 
alege directorii și profesorii...

14. Națiunea română pretinde pur
tarea comună a sarcinilor publice 
după starea și averea fiecăruia și 
ștergerea privilegiilor.

15. Națiunea română poftește să 
se facă Constituție nouă pentru 
Transilvania, prin o adunare consti
tuantă a națiunilor țării, care Con- 
stituțiune să se întemeieze pe prin
cipiile dreptății, libertății, egalității 
și fraternității ; să se lucreze codice 
noi și civile, penale, comerciale etc, 
tot după acele principii.

16. Națiunea română cere ca con
locuitoarele națiuni nicidecum să nu 
ia în dezbatere cauza uniunii cu 
Ungaria pînă cînd națiunea română 
nu va fi națiune constituită și orga
nizată cu vot deliberativ și decisiv, 
în Camera legislativă. Iar, din contră, 
dacă dieta Transilvaniei ar voi to
tuși a se lăsa la pertractarea acele
iași uniuni, de noi fără noi — atunci 
națiunea română protestează cu so
lemnitate.

Mirturii despre 
Adunarea Națională 
de pe Cîmpia Libertății
NICOLAE BĂLCESCU: Nemu
ritor e sufletul națiilor

Cetățeni,
Una din faptele cele mai minunate 

ale acestui minunat al XIX-lea veac 
fără îndoială că e deșteptarea na
ționalității române în Ardeal după 
un somn greu într-un jug ce de o 
mie de ani o împovăra. Niciodată 
o nație mai multă vreme în robie 
cumplită nu zăcu I Niciodată o nație 
robită mai repede și într-un timp 
mai scurt nu se deșteptă!.., Mai 
puțin de un veac fu deajuns acestora 
spre a scutura acel greu și învechit 
jug. înviere de minune intr-adevăr 1 
Dovadă puternică că nemuritor e 
sufletul națiilor și că sfînt, dumne
zeiesc și nepieritor e dreptul lor... 
Zi de 15 mai 1848 ! Zi de lumină, 
de libertate și de mărire română, 
te pomenim și te serbăm cu drag ! 
Tu minunași lumea și arătași că 
nația română e matură, vrednică de 
libertate, vrednică de a intra în 
frăția cea mare a națiilor. în analele 
române, altă zi nu strălucește ' mai 
frumos decît tine și cea asemenea 
ție, sora ta iubită, ziua de 11 iunie 
1848 a poporului din București. Te 
pomenim și te serbăm cu drag, o, 
zi măreață I Căci întîiași dată auzi
răm atunci un popor întreg răspun- 
zind celor ce vorbeau de Unirea 
Ardealului cu Ungaria prin această 
strigare : „Noi vrem să ne unim cu 
țeara".

(Discurs rostit la Paris la 3/15 mai 
' 1851)

JAKAB ELEK: 0 masă 
imensă de oameni înfăți- 
șînd Daoo-România

Această masă imensă de oameni, 
care se ridicase spre prînz la 25— 
30 000, părea o mare liniștită, pe a 
cărei suprafață nu se zărea nici cel 
mai mic val, în a cărei adîncimi 
nu se putea bănui nici cel mai mic 
indiciu de agitație. Armata, nu multă 
la număr, a stat toată ziua la locul 
indicat, cu armele așezate piramidă, 
în deplină liniște; aproape nici nu 
se putea observa că aici e atîta 
popor intrunit pentru prima oară 
în viața lui cu scop de consfătuire 
politică. Intr-adevăr, atit de numeros, 
un popor cu o astfel de cultură poli
tică și o consfătuire politică 1 O ase
menea idee n-a putut fi concepută 
decît în aceste vremuri tulburi... 
Ziua aceasta a fost cu totul revela
torie : (poporul) tăcea și asculta, 
observa și închidea în sine cele 
auzite ; fiecare, dacă își împărtășea 
confidențial părerile cu vecinul său. 
Am cutreierat cu tovarășii mei tot 
cîmpul... N-am observat răceală sau 
vreo schimbare în sentimentele po
porului... Seara însă, Blajul și Cîm
pia Libertății au apărut în altă pers
pectivă. S-au organizat iluminație, 
s-au improvizat transparente înfă- 
țișind Daco-România...
(„Contribuții la istoria luptei noastre 
pentru libertate. Amintiri din 
1848—1849“. Budapesta. 1880).

ȘT. LUDWIG ROTH: 0 idee 
adînc înrădăcinată în ini
mile tuturor

SIMION BĂRNUȚIU: „Maies
tatea poporului român e însăși 
potestatea supremă, ceea ce se 
cuvine lui și numai lui în toată 
întinderea teritoriului său, a in
divizilor săi".

în mîinile neme-

cei 400 stînjeni cu j| 
nimic, iar pentru _
zile pe an. Scopul H 
a crea un proleta- | 
mai numeros, pen- „ 

cine cultiva dome- 0

de balte, vînat.

însd cu rara per-

(Din „Urbarialele 
în Transilvania'1)

SIMION BĂRNUȚIU:

Â BĂTUT TOTDEAUNA
moșioare. ioba- 

să facă 52 zile cu
acele 

obligați 
plug sau 104 zile cu palma. BERMB

I
Cei peste 40 000 de participanți la Adunarea Națională de pe Cîmpia 
Libertății din Blaj au adoptat la 3 mai în unanimitate următorul jurămînt 
prin care se legau să lupte fără preget pentru drepturile și interesele 
națiunii române, pentru egalitate, și frățietate cu celelalte naționalități.

FRAȚI ROMÂNI !
Cine să nu se închine înaintea 

înălțimii omenești cînd se uită la 
această adunare măreață, care face 
să salte de bucurie inima fiecărui 
român bun și insuflă respect și 
spaimă celor ce nu vor libertatea 
oamenilor și urăsc pe români !...

Ce judecați, fraților, o ginte în
treagă să nu presimtă pericolul ce i 
se amenință, un popor întreg să steie 
nemișcat ca piatra, cînd îi bate oara 
fericirei și să tacă ca un surd și 
mut... Aceasta ar fi un lucru contra 
naturii și de tot cu neputință ; ini
ma românilor a bătut totdeauna pen
tru libertate și iacă-i vedea și acum 
cu multă bucurie cum s-au deștep
tat și cu ce uniune minunată s-au 
legat că nu vor mai suferi ca să-i 
calce în picioare alte națiuni: ei 
se adunară cu cuget de a-și (re)vin- 
dica drepturile...

Și cine să nu se miște acum, care 
popor să nu se aprindă de acest 
spirit dumnezeiesc ce anunță căde
rea servituței la toate popoarele, re
nașterea Europei prin libertate ?...

O, de v-ar face cuvîntul meu ca 
asa să simțiți cei 944 de ani ai umi
lirii românilor, cum simte șerbul o zi 
de domnesc în care a lucrat de di
mineața pînă seara flămînd, ars de 
sete și bătut ! O, de v-ați înfiora 
de această leșinare lungă a națiunii 
noastre, ca și cînd ar fi căzut numai 
ieri la rîul Căpușului domnul nos
tru Gelu !...

Experiența părinților noștri "cea de 
o mie de ani ne va arăta ce cere 
astăzi de la noi onoarea națiuni^ ro
mâne și ne va învăța totdeodată ce 
să facem ca să punem fundament 
sigur la fericirea gintei noastre pe 
viitor !...

Eu zic că libertatea cea adevărată 
a oricărei națiuni nu poate fi de
cît națională... Dacă e drept că per
soanele nu-și pierd natura cînd se 
leagă într-un corp național cu limbă 
și datine comune și iată că tot 
aceiași vom fi constrînși a zice și 
de națiune ce zicem de o persoană 
singură : că libertatea națiunii încă 
e legată strîns cu persoana ei. ca și 
a persoanelor firești dacă nu mai 
strîns ; libertatea națiunii încă poar
tă tipul națiunii, cum poartă liber

tatea personală tipul persoanei omu
lui ; națiunii încă i-a dat natura 
forme precum persoanelor firești ; cu 
persoana națiunii deodată se naște 
și libertatea ei. ca și a persoanelor 
singuratice, și cu persoana dim
preună se stinge. Tot ce ajută si 
împiedică persoana ajută și împie
dică libertatea națiunii, tot ce lă
țește libertatea, aceea crește prețul 
și înaltă demnitatea națiunii... pen
tru libertate își pune averea si via
ta. libertatea e coarda inimii ei cea 
mai personală, proprietatea ei cea 
mai națională, inima ei, sufletul ei. 
ornamentul ei !...

Dacă e nimicită libertatea poporu
lui fără de naționalitate, e nimicită 
totdeodată și cultura și fericirea ace
luia, fiindcă fără de libertate nu e 
cu putință cultura...

Poporul, care cunoaște că lumina 
științelor și a artelor mai mult nu 
poate fi proprietatea unor clase pri
vilegiate, ci trebuie să se facă bun 
comun a toată națiunea, acela tre
buie să facă din cultură negoț co
mun a toată națiunea. Să cercăm 
la popoarele luminate care sînt mij
loacele culturii ? Și vom afla că acele 
sînt scoalele și institutele naționale 
pentru științe și arte, iară mijlocul 
culturii politice în specie îl aflăm 
în universități ; universitățile nu 
sînt nicidecum mijloc arbitrar, ci 
sînt un mijloc necesar, dictat de 
aceeași indegință firească a popoa
relor chemate la viața politică care 
i-au învățat pe oameni a semăna 
și a coace ,pîne ca să trăiască : nu
mai de la universități se poate aș
tepta jurisprudență luminată, de la 
școale și institute naționale cultura 
națiunii ; însă, chiar pentru că cul
tura e puterea cea mai tare pe pă
mînt și e o cetate nouă a unității 
naționale, națiunea întreagă trebuie 
să-și împreune puterile pentru ridi
carea acestor așezăminte si să facă 
negoț comun din cultură...

...Națiunea adunîndu-se din toate 
părțile la această sărbătoare a li
bertății... să proclame libertatea și 
independenta națiunii române.

(Spicuiri din discursul rostit 
în Catedrala Blajului)

Jur... ca român voi 
susținea totdeauna națiu
nea noastră română pe 
calea dreaptă și legiuită, 
și o voi apăra cu toate 
puterile în contra orică
rui atac și. asupriri ; nu 
voi lucra niciodată ' în 
contra drepturilor și a 
intereselor națiunii româ

ne, ci voi ținea și voi 
apăra legea și limba 
noastră română, precum 
și libertatea, egalitatea și 
frățietatea: pe aceste 
principii voi respecta 
toate națiunile ardelene, 
poftind egala respectare 
de la dînsele, nu voi în
cerca să asupresc pe ni

menea, dar nici nu voi 
suferi să ne asuprească 
nimenea; voi conlucra 
după putință la desfiin
țarea iobăgiei, la eman
ciparea industriei și a 
comerțului, la păzirea 
dreptății, la înaintarea 
binelui umanității, al na
țiune! române și al pa
triei noastre.

...Marea mulțime care s-a adunat 
acolo avea, ce-i drept, mai mult do
rința să afle în sfirșit eliberarea de 
robotă, dar fiecărui om care a umblat 
cît de cît într-o școală i-a încolțit 
îndată și nădejdea ca naționalitatea 
proclamată să fie trainică; pînă la 
urmă, ideea de naționalitate era atit 
de adine înrădăcinată în inimile tu
turor, încît ea nu va mai putea fi 
vreodată stîrpită. Mulțimea îmbră- 
țișă acest crez al naționalității atit 
de călduros, strîngindu-l la inima 
ei entuziastă, ca și stegarul rănit 
pe cîmpul de luptă, care, simțind 
apropierea morții, se înfășoară în 
drapel; dacă cu viața nu-l mai 
poate apăra, cel puțin să-l acopere 
cu trupul atunci cînd va cădea. Acest 
sentiment puternic de a trăi și a 
muri pentru naționalitatea lor l-au 
exteriorizat și l-au consfințit cu nu
mele de român ; și unde este puterea 
care să le poată lua această națio
nalitate, unde se află dreptul care 
ar putea să le-o conteste ?...

(„Românii" în „Transilvania", 1848, 
nr. 48, din 16 iunie)

GEORGE BARIȚIU: „Unirea 
și uniunea națională sînt bunuri 
mari, importante și însuflețitoa- 
re, care nu cer mai mult decît 
voința tare de a fi și a rămînea 
un singur popor...".

SCRISOAREA LUI AVRAM IANCU:

Libertate, egalitate, frățietate!
Revoluționari din cele trei țări române: Nicolae Bălcescu, Alecu 

Russo, Cezar Bolliac, Eftimie Murgu, Aloisiu Vlad, Al. Buda, Ion 
Dragoș, Sigismund Pop. alături de revoluționari de alte naționalități 
ca Teleki Lâszlâ, Petofi Săndor, Șt. Ludwig Roth, Anton Kurz, Maxi
milian Moltke ș.a. au depus intense eforturi pentru crearea unui front 
comun al tuturor naționalităților asuprite din imperiul habsburgic 
in lupta pentru eliberare națională și socială. Această năzuință se 
degajă puternic și din scrisoarea de mai jos a lui Avram Iancu.

FRAȚILOR MAGHIARI 1
Ascultați cuvintele purcese din 

adîncul sufletului unui român sin
cer. Aceste sfinte principii ne tre
ziră din adîncirea în care ne apă- 
sară barbarii sute de ani ; pentru 
acestea am ridicat cereri la locurile 
cuvenite; pentru acestea ca să ne 
fie recunoscute, am ridicat arme, 
ne-am vărsat sîngele, și a ni-1 vărsa 
pentru libertate sîntem rezoluți pînă 
va mai curge sînge în vinele noas
tre.

Fraților ! credeți-ne nouă, că noi 
prea luminat vedem, și prea hotărît 
credem, că în aceste două patrii 
surori maghiarul de existență și 
viitor nu poate vorbi fără român, 
nici românul fără maghiar...

Amîndouă părțile vedem că perico
lul ne amenință încă de aproape, și 
totuși nu ne putem înțelege. Nu 
știm din ce pricină pizma, sau doară 
superbia, își învîrte sabia între noi 
și voi, ca neci în agonie să nu pu
tem vorbi de aproape.

Noi cu durere privim la scena ce 
s-a întîmplat în această patrie și 
în care noi am fost siliți a lua cea 
mai mare parte, însă să credeți, dom
nilor. că răscularea noastră nu s-a 
întîmplat prin amăgirea Austriei 
(după cum dv rău sînteți informați), 
ci pe noi ne-a răsculat nerecunoaș- 
terea naționalităței politice, tiraniile

și barbariile conservativilor și aris
tocraților transilvani, maghiari, cari 
poporul în această epocă nu le-a 
mai putut suferi, și de cari inteli
gența s-a scîrbit cu totul ; am fost 
siliți a ridica arme, a le purta în 
contra aceleia care mai departe ne 
tirănește. și se vede a ne apăsa 
existența politică, despre ce va măr
turisi istoria, punînd vină cui va fi 
drept.

Fraților l Spiritul de care e pă
trunsă și însuflețită Europa, cu un 
impuls mai elastic străbate la su
fletul nostru decît la al oricărei na
țiuni care a mai văzut pînă acum 
raza libertății; libertate, egalitate, 
frățietate, aceste principii sînt de
viza noastră, acestea tezaurul și cel 
mai sfînt obiect, pentru care și cu 
care trăind, sîntem gata a da mîna 
cu cei mai nedumeriți contrari ai 
noștri și a le promite cel mai sin
cer ajutor ce se poate aștepta de Ia 
vreun popor european, iară de aces
te principii lipsiți, cu cea mai băr
bătească seriozitate sîntem hotărît,i 
din început a ne băltui sîngele pînă 
la cel din urmă român... Firea ne-a 
așezat în una patrie, ca împreună 
să asudăm cultivînd-o și împreună 
să gustăm dulceața fructelor ei... 
Convlnge-veți deplin că între noi 
și voi armele niciodată nu pot ho
tărî...
Cîmpeni, 15 iulie 1849.

„Opinia guvernului ungar pre
cum și a patrioților care au condus 
și conduc mișcarea liberală în Ro
mânia (Moldo-Valahia) e că na
țiunile maghiare și română sînt 
destinate prin poziția lor topogra
fică, prin asemănarea intereselor 
lor și mai ales prin primejdia de 
care sînt amenințate ambele na
țiuni... să se ajute reciproc șî să 
se lupte sub același drapel... apă- 
rînd libertatea... Aceste considera
ții au făcut ca patrioții moldo-va- 
lahi să propună guvernului ungar 
de a Ie permite să formeze o le
giune pentru a se lupta în Unga
ria împotriva Austriei... care ame
nință libertatea comună. Guver
nul ungar a acceptat această 
cerere...

Legiunea... se obligă să se lupte 
pentru libertate și independență, 
niciodată insă împotriva naționa
lității (drepturilor naționale ale) 
unui popor oarecare..."

Agentul emigrației române
N. BĂLCESCU 
Delegatul special al emigrației 
C. BOLLIAC

Aprobat în principiu 
L. KOSSUTH 
Guvernatorul statului 
ungar

(Din „Tratatul pentru formarea 
legiunii române", încheiat la 
14 iulie 1849)

EFTIMIE MURGU : „Fraților, 
fiți cu inimă și stați cu toții 
pentru libertate. Dumnezeul li
bertății s-a deșteptat, el prive- 
ghează peste soarta popoarelor".

AL. PAPIU-IL ARIAN: „Să 
aruncăm veșmîntul sclaviei, să 
sfărîmăm cătușele servitutii. 
Șerbi nu mai vrem să fim“.

Pagină alcătuită
de Ion SPALAȚE1.U
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între două adunări generale. în 
cooperativele agricole se ivesc multi
ple probleme, care necesită o rezol
vare operativă și competentă, pentru 
a se asigura desfășurarea în cele mai 
bune condiții a procesului de produc
ție. După cum se știe, conform statu
tului cooperativei agricole, această 
sarcină revine consiliului de condu
cere. Do modul în care membrii con
siliului reușesc să rezolve proble- 
njsla. concret si operativ, depinde, în 
r. ' e măsură, dezvoltarea unității 
respective, sporirea producțiilor si a- 
sigurarea unor venituri tot mai mari 
pentru membrii cooperatori.

Nu este de loc întîmplător că mem
brii cooperativelor agricole Dor Mă
runt si Gheorghe Doja din județul 
Ialomița obțin, an de an. venituri 
de cîte 40—50 lei la ziua de muncă 
si chiar mai mult. Consiliile de 
conducere ale acestor unități se în
trunesc ori de cîte ori este nevoie, 
atunci cînd se ivesc probleme a că
ror rezolvare necesită urgentă și o 
gîndire colectivă. Membrii consiliu
lui. membrii comitetului de partid 
și brigadierii, care participă la dez
bateri atunci cînd se organizează 
ședințe lărgite, vin cu propuneri și 
initiative valoroase în scopul rezol
vării competente a problemelor 
puse în discuție. în ambele unităti, 
fiecare leu se cheltuiește cu multă 
grijă, numai atunci cînd cooperatorii 
sînt convinși că o investiție va aduce 
venituri mari, în cel mai scurt timp.

