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In expunerea ținută de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării activității științifice se sublinia necesitatea măririi contribuției acesteia la ridicarea nivelului tehnic al producției industriale și introducerea în practică a realizărilor științei și tehnicii a- vansate. Pornind de la cerințele realizării acestei sarcini de mare însemnătate, în cadrul sectorului nostru organizațiile de partid au îndrumat și ajutat laboratoarele uzinale ca, în paralel cu activitatea lor curentă, aceste nuclee de tehnică și ingeniozitate să desfășoare o susținută cercetare științifică cu caracter aplicativ, corespunzător specificului producției uzinelor pe lîngă care funcționează, obiectivelor actuale și de perspectivă ale ramurii industriale.Datorită unei activități perseverente, în unele întreprinderi s-au obținut rezultate bune. Astfel, s-a soluționat tipizarea amestecului de formare la turnătoria de fontă a uzinei „23 August", care a permis obținerea unei economii anuale de aproape 700 000 lei și au fost asimilate sortimente noi de aliaje neferoase, care au adus uzinei „Ne- feral" beneficii de peste 5 milioane lei. Mărirea durabilității sapelor de foraj, la nivelul comparabil cu cele mai bune produse similare de pe piața mondială, este rezultatul cercetărilor efectuate de I.C.T.C.M. Pe calea aplicării în producție a unora din rezultatele cercetării științifice, tot la acest institut a fost posibilă realizarea unor valoroase economii estimate la 35 milioane lei. Cercetătorii de la F.C.M.E., prin modernizarea condensatorilor de forță de joasă tensiune, au realizat o economie anuală de 1,8 milioane lei, redu- cîndu-se corespunzător importul de materii prime.O recentă analiză făcută de comitetul de partid al sectorului arată însă că în unele întreprinderi există destule neajunsuri, mai ales 
în ce privește procedeele de organi
zare a cercetării. La uzinele „23 August", activitatea de cercetare a fost organizată în cadrul unui sector unitar. Serviciul de studii, cercetări și proiectări, de pildă, cuprinde 4 colective, axate pe cele mai importante produse, de altfel bine departajate. O experiență pozitivă s-a acumulat și la uzina „Ne- feral", unde s-a organizat un serviciu distinct de cercetare, care se ocupă atît de problemele asimilării aliajelor neferoase, cît și de îmbunătățirea tehnologiei existente și a calității produselor. Cum se explică atunci că în alte întreprinderi se menține o dispersare în domeniul organizării activității specialiștilor din cercetare ? Faptul este cu atît mai de neînțeles, cu cît s-a văzut din practica întreprinderilor că pulverizarea cercetării în serviciile constructor șef, tehnolog șef, laboratorul uzinal și chiar în secții productive, nu este de natură să întă
rească și să orienteze activitatea spe
cialiștilor în tehnică spre problemele 
majore, să evite paralelismele șl su
prapunerile. Asemenea situații se constată la „Electroaparataj", Fabrica de mașini-unelte și agregate, Uzina de pompe, Uzina de mecanică fină, unde nu există un cadru distinct organizat pentru activitatea de cercetare. Sarcinile care le revin pe linia, cercetării, științifice sînt abordate... în limita preferințelor și a timpului disponibil. Chiar la u- zina „23 August", unde s-au obținut unele rezultate pozitive, activitatea
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Joi după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și consiliul popular al municipiului, cu prilejul celei de a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Virgil Trofin, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Octavian Groza, ministrul . energiei electrice, reprezentanți ai unor instituții centrale

și organizații obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, generali și ofițeri superiori, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene. Au luat parte, de asemenea, membri ai ambasadei Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Au fost stat ale ciei.Cuvîntulnării festive a fost rostit de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.Ri, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.A luat cuvîntul tovarășul Pom- piliu Macovei, membru al C.C. al

intonate imnurile de României și Cehoslova-de deschidere al adu-

P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.în cadrul adunării festive a luat, de asemenea, cuvîntul Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.Cuvîntările au fost subliniate cu vii și îndelungate aplauze. Cei prezenți au manifestat cu căldură pentru prietenia trainică ce leagă popoarele celor două țări, pentru întărirea relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, în interesul cauzei socialismului, progresului și păcii.Adunarea festivă s-a încheiat cu un bogat program artistic.(Agerpres)
(Textul cuvântărilor se 

publică în pagina a IV-a).

(Continuare in pag. a IlI-a)

(Continuare 
în pag. a III-a)

îng. Barbu PETRESCUsecretar al Comitetului de partid al sectorului III din municipiul București
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prof. dr. docent Nicolae BĂRBULESCUdecanul Facultății de fizică a Universității din București

deoarece își preocupările și ziua de mai multe direcții, în sectoare de activitate

de Cercetare încă nu se desfășoară corespunzător, neînțelegîndu-se bine rolul șl importanta colectivelor create în acest scop. Mai mult, la Uzina de pompe sau Uzina de mecanică fină s-a acceptat părerea unor cadre tehnice, potrivit căreia activitatea cadrelor din nomenclatura laboratoarelor trebuie să se reducă doar la efectuarea unor analize curente de producție sau la participarea la munca unor comisii constituite ad-hoc pentru soluționarea anumitor probleme.
Unele neajunsuri se constată și 

domeniul temelor de cercetare 
bordate. Este îmbucurător faptulun număr important de teme, apar- tinînd laboratoarelor uzinale, au fost incluse în programul unitar al cercetării științifice ■ elaborat de C.N.C.S., precum și în planurile departamentale. în acest sens, pentru anul 1968 s-a preconizat rezolvarea unor probleme de importantă majoră cum sînt : studierea la uzina ..23 August" a unui nou tip de mo- tQr cu combustie internă, care să stea la baza tipizării întregii familii de motoare și îmbunătățirii parametri-

Verticale industriale la Baia Mare. (Instalații și coșul final ale fabricii de acid sulfuric) (Foto : S. Cristian)
Telegramă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIStimate, tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările pe care mi le-ați trimis cu prilejul zilei' mele de naștere.Totodată, vă rog să. transmiteți Comitetului Central al Partidului Comunist. Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român mulțumirile mele, cele mai' călduroase pentru salutul și cuvintele de prețuire ce mi-au fost adresate.Vă rog totodată să primiți din partea mea cele mai bune urări de șănătate și fericire personală.
WALTER ULBRICHT 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

După o cale de cîteva minute de la Călărași spre Fetești ajungem la Roseți, unde se află una din cele mai mari întreprinderi agricole de stat din tară, cultivatoare de porumb. Privită de la etajul noului sediu al întreprinderii, îmbrățișată de Borcea și Dunăre, lunca îndi- guită unduiește mari lanuri de porumb și floarea-soarelui, din care distingem ou greu oamenii. In zare se profilează dealurile domoale și arse de soare ale Dobrogei. Directorul, tov. Gh. Bucureșteanu, o veche cunoștință, pe care-1 întîlnisem cu ani în urmă la fostele gospodării de stat de la Pietroiu, Cocargeaua — iar mai tîrziu la trustul Călărași — a rămas parcă același om, energic șl vesel. De data aceasta avea însă în plus o doză de mulțumire și satisfacție. Ne povestește cum a stat, cu o seară în urmă, între lanurile din luncă, să asculte foșnetul porumbului, și în spatele vorbelor bănuim poezia aspră.

fără să aștepte răspuns, conti- stăpînim cîteva din lanțul mă- agrotehnice care nu ar fi putință să se la rezultatele iar seceta făcut de oap“.ce rezultate

concretă și adevărată a cîmpului.„Sînt frumoase lanurile, nu ? — întreabă interlocutorul nostru și, vreun nuă : verigi surilorfără de fost cu ajungă actuale, și-ar fiDespre este vorba ? într-o zi și jumătate s-a terminat recoltatul orzului. Producția — 3 500 kg la hectar, iar la griu în medie 3 200 kg. „E o recoltă de zile bune", precizează laconic tov. Buoureșteanu. S-a realizat, pentru prima dată pe unitate, planul la lînă, la miei, iar la 15 iunie s-a marcat și îndeplinirea lui pe primul semestru la producția de -lapte. Intr-adevăr, I.A.S. Roseți, unitate care fusese mult criticată în ultimii ani pentru muncă dezorganizată, pentru producții necorespunzătoare și slabă gospodărire, a pornit pe un drum

bun. A contribuit aceasta noua formă de organizare a activității pe ferme, căreia i s-a adăugat un element de mare însemnătate. La I.A.S. Ro- seți s-a închegat un colectiv de muncitori și specialiști dornici să facă treabă. Și fac. Dovadă, rezultatele obținute pînă acum, chiar în condiții mai neprielnice decît în alți ani.Am spune puțin dacă am afirma că la I.A.S. Roseți se muncește cu entuziasm. Entuziasmului i s-au adăugat știința și priceperea de a munci, adaptate la condițiile specifice. „La începutul lunii aprilie — spunea directorul — s-a sesizat că există puțină umezeală în sol. S-a spus celor de la direcția de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului să oprească evacuarea a- pei din incintă.

ARIA PROFESO

Aș dori din toată inima ca aceste 
simple dar sincere însemnări să poată 
tălmăci integral și cît mai exact senti
mentele înaripate pe care le-am trăit 
cu prilejul recentei vizite a conducă
torilor de partid și de stat în județele 
Galați și Brăila. Aș dori, totodată, ca 
aceste cuvinte să se constituie în acea 
expresie caldă de recunoștință pe care 
o datorează un om și un artist născut 
pe meleagurile vizitate — locuri azi 
înfr-o spectaculoasă transformare — 
pentru faptul de a i se fi prilejuit 
să revadă, să cunoască și să înțeleagă 
mai bine sensurile majore ale mari
lor prefaceri economice și sociale 
ce au loc acolo, ca de altfel în toată 
jara. Toate acestea, în cadrul unei 
memorabile călătorii de lucru, de 
dezbateri, de schimburi gospodărești 
de păreri despre cele mai diferite 
aspecte 
five ce 
de țară, 
general
în patria noastră.

Să-mi fie iertat dacă voi vorbi 
înainte de orice despre emoția artis
tică pe care mi-a oferit-o cunoașterea 
de aproape a unor obiective indus
triale de mare anvergură cum este, 
de pildă, uriașul Combinat siderurgic 
de la Galați. Am să explic : o lucrare 
grandioasă, de dimensiuni inimagina
bile, rezultat al unei gîndiri creatoare 
ce presupune deopotrivă îndrăzneală 
a ideii, elevație tehnică, înțelepciune 
în desfășurarea activității unor cate
gorii foarte largi de specialiști și de 
muncitori, și încă mai mult, un efort 
sublim de inteligență pus în serviciul 
progresului unui popor, cu grija de a 
îmbogăți viața omului și a-i spori 
rosturile pe acest pămînt. Toate a- 
cestea sînt pentru un pictor prilej de 
meditație artistică, dacă artistică este 
însăși ideea perfecțiunii, a emanci
pării omului liber, a împlinirii unor 
năzuințe. Caracterul plastic, evidența 
frumuseții nu se referă numai la ideea 
în sine a marelui efort al partidului 
de a schimba înfățișarea acestor me
leaguri, dar și în aspectele concrete, 
unele de detaliu, în care se exprimă 
contingent această idee. Trebuie să 
privești fantasticele forme ale halelor 
și ale utilajelor, să admiri alăturarea 
de culori și judicioasa măsură a pro
porțiilor revenind în ritmuri, în alter
nanțe de spații, să descoperi ambianța 
creată activității omului pentru a-ți da

Alexandru CIUCURENCUartist al poporului sdern. Spațiul clădit este perfect 
ganizat, totul este clar și logic, 
corativ și echilibrat din punct de 
dere al funcțiunii fiecărui detaliu. 
Brăila m-a impresionat, de asemenea, 
prin trăsăturile noi, stenice, pe care 
constructorii i le-au imprimat.

în lumina acestor realități, îndemnul 
înțelept al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ca artiștii să viziteze și 
să se inspire din marile înfăptuiri de 
la Galați și din alte locuri ale țării, 
mi se pare extrem de binevenit. în 
ceea ce mă privește, am de gînd să 
revin la Galați, în aceleași locuri pe 
care le-am cunoscut, să lucrez acolo.

Îndemnul se adresează însă și altor 
artiști •— poeți, romancieri, compozi
tori — și nu mă îndoiesc că, datorită 
logicii și clarității sale, va găsi ecou în 
conștiința multor creatori. Pentru că mi 
se pare a fi o înalfă preocupare pen
tru artistul zilelor noastre de a trece 
prin sensibilitatea și puterea lui de 
receptivitate importantele momente 
ale construcției societății socialiste.

Sînt fericit de a fi participat, o 
dată cu această vizită, la tumultuoasa 
mișcare a vieții uneia din cetățile 
cele mai inexpugnabile ale României 
de azi și de mîine și de a fi cunoscut 
îndeaproape și alte cefăți, . asemă
nătoare ca importanță^" Vizita, ală
turi de conducătorii de partid și de 
stat, în județele dunărene o consider 
ca un act plin de nobile sugestii spi
rituale.

pe atît de dezavuat și dăunător pentru calitatea procesului instruc- tiv-educativ universitar : prezența sporadică a unor profesori la catedrele universitare, împărțeau muncă în mai multe socială.Referindu-ne la cele trei planuri amintite mai înainte, de remarcat că — de regulă — atunci cînd se află în situația unor solicitări multiple, unele cadre didactice universitare neglijează îndeosebi munca științifică și pe cea educativă, îndreptîndu-și atenția asupra activității strict didactice, de transmitere a cunoștințelor, singura care poate fi controlată în mod direct. Numai că, din lipsă de timp, această muncă didactică, făcută în fugă, cu gîndul în altă parte, nu este întotdeauna de cea mai bună calitate. Chiar și cînd este vorba de un profesor cu un oarecare prestigiu științific, faima didactică, aprecierea studenților nu se cîștigă numai prin ținerea cursurilor la zi, citind ultimele descoperiri, fără o explicare mai cuprinzătoare, fără prelucrarea lor în funcție de specificul facultății respective. în felul acesta, cursurile devin adeseori cursuri de simplă informație, nu de formație intelectuală, de stimulare a unei gîndiri științifice. Or, învățămîntul universitar din veacul al XX-lea pretinde nu atît informarea studenților cît formarea unei gîndiri științifice, de cea mai bună calitate. Amănuntele informative se uită ușor ; ceea ce rămîne este gîndi- rea științifică, modalitatea individuală de lucru intelectual însușită de student, prin care se definește personalitatea oricărui specialist și cercetător. Este nevoie de timp și de prezența fizică și mai ales intelectuală efectivă a profesorului, pentru a se concentra asupra cursului pe care-1 predă, pentru a face inteligibile studenților noțiunile mai complicate și a reda cu maximum de claritate demonstrațiile respective, pentru a răspunde prompt și cu toată atenția întrebărilor pe care aceștia le pun pe

Activitatea universitară se desfășoară, după cum bine se știe, pe trei planuri de egală importanță : didactic, științific și educativ. Pe fiecare din aceste planuri, prezența nemijlocită a profesorului — om de știință, pedagog și educator — este la fel de necesară studenților, ca aerul pe care-1 respiră. Pentru că numai cu concursul permanent, activ și competent, cu solicitudinea și înțelegerea dascălului față de învățăceii săi, tinerii viitori specialiști se pot dezvolta pe măsura aptitudinilor și capacităților lor intelectuale, se pot încadra rapid și eficient în frontul științei, în viața socială.Este limpede pentru oricine că, dată fiind complexitatea acestei munci, profesorul este intens solicitat, iar cînd lucrează cu pasiune și dăruire de sine pentru această cauză nobilă se află de multe ori în situația de a regreta că ziua de muncă este așa de scurtă sau de a constata că nu ajunge o viață întreagă pentru a realiza cu adevărat o operă educativă mare, durabilă, rodnică. Și, cu toate acestea, am fost martori, ani în șir, ai unui fenomen pe cît de răspîndit

peisaj nou, lu- 
linii și volume 
mai aminfesc 
oraș. Ceea ce 
il în care s-a

energii

seama de valoarea gîndirii întruchi
pată în ofel, în lemn, în sticlă. Iji 
la iot pasul să ie întrebi : ce a 
mai înainte, ideea funcțională a 
struejiei sau cea picturală'! Dar
presus de orice impresie este senti
mentul tonic, optimist, încurajator pe 
care ji-l dă munca omului lîngă acești 
coloși de ojel, certitudinea creșterii 
fără seamăn a puterii lui de a crea. 
Este nespus de impresionantă activi
tatea omului în acest grandios cadru, 
ajutat de tehnica cea mai avansată, 
servit de mijloacele pe care știința 
secolului nostru i le pune la dispoziție.

Mi s-a întipărit puternic în minte o 
imagine extraordinară : elaborarea 
unei șarje de oțel. Intr-un cadru și cu 
procedee total diferite de cele utili
zate de siderurgie de zeci de ani. 
Mi-ar fi greu să redau impresia pe 
care ți-o lasă desfășurarea procesului 
tehnologic. Plastic vorbind, întregul 
tablou pare ireal, de domeniul basmu
lui. M-au impresionat îndeosebi acea 
lumină de nedescris, fantastică, a oțe
lului incandescent, mișcările omului, în 
costumul lui de asbest, stăpîn pe a- 
ceste procese, dirijînd ferm
fantastice. Acea lumină pe haina lui 
radia mai puternic decît însuși metalul 
care strălucea la rîndu-i ca soarele. 
Apoi metalul curgînd docil în cupe. 
Era în acest tablou un simbol al pu
terii faustice a omului. Totul era 
solemn, parcă se oficia un sacru cere
monial. Un artist n-ar avea de imagi
nat prea mult ca să înfățișeze toată 
această bogăție de aspecte, l-ar fi 
suficient să copieze cît mai fidel 
realitățile și s-ar afla dintr-o dată la 
nivelul gîndirii artistice a anului 
nostru, sau, mai precis, a lui 1970, 
cînd combinatul va produce din plin.

Pe străzile Galațiului am întîl- 
nit la fiecare pas un 
minos și optimist, 
arhitecturale care nu 
cu nimic de vechiul 
s-a construit, și fel
construit la Țiglina, ilustrează concep
ția urbanistică a edililor de astăzi, 
care s-au îngrijit să creeze oțelarilor 
o ambianță pe măsura cerințelor ma
teriale și spiiituale ale omului mo-

T elegramă

CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICADragi tovarăși,CuCentraltuturorVă

ocazia celui de-al IV-lea congres al partidului dv., Comitetul al Partidului Comunist Român transmite delegaților la congres, comuniștilor din Martinica un cald salut tovărășesc.urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului și înlupta partidului dv. pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii din Martinica, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate națională și socială, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN (Continuare în pag. a IV-a)
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Valerian URSANPitești
pentru a se da restaurantului posibilitatea

Pînă în anul 1958 moși-strămoși — a printr-o întîmplare

sesizate reclamau o analiză minu- unor măsuri operative și eficiente Așa se părea că s-a și întîmplat. căruia redacția i-a trimis sesizarea

superioară lucru nu deoarece diminuare

Și se facă părtași la ea ase- veritabili delapidatori. De cum observă și diferiți scrisorile lor, cei ce vor

de neîncetată șlefuire a ființei umane, cinstit își face astfel un crez, un ideal, îm- semnificația unei di-

Unui muncitor i s-a desfăcut contractul de muncă. Pe drept ? Pe nedrept ? Multi dintre tovarășii săi de uzină susțin că motivele invocate sînt „cusute cu ață albă", ‘ fost de-a abuzivă.In fond, rul ? Pentru ce a devenit o în
iar procedura a dreptul falsă șicare este adevă-

neascultător Ia ordine. în biroul său. și i-a cerut să ridice în ședințe dede normare a de premiere etc. că acestea

Munca — după un vechi dicton — este o comoară. Etern valabil, acest adevăr atît de simplu are în societatea noastră, care asigură fiecărui om dreptul de a fi stăpîn și de a se bucura pe deplin de roadele activității sale, o profundă și tonică rezonantă. Pentru că, astăzi, munca este nu numai un izvor inepuizabil de valori materiale și spirituale, ci și un mijloc și înnobilareFiecare om din munca sa prumutîndu-i mensiuni esențiale a modului său de viață, a înseși existentei lui, întrucît — după cum se știe — orîndui- rea noastră, profund democratică, garantează și deschide, în mod egal, tuturor membrilor săi porți largi spre treptele cele mai înalte ale cutezanței și demnității.în acest cadru propice emulației și valorificării capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor, apar de-a dreptul stranii încercările insolite ale unor indivizi de a altera esența muncii, făcînd din ea obiectul unor speculații incompatibile cu spiritul celor mai elementare norme de echitate și justiție socială. Prin diferite procedee — uneori nu lipsite de rafinament și subtilitate — aceștia a- dulmecă comoara muncii altora reușesc să meni unor altfel, așa cititori în să-și însușească roadele muncii altora, mai întotdeauna încearcă să se înfrupte și din avutul obștesc. Așa este, de pildă, cazul lui Florea Dră- gan, brigadier la șantierul nr. 10 construcții căi ferate Pitești, punctul de lucru Tr. Măgurele. Nici unui muncitor din subordine» sa nu i-ar fi trecut prin minte că lor este necinstit. Totuși se un fel de rentă care circa 2 000 lei pe lună, după cum remarcă tov. nici nu bănuiau că li parte din muncă. Cum ? trecea pe foile de lucru în acord, ore de muncă mai puține decît cele prestate. Diferența ce rezulta din a- ceastă operație o trecea pe numele unor lucrători „imaginari", iar contravaloarea „muncii" acestora și-o strecura sieși în buzunar.Deseori indivizi de acest siți de orice scrupule, își pretențiile în mod fățiș si. este mal grav, nu ezită să oamenii după mărimea lui pus la dispoziție. Profitînd de atribuțiile de serviciu ei împing pe cei dornici să parvină și să obțină venituri ilicite pe făgașul sustragerilor din avutul obștesc. De aici un întreg cortegiu de relații neprincipiale pentru mascarea fraudelor. Este semnificativ în această privință cazul lui Mircea Andreeșan, tehnician normator la I.R.C.R. din sectorul 3 al municipiului București. Printre atribuțiile lui de serviciu intra și aceea de a calcula drepturile cuvenite muncitorilor din întreprindere pentru lucrările executate. El a văzut însă în asta un bun prilej de a stoarce bani fără muncă. După ce și-a studiat cu atenție oamenii, a început să încheie cu ei seria de tranzacții ilicite : mărinimos, el avea să le ponteze coeficienți mai mari decît cei realizați efectiv, sporin- du-le, prin urmare, salariile. Bineînțeles că din afacerea aceasta trebuia să-1 iasă și lui ceva. Inițiind o asemenea cîrdășie, „ratele" ei au început să curgă : de la instalatorul de gaze Constantin Bordur Voicescu— o dată 450 lei, altădată 350 lei (după cum reușea să „rotunjească" normele din condei), de la Ilie An- ghel — 350 lei, de la Mateiaș Iliescu— 200 lei ș.a.m.d. Desigur, toate aceste cîștiguri fără muncă nu proveneau fondul— în trării tov. V. practici numeroase alte consecințe nu puțin dăunătoare. în mintea oameni slabi de înger, ideea falsă că veniturile și, în general, situația tivă, depind damentul și tuate, ci de pot facilita repartizarea la un loc de muncă mai bun etc. în felul acesta meritele care ar trebui dobîndite prin muncă cinstită își pierd orice valoare, în ultimă instanță, o asemenea stare de fapt are drept consecință o periculoasă deformare a concepției despre muncă, crearea unei mentalități în flagrantă contradicție cu principiul socialist al retribuției.Nu o dată se întîmplă ca asemenea * indivizi, lacomi după bani nemun- ciți, să persecute pe „neînțelegători", respectiv, pe cei care refuză să se prezinte în ziua lefei cu „cota parte". Muncitorii Vasile Gujbă și Ioan Gîrbcanu de la șantierul de montaj Ișalnița au semnalat organelor de ■ stat apucăturile fanariote ale maistrului Dan Popescu și șefului

brigadierul el își crease ridica la Oamenii — C. Buga — se fură o Brigadierul

soi, lip- afișează ceea ce trateze peșcheșu- Profitînd

din altă sursă decît din de salarii al întreprinderii, afara actului grav al frus- avutului obștesc — remarcă Delarăscruci — asemenea necinstite aduc după sine și mai' unorîncolțeștelor în unitatea respec- nu de ei înșiși, de ran- calitatea muncii efec- relațiile personale, care avansarea, premierea,

de echipă Vasile Jigău. Dar cei reclamați au propus și obținut transferarea lor la un alt loc de muncă. Abia tîrziu, la intervenția organelor de partid și sindicale, această măsură abuzivă a fost anulată. Măsura a fost, firește, judicioasă. Dar de ce nu s-a creat un asemenea climat la unitatea respectivă îneît asemenea fapte reprobabile să nu se poată petrece ?Adesea, după cum observă diferiți cititori, acești profitori au o atitudine parazitară și în producție. In această postură — deloc onorabilă, — se află unii șefi de brigăzi și echipe de pe șantierele de construcții din Iași. Constantin Vizitiu, Cornel Ciocan sau Marin Durbală stau toată ziua prin circiumi, întrucît are cine să muncească și pentru ei. Fără pic de rușine, Constantin Vizitiu a strîns în jurul lui un număr de oameni de care dispune cum vrea, amenintînd ori de cîte ori i se atrage atenția că, dacă nu e lăsat în pace, își ia brigada „sa" și pleacă pe alt șantier. El își îngăduie astfel să se comporte ca un stăpîn, să se considere scutit de orice obligație de serviciu, pentru că treaba merge și fără contribuția lui. într-una din zilele trecute — după cum ne scrie Ion Beșliu — cînd șeful șantierului, ing. Alexandru Lupan, i-a cerut să execute o sarcină, el i-a ripostat cu insolență : „astăzi n-ai treabă cu mine, e ziua mea de băut !“ Și așa a făcut; toată ziua a stat în circiumă, iar brigada a lucrat și pentru el. în schimb, în luna iunie, „patronul" a încasat un salariu mai mare decît al directorului grupului de șantiere. Asemenea indivizi nu numai că își . însușesc venituri pe care nu le merită, dar se interpun în calea intereselor legitime ale oamenilor a căror muncă le-o fură. De curînd, doi muncitori din brigada lui Vizitiu au cerut să se prezinte în fața comisiei de încadrare tarifară pentru a li se acorda o categorie de salarizare. Dar acest era pe placul lui Vizitiu, ar fi adus după sine și o a cîștigului său. El i-a avertizat deci pe cei doi că dacă se vor prezenta la examen, îi va alunga din brigadă. Și s-a ținut de cuvînt.Este lesne de înțeles că asemenea apucături, străine societății noastre, trebuie combătute și sancționate cu cea mai apar. Nu trîndăvia statului, cesar să potriva tuturor celor care, profitînd de funcție, își permit să obțină venituri ilicite din munca subalternilor. Pretutindeni, în societatea noastră, munca cinstită trebuie să fie respectată așa cum se cuvine.

mare severitate oriunde se poate admite și tolera plătită scump din punga De asemenea, este ne- se ia măsuri drastice îm-

Dumitru TÎRCOB

Noul mers al trenurilor intrat in vigoare Ia 26 mai ne-a oferit o surpriză foarte neplăcută. Ca să ne deplasăm din Găești (stație aflată pe linia București-Pitești) la Clucereasa (de pe linia Golcștî-Cîmpulung — Argeș) cu trenul personal nr. 1005 este nevoie de circa 50 de minute de mers pînă la Golești și de alte 40 pînă la Clucereasa. Deci, în total aproximativ 90 de minute. în realitate însă, datorită unei măsuri de neînțeles luată de C.F.R., facem nu 90 de minute ci 165, adică aproape dublu. De ce ? Pentru că în Golești — nod de cale ferată, unde schimbăm trenul, sîntem obligați să așteptăm pînă la plecarea lui nici mai mult, nici mai puțin decît 75 de minute. Atît așteaptă toți călătorii care vin cu trenul respectiv de la București și vor să meargă la Cîmpulung. Cum se prețuiește timpul călătorilor ?
Nicolae STAMATEGâești„I.I.S. „Metalica" din Oradea a fabricat acum cîțiva ani și a dat spre desfacere reșouri de gătit cu petrol. Foarte bune și, mai ales, utile. Am cumpărat și eu unul. M-am folosit în bune condiții de el pînă acum două luni, cînd i s-au ars sitele și a devenit inutilizabil. în comerțul local nu se găsesc site de rezervă". Am trimis această scrisoare (adresată redacției de Constantin Buhuș din Piatra Neamț, blocul H4, ap. 34) conducerii întreprinderii producătoare din Oradea. Ni s-a răspuns că întreprinderea livrează comerțului astfel de piese de rezervă și urmează ca semnatarul scrisorii să se adreseze unităților comerciale din oraș. Frumos răspuns ! Și mai ales folositor. De ce să se mai adreseze, oare, de vreme ce a căutat și i s-a spus că nu se găsesc ? Poate fi o neglijență a comerțului local ? Dăm cuvîntul Direcției comerciale județene Neamț pentru lămurirea tuației.

F771 Cu toate că funcționează într-un local nou, modern, restauran- ““ tul „București" din cartierul „Ceair" al orașului Pitești nu poate oferi consumatorilor nici un fel de preparate de bucătărie calde, ci doar alimente reci. Motivul ? Nici pînă acum n-a fost soluționată problema alimentării cu combustibil a bucătăriei unității. De luni în șir se duc tratative între T.A.P.L., I.G.O. și alte organe, dar rezultatul este nul. Suferă unitatea, care realizează venituri extrem de scăzute, suferă consumatorii dintr-un întreg cartier. Iar cei în sarcina cărora cade rezolvarea chestiunii nici nu se sinchisesc. E nevoie de invitații speciale să devină rentabil ?
numele meu de familie — cunoscut din fost Jebeleanu. în acel an mi-am pierdut, nefericită, certificatul de naștere. Am cerut oficiului de stare civilă din Oradea, unde m-am născut, să-mi elibereze un duplicat. După multă așteptare, mi s-a emis un act în care eram trecut, greșit, Jebelean. Am protestat, de bună seamă. în sfîrșit, am intrat în posesia unui alt act. Dar — stupefacție — de data aceasta mi-a fost pocit și prenumele. „Ce facem, tovarăși ?' — i-am întrebat pe cei de la oficiu. „Ce să facem. Trebuie să vă adresați tribunalului, pentru îndreptarea greșelilor". Interesant. Ei greșesc, iar eu, bătrîn și bolnav cum sînt, să umblu prin tribunale pentru a le repara greșelile ! E drept ?

Alexandru JEBELEANUSir. Iosif .Vulcan 10 OradeaFȚ! într-o scrisoare trimisă redacției cu cîtva timp în urmă, mai mulți conducători auto semnalau că, la întreprinderea forestieră Sebeș, se neglijează de vreme îndelungată întocmirea formelor pentru calcularea economiilor realizate de către fiecare șofer în parte și, în consecință, nu li se acordă drepturile bănești ce li se cuvin. în scrisoare ei relevau, de asemenea, că nu se face cu regularitate revizia tehnică a autovehiculelor, care, de multe ori, pleacă în cursă neverificate, în ciuda faptului că această neglijență poate genera accidente grave. Evident, faptele țioasă la fața locului și luarea pentru înlăturarea deficiențelor. Consiliul sindical județean Alba, pentru cercetări, ne-a făcut cunoscut că „s-au stabilit și se vor plăti drepturile bănești ce se cuvin fiecărui conducător auto". De asemenea, în același răspuns, se precizează că au fost rezolvate și problemele legate de verificarea tehnică a autovehiculelor, de instruirea șoferilor conform normelor de tehnica securității muncii. Apoi, în încheierea răspunsului său, Consiliul sindical județean Alba nu uită să mai facă încă o mențiune : „Tov. Romocea loan, directorul întreprinderii forestiere Sebeș, ne-a asigurat că va înlătura pe viitor deficiențele semnalate". Care vasăzică, s-au luat măsuri, dar ...abia urmează să se ia ! ? Șarada a fost dezlegată de o nouă scrisoare trimisă redacției de către aceiași semnatari : și acum lucrurile stau exact ca înainte. Nici sesizarea inițială, nici „cercetările" făcute n-au determinat o cît de mică schimbare. Prin urmare, răspunsul trimis redacției de Consiliul sindical județean Alba este formal. De prisos să mai spunem cît de dăunătoare este această practică în munca cu scrisorile. Problemele semnalate de cetățeni se rezolvă nu prin asigurări gratuite, ci prin urmărirea cu atenție a aplicării pînă Ia capăt a măsurilor preconizate.

lăcătușul Nicolae Clită persoană indezirabilă uzina „Grivița Roșie" ?Pornind de la o scrisoare pe care acesta a adresat-o ziarului, să derulăm filmul evenimentelor, să reconstituim împrejurările care l-au dus în fața consiliului de judecată.„Nu mă fac vinovat de faptele pentru care am fost acuzat — scrie semnatarul scrisorii. Nu pot să cred că voi fi lăsat fără serviciu pentru că am semnalat unele lipsuri din u- zină“...Consiliul de judecată din uzină, întrunit la 12 aprilie a.c. la cererea directorului general Jan Beiu, a fost însă de altă părere...După o dezbatere de a- proape 4 ore membrii consiliului au pronunțat verdictul :'„îndepărtarea din serviciu a tovarășului Nicolae Clită, prin desfacerea contractului de muncă în conformitate cu articolul 20, litera e“.Neavînd cum descîlcl 1- tele în care fusese, cu a- bilitate și rafinament, imobilizat, cel în cauză s-a a- dresat Procuraturii locale a sectorului 8, arătînd că hotărîrea consiliului de judecată este ilegală. Fără să verifice situația, procuratura respectivă respinge plîn- gerea — cum o să vedem mai departe, pe deplin întemeiată — umfe încă o nedreaptă.Convins că de partea sa, colae Clită a apelat ia Procuratura municipiului București. A urmat o anchetă efectuată de procurorii Emil Georgescu și Emil Videa. Ce s-a constatat ?Nicolae Clită a fost transferat la uzina „Grivița Roșie" de la uzina „Vulcan" și repartizat să lucreze în secția III — cazange- rie. întrucît nu era cazangiu, ci lăcătuș montator, a cerut șefului de echipă și conducerii secției să-1 mute într-un sector corespunzător. După vreo trei săp- tămîni, solicitantul a fost în sfîrșit mutat în secția a Il-a utilaj chimic, în e- chipa condusă de Petre Va- • silescu. într-o perioadă de 5 luni, Nicolae Clită a sesizat șefului de echipă și maistrului o serie de nereguli legate de normarea muncii, nereguli pe care le-a scos la iveală și cu o- căzia unor ședințe sindicale sau de producție. Printre altele, el a cerut ca șeful de echipă să alături de ceilalți tori. Aceasta a discuții, antipatii tabil... „divorțul", curmarea neînțelegerilor și „liniștirea spiritelor" conducerea secției, prin inginerul Petrea Ciocan, a luat măsura de a-1 pe de în cu inginerul l-a

nu mai probleme probleme muncii. ,,explicîndu-i' nu cad în competența sa, și obligîndu-1 totodată să-și ia un angajament scris în acest sens.Necesitățile producției l-au adus, în sfîrșit, pe acest „colțos" în echipa lui Nicolae Mercaș care, împreună cu maistrul Gh. Vlădescu, a convocat o ședință sindicală, la 16 februarie 1967, și au pus în discuție... sesizările și re- clamațiile proaspătului lor

producție, judecată a reținut că „inculpatul" nu a folosit timpul de lucru în mod corespunzător (din materialul probator rezultă că acestuia nu i s-a tăiat nici măcar o oră pentru vreo astfel de abatere. Pentru că nu există) ; că „inculpatul" s-a arătat în permanență nemulțumit de norme, de modul de lucru al șefilor, sesizînd despre aceasta presa și ministerul. (Din probe — dacă ar fi să luăm în serios o asemenea „învinuire" — reiese că Nicolae Clită a făcut numeroase propuneri pe cale ierarhică : la început șefilor săi direcți, apoi condu-

făcînd să tri- dată acuzațiadreptatea e lăcătușul Ni-

lucreire munci- provocat și inevi- Pentru
muta Clită în echipa condusă Gheorghe Grigorescu. prealabil însă, un fapt totul ieșit din comun : Petrea Ciocanchemat pe lăcătușul

Dumitru cu profesionale făceau practica în atenția cu

subaltern. în cadrul acestei „originale" ordine de zi a ședinței de grupă sindicală, maistrul a propus nici mai mult nici mai puțin decît... desfacerea contractului de muncă al incorigibilului „reclamagiu".Și iată-1 pe Nicolae Clită, din dispoziția conducerii secției, mutat din nou în echipa luiUntaru, ca să lucreze elevii școlii' care uzină. Pentrucare s-a ocupat de completarea’cunoștințelor elevilor și-a atras aprecierile multor tovarăși de-ai săi și chiar din partea conducerii uzinei, fiind asigurat de inginerul șef și de directorul tehnic că va fi propus la o primă excepțională, propunere care nu s-a realizat însă niciodată 1După terminarea practicii elevilor, a fost repartizat să lucreze în echipa condusă de Mircea Pătrașcu. Și aici „și-a permis Clită să facă unele sesizări și... din nou a ajuns în discuția grupei sindicale (la 5 aprilie 1968) ! Dar prea devenise incomod acest Clită, prea devenise îndrăzneț ; sesizările sale despre deficiențele din uzină ajunseseră la diferite foruri superioare Iîn esență consiliul de

cerii uzinei, chiar directorului general, dar toate acestea au rămas fără rezultat. Ceea ce merită să fie subliniat este însă că multe dintre observațiile și propunerile sale erau întemeiate. Așa stau lucrurile, bunăoară, cu observațiile sale legate de normarea rațională a muncii care au și fost puse, de altfel, în aplicare). în sfîrșit, lui Clită i se mai’ reproșează:, comportarea sa care, chipurile, ar fi influențat nerea- lizarea planului de producție. (Din procesul verbal al ședinței sindicale din 5 aprilie 1968 se poate constata că șeful de echipă Mircea Pătrașcu și inginerul Petrea Ciocan și-au exprimat mulțumirile tocmai pentru realizarea planului și calitatea lor (!)).Acestea încropitevrednică de bună. Ceea însă este consiliuluifată de faptele care veneau în apărarea cauzei lui Nicolae Clită. în procesul verbal nu s-au consemnat declarațiile martorilor care erau favorabile acestuia. Și nici nu se putea altfel. Consiliul de judecată nu mai urmărea să scoată adevărul la iveală, să facă

lucrări-sîntcu oo cauzăce suprindeatitudinea judecată
acuzațiile osteneală mai

de

dreptate, ci să dea o lecție „pilduitoare" celor ce nu știu să-și tină gura. Că asa stau lucrurile o dovedește și faptul că președintele comisiei de judecată a insistat el însuși pe lîngă martori să propună desfacerea contractului. Invitați să-și spună părerea despre acest caz, numeroși muncitori relevă că e vorba, în esență, de o încercare tipică de răfuială, de intimidare si persecutare a celor ce au curajul să critice neajunsurile și pe cei ce se fac vinovati de ele, de o ignorare și mistificare conștientă a realității. Spicuim cîteva ceste păreri : C-tin montator : „Nicolae era conștiincios, ce i dea de lucru, executa. Era priceput în meserie. Cu noi muncitorii n-a avut nici un fel de discuții neprincipiale". Gh. Buftea, lăcătuș, locțiitorul secretarului organizației de bază nr. 11 din secția mecanică : „Clită e un om corect. La 5 dimineața venea la serviciu. N-a lipsit o dată. Cei din consiliul de judecată au aranjat cu unii să vorbească împotriva lui Clită. Pe noi nu ne-au chemat la „judecată". Nu sîntem de acord cu soluția lor...“. Ștefan Teodorescu — lăcătuș : „Clită își vedea de treaba lui. N-a avut nici o abatere atîta timp cît a lucrat cu mine".Așadar, un fals revoltător. Președintele și-a permis să consemneze în procesul verbal oameni care n-au vorbit. în aceeași manieră încearcă el să explice si lipsa din procesul verbal al ședinței a declarațiilor altor angajați ca de exemplu. Sandu Decebal. Aurel Vișan și alții, care au vorbit în favoarea lui Clită. Chipurile, nu mai era timp, stenografa nu a mai consemnat nimic etc. Pe bună dreptate se pune întrebarea : cum se poate împăca un asemenea procedeu necinstit, incorect și abuziv apărător credintată i nei ?De acest judecată însă nici nei. L-am Jan Beiu, ral al uzinei, cu ce drept și în vederea cărui mobil a fost dat afară din serviciu Clită ? ■Răspunsul său a fost de-a,... dreptul surprinzător :— în definitiv — ne-a spus el — altele sînt motivele pentru care i s-a desfăcut contractul muncă. își bagă nasul unde trebuie si unde nu trebuie. A defăimat colectivul uzinei...Să admitem, pentru moment. că așa stau lucrurile. Va să zică un om să- vîrșește o abatere. Nu este sancționat însă pentru a- ceasta, ci i se „inventează" alte abateri spre a fi pedepsit. Dezbaterile de la tribunal au scos în evidentă adevărata stare de lucruri si fost repus va plăti Buzunarul toate cheltuielile, și salariul ce i se cuvine pe întreaga perioadă cît a lipsit din producție ?

din a- Alexe,Clită se dă-

Z

cu al de calitatea de dreptății în- salariații uzi-simulacru de nu este străină conducerea uzi- întrebat pe tov. directorul gene-

de

Nicolae Clită a în drepturi. Cine oalele sparte ? cui va suporta precum
Dumitru MINCULESCU

Cooperația meșteșugărească prestează 
pentru populație o gamă largă de servicii 
dintre cele mai necesare, care trebuie să 
răspundă într-o măsură tot mai mare cerin
țelor din ce în ce mai multe ale cetățea
nului. Zilnic, atelierele de lucru, centrele 
de primit comenzi sînt vizitate de numeroși 
clienți care apelează la serviciile lor. Din 
păcate însă unele dintre aceste servicii sînt 
prestate sub orice critică, se face lucru 
de mintuială, luîndu-i-se omului banii a- 
proape de pomană. Eu, bunăoară, m-am 
dus mai de mult la centrul de reparat 
televizoare din Rîmnicu Vîlcea, cu aparatul 
meu „Cosmos 3“ și am cerut să mi-l repare. Las la o parte felul cum am fost 
primit și tratat acolo. Vreau să subliniez 
doar modul defectuos în care se lucrează 
la acest atelier, lipsa de răspundere care 
există acolo. Mi-au ținut aparatul în ate
lier nici mai mult nici mai puțin de 47 de 
zile ! Iar cînd m-am dus să-l ridic și mi 
s-a prezentat nota de plată, am rămas 
uimit. Era încărcată cu tot felul de ope
rații neefectuate și piese neînlocuite. 
Le-am atras atenția că nu e cinstit să 
procedeze așa și... au mai lăsat din preț 
(de la 702 lei, cît pretindeau inițial, costul 
reparației s-a redus la 576 lei). Cum să-mi 
explic această „mărinimie" a meșterilor 
atelierului ? Au suportat ei, din buzunarul 
propriu, diferența de preț ? Greu de crezut. 
Nu este acesta un act de necinste, o încer
care de înșelare a cetățeanului ?