Se pot da multe exemple de buni 
gospodari care rezolvă cu compe
tentă problemele ce se ridică între 
două adunări generale. L.a coopera
tiva agricolă Furculesti, județul Te
leorman. a intrat în practica consi
liului de conducere ca problemele 
majore ce se discută între două a- 
dunări generale să fie aduse din 
vreme la cunoștința cooperatorilor 
care fac parte din consiliu, pentru 
r/ avea timp să le analizeze șl să 
,-l opună măsuri cit mai eficiente. în 

' primul trimestru al acestui an. în 
afară de rezolvarea problemelor cu
rente, au .fost analizate sectoarele 
de producție : zootehnic, legumicol, 
viticol și culturi de cîmp. Eficiența 
măsurilor întreprinse o dovedesc fap
tele. Toate lucrările în cîmp au fost 
efectuate la timp. După ce s-au ter
minat de semănat culturile de primă
vară pe o suprafață de peste 2 000 ha, 
s-a trecut de urgentă la efectuarea 
lucrărilor de întreținere. în zootehnie 
au fost realizate si chiar depășite 
sarcinile de producție stabilite în pri
mele luni ale acestui an.

Firește. în toate cooperativele agri
cole. consiliile de conducere rezolvă 
o seamă de probleme între două a- 
dunări generale. Dar ce fel de pro
bleme și cum sînt soluționate aces
tea. Din analizele făcute a rezultat că 
nu toate consiliile de conducere pun 
în discuție probleme majore, de pers
pectivă. ci se axează pe lucruri mă
runte. de moment. în unele unităti 
chiar dacă în consiliu se dezbat pro
bleme importante, acestea nu sînt a- 
na.lizate. în prealabil, cu mult discer- 
nămînt, ceea ce face să nu se ajungă 
Ia cele mai bune soluții în rezolva
rea lor. Cîteva exemple sînt conclu
dente în această privință.

Consiliul de conducere al coopera
tivei agricole din Bujoreni a ținut, în 
medie, cîte 4 ședințe de consiliu pe 
lună. Dar în cele mai multe din ele 
au fost puse în discuție probleme mi
nore, ceea ce a făcut să nu se a- 
jungă la luarea de măsuri eficiente. 
Este desigur bine că se iau în dis
cuție probleme gospodărești, orga
nizatorice, financiare, despre cam
pania lucrărilor de primăvară, re
zolvarea diverselor cereri ale coope
ratorilor etc. Dar faptul că în cîte
va ședințe revine de mai multe ori 
aceeași temă, pentru că de fiecare 
dată ea n-a fost analizată temeinic și 
soluționată, duce la pierdere de vre
me. determină perpetuarea și de 
multe ori amplificarea neajunsurilor 
ce trebuiau de mult înlăturate.

La începutul anului acesta, aduna
rea generală a cooperativei din Bu
joreni a hotărît. printre altele, să se 
asigure permanentizarea cadrelor în 
sectoarele zootehnic și mecanic. în 
această problemă consiliul de con
ducere s-a mărginit să încheie un fel 
de angajamente între cooperativă și 
membrii care lucrează în aceste sec
toare. Dar, așa cum se poate con
stata, angajamentele n-au rezolvat 
problema pentru că, în stabilirea a- 
cestei măsuri, consiliul de conducere 
n-a tinut seama de adevăratele cauze 
ale fluctuației cadrelor în zootehnie 
si în sectorul mecanic si anume de 
faptul că în aceste sectoare nu sînt 
asigurate condițiile necesare pentru 
desfășurarea normală a muncii. Era 
necesară, prin urmare, o temeinică 
analiză a acestor cauze și, pe această 
bază, să se adopte măsuri care să de
termine schimbarea situației necores- 
i zi 'oare. De altfel, problema în 
ansamblu a sectorului zootehnic se 
i pune să fie analizată în consiliu si 
poate chiar în adunarea generală. $i 
accr.s’.a din două motive și anume : 
în primul rînd, pentru că situația în 
acest sector nu era corespunzătoare, 
și nu e nici acum, și în al doilea rînd. 
pentru că în planul de producție pe 
i;;53, aprobat de adunarea generală, 
s-a prevăzut dezvoltarea fermelor de 
animale și prin urmare era nevoie să 
se asigure condițiile necesare reali

zării acestui obiectiv. Dar să vedem 
mai concret cum s-au prezentat și 
cum se prezintă încă lucrurile. întru- 
cît din toamnă nu au fost asigurate 
cantități suficiente de furaje, ele au 
trebuit procurate, prin cumpărare, de 
la alte unităti. în primul trimestru 
al acestui an producția de lapte pre
văzută nu a fost realizată, procentul 
de mortalitate la pui este foarte 
mare. în planul de producție s-a 
stabilit construirea unei maternități 
pentru 200 de scroafe, dar pînă la 
această dată nu s-au procurat ma
teriale. în afară de o cantitate mică 
de ciment. Toate aceste probleme 
privind asigurarea furajelor, repar
tizarea de oameni corespunzători 
pentru îngrijirea animalelor, procu
rarea de materiale necesare con- . 
strucțiilor zootehnice trebuiau să 
constituie o preocupare de seamă a 
tuturor membrilor consiliului de 
conducere. Dacă consiliul de condu
cere nu le rezolvă, degeaba se în
cheie angajamente cu cei ce lucrează 
în zootehnie.

Desigur, pentru îmbunătățirea ac
tivității acestui organ de conducere 
colectivă a cooperativei agricole 
trebuie să se facă mai mult si mai 
concret simtit sprijinul uniunii ju
dețene. Și aceasta în primul rînd în 
cooperativele în care, așa cum este 
cazul la Bujoreni, președintele si i 
alți membri ai consiliului au de cu- 
rînd aceste sarcini. în unele coope- 
rative activitatea consiliilor de con
ducere este ineficientă și pentru 
motivul că în ședințele ce au loc, 
deși se supun dezbaterii probleme j 
importante și se poartă discuții vre
me îndelungată, acestea nu se în
cheie cu măsuri concrete pentru so
luționarea problemelor dezbătute. 9 
La cooperativa agricolă din Vită- 
nesti, județul Teleorman. în aproa
pe fiecare ședință a consiliului de 
conducere se discută despre secto
rul zootehnic, dar fără a se face o 
analiză temeinică a cauzelor care 
fac să nu se realizeze producțiile pre
văzute. în această situație nici nu 
este de mirare că membrii consi
liului nu iau măsuri operative si e- 
ficiente pentru redresarea situației 
în zootehnia cooperativei.

Lipsa de operativitate în analiza
rea diferitelor probleme și neluarea 
unor măsuri eficiente pentru rezol
varea lor de către consiliile de con
ducere între două adunări generale 
se resimte în multe alte coopera
tive agricole. De aici rezultă și ne
cesitatea îndrumării mai calificate 
și operative din partea uniunilor j 
cooperatiste județene, nu atît la în
tocmirea planurilor de ședințe, cît 
la desfășurarea acestora, la rezol
varea practică a sarcinilor ce revin ; 
consiliilor de conducere pentru asi
gurarea creșterii producției si a ; 
veniturilor în cooperativele agricole, 
pentru întărirea și dezvoltarea con
tinuă a economiei fiecărei unităti. 
Ar fi util să se organizeze întîlniri 
și discuții cu membrii consiliilor de 
conducere din unităti care au do- 
bîndit o bună experiență în rezol
varea problemelor între două a- 
dunări generale pentru ca stilul con
cret și eficient de muncă al acestora 
să fie generalizat.

Florea CEAUSESCU
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combina de cereale Cs au fost exa
minate cea mai mare parte dintre 
cele 2 500 repere componente. Po
trivit planului suplimentar de mă
suri stabilit. consumul de metal 
urma să fie redus, fată de norma 
planificată, cu 36 kg pe bucată ; în 
primul trimestru, reducerea efecti
vă s-a ridicat la 56,8 kg, economi- 
sindu-se astfel, numai la acest sor
timent, peste 90 tone metal.

în contrast cu realizările evidente 
dobîndite de colectivul uzinei bucu- 
reștene. la uzina ,,Progresul“-Brăila, 
în urma acțiunii de revizuire a nor
melor de consum, au fost puse în 
evidentă rezerve modeste de redu
cere- a consumului de metal : cu 
mai puțin de 0,25 la sută fată de 
normele planificate. Pornind de la 
considerentul că uzina brăileană u- 
tilizează anual cantități importante 
de oteluri, fontă, laminate și ma
teriale neferoase, că unele produse 
fabricate aici sînt prea grele, am 
solicitat pe inginerul-șef al uzinei. 
Cornel Tarălungă. să ne dea o ex
plicație.

— Măsurile de concepție, cu e- 
fecte deosebit de importante asupra 
micșorării consumului de metal, 
prin asimilarea de tipuri noi, mo
derne, de ma'șini și utilaje, nu se 
vor concretiza integral în acest an 
— ne-a precizat el.

La aceasta, adjunctul șefului ser
viciului constructor-șef, ing. Gheor
ghe Ghiurcă. a adăugat : „în ultimii 
ani. noi am desfășurat o amplă ac
tivitate de modernizare a produse
lor din fabricația de serie. Ultima 
noastră realizare, ruloul compresor 
R 814, are o greutate de numai 
8 tone, fată de 9 tone cît cîntărește 
cel fabricat în prezent, și prezintă 
caracteristici funcționale — capaci
tate de lestare, viteză de deplasare.
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LA ELECTROPUTERE 
CRAIOVA

CRAIOVA. — Un colectiv de 
specialiști de la uzina „Elee- 
troputere", condus de ing 
Mihai Liculescu, a aplicat o 
soluție originală pentru înlătu
rarea încrucișărilor din fluxu
rile tehnologice la fabricarea 
transformatoarelor electrice. 
Deși halele sînt dispuse para
lel, operațiile au fost grupate 
în funcție de procesul tehnolo
gic, redueîndu-se astfel timpii 
auxiliari. S-a creat, totodată, 
posibilitatea obținerii pe ace
lași spațiu industrial a unei 
producții cu 10 la sută mai 
mari.

(Agerpres)

Uzina de reparații Balș. cu 
sediul în orașul Balș, județul 
Olt, execută, pe bază de co
mandă, aspersoare de tip 
A.S.M. și piese de schimb pen
tru utilaje de irigații, spriji
nind astfel activitatea unități
lor agricole în acțiunea de 
combatere a secetei. De ase
menea, efectuează, la cerere și 
lucrări de reparații la asper
soare și alte utilaje.

Fabrica de uscat si 
granulat furaje verzi, 
aparținînd de I.A.S. 
Lița — Teleorman, in
trată în funcțiune în 
primăvara anului 1966, 
trebuia să producă a- 
nual peste 14 000 tone 
furaje granulate. Au 
trecut doi ani de atunci, 
iar fabrica dotată cu u- 
tilaje moderne, din im
port. pentru care statul 
a plătit milioane de lei, 
n-a reușit să producă, 
anual, decît 5 000—5 200 
tone furaje. Anul a- 
cesta fabrica se extin
de cu încă o linie. du- 
blîndu-și 
Dar, o dată cu 
strucția noii linii, 
deficientele de pînă 
cum s-au adăugat 
altele noi, iar toate 
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Mai întîi 
brica veche, 
tatea ei 
iect — 
tone, dar, dintr-o gre
șeală ce s-a făcut la 
contractare, capacita
tea utilajelor speciale 
de recoltare si tocare 
este mult mai mică 
decît cea a fabricii.

întreprinderile industriale șl cele 
lalte unități economice din munici
piul și județul Brașov aduc o con
tribuție de seamă la dezvoltarea ex
portului țării noastre. Concludent in 
acest sens este faptul că volumul li
vrărilor la export este în acest an, pe. 
ansamblul județului, de peste două 
ori mai mare față de 1964. în lumina 
sarcinilor trasate prin planul de stat 
pe 1968, comitetul județean de partid 
Brașov a întreprins un studiu cu 
privire la posibilitățile de suplimen
tare a livrărilor la export și de re
ducere a importului unor materii 
prime, materiale și utilaje. în legă
tură cu aceasta am avut o convor
bire cu ing. loan Bordaș, secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.

— Mai întîi, v-am ruga să prezen
tați un tablou succint asupra a ceea 
ce înseamnă, de fapt, exportul pen
tru județul Brașov.

— Ca un aspect esențial, se cuvine 
să subliniem că industria județului 
a lărgit an de an volumul producției 
destinată exportului, atît sub aspect 
cantitativ cît și al structurii. Planul 
pe anul în curs prevede o creștere a 
volumului livrărilor la export cu 
25 la sută față de anul trecut. Deși 
mult sporite în comparație cu anul 
precedent, sarcinile de export se în
deplinesc cu succes. în primele 4 
luni s-au livrat peste prevederile 
planului stabilit la începutul anului 
produse în valoare de peste 70 mi
lioane lei. Corespunzător schimbări
lor intervenite în economia județu
lui, s-a îmbunătățit structura și a 
sporit eficiența exportului, crescînd 
ponderea produselor cu un grad su
perior de prelucrare. Este de remar
cat că peste 77 Ia sută din ponderea 
exportului o formează produse ale 
industriei constructoare de mașini și 
ale industriei chimice, care au un 
curs de revenire foarte bun.

— Considerați că sarcinile ce revin 
întreprinderilor în domeniul exportu
lui reflectă toate posibilitățile de care 
dispun industria și. în general, econo
mia județului ?

— Nicidecum. Studiul întreprins a 
reliefat în mod pregnant că econo-

Convorbire cu loan BORDAȘ
secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

mia județului dispune de posibilități 
mult mai largi. Aprecierea este sus
ținută de faptul că, la o primă ana
liză, s-au găsit resurse pentru depă
șirea în acest an a planului de export 
cu peste 280 milioane lei, din care 
142 milioane au fost introduse ulte
rior, de către forurile tutelare, în 
planul întreprinderilor. Neîndoielnic, 
adîncirea studiilor va duce la desco
perirea de noi resurse. Cînd fac o 
asemenea afirmație, mă bazez pe 
faptul că studiul întreprins de co
mitetul județean — ale cărui con
cluzii au fost dezbătute într-o ple
nară cu activul de partid — a arătat 
clar că asemenea rezerve se găsesc 
chiar și în unele întreprinderi ca uzi
na de tractoare, uzina de autocamioa
ne, Combinatul chimic Făgăraș, „E- 
lectroprecizia*1 din Săcele, unde vo
lumul exportului a sporit mult în 
ultimii ani. Sarcini sub posibilități 
s-au constatat și la unele întreprin
deri ale căror produse s-au bucu
rat odinioară de o bună apre
ciere pe piața externă. Este ca
zul fabricii de stofe din Brașov. Sînt 
și unităti care nu contribuie 
la dezvoltarea comerțului exterior 
datorită faptului că produsele pe care 
le realizează nu se ridică încă la 
nivelul performanțelor produselor si
milare fabricate în alte țări. Este 
vorba de uzina „6 Martie" Zărnești. 
Această întreprindere are posibilita
tea să livreze la export un volum 
ridicat din producția de biciclete. Ea 
nu exportă însă, deoarece nici pînă 
acum nu s-au creat condițiile pentru 
a se satisface pretențiile beneficiari
lor mai ales în ce privește stratul 
galvanic.

Nici unitățile aparținînd industriei 
locale nu își aduc, pe măsura posibi
lităților, contribuția la lărgirea ex
portului. Ele ar putea veni în întîm-

pinarea unor firme străine care soli
cită diferite articole, cum sînt plase 
de sîrmă, strecurători, găleți galva- 
nizate și alte produse. Rezerve în
semnate de produse, care ar putea 
fi valorificate pe piața externă, ne 
oferă pădurile. Murele, smeura, afi
nele, ciupercile și altele sînt foarte 
căutate pe piața externă. Cu atît mai 
mult este nevoie să fie impulsionată 
valorificarea unor asemenea produse, 
cu cît aceasta nu implică cheltuieli 
mari. Ceea ce se impune este să se 
asigure organizarea temeinică a co
lectării și transportului. Trebuie evi
tate situații ca cele petrecute anul 
trecut cînd, din cauza neasigurării 
transportului la timp și în condiții 
bune, o mare parte din cantitatea 
colectată s-a depreciat, neputînd fi 
livrată la export.

•— Ce alte probleme se mai ridică în 
legătură cu îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor de export ?

— După părerea mea, nu pot fi 
trecute cu vederea anumite greu
tăți ce se fac simțite pe alocuri și 
care diminuează eforturile colecti
velor de muncitori, ingineri și teh
nicieni îndreptate spre realizarea 
sarcinilor stabilite în acest domeniu. 
Sînt unele întreprinderi care nu au 
acoperite cu contracte ferme preve
derile de plan la export; altele nu 
au nominalizat întreaga producție 
pentru export. Bunăoară, Combina
tul chimic Făgăraș nu are nomina
lizată. la ora actuală, peste 40 la 
sută din producția destinată expor
tului. într-o situație și mai dificilă 
se află Fabrica de radiatoare și ca
bluri din Brașov, care nu are con
tractată pînă în prezent decît 5,5 la 
sută din producția de export. Si
milar stau lucrurile și la alte între
prinderi din județ. Tocmai de aceea

Din cauza 
corelări, 
înregistrat 
număr de
ționare. De asemenea. 
Departamentul I.A.S. 
nu s-a îngrijit de a- 
sigurarea pieselor d« 
schimb.