De altminteri, de serviciile acestui cen
tru se plîng și numeroși alți clienți. Lasă 
de dorit acolo nu numai corectitudinea în 
raporturile cu publicul, ci și corectitudinea 
în ce privește executarea propriu-zisă a 
reparațiilor. De multe ori așa-zisele re
parații sînt pur și simplu niște cîrpeli făcute parcă în bătaie de joc. Au fost cazuri cînd aparate aduse la depanat, în loc să 
fie reparate, mai rău au fost stricate.

Unde sînt responsabilitatea față de client 
și respectul față de meserie ?

Cred că cei în drept ar trebui să anali
zeze cu toată seriozitatea asemenea aspecte

dăunătoare și să ia măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea deservirii, a calității servi
ciilor prestate în folosul cetățenilor.

Gheorghe GiNGUI.S.C.M — șantier blocuri-Rm. Vîlcea
NOTA REDACȚIEI: Scrisori privindslaba calitate a serviciilor prestate de unitățile cooperației meșteșugărești am primit în ultimul timp la redacție și din partea altor cititori. Lazăr Ciocani din Curtea de Argeș ne semnalează că a fost nevoit ca, într-un termen relativ scurt, să ducă televizorul său la reparat, la atelierul cooperativei meșteșugărești din localitate, de circa 30 de ori. Cum îl ducea acasă, se și defecta din nou. Eugenia Ursa din Hunedoara s-a adresat cooperativei „Drum Nou" din localitate pentru a-i repara un magnetofon. I l-a reparat, într-adevăr, dar — de bine ce a fost reparat — aparatul s-a defectat imediat ce l-a adus acasă. A doua reparație a durat... aproape trei luni de zile. Paraschiva Cernescu din comuna Bă- tești, județul Timiș, a fost nevoită să bată drumurile pînă la cooperativa meșteșugărească din Făget de 14 ori, într-o jumătate de an, pentru punerea unui televizor în stare de funcționare.După cum se semnalează în alte scrisori, în același mod lucrează și centrele de reparații ale cooperativelor meșteșugărești „Deservirea" din Craiova, „Prestarea" din Sighișoara ș.a., care nu respectă termenele, amînînd la nesfîrșit clienții, execută lucrări de reparații de calitate necorespunzătoare ș.a.m.d.Mulți cetățeni ne scriu, pe bună dreptate, că sînt nevoiți să-și piardă timp prețios uneori pentru cele mai mărunte și banale reparații, cheltuie bani grei cu transportul aparatelor și repararea lor și, ceea ce e foarte grav, nu se pot folosi de aparatele și obiectele cumpărate.

Oamenii se plîng de toate acestea meșterilor, responsabililor de ateliere, conducerilor cooperativelor respective, dar, practic, sesizările, propunerile, sugestiile lor rămîn fără rezultat.Date fiind toate acestea, conducerile uniunilor județene ale cooperativelor meșteșugărești au datoria de a analiza în mod temeinic activitatea unităților de deservire din subordine și, ținînd seama de sesizările întemeiate ale cetățenilor, de a lua măsuri / eficiente pentru îmbunătățirea deservirii, pentru curmarea oricăror manifestări lipsă de respect și considerație față cetățeni. de de

Așezat în extremitatea nordică a țării, 
orașul Sighetul Marmației, în urma con
strucțiilor industriale și de locuințe din 
ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare con
siderabilă, ajungând să aibă astăzi aproape 
36 000 de locuitori. Numeroși vizitatori ai 
acestei 
istorică 
actuală, 
rimilor 
de darnic se arată orașul în această 
vință cu vizitatorii, pe atît de zgîrcit 
cu propriii săi locuitori. Ca oriunde în 
parte, după o zi de muncă și, mai 
la sfârșit de săptămână, ne punem și 
banala întrebare : ce facem, unde ne

localități cu nume de rezonanță 
rămîn îneîntați de înfățișarea ei 
de pitorescul inedit al împreju- 

ei care desfată ochiul. Dar pe cît 
pri
ește 
altă 
ales 
noi 
du-

cern să ne recreăm ? Nu ne întrebăm astfel 
pentru că am fi în situația de a alege o 
variantă din două-trei care ne-ar sta la 
dispoziție. Nu. Noi, grație gospodarilor lo
cali, am fost scutiți de asemenea dileme. 
Pur și simplu, nu avem unde petrece o 
după-amiază în mod plăcut și, totodată, 
folositor.

Din capul locului, trebuie să spun că, 
după părerea,mea, acest lucru se datorește 
unei defectuoase organizări a vieții cultu
rale a orașului, proastei folosiri a bazei 
materiale și a celorlalte posibilități existente 
pe plan local.

La ora actuală, în oraș funcționează un 
singur cinematograf („Studio"), dar numai 
trei zile pe săptămînă, pentru că în alte 
trei zile este închis pentru repetițiile for
mațiilor casei de cultură. Culmea este însă 
că, de multe ori, sala devine indisponibilă 
pentru public tocmai în zilele de la sfârși
tul săptămânii, cînd fie că sânt programate 
amintitele repetiții, fie că nu a sosit fil
mul ! Este lesne de înțeles că, în felul 
acesta, programarea filmelor, condițiile de 
vizionare, de desfășurare a spectacolelor, 
lasă și ele de dorit.

Orașul mai are însă și un alt cinemato
graf („Muncitoresc"), dar acesta, de mai 
bine de un an de zile, este învăluit în 
praf și în moloz, pentru că... se renovea
ză ! Mai există, de asemenea, încă o sală 
de spectacole, cea a clubului „1 Mai", dar 
nici aceasta nu este folosită. Din cauza unor 
defecte de construcție, deocamdată, aici 
proiecția filmelor pentru public nu este 
posibilă. Nu înțelegem însă de ce n-ar 
putea fi folosită cel puțin pentru repeti
țiile formațiilor casei de cultură, punîn- 
du-se astfel cinematograful în fiecare zi la 
dispoziția publicului. Și mai este un lucru 
pe care, de asemenea, nu-l înțelegem: 
de unde atîta lipsă de interes față de ase
menea probleme ?

Locuiesc în cartierul Tătărași, unul dintre cele mai noi și mai moderne cartiere 
ale lașului. Aici s-au mutat pînă în prezent 
peste 3 000 de familii și, cum era și firesc, 
a fost construit și dat în folosință un 
complex comercial pentru deservirea lor. 
Am impresia însă că, pentru gospodarii 
municipiului darea în folosință a comple
xului a fost considerată ca un fel de „punct final" al preocupării pentru rezol
varea cerințelor noilor locatari. Căci, ma
gazinele noului complex, tot timpul foarte 
aglomerate, nu oferă cumpărătorilor mai 
niciodată satisfacția unei bune deserviri. 
Din cauza unei aprovizionări defectuoase, 
la Alimentara, la magazinele de legume- 
fructe, textile etc., pur și simplu nu găsești 
ce-ți trebuie. Așa că n-ai decît să te duci 
pînă în centru, cale de cîțiva kilometri, 
pentru cumpărături mărunte dar necesare. 
De fiecare dată cînd întrebăm cărui fapt i se datorește această situație anormală 
ni se dă o explicație de-a dreptul bizară : 

' „n-avem marfă, pentru că nu avem telefon 
să facem comandă" !

Așadar, telefonul... buturuga mică, răs
toarnă carul aprovizionării! Desigur, e ne
voie și de telefon, dar nu aceasta este 
cauza cauzelor. Vna din principalele defi
ciențe constă în faptul că personalul ma
gazinelor respective nu se dovedește re
ceptiv la sesizările și cerințele cumpără
torilor. Va mai tolera oare Consiliul popu
lar al municipiului Iași un asemenea stil 
de muncă 7

V. CĂPLEANSighetul Marmației C. CONSTANTINESCU lași, str. Ciurchi nr. 103nr.
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La Uzina de fibre sintetice din Iași

Uzina de fibre sintetice din Iași este unul dintre obiectivele importante ce se ridică în noua zonă industrială a orașului din inima Moldovei. Clădirile noii unități a industriei chimice sînt deja conturate și, fată de graficul la zi, lucrările de construcție și montajul utilajelor se află in avans cu aproximativ două luni de zile. în primul semestru, constructorii și montorii de pe a- cest șantier au realizat din planul anual 62,3 la sută la total investiții și 65,2 la sută la construcții-montai. Sînt rezultate remarcabile cu care ei întîmpină „Ziua constructorului", ce se va sărbători peste cîteva zile, ca semn al înaltei aprecieri pe care partidul și guvernul, întregul nostru popor o dau celor care, prin munca lor fără preget, adaugă, an de an, noi dimensiuni în peisajul economic si social al țării.După cum am fost informați, dacă se va menține în continuare acest ritm de lucru, este posibil ca în trimestrul IV al acestui an să înceapă probele tehnologice și uzina să intre în producție înainte de trimestrul III al anului viitor, termen stabilit prin planul de stat. Cum, prin ce căi si metode s-a cîști- gat acest avans în construcția acestei noi unități industriale și în montajul utilajelor ? Cu această întrebare a început convorbirea pe care am avut-o cu tov. VASILE TISTU, inginer șef al uzinei.— De la bun început vreau să precizez că între constructorul antreprenor general (I.S.C.M. din orașul Gh. Gheorghiu-Dej) și subantreprenorii săi. pe de o parte, și noi, beneficiarul. pe de altă parte, a fost o conlucrare strînsă. în primul rînd. constructorii șantierului nr. 3 — chimie Iași au reușit, printr-o organizare modernă de șantier și o aprovizionare judicioasă cu materiale, să execute ritmic lucrările la toate punctele de lucru, antrenînd în aceeași măsură și pe subantreprenori. Pe de altă parte, noi le-am pus la dispoziție, fără întârziere, proiectele necesare si utilajele tehnologice, îneît în majoritatea cazurilor montajul s-a desfășurat chiar paralel cu construcțiile. în plus, peste 100 de mecanici, electricieni și alti muncitori, dintre cei pe care i-am pregătit pentru uzina noastră, participă de cîtva timp la montajul și rodajul mecanic al instalațiilor și mașinilor. S-a ajuns astfel ca probele de presiune la sectorul de recuperare și distilare să înceapă cu aproape 2 luni înainte de termen, iar la convertere să se treacă de pe acum la rodajul mecanic.Concret, colaborarea noastră se bazează pe întocmirea unor grafice de lucim săptămînale și nu decada- le, ca mai înainte. în aceste grafice nominalizăm fiecare lucrare ce trebuie exe

cutată în 6 zile și, dacă observăm că apar deficiențe pe parcurs, căutăm împreună să le înlăturăm de la o zi la alta. Tot săptămînal sînt întocmite și graficele de rambursări cu Sucursala județeană Iași a Băncii Naționale, ceea ce ne-a permis să clarificăm operativ situația financiară pentru fiecare lucrare în parte. La avansul cîștigat ne-a fost de un real folos și măsura privind executarea definitivă a instalațiilor electrice, propusă de noi, ca beneficiar, pe baza unor studii la fața locului și a înțelegerii cu furnizorii de materiale. Propunerea noastră a fost acceptată de întreprinderea de instalații București, ca subantrepre- nor al constructorului, care a trecut la traducerea ei în viață. Concret, stația principală de transformare de 6 kV și de 0,4 kV a fost montată cu o lună înainte de termen. Sîntem încredințați că întreprinderea a- mintită va face același efort și pentru montarea într-un timp cît mai scurt a bateriei de acumulatori, pentru ca în continuare să putem efectua rodajul mecanic al mașinilor și instalațiilor pe o soluție definitivă.— Sînt și alte probleme care se ridică pentru a se menține și depăși avansul cîștigat la construcția uzinei și la montajul utilajelor ?— Da, sînt cîteva probleme care se cer rezolvate. Bunăoară, deși noi avem pe șantier toate utilajele și instalațiile necesare, provenite atît din țară, cît și din import, conducerea întreprinderii de montaj București, care tutelează una din unitățile subantrepre- noare, a detașat în urmă cu cîteva săptămini, pe alte șantiere, un grup de 14 sudori care lucrau la noi. Din această cauză, la lucrările de la instalațiile de pe estacadă, la cele de frig, la depozitele de rezervoare s-a înregistrat o rămî- nere în urmă față de graficul stabilit. $i conducerea întreprinderii de instalații București a luat în luna mai o echipă de instalatori de pe șantier și a dirijat-o în alte localități. De aceea, lucrările la partea de instalații electrice și automatizare de la secția filare, spre exemplu, au stagnat o vreme. Ne îngrijorează faptul că în loc să se pună capăt acestei practici, Ia ea a recurs și constructorul antreprenor general. Efectul este destul de negativ. în luna iunie, de exemplu, rezultatele s-au ridicat numai la 87,6 la sută la construcții-mon- taj. După cum se vede, începe să se piardă avansul cîștigat și este păcat. Situația care s-a creat am examinat-o cu constructorul antreprenor general și cu subantreprenorii săi și se pare că vcm găsi înțelegere să-i punem capăt. Cred însă că și ministerul de resort ar trebui să persevereze în luarea unor mă

suri pentru întărirea cu cadre a întreprinderilor de montaj și instalații, așa fel ca să nu mai fie nevoie să ia lucrători de pe șantier, nici măcar periodic. Aceasta ne va da garanția continuării tuturor lucrărilor în ritm alert, pentru ca avansul cîștigat pînă în prezent să fie menținut și să trecem înainte de termen la efectuarea probelor tehnologice. Darea în funcțiune mai devreme a uzinei ar însemna un cîștig real pentru economia națională.— Asta presupune să fie rezolvate neapărat și problemele care au la bază cauze obiective, după cum ați menționat. Care sînt a- cestea și cum credeți că pot fi soluționate ?— Condiționez în primul rînd intrarea în probe tehnologice de asigurarea stației de reducere-răcire a aburului, a conductelor și armăturilor aferente, pentru a se putea obține abur la 21 atm., necesar producției noastre. Deși această stație are fișă tehnică încă din 1967 și Ministerul Comerțului Exterior a avut sarcina să o procure pînă la sfîrșitul trimestrului I 1968, nu ne-a sosit încă pe șantier. Cred că, avînd în vedere nu numai faptul că s-a întîrziat procurarea stației, dar mai cu seamă avansul de care beneficiem la construcție, precum și la montajul celorlalte utilaje, ar trebui urgentată procurarea, în primul rînd, a conductelor și armăturilor și a stației de răcire, care este utilajul cheie

pentru punerea în funcțiune a uzinei.— Ce alte probleme vă mai preocupă în prezent, în calitate de beneficiar ?— Ne mai sînt acum în atenție probleme legate de pregătirea profesională a cadrelor angajate, de selecționarea și completarea în continuare a schemei de personal. Din numărul de salariați încadrați pînă acum, 350 care vor lucra direct la mașini au urmat cursurile de specializare la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești, iar alți 250 frecventează în prezent aceste cursuri. Dintre cei veniți în fabrică o parte lucrează, așa cum am mai spus, la montajul utilajelor — ceea ce le permite să le cunoască și mai bine — iar restul urmează o serie de cursuri teoretice pe care le predau zilnic cei mai buni ingineri si tehnicieni ai întreprinderii. Pînă ' în trimestrul IV a.c., cînd vor începe probele tehnologice, va trebui să ne asigurăm a- proximativ 1 500 de sala- riați pregătiți în acest fel.Discuția a relevat o experiență valoroasă acumulată în construcția acestei noi unități industriale. S-au creat astfel premise care, printr-o conjugare riguroasă a eforturilor tuturor factorilor care au răspunderi pentru realizarea acestei investiții, vor a- sigura punerea în funcțiune a uzinei înainte de termenul prevăzut.Convorbire realizată de 
Manole CORCACI corespondentul „Scânteii"

Se montează o nojă navă fluvială la Șantierul naval Oltenița (Foto : Agerpres)

A devenit o excepție, un fapt cu o frecvență din ce în ce mai scăzută, ca o întreprindere industrială să nu-și realizeze integral planul. Perfecționarea continuă a mecanismului planificării, folosirea unor criterii științifice în fundamentarea sarcinilor de plan, ca și potențialul tehnic și organizatoric existent Ia ora actuală în întreprinderi, competența și nivelul profesional ridicat al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din sectoarele-cheie sînt tot atîtea premise și condiții care determină și asigură un cadru propice îndeplinirii sistematice a prevederilor planului la toți indicatorii.în acest context, apare cu totul anacronic tabloul economic nesatisfăcător, dominat de nerealizări ale cifrelor de pjan, pe care-1 prezintă unele unități industriale la sfîrșit de lună, trimestru, semestru sau an. Mai ales cînd acest lucru se intîm- plă la o întreprindere nouă, bine dotată din punct de vedere tehnic și uman, cum este Combinatul de industrializare a lemnului Pitești. Aici, în ciuda unor rezultate deosebit de frumoase obținute de colectivele unor fabrici, cum ar fi ceie de cherestea și parchete, pe ansamblul combinatului s-au înregistrat, la sfîrșitul semestrului I, rămîneri în urmă Ia principalii indicatori e- conomici planificați. Nivelele consemnate la producția globală, producția marfă și productivitatea muncii se află cu 1—3 la sută sub cele planificate.Cum se explică acest lucru — dacă ținem seama că Combinatul de industrializare a lemnului Pitești a fost ales ca întreprindere etalon în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii ? Aici doar s-au experimentat noile metode de conducere, planificare, finanțare și creditare, precum și unele norme de muncă fundamentate științific, aplicîndu-se de curînd și sistemul îmbunătățit de salarizare. Este vorba, așadar, de o întreprindere care trebuia să ofere rezultate pe măsura încrederii acordate, drepturilor și competențelor lărgite în gospodărirea fondurilor. atenției și sprijinului deosebit din partea forului tutelar, a organelor locale de partid și de stat. Cu tot acest cadru extrem de favorabil creat, conducerea combinatului nu a aplicat operativ cele mai eficiente măsuri de creștere a producției și productivității muncii, de rapidă lichidare a dereglărilor ce stînje- nesc desfășurarea normală a procesului tehnologic în sectoarele productive. Unul din aceste sectoare, în care tendințele de a... bate pasul pe loc sînt evidente, este fabrica de mobilă, subunitate cu o pondere în producția globală a combinatului de aproape 30 la sută. Lună de lună, în acest an, realizările valorice s-au situat în permanentă cu 15—20 Ia sută sub nivelul planificat.în necunoștință de cauză, secretarul comitetului de partid, tov. Constantin Androi, a improvizat o primă explicație a acestei stări de lucruri, afirmînd : „Cred că în mare măsură, situația necorespunzătoare care s-a creat în prezent în unitatea noastră și, mai ales, la fabrica de mobilă, în privința realizării planului a fost determinată de faptul că, de mai multă vreme, aici se fac fel de fel de experimentări, ba cu organizarea științifică, ba cu creditarea și planificarea, sau cu normarea". Este pentru prima dată — în peregrinarea prin diverse întreprinderi — cînd cineva a făcut o asemenea a- firmație arbitrară. în loc de a recunoaște autocritic neputința unor cadre de conducere de aici de a înțelege și aplica rigorile experimentării, drepturile și competențele lărgite acordate, secretarul comitetului de partid s-a lansat în aprecieri hazardate. Fapt este că dacă la C.I.L. Pitești rezultatele obținute sînt negative pe toată linia, explicația acestei situații nu trebuie căutată cu luminarea în afara combinatului, ci în climatul de provizorat în fructificarea competențelor și drepturilor lărgite de care a beneficiat, în amînarea propriilor măsuri de organizare mai rațională a producției și a muncii, de valorificare a rezervelor interne ale secțiilor de fabricație.Intenționînd, parcă, cu tot dinadinsul ca motivele adevărate ale situației critice din întreprindere să fie plasate pe un teren străin, directorul coordonator al combinatului, tov. ing. Victor Chelu, ne-a spus de la început : „Sarcinile de plan, în special la fabrica de mobilă, sînt prea mari. Noi am

pornit de la anumite premise cînd s-a stabilit planul pentru acest an. Am contat pe eficiența unor măsuri de organizare științifică, pe care nu le-am aplicat, deoarece n-am primit din partea ministerului fonduri pentru o serie de mașini. Totodată, noi am stabilit, de comun acord cu forul tutelar, ca să fabricăm singur sortiment de mobilă