Amil acesta, pentru 
asigurarea materiei 
prime, au fost însă
mânțate cu lucerna 
încă 750 ha. Suprafața

foarte lent. S-au pur
tat îndelungi dispute 
între Ministerul Indus
triei Construcțiilor și 
Ministerul Construcți
ilor pentru Industria 
Chimică si Rafinării, 
iar prin contractul nr. 
45 din octombrie I9S7 
s-a hotărît ca lucrarea 
să fie executată de că
tre Trustul nr. 1 con
strucții București, ce 
aparține de primul mi-

totală de lucerna des
tinată granulării se ri
dică la 1 650 ha. în
treaga suprafață este 
irigată, puțind astfel 
să asigure producții 
mari la hectar. Avînd 
în vedere acest lucru, 
s-a țiotărît extinderea 
fabricii prin construi
rea celei de-a doua li
nii, care trebuie să in
tre în funcțiune pînă 
la sfîrsitul acestui an. 
Lucrările au început, 
dar se desfășoară

nister. Documentația a 
fost predată la timp. 
Au trecut toamna, iar
na. dar pe șantier nu 
s-a mișcat aproape ni
mic. Disputa a conti
nuat cu aceeași febri
litate, timp de 6 luni. 
Dacă Trustul nr. 1 con
strucții București n-a 
început construcția, a 
reușit în schimb să 
..paseze" lucrarea în
treprinderii de con
strucții si montai ce 
aparține de Ministerul

Construcțiilor pentru 
Industria Chimică si 
Rafinării. Noua între
prindere a preluat în 
aprilie a.c. obiectivul 
cu o zestre boaată de 
rămâneri în 
Rampa de 
drumurile si 
mele, postul de trans
formare electrică. 
Ielele exterioare 
apă etc. trebuiau 
fie terminate încă 
anul trecut, iar rețe
lele exterioare electri
ce și alte obiective tre
buie terminale pînă la 
30 iunie a.c. La aces
tea se adaugă hala 
mare a fabricii ce tre
buie terminată în 
cursul acestui an. Deci, 
întîrziere pe toată li
nia. Recoltarea lucer- 
nei a început, dar ce 
le pasă constructori
lor ? O vor folosi ca 
așternut, să poată 
dormi liniștiți.

Aceasta este pe scurt 
situația de la fabrica 
de uscat și granulat 
furaje verzi de la 
I.A.S. Lița. Dezinteres 
pe toată linia, 
pînă cînd 7

Vasile MIHAI 
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„Scînteii"

urmă, 
spălare, 
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trepte de viteză etc. — mult îmbu
nătățite. Efectuarea acestor moder
nizări durează, totuși, un timn lung, 
întrucît secțiile de fabricație nu 
sînt interesate prin plan să realizeze 
cît mai repede reperele necesare. De 
aceea va trebui grăbită amenajarea 
atelierului de prototipuri, care va 
facilita foarte mult modernizarea 
produselor si asimilarea tipurilor noi 
de utilaje".

difice lingotierele la Combinatul si
derurgic Hunedoara pentru a obține 
brame cu lungimi multiple. Măsura 
nu s-a aplicat la timpul stabilit, ast
fel că numai în primul trimestru, 
noi am pierdut din această cauză 
circa 200 tone metal.

Exemplul de mai sus nu este sin
gular. Și în alte întreprinderi ne-au 
fost sesizate o serie de aspecte din 
care rezultă că industria siderurgică

la dimensiunile și calitățile de me
tal prescrise în proiecte. în cele pa
tru luni care au trecut din acest 
an, s-au . dat aici nici mai mult nici 
mai puțin de 3 460 derogări, din 
care a rezultat un consum supli
mentar de 123 tone metal. Carențe 
mai vechi ale organizării sistemu
lui de aprovizionare, inoperanta lui 
adaptare la nevoile producției fac 
ca în aceste uzine să se folosească
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De neînțeles este, totuși, de ce 
la anumite sortimente fabricate în 
această uzină, ca si la unele produse 
ale uzinei „Vulcan" din Capitală, în 
urma revizuirii normelor de con
sum. s-au propus consumuri speci
fice mai mari decît cele realizate 
pînă acum. Este cazul unității de 
pompaj de 15 tone, fabricată la 
„Vulcan", al excavatorului de 0,5 mc, 
osiilor montate și utilajului side
rurgic de la „Progresul“-Brăila.

— Motive obiective ne-au deter
minat să facem asemenea propu
neri — susține metalurgul-șef al u- 
zinei din Brăila, ing. Stefan Panghe. 
Osiile montate, un produs de mare 
serie, revin cu un consum mai mare 
de metal din cauza primirii mate
rialului la lungimi nemultiple, ceea 
ce provoacă cantități mari de ca
pete. La intervenția conducerii uzi
nei, ministerul nostru. împreună cu 
Ministerul Industriei Metalurgice, au 
stabilit în toamna trecută să se mo-

nu sprijină suficient eforturile con
structorilor de mașini pentru eco
nomisirea metalului. Chestiunea va 
trebui analizată cu toată răspunde
rea de conducerea Ministerului In
dustriei Metalurgice. Dar să nu pă
răsim fondul problemei : oare uzi
nele constructoare de mașini au 
epuizat propriile rezerve interne de 
reducere a consumului de metal ? 
Răspunsul nu poate fi afirmativ.

Numai la sortimentul amintit — 
osii montate — au fost rebutate Ia 
uzina „Progresul1.1 în primul tri
mestru 122 bandaje, 196 discuri și 
308 brame, irosindu-se o cantitate 
de aproape 260 tone metal. De a- 
ceastă importantă pierdere conduce
rea uzinei nu a ținut însă seamă, 
solicitînd ministerului o normă de 
consum mai ridicată, acoperitoare. 
Rebutul este încă mare și la uzina 
„Vulcan". O sursă deosebit de pă
gubitoare, în această ultimă între
prindere. o constituie derogările de

nerational resurse materiale deose
bit de importante.

în discuțiile avute cu cadrele de 
conducere și alți specialiști din 
uzine, ni s-a arătat că acțiunea de 
revizuire a normelor de consum s-a 
încheiat în luna februarie a.c. Noile 
norme au intrat în vigoare ? —
l-am întrebat pe inginerul-șef de 
concepție de la uzina „Vulcan". Ro
meo Vîrgolici.

— Nu încă — ne-a spus el. Nor
mele îmbunătățite au fost trimise 
la minister pentru aprobare încă 
de la 24 februarie, dar de-atunci nu 
ni s-a dat nici un »ăspuns în legă
tură cu aplicarea lor.

La Direcția generală tehnică a 
M.I.C.M.. șeful serviciului norme de 
consum, ing. Gheorghe Ionescu, ne-a 
precizat :

— Lucrarea privind revizuirea 
normelor de consum pe ansamblul 
ministerului a fost trimisă la Comi
tetul de Stat al Planificării pentru

La centrala dispecer de te
lecomandă a hidioagregate- 
lor electrice de la Piatra 
Neamț și la hidrocentrala 
Bacău I au început lucrările 
de montare a aparatajului de 
telemecanizqre și automati
zare. în acest fel, sistemul 
hidroenergetic de pe Valea 
Bistriței va fi condus automat 
de la dist.anță, ceea ce va 
permite controlul imediat al 
încărcării energetice a liniilor 
de transport, dirijarea precisă 
și operativă a curentului elec
tric, mărirea siguranței în ex
ploatarea utilajelor și crește
rea productivității muncii cu 
circa 10 la sută. Prima etapă 
din cadrul lucrărilor de 
dernizări energetice mai
prinde și hidrocentralele Ba
cău' II, Gîrleni și Racova. La 
încheierea acestora întregul 
sistem de 12 hidrocentrale din 
aval de Stejaru va putea fi 
telecomandat de către un dis
pecer unic. (Agerpres)

consider că organele ministerelor de 
resort, împreună cu organele de co
merț exterior, ar trebui să manifes
te mai multă răspundere în această 
privință. Cu atît mai mult cu cît co
lectivele anumitor întreprinderi, 
printre care se numără și unele din
tre cele amintite mai înainte, s-au 
angajat să livreze la export în cursul 
acestui trimestru, în avans din sar
cinile pe trimestrele III și IV, o 
producție suplimentară în valoare 
de circa 50 milioane lei.

O altă problemă. Practica a do
vedit că atunci cînd întreprinderilor 
li se înlesnește posibilitatea de a 
lua contact direct cu beneficiarii de 
peste hotare, ori de a sonda piața 
externă, rezultatele înregistrate în 
contractarea de produse la export 
sînt mult mai bune. Nu sînt rare 
cazurile cînd reprezentanții între
prinderilor au reușit să contracteze 
importante cantități de produse, pen
tru care reprezentanții organelor de 
comerț exterior nu reușiseră să în
cheie contracte. între altele, e cazul 
fabricii „Măgura Codlei" și al Fabri
cii de tricotaje Brașov. O explicație 
există — și ea constă în necunoaș
terea de către reprezentanții anu
mitor organe de comerț exterior a 
tuturor posibilităților pe care le au 
întreprinderile producătoare, îndeo
sebi datorită slabei legături pe care 
o au cu acestea. Iată de ce sînt de 
părere că la acțiunea de contractare 
cu firmele străine, ori cu prilejul 
unor tîrguri internaționale, să par
ticipe și reprezentanți ai întreprin
derilor producătoare.

— După cum arată experiența, in
dustria municipiului și județului Bra
sov are mari posibilități și pentru 
restrîngerea importului unor mașini, 
materii prime și materiale. Ce pre
ocupări există în acest sens ?

— Problema realizării de economii 
de fonduri valutare, prin restrîngerea 
importului de mașini și utilaje, de 
materii prime și materiale, ne pre
ocupă de mai multă vreme. In a- 
ceastă direcție s-au obținut unele re
zultate pozitive. După Congresul al 
IX-lea al P.C.R., un șir de întreprin
deri au trecut la asigurarea unor ma
șini și utilaje prin autodotare. Numai 
la uzinele de tractoare și autoca
mioane s-au realizat în acest inter
val, prin autodotare, utilaje, mașini 
și instalații complexe în valoare de 
peste 120 milioane lei. Tot în acest 
sens - sînt de relevat și rezultatele 
obținute la fabrica de radiatoare și 
cabluri, unde în decursul ultimului 
an s-au construit cu forțe proprii 
două mașini de cablat prevăzute să 
fie importate. Economiile realizate 
pe această cale se ridică la circa 
10 milioane lei, la care se adaugă alte 
50 milioane lei obținute prin renun
țarea la importul de conductori.

Largi posibilități există și în ce 
privește restrîngerea importului de 
materii prime și materiale. Merită 
să fie evidențiate eforturile pe care 
le depune în acest domeniu colecti
vul uzinei „Colorom" Codlea. La 
începutul anului aici s-a dat în ex
ploatare o instalație de acid metani
ile și meta-amino-fenol care a fost 
construită din fonduri de mică meca
nizare. S-a creat astfel posibilitatea 
de a se renunța la importul de 
75 tone meta-amino-fenol prevăzut 
inițial pentru anul în curs, ceea ce 
echivalează cu o economie de peste 
2 100 000 lei valută. De menționat că 
în această întreprindere s-au asimilat 
și fabricat, numai în ultimul an, un 
număr de 37 produse care înainte 
se importau.

— Am reținut, din datele care 
ne-au fost puse la dispoziție, că va
loarea utilajelor, materiilor prime și 
materialelor la importul cărora se re
nunță se ridica, pî.nă la începu
tul lunii mai, abia la 30 milioane 
lei. Reflectă oare această cifră posi
bilitățile reale existente ?

— Categoric nu. Ceea ce aș dori să 
precizez este faptul că studiile pri
vind diminuarea unor importuri sînt 
în curs de desfășurare. Nu-i mai 
puțin adevărat că multe conduceri de 
întreprinderi manifestă o reținere 
nejustificată în această privință. Se
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avizare încă de la 6 aprilie a.c. Pînă 
acum avizul nu a venit.

Concluzia care se desprinde de 
aici este limpede : acțiunea de re
ducere a normelor de consum din 
uzinele constructoare de mașini nu 
a fost nici pînă acum finalizată. în 
sensul introducerii normelor de 
consum îmbunătățite ca sarcini obli
gatorii în fiecare uzină în parte. 
Așadar, este practic imposibil să se 
urmărească direct efectul întregii 
munci desfășurate în întreprinderi 
pentru revizuirea consumurilor spe
cifice, iar conducerile întreprinde
rilor nu pot fi trase la răspundere 
pentru întîrzierea aplicării unor 
măsuri valoroase stabilite. Conside
răm. că forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini ți din C.S.P. au datoria să 
examineze cu atenție studiile făcute 
în întreprinderi și să treacă neîn- 
tîrziat la modificarea normelor pla
nificate de consum, pe baza cărora 
să fie apreciată «judicios activitatea 
depusă de colectivele uzinelor pen
tru economisirea metalului.

Ancheta noastră a relevat, tot
odată. că în unele uzine revizuirea 
normelor de consum nu s-a făcut cu 
toată atenția cuvenită și nu au fost 
evaluate toate posibilitățile interne, 
fiind ținute sub „obroc" anumite 
rezerve pentru a nu se periclita, 
chipurile, îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Este nevoie, de aceea, ca ac
țiunea amintită să nu se oprească 
la stadiul actual, ci să fie adîricită. 
să se facă noi investigații, să se sta
bilească noi măsuri pentru reduce
rea consumului de metal. întreagă 
această muncă trebuie să capete un 
caracter de permanentă, de conti
nuitate, absolut necesar pentru tra
ducerea în viată a indicațiilor con
ducerii partidului în domeniul va
lorificării superioare și economisirii 
resurselor ds metal ale tării.

înțelege, este mai comod să ceri să ți 
se aducă „pe tavă" utilaje sau ma
teriale din import, decît să ți le asi
guri prin forțe proprii (mă refer la 
mașini și utilaje) ori să găsești mo
dalitățile — în cazul unor materii 
prime și materiale — de a le înlocui 
cu cele indigene. Desigur, nu poate fi 
ignorat faptul că unele utilaje, ma
terii prime, materiale se importă pen
tru că cele indigene sînt inferioare 
sub aspect calitativ. Este cazul apa
raturii e'ectrice de bord pentru au
tocamioane și tractoare produse la 
„EIectroprecizia“-Săcele. Dar mal e- 
xistă si un alt fenomen. Deseori, so
licitarea unor utilaje și materiale nu 
este precedată de o temeinică anali
ză. Așa se explică de ce la ora ac
tuală. în unele întreprinderi, ca uzi
na „Rulmentul", uzina de autocami
oane. fabrica de șuruburi și altele, se 
găsesc utilaje și instalații pentru care 
statul a plătit zeci de milioane de 
lei, dar care stau neutilizate sau sînt 
folosite sub capacitatea lor. în cazul 
materiilor prime și materialelor se 
petrece și un alt fapt. Anumite între
prinderi nu asigură o valorificare su
perioară a acestora, deși produsele 
importate sînt de calitate superioară. 
Cel mai tipic caz ni-1 oferă uzina 
„Rulmentul". Aici, o bună parte din 
oțelurile de calitate superioară im
portate se pierd sub forma rebutu
lui. Numai anul trecut s-au risipit pe 
această cale 1 5C0 tone oțel.

în încheiere aș vrea să subliniez 
că studiul întreprins de comitetul 
județean de partid, ca și măsurile 
propuse pe această bază au început 
să dea rezultate șl ne exprimăm 
convingerea că în viitoarele luni ele 
vor fi și mai fructuoase.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii**
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Deși pare paradoxal, nu 
orice acțiune critică este 
prezidată de spirit critic. 
Există în fond numeroase 
moduri de a înțelege și de 
a practica actul critic și a- 
ceastă diversitatea cores
punde unei necesități. Nici
odată nu se va putea ajun
ge Ia o uniformitate a a- 
cestui domeniu pentru 
simplul motiv că un critic 
adevărat este o personali
tate. Există apoi finalități 
distincte, în funcție de a- 
numite împrejurări de care 
nu se poate face abstrac
ție. Atitudinea față de un 
începător, să zicem, presu
pune — dacă există proba 
talentului — o anumită do
ză de înțelegere încura
jatoare, urmînd ca scrie
rile ulterioare să fixeze mai 
clar valoarea actualului de
butant. Față de un scrii
tor consacrat, exercitarea 
integrală a îndatoririlor 
criticului este de ordinul 
obligației elementare. Scrii
torul matur nu simte ne
voia amabilităților, el are 
tăria de a înfrunta orice 
opinii. Uneori însă fap
tele arată că întreaga doză 
de severitate se-ndreaptă 
împotriva începătorilor, 
în timp ce scriitorii con
solidați deja asistă, cu în- 
cîntare sau jenă, depinde 
de fiecare, la ridicarea pro
priei lor statui. Firește, este 
o probă de infantilism 
critic să încerci a dărîma 
niște valori, cu armele, tari 
în aparență dar fragile de 
fapt, ale criticii pamfle- 
tarde spre a șoca mentali
tatea publică, după cum nu 
poate fi acceptată nici.Je- 
gea" după care un mare 
scriitor ar produce, obli
gatoriu, numai capodopere.

Atitudinea critică presu
pune cu necesitate indepen
dența de gîndire în raport 
cu autorul abordat. Pe cri
tic nu-1 interesează decît 
opera, conținutul de idei 
și expresivitatea acesteia. 
Chiar dacă este, din fire, 
sociabil, și criticii sînt de 
obicei, în momentul în' 
care-și exercită oficiul cri
tic el trebuie să fie un as
cet, în chilia căruia să nu 
pătrundă nimic din ceea 
ce l-ar putea influența pă
rerea. El trebuie să fie sin
gur, cu ideile și cu princi
piile lui de intelectual mi
litant, investit de socie
tate cu o enormă răspun
dere. Gîndul nu trebuie 
să-1 fie la persoane, el tre
buie să se dovedească 
impenetrabil la amiciții 
sau adversități, să nu 
încline sabia pe moti
ve care cad în afara răs
punderii intelectuale și să 
nu încerce a-și exercita 
întreaga disponibilitate de 
exigență pe seama unor 
debutant!, pentru a-și de
monstra „curajul" critic șl 
a nu fi învinuit de „spirit 
apologetic". Fiindcă au 
apărut de curînd, aș o- 
feri exemplul 
volume de 
critică" ale 
mir Streinu, 
constată, în 
tor calități, 
nui critic 
pîn pe sine.

Fiindcă
. aș 

celor două
„Pagini de 
lui Vladi- 
în care se 
afara 
poziția 

perfect 
fără nici

atî- 
u- 

stă- 
0 superstiție a autorilor. Ob

servăm, de aceea, că cea 
mai mare parte a judecăți
lor sale rezistă timpului. 

Scopul criticului auten
tic nu poate fi altul de- 
cît afirmarea adevărului 
pur, nealterat de zgura 
circumstanțelor, gîndul lui 
nu trebuie să fie la reacțiile 
omenești ale autorilor ci 
la destinul culturii tării 
sale. E adevărat că o ase
menea integritate etică im
plică un anume sacrificiu, 
chiar și inerente riscuri, și 
de aceea curajul de a o 
adopta este o floare destul 
de rară. Dar oare, drama
tizând puțin, fără a exa
gera nimic, putem sacri
fica interesele generale ale 
culturii noastre în schim
bul menajării susceptibili
tăților și pentru meschina 
comoditate a ..bunelor re
lații" ? Să ne imaginăm, o 
clipă ce s-ar întîmpla 
dacă, pe scara unei epoci.
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(Urmare din pag. I)

aduse, 
lumea 
since- 
laude-

fenomenul ar fi general ? 
Ce s-ar alege din cultura 
acelei epoci? Avem, oare, 
conștiința elementară a 
responsabilității noastre ? 
Ar fi peste măsură de trist 
să ne gîndim că genera
țiile ce ne urmează vor 
infirma total imaginea pe 
care ne-o facem despre 
noi înșine. Admirăm azi 
pe Maiorescu sau pe Lovi- 
nescu pentru că au avut nu 
numai competența, dar și 
curajul să afirme valorile 
epocii lor și să penalizeze 
impostura. Că virtuțile e- 
tice se dobîndesc mai greu 
decît cele strict profesiona
le, nici vorbă. Există, nu 
de azi sau de ieri, ci de 
totdeauna, părerea, pe cît 
de ciudată, pe atît de frec
ventă, după care orice cri
tică mai severă este rezul
tatul unui „aranjament" 
sau al unui complot chiar, 
organizat, firește de adver
sari, rivali sau răuvoitori, 
în mod paradoxal, aproape 
nimeni nu crede în sin
ceritatea criticilor 
în timp ce toată 
adoră fără rezerve, 
ritatea absolută a
lor. Recunoaștem prea rar, 
sau niciodată, talentul sau 
valoarea adversarilor noș
tri, ca și cînd acestea s-ar 
legitima în funcție de ra
porturile omenești cu noi. 
Se produce astfel o eludare 
a spiritului critic, se prac
tică o' analiză cuminte, des
criptivă, anodină Se utili
zează și alte procedee cum 
ar fi ceea ce se cheamă 
„culpa în omittendo" : nu- 
ți place un volum de poe
zii. un roman sau o piesă, 
nu scrii despre ele, rezer- 
vîndu-ți privilegiul de a 
te ocupa de capodopere 
Dar o asemenea atitudine, 
aparent onorabilă și orgo
lioasă, este incompatibilă 
cu profesia de critic care 
are în vedere totalitatea 
literaturii vremii sale pen
tru că el nu este un dile
tant cu capricii ci își asu
mă, ca orice om de onoare, 
riscurile propriei profesii, 
fără nici o tranzacție cu 
propria conștiință. Tudor 
Vianu a definit exemplar 
în portretul făcut lui Eu
gen Lovinescu particulari- 

. tățile etice ale adevăratu
lui critic: „Eugen Lovi
nescu s-a simțit deținăto
rul unui oficiu public, pe 
care l-a exercitat cu con
știința unui magistrat din- 
tr-o veche noblețe de robă. 
Justiția este o cumpănă de
licată. Mina care o ține 
trebuie să fie sigură și li
niștită. Cea mai ușoară 
nervozitate deviază acul 
balanței șj alterează pari
tatea măsurii așteptate. 
Cîți dintre dispensatorii 
dreptelor judecăți n-au sim
țit măcar o dată că mîna 
le tremură ? Mîna aceasta, 
plimbată pe mii și mii de 
pagini, a putut uneori tre
mura. dar ea n-a azvîrlit 
niciodată în unul din tal
gerele balanței măsurile 
false sau grosolana mone
dă cu care putem cumpăra 
buna stare, ușoara conside
rație publică, titlurile și o- 
norurile". Profesia de cri
tic presupune, nici vorbă, 
mai întîj vocație, adică o 
mare doză de sensibilita
te, putința de a vibra, de 
a fi receptiv în fața valori
lor reale. Este de necon- 
ceput un critic care afir
mă fără entuziasm, un cri
tic blazat și indiferent. 
Lasă imnresia, cu totul ne
favorabilă, că își înde
plinește o obligație oare
care. ca un amfitrion, care, 
primind oaspeți de marcă, 
cărora să presupunem că 
le recunoaște rangul. în
deplinește un protocol sec. 
plicticos, așteptînd să trea
că mai repede si asta. Ci
tim cu toții cronici pozi
tive, din care rezultă că de 
fapt criticul n-are obiec
ții, înțelegem că scrierea 
recenzată are valoare, dar 
nu ni se transmite acel fior 
al criticului care e. orice 
s-ar spune, factor esențial 
în impunerea valorilor. Nu 
e vorba, firește, de o criti
că retorică sau lirică, ci

cut-o recent m-a condus la conclu
zia că din,circa 50 de brevete noi 
realizate în institut în ultima perioa
dă numai... 2—3 au fost utilizate din 
plin.

S-ar putea spune că unele din a- 
ceste realizări nu vizau direct ele
mente prevăzute în ceea ce priveș
te viitoarele evoluții ale producției 
în una sau alta din întreprinderi. 
Dar, din cîte cunosc, în multe uzi
ne și fabrici nu există încă o pers
pectivă clară în acest sens, și apoi 
diversele obiective nu trebuie con
cepute limitativ, excluzînd orice altă

Pompiliu MARCEA

de entuziasmul Implicit, 
substanțial, fără de care 
criticul dovedește că și-a 
tocit sensibilitatea. Fiecare 
operă veritabilă e un u- 
nicat, repetabilitatea e a- 
proape cu neputință, de 
aceea nu putem accepta 
blazarea. în vocație nu in-

puncte
de vedere
tră însă numai entuziasmul 
afirmării, ci și al negării. 
Receptivitatea la adevăra
tele valori presupune, cu 
necesitate, capacitatea și 
perspicacitatea de distin
gere a nonvalorilor. Tn 
această privință sînt multe 
de spus. Dacă ar fi să în- 

o situație a -va- 
din ultimii zece 

zicem, orientîn-
tocmim 
lorilor 
ani, să 
du-ne după volumele de 
critică apărute între timp 
sau după cronicile din 
presă, vom obține o i-

magine mai mult decît în- 
cîntătoare, din care se de
gajă ușor concluzia că sîn- 
tem fericiții contemporani 
ai unei adevărate profu
ziuni de capodopere. Poeți 
mărunți, neajutorați proza
tori; fazi și superficiali, dra
maturgi improvizați com
par pe picior de egalitate, 
ba poate 
creatorii 
în vremea 
orice vreme, 
ușor. Unde sînt, ne putem 
atunci întreba, lucidita
tea, pregătirea, încrede
rea, investită în criticii 
respectivi ? Ne conso
lăm, mai totdeauna, cu 
reflecția adeseori repetată 
că „timpul cerne valorile". 
Firește, dar atunci se ivește 
automat întrebarea la ce 
mai e necesară critica ? 
Pentru a încurca timpul? 
Critica veritabilă nu poate 
fi o remarcă a timpului, 
pasivitatea, neputința de 
intuire a valorilor, de 
străpungere a timpului 
descalifică pe critic. Este 
vorba, dacă ne gîndim 
bine, și de o ipostază umi
litoare a criticii. Dacă un 
scriitor poate lucra sub 
semnul inspirației sponta
ne intuind uneori în mod 
absolut 
siunile

mai sus. de 
autentici care, 
noastră, ca în 

se numără

empiric, dimen- 
contemporaneită-

ții sau ale viitorului (deși 
fetișizarea inspirației spon
tane, chiar în cazul scrii
torilor este aberantă), cri
ticul. în calitate de men
tor al opiniei publice, 
dar și al creatorilor, tre
buie să fie un clarvăzător, 
o minte instruită și lumi
nată, înainte mergătoare, 
capabilă să distingă, din 
ansamblul minereului, filo
nul aurifer, să admonesteze 
impostura și calpul artis
tic. să găsească punctele 
de sprijin al viitorului li
teraturii. în aceasta constă 
adevăratul spirit critic în 
critică. Pregătirea de spe
cialitate, vocația și integri
tatea etică vor 
demnitatea de 
tîta nevoie. în 
centei plenare
P.C.R. care ridică la înăl
țimea cuvenită problema ă- 
firmării personalității uma
ne în societatea noastră, 
afirmarea demnității criti
cii are cel mai prielnic ca
dru de manifestare. Nu-i 
rămîne decît să-1 
sească. Numai astfe] 
ce s-a numit criza de au
toritate a criticii, susținută 
de scriitori, public și de cri
tici înșiși (dar oricînd re
cunoașterea nu e o justi
ficare), pe motive de neig
norat. va putea fi depășită.

reda criticii 
care are a- 
lumina re- 
a C.C. al

folo- 
ceea

o caclerea Imperiului roman — film pentru ecran pano
ramic (ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20. 
a Ce noapte, băieți ! : REPUBLICA — 8,45; 11,15; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45: 
18,45; 21, CT..LILUUL II, —-V----
ZIȚIA — 20.• Pasărea timpurie : SALA PALATULUI (seria de bilete
2389 — orele 17,30 și seria 2391 — orele 20,15), LUCEA
FĂRUL — 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, CAPITOL
— 8,30; 11; 16; 18,30; 21; la grădină — 20, GRADINA
DOINA — 20.
• Oscar : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; 
la grădină — 20, ARENELE LIBERTĂȚII — 20, FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,45; 20, EXCELSIOR — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21, MODERN — 9.30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.A Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,45.„ Statornicia rațiunii : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45, PARCUL HERĂSTRĂU — 20. 1
• Un lucru făcut la timp : CINEMATECA — 10; 12; 14.
0 Răzbunarea haiducilor: LUMINA — 9 “ “
16; 18,30; 20,45, BUCEGI — 9,30; 11,45; 16; 
grădină — 20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;• 30 de ani de veselie : DOINA — 9; 11;
20,30.
« Tom șl Jerry : TIMPURI NOI — 9—21
• Eu, eu, eu... și ceilalți : UNION — 15,30; 1
• Eddie Chapman, agent secret : GIULEȘTI 
17,45; 20,30, DRUMUL SĂRII — 14,30; 17,30; 20,15.
0 Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
e Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10; 16; 18,15; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : DACIA continuare.
• Topkapi : BUZEȘTI — 15; 18; la grădină -— 15,30; 18; 20,30.
e Leul african : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
e Obsesia : GRIVIȚA — 1,15; 13,30; 15,45;
FLOREASCA — 9; ; 16; 18,15; 20,45.
— 9; 11,15; 13,30; 16 20,30.
O Ea va rîde : GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
TOMIS — 9—16 în continuare ; 18,30 ' ~ "o Sînt și eu numai o femeie : UNIREA 
grădină — 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; la grădină
• Sfîrșitul agentului W 4 C : FLACĂRA - 15.30; 18; 20,30, 
AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; la grădină — 20.
• El Dorado : MIORIȚA — 9,30; 12; 15.30: 18: 20.30. VOLGA— 9; 15,45; 18; 20,45.
• Gioconda fără surls : POPULAR — 15.30; 18; 20.30.

13,45; 
5; 21,15, buuuiusști — »,«»; hm»; 16,15;
STADIONUL DINAMO — 20, GRADINA EXPO-

o Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Concert 
simfonic. Dirijor : Carlo Zecchl — 
Italia * Teatrul de stat de ope
retă : My Fair Lady — 19,30 
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Topaze — 19,30 o Teatrul 
de Comedie : Sfîntul — 20 a Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 20 a Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Lovitura — 19,30, (sala Stu
dio) : 1+1+1 - 20 a Teatrul Giu- 
lești (în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : Cînd aud cucul cîntînd — 
19,30 o Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea“ : Kathleen — 20 a Teatrul 
„Ion Creangă" : Monstrul din 
Samarcand - 16 „ Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" Război cu Trola nu se face — 10, 
Uriașii munților — 16, O noapte 
furtunoasă — 20 a Teatrul „Țăn
dărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 17, 
(sala din str. Academiei) : Vrăji
torul din Oz — 17 a Teatrul sa- 
tirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(grădina Boema) : Boema Palace 
— 20 * Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Magistrala tinereții — 20.

10,00 — Curs de limba engleză
— lecțiile 5 șl 6 — reluare. 11,00
— T.V. pentru specialiști (medi
cină — reluarea emisiunii din 23 
mai). 11,30 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Pentru 
cei mici. „Țara mea" (monumen
te ale naturii). 18.00 — Drumuri 
și popasuri — emisiune turistică. 
18,20 — Buletinul circulației ru
tiere. 18,30 — Curs de limba spa
niolă — lecția a 17-a. 19,00 —
„Brățara de aur" — al ultimei promoții, 
consacrată tinerilor 
școlilor profesionale de pe lingă 
marile întreprinderi 
19,30 — Telejurnalul

17-a.
- Primii pași 

Emisiune 
absolvenți al

industriale. 
de seară. 

19,50 — Buletinul meteorologic. — 
Publicitate. 20.00 — Actualitatea 
agricolă. In cuprins : Lucrări agri
cole la zi ; Obstacole în calea 
apei ; Cantoanele pastorale ; 
Ecran internațional agricol. 20.20
— Studioul muzical. Schubert —
„O lume în 600 de cîntece". Tsi 
dau concursul : lolanda Mărcules- 
cu, Valentin Teodorlan șl Pompei 
Hărăsteanu. 20,40 — Dialog des
pre cultură. Nestemate și imitații. 
21,00 — Reflector. 21.15 - Film
artistic : „Paradisul pierdut". 22,40
— Telejurnalul de noapte. 23,00 — 
închiderea emisiunii.

Cred însă că la conturarea clară a 
direcțiilor și temelor de perspectivă 
— astfel încît cercetarea să poată 
păși înaintea producției — trebuie să 
participe toți factorii interesați : fo
ruri coordonatoare, producție și cer
cetare. în acest sens, eforturile între
prinse de Consiliul Național al Cer
cetării Științifice mi se par a fi deo
sebit de utile. Activitatea acestuia 
trebuie să vizeze însă mai insistent 
nu atît o corelare formală a preocu
părilor de perspectivă ale nucleelor 
științifice, cît mai ales una de con
ținut.

Drept urmare, antrenarea specia
liștilor cei mai competenți, cunoscă-

în continuare. 
18; 20,30.

t — 10; 15;

8—20 în
20, VITAN

18.15; 20,45, 
FLAMURA
18,15; 20,30, 

la grădină — 20,15.
15,30; 18; la 
" " 20,15.

CARTEA PEDAGOGICA
in fața unor noi

El

exigențe
Este un fapt incontestabil că, 

ultimii ani, s-au tipărit lucrări 
caracter pedagogic care au 
puns, în bună măsură, dorinței de 
cunoaștere și de continuă perfecțio
nare a cadrelor didactice din școlile 
noastre. Numai în Editura didactică 
și pedagogică văd lumina tiparului 
anual pînă la 50 de asemenea lu
crări. Sistemul experimental de pre
dare cu profesori la clasele I—IV, 
Modernizarea învățămîntului la cla
sele I—IV, Contribuții la istoria 
învățămîntului din Transilvania, 
Cum să învățăm, Cum să prevenim 
uitarea. Instruirea programată — 
sînt doar cîteva din volumele a căror 
apariție merită subliniată. în același 
timp au fost traduse o ■ serie de lu
crări valoroase din literatura peda
gogică universală. Confruntată însă 
cu necesitățile și cu posibilitățile 
deosebit de largi ale învățămîntului 
nostru, producția editorială de carte 
pedagogică este insuficientă. De alt
minteri, din totalul valoric al „cărții 
diverse" care se tipărește în întreaga 
țară în fiecare an, literatura peda- • 
gogică reprezintă doar 1 la sută.

Există părerea. exprimată și în 
presă, că puținătatea cărții pedago
gice se datorește concepției actuale 
după care se elaborează planul nos
tru editorial. Desigur, între aceasta 
și realitatea înainte relevată există 
o legătură strînsă. Numai că pla
nurile nu pot avea o putere miracu
loasă, temele cuprinse în ele nu se 

cărți, 
mulți 

întoc-

în 
cu 

cores- Emil BÂLDESCU
directorul Editurii didactice 

și pedagogice

transformă de la sine în 
în treacăt fie spus, de 
ani, deși proiectele de plan 
mite în primăvară sînt cuprinzătoa
re și promițătoare, toamna, cînd se 
întocmește planul ferm de apariție 
pentru anul următor, lipsa de ma
nuscrise determină o diminuare sen
sibilă a numărului de lucrări ce 
urmează a fi tipărite, iar editura se 
vede nevoită să mai înregistreze și în 
această fază promisiuni. Pentru edi- 
f:care. un exemn:u ; în fiecare an, 
Institutului r’e științe pedagogice, ca 
for de cercetare, i se includ în pla
nul tematic de perspectivă al edi
turii toate propunerile, care repre
zintă circa 50 la sută din totalul 
titlurilor. Dar niciodată institutul nu 
a prezentat toate lucrările anunțate, 
astfel că în lista de apariții se în
scrie efectiv cu un procent de numai 
20—25 la sută. Cu toate acestea unii 
specialiști cred că am avea mai

S bl

nate aproape exclusiv în probleme 
curente, lăsînd pe plan secundar sau 
dînd o rezolvare pripită, adeseori 
formală, aspectelor de perspectivă. 
Poate că o abordare mai insistentă 
a acestora, în primul rînd de către 
reprezentanții nucleelor de concepție 
și cercetare uzinală, ar facilita și o 
colaborare mai rodnică a specialiș
tilor din institutele și centrele de 
cercetări în configurarea solicitărilor 
previzibile ale producției, în diferitele 
ramuri și întreprinderi. în momen
tul de față, programele de perspec
tivă ale întreprinderilor sînt centra
lizate la Direcția generală tehnică 
din minister (sau forul similar al vii-
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noutate, mai ales dacă aceasta se do
vedește de larg interes și pe plan 
mondial.

Optez întru totul pentru cristaliza
rea cu cît mai mare precizie a direc
țiilor și obiectivelor de perspectivă 
ce trebuie să preocupe un colectiv de 
cercetare. în domeniul nostru, se 
constată că anumite preocupări, ce 
par a fi îndepărtate la un moment 
dat, pot deveni în scurtă vreme pro
bleme de cea mai mare actualitate 
pentru beneficiari. Astfel, în momen
tul de față, cercetări cum sînt cele 
legate de utilizarea vidului în con
strucțiile de întrerupătoare, a dielec- 
tricilor clorurați (în construcția de 
cabluri, transformatoare conductoa
re) a izolatoarelor din sticlă, călită, 
etc reprezintă preocupări de perspec
tivă cu o „scadență" extrem de apro
piată.

tori profunzi ai realităților concrete 
din cercetare și producție, la preci
zarea direcțiilor și temelor ce ur
mează a fi abordate de diferitele uni
tăți științifice, trebuie continuată 
pînă la finalizarea problemelor sta
bilite. N-ar strica, pentru o mai 
mare elasticitate — atît de necesară 
astăzi, cînd atenția specialiștilor tre
buie să se deplaseze quasi instanta
neu de la o sferă de probleme la alta 
_  și pentru creșterea rolului acestui 
for coordonator al științei noastre, 
punerea la dispoziția C.N.C.S.-ului a 
unui fond menit să asigure aborda
rea operativă a aspectelor noi, rele
vate după aprobarea diverselor pla
nuri de cercetare, aprovizionare, fi
nanțare.