2 000 eta-desfășurata fabrica-tut realiza la timp circa jere destinate exportului.O muncă superficială a și serviciul de pregătire ției, care în multe cazuri nu a fă-• cut față cerințelor concrete ale producției. Din această cauză, la o comandă de peste 2 200 etajere pentru export, cu toate că lansarea în producție a avut loc la începutul lunii

frageria Bîlea II“. Si aceste argumente, ca și cele ale secretarului comitetului de partid, nu sînt altceva decît niște tangente la cauzele adevărate ale rămînerilor în urmă, ele neputînd să justifice deficiențele care se fac simțite de mai multă vreme în combinat.Ne oprim, de pildă, la afirmația, potrivit căreia o influență negativă asupra activității productive desfășurată în fabrica de mobilă ar fi avut-o faptul că forul tutelar nu a asigurat combinatului o serie din utilajele și mașinile necesare. Afirmația este gratuită, întrucît nici măcar mijloacele tehnice existente nu sînt folosite rațional din cauza unor defecțiuni mecanice, a aprovizionărilor neritmice și lipsei de organizare rațională a locului de muncă. în sectoarele fabricii de mobilă, am discutat cu o serie de muncitori, maiștri și ingineri despre cauzele care alimentează starea de lucruri negativă. Surprinzător. Contrar celor spuse de cadrele din conducerea combinatului, toate explicațiile pe care le-am primit, ba- zîndu-se pe o analiză critică a situației care s-a creat, au scos în evidență serioasele deficiențe organizatorice ce s-au acumulat treptat în acest sector de activitate. Discuția purtată cu ing. Iraclie Herăscu, adjunctul șefului fabricii de mobilă, este elocventă în acest sens. Astfel, în repetate rînduri, fie din lipsă de spirit de prevedere, fie din cauza încălcării disciplinei contractuale de către unii furnizori — a lipsit furnirul sau cleiul. Cine altcineva decît serviciul de aprovizionare, în strînsă colaborare cu sectoarele productive, trebuia să se îngrijească de asigurarea tuturor condițiilor materiale pentru desfășurarea neîntreruptă a fabricației ? Această lipsă de materiale a alternat, nu de puține ori, cu defecțiunile survenite la unele mașini de bază din fabrică, cu alte întreruperi accidentale, provocate de slaba calitate a execuției reparațiilor medii și capitale, de prelungirea ciclului de imobilizare în reparații a unor mijloace tehnice. Bunăoară, numai prin prelungirea cu mai bine de 10 zile a duratei de imobilizare în reparația capitală a mașinii de turnat lac nu s-au pu-

martie, pînă la jumătatea lunii a- prilie nu s-a început lucrul deoarece serviciul de pregătire a fabricației nu a definitivat tehnologia de execuție. Iar, dintr-o informare existentă la Sucursala județeană Argeș a Băncii Naționale spicuim următoarele : „Neținerea corectă și la timp a evidenței mișcării reperelor între sectoare a contribuit, în mod substanțial, la nerealizarea planului de producție în senshl că predarea reperelor nu s-a făcut în loturi complete, fapt ce s-a resimțit abia în sectorul de montaj, unde din

lipsa unor repere întîrziate nu s-au putut asambla, graficelor, o serie dc garn mobilă". Intensitatea inegal, cii în cadrul unei luni, doc neritmicitatea cronică a producției la fabrica de mo' stituie o altă cauză impo: nerealizării indicatorilor di mod obișnuit, în decada mai ales în ultimele 5 zii cărei luni se realizează mare parte a producției. ■Limităm deocamdată aii torilor care au impietat ducției la fabrica de mo minînd în primul seinesti nere în urmă față de pl; ducția globală, de aproape ne lei. Ce se desprinde îr ceastă succintă prezentare reale de fapte ? Conduceri’ natului și a fabricii de rr trecut cu vederea „micile de la rigorile organizării r muncii. Neajunsurile arătate însă și alte implicații. lat întîi, cîteva declarații desprit tr-un sondaj efectuat în muncitorilor din schimbul ziua de 1 iulie. „Am venit 1 la ora 15 și pînă în prezent ( 16 și 25 de minute — n.n.-j nu ce o să lucrăm. Aceasțăf situați petrece de mai multe ori pe 1 Nu mai știu ce să cred. Cui ar P bui să ne adresăm ?“ (Ion Rusu, Ș' de brigadă). „Cîte 5—6 zile la fiecare început de lună mai bine n-am -veni la lucru deoarece n-avem practic ce să facem Sînt om calificat, am categoria a și de multe ori sînt pus să fac oj rie de treburi numai ca să tru timpul." (Constantin Binișor — t plar). „Dacă nu venim la lucru 3 consecutiv ni se desface contra1 de muncă. Dar aș vrea să știu < plătește un ban sau suportă cot cințele, dacă venim și stăm aici . geaba, cîte 4—5 zile, cum se întâmplă acum". (Gheorglie Stă tcescu — tîmplar).Așa se explică de ce unii muncitori din fabrică pleacă în alte locuri, de ce fluctuația se menține la un nivel ridicat. Iar, în tot acest timp, directorul coordonator C.I.L. Pitești repetă refrenul <’ lor „obiective". Ce au de legătură cu aceste lucruri de partid locale și care es Ministerului Economiei Fu direcției generale de resc în interesul întreprinderii, citorilor de aici și al econ ționale în ansamblu dacă p medierea situației din cor va acționa energic, făviy f dacă cei vinovați de acea de lucruri vor fi trași la dere si material, suportînd ce le pricinuiesc. _
Viorel SALA
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(Urmare din pag. I)Și ne-am apucat cu toții de muncă să amenajăm terenul pentru irigat. Pînă la 25 aprilie aveam terminate 1 100 ha. Nu-i mult, dar nu-i nici puțin. Am făcut tot ce s-a putut. Am pompat intr-un privai de la Dichiseni apă din Borcea, care a ajuns pe canalele secundare din incintă pînă departe, irigînd pe această cale o mare suprafață.Ne-au fost înfățișate și alte rezultate. Dintre acestea am ales exemplul lucernei, cultură la care se și realizează două treimi din planul anual, și se făceau pregătiri pentru a treia coasă. Vrem să relatăm în cîteva rîn- duri una dintre inițiativele lucrătorilor de aici pentru că ea poate fi de folos și altor unități agricole în campania de recoltare. După cum se știe, în acest an cerealele sînt mai scurte în pai. Specialiștii de la I.A.S. Roseți se uitau cum presele de balotat înaintau cîte 200—300 de metri pînă să arunce cîte un balot de paie. Era o productivitate slabă. S-a adus o greblă oblică și din 2—3 brazde s-a făcut una singură. Tn felul acesta se putea lucra în plin și în loc de 8 prese s-au folosit numai 4. Specialiștilor din întreprinderile a- gricole de stat și cooperativele agricole de producție care au parcurs

aceste rînduri recomandăm să aplice metoda Respectivă deoarece vor putea elibera cîteva tractoare pe care să le folosească la pregătirea terenului sau la transporturiAr mai fi multe de spus despre ac tivitatea care se desfășoară, în ace.' zile, la I.A.S. Roseți. Am reținut tre altele preocuparea pentru ca renul pe care au fost păioasele să întors cît mai repede la „neg semănat cu culturi duble sau gătit pentru toamnă.Cînd a venit vorba de toamr anumită îngrijorare a vibr vocea directorului. „Pentru no pania agricolă de vară a fost- ușoară — spunea tov. Bucuri Vine recoltatul soiei, florii-so. porumbului — 8 000 de hectai nu se iau măsuri pentru asi mijloacelor de transport și depozitare, s-ar putea întîmp repete situația de acum doi ; au rămas în baltă mari can porumb". Am consemnat act nai pentru trustul și depar întreprinderilor agricole d mai ales că, așa cum s-a v acest an este de scos din „1 cantitate mult mai mare de pRezultatele întreprinderii a, de stat sînt, în acest an, într-i. bune. Ele se datoresc activ» pline de inițiativă și răspundere șefilor de fermă, a întregului colectiv al unității.

EXPLOATARE

INDUSTRIALA

In Valea Jiului continuă să 
aibă loc numeroase manifestări 
culturale consacrate împlinirii a 
100 de ani de la începutul ex
ploatării industriale 'a cărbune
lui. La clubul Institutului de 
mine din Petroșeni s-a organi
zat cu acest prilej simpozionul 
„Istoricul mineritului din Valea 
Jiului", la care au luat parte 
cadre didactice si numeroși stu- 
denti din localitate si de la In
stitutul politehnic din București, 
aflati în practică la unitățile 
Combinatului carbonifer din Va
lea Jiului.

La simpozionul din orașul U- 
ricani. cadre de specialitate dc 
la exploatarea minieră ain lo
calitate si profesori de la mu
zeele din Deva și Orăstie au e- 
vocat istoricul exploatării căr
bunelui si al mișcărilor munci
torești din Valea Jiului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)lor locomotivelor de manevră tip D.H. , în scopul folosirii lor la tracțiunea de linie. Utilizarea rășinilor epoxidice la carcase și rotoare și reducerea zgomotelor la pompele axiale și centrifuge fac obiectul u- nor teme de studiu la Uzina de pompe. Practic, din totalul temelor prevăzute în planurile uzinelor și institutelor sectorului nostru, 140 se referă Ia probleme de asimilare a unor utilaje noi, 170 la perfecționări tehnologice și numai 80 la organizarea științifică a producției. Ponderea redusă a temelor legate de organizarea științifică a producției certifică concluzia analizei făcute de noi și anume, că cercetarea uzinală nu este atrasă puternic în rezolvarea unor probleme de programare, transport uzinal, organizarea locului de muncă, sistem informațional.Sînt și cazuri cînd tematica de cercetare-dezvoltare nu se află în deplină concordanță cu planurile tehnice ale întreprinderilor și institutelor. La „Electroaparataj", Uzina de mecanică fină. Uzina de pompe — mergîndu-se pe calea cea mai ușoară — s-a trecut un număr mic de teme în planul de cercetare- dezvoltare pentru a avea... certitudinea realizării lor, deși în realitate volumul lucrărilor efectuate și al problemelor rezolvate este mult mai mare. în alte situații, numărul exagerat de mare al temelor înscrise în plan, necorelate cu posibilitățile reale dc care dispun laboratoarele uzinale a dus la dispersarea eforturilor sau la obținerea unor rezultate nesemnificative. Numai așa se explică de ce la uzina „23 August", din 58 probleme cuprinse în planul de cercetare al grupei de proiectări tehnologice, în trimestrul I au fost atacate 32, din care s-au finalizat numai două. De fapt, la această u- zină cercetării științifice i se acordă circa 0,11 la sută din fondurile sale, față de aproape 1 la sută cît se alocă din bugetul statului, în me

die, pe țară. Fondurile destinate cercetării sînt „mîncate" de producție și la Uzina de pompe, Uzina de mecanică fină, „Electroaparataj" unde proporțiile variază de la 0,06 la sută la 0,26 la sută. Analiza a a- rătat că din 436 teme, propuse a fi soluționate în acest an în întreprinderile și institutele analizate, s-au realizat în primul trimestru numai 41, ceea ce este inadmisibil de puțin.Mai apare o dificultate, în sensul că unele întreprinderi, printre care F.M.U.A., nu participă sub nici o formă la activitatea de cercetare, ci

borare a uzinelor cu alte foruri de specialitate care întreprind cercetări în ramura respectivă. Tocmai din cauză că nu s-a ținut seama de această cerință, s-a întîmplat că problemele elaborării de noi amestecuri de formare să fie abordate în paralel la I.C.E.M., I.C.T.C.M. și la uzine, fără să se fi făcut în prealabil un studiu de orientare și de repartizare, în mod organizat, a diferitelor aspecte și faze ale acestei colaborări. într-o situație asemănătoare se află și problema proiectării cuptoarelor metalurgice de tra-

asemenea, se impune o mai mare grijă ca o dată cu dezvoltarea și dotarea laboratoarelor cu aparataje și cadre să se amplifice și atelierele de execuție a prototipurilor. La I.C.P.M.U.A. se construiește în prezent o bază de execuție pentru prototipurile de mașini unelte. Dacă ea ar fi mai bine dimensionată ar putea deservi și alte unități (institutele Academiei, de învățămînt superior) cu S.D.V.-urile necesare cercetărilor respective, cu alte utilaje și instalații — care, după cum se știe, sînt costisitoare.

numai cu „colaborări" de execuție. Desigur, este foarte bine dacă conducerile întreprinderilor — în rezolvarea unor teme — solicită colaborarea cu institutele de cercetări și de învățămînt superior. atunci cînd ele au un caracter de mare complexitate sau necesită un apara- taj specializat. Uzina „23 August" are numai de cîștigat din colaborarea cu facultatea de matematică a Universității București în probleme de programare liniară, de optimizare a loturilor de fabricație, de teoria stocurilor. Dar, aceasta înseamnă participarea efectivă a întreprinderii în activitatea de cercetare și nicidecum transformarea ei într-un simplu executant.In dezvoltarea cercetării proprii în uzine trebuie însă evitate paralelismele care duc implicit la cheltuieli nejustificate de energie, de fonduri bănești și materiale. Ca urmare, se impune o judicioasă cola-

tamente termice, acoperirile metalice si nemetalice în construcția de mașini, utilajele de formare, turnare și elaborare pentru turnătorii, care luate la un loc atestă o slabă coordonare și repartizare a tematicii de cercetare pentru producție.Potrivit sarcinilor actuale, scopul cercetării științifice în întreprinderile și institutele sectorului este de a produce materiale și mașini sau a elabora procese tehnologice noi, comparabile cu cele obținute pe plan mondial, de a contribui efectiv la organizarea superioară a producției, în consecință, cercetarea științifică trebuie ancorată în practică, prin proiectarea, execuția de prototipuri și experimentarea acestora pînă la definitivarea soluțiilor. Orice dezvoltare a cercetării propriu zise în detrimentul proiectării, experimentării și executării sau invers va avea efecte negative asupra transpunerii în viață a noilor soluții. De

în uzine ar fi util dacă s-ar crea cîte un mic nucleu de cercetare, îndrumat spre problemele de modernizare a produselor, de dezvoltare a producției în perspectivă și care să lucreze în strînsă legătură cu institutele Academiei, învățămîntului superior și cele departamentale, pînă la finalizarea completă a soluțiilor preconizate. Aceste îmbunătățiri să aibă loc concomitent cu întărirea activității de documentare pentru cercetare. Statisticile arată că din cauza unei slabe activități informaționale se consumă mult timp (aproape 50 la sută) cu reluarea... unor experiențe și cercetări. în acest domeniu circulă părerea că ar fi cazul ca documentarea să fie repartizată pe ramuri la cîte un institut din specialitatea respectivă, întrucît concentrarea acestei activități numai în cadrul I.D.T.-uIui a devenit greoaie și de cele mai multe ori ne- eficace. Mai ales că, în unele cazuri,

conducerile unor instituții de cercetare manifestă încă o slabă preocupare pentru organizarea sistemului documentării științifice, ceea ce se reflectă negativ în procesul de valorificare a soluțiilor elaborate.Se cere, în același timp, să se combată părerea unor specialiști — cazuri concrete : I.C.P.M.U.A. și I.C.T.C.M. — după care cercetarea trebuie considerată încheiată prin predarea protocolului sau prin publicarea unui articol. Ritmul lent de introducere în practică a rezultatelor cercetării se datorește însă și actualului sistem necorespunzător de stimulare a cercetătorilor, a proiectanților si îndeosebi a întreprinderilor beneficiare. Dar, aceasta nu justifică faptul că unele teme, ca tehnologia de cromare și feroxare a segmenților, elaborată de I.C.T.C.M., întîmpină o rezistență din partea u- zinelor beneficiare. Unele întreprinderi evită eforturile suplimentare și au recurs la cumpărarea de licențe străine, deși erau date soluții românești la nivelul tehnicii mondiale. Astfel, se poate cita introducerea fontelor cu rezistențe superioare prin inoculare, ocolită de uzina „23 August" și altele. Iar unele laboratoare uzinale deși sînt bine utilate, participă în mică măsură, atît Ia valorificarea soluțiilor exterioare, cît și Ia desfășurarea unor cercetări interne legate nemijlocit de nevoile producției, datorită și încadrării necorespunzătoare cu cadre de calificare superioară. în unele laboratoare din sector, cadrele cu studii superioare sînt, în medie, sub 18 la sută din totalul salariaților și, de foarte multe ori, figurează numai „pe schemă" întrucît ele sînt folosite în alte scopuri.Este timpul ca toate aceste chestiuni să fie rezolvate eficient prin soluții bine gîndite, la care să-și aducă contribuția conducerile uzinelor și institutelor, organele și organizațiile de partid, precum și forurile superioare care poartă răspunderea dezvoltării cercetării științifice în industria constructoare de mașini.

Soarele trecuse pe alte tărîmurl. Am privit, încă o dată, de pe. muchea unui povîrniș lanurile de porumb și alte culturi prăsitoare care își unesc la orizont verdele crud cu întunericul ce se lăsa, inevitabil, peste pămîntul încă încins de căldura zilei.
GALAȚI :

S-a montat prima vin corpului metalic de-al doilea mc, aflat în CombinatulGalați. Experiența acurr. la primul furnal a făcut ciclul de realizare a strucției, pînă la stadiul montaj, să fie scurtat. în prezent, gătite alte două tru a fi montate alte opt pentru

de lc iurnal de construcți siderurgic ca con- de considerabil sînt pre- virole pen- la furnal, iar caupere.(Agerpres)
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Ic/unarea festivă Seară festivă

uvîntarea tovarășului
3

Pompiliu Macovei
iaesc zilele acestea 20 de semnarea Tratatului de colaborare și asistență dintre România și Ceho- important eveniment în Națiilor dintre cele două•u partidul comunist și gu- Republicii Socialiste Româ- .atru întregul nostru popor, _> vorbitorul, aniversarea tra- ui româno-cehoslovac consti- un prilej de a ne exprima .curia și satisfacția față de dez- oltarea prieteniei dintre România ?i Cehoslovacia, profunda încredere în adîncirea și întărirea ei continuă, în interesul ambelor țări și popoare, al păcii și socialismului. Arătînd că nu o dată, popoarele, forțele revoluționare și progresiste din România și Cehoslovacia și-au acordat reciproc sprijin material și moral în apărarea ființei lor naționale, în lupta pentru independență, pentru libertate și progres social, vorbitorul a făcut un scurt istoric al dezvoltării relațiilor româno-cehoslovace de-a lungul anilor. în prezent — a spus el — sînt întrunite condițiile centru desfășurarea unei și mai ~gi colaborări reciproc avantajoase țările noastre, pentru ^'cooperării economice și tiințifice, sporirea schim- merciale, extinderea le- "ățești pe linie de partid Noul Tratat de priete- ■rare și asistență mutuală ioslovacia și România, ce 
i fi semnat în curînd, va osebită însemnătate pen- .arca și întărirea priete- io-cehoslovace, va ridica )tă mai înaltă colabora- ilaterală dintre țările, și popoarele noastre.și guvernul român apre- acest tratat va crea noi ți de dezvoltare a rela- tice, economice și cultu- fice între România socia- iehoslovacia socialistă, va Auzei construirii socialismu- ui în cele două 'țări, interesele anitățiiț țărilor socialiste, ale păcii .și securității în Europa și în lunea întreagă?Sîntem. bucuroșK să remarcăm, I cu acest prilej, că popoarele ceh slovac obțin însemnate realizări construirea socialismului, _ în izvoltarea economiei, științei și 'furii, în ridicarea nivelului de al oamenilor muncii. Avem ingerea că, cu cît fiecare țară ■listă este mai puternică, cu sigură dezvoltarea forțelor de ucție și perfecționarea relații-