De asemenea, în momentul de față, 
multe uzine continuă să fie angre-

toarei centrale industriale), dar uni
tățile de cercetare aparțin de aceas
tă direcție, iar întreprinderile de alta. 
De aici, o serie de dificultăți legate 
de alegerea temelor, contractarea și 
finanțarea lor. Or, în condițiile exis
tentei unui program unitar al cer
cetării științifice, finanțarea centra
lizată pe minister apare ca firească. 
Căci a lăsa institutul științific să tra
teze direct cu întreprinderile absolut 
toate colaborările înseamnă, de mul
te ori, a accepta teme care pun pe 
planul al doilea interesele majore, 
de perspectivă ale ramurei și chiar 
ale întreprinderilor respective. Prin 
intervenția mai susținută și eficien
tă a ministerelor s-ar putea asigura 
o dozare judicioasă a sarcinilor pre
zente și de perspectivă și s-ar crea 
și anumite obligații în ceea ce pri
vește folosirea soluțiilor, pe măsură

multă literatură pedagogică dacă 
s-ar alcătui o evidență mai largă a 
cercetărilor pedagogice, dacă s-ar 
crea un organ științific special în 
acest scop și dacă s-ar întocmi o 
hartă a cercetărilor pedagogice. Se 
pot întocmi, desigur, mai multe evi
dențe (ele există de altfel la editură) 
și mai multe hărți, dar vor putea 
oare, acestea să îndrepte situația? 
Personal cred că nu! Nu de eviden
ța intențiilor ducem lipsă, ci de lu
crări gata scrise.

După părerea mea, la îmbogățirea 
literaturii pedagogice, la ridicarea ca
lității lucrărilor de acest gen și la 
diversificarea lor contribuie multi 
factori, dar nu se poate ignora că 
elementul hotărîtor îl constituie ca
litatea manuscriselor predate edi
turii de autori. Practica editorială a 
arătat că lucrările legate cel mai 
mult de viață, de realitățile din școli 
sînt cele scrise de cei care prezintă 
propria experiență la catedră și nu 
de cei care scriu despre experiența 
altora. Este desigur mai greu pentru 
editor să se angajeze la publicarea 
lucrării unui profesor care scrie 
pentru prima dată, dar efortul este 
răsplătit de experiența lui didactică. 
Iată de ce consider că încurajarea 
și folosirea tot mai intensă a auto
rilor cu experiență varia la catedră 
este o cale eficientă de 
a literaturii pedagogice.

Cred că în momentul 
pune cu toată acuitatea 
creșterii exigenței autorilor și edi
turii față de calitatea lucrărilor ofe
rite în librării. Cărțile plate, cenușii, 
supraaglomerate de probleme arhicu
noscute și deseori prea voluminoase 
nu au căutare la cititorul de azi. care 
n-are timp să citească orice. Golu
rile tematice nu trebuie să mai lase 
loc mentalității greșite : ..decît 
mic, mai bine ceva", care a 
uneori ca editura „să închidă 
încredințînd tiparului lucrări 
diocre. Această mentalitate a 
casă bună cu alta tot atît de dăună
toare din partea unor autori care

îmbogățire
de față se 

problema

ni- 
fă cut 

ochii" 
me- 

făcut

ce ele sînt finalizate de cercetare, și 
înaintate spre aplicare producției. 
Firește, aceasta nu ar impieta cu ni
mic asupra conlucrării directe din
tre institutele de cercetare și uzine, 
ci, dimpotrivă, i-ar crea o bază mai 
sigură de realizare.

Posibilități de perfecționare în 
această direcție există și în unitățile 
de cercetare, unde, de pildă, se fo
losesc încă metode de investigație și 
experimentare care necesită terme
ne prea lungi. Astfel, desfășurarea 
unei cercetări presupune în medie 
trecerea a circa 3 ani pînă devine 
soluție de laborator, apoi intervin 
alți doi ani — pentru fazele de dez
voltare, asimilare etc. Cred că ar fi 
mult mai rentabil ca pe măsură ce 
se avansează în conturarea soluției 
de laborator, pe baza unei colaborări 
strinse și continue între specialiști, 
să se treacă la abordarea simultană, 
paralelă și a celorlalte, operații (pri
vind nu numai latura constructivă a 
unei instalații, dar și cea a mate
rialelor folosite pentru realizarea ei, 
a noilor spații industriale etc.). Este 
una dintre posibilitățile de scurtare 
considerabilă a termenelor de cer
cetare, pe care noi o utilizăm în 
prezent cu rezultate mulțumitoare 
la cercetările privind transformatoa
rele cu conductoare de aluminiu 
emailat sau realizarea unor noi ti
puri de condensatoare de forță și 
alte aparate electrice de înaltă ten
siune.

Problemă de o importanță și com
plexitate deosebită, devansarea cer
cetării se cere materializată într-un 
efort multiplu, desfășurat sistema
tic, convergent, concomitent sub as
pectul pregătirii din vreme a spe
cialiștilor, tematicii, bazei materia
le. Cele consemnate în acest articol, 
reprezintă doar cîteva aspecte ce 
mi-au suscitat interesul în legătură 
cu această idee aplicată la dome
niul electrotehnicii, al cărei rol de 
seamă în înfăptuirea progresului teh- 
nico-economic rapid este astăzi atît 
de evident.

prezintă lucrări slabe, stufoase, ne
publicabile. Numai în 1967 editura a 
fost nevoită să respingă 47 ma
nuscrise de o calitate complet ne
corespunzătoare și să înapoieze au
torilor alte 30 pentru refacere.

Totodată, trebuie să înlăturăm 
și monopolul cîtorva autori, care 
are efect demobilizator pentru cei 
ale căror lucrări — rezultat al 
cercetărilor și eforturilor proprii 
— vin pentru prima oară în fața 
opiniei cititorilor. Și în proiectul 
de plan pe 1969, unii autori s-au a- 
nunțat în scris, cu 2 pînă la 5 lu
crări (la o singură editură). Se 
pune, pe bună dreptate, întrebarea: 
cum poate un autor să pregătească 
temeinic atîtea lucrări într-un an? 
Se cere înlăturată, de asemenea, fără 
întîrziere, practica unor prefațatori 
de a se erija în coautori, precum și 
practica de a transforma în autori 
pe cei care dau numai „sfaturi".

După o opinie mai larg acceptată, 
îmbunătățirea cantitativă și calitativă 
a literaturii pedagogice depinde. în 
mare măsură, de colaborarea mai 
strînsă dintre editură șl Institutul de 
științe pedagogice. Convinși fiind de 
această necesitate am solicitat parti
ciparea în colegiul editurii cît și în 
consiliul artistic a reprezentanților 
institutului. De asemenea, pentru lu
crările pe care le elaborează autori 
din afara institutului, editura cere a- 
cestuia un referat de control științi
fic. Multe rezerve rămîn însă ne
folosite în întărirea acestei colabo
rări. în tot cazul am impresia că 
trebuie mai bine înțeles în viitor că 
cercetarea pedagogică și publicarea 
rezultatelor sale sînt 
care 
unei 
mă 
cercetărilor, numai dacă 
că nu orice cercetare, indiferent de 
importanta și utilitatea ei, este pu
blicabilă automat. După cum nu cred 
că publicarea este scopul, punctul 
terminus al tuturor cercetărilor peda
gogice. Scopul este mult mai nobil : 
a contribui imediat, practic, la re
zolvarea problemelor majore pe care 
le ridică viața. Nu putem reduce deci 
colaborarea Ia publicarea „fără con
diții" a tuturor lucrărilor pe care le 
elaborează lucrătorii institutului și 
cu atît mai puțin putem accepta pro
punerea ca „bunul de cules" la lu
crările institutului să fie acordat de 
institutul însuși. Evident, nu este vor
ba de lipsă de încredere în compe
tența cercetătorilor, ci de cu totul 
altceva, și anume de deosebirea care 
există în mod obiectiv între misiunea 
editorului și poziția cercetătorului 
care cumulează și funcția de autor.

O critică justificată se aduce dese
ori editurii, și nu numai ei, pentru ti
părirea într-un termen prea lung a 
lucrărilor de literatură pedagogică. 
Au fost într-adevăr cazuri cînd li
nele lucrări și-au făcut un stagiu de 
peste un an în tipografie, între altele, 
datorită faptului că unele tipografii 
dau prioritate 
mult mai

Si sporirea tirajului lucră- 
de

două lucruri 
nu se suprapun. Tipărirea 
cărți poate deveni o for- 

stimulatorie- de valorificare a 
se admite

cărtilor cu un tiraj 
mare și deci mai ren-

tabile. 
rilor 
cerută deseori de autori, 
realiza în primul rînd tot prin ridi
carea calității producției editoriale, 
care prin valoarea ei trebuie să se 
impună. La aceasta ar putea con
tribui însă într-o mai mare măsură și 
Baza de desfacere a cărții, făcînd o 
analiză cu adevărat științifică a ce- 

fon- 
nu 

con-

literatură pedagogică,
se poate

rerilor. Căci nu lipsa de 
duri sau de spațiu grafic, 
lipsa de materiale poligrafice 
stituie cauza insuficientei cantitative 
si calitative a literaturii pedagogice. 
Este adevărat că fondurile alocate de 
Baza de desfacere a cărții pentru 
cartea pedagogică sînt extrem de 
mici. Dar așa cum sînt, în nici un 
an editura nu le-a putut consuma în 
întregime, din motivele subliniate 
mai sus ; se scrie puțin și de multe 
ori se predau manuscrise de slabă ca
litate, a căror perfectare pe circuitul 
redacțional necesită mult timp si 
multe cheltuieli.

în acest sens cred că trebuie să 
sînt 
ale 
di-

fim cu toții de acord că 
necesare eforturile convergente 
autorilor, editorilor, tipografilor, 
fuzorilor pentru a repune în toate 
drepturile ei cartea care se adresea
ză milioanelor de cititori — cadre 
didactice, părinți, pedagogi, educa
tori — opiniei publice larg intere
sate în pregătirea pentru viață și 
educarea tinerelor generații pe mă
sura cerințelor înalte ale societății 
noastre socialiste.
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Ion
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Musceleanu
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Trăiește în mijlocul 
nostru un pictor care se 
apropie de vîrsta de 65 
ae ani și pe care pictorii 
și iubitorii de artă din 
toate generațiile îl conside
ră un artist de seamă, dar 
care nu e la fel de bine 
cunoscut de publicul 
larg, pentru că a evitat cu 
discreție pînă acum să 
deschidă în București o 
expoziție personală, do
rind mereu să facă alte 
lucrări, „care să merite să 
fie expuse".

Cînd a primit totuși în 
ultimii ani să prezinte 
cîteva zeci de pînze la 
Moscova, unde a stîrnit 
entuziasmul tinerilor pic
tori, sau la Menton, în 
Franța, a fost mai mult la 
îndemnul prietenilor și al 
artiștilor din generația 
mijlocie, care prețuiesc în 
Ion Musceleanu pe unul 
din reprezentanții de 
frunte ai picturii noastre, 
dar în același timp un 
artist care și-a reînnoit 
mijloacele cu o dăruire 
neașteptat de generoasă.

Acestui pictor, altfel un 
fervent admirator a tot ce 
e nou în artă, i s-a de
cernat recent premiul 
Uniunii artiștilor plastici 
pentru meritul de a fi 
adus în pictura noastră ex
presia unei sensibilități noi 
si de a ne fi dăruit prin ea 
bucuria neprețuită a artei 
adevărate.

Pictura lui I. Muscelea
nu e legată de realitate; 
ea nu se adresează imagi
nației și interesul ei nu 
stă în neprevăzutul imagi
nilor, ci în intensitatea și 
calitatea sentimentului cu 
care pictorul zugrăvește în 
echivalențe plastice fru-

trăiesc, deoarece culorile 
nu le deosebesc îndestul, și 
străduința sa e de a face 
o pictură cît mai vie si 
luminoasă. In pictura mo
dernă lumina e marele a- 
port al impresioniștilor. 
Bespingînd pictura întune
coasă si îmbrățișînd o artă 
menită să bucure omul cu 
adresarea ei directă și sim
plă, cu farmecul tonurilor 
proaspete și luminoase, tn 
care culoarea capătă în
treaga ei libertate, consti
tuind o bucurie pentru 
ochi, I. Musceleanu se a- 
propie cu admirație de 
impresionismul tîrziu al 
unui Bonnard sau Lucian 
Grigorescu, bunul său 
prieten, de exemplul 
lui Matisse și Pallady, 
precum și de sursa de 
inepuizabilă frumusețe a 
frescelor noastre medieva
le (brîncovenești) pe care 
le-a' restaurat cu o rară 
pricepere, începînd de 
acum aproape patru de
cenii, și printre care se 
numără aceea de la Amota 
lui Matei Basarab. De aci, 
ca și din studiul naturii, 
simplitatea și calitățile de
corative, transparența culo
rilor și lumina lor plăc 
susținute de o acuitate a 
sensibilității mereu pre
zentă și dinamică.

Sensul umanist al pictu
rii lui I. Musceleanu, po
ziția etică reală și vala
bilă a artistului conturea
ză o personalitate majoră. 
Oamenii pictați de el sînt 
tineri din mediul intelec
tual sau al muncii, cu o 
ținută nobilă și rezervată, 
adolescente și tinere fete 
surprinse în clipe de rela
xare sau de lectură. Ase
mănarea nu e preocuparea

ION MUSCELEANU } Portret de fată

musețea unui chip, a unui 
peisaj sau a unei naturi 
moarte. O atmosferă liniș
titoare, blîndă, de reverie 
stăruie în pînzele sale, ce 
reiau aceleași și aceleași 
subiecte neostentative, cu 
aceeași dăruire și vervă de 
fiecare dată, amintindu-ne 
că frumusețea picturii stă 
mai mult decît în moti
vul pictat și în noutatea 
interpretării, în harul 
meșterului. Morandi, ma
rele pictor, putuse picta 
timp de o viață numai 
cîteva sticle și pomiere, cu 
diferențe în compunere și 
în gamele de culori, fără 
ca aceasta să fie în detri
mentul operei, dimpotrivă.

„Pictez cu egală plăce
re toate subiectele care mă 
interesează, dar mai cu 
seamă figura umană" — 
mărturisea 1. Musceleanu 
într-un interviu acordat nu 
de mult televiziunii. De 
mulți ani, de cînd trec 
foarte des pe la Atelie
rele Pangratti, m-am obiș
nuit să-l văd în atelierul 
său primitor, studiind cu 
plăcerea și răbdarea unui 
veșnic începător modelul 
uman pe care l-a reluat 
de atîtea ori, și aproape 
în aceeași atitudine, cu 
gîndul să-l picteze o dată 
„bine de tot" ca să poată 
apoi să lucreze altceva.

Caracterul cu totul a- 
parte al picturii sale stă 
in atmosfera extrem de 
particulară și de plăcută, 
în ambianța cuceritoare 
pe care artistul știe s-o 
creeze, fie și numai din 
cîteva fructe așezate pe 
un postav colorat.

Un tablou de Ion Mus
celeanu te întîmpină cu o 
lumină cuceritoare și cu 
tonurile cordiale ale cu
lorilor calde. Pictorul știe 
că fără lumină formele nu

primordială a pictorului, 
deși e prezentă în toate 
portretele sale ; el e atras 
mai mult de relația omu
lui cu mediul, de atmos
fera în care acesta trăieș
te, de valoarea „pictura
lă" a subiectului.

In naturile moarte, cred 
că pictorul izbutește sin
teza cea mai generoasă și 
spontană dintre armonia 
formelor și armonia culo
rilor. Colorist de cea mai 
autentică vocație, care însă 
desenează și compune cu 
aceeași măiestrie, I. Mus
celeanu subordonează cu
lorii întreaga sa cercetare. 
Formele sînt definite fără 
o insistență specială a de
senului, de obicei ascuns, 
lăsînd să predomine sen
zațiile de culoare care 
sînt vii, dar subordonate 
cu justețe echilibrului ge
neral al tabloului.

Pe zi ce trece, pictura 
acestui maestru capătă 
mai multă libertate și sin
ceritate a expresiei plastice 
și în același timp un ca
racter emoțional și un far
mec și mai pregnante. $i 
aceasta, pe măsură ce or
donarea pe pînză a sen
zațiilor are un caracter 
mai decis.

In această etapă de 
desăvîrșire a operei sale 
credem că se află artistul 
pe care îl omagiem, și care 
în respectul său pentru 
artă afirmă : studiez în 
fiecare zi după natură 
și-mi pare că fac unele 
progrese lente. Expoziția 
pe care a anunțat-o pen
tru toamnă ne va pune în 
fața uneia din operele 
majore ale picturii noas
tre contemporane și va fi, 
fără îndoială, un prilej de 
mare delectare pentru pu
blicul iubitor de artă.

Radu VARIA ,
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Joi dimineața, la Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia a avut loo solemnitatea înmî- 
nării unor înalte distincții.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Constan
ța Crăciun, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Nestor Ig
nat, președintele Uniunii Ziariști
lor, acad. Costin Nenițescu, preșe
dintele secției de științe chimice a 
Academiei, și Marin Bîrjega, vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Pentru îndelungată și rodnică 
activitate didactică și științifică, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, tovarășului Tudor D. Io- 
nescu, membru corespondent al A- 
cademiei, directorul institutului de 
cercetări alimentare, i-a fost con
ferit Ordinul „Meritul Științific" 
clasa I.

Pentru merite deosebite și activi
tate îndelungată în domeniul pre
sei, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, a fost conferit Or

dinul „Meritul Cultural" clasa a 
II-a ziaristului F. Brunea-Fox.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea de organizare și răspîn- 
dire a șahului, a fost conferit. Or
dinul „Meritul Sportiv" clasa a 
II-a, tovarășului Ion H. Gudju, 
profesor consultant la Institutul de 
medicină și farmacie din Bucu
rești.

Au fost conferite ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România unor lucrători ai revis
telor „Probleme economice", „Fe
meia", „Săteanca" și „Ddlgozo No", 
pentru merite deosebite în mun
că, cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la apariția acestor reviste.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, to
varășul -Emil Bodnaraș a adresat 
calde felicitări celor distinși.

Tovarășii Maria Ciocan, redactor 
șef al revistei ..Săteanca", și loan 
Predoi, secretar general de redac
ție al revistei „Probleme economi
ce", în numele celor decorați au 
mulțumit pentru înaltele distincții 
acordate.

(Agerpres)

în ziua de 23 mai 
Plenara Consiliului 
ciațiilor Studenților 
Socialistă România.

La lucrările plenarei au partici
pat tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

Au mai participat ca invitați ac
tiviști de partid, reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului, cadre 
ale organizațiilor U.T.C. și ale Aso-

a.c. a avut loc
Uniunii Aso- 
din Republica

ciațiilor Studenților, redactori ai 
presei de tineret și studenți.