Cuvîntarea ambasadorului
Karel Kurka

ce a transmis felicitări poporului român cu priitei aniversări, ambasado- slovaciei a spus: Aș vrea niez în mod excepțional stă ocazie că în țara noas- dă o înaltă apreciere în- ,i depline și sprijinului to- .esc pe care Partidul Comu- . Român și poporul român îl a- ordă procesului contemporan de democratizare din Cehoslovacia. A- preciem profund manifestările de încredere și simpatie exprimate față de partidul nostru de conducătorii de partid și de stat ai României. Sîntem convinși că această atitudine tovărășească, sprijinul Partidului Comunist Român și personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie un important mod de întărire a relațiilor de prietenie dintre țările noastre, dintre partidele noastre comuniste, contribuie la consolidarea întregii comunități socialiste și a mișcării comuniste internaționale.Subliniind legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două popoare, vorbitorul a spus: Păstrăm bine în memorie faptul că în timpul dictatului criminal de la Miin- chen, cînd Cehoslovacia a fost sacrificată de .bătre aliații săi occidentali agresorului nazist, presa progresistă română și opinia publică română au luat poziție de parter" npșLs'tră. Astăzi, apreciem poliția principială a guvernului român, care considerînd Acordul de la Miinchen ca o parte integrantă a complotului criminal al guvernului Germaniei naziste împotriva păcii și ca o încălcare grosolană a regulilor fundamentale ale dreptului internațional contemporan, îl socotește ca fiind nevalabil încă de la început, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. De asemenea, poporul nostru își va aduce aminte întotdeauna cu recunoștință și cinste de soldații români, care a- lături de armata sovietică au luptat pentru eliberarea patriei noastre și și-au jertfit viețile pentru libertatea noastră.Vorbitorul a remarcat apoi că succesele, în toate domeniile de activitate, care caracterizează România socialistă de astăzi sînt privite cu respect și seriozitate de întreaga opinie cehoslovacă. De asemenea, în Cehoslovacia sînt primite cu mare simpatie măsuri-

din București

lor sociale, înflorirea economiei și culturii, cu atî.t mai mare este contribuția sa la creșterea forței și influenței internaționale a sistemului mondial socialist, la întărirea frontului antiimperialist, la cauza păcii în lume și a progresului social.Referindu-se în continuare la realizările celor două țări, vorbitorul a spus : Viața demonstrează că în condițiile construcției socialiste creșterea rolului conducător al partidului comunist reprezintă garanția progresului multilateral al noii societăți în fiecare țară socialistă, a desfășurării cu succes a procesului de perfecționare a întregii vieți economice, sociale și politice.Mobilizînd eforturile întregului popor în opera de dezvoltare și înnoire a tuturor compartimentelor activității sociale, Partidul Comunist Român își îndeplinește cu consecvență înalta răspundere față de destinele patriei, față de idealurile nobile de progres ale poporului român, față de cauza generală a socialismului, aplicînd în mod creator principiile generale ale marxism-leninismului la situația concretă din România și asigurînd astfel continua întărire a orînduirii socialiste.România militează aotiv pentru întărirea prieteniei și alianței cu ■toate țările socialiste, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor politice, economice, culturale și științifice între aceste țări. în același timp, țara noastră înfăptuiește o politică de largă colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. La baza relațiilor sale externe, România pectarea strictă a independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, care dobîndesc o tot mai largă recunoaștere pe arena mondială.Partidul nostru consideră că perfecționarea construcției socialiste, potrivit condițiilor specifice și tradițiilor proprii fiecărei națiuni socialiste, constituie condiția de bază a progresului și prosperității ei și reprezintă, totodată, o contribuție la întărirea poziției socialismului în lume.Poporul român, legat printr-o prietenie frățească de popoarele tuturor țărilor socialiste, animat de nobilele sentimente cît și de răspunderile izvorîte din principiile internaționalismului socialist, urmărește cu un viu interes și simpatie procesul înnoitor, activitatea 

situează res

le Partidului Comunist Român și ale guvernului român îndreptate spre dezvoltarea și aprofundarea democrației socialiste și atragerea celor mai largi mase de oameni ai muncii la conducerea problemelor economice, politice și culturale ale țării.Și poporul nostru, în cei 20 de ani care s-au scurs, a obținut importante succese în toate domeniile vieții sociale, în evoluția economică și culturală a țării, în consolidarea poziției sale internaționale.Partidul Comunist din Cehoslovacia, care a reunit sub conducerea sa activitatea rodnică a muncitorilor, a țăranilor și intelectualității, a dat țării noastre un program ferm de construire a bazelor socialismului și a mers consecvent pe calea realizării lui.Nivelul de dezvoltare a socialismului la care s-a ajuns în țara noastră și orientarea sa în politica externă spre întărirea relațiilor multilaterale prietenești ca Uniunea Sovietică și celelalte' țări socialiste au constituit pentru poziția și securitatea internațională a republicii noastre o stabilitate pe care nu a cunoscut-o în cei 50 de ani de existență istorică a sa.Din esența socialismului reiese însă că nu ne putem mulțumi cu rezultatele obținute, ne propunem țeluri și perspective noi, și căutăm noi rezolvări pentru ascensiunea viitoare.Toate măsurile pe care le adoptă partidul nostru, toate obiectivele pe care le trasează sînt axate numai și numai spre întărirea orînduirii socialiste, spre dezvoltarea acesteia în concordanță cu condițiile concrete Partidul nostru comunist tește intensiv ale Cehoslovaciei, pregă- Congresul său extraordinar — cel de-al XIV-lea — întărește poziția sa conducătoare în societate bazată pe încrederea și sprijinul crescînde ale populației. Prin inițiative concrete de fiecare zi, precum și prin acțiuni pozitive, el dovedește sinceritatea intențiilor sale, înalta răspundere conștientă în fața poporului nostru. Partidul Comunist din Cehoslovacia se situează ferm pe pozițiile marxism-leninismului și ale dezvoltării socialiste în țara noastră, iar în aceste eforturi conștiente așteaptă încredere, sprijin deplin

desfășurată în Cehoslovacia de către partidul comunist pentru perfecționarea organizării sociale și de stat, pentru dezvoltarea democrației socialiste. Poporul nostru își exprimă ferma convingere că, sub conducerea partidului lor comunist, oamenii muncii din Cehoslovacia vor dobîndi noi și importante succese în opera de consolidare a orînduirii socialiste în țara lor, în întărirea prestigiului socialismului în lume. Respectarea dreptului fiecărui partid și popor de a conduce și a-și organiza el însuși procesul construcției socialiste, încrederea deplină în capacitatea fiecărui partid comunist de a soluționa problemele complexe pe care le ridică dezvoltarea socială, este o cerință esențială a relațiilor de tip nou dintre țările socialiste, a internaționalismului socialist.
„Iată de ce — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român în cu- vîntarea rostită la recenta adunare populară din municipiul Brăila — 

partidul nostru, poporul român își 
exprimă solidaritatea deplină cu 
poporul frate cehoslovac, cu parti
dul său comunist, fiind convinși că, 
sub conducerea comuniștilor, a 
conducerii de partid și de stat, 
poporul cehoslovac va ști să res
pingă orice încercare de a Iovi 
în interesele socialismului, orice 
atentat Ia cuceririle sale revolu
ționare, asigurînd mersul hotărît 
înainte spre victoria deplină a so
cialismului în Cehoslovacia".în acest spirit, vă rog să-mi permiteți, în încheiere, stimați tovarăși, să transmit poporului cehoslovac, conducerii sale de partid și de stat, cele mai fierbinți și sincere urări de succese în activitatea pe care o desfășoară pentru înfăptuirea programului elaborat de P.C. din Cehoslovacia, pentru progresul orînduirii socialiste, dezvoltarea continuă a democrației socialiste și creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii, pentru ridicarea prestigiului socialismului în fața oamenilor muncii de pretutindeni.Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești dintre popoarele român și cehoslovac, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre țările noastre se vor dezvolta cu succes în interesul ambelor state, al cauzei socialismului, progresului și păcii.

și înțelegere tovărășească de la toate partidele comuniste frățești.Putem să asigurăm pe toți prietenii noștri că dezvoltarea viitoare a socialismului în Cehoslovacia va fi în continuare legată indisolubil de consolidarea și lărgirea relațiilor prietenești și a alianței cu țările socialiste, bazate pe respect reciproc, egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne, respectarea suveranității de stat și solidaritate socialistă. Poporul cehoslovac, credincios bogatelor sale tradiții revoluționare, nu va permite niciodată periclitarea cuceririlor sale socialiste, pentru care au dat cele mai grele jertfe generații întregi de luptători revoluționari. El va îndeplini credincios angajamentele sale internaționale față de aliați, precum și față de întreaga mișcare revoluționară internațională.Este o dorință sinceră a partidului nostru comunist și a guvernului cehoslovac de a îmbogăți continuu relațiile cu țările socialiste, de a le face cît mai eficiente și cît mai strînse, respectînd însă în același timp particularitățile și deosebirile evoluției în fiecare țară. Aceste legături prietenești ale noastre nu sînt pentru noi chestiuni trecătoare, ale unor considerații tactice sau speculații de conjunctură, ci sînt concluzii logice decurgînd din caracterul socialist al statului nostru, dar și din politica burgheză care a dus țara noastră la Miinchen și spre capitulare în fața agresiunii hitleriste.Vorbitorul și-a exprimat apoi profunda satisfacție de a putea sublinia bilanțul rodnic al tratatului de prietenie dintre cele două țări și dorința ca noul tratat să îmbogățească în continuare relațiile dintre cele două țări.Sîntem mîndri de prietenia poporului român, pe care o apreciem în mod deosebit și cu toată sinceritatea.Permiteți-mi ca, în încheiere, să vă mulțumesc încă neavoastră tuturor, Partidului Comunist vernului Republicii mânia pentru toate manifestările de simpatie și de ajutor prietenesc acordat patriei mele socialiste și să vă doresc din toată inima noi și mari succese în dezvoltarea socialistă a României prietene.

o dată dum- să mulțumesc Român și gu- Socialiste Ro-

în sala Casei centrale de a lucrătorilor din trans- și telecomunicații din seară festivă. Au parti- Cernik, președintele gu-

PRAGA 18. — Corespondentul A- gerpres, Eugen Ionescu, transmite : Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, Comitetul Central al Frontului Național a organizat joi, cultură porturi Praga, o cipat O.vernului R. S. Cehoslovace, C. Ci- sar și J. Lenart, secretari ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, J. Hajek, ministrul afacerilor externe, și alți conducători de partid și de stat cehoslovaci, oameni de cultură și artă din capitala Cehoslovaciei, reprezentanți a numeroase instituții centrale și întreprinderi pra- gheze, membri ai corpului diplomatic acreditați la Praga, ziariști. Au fost prezenți membri ai ambasadei și ai agenției economice române la Praga.A luat cuvîntul FR. VLASAK, ministrul planificării economie’ naționale a R. S. Cehoslovace, care a spus, printre altele :în decursul celor aproape două decenii care se împlinesc de la încheierea acestui tratat, noi am depus împreună mari eforturi pentru dezvoltarea cît mai mare a colaborării reciproc utile în domeniul politic, economic, tehnico-ști- ințific și cultural.în continuare, vorbitorul a subliniat perspectivele de viitor ale lărgirii relațiilor dintre cele două țări în cele mai diverse domenii.După ce a subliniat principiile politicii externe a R. S. Cehoslovace, vorbitorul a spus în încheiere :Popoarele ceh și slovac prețuiesc în mod nemărginit deplina înțelegere și sprijinul poporului român și al Partidului Comunist Român pentru actuala evoluție din țara noastră. Apreciem pe deplin manifestările de înțelegere, încredere și simpatie din cuvîntările conducătorilor români și din presa română. Procesul de renaștere de la noi este apreciat de către tovarășii români ca fiind în folosul socialismului, în folosul întregii mișcări muncitorești internaționale, în folosul dezvoltării mai departe a relațiilor dintre țările socialiste, folositor și pentru dezvoltarea ulterioară a colaborării noastre multilaterale. Apreciem foarte mult faptul că Partidul Comunist Român a manifestat încredere deplină în capacitatea P.C.C. de a rezolva problemele legate de dezvoltarea ulterioară a societății noastre socialiste Un festival al tinerilor interpreți de muzică ușoară din București
Printre acțiunile destinate 

să contribuie la promovarea 
muzicii ușoare românești, la 
depistarea și stimularea tine
relor talente se înscrie și or
ganizarea Festivalului tineri
lor interpreți de muzică 
ușoară din București — ediția 
1968.

Festivalul, care începe la

(Urmare din pag. I)marginea celor expuse în curs, întrebărilor pe care viața și practica socială le ridică în fața tinerilor. Nu trebuie să uităm că munca didactică la universitate se bazează nu pe simpla compilație, pe adunarea mecanică de amănunte, luate din diverse manuale de specialitate ; se cere fiecărui cadru didactic o expunere pe cît posibil originală. Un curs universitar exprimă personalitatea științifică a celui care îl predă ; el trebuie să cuprindă nu numai cercetările științifice mai valoroase ale autorului, ci și o seamă de creații didactice prin care adevărurile stabilite pe căi mai complicate, mai greu inteligibile, să fie ușor asimilate de studenți. înțeleasă în felul acesta, predarea la catedră este o adevărată artă; ea cere timp mult de pregătire, chiar și pentru cadrele didactice cu vechime în învățămînt. După patruzeci de ani de muncă continuă la catedră tot mai îmi acord 5—6 ore pentru pregătirea fiecărei lecții.Activitatea care, după părerea mea, reclamă cel mai mult prezența permanentă, constantă, entuziastă și competentă a profesorului este munca educativă în rîn- dul studenților. Faptul este ușor de înțeles, dacă ne gîndim la importanța și semnificația activității de educare a tineretului universitar : studenții simt nevoia să se găsească tot mai mult în contact direct cu cadrele didactice, pentru 
a primi orientări juste în pregătirea lor profesională și cetățenească. Prin stabilirea unei legături mai strînse între profesori și stu- denți este posibilă depistarea timpurie a viitorilor cercetători cu vocație, capabili să ducă mai departe progresul științei și al tehnicii. Astfel de tineri, cu aptitudini excepționale de cercetare, formează tezaurul de inteligență cel mai

a- istoria celor două țări, pecetluită prin sîngele comun, de ostași români cu patrioții cehi și

Această poziție a poporului român și a Partidului Comunist Român confirmă că prietenia tradițională dintre popoarele țărilor noastre se manifestă pe deplin în etapa actuală și sîntem convinși că această prietenie, aceste legături frățești vor fi din nou reafirmate prin semnarea unui nou tratat de alianță în cel mai scurt timp.în cuvîntarea sa, ION OBRADO- 
VICI, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Cehoslovacia a spus :Prietenia tradițională dintre popoarele noastre, cu rădăcini dînci în a fost vărsat în împreună slovaci, alături de armata sovietică, în lupta împotriva fascismului. Consfințind legăturile de strînsă prietenie statornicite de-a lungul secolelor, Tratatul româno-ceho- slovac a constituit, totodată, expresia hotărîrii popoarelor noastre de a făuri, în condițiile construirii noii societăți, relații de colaborare și întrajutorare frățească, de stimă și încredere reoiprocă.Ambasadorul român s-a referit apoi pe larg la dezvoltarea cooperării prietenești, în toate domeniile, între cele două țări.Sîntem convinși că noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. S. România și R. S. Cehoslovacă va marca un moment important în întărirea prieteniei tradiționale româno-ceho- slovace.Poporul român, a spus apoi vorbitorul, urmărește cu viu interes și cu sentimente de frățească solidaritate procesul de perfecționare a vieții sociale și de dezvoltare a democrației socialiste, inițiat și condus de Partidul Comunist din Cehoslovacia.încrederea deplină în maturitatea și conștiința revoluționară a clasei muncitoare, a popoarelor țărilor socialiste frățești, în forța po- litico-organizatorică a partidelor comuniste, în capacitatea lor de a asigura conducerea activității de perfecționare a noii orînduiri sociale constituie, după convingerea fermă a Partidului Comunist Român, o cerință esențială a solidarității internaționaliste.Vorbitorul a exprimat convingerea Partidului Comunist Român și a guvernului că România și Cehoslovacia — două verigi trainice ale sistemului mondial socialist — vor fi mereu alături, adueîndu-și contribuția la întărirea coeziunii și unității țărilor socialiste, a întregului front antiimperialist, pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii.

15 august, este deschis tineri
lor soliști vocali de muzică 
ușoară din întreprinderi, in
stituții, cluburi, facultăți, școli, 
case de cultură, cămine cultu
rale, cooperative meșteșugă
rești.

Etapa finală a festivalului 
va avea loc între 20 noiembrie 
și 1 decembrie 1968.

prețuit al fiecărui popor. Sub influența cadrelor didactice valoroase, cu renume științific pe plan național sau internațional, acest tezaur se poate dezvolta cu repeziciune, ajungînd să se afirme în chip strălucit. Privită din acest punct de vedere, se înțelege că absența mai mult sau mai puțin frecventă a profesorului din mijlocul studenților nu este numai o simplă carență didactică.Dacă luăm acum în studiu și celălalt aspect al muncii din universi

PROFESORULUI
tate, anume cercetarea științifică, constatăm că . și în această privință prezența sporadică a unor profesori la catedră are drept repercusiuni neonorărea corespunzătoare a obligațiilor universitare. A apărut de mai multă vreme tendința ca, în posturile de profesor și conferențiar, vacante la universitate, să fie admiși cu precădere cercetători din afară, avînd un număr relativ mare de lucrări (indiferent de importanța lor). Explicația dată a fost că, prin competența lor științifică, aceste persoane ar putea să ridice nivelul cercetărilor din laboratoarele universitare. Din nefericire, speranțele s-au dovedit, în numeroase cazuri, înșelătoare : multe cadre didactice provenite din institutele de cercetări nu și-au dat silința să ducă a

Joi dimineața vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a primit delegația de specialiști iranieni, condusă de ministrul resurselor naturale, Nasser Gole- sorkhi, care ne vizitează țara.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, precum și Soltan H. V.0 DELEGAȚIE DEACTIVIȘTI AI P.C.R.
La invitația C.C. al P.C. din Cuba, joi a plecat la Havana, într-o vizită de schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ion Savu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Zenen Buergo, însărcinat cu afaceri ad-interim al Cubei la București. (Agerpres)
Cronica zilei

Cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a zilei de 20 iulie — data semnării acordurilor de la privire la Vietnam — Republicii Democrate Geneva cu ambasadorul Vietnam la București, Hoang Tu, a oferit joi, la Casa de cultură a. Sectorului 2 din Capitală, o seară de filme documentare și artistice inspirate de lupta și activitatea poporului vietnamez pentru apărarea patriei sale. Au participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști. Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. în- tr-un scurt cuvînt introductiv, ambasadorul R. D. Vietnam a relevat ho- tărîrea poporului vietnamez de a lupta pînă la capăt pentru apărarea dreptului său la libertate, independență și secu- 

— T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Tema : 
de nutriție acute, subacute și cronice la sugari, 
emisiunii din 11 iulie 1968).

— închiderea emisiunii de dimineață.
— T.V. pentru elevi. Consultații la limba română (gramatică 

clasa a VIII-a).
— Drumuri și popasuri — emisiune turistică : Baze șl obiective 

turistice ; Satul turistic „Șirnea".
— Buletinul circulației rutiere.

18,30 — Curs de limba spaniolă (lecția I).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret, 

mașinilor" : Mașina glndește 7 Mașina poate fi 
Mașina poate fl poet 7 Mașina are sentimente 7 
poate reproduce 7

19,40 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Buletin meteorologic. — Publicitate.
20,10 — Actualitatea în agricultură. Aritmetica simplă 

zilei-muncă. Emisiune anchetă despre căile de 
avutului obștesc șl a veniturilor țăranilor cooperatori de 
la Sîntana, județul Arad.

— Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpului t 
Chopin. — Prezintă Vasile Tomescu.

— Dialog despre cultură : Publicul așteaptă filme românești de 
succes (II).

— Reflector.
— Filmul artistic : „Judecătorul de minori" — producție a 

studiourilor din R. F. a Germaniei.
— Telejurnalul de noapte.

serioasa la uni- prestat munca în institutele de avantajele sîntEle au numai unde
munca științifica versitate. științifică cercetări, mai mari.în toate timpurile, învățămîn- tul universitar s-a dezvoltat în luptă cu o serie de factori, a căror acțiune nefastă a fost deseori camuflată printr-o rețea de cele mai bune intenții. In epoca modernă, dușmanul cel mai aprig al acestui învățămînt s-a dovedit a fi cumulul, manifestat 

la început ca un sprijin al învă- țămîntului, putînd asigura chiar un progres mai rapid al instituțiilor universitare, devenit apoi o frină ce împiedica buna funcționare a procesului de învățămînt. Fenomenul este general oriunde se produce o dezvoltare rapidă a instituțiilor universitare. Așa s-au petrecut lucrurile și la noi, în ultimele două decenii. S-a dezvoltat într-o măsură necunoscută pînă acum întreaga rețea universitară : s-au creat un număr mare de posturi didactice, corespunzătoare noilor discipline impuse de revoluția culturală și tehnico-științi- fică din vremea noastră.Universitatea românească se pregătește să cunoască o perioadă de rapidă dezvoltare, prin punerea în valoare a multor forțe intelec-
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Iranuluicareau
Sanandaji, ambasadorul la București.în timpul convorbirii, avut loc cu acest prilej,discutate probleme referitoare dezvoltarea colaborării și rării economice dintre cele țări.

a fost lacoope- două(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : vremea a fost instabilă, cu cerul variabil, mai mult noros. Au căzut ploi locale, mai ales sub formă de a- verse, însoțite de descărcări e- lectrice în cea .mai a țării, exceptînd Vîntul a suflat slab trivit. Temperatura orele 14 oscila între Bistrița și 33 de grade la Tur- nu-Măgurele.
Timpul probabil pentru zilele 

de 20, 21 și 22 iulie. In țară : vreme -■ răcoroasă și în general instabilă în prima parte a intervalului, apoi în ameliorare treptată. Vor cădea ploi locale. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi între 9 și 19 grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. In București : vreme răcoroasă și ușor instabilă la începutul intervalului, apoi în ameliorare. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

mare parte Dobrogea. pînă la po- aerului la 15 grade la

ritate națională, împotriva agresiunii imperialismului american.
★Joi la amiază, la Uniunea Scriitorilor a avut loc semnarea unei înțelegeri de colaborare între Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România și Uniunea Națională a Scriitorilor și Artiștilor din Cuba, pe anii 1969—1970. Din partea română documentul a fost semnat de acad. Zaha- ria Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, iar din partea cubaneză de Nicolas Guillen, președintele UNEAC.
★Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Belgiei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., rală. et seară cultu-(Agerpres)

Tulburări 
(Reluarea

„Rațiunea 
profesor 7 

Mașina se

a valorii 
sporire a

tuale tinere, ținute pînă acum în umbră de mulțimea cumularzilor.Abordînd cu seriozitate și răspundere problemele perfecționării învățămîntului de toate gradele din țara noastră, conducerea partidului și statului nostru a dus cu fermitate lucrurile pînă la capăt,, înlăturînd toate acele practici și fenomene dăunătoare care influențau negativ progresul universitar și social. Legea privitoare la desființarea cumulului retribuit, normarea chibzuită șl rațională a activității corpului didactic universitar, reașezarea științifică a planurilor și programelor de studiu, reguli stimulatorii de încadrare și promovare în învățămîntul superior vor determina, sînt pe deplin convins, o reînviorare a întregului proces instructiv-educativ. Posturile devenite libere în învățămîntul superior urmează să fie ocupate de elemente capabile, cunoscătoare pe deplin a tuturor îndatoririlor universitare. Asemenea cadre se găsesc cu prisosință în cuprinsul universităților: sînt cadrele didactice care au crescut sub ochii și sub îndrumarea dascălilor devotați muncii universitare, sînt tinerii care au urcat succesiv treptele de la preparator la asistent, șef de lucrări și lector. In ultimele două decenii, universitatea românească a reușit să ridice cadre tinere valoroase, de numele cărora se leagă nu numai importante realizări științifice, dar și activități educative, prețuite mult de studenți. Laolaltă, cadre mai vîrstnice cu tineri care tut mai de curînd la poarta științei și a activității didactice, vom dania și munca noastră ziastă prestigiul stilului universitar de lucru, bazat pe un contact permanent, intens cu studenții, pe un viu și continuu dialog intelectual cu tinerii porniți pe drumul calificării, al specializării înalte» ,

au bă-
stră- entu-restabili prin
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După cum s-a mai anunțat, în zilele de 14 și 15 iulie a.c. a avut loc la Varșovia o întîlnlre a conducătorilor de partide și guverne din Republica Populară Bulgaria, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. In comunicatul difuzat de agenția TASS se menționa, printre altele, că participanții la întîl- nire au avut un schimb de informații asupra evoluției evenimentelor din Cehoslovacia și au adresat o scrisoare comună Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Agenția C.T.K. transmite că, la 18 iulie. Prezidiul C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia a

analizat scrisoarea celor cinci partide adoptată la întîlnirea de la Varșovia și a stabilit, în legătură cu aceasta, punctul de vedere care va fi supus dezbaterii plenarei Comitetului Central, convocată pentru ziua de 19 iulie ou participarea unu; număr de delegați, din fiecare regiune, la Congresul extraordinar al P.C.C.Pentru informarea membrilor P.C.R., a întregii opinii publice din țara noastră, publicăm integral scrisoarea adresată Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia de către participanții la întîlnirea de la Varșovia și Punctul de vedere al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia cu privire la această scrisoare.

ovacia

F VARȘOVIA 17 (P.A.P.)

dv. și a bazelor orînduirii so- din R. S. Cehoslovacă, spri- de imperialism, amenință să țara dv. de pe calea socialis- și, prin urmare, primejdu- sistem

Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Dragi tovarăși,în numele Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din Bulgaria, R.D.G., Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică vă a- dresâm această scrisoare, dictată de o sinceră prietenie, întemeiată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, de grija pentru scopurile noastre comune, pentru întărirea pozițiilor socialismului și securității comunității socialiste a popoarelor.Evoluția evenimentelor în țara dv. ne provoacă o profundă neliniște. După convingerea noastră profundă, ofensiva reacțiunii împotriva partidului ' ciale jinită abată mului iește interesele întregului socialist.Noi am exprimat aceste temeri la întîlnirea de la Dresda, în timpul repetatelor întîlniri bilaterale, precum si în scrisorile pe care partidele ■stre le-au adresat în ultimul timp Piezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Recent, noi am propus Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia să ținem o nouă întîlnire comună la 14 iulie a.c. pentru a face schimb de informări și de păreri asupra situației din țările noastre, inclusiv asupra evoluției evenimentelor din Cehoslovacia. Din păcate, Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia n-a participat la această întîlnire și nu s-a folosit de posibilitatea discutării tovărășești în colectiv a situației create. De aceea, noi am considerat necesar să expunem în această scrisoare, cît se poate de deschis, și cu toată sinceritatea, părerea noastră comună.Dorim ca dv. să ne înțelegeți bine și să „.apraciați „ în. mod just intențiile noastre.Noi n-am avut și nu avem intenția să ne amestecăm în astfel de treburi care sînt chestiuni pur interne ale partidului dv. și statului dv., să încălcăm principiile respectării independenței și egalității în relațiile dintre partidele comuniste și țările socialiste.Noi nu venim în fața dv. ca reprezentanți ai zilei de ieri, care ar dori să vă împiedice în îndreptarea greșelilor și lipsurilor, inclusiv a încălcărilor legalității socialiste, care au avut loc.Noi nu ne amestecăm în metodele ds> planificare și de conducere a economiei naționale socialiste din Cehoslovacia, în acțiunile dv. îndreptate spre perfecționarea structurii economiei, spre dezvoltarea democrației socialiste.Noi vom saluta reglementarea relațiilor dintre cehi și slovaci pe bazele sănătoase ale colaborării frățești în cadrul Republicii Socialiste Cehoslovace.în același timp, noi nu putem fi de acord ca forțele dușmănoase să abată țara dv. de pe calea socialismului și să creeze primejdia ruperii Cehoslovaciei de comunitatea socialistă. Aceasta nu mai este numai o chestiune care vă privește pe dv. Aceasta este o chestiune comună a tuturor partidelor comuniste și muncitorești și a statelor unite prin alianță, colaborare și prietenie. A- ceasta este o chestiune comună a țărilor noastre, care s-au unit în Tratatul de la Varșovia pentru a-și a- sigura independenta, pacea și securitatea în Europa, pentru a ridica o stavilă de netrecut în fața uneltirilor forțelor imperialiste ale agresiunii și revanșei.Popoarele țărilor noastre au obținut victoria asupra fascismului hitle- rist cu prețul unor uriașe jertfe, au cucerit libertatea și independența, posibilitatea de a merge înainte pe calea progresului și socialismului. Hotarele lumii socialiste, ș-au mutat în centrul Europei, pînă la Elba și Munții Sumavy. Și noi nu vom accepta niciodată ca aceste, cuceriri istorice ale socialismului, independența și securitatea tuturor popoarelor noastre să fie puse în primejdie. Noi nu vom accepta niciodată ca imperialismul, pe cale pașnică sau nepașnică, dinăuntru sau din afară, să producă o breșă în sistemul socialist și să modifice în a- vantajul său raportul de forțe în Europa.Puterea și trăinicia alianțelor noastre depind de forța internă a onn- duirii socialiste din fiecare dintre țările noastre frățești, de politica marxist-leninistă a partidelor noastre, care îndeplinesc rolul conducător în viața politică și socială a popoarelor și statelor lor. Subminarea rolului conducător al partidului comunist duce la lichidarea democrației socialiste și a orînduirii socialiste. In felul acesta se creează o primejdie pentru bazele alianței noastre și Pentru securitatea comunității țărilor noastre.Dv. cunoașteți că partidele frățești au manifestat înțelegere fată de hotărîrile plenarei din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia,, ținind seama că partidul dv.. definind cu tărie pîrghiile puterii în mîlnile sale, va orienta întregul proces în interesele socialismului, nu va permite reacțiunii anticomuniste să-1 folosească în scopurile sale. Eram convinși că veți apăra ca lumina ochilor principiul leninist al centralismului democratic. Ignorarea oricărei laturi a acestui principiu, atît a democrației cît și a centralismului, duce în mod inevitabil la slăbirea partidului și a rolului său conducător, la transformarea partidului fie într-o organizație birocratică, fie

la întîlnirile partea dv. seama de ferm hotă-

burghez. Forțele antisocia- revizioniste au acaparat în Lor nresa. radioul si tele- si le-au transformat într-o pentru atacurile împotriva

platforma sa politică „2 000 de cuvinte", conține o chemare fățișă la

într-un club de discuții. Noi vorbit despre toate aceste probleme în repetate rînduri noastre și am primit din asigurări că dv. vă dati toate pericolele si sînteti rîti să le dati o ripostă.Din păcate, evenimentele au mers pe un alt făgaș.Forțele reacțiunii. folosind slăbirea conducerii tării de către partid, abuzînd în mod demagogic de lozinca ..democratizării" au dezlănțuit o campanie împotriva P.C. din Cehoslovacia. a cadrelor cinstite și devotate. cu intenția vădită de a lichida rolul conducător al partidului, de a submina orînduirea socialistă, de a opune Cehoslovacia altor țări socialiste.Organizațiile politice și cluburile care au apărut în ultima perioadă în afara cadrului Frontului Național au devenit de fapt statele majore ale forțelor reacțiunii. Social-demo- crații depun eforturi perseverente pentru a obține crearea unui partid al lor. organizează comitete subterane, tind să scindeze mișcarea muncitorească din Cehoslovacia, să vină la conducerea tării pentru a restabili regimul liste si mîinile viziunea tribună partidului comunist, pentru dezorientarea clasei muncitoare si a tuturor 'oamenilor muncii, pentru demagogia antisocialistă deșănțată, pentru subminarea relațiilor prietenești dintre R. S. Cehoslovacă și alte țări socialiste. O serie de organe de informare de masă practică în mod sistematic o adevărată teroare morală fată de oamenii care se pronunță împotriva forțelor reacțiunii. sau își exprimă neliniștea în legătură cu mersul evenimentelor.în pofida hotărîrilor plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia. care a semnalat primejdia din partea forțelor de dreapta si anticomuniste ca fiind primejdia princi-' pală, atacurile intensificate ale reac- țiunii n-au intîmpinat ripostă. Tocmai de aceea reactiunea a, căpătat posibilitatea de a lua cuvîntul în mod public în fata întregii țări, de a-și publica sub denumirea care <_______  _luptă împotriva partidului comunist și împotriva puterii constitutionale. o chemare la greve si la dezordini. Această chemare reprezintă o amenințare serioasă pentru partid. Frontul Național, statul socialist, este o încercare de a instaura anarhia. De fapt această declarație este platforma organizatorică-nolitică, a contrarevoluției. Nu trebuie să inducă în eroare De nimeni afirmațiile autorilor săi că ei nu vor să răstoarne orînduirea socialistă, nu vor să acționeze fără comuniști, nu vor să rupă alianțele cu țările socialisto. Aceasta este frazeologie goală, avînd drept scop să legalizeze platforma contrarevoluției, să înșele vigilenta partidului clasei muncitoare si a tuturor oamenilor muncii.Această platformă, larg difuzată într-o perioadă de răspundere care precede congresul extraordinar al P.C. din Cehoslovacia, nu numai că nu a fost respinsă, ci a și găsit adept! vădiți în rîndurile partidului și ale conducerii sale, care sprijină chemările antisocialiste.Forțele antisocialiste și revizioniste defăimează întreaga activitate a partidului comunist, duc o campanie calomnioasă împotriva cadrelor sale, discreditează pe comuniștii cinstit! și devotați partidului.în felul acesta s-a creat o situație absolut inacceptabilă pentru o tară socialistă.în această atmosferă sînt lansate atacuri și asupra politicii externe socialiste a R. S. Cehoslovace, se întreprind atacuri împotriva alianței și prieteniei cu țările socialiste. Se aud voci care cer revizuirea politicii noastre comune si convenite de comun acord față de R.F.G.. cu toate că guvernul vest-german promovează în mod constant o linie dușmănoasă intereselor securității țărilor noastre. încercările de avansuri din partea autorităților R.F.G. și a revanșarzilor găsesc ecou în cercurile conducătoare din țara dv.întregul mers al evenimentelor din ultimele luni din tara dv. arată că forțele contrarevoluției, sprijinite de centrele imperialiste, au desfășurat o largă ofensivă asupra orînduirii socialiste, neîntîmpinînd opoziția necesară din partea partidului și a puterii populare. Nu încape îndoială că în aceste evenimente din Cehoslovacia s-au inclus centrele reacțiunii imperialiste internaționale, care fac totul pentru a încinge și a complica atmosfera, inspirînd forțele antisocialiste la acțiuni în această direcție. Presa burgheză, sub aparența elogierii „democratizării" și „liberalizării" din R. S. Cehoslovacă, duce o campanie de incitare împotriva țărilor socialiste frățești. O activitate deosebită manifestă cercurile conducătoare din R.F.G. care încearcă să folosească evenimentele din Cehoslovacia pentru a băga zîzanie între țările socialiste, pentru a izola R.D.G., pentru a realiza planurile lor revanșarde.Oare dv., tovarăși, nu vedeți aceste pericole ? Oare este posibil să ră- mîneți pasivi în această situație, să vă limitați numai la declarații și asigurări de fidelitate față de cauza socialismului și obligațiile de alianță ? Oare nu vedeți că contrarevoluția vă răpește o poziție după alta, că partidul pierde controlul asupra mersului evenimentelor și cedează tot mai mult sub presiunea forțelor anticomuniste ?Oare nu pentru a semăna neîncredere și dușmănie față de Uniunea

lase

Sovietică și alte țări socialiste, presa, radioul și televiziunea din țara dv. au dezlănțuit campania în legătură cu aplicațiile statelor majore ale forțelor armate ale Tratatului de la Varșovia ? Lucrurile au ajuns pînă acolo încît aplicațiile comune de stat major ale trupelor noastre, cu participarea cîtorva unități ale armatei sovietice, obișnuite pentru colaborarea militară, sînt folosite pentru acuzații nefondate de încălcare a suveranității R. S. Cehoslovace. Și acest lucru se întîmplă în Cehoslovacia al cărei popor cinstește cu sfințenie memoria ostașilor sovietici care și-au dat viața pentru libertatea și suveranitatea acestei țări. In același timp, în apropierea granițelor de vest ale țării dv. se desfășoară manevrele forțelor militare ale blocului agresiv N.A.T.O., la care participă armata Germaniei occidentale revanșarde, și despre acest lucru nu se vorbește nici un cuvînt.Inspiratorii acestei campanii dușmănoase doresc, după cum se vede, să provoace confuzie în conștiința poporului cehoslovac, să-1 dezorienteze și să submineze adevărul că Cehoslovacia poate să-și mențină independența și suveranitatea numai ca țară socialistă, ca membru al comunității socialiste. Și numai dușmanii socialismului pot specula astăzi lozinca „apărării suveranității" R. S. Cehoslovace împotriva țărilor socialiste, împotriva acelor țări cu care alianța și colaborarea frățească creează fundamentul cel mai de nădejde al independenței și dezvoltării libere a fiecăruia dintre popoarele noastre.După convingerea noastră, s-a creat o situație în care primejdia pentru bazele socialismului în Cehoslovacia comportă un pericol pentru interesele vitale comune ale celorlalte țări socialiste. Popoarele țărilor noastre nu ne-ar ierta niciodată indiferența și nepăsarea față de acest pericol.Trăim „timpuri cînd pacea, securitatea și libertatea popoarelor cer mai mult ca oricînd unitatea forțelor socialismului. încordarea internațională nu slăbește. Imperialismul american n-a renunțat la politica sa de forță și de intervenție fățișă împotriva popoarelor care luptă pentru libertate. El continuă să ducă războiul criminal în Vietnam, sprijină pe agresorii israelieni în Orientul Apropiat, împiedică reglementarea pașnică a conflictului. Cursa înarmărilor nu este nicidecum frînată. Republica. Federală a Germaniei, în care se intensifică forțele neofascismului, atacă statu quo-ul, cerînd revizuirea frontierelor, nu dorește să renunțe nici tendința de a anexa R.D.G., nici la accesul la armele nucleare, pronunță împotriva propunerilor de dezarmare. în Europa, unde s-au acumulat uriașe mijloace de distrugere în masă, pacea și securitatea popoarelor se mențin în primul rînd datorită forței, coeziunii și politicii de pace a statelor socialiste. Pentru această forță și unitate a țărilor socialiste. pentru soarta păcii sîntem răspunzători cu toții.Țările noastre sînt legate una de alta prin tratate și acorduri. Aceste obligații reciproce importante ale statelor și popoarelor se întemeiază pe năzuința comună de a apăra socialismul și de a asigura securitatea colectivă a țărilor socialiste. Partidelor și popoarelor noastre le revine răspunderea istorică pentru ca cuceririle revoluționare obținute să nu fie pierdute.Fiecare dintre partidele noastre poartă răspunderea nu numai în fata clasei sale muncitoare și în fața poporului său, ci și în fața clasei muncitoare internaționale, mișcării comuniste mondiale, și nu se poate abate de la obligațiile care decurg din aceasta. De aceea noi" trebuie să fim solidari și uniți în apărarea cuceririlor socialismului, securității noastre și pozițiilor internaționale ale întregii comunități socialiste.Iată pentru ce noi considerăm că darea unei riposte hoțărîte forțelor anticomuniste și lupta hotărîtă pentru menținerea orînduirii socialiste în Cehoslovacia este nu numai sarcina dv., ci și a noastră.Cauza apărării puterii clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii. a cuceririlor socialiste în Cehoslovacia cere :o ofensivă hotărîtă și curajoasă împotriva forțelor de dreapta și antisocialiste, mobilizarea tuturor mijloacelor de apărare create în statul socialist,încetarea activității tuturor organizațiilor politice care acționează împotriva socialismului,luarea în stăpînire de către partid a mijloacelor de informare în masă — presa, radioul, televiziunea, și folosirea lor în interesele clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, ale socialismului,coeziunea rîndurilor partidului pe baza principială a marxism-leninis- mului, respectarea neabătută a principiului centralismului democratic, lupta împotriva acelora care prin activitatea lor sprijină forțele dușmănoase.Noi știm că în Cehoslovacia există forțe capabile să apere orînduirea socialistă și să înfrîngă elementele antisocialiste. Clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, intelectualitatea înaintată — majoritatea covîrșitoare a oamenilor muncii din republică sînt gata să facă tot ce este necesar pentru dezvoltarea mai departe a societății socialiste, 'a Sarcina constă astăzi în aceea de
(Continuare in pag. a Vl-a)