Pe baza informării prezentate de 
tovarășul Mircea Angelescu, pre
ședintele Consiliului U.A.S.R., ple
nara a dezbătut modul în care se 
aplică măsurile decurgînd din Ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 
29 noiembrie—1 decembrie 1967 și 
sarcinile ce revin U.A.S.R. din Di
rectivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului în Re
publica Socialistă România.

Plenara a adoptat măsuri privind 
organizarea vacanței de vară a stu
denților.

Sosirea în Capitală 
a unei delegații a Partidului Laburist 

din Marea Britanie

Vizitele delegației Partidului progresist
al oamenilor muncii din Cipru (AKEL)

în cursul zilei de joi, delegația 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.), for
mată din tovarășii Andreas Fantis, 
secretar general adjunct, director 
al ziarului „Haravghi", conducăto
rul delegației, Kyriakos Hristu, 
ine.' 'ru al Biroului Politic, și Gri- 
goriok' Spiru, membru al Comite
tului Central, a făcut o vizită la 
întreprinderea agricolă de stat „30

Decembrie". Delegația a fost înso
țită de tovarășul Gheorghe Mari
nescu, membru al Biroului Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
cartiere noi de locuințe din Bucu
rești și Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia.

Cronica zilei

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi a sosit în Capitală o. dele
gație a Partidului Laburist din 
Marea Britanie condusă de Jennie 

. Lee, președinta Partidului Laburist, 
ministru de stat la Departamentul 
pentru Educație și Știință, membră 
în Parlament. Din delegație mai fac 
parte Margaret Herbison, membră a 
Comitetului Executiv Național 
(C.E.N.) al Partidului și membră în 
Parlament, Frank Lane, membru al 
C.E.N. și președinte al Uniunii na
ționale a muncitorilor de la căile 
ferate, Joseph Gormley, membru al 
C.E.N. și al Comitetului Executiv 
al Uniunii naționale a minerilor, și

Gwyn Morgan, șeful Departamentu
lui internațional al Partidului La
burist.

Oaspeții au fost întîmpinați la ae
roport de Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., cu soția, Petre Furdui, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din industria minieră, ener
gie electrică și geologie, Florea 
Neacșu, vicepreședintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din întreprinde
rile de transport și telecomunicații, 
membri ai conducerii I.R.R.C.S. A 
fost, de asemenea, prezent Sir John 
Edward Chadwick, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Marii 
Britanii la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țari : Vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în sudul țării. După-amiază au 
căzut averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice în Transilvania, 
nordul Olteniei și zona subcarpatică 
a Munteniei. Izolat, în depresiunile din 
estul Transilvaniei s-a semnalat grin
dină. Vîntul a suflat slab pînă la po

trivit. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 19 grade la Rădăuți 
și Mangalia și 32 grade la ■ Călărași, 
Budești și Hîrșova. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
2ș și 27 mai. In țară : Vreme frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Ploi izolate. Vînt slab 
pînă Ia potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, 
iar maximele între 22 și 32 grade, local mai ridicate. In București : vre
me frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Vînt slab. 
Temperatura se menține ridicată.

(Urmare din pag. I)

Dar, alături de toate localitățile 
țării, în anii de după eliberare o- 
rașul începe să-și schimbe înfăți
șarea. La porțile Slatinei se înal
ță prima uzină de aluminiu româ
nesc, intrată în funcțiune cu doi 
ani în urmă. ' Cetatea metdlulixi 'dlb ' 
face și mai cunoscut numele ora
șului în țară și peste hotare. Mulți 
localnici au deprins meseria de
electrometalurgiști, conducînd cu 
pricepere modernele instalații ale 
uzinei.

Iau naștere și alte obiective in
dustriale — o fabrică de produse 
lactate, care se află în construc
ție 'b uzină de prelucrare a alumi- 
Ti; tlui. o fabrică de produse car- 
bonoase și alta de tricotaje.

Dezvoltarea industrială și-a pus 
pecetea asupra vieții, asupra în
fățișării orașului. In vecinătatea 
uzinei s-au conturat un mare an
samblu de locuințe, numeroase o- 
biective social-culturale.

Se vor înălța noi așezăminte de 
cultură, noi complexe de deservire 
a populației, va intra în folosință 
o centrală telefonică automată, 
vor continua pavarea și moderni
zarea străzilor, canalizarea, va creș
te suprafața spațiilor verzi. Toate 
aceste lucrări, se vor realiza în ca
drul unui plan de sistematizare, 
care se află în lucru.

Sărbătorirea a 600 de ani de la 
prima atestare documentară a Sla
tinei e marcată de ample manifes
tări cultural-artistice.

Aâ începe campionatul național 
de lupte greco-romane

Astăzi începe în Capitală/ îh sală 
Dinamo, campionatulmatibriallndivi-' '• 
dual de lupte greco-romane, seniori, 
întrecerea pentru desemnarea cam
pionilor pe anul în curs va dura trei 
zile, angajînd pe cele trei saltele 
din sala amintită tot ce are mai bun 
acest sport în țara noastră. Intr-o 
scurtă convorbire pe care am avut-o 
cu GH. IACOBINI, secretarul general 
al F.R. Lupte, acesta ne-a declarat, 
printre altele : „Această ediție a cam
pionatului individual de lupte greco- 
romane este foarte importantă pen
tru noi, chiar și numai din punctul 
de vedere al posibilităților ce ni le 
oferă, în legătură cu verificarea can- 
didaților la un loc in lotul olimpic. 
Vom vedea, cu acest prilej, dacă 
sportivii și antrenorii lor s-au pre
gătit la nivelul exigențelor cerute de 
întrecerea din octombrie. Este re
marcabilă intenția fostului campion 
olimpic de la Roma. Dumitru Pîrvu-

„CURSA
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Pen

ultima etapă a „Cursei Păcii". Rze- 
szow—Lublin, a produs modificări 
importante în clasamentul general in
dividual : noul purtător al tricoului 
galben este ciclistul cehoslovac Karel 
Vavra. secondat de sovieticul Said- 
hujin. Fostul lider, Vladimir Cerka- 
sov, bolnav, a abandonat, iar ceilalți 
fruntași au pierdut minute prețioase.

Clasamentul general individual îna
intea ultimei etape : 1. Vavra (Ceho
slovacia) 53h 35’ 18’’ ; 2. Saidhujin

Icscu, de a se înscrie pentru un bilet 
pentru 'Mexicb, Iuînd parte la com
petiția din sala Dinamo. Sub unghiul 
participării la Jocurile Olimpice se 
desfășoară și disputele de la catego
riile 57, 52, 78 de kg. între perechile 
ALIONESCU—BACIU, BERCEANU— 
STOICIU, TĂRANU—CIORCILA.
Absent de la categoria 52 kg este 
CORNEL TURTUREA, clasat pe lo
cul II la ultimele C.M., deoarece 
este bolnav.

Competiția, ce începe acum la 
sala Dinamo, stabilește un record în 
ce privește numărul participanților : 
181. La categoria 63 kg., de pildă, s-au 
înscris 31 de concurenți. Printre a- 
ceștia se află multe elemente de 
perspectivă. Iată cîteva nume ce me
rită să fie ținute minte: Ștefan Ba
dea, Dumitru Marin și Gh. Gheorghe.

P. V.

PĂCII"
(U.R.S.S.) la 2’ 13” ; 3. Hojlund (Da
nemarca) la 3’ 31”; 4. Mickein
(R.D.G.) la 3’ 41” ; 5. Schoeters (Bel
gia) la 4’ 02” etc.

N. Ciumeti ocupă locul 23 la 16’ 30”. 
Pe echipe conduce R.D. Germană 

urmată de Polonia la numai 1 mi
nut. Echipa României se află pe lo
cul 6.

Competiția se încheie astăzi cu 
două semietape : Poulavi—Radom 
(49 km contracronometru individual) 
și Radom—Varșovia (123 km cu ple
carea în bloc).

FOTBAL

SUEDIA - ROMANIA 
(TINERET) 2-0 (1-0)

VĂSTERAS 23 (prin telefon). — 
Peste 7 000 de spectatori au înfrun
tat ploaia și vîntul venind pe sta
dionul Arosvallen pentru a fi mar
torii partidei dintre echipele de fot
bal „Under 23“ ale Suediei și Ro
mâniei. Și nu au regretat acest lu
cru deoarece jocul a fost frumos, în- 
cheindu-se cu o victorie meritată a 
formației suedeze, prin golurile în
scrise de Palsson în minutele 4 și 
58. Primul gol se datorește unei erori 
de arbitraj (suedezul a plecat din 
poziție de ofsaid) și greșelilor în pla
sament și intervenții ale lui Delea- 
nu și Răducanu.

Suedezii, posesori ai unui gabarit 
impresionant, au alcătuit un „un
sprezece" omogen, puternic, ce a de
pășit, sub raport fizic în special, e- 
chipa noastră, slabă, mai ales, în 
atac. Este suficient să arătăm că în 
toată repriza a doua fotbaliștii ro
mâni au șutat o singură dată spre 
poarta gazdelor în minutul... 90 (!), 
prin Șchiopu.

Partida de la Văsteras are, în ceea 
ce ne privește, un singur aspect po
zitiv: l-a impus pe tînărul Sălcea- 
nu — cel mai bun jucător de pe 
teren. Au mai corespuns Crețu, Boc 
și Răducanu — cu excepția greșelii 
făcute . la primul gol.

Din echipa suedeză s-au remarcat 
Palsson, Eklund, Svensson și Huit.

Joi dimineața s-au deschis în Ca
pitală lucrările celei de-a II-a sesiuni 
de comunicări științifice a Institu
tului de cercetări științifice pentru 
protecția muncii.

La sesiune participă cercetători din 
cadrul I.C.S.P.M., din institute ale 
Academiei și din alte unități de cer
cetare din București și din țară, pro
fesori universitari de la institutele 
politehnice din București, Timișoara 
și Cluj, specialiști ai unor mari în
treprinderi industriale.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Petre Blajovici, ministrul muncii, 
lucrările programate în prima zi 
s-au desfășurat în cadrul secțiilor.

La actuala sesiune vor fi prezen
tate 65 de comunicări științifice pri
vind noi realizări în domeniul pro
tecției muncii în diverse ramuri de 
activitate.

★
Joi, 23 mai George Macovescu, 

prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe a primit în audiență 
pe Oddur Gudjonsson, în legătură 
cu apropiata depunere a scrisori
lor sale de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Islandei în Republica 
Socialistă România.

* /
Joi seara, a sosit în Capitală dl. Ja

mes Endicott, președintele Congresu
lui canadian al păcii, membru al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
care la invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din tara 
noastră va face o vizită în România.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului na
tional pentru apărarea păcii.

★
Cu prilejul inaugurării liniei ae

riene București—Cairo, Ministerul 
transporturilor auto, navale și ae
riene a oferit un dineu, iar Mohamed 
Magdy Sabry, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Arabe Unite, 
o recepție.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului afacerilor externe. între
prinderii de transporturi aeriene 
„Tarom" și ai altor instituții cen
trale. precum și oficialitățile din 
R.A.U. sosite în Capitală cu această 
ocazie.

★
Joi dimineață a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Chile, acad. Ste
fan Bălan, ministrul învătămîntului. 
care va face o vizită de documen
tare în această tară. în continuare, 
ministrul român va efectua o vi
zită similară în Uruguay.

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecare la aeroportul Bă
neasa se aflau însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai Republicii Chile 
și Republicii Orientale a Uruguayu- 
lui în tara noastră.

★
Acad. Cristofor Simionescu, rec

torul Institutului politehnic din Iași, 
a plecat joi dimineața în Franța 
pentru a participa la lucrările Con
gresului internațional de chimie in
dustrială. care se vor desfășura la 
Paris între 24—31 mai. Congresul 
este consacrat aniversării a 50 de 
ani de Ia înființarea Societății In
ternationale de chimie industrială, 
cu sediul în capitala Franței.

★
Dr Alexandru Ciucă, șef de sec

ție la Institutul de geriatrie din 
București a fost ales membru de o- 
noare al Comitetului Societății de 
bioterapie din Franța pentru con
tribuția adusă la acest domeniu al • 
științei.

★
întreprinderile de comerț exterior 

„Union" și „Technocommerz" din 
R. D. Germană au deschis joi în 
Pavilionul B de pe malul lacului 
Herăstrău o expoziție care prezin
tă utilaje complete pentru mari bu
cătării si unităti de autoservire, in
stalații pentru tehnica condiționării 
aerului și tehnica frigului.

Printre persoanele oficiale pre
zente la inaugurare se afla și Ewald 
Moldt. ambasadorul R. D. Germane 
la București.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 28 mai.

★
Institutul de filozofie al Acade

miei organizează în zilele de 28—29 
mai a. c„ colocviul cu participare 
internațională „Modalitățile cunoaș
terii".

Lucrările se vor desfășura în 
Aula Academiei — Calea Victoriei 
nr. 125. (Agerpres)

n
CORESPONDENTA DIN VARȘOVIA DE LA I. DUMITRAȘCU

Intr-o recentă călătorie prin Si- 
lezia, cuvîntul „huța", semnificînd 
uzină metalurgică, m-a însoțit la 
tot pasul. Trecînd prin localități ca 
Zabrze, Bytom, Katowice, Swie- 
tochlowice, capeți senzația că, dacă 
ar înceta să mai fumege coșurile 
furnalelor, ar lipsi tocmai elemen
tul esențial al respectivelor peisaje 
citadine. Cu greu vei găsi în acea
stă parte a țării un oraș care să nu 
fie legat de ramura metalurgiei, 
unde să nu simți mirosul aspru de 
furnal.

După cărbune, care deține cu fer
mitate rolul economic principal în 
Silezia, industria metalurgică și-a 
cîștigat și ea un loc de frunte. E 
suficient să amintim că această re
giune asigură 58 la sută din întrea
ga producție de oțel a Poloniei, 
peste 64 la sută din producția de 
laminate și 72 la sută din cea de 
țevi.

Anul trecut s-a înregistrat pentru 
prima oară în Polonia depășirea 
producției de 10 milioane tone de 
oțel. Ca urmare a acestui rezultat, 
realizat de cei peste 200 000 me- 
talurgiști din țară, nivelul actual 
al producției de oțel a Poloniei 
depășește de 7 ori pe cel antebelic.

Uzina de la Nowa Huța, cu cei 
aproape 30 000 de lucrători ai săi, 
dă singură peste o treime din pro
ducția globală de oțel, urmînd ca 
după încheierea celei de-a treia 
etape a construcției sale să atingă o 
capacitate de producție anuală de 
5,5 milioane tone. La cîteva sute de 
kilometri, în capitală, „Huța Wars
zawa" s-a specializat în producția 
de oțeluri fine. Planul economic 
prevede pentru următorii ani ex
tinderea producției de oțeluri fine 
necesare construcțiilor de mașini și 
utilaje destinate exportului.

Diagrama metalurgiei, în con
textul dezvoltării întregii economii 
naționale, înregistrează o curbă as
cendentă, atît în ce privește can
titatea cît și calitatea produselor. 
Munca de zi cu zi a lucrătorilor din 
metalurgie asigură menținerea 
unei dinamici înalte de dezvoltare 
a acestui sector.

Recent la Varșovia, la Ministerul 
Industriei Grele, am avut o discu
ție cu un grup de specialiști polo
nezi. „Dinamica producției — îmi 
spunea directorul Serviciului teh

nic din minister — este o rezultan
tă firească a preocupărilor perma
nente a sutelor de mii de meta- 
lurgiști de a da țării produse de 
calitate, a grijii lor pentru asigu
rarea ritmicității producției, pen
tru realizarea consecventă a sar
cinilor ce le revin. Trebuie să fa
cem față cerințelor tot mai mari și 
mai exigente ale beneficiarilor, ca 
și concurenței pe piețele externe. 
Practic, despre ce este vorba ? 
Avem în vedere un șir larg de o- 
biective, ca : sporirea producției 
paralel cu îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, satisfacerea 
cerințelor tot mai mari ale parte
nerilor noștri comerciali, moderni
zarea agregatelor și instalațiilor — 
cu precădere a celor din Silezia 
unde intr-un număr de 18 uzine 
există încă mașini care au peste 60 
de ani de activitate. Următorii ani, 
ca de altfel și anul în curs, vor 
cunoaște o ofensivă susținută în 
această direcție, fie prin achizițio
narea din import a unor agregate 
cu o productivitate ridicată, fie 
prin folosirea mai eficientă a ex
perienței de pînă acum a Poloniei 
în domeniul construcției de ma
șini".

„Anii puterii populare — a con
tinuat interlocutorul nostru — au 
fost pentru Polonia foarte rodnici 
in ce privește progresul industriei 
metalurgice. Munca continuă. In. 
curind marele combinat „V. 1. Le
nin" de la Nowa Huța va avea ca 
un pandant puternic uzina „Bie- 
rut" din Czestochowo, unde va fi 
instalat un laminor de tablă groasă 
necesară industriei de nave, căilor 
ferate și industriei constructoare de 
mașini. Sint succese importante, 
dar vrem și mai mult, avînd în 
vedere posibilitățile de care dispu
nem. Procesul de modernizare, des
pre care am amintit, include renta
bilizarea vechilor uzine care au co
lective experimentate, utilarea lor 
corespunzătoare etapei actuale a 
progresului tehnic"

In încheierea discuției la Minis
terul industriei grele, interlocutorii 
noștri s-au referit in cuvinte de 
caldă apreciere la relațiile dintre 
sectoarele de specialitate din Româ
nia și Polonia, arătînd că perspec
tivele colaborării reciproce sînt 
vaste, servind intereselor dezvoltă
rii socialiste a ambelor țări.

Sesiunea Comisiei permanente C.A.E.R.
- .. . . . .

pentru industria de petrol și gaze
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Zi

lele acestea a avut loc la Cracovia 
cea de-a 26-a sesiune a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze. La se
siune au participat delegați, din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică. în ca
litate de observatori au luat parte 
reprezentanți ai Iugoslaviei și 
Cubei.

Comisia a adoptat recomandări 
cu privire la sarcinile- care decurg 
din lucrările sesiunii, graficul lu
crărilor referitoare la coordonarea 
planurilor de activitate pe perioa
da următoare și a stabilit planul 
de activitate pe anul în curs.