PRAGA 18 (C.T.K.). — Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a dezbătut multilateral scrisoarea primită de Comitetul Central al partidului nostru din partea reprezentanților celor cinci țări socialiste întruniți la Varșovia.în scrisoare se subliniază că ea este motivată de preocuparea pentru cauza noastră comună si pentru consolidarea pozițiilor socialismului. Pornind de la acest fapt și călăuzin- du-ne după aspirații asemănătoare vrem cu aceeași sinceritate să expunem și propriul nostru punct de vedere în problemele despre care este vorba în scrisoare.în legătură cu aceasta ne dăm bine seama că printr-un schimb de scrisori nu poate fi clarificată complet acea problematică complicată care constituie obiectul atenției. De aceea punctul nostru de vedere nu urmărește asemenea scopuri, ci. dimpotrivă. preconizează convorbiri reciproce, directe între partide.întreaga serie de temeri care sînt exprimate în scrisoare am exprimat-o noi înșine în rezoluția Plenarei din mai a C.C. al P. C. din Cehoslovacia. Noi însă vedem cauzele situației politice contradictorii în primul rînd în acumularea, acestor contradicții în anii de pînă ia plenara din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; aceste contradicții nu pot fi soluționate în mod satisfăcător. imediat. într-un termen scurt. De aceea. în procesul aplicării liniei politice a programului de acțiune a partidului nostru are loc, inevitabil, faptul că vastul curent de masă al activității socialiste sănătoase este însoțit de tendințe extremiste. că de pe urma acestui fapt încearcă să tragă foloase si rămășițele forțelor antisocialiste din societatea noastră, că concomitent desfășoară o activitate si forțele dogmatico-sec- tariste. legate de politica greșită promovată pînă la plenara din ianuarie a C.C. al P C. din Cehoslovacia. Si. însuși partidul. în a- ceastă situație complicată, nu poate evita 'divergentele interne care însoțesc procesul de coeziune pe linia programului de acțiune. Dintre fenomenele negative ale acestui proces face parte și încălcarea principiilor centralismului democratic în conduita unor comuniști, fapt provocat, în primul rînd. de aceea că. în decurs de multi ani. vechea conducere a partidului a aplicat centralismul birocratic si a fost înăbușită democrația internă de partid. Toate, acestea ne împiedică să obținem în activitatea politică întotdeauna numai acele rezultate pe care le-am dori.Noi nu vrem să ascundem aceste fapte si nu le ascundem în fata propriului nostru partid si popor. De aceea, plenara din mai a C.C. a declarat cu claritate că este necesara mobilizarea tuturor forțelor pentru ca în tară să' nu se ivească o situație de conflict, să, nu fie periclitată puterea socialistă în R.S.C. Partidul nostru a declarat de asemenea fără echivoc că. în cazul în care ar apărea un asemenea pericol, el se va folosi de toate mijloacele pentru apărarea orînduirii socialiste. Prin urmare noi înșine am văzut posibilitatea unui asemenea pericol, înțelegem că aceasta nu noațe fi indiferent nici pentru partidele frățești ale țărilor socialiste. Dar noi nu vedem cauzele reale care să.dea dreptul la afirmații ce califică actuala noastră situație drept contrarevoluționară. la afirmații despre un pericol direct la adresa bazelor orînduirii socialiste, la afirmații potrivit cărora în Cehoslovacia se pregătește schimbarea orientării politicii externe socialiste și că există un pericol concret de despărțire a tării noastre de comunitatea socialistă.Alianța și prietenia noastră cu U.R.S.S. și celelalte, țări socialiste sînt puternic înrădăcinate în orîn- duirea« socială. în tradițiile istorice și experiența popoarelor noastre. în interesele lor. în gîndirea si sentimentele lor. Eliberarea de sub ocupația nazistă si pășirea pe calea vieții noi sînt legate puternic m conștiința întregului popor de victoria istorică a U.R.S.S. în cel de-al doilea război mondial, de respectul fată de eroii care și-au dat viata în această luptă.De aici pornește programul de acțiune al partidului nostru în care scriem despre această tradiție ca despre un punct de plecare : „Orientarea principală a politicii externe cehoslovace s-a născut și întărit in perioada luptei de eliberare națională si în procesul reconstruirii socialiste a tării noastre — aceasta este alianța și colaborarea cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste. Vom năzui ca relațiile prietenești cu aliatii noștri - țările comunității socialiste mondiale — să se adin- cească si în viitor pe baza respectării reciproce a suveranității si egalității în drepturi, respectului reciproc si solidarității internaționaliste. în acest sens vom participa mai activ si într-o concepție mai chibzuită la activitatea comună a C.A.E.R. si a Tratatului de la Varșovia".în scrisoare se vorbește despre atacurile împotriva politicii externe socialiste, despre atacurile împotriva alianței și prieteniei cu țările socialiste, despre vocile care cer revizuirea politicii noastre comune și coordonate față de Republica Federala a Germaniei și se fac afirmații potrivit cărora, tentativele de cochetare din partea organelor R.F.G. și ale revanșarzilor găsesc un ecou in cercurile conducătoare ale țării noastre. Ne surprind asemenea afirmații deoarece este bine cunoscut că ,R. S. Cehoslovacă urmează o politică externă socialistă consecventă, ale cărei principii au fost formulate în programul de acțiune al P.C. din Cehoslovacia și în declarația program a guvernului. Aceste documente, declarații ale reprezentanților conducerii Cehoslovaciei, ca și alte acțiuni ale noastre se bazează în mod consecvent pe principiile internaționalismului socialist, ale alianței și dezvoltării relațiilor de prietenie cu Uniunea Sovietică și alte state socialiste.Considerăm că aceste fapte sînt cele hotărîtoare și nu afirmațiile iresponsabile ale unor persoane izolate, care apar la noi.în urma experienței istorice amare a popoarelor noastre în ce privește imperialismul și militarismul german, este imposibil ca un guvern cehoslovac să poată ignora această experiență și să supună unui hazard ușuratic soarta tării noastre. Cu a- 

tît mai mult acest lucru nu trebuie așteptat din partea unui guvern socialist, și trebuie să respingem toate suspiciunile în această privință.în ceea ce privește relațiile noastre cu R.F.G., este îndeobște cunoscut că R. S. Cehoslovacă, deși este vecin nemijlocit cu R.F.G., doar în ultimul timp a întreprins anumite măsuri îndreptate spre reglementarea parțială a relațiilor reciproce, în primul rînd în domeniul economic, în timp ce alte țări socialiste și-au reglementat relațiile cu R.F.G., într-o măsură sau alta, cu mult înainte, ceea ce nu a produs nici un fel de temeri.Totodată, noi respectăm și apărăm cu consecventă interesele R.D.G.. a- liatul nostru socialist, și facem totul pentru întărirea poziției și prestigiului său internațional. Acest lucru este dovedit în mod concret și de toate luările de poziție ale conducătorilor partidului și statului nostru, în întreaga perioadă de după ianuarie 1968.Tratatele și acordurile prin intermediul cărora sînt legate țările socialiste sînt un factor important al colaborării reciproce, al păcii și securității colective. R. S. Cehoslovacă își respectă în întregime obligațiile de- curgînd din aceste documente și continuă să-și dezvolte sistemul de tratate cu țările socialiste; dovada a- cestui fapt o constituie noile tratate de alianță pe care le-am încheiat recent cu R. P. Bulgaria și R. P. Ungară, ca și tratatul de prietenie și colaborare cu Republica Socialistă România, care se află în curs de pregătire.Ca și autorii scrisorii nici noi nu vom consimți niciodată ca cuceririle istorice ale socialismului și securității popoarelor țărilor noastre să poată fi primejduite și ca imperialismul să încalce — indiferent dacă ar face aceasta pe cale pașnică sau prin violentă — sistemul socialist și să schimbe și să submineze raportul de forțe din Europa în favoarea sa. Principalul conținut al dezvoltării noastre, după ianuarie, îl constituie năzuința de a întări forța internă și stabilitatea orînduirii socialiste, și în felul acesta a relațiilor noastre de alianță.Aplicațiile de stat major ale forțelor armate ale Tratatului de la Varșovia, care au avut loc pe teritoriul R. S. Ceoslovace, constituie o dovadă concretă a îndeplinirii consecvente de către noi a obligațiilor de aliați. Pentru asigurarea desfășurării cu succes a acestor aplicații, noi, din partea noastră, am luat măsuri necesare. Poporul și armata noastră au întîmpinat cu sentimente prietenești trupele sovietice și celelalte trupe aliate pe teritoriul R. S. Cehoslovace. înalți reprezentanți ai partidului și guvernului au dovedit prin participarea lor cîtă importantă atribuim acestor aplicații și cît interes prezintă ele pentru noi. în rîndurile opiniei noastre publice au a- părut unele neclarități și suspiciuni numai ca rezultat al cîtorva modificări ale termenelor la care trupele aliate urmau să părăsească teritoriul R. S’. Cehoslovace după terminarea aplicațiilor.în scrisoarea celor cinci partide se vorbește și despre unele probleme de politică internă ale actualității noastre. Noi primim asigurarea că scopul acestui interes nu-1 constituie un amestec în „metodele de planificare și de conducere a economiei naționale socialiste din Cehoslovacia" și în acțiunile noastre „îndreptate spre perfecționarea structurii economiei, spre dezvoltarea democrației socialiste", că va fi salutată „reglementarea relațiilor dintre cehi și slovaci, pe bazele sănătoase ale colaborării frățești în cadrul Republicii Socialiste Cehoslovace".Sîntem de acord cu părerea că forța și trăinicia alianțelor noastre, care constituie incontestabil un interes vital general pentru noi toți, depind de forța internă a orînduirii socialiste din fiecare din țările noastre frățești. Nu ne îndoim că subminarea rolului conducător al partidului comunist ar amenința cu lichidarea orînduirii socialiste, dar tocmai de aceea este absolut necesar ca noi să ne înțelegem reciproc, în mod just, u- nul pe altul, asupra problemei de ce anume depinde astăzi în Cehoslovacia forța orînduirii socialiste și întărirea rolului conducător al partidului comunist.în programul de acțiune al partidului nostru noi am constatat, în baza experienței trecutului, că în prezent aceasta depinde în mod deosebit de capacitatea partidului de a promova o asemenea politică încît el să merite pe deplin rolul conducător în societatea noastră. Sîntem convinși că în actuala situație aceasta este condiția dezvoltării socialiste a țării..Partidul comunist se bazează pe sprijinul voluntar al poporului. El nu-și exercită rolul conducător pentru a guverna societatea, ci pentru a servi cu devotament dezvoltării ei libere, progresiste, socialiste. Autoritatea sa nu poate fi impusă, dar trebuie neîncetat cucerită prin inițiativele sale. El nu-și poate promova linia pe calea ordinelor, ci prin munca membrilor săi, prin justețea idealurilor sale.Nu ascundem faptul — iar la plenara din mai a C.C. s-a arătat cu claritate acest lucru — că există la noi în prezent și tendințe de a discredita partidul, de a i se refuza dreptul moral și politic de a conduce societatea. Dar dacă noi punem întrebarea : este just să se califice aceste fenomene ca un pericol la adresa orînduirii socialiste, ca o dispariție a rolului conducător politic al P.C.C., sub presiunea forțelor reacționare, contrarevoluționare — atunci ajungem la concluzia că aceasta nu corespunde cîtuși de puțin realității.Rolului conducător al partidului nostru i-au dăunat mult în trecut deformările din anii ’50 și politica de înlăturare inconsecventă a acestor deformări de către conducerea în fruntea căreia se afla A. Novotny.Din vina lui, dimpotrivă, s-au a- dîncit o serie de contradicții sociale : între cehi și slovaci, între intelectualitate și clasa muncitoare, între tînăra generație și generațiile mai vechi. Ca rezultat al soluționării inconsecvente a problemelor economice, am moștenit o situație în care nu putem satisface o serie de revendicări economice întemeiate ale oamenilor muncii și în care eficiența întregii economii naționale a fost serios încălcată. Sub această condu

cere a scăzut încrederea maselor în partid și au fost auzite critici și împotriviri, dar totul a fost „rezolvat" prin intervenții de pe poziții de putere împotriva nemulțumirii întemeiate, împotriva criticii și împotriva năzuințelor de a se rezolva în mod consecvent problemele sociale în interesul partidului și al poziției sale conducătoare.în locul înlăturării treptate și chibzuite a greșelilor s-au acumulat noi greșeli și contradicții, ca urmare a subiectivismului în elaborarea hotărîrilor. în anii în care în mod obiectiv putea începe treptat dezvoltarea democrației socialiste și aplicarea conducerii științifice s-au a- gravat lipsurile subiective, divergențele și greutățile sociale. Aparent, exista impresia că în R.S.C. totul merge bine, punîndu-se în prim plan caracterul fără conflicte al dezvoltării, maseîndu-se scăderea de fapt a încrederii în partid, prin forme exterioare ale conducerii, prin directive de paitid. Cu toate că acest regim se prezenta drept o garanție sigură a intereselor întregului lagăr socialist, în interior se acumulau probleme a căror rezolvare reală a fost supusă unor intervenții de pe poziții ale puterii împotriva exponenților soluțiilor noi, creatoare.Orice referire la întoarcerea la aceste metode ar fi declanșat rezistența majorității covîrșitoare a membrilor de partid, opoziția oamenilor muncii, a muncitorilor, a țăranilor cooperatori și a intelectualității. Tocmai printr-o asemenea măsură partidul ar fi periclitat rolul său conducător și ar fi creat o situație în care ar fi avut loc, într-adevăr, un conflict de pe pozițiile puterii. Prin aceasta ar fi fost într-adevăr periclitate cuceririle socialiste ale poporului și interesele noastre comune în frontul antiimperialist al comunității socialiste.Sîntem de acord că una din principalele sarcini ale partidului este de a zădărnici planurile forțelor de dreapta și antisocialiste. Partidul nostru și-a elaborat în această privință propriile acțiuni politice tactice la plenara din mai a C.C. și își rezolvă problemele corespunzător cu acestea. Aceste acțiuni constau într-un sistem de măsuri care pot avea succes numai dacă vor exista condiții pentru a le înfăptui treptat, în decurs de cîteva luni.Noi considerăm că o condiție a succesului este o asemenea situație în care aplicarea programului de acțiune și pregătirea Congresului partidului să nu fie amenințate de nici un pas greșit, care ar crea în țara noastră un conflict cu caracter de luptă pentru puterea politică. Plenara din mai a C.C. al P.C.C. a exprimat clar aceasta în rezoluția sa. „Partidul consideră că principala problemă în situația actuală este aceea de a nu fi amenințat caracterul socialist al puterii și al orînduirii sociale din nici o parte — nici din partea tendințelor anticomuniste de dreapta, nici din partea forțelor conservatoare, care doresc revenirea la situația existentă pînă în ianuarie 1968, cînd nu au fost capabili să asigure dezvoltarea socialismului".Partidul nostru formulează următoarele teluri și etape principale ale activității politice :1) să fie delimitat cu consecvență partidul ca un singur tot de deformările din trecut, pentru care sînt răspunzătoare anumite persoane din vechea conducere a partidului ; ateste persoane sînt, pe bună dreptate, trase la răspundere.2) să fie pregătit Congresul al XIV-lea extraordinar al partidului, care va face bilanțul dezvoltării și al situației politice după plenara din ianuarie și, în conformitate cu principiile centralismului democratic, va stabili linia obligatorie pentru întregul partid, va adopta o poziție politică față de organizarea pe baze federative a R. S. Cehoslovace, va aproba noul statut și va alege noul Comitet Central, astfel ca el să se bucure de autoritate deplină și încredere în rîndurile partidului și în întreaga societate.3) după Congresul al XIV-lea să se treacă pe un front larg la rezolvarea tuturor problemelor principale de politică internă : la crearea unui sistem politic bazat pe platforma socialistă a Frontului Național și a autoconducerii sociale, la rezolvarea problemei privind organizarea juri- dico-statală pe baze federative, la alegerea organelor reprezentative ale statului (federale, naționale și locale) și la pregătirea noii Constituții.în prezent ne aflăm în etapa luptei politice pentru aplicarea liniei plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Aceasta este o luptă reală și de aceea noi înregistrăm în cadrul ei nu numai victorii, dar și insuccese ; însă, pe baza unor rezultate parțiale, nu poate fi apreciat niciodată just rezultatul întregii lupte. Cu toate acestea, noi considerăm că de la plenara din mai am reușit să consolidăm situația politică.în zilele care au trecut, conferințele extraordinare raionale și regionale au confirmat în mod clar că partidul se unește pe baza programului de acțiune. Au fost aleși delegații la congres, a căror componentă garantează că linia viitoare a partidului va fi hotărîtă nu de adep- tii vederilor extremiste, ci de nucleul progresist al partidului nostru, împuternicit pe baze democratice. Reprezentanții noii conduceri a P.C. din Cehoslovacia, atașată liniei programului de acțiune și plenarei din mai a C.C.. au fost desemnați, fără excepție, de conferințele regionale de partid drept candidați pentru noul Comitet Central. în partid, deci, se realizează treptat o stabilizare certă, iar primii pași în vederea pregătirii congresului au fost încununați de succes.Potrivit rezoluției plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, din inițiativa comuniștilor se formează o platformă socialistă, obligatorie din punct de vedere politic, a Frontului Național. La 15 iunie 1968 toate verigile politice ale Frontului National au aprobat declara- ția-program în care se recunoaște în mod clar rolul conducător al P.C. din Cehoslovacia, cucerit în cursul istoriei, si în care sînt exprimate principiile orânduirii socialiste. ale politicii interne si externe socialiste. In aceste zile, Frontul Național dezbate proiectul noului sta

tut. care constituie o normă organizatorică obligatorie de natură să asigure orientarea politică socialistă a tuturor partidelor si organizațiilor.Prin legea privind reabilitarea juridică noi rezolvăm, în principiu, problema dureroasă a represiunilor ilegale din trecut împotriva unor persoane nevinovate. Această măsură a făcut în mod vădit ca atentia cercurilor largi ale opiniei publice si a mijloacelor de informare a maselor să nu se mai concentreze asupra acestor probleme.în luna septembrie, imediat după congresul partidului, vor fi examinate cîteva legi importante : legea constituțională cu privire la Frontul Național, care trebuie să confirme existenta permanentă a sistemului de partide politice în cadrul Frontului National, legea cu privire la dreptul de asociere în organizații și -reptul la întruniri, care va reglementa din punct de vedere juridic constituirea și activitatea diferitelor organizații voluntare, asociații și cluburi etc. Aceasta va permite să fie împiedicate în mod eficient încercările forțelor anticomuniste de a dobîndi o bază organizatorică în vederea desfășurării unei activități pe tărîm social.Comuniștii soluționează, de asemenea. cu spirit de inițiativă, potrivit rezoluției plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, problemele importante ale activității sindicatelor și consiliilor muncitorești din întreprinderi. Partidul a reușit în linii generale. în aceste probleme, să se opună demagogiei politice care a încercat să se folosească de revendicările justificate ale muncitorilor pentru a dezorganiza orînduirea noastră și a dezvolta o mișcare spontană în numele „cererilor muncitorilor". în așa fel încît aceasta a complicat situația economică și politică în tară. Concomitent, potrivit posibilităților existente, noi soluționăm unele probleme social-politice arzătoare, printre care majorarea pensiilor mici și reglementarea necesară a sistemului de salarizare. Guvernul dezbate treptat principalele probleme economice ale tării, pentru a da un impuls nou dezvoltării producției si pentru a putea trece la îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al poporului.Noi am adoptat măsurile necesare pentru asigurarea securității graniței noastre de stat. Partidul acordă sprijin deplin întăririi armatei, securității, procuraturii și tribunalelor. Partidul și-a expus clar punctul de vedere și în problema miliției populare. al cărei activ național sl-a exprimat atașamentul deplin fată de noua conducere a P.C. din Cehoslovacia și programul de acțiune. Această măsură importantă a fost, după cum se știe. întîmpinată deosebit de pozitiv de oamenii muncii nu numai de la noi, ci și din U.R.S.S.Considerăm toți acești pași ca rezultate importante în înfăptuirea liniei trasate de plenara din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, o trăsătură însemnată a consolidării situației politice și întăririi influenței cu adevărat conducătoare și nicidecum declarative a partidului în țara noastră.In ciuda acestui fapt, ne dăm seama și nu vrem să ascundem că nu toate concluziile plenarei din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia le îndeplinim în mod corespunzător. Se întîmplă și astăzi ca în cadrul adunărilor publice și în mijloacele de informare să întîlnim, din cînd în cînd, unele păreri și tendințe care nu sînt în direcția eforturilor pozitive ale partidului, ale organelor de stat și ale Frontului Național. Considerăm că rezolvarea acestei probleme reprezintă o sarcină de mai lungă durată și ne călăuzim după rezoluția plenarei din mai a C.C., potrivit căreia „conducerea politică nu poate fi exercitată cu ajutorul unor metode vechi, administrative, de pe pozițiile puterii". Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, guvernul și Frontul Național au respins concomitent îndemnurile cuprinse în declarația „2 000 de cuvinte", care instigă la acțiuni anarhice, la încălcarea caracterului constituțional al reformei noastre politice. Este necesar să ne dăm seama că după această poziție negativă, practic,, nicăieri nu au apărut asemenea acțiuni în activitatea din țara noastră și că urmările apelului din declarația „2 000 de cuvinte" nu au periclitat partidul, Frontul Național șl statul socialist.Trăsătura negativă a realității noastre a constituit-o pînă acum campania și ațîțarea neîntemeiată împotriva unor lucrători și activiști pe tărîm obștesc, inclusiv a membrilor noii conduceri a P.C. din Cehoslovacia, dusă de pe poziții extremiste de dreapta și de stînga. în cazuri concrete, Secretariatul C.C. al P.C. din Cehoslovacia și tovarăși cu funcții de conducere au luat fără echivoc atitudine și împotriva acestor metode.Noi știm că la această situație a contribuit faptul că am desființat cenzura și am legiferat libertatea cuvântului și presei. Ceea ce înainte se răspîndea numai sub formă de „zvonuri" ș.a.m.d., astăzi poate fi difuzat în mod public.Dacă punem însă întrebarea : este oare just să apreciem asemenea fenomene ca sfârșitul rolului conducător al P.C. din Cehoslovacia, sub presiunea forțelor reacționare, contrarevoluționare, atunci ajungem la concluzia că aceasta nu corespunde realității. Pentru că toate acestea nu sînt. decît o parte a actualei noastre realități politice. Dar, după părerea noastră, aici există și o altă latură hotărîtoare a aceleiași realități — creșterea prestigiului politicii noi, democratice, a partidului în ochii celor mai largi mase de oameni ai muncii, activizarea majorității covîrșitoare a populației. Pentru desființarea cenzurii, pentru libertatea cuvîn- tului se pronunță majoritatea covîrșitoare a cetățenilor din toate clasele și. păturile societății noastre. P.C. din Cehoslovacia tinde să demonstreze că el va reuși să conducă din. punct de vedere politic și altfel decît cu ajutorul metodelor birocra- tice-polițienești condamnate, în primul rînd, prin forța ideilor sale marxist-leniniste, prin programul său, prin politica sa justă și sprijinită de întregul popor.
(Continuare în pag. a Vl-a)



CUVlNTAREA LUI A. DUBCEK LA POSTURILE
DE TELEVIZIUNE CEHOSLOVACE

PRAGA 18 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că joi seara Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a rostit o cuvîntare la posturile de televiziune cehoslovace. „Sîntem plini de hotărîre să continuăm politica pe care am început s-o înfăptuim după Plenara din ianuarie, politică dorită și sprijinită de popoarele ceh și slovac, a declarat Alexander Dubcek.Ne bucurăm că activitatea partidului a concentrat asupra sa o atenție atît de mare din partea opiniei publice. Vedem în aceasta o obligație ca desfășurarea lucrărilor și hotărîrile Congresului al XIV-lea extraordinar al P.C.C. să fie apropiate poporului și să corespundă năzuințelor lui.Am contat pe sprijinul vostru și contăm și pe viitor pe acest sprijin. Primim scrisori și telegrame în care se exprimă acordul față de poziția noastră și se dau asigurări de sprijin conducerii partidului. Am primit sarcina de a vă mulțumi pentru aceste manifestări spontane de aprobare și fac acest lucru cu bucurie.După mulțl ani, în țara noastră a fost creată o atmosferă în care fiecare cetățean poate, în mod public și fără teamă să-și exprime fățiș și cu demnitate părerea sa, să verifice astfel că opera de construire a socialismului și cauza acestei țări sînt cauza sa.Printr-o politică deschisă și cinstită, pe calea înlăturării reziduurilor trecutului, partidul nostru cucerește treptat încrederea care a fost serios zdruncinată. Declarăm deschis — liniștit, dar cu hotărîre — că nu ne vom abate cîtuși de puțin de la principiul pe care l-am enunțat în
P. C. Italian își reafirmă
solidaritatea cu P. C. C.