Participanții la sesiune au mai 
discutat de asemenea : Informarea 
cu privire la rezultatele coordo
nării lucrărilor de cercetări știin
țifice în domeniu] industriei țițeiu
lui și gazelor care interesează ță
rile membre ale C.A.E.R., conside
rentele referitoare la perfecționa
rea tehnicii și tehnologiei lucrări
lor de forare la mare adîncime, 
probleme legate de tehnica și teh
nologia exploatării țițeiului, pre
cum și probleme privind păstra
rea gazelor în rezervoare subte
rane.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.
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scara funcțiilor din țara 
noastră, singura garanție a 
îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor. De aceea, indi
ferent dacă lucrează în do
meniul producției materia
le sau în cel al științei, cul
turii, artelor, justiției, ad
ministrației etc. și indife
rent de postul în care este 
încadrat, funcționarul arc 
datoria supremă să cunoas
că la perfecție toate mij
loacele pe care i le pun la 
dispoziție știința, tehnica și 
experiența în domeniul lui 
de activitate, să depună e- 
forturi susținute pentru 
promovarea unui stil cît 
mai dinamic, cît mai efi
cient.

Noua organizare admi- 
nistrativ-teritorială a țării, 
punînd bazele unei repar
tizări mai raționale a for
țelor de producție, a obiec
tivelor industriale, a desfă
șurării tuturor activităților 
sociale, ridică în mod con
siderabil rolul aparatului 
administrației locale. Nu 
numai în reședințele jude
țelor, în municipii și orașe, 
dar și la comune va lucra 
un- număr mai mare de ca
dre cu o calificare supe
rioară. Funcționarul din 
cadrul comunei nu tre
buie să fie cu nimic 
mai prejos decît funcțio
narul de Ia oraș, de
cît celelalte categorii de 
funcționari. El trebuie să 
aibă în mod obligatoriu o 
pregătire superioară, să 
poată acționa cu competen
ță pentru rezolvarea multi
tudinii de probleme pe care 
le ridică viata rurală in di
namica dezvoltării ei.

în acest sens, este judi
cioasă reglementarea în vi
goare potrivit căreia un

număr important de func
ționari ai instituțiilor jude
țene, municipale și orășe
nești trebuie să aibă stu
dii superioare, corespunză
toare specialității în care 
lucrează. în condițiile ac
tuale, aceeași reglementare 
s-ar cere extinsă și asupra 
funcționarilor organelor 
administrației locale din o- 
rașele mai mici și din co
mune. S-a propus înființa
rea unui institut sau unei

administrației de stat. _ A 
conduce înseamnă a aplica 
legile țării ; și nimeni nu-și 
poate permite să încalce 
legile ori să acționeze alt
fel decît scrie în lege. Este 
deci limpede că nu există 
conducere și activitate ad
ministrativă fără temei le
gal. Ca atare, considerăm 
că și funcționarii organe
lor administrației locale de 
la comune ar trebui obli
gatoriu să aibă cunoștințe

școli superioare cu o du
rată de 2—3 ani pentru pre
gătirea acestor cadre. După 
părerea noastră, o aseme
nea formulă nu ar răspun
de pe deplin telului urmă
rit : asigurarea unei cît mai 
înalte și complete pregă
tiri. în cadrul unor aseme
nea școli sau institute, eli
minarea unor discipline 
sau comprimarea celor de 
bază din cadrul planului de 
învățămint superior juridic 
ar prejudicia nu numai 
pregătirea cadrelor respec
tive, ci însăși capacitatea 
și competenta acestora de 
a rezolva numeroasele și 
variatele probleme ce stau 
în fața organelor locale ale

juridice, să fie, ca și cei 
de la orașe, absolvenți ai 
facultăților de drept. în a- 
cest scop, ar fi nimerit ca 
facultățile respective să-și 
reprofileze planurile de în- 
vățămînt, înfijnțînd secții 
administrative, care ar 
urma să constituie princi
pala bază de pregătire a 
funcționarilor administra
ției de stat.

Rezolvarea unei aseme
nea sarcini — dacă o ast
fel de formulă va fi adop
tată — cere, fără îndoială, 
timp mai îndelungat, sta
bilirea unei priorități în 
pregătirea cadrelor respec
tive din întreaga țară ; deci, 
un studiu mai aprofundat

al problemei din partea a 
înseși comitetelor executi
ve ale consiliilor populare, 
a forurilor centrale de re
sort. De aceea, întrucît 
perfectionarea cunoștințe
lor funcționarilor în anu
mite domenii este de strin
gentă actualitate, conside
răm că pentru elaborarea 
actelor de stare civilă, a 
acelora legate de apărarea 
sau transferul drepturilor 
de proprietate, rezolvarea 
corectă a diferitelor cerin
țe ale populației, ar fi in
dicat să se folosească, în 
continuare, unele cursuri 
scurte. Ne referim la 
cursurile de 1—3 luni, folo
site și pînă acum, care ar 
putea fi tinute — pentru 
funcționarii din întreaga 
țară — în principalele cen
tre universitare. De aseme
nea, considerăm că s-ar pu
tea lua în discuție și pro
filarea unor licee de spe
cialitate, care să pregăteas
că cadrele medii necesare 
administrației de stat, aces
tea putîndu-și continua, fi
rește, studiile la facultă
țile de drept.

Ridicarea calificării — 
așa cum subliniază docu
mentele Conferinței Națio
nale a partidului — este 
o necesitate ce rezultă din 
însuși procesul complex al 
dezvoltării viețiî sociale. De 
ea depind mersul înainte, 
înflorirea societății noas
tre socialiste, bunăstarea 
fiecărui cetățean. Poziția 
pe care o dobîndește fie
care, aprecierea de care se 
bucură în societate sînt în 
funcție de aportul său la 
progresul general, de cali
tatea muncii, de ridicarea 
necontenită a calificării, de 
respectarea legalității, in
diferent dacă este munci
tor sau funcționar.

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, sala Floreasca din Ca
pitală, găzduiește întrecerile 
CAMPIONATELOR INTERNA
TIONALE DE GIMNASTICĂ 
ALE ROMÂNIEI.

La ediția din acest an a „in
ternaționalelor" participă, ală
turi de sportivii români, gim- 
naști și gimnaste din IUGOSLA
VIA, BULGARIA, R. D. GER
MANĂ, UNGARIA, R. F. a 
GERMANIEI, CEHOSLOVACIA.

Din reprezentativele noastre 
nu vor lipsi Alina Goreac, Ro- 
dica Apăteanu, Elena Ceampe- 
lea, Rozalia Filipescu, Gh. To- 
hăneanu. A. Cadar, P. Mihaiuc.

STADIONUL REPUBLICII va 
găzdui DUMINICĂ meciul inter
național de rugbi contînd pentru 
„CUPA FIRA“ dintre selecțio
natele ROMÂNIEI și CEHO
SLOVACIEI. Jocul va începe la 
ora 15.45.

Portarul suedez Sven Gunar Larsson 
blochează balonul în faja lui Roger 
Hunt (Fază din meciul Anglia — Su
edia 3—1, desfășurat miercuri seara 

pe Wembley)
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tul de forte pe plan politic intern și 
că această schimbare merge, constant, 
în direcția consolidării pozițiilor 
și creșterii ponderii forțelor de stîn- 
ga în întreaga viață socială și poli
tică a țării. Forțele de stînga se a- 
propie, în ambele camere, de pro
centul de 50 la sută din numărul to
tal al parlamentarilor. Obținînd 
peste 800 000 de voturi, II mandate 
în Camera deputaților și doi sena
tori în plus fa(ă de alegerile gene
rale precedente, Partidul Comunist 
Italian este principalul cîștigător al 
alegerilor. Scrutinul a reflectat fap
tul că politica Partidului Comunist, 
a Partidului Socialist al Unității 
Proletare, a forțelor active de stîn
ga întrunește aprobare și adeziunea 
crescîndă a maselor de italieni — o 
treime din totalul corpului electo
ral — pentru că ea dă răspunsul a- 
decvat celor mai acute probleme de 
viață și de perspectivă ale lor. Ale
gerile au reliefat pregnant sprijinul 
masiv de care se bucură programul 
partidului comunist, de transformare 
a societății italiene în direcția socia
lismului, de apărare și promovare 
a intereselor vitale ale oamenilor 
muncii, de afirmare a Italiei în via
ța internațională pe măsura posibili
tăților ei reale și corespunzător cu 
interesele păcii și progresului. „Parti
dul comunist — a declarat Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I. — 
a înregistrat un succes răsunător 
care este, totodată, succesul stîngii 

‘ unite". Iar ziarul „Unita" scrie că 
„votul de la 19 mai a fost un vot 
de clasă, omogen, generat de convin
gerea în necesitatea de a se schimba 
situa(ia. A fost votul milioanelor de 
cetățeni gata pentru proiecte gran
dioase de transformare socială. Iată 
de ce, în acest moment, sîntem mîn- 
dri nu numai de voturile obținute 
de către partidul nostru, dar ne an
gajăm să le folosim bine în luptele 
care așteaptă clasa muncitoare și pe 
aliații săi, întrucît știm că rezulta
tele electorale sînt un moment al 
marii bătălii care continuă în fa
brici, școli și pe ogoare și al luptei 
pentru o nouă plasare a Italiei în 
politica internațională, împotriva im
perialismului și a N.A.T.O.".

Tullio Vecchietti, secretar gene
ral al P.S.I.U.P., apreciază că re
zultatele alegerilor pentru Senat sînt

un mare succes pentru partidul său, 
și că aceasta „creează o situație 
nouă, favorabilă stîngii".

Totodată, cifrele consemnează o 
sporire a reprezentării în parlament 
a Partidului Democrat-Creștin. A- 
ceasta se explică, în primul rînd, 
prin faptul că spre democrat-creș- 
tini s-a îndreptat acea parte a ale
gătorilor care au abandonat parti
dele de extremă dreaptă. De ase
menea, o serie de acțiuni pe plan 
guvernamental, îndeosebi spre dez
voltarea relațiilor de colaborare cu 
țările socialiste, au determinat ca o 
parte a alegătorilor să voteze pen
tru acest partid. Faptul că economia 
italiană a devenit mai stabilă și a 
înregistrat o anumită dezvoltare, a 
avut, de asemenea, un efect pozitiv 
pentru acest partid. Mariano Rumor, 
secretar național al Partidului De
mocrat-Creștin, satisfăcut de rezul
tatele obținute de partidul său, con
sideră că acesta a trecut la 19—20 
mai o „probă importantă într-o si
tuație nouă și deosebit de dificilă".

Singurul partid al coaliției gu
vernamentale, care a trebuit să în
cline steagul în fața verdictului 
corpului electoral, este cel al socia
liștilor unificați, care a pierdut un 
însemnat procent al corpului electo
ral. Acest rezultat este neîndoielnic 
legat de concesiile pe care acest 
partid le-a făcut în cadrul coaliției 
guvernamentale.

Pe de altă parte, rezultatele vo
tului reflectă slăbirea încrederii în 
formula guvernamentală de centru- 
stînga, care nu a reușit să ducă la 
bun sfîrșit puncte importante ale 
programului său, cum sînt eliminarea 
dezechilibrului dintre diferite ramuri 
ale economiei și îndeosebi a deca
lajului dintre regiuni, înfăptuirea 
unor măsuri de ordin social în fo
losul maselor — pensii și asigurări 
sociale —, democratizarea aparatului 
de stat, limitarea puterii monopolu
rilor și a infiltrării capitalului străin 
în economia țării, rezolvarea pro
blemelor legate de emanciparea ti
neretului și a femeii etc. Este ca
racteristic, că tineretul și-a mani
festat preferința pentru forțele de 
stînga, arătînd prin aceasta că do
rește o democratizare profundă a 
învățămîntului și a vieții publice în 
general, repudiază conservatorismul, 
cere să i se recunoască contribuția 
pe care o poate aduce la progresul 
ți dezvoltarea multilaterală a țării.

Un alt aspect, a cărui semnificație 
politică este evidentă, îl constituie 
înregistrarea de către partidele de 
extremă dreaptă a unei noi înfrîn- 
geri. Drept urmare, ele se înscriu 
la periferia forțelor politice italie
ne. Imobilismul, pozițiile ultrareac- 
ționare adoptate de reprezentanții 
partidelor respective în vechiul 
parlament, explică căderea pe plan 
național a acestor partide.

Rezultatele alegerilor parlamenta
re nu pot să nu influențeze viața 
politică italiană. Cercurile informa
te nu exclud o anumită „complica
re" a relațiilor dintre Partidul So
cialist Unificat și principalul său 
partener de guvern. Partidul Demo
crat-Creștin.

Fruntașii democrat-creștini s-au 
declarat gata să continue formula de 
centru-stînga și fac apel la P.S.U. 
și Partidul Republican să se anga
jeze din nou pe această cale. Aritme
tica parlamentară — spun ei — asi
gură majoritatea necesară continuării 
programului început în cea de-a pa
tra legislatură. O primă luare de po
ziție mai concludentă din partea 
P.S.U. se așteaptă marți, cînd are 
loc ședința Direcțiunii partidului pen
tru examinarea situației create în 
urma alegerilor.

întrunită la 22 mai, Direcțiunea 
Partidului comunist a dat publicității 
o declarație în care subliniază că vo
tul „a creat o situație politică nouă". 
Se conturează „posibilitatea concretă 
de construire a unei alternative la 
centru-stînga... nici o energie nu tre
buie economisită în bătălia pentru de
mocrație și socialism".

In rezoluția adoptată de Direcțiu
nea P.S.I.U.P. se menționează că 
acest partid „consideră că actualul 
cadru electoral confirmă tendința 
spre o profundă schimbare a rapor
tului 1 de forțe. In același timp sc 
înregistrează accentuarea luptei care 
caracterizează actuala fază politică".

Perioada parlamentară care se 
inaugurează și care coincide cu o in
tensificare a activității politice a ma
selor, se anunță a fi deosebit de im
portantă pentru viața politică din Ita
lia. Deschiderea noului parlament, la 
5 iunie, și formarea noului guvern 
vor constitui două momente semni
ficative ale acestei perioade, în care 
confruntarea între partide va înre
gistra o nouă intensitate.



MAI MULTE PERSOANE 
AU FOST RANIȚE

Studenji și profesori americani, aflafi la Tokio, participă la o demonstrație cerînd retragerea completă a tru
pelor Statelor Unite din Vietnam

-4 ’ - ?
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Convorbirile de b Paris 
dintre delegațiile

BRh ps». Z7* b O zTx H n »R. D. Vietnam si S. U. A. ț
CONFERINȚA DE PRESĂ A PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL 

DELEGAȚIEI NORD-VIETNAMEZE
PARIS 23. — Trimisul special A- 

gerpres, I. Ionescu, 
Miercuri, după încheierea celei de-a 
patra ședințe a convorbirilor oficiale 
dintre delegațiile S.U.A. și R. D. 
Vietnam, a avut Ioc o conferință de 
presă la care purtătorul de cuvînt 
al delegației nord-vietnameze, Ngu
yen Thanh Le, a răspuns la între
bările ziariștilor. Comentînd propune
rea americană de a se ține convor
biri secrete, el a citat proverbul viet
namez : „Cel care se simte cu ceva 
vinovat, se ascunde după un tufiș, 
iar cel care nu are nimic de ascuns 
își urmează deschis calea".

La o întrebare despre „escalada
rea financiară" de către S.U.A. a răz
boiului din Vietnam, care și-a găsit

transmite :
expresia în cererea președintelui John
son adresată Congresului de a spori 
creditele în acest scop cu circa 3,9 
miliarde dolari, Nguyen Thanh Le a 
răspuns că și acest lucru demonstrea
ză că în timp ce americanii vorbesc 
despre pace, în realitate ei intensi
fică războiul.

Răspunzînd la întrebarea unui co
respondent englez de ce delegația 
nord-vietnameză admite ca ședințele 
să se țină la intervale atît de rare, 
purtătorul de cuvînt a declarat că 
delegația americană este cea care in
sistă asupra acestui lucru, pretinzînd 
că, așa cum a declarat însuși Harri
man, toate frazele și chiar cuvintele 
nord-vietnamezilor trebuie examinate 
cu microscopul.

CIUDAD DE PANAMA 23 (A- 
gerpres). — In timp ce Tribunalul e- 
lectoral este ocupat cu numărarea 
voturilor acordate la 12 mai unuia sau 
altuia dintre cei doi candidați pen
tru postul de președinte, guverna
mental și opoziționist, miercuri, ca
pitala panameză a fost din nou sce
na unor ciocniri între reprezentanții 
celor două tabere. Incidentul s-a pe
trecut în timp ce un grup de spriji
nitori ai candidatului guvernamental, 
Samudio, se îndrepta spre clădirea 
unde Tribunalul electoral și-a insta
lat sediul. Partizanii opoziției au în
cercat să le bareze drumul, ceea ce 
a dat naștere unei ciocniri, care s-a 
soldat cu rănirea mai multor persoa
ne. Garda Națională a intervenit pen
tru a împrăștia mulțimea.

întrevederile 
președintelui 
Adunării
Generale a O.N.U.

comună a Prezidiului

MIȘCAREA GREVISTĂ
DIN FRANȚA IN
A DOUA SĂPTĂMÎNĂ
@ Reuniunea Consiliului de Miniștri

PARIS 23 (Agerpres). — Mișcarea 
grevistă, care a cuprins întreagă Fran
ță, a intrat în cea de-a două săptămî- 
nă. Sute de mari fabrici, uzine, mine, 
mari magazine și universități continuă 
să fie ocupate de greviști. In regiunea 
de nord a țării numeroase întreprin
deri, rămase în afara grevei, și-au în
cetat parțial producția începînd de 
miercuri, iar cîteva sute de primării 
și-au închis porțile. Potrivit unor date 
statistice prezentate de centralele sin
dicale, actuala mișcare grevistă din 
Franța cuprinde 95 la sută din per
sonalul căilor ferate și din transpor
turile pariziene, 85 la sută din industria 
de gaze și electricitate, 75 la sută din 
salariații poștei și telecomunicațiilor.

IN HAITI

LUPTELE CONTINUĂ
PORT-AU-PRINCE .23 (Ager

pres). — Agenția U.P.I. relatează 
că guvernul haitian a menținut în 
cursul zilei de joi interdicțiile de 
circulație spre al doilea oraș al 
țării, Cap Haitien, unde s-a pro
dus o debarcare a unor detașa
mente înarmate cu scopul de a-1 
răsturna de la putere pe pre
ședintele acestei țări, Franțois Du
valier.

Deși sursele guvernului haitian 
au anunțat că din cei 35 de oa
meni înarmați care au debarcat 
în Haiti la începutul săptămînii, 
10 au fost uciși și alți 16 făcuți 
prizonieri, surse aie exilaților hai- 
tieni din New York au comuni
cat că, potrivit știrilor primite, 
„bilanțul victorios" difuzat de ser
viciile guvernamentale este lipsit 
de orice fundament, luptele con- 
tinuînd în regiunea Cap Haitien. 
Aceleași surse au arătat că ele
mentele debarcate au primit spri
jinul unei părți a populației, iar 
garnizoana din Cap Haitien a re
fuzat să intervină împotriva mi
cii forțe de invazie.

In sectorul industriei metalurgice, 
peste un milion și jumătate de munci
tori, potrivit aprecierilor Confederației 
Generale a Muncii, au încetat lucrul. 
Începînd de miercuri seara și-a închis 
porțile și uzina de automobile „Simca", 
unde lucrează 17 000 de muncitori. în
cepe să se resimtă tot mai mult lipsa 
de benzină ca urmare a încetării, a- 
proape în totalitate, a producției rafi
năriilor.

Joi Consiliul de Miniștri al Fran
ței s-a întrunit pentru a dezbate si
tuația din țară ca urmare a grevelor. 
Ministrul informațiilor, Georges Gor
se, a declarat după ședință că preșe
dintele republicii, Charles de Gaulle, 
a solicitat tuturor miniștrilor părerea 
asupra situației și măsurilor ce trebuie 
să fie luate. în preajma discursului pe 
care urmează să-l pronunțe vineri ge
neralul de Gaulle, a spus Gorse zia
riștilor, veți înțelege că nu pot să 
răspund la nici o întrebare.

După cum anunță Agenția France 
Presse în cursul serii de joi, la Paris, 
tensiunea a crescut. în Cartierul La
tin a început o nouă mare manifesta
ție a studențimii, însoțită de 
ciocniri între demonstranți și polițiști.

LA TSRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BUDAPESTA

Conducători de partid și de stat
ai R. P. Ungare au vizitat

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : Joi la prînz pavilionul Româ
niei de la Tîrgul internațional din 
Budapesta a fost vizitat de Jănos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, Antal Aprd, 
vicepreședinte al guvernului, Bela 
Biszku, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Gyula Kăllai, președintele Adună
rii de Stat, Lajos Czinege, ministrul 
apărării naționale, Cseterki Lajos, 
secretar al Consiliului Prezidențial, 
Mihăly Korom, ministrul justiției, 
Istvăn Szurdi, ministrul comerțului 
interior, Jozsef Bird, ministrul co
merțului exterior, și de alte per
soane oficiale.

Inalții oaspeți au fost întîmpi- 
nați și conduși prin pavilion, pre- 
zentîndu-li-se exponatele de către 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta, Jean Leon- 
tescu. șeful agenției economice, și 
Ion Tonceanu, directorul pavilio
nului. După , vizită, Jănos Kâdăr, 
Jeno Fock, precum și ceilalți oas-
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Parisul în aceste zile

agențiile de presă transmit
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peți au adresat felicitări pentru 
organizarea reușită a pavilionului 
românesc, pentru calitatea expo
natelor.

MOSCOVA

BUCUREȘTI AL P.C.R.
MOSCOVA 23. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Joi dimineața, delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și a Consiliului popular al 
municipiului București, condusă de 
tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al capita
lei, a făcut o vizită la uzinele de 
automobile „Lihaciov" din Moșac-’-a.

Oaspeții români au vizitat >i 
muzeul panoramic „Bătălia dd la 
Borodino".

★
Membrii delegației de activiști 

A.R.L.U.S., condusă de Ion Morarii, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., s-au 
înapoiat la Moscova după o călătorie 
de cîteva zile în R.S.S. Armeană, 
unde au fost oaspeții filialelor lo
cale ale Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale cu 
țările străine și Asociației de priete
nie sovieto-română. Cu acest prilej 
au avut loc întîlniri cu membri ai 
conducerii filialelor, au fost vizitate 
întreprinderi și instituții, care sînt 
membri colectivi ai Asociației de 
prietenie sovieto-române, monumente 
ale culturii și artei armene. Joi, ul
tima zi a călătoriei în Uniunea So
vietică, delegația de activiști 
A.R.L.U.S. a vizitat colhozul „Dru
mul lui Ilici" din apropierea Mos
covei.

NEW YORK 23. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite : Pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., ministrul 
afacerilor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a avut la sediul său de la 
Palatul Națiunilor Unite din New York 
noi întrevederi consacrate problemelor 
legate de desfășurarea lucrărilor actua
lei sesiuni reluate.

Astfel, președintele Adunării Gene
rale a avut convorbiri cu șeful dele
gației Uniunii Sovietice, V. Kuznețov, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., ambasadorul Armand 
Berard, reprezentantul permanent al 
Franței, ambasadorul G. Parthasarathi, 
reprezentantul permanent al Indiei, 
ambasadorul Patrick Shaw, reprezen
tantul permanent al Australiei, amba
sadorul Mohamed El Kony, reprezen
tantul permanent al R.A.U., ambasa
dorul William Buffum, locțiitor al 
reprezentantului permanent al S.U.A., 
și ambasadorul Privado Jimenez, locții
tor al reprezentantului permanent al 
Filipinelor, președintele pe luna în 
curs al grupului statelor afro-asiatice.

PRAGA 23 (Agerpres). — în zilele 
de 21 și 22 mai a avut loc o ședință 
comună a Prezidiului și Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia în 
cadrul căreia a fost discutată proble
ma convocării plenarei C.C. al P.C.C. 
la data de 29 mai.

în cadrul ședinței au fost discutate 
probleme importante ale vieții de 
partid și sociale din Cehoslovacia, pre
cum și probleme privind relațiile P.C. 
din Cehoslovacia cu alte partide co
muniste și muncitorești.

BRATISLAVA 23 (Agerpres). — La 
Bratislava s-a deschis miercuri plenara 
Comitetului Central al P.C. din Slova
cia. Plenara dezbate raportul cu pri
vire la situația politică actuală și pro
iectul programului de acțiune al P.C. 
din Slovacia. Raportul la primul punct 
al ordinei de zi a fost prezentat de

Vasil Bilak, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., prim-secretar al C.C 
al P.C. din Slovacia. Caracterizînd în 
mod pozitiv dezvoltarea țării în pre
zent, Vasii Bilak s-a referit și la exis
tența unor aspecte negative ale pro
cesului în curs. El a subliniat că aten
ția întregului partid, în perioada ime
diat următoare, trebuie să fie concen
trată asupra realizării programului de 
acțiune al P.C. din Cehoslovacia.

★
PRAGA 23 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. transmite că la 22 mai Alexan
der Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., și Oldrich Cernik, președintele 
Guvernului cehoslovac, au sosit la 
Karlovy Vary, unde au avut o între
vedere cu Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la tratament în această 
localitate.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Germania 
a adresat tuturor forțelor democrati
ce din Germania occidentală un a- 
pel în legătură cu legislația excep
țională, recent adoptată în Bundes
tag în cea de-a 2-a lectură. In apel 
se cere intensificarea rezistenței îm
potriva acestei legislații.

’Michael Stewart, ministrul de 
externe al Marii Britanii, aflat într-o 
vizită în Uniunea Sovietică, a avut joi 
o întrevedere cu omologul său sovietic 
Andrei Gromîko, cu care a discutat o 
serie de probleme actuale ale situației 
internaționale. (TASS)

portugheză, refugiindu-se în Congo. 
Agenția congoleză de presă informea
ză că guvernul Republicii Congo 
(Kinshasa) ar intenționa să înainteze 
Consiliului de Securitate o plîngere 
în legătură cu acesț incident.

nist și al Mișcării de stînga revolu
ționare, Machado a fost arestat în 
1963 în pofida prevederilor constitu
ționale privind imunitatea parlamen
tară.

Două avioane portugheze 
au violat spațiul aerian al 
Republicii Congo (Kinshasa), 
zburînd deasupra localității Kimpan- 
gu, și au lansat manifeste destinate 
angolezilor care au părăsit colonia

O delegație a P.C. din Da
nemarca în frunte cu Knud Jesper- 
sen, președintele partidului, a făcut o 
vizită în R.P. Polonă între 16 și 23 mai. 
în cursul convorbirilor purtate cu con
ducători ai P M.U.P., a avut loc un 
schimb de informații referitor la acti
vitatea și problemele actuale ale poli
ticii celor două partide, la dezvoltarea 
relațiilor polono-daneze și au fost dis
cutate probleme importante ale situa
ției internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești. (P.A.P.)

La invitația Institutului u- 
niversitar orientai din Napoli, 
Romulus Vulcănescu, șef de secție 
la Institutul de etnografie și folclor 
al Academiei Republicii 
România, a făcut în fața 
și a corpului universitar 
tare documentar-istorică a 
etnologiei în România.

Socialiste 
studenților 
o prezen- 
dezvoltării

PROBLEMA NIGERIANA

în editura „Losada" din 
Argentina a apărut în tradu
cerea marelui poet chilian Pablo 
Neruda antologia poeziei româ
nești într-o frumoasă ediție gra
fică, precedată de portrete și 
scurte date biografice ale poe
ților prezentați în antologie.

Curtea de Apel rhodesiană a 
confirmat sentințele de con
damnare la moarte a altor 14 a- 
fricani, învinuiți că au participat la 
acțiuni îndreptate împotriva guvernu
lui rasist de la Salisbury — anunță zia
rul „Rand Daily Mail". Oficialitățile 
rhodesiene au refuzat să dezvăluie nu
mele celor 14 patrioți africani din mo
tive de „securitate".

PARIS 23 (Agerpres). — După în
trevederea pe care a avut-o 
cu șeful statului francez, Charles 
de Gaulle, 
sein, aflat — ---- .. -----
în Franța, și-a exprimat părerea ca 
în ultima perioadă s-a petrecut o 
schimbare în criza din Orientul A- 
propiat. El a menționat, în spriji
nul afirmației sale, că dezbaterea 
acestei probleme a fost transferată 
la O.N.U. Reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U., Gunnar Jar
ring, își continuă eforturile pentru 
transpunerea în fapt a rezoluției 
Consiliului de Securitate

regele iordaniei, Hus- 
în vizită particulară

TEL AVIV 23 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație cu privire la pozi
ția. guvernului izraelian fată de 
zoluția Consiliului de Securitate 
22 noiembrie 1967 referitoare la 
zolvarea situației din Orientul 
propiat. purtătorul de cuvînt al 
nisteruiui de Externe izraelian a a- 
firmat că țara sa „acceptă această 
rezoluție pentru a promova un acord 
în vederea unei păci juste și stabile". 
Pe de altă parte, el a repetat ce
rerea de a se purta negocieri directe 
cu fiecare stat arab, sub egida tri
misului special al O.N.U., pentru dis
cutarea problemelor ridicate în re
zoluție. După cum se știe, statele 
arabe se opun însă unei asemenea 
cereri, considerînd că în baza rezo
luției Consiliului de Securitate este 
necesar ca trupele izraeliene să se 
retragă fără întîrziere din teritoriile 
ocupate.

re- 
din 
re- 
A- 

Mi-

NESOtiERILE LA KAMPALA
Sub auspiciile președinte

lui Ugandei, Milton Obote, 
și ale secretarului general 
al Commonwealthului, ieri 
au început la Kampala 
tratativele dintre repre
zentanții guvernului fe
deral nigerian și cei 
biafrezi. Scopul negocieri
lor — stabilit în cursul re
centelor contacte de la Lon
dra ale emisarilor celor 
două părți — este de a se 
realiza un acord pentru în
cetarea conflictului armat 
dintre ele. 
știe, acest 
început în 
derii din 
rației a provinciei orientale, 
care s-a proclamat inde
pendentă în primăvara tre
cută, sub denumirea 
Republica Biafra.

Așa cum subliniază ob
servatorii africani, singurul 
punct de contact între cele 
două părți este, în prezent, 
recunoașterea necesității de 
a se pune capăt războiului 
civil izbucnit cu 10 luni în 
urmă, în rest, pozițiile ne
gociatorilor se află la poli 
opuși. Fiecare din părți 
vede în felul ei reali-

După cum se 
conflict armat a 
urma desprin- 

cadrul fedc-

de

zarea păcii și, în același 
timp, relațiile viitoare din
tre actualii beligeranți.

Guvernul federal nigerian 
preconizează lichidarea ne
întîrziată a secesiunii, deci 
și a Republicii Biafra, re
organizarea teritorială a 
Nigeriei, prin împărțirea 
țării în 12 provincii ale că
ror frontiere vor fi astfel 
stabilite încît nici una din 
entitățile tribale să nu fie 
preponderentă pe scena po
litică a statului. în acest 
fel s-ar da curs și uneia 
din cererile anterioare ale 
actualilor lideri biafrezi, 
care susțineau că regiunea 
de nord, în care trăiește 
marea majoritate a popu
lației, domină întreaga 
viață politică a țării. Dar 
acest proiect al guvernului 
federal, a cărui aplicare a 
și fost începută la sfî'rșitul 
lunii martie, întîmpină a- 
cum opoziția biafrezilor de
oarece el împarte însăși 
Biafra în trei provincii.

Pe de altă parte, din 
declarațiile făcute de șeful 
statului secesionist, colo
nelul Ojukwu, reiese că 
Biafra nu este de acord să

renunțe la „independența" 
sa.

Evident, substratul aces
tei poziții are un pronunțat 
caracter economic. Pe te
ritoriul Biafra au fost des
coperite imense rezerve de 
petrol. Guvernul federal 
ține cont de această reali
tate, întrucît pierderea ce
lei mai bogate regiuni a 
țării ar avea, fără îndo
ială, repercusiuni econo
mice nefavorabile asupra 
întregii federații.

Cifre estimative relevă că 
războiul a generat reduce
rea exporturilor nigeriene 
cu aproape 42 000 000 de 
lire sterline. Pierderile de 
vieți omenești sînt aprecia
te la peste 200 000.

Care sînt pozițiile state
lor africane fată de cele 
două părți aflate în con
flict ? Dacă la izbucnirea 
ostilităților din Nigeria li
derii africani s-au abținut 
să susțină statul secesionist, 
în ultimul timp, situația s-a 
schimbat într-o oarecare 
măsură. Faptul s-a produs 

0 dată cu recunoașterea ofi
cială a Republicii Biafra

de către Tanzania. De 
atunci alte trei țări — 
Gabon, Coasta de Fildeș și 
Zambia — au procedat la 
fel, dovedind — cum arată 
unii observatori — că ofen
siva diplomatică biafreză 
n-a fost lipsită de efica
citate.

Pe o poziție diferită se 
situează însă numeroase 
țări africane — între care 
Mali, Republica Malgașă, 
Volta Superioară etc. — 
care condamnă fără echi
voc secesiunea, relevînd 
primejdia ce o reprezintă 
ea prin faptul că încura
jează și alte forțe centri
fuge existente în unele sta
te de pe continent.

Faptele amintite arată că 
în problema nigeriană, atît 
în cadrul negocierilor din 
capitala Ugandei, cît și în 
afara lor, sînt angajate po
ziții și tendințe dintre cele 
mai variate, ceea ce, fără 
îndoială, complică lucrurile. 
De aceea — apreciază ob
servatorii — tratativele se 
anunță dificile, iar rezul
tatul lor incert.

Augustin BUMBAC

I
I
I
I

Jirl Hajek, ministrul afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, care face o 
vizită la Budapesta, a avut joi o în
trevedere cu colegul său Jănos Peter, 
cu care a discutat probleme privind 
relațiile dintre cele două țări și situa
ția internațională. (M.T.I.)

Alături de 18 țâri din lume, 
România expune în aceste zile, 
la cea de-a IV-a bienală de echi
pament electric, deschisă la Porte de 
Versailles din Paris, o gamă va
riată de produse electrotehnice și e- 
lectronice. Sînt prezentate peste 
de tipodimensiuni ale realizărilor 
dustriei noastre de specialitate, 
ganizatorii standului românesc au
cheiat pînă acum contracte pentru li
vrarea către firme 
număr însemnat de 
•și convertizoare.

150 
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Gustavo Machado, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Venezuela, a fost 
pus în libertate după aproape cinci 
ani de detențiune. Membru al parla
mentului din partea partidului comu-

franceze a unui 
motoare electrice

val de irig.Un puternic
care a provocat moartea a peste 12 
persoane, a cuprins zilele acestea o- 
rașul Sao Paulo și împrejurimile sale.
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„Blend- 
izbucnit

în timp ce naviga 
în Marea Nordu
lui, pe vasul nor
vegian 
heim" a
un incendiu. Pasa
gerii au putut fi e- 
vacuați pe navele 
aflate în apropie
rea vasului norve

gian

Un demers 
semni
ficativ

„Pakistanul dorește să pună 
capăt acordului privitor la baza 
militară americană de la Pesha
war". Aceste cuvinte rostite de 
ministrul de externe pakistanez 
de la tribuna Adunării Națio
nale capătă valoarea unei cereri 
exprese formulate în numele gu
vernului Pakistanului. De altfel, 
ulterior s-a anunțat că a fost re
misă o notă oficială Statelor 
Unite în care se cere „închiderea 
neîntîrziată a acestei baze".

La Washington demersul pa
kistanez a fost tratat cu mul-- 
tă discreție. Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat s-a mărginit doar să con
firme că „problema bazei mili
tare de Ia Peshawar va face în 
curînd obiectul negocierilor 
dintre S.U.A. și Pakistan". Ob
servatorilor politici nu le-a scă
pat tonul reținut al declarației 
americane, dat fiind că numai 
cu cîțiva ani în urmă Casa Albă 
era obișnuită ca în relațiile cu 
Pakistanul să emită verdicte, la 
nevoie să recurgă la presiuni 
și amenințări. Se amintește mal 
cu seamă „momentul 1965“ cînd 
guvernul Statelor Unite a amî- 
nat ajutorul economic, prevăzut 
prin acorduri bilaterale, împie- 
dicînd, în același timp, întruni
rea consorțiului țărilor occiden
tale ce urma să examineze acor
darea unui credit de 500 milioa
ne dolari Pakistanului.

Situată la aproximativ 160 km 
nord de Rawalpindi (Pakista
nul de vest), baza de la Pesha
war are un rol însemnat în 
strategia americană din zonele 
vizate de pactele C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O. Aeroporturi mi
litare moderne, rampe de lan
sare a rachetelor, un puternic 
centru de telecomunicații fac 
posibilă o legătură operativă cu 
capitalele țărilor membre ale 
celor două pacte militare.

Pe de altă parte. Casa Albă 
nu poate să nu țină seama de 
noua atitudine a Pakistanului 
față de pactele în care a fost 
atras cu ani în urmă. Se știe, 
de altfel, că participarea pa
kistaneză la S.E.A.T.O. este doar 
formală; în timp ce pactul 
C.E.N.T.O. a fost de mult pus la 
index.

în acest context, demersul 
pentru lichidarea bazei de la 
Peshawar capătă sensul unei 
noi acțiuni concrete a Pakis
tanului în direcția afirmării 
dreptului legitim al poporului 
de a fi pe deplin independent 
și suveran în țara sa.

Dumitru POPA
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