ROMA 18. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite: Un comunicat publicat la Roma anunță că Direcțiunea Partidului Comunist Italian, s-a întrunit la 17 iulie pentru a exițfnina — în lumina recentelor eveninente, a știrilor primite și a raportului prezentat de tovarășii Giancarlo Pajetta și Carlo Galluzzi asupra convorbirilor avute la Moscova cu conducătorii P.C.U.S. — evoluția procesului de' reînnoire democratică a societății socialiste din Cehoslovacia și diferitele aprecieri care au fost făcute în privința acestor evenimente.„Direcțiunea P.C.I., se spune în comunicat, consideră de datoria sa să-și reafirme solidaritatea, manifestată deja în cursul ultimelor luni, cu procesul de reînnoire democratică a .societății socialiste cehoslovace. Conducerea Partidului Comunist Italian își reafirmă încrederea în acțiunea întreprinsă de Partidul Comunist Cehoslovac pentru a duce mai departe procesul de reînnoire în cadrul partidului și în relațiile dintre
Scrisoarea participanților 

la intîlnirea de la Varșovia
(Urmare din pag. a V-a) da acestor forțe sănătoase o perspectivă clară, de a le mobiliza la acțiuni, de a mobiliza energia lor în lupta împotriva forțelor contrarevoluției pentru a păstra și consolida socialismul în Cehoslovacia.în fața primejdiei contrarevoluției, la chemarea partidului comunist trebuie să răsune cu toată puterea glasul clasei muncitoare. Clasa muncitoare împreună cu țărănimea muncitoare au depus cele mai mari eforturi pentru triumful revoluției socialiste. Tocmai lor le este mai scumpă ca orice păstrarea cuceririlor socialismului.Ne exprimăm convingerea că Partidul Comunist din Cehoslovacia, conștient de răspunderea sa, va lua măsurile necesare pentru a bara calea reacțiunii. în această luptă dv. puteți conta pe solidaritatea și întregul ajutor din partea țărilor socialiste frățești.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar.

TODOR JIVKOV, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

STANKO TODOROV, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar.

BORIS VELCEV, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar.

PENCIO KUBADINSKI, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

WALTER ULBRICHT, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De- 
mocrate Ocrmane.

WILLI STOPH, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane.

HERMANN AXEN, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 

programul de acțiune și l-am reafirmat în poziția Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Partidul Comunist se bizuie pe sprijinul liber consimțit al poporului ; el își înfăptuiește rolul conducător nu prin aceea că domină societatea, ci pentru că servește cu credință dezvoltarea socialistă liberă și progresistă a acesteia.A dezvolta socialismul într-o societate liberă, profund umană și care are o orientare modernă — este o mare sarcină patriotică și totodată o îndatorire internaționalistă a noastră față de mișcarea comunistă internațională; Fidelitatea față de principiile internaționalismului proletar ne determină să nu ne abatem cu nici un pas de la calea pe care am pășit în ianuarie.Soarta socialismului se află la noi în miini bune, căci acestea sînt mîinile poporului nostru. Lupta îndelungată pentru ființa noastră națională, iar apoi pentru existența de stat a Cehoslovaciei, aici la răscrucea istoriei Europei, l-a înarmat cu experiență și dârzenie, care nu au fost înfrînte de nici o asuprire.In tot cursul existenței partidului nostru, nti am oferit niciodată nici un prilej să se nutrească îndoială în ceea ce privește fidelitatea noastră față de cauza internaționalismului, idealurile comuniste și mișcarea muncitorească internațională.Astăzi conducerea partidului nostru, organele lui alese în mod democratic, membrii de partid, precum și opinia publică și reprezentanții ei, se conving că la noi a avut loc o cotitură spre mai bine, că socialismul capătă o înfățișare apropiată tuturor, că el se consolidează și prinde rădăcini adînci.Sîntem bucuroși că în afară de te

partid, stat și masele largi populare. Direcțiunea Partidului Comunist Italian este convinsă că înțelegerea și sprijinul frățesc și plin de încredere al altor partide comuniste poate constitui o contribuție serioasă la efortul Partidului Comunist Cehoslovac de combatere a pericolelor care apar în cursul acestui proces" de reînnoire".Comunicatul subliniază că, după părerea Direcțiunii P. C. Italian, deosebirile de vederi care ș-au manifestat în aprecierea procesului de reînnoire democratică din Cehoslovacia trebuie depășite prin discuții, fie bilaterale, fie multilaterale, organizate de comun acord, care să plece de la premisa că unitatea mișcării comuniste internaționale, în condițiile actuale de diversitate, devine mai eficace atunci cînd se bazează pe autonomia și independența fiecărui partid. Autonomia fiecărui partid înseamnă și trebuie să însemne respectarea deplină a principiului neamestecului unuia sau a mai multor partide în viața internă a altor partide.

al C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

WLADYSLAW GOMULKA, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

MARIAN SPYCHALSKI, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone.

JOZEF CYRANKIEWICZ, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

ZENON KLISZKO, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

JÂNOS KADAR, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

JENO FOCK, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc 
țărăneso ungar.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

L. I. BREJNEV, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

N. V. PODGORNÎI, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

A. N. KOSIGHIN, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

P. E. SELEST, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, prim- 
sooretar al C.C. al Partidului Co
munist din Ucraina.

K. F, KATUȘEV, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. 

merile față de calea pe care am început să pășim noi, numeroase partide frățești ne exprimă solidaritatea și sprijinul lor. Le sîntem recunoscători pentru aceasta. Vrem să le asigurăm că nu intenționăm să creăm modele sau rețete pentru alții. Prin aceasta am nega particularitățile noastre specifice.Pentru noi este vorba ca socialismul să prindă rădăcini trainice în solul patriei noastre. Noi hotărîm în mod independent, din propriul nostru punct de vedere, cele mai potrivite căi de construire a socialismului, cele mai adecvate modele ale vieții noastre socialiste.Poporul nu va permite reîntoarcerea la perioada anterioară lui ianuarie, a subliniat A. Dubcek. Calea noastră nu va fi ușoară. Veți fi cu siguranță de acord cu mine, stimați telespectatori, cînd spun că democrația înseamnă o ciocnire de păreri. Dar democrația înseamnă, de asemenea, o disciplină cetățenească conștiență, care cere din partea tuturor cetățenilor înțelepciune de stat. Dramatizarea inutilă a neînțelegerilor ivite sau ațîțarea oarbă a pasiunilor nu ar aduce folos nici alianțelor ncastre prietenești, nici activității noastre viitoare.Conducerea partidului și guvernul țării noastre au nevoie acum, mai mult decît oricînd, de sprijinul vostru al tuturor, cetățeni ai Republicii Socialiste Cehoslovace. Sprijinul și încrederea voastră, hotărârea și judecata voastră să fie demne de acest moment de răspundere, să corespundă marilor tradiții democratice ale patriei noastre socialiste comune — a spus în încheiere primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.
„Comuniștii cehoslovaci si 
poporul cehoslovac sînt aceia 
care pot să-si rezolve 
propriile lor probleme"LONDRA 18 (Agerpres). — John Gollan, secretarul general ăl Partidului Comunist din Marea Britanie, a declarat la 18 iulie: Noi am primit favorabil evenimentele constructive care au avut loc în ' Cehoslovacia, deoarece apreciem că ele pot căpăta o mare importanță pentru socialism și de aceea ne-am exprimat solidaritatea noastră pentru acțiunea Partidului Comunist din Cehoslovacia. „Atitudinea noastră este întemeiată pe principiul că fiecare partid comunist și fiecare țară socialistă sînt suverane să adopte propriile lor hotărâri privind prefacerile ce trebuie să intervină în țara lor, fără amestec străin. Sîntem convinși că Partidul Comunist din Cehoslovacia și clasa muncitoare cehoslovacă sînt în măsură să învingă acele primejdii asupra cărora au atras chiar ei atenția. Comuniștii cehoslovaci și poporul cehoslovac sînt aceia care pot să-și rezolve propriile lor probleme. Nimeni nu poate să facă acest lucru pentru ei".

Punctul de vedere al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia

(Urmare din pag. a V-a)In lupta politică grea partidul nostru poate învinge numai în cazul în care el va avea posibilitatea să realizeze linia tactică a plenarei din mai a C.C. și să soluționeze — la cel de-al XIV-lea congres extraordinar — principalele probleme politice în spiritul programului de acțiune. De aceea, orice presiune în scopul de a impune partidului alte acțiuni, adică de a-i impune să rezolve principalele probleme ale politicii la un alt forum ți într-o altă perioadă decît la cel de-al XIV-lea congres, o considerăm primejdia principală pentru consolidarea cu succes a rolului conducător al partidului în R.S. Cehoslovacă. O asemenea presiune este exercitată de forțele extremiste interne atît dinspre dreapta cât și de pe poziții conservatoare, dogmatice și sectariste, care tind spre revenirea la situația existentă pînă în ianuarie 1968.Aprecierea situației conținută în scrisoarea celor cinci partide și sfaturile date pentru acțiunile noastre de viitor, fără îndoială cu intenții sincere, nu țin seama de întreaga complexitate a mișcării sociale dinamice, cum a analizat-o plenara din mai a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și de complexitatea concluziilor a- doptate de această plenară. Politica noastră, dacă vrem ca ea să rămînă o politică marxist-leninistă, nu poate porni numai de la fenomene superficiale, care nu oglindesc întotdeauna exact cauzele profunde ale evoluției sociale, ci ea trebuie să ajungă la esența evoluției și să se călăuzească după ea.în prezent, partidele frățești pot sluji intereselor socialismului în țara noastră, în primul rînd, prin exprimarea încrederii în conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia și prin sprijinirea deplină a politicii sale. De aceea, am propus ca o condiție pentru succesul convorbirilor comune, întîlniri bilaterale ale reprezentanților partidelor noastre, ca aceste convorbiri comune să pornească de la consultări reciproce mai aprofundate și de Ia o informare concretă.

Acord deplin cu 
p oziția Prezidiului 
CC alP.C din 

CehoslovaciaPRAGA 18 (Ageipres). — Agenția C.T.K. anunță că în ziua de 18 iulie, au avut loc ședințe ale Prezidiului Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace, Prezidiului C.C. al Frontului Național, Consiliului Central al Sindicatelor, Comitetului Central al Partidului Comunist din Slovacia și o reuniune a Guvernului R. S. Cehoslovace, în cadrul cărora au fost discutate concluziile care decurg din scrisoarea adresată Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia de reprezentanții a cinci țări socialiste întruniți la Varșovia.Forurile conducătoare ale organelor de stat și conducerea organizațiilor politice enumerate mai sus și-au exprimat acordul deplin cu poziția adoptată de Prezidiul C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia față de scrisoarea primită de la partici- panții la întâlnirea de la Varșovia.
Rezoluția plenarei 
C.C. al U.C.I.BELGRAD 18 (Agerpres). — Agenția Taniug anunță că la încheierea plenarei C.C. al U.C.I. a fost aprobată o rezoluție, în cadrul căreia, după ce sînt analizate probleme interne de partid și unele probleme economice, se subliniază următoarea poziție a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, față de evoluția situației politice din Republica Socialistă Cehoslovacă.„C.C. al U.C.I. a fost de acord cu sprijinul acordat Partidului Comunist din Cehoslovacia și actualei sale conduceri de către Prezidiul și Comitetul Executiv al U.C.I., considerând că schimbările însemnate din R. S. Cehoslovacă sînt, înainte de toate, expresia necesității obiective a consolidării și dezvoltării în continuare a relațiilor sociale socialiste.C.C. al U.C.I. apreciază că orice acțiune din afară, care ar însemna un amestec și o încercare de limitare a independenței P.C. din Cehoslovacia și de amenințare sub orice formă a suveranității R. S. Cehoslovace, ar avea consecințe grave asupra dezvoltării socialismului în R. S. Cehoslovacă și în lume. Orice astfel de ao- Îiune ar însemna un sprijin acordat oițelor conservatoare și reacționare din Cehoslovacia și din altă parte".

Plenara C. C. 
al P.C U.S.MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că la Moscova a avut loc o plenară a Comitetului Central al P.C.U.S., care a dezbătut rezultatele întâlnirii delegațiilor unor partide comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, care a avut loc la Varșovia în zilele de 14 și 15 iulie.

Regretăm în mod sincer că aceste propuneri ale noastre nu au fost acceptate. Nu din vina noastră întâlnirea de la Varșovia s-a desfășurat fără participarea noastră. Am examinat propunerile celor cinci partide cu privire la convocarea acestei întîlniri, în cadrul Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia în două rânduri — la 8 și 12 iulie — și de fiecare dată ne-am expus imediat părerea asupra unei modalități de pregătire a acestei întîlniri, pe care am considerat-o ca fiind cea mai justă. Din păcate, ședința noastră din 12 iulie a fost deja zadarnică, deoarece, în ciuda rezultatelor ei, întîl- nirea a fost convocată pentru 14 iulie, fapt despre care am aflat numai prin intermediul C.T.K. în după-amiaza zilei de 13 iulie, cînd reprezentanții celor cinci partide erau deja în drum spre Varșovia.în nici una din pozițiile pe care le-am expus celor cinci partide, nu am renunțat în principiu să luăm parte la consfătuirea comună. Ne-am exprimat doar părerea noastră asupra oportunității sale în momentul de față și asupra modalității, pregătirii ei, pentru ca să poată fi cu adevărat o consfătuire de lucru si să se bizuie pe o informare mai aprofundată asupra problemelor noastre complexe. Judecind după cuprinsul scrisorilor celor cinci partide adresate nouă la 4—6 iulie 1968, considerăm că o asemenea informare este absolut necesară pentru a nu avea loc convorbiri al căror succes să fie pus dinainte în primejdie din pricina informării unilaterale si insuficiente a majorității covârșitoare a partici- panților la consfătuire, asupra situației adevărate din Cehoslovacia.In aceasta rezidă sensul propunerilor noastre cu privire la convorbirile prealabile bilaterale. In nici un caz, nu ne-am călăuzit de tendința de a ne izola de partidele și țările frățești, ci dimpotrivă.Considerăm că la cauza comună a socialismului nu contribuie organizarea de consfătuiri în cadrul cărora este discutată politica și activitatea vreunui partid frățesc, fără participarea reprezentanților acestuia. Considerăm valabil principiul exprimat în declarația guvernului
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Parlamentul italian și-a 

continuat joi lucrările dezbătând în principal probleme de politică externă. în Camera deputaților tema principală de pe ordinea de zi a constituit-o problema vietnameză. A- proape toate grupurile parlamentare au depus moțiuni sau interpelări ce- rînd primului ministru și ministrului afacerilor externe să definească poziția guvernului în legătură cu războiul din Vietnam.
Șeful guvernului federal ni

gerian a informat miercuri pe secretarul general al O.N.U., U Thant, că nu are obiecții de principiu față de trimiterea la Lagos a unui reprezentant special al Organizației Națiunilor Unite, care să supravegheze operațiunile de ajutor internațional pentru victimele războiului din Bia- fra. El a cerut totuși lui U Thant să discute această problemă cu reprezentantul permanent al Nigeriei la O.N.U., care se va înapoia în scurt timp la New York.
Un decret publicat la Atena anunță desființarea a șase tribunale militare extraordinare din totalul celor zece cîte fuseseră înființate în principalele orașe ale Greciei după lovitura militară de stat din 21 a- prilie 1967. Se prevede însă extinderea competenței teritoriale a tribunalelor militare din Atena. Salonic. Larissa si Trirrolis.
Președintele Johnson, însoțit de secretarul de stat Dean Rusk, a plecat spre Honolulu, unde urmează să se întâlnească cu „președintele" Vietnamului de sud, Nguyen Van Thieu. în cursul acestei întâlniri vor fi discutate problemele referitoare la Asia de sud-est și la războiul din Vietnam.
Joi au început la Londra convorbiri între președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, și primul ministru britanic, Harold Wilson. Președintele Zambiei a declarat înaintea acestor convorbiri că va solicita Marii Britanii . mijloace de apărare necesare țării sale pentru a respinge eventualele atacuri pornite din Rhodesia, coloniile portugheze sau Africa de Sud.
Ministrul britanic al aface

rilor interne, James Callaghan, a semnat joi seara ordinul de predare către autoritățile americane a lui James Earl Ray, acuzat de asasinarea pastorului Martin Luther King. Ray urmează să fie extrădat foarte curind.
In cartierul negrilor din A- 

kron, statul Ohio, au izbucnit tulburări care s-au extins și în alte cartiere ale orașului. Poliția din A- . kron, întărită cu 700 de membri ai gărzii naționale din statul Ohio, a o- perat numeroase arestări.

U.R.Ș.S. din 30 octombrie 1956 în care se spune : „Țările marii comunități a popoarelor socialiste, unite prin idealurile comune ale construcției societății socialiste și prin principiile internaționalismului proletar, își pot făuri relațiile lor reciproce numai pe baza egalității depline în drepturi. a respectării integrității teritoriale, independenței și suveranității de stat și a neamestecului reciproc în treburile interne11. După cum se știe, acest principiu a fost confirmat de consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din noiembrie 1967. la Moscova, și adoptat de toți. în întreaga noastră activitate dorim și de acum înainte să întărim și să consolidăm tradițiile internaționaliste profunde care, după părerea noastră, trebuie să cuprindă atît înțelegerea intereselor și scopurilor comune ale forțelor progresiste din lume, cît și înțelegerea necesităților naționale specifice.Sîntem interesați ca relațiile noastre să nu se înrăutățească în continuare și, la rîndul nostru, sîntem gata să contribuim la aplanarea situației în favoarea socialismului și unității țărilor socialiste. Din partea noastră nu întreprindem nimic care ar contraveni acestei sarcini. Nădăjduim însă că celelalte partide vor contribui Ia aceste eforturi ale noastre și vor da dovadă de înțelegerea situației noastre.Considerăm drept o sarcină importantă ca în viitorul apropiat să putem realiza convorbirile bilaterale propuse de noi, în cursul cărora să fie discutată, printre altele, posibilitatea unei întîlniri comune a țărilor socialiste, ca și programul și componența, precum și locul șl data convocării ei. Considerăm drept un fapt liotărîtor ca într-un viitor apropiat să ajungem la o înțelegere cu privire la acțiuni pozitive de natură să asigure continuarea colaborării noastre prietenești existente pînă în prezent și care să demonstreze convingător năzuințele noastre comune spre dezvoltarea și întărirea relațiilor prietenești. Aceasta este în interesul luptei noastre comune împotriva imperialismului, pentru pace și pentru securitatea popoarelor, pentru democrație și socialism.

Memorandumul

Ministerului de Externe

al R. D. Vietnam
HANOI 18 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității un memorandum cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a semnării acordurilor de la Geneva din 1954 ou privire la Vietnam. După ce amintește că, cu 14 ani în urmă, acordurile de la Geneva au consfințit drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez — independență, suveranitate, unitate și integritate teritorială — memorandumul citează declarația făcută de reprezentantul S.U.A. la Geneva prin care Statele Unite se angajau să respecte acordurile și să se abțină de la a recurge la amenințarea sau folosirea forței. Cu toate acestea, — se spune în memorandum — timp de peste zece ani S.U.A. au contestat și încălcat acordurile de la Geneva.Arătînd că Statele Unite consideră drept principalul document al Conferinței de la Geneva din 1954 acordul cu privire la încetarea ostilităților, memorandumul relevă că această argumentare are drept scop să demonstreze existența a două Vietnamuri și să lase impresia că conținutul esențial al acordurilor de la Geneva din 1954 ar fi numai încetarea ostilităților și că Statele Unite ar respecta independența și suveranitatea Vietnamului.In continuare în memorandum se arată că în cursul istoriei sale milenare Vietnamul a fost o țară unită, iar poporul vietnamez o singură națiune. După 80 de ani de luptă împotriva colonialismului, în 1945 a fost creată R. D. Vietnam, condusă de președintele Ho Și Min — stat independent și suveran, care se întinde de la Lang Son pînă la Ca Mau. Nouă ani mai tîrziu, după războiul de rezistență, poporul vietnamez a învins pe colonialiști și a obținut victoria. Acordurile de la Geneva au consacrat unitatea Vietnamului. împărțirea Vietnamului în două zone separate de o zonă demilitarizată și o linie de demarcație militară la paralela 17, n.u a avut decît un caracter temporar și scopul de a separa forțele armatei populare din Vietnam de corpurile ex- pediționare franceze, pentru a permite acestora din urmă să se retragă. Ca atare, linia de demarcație militară este o linie provizorie și nu poate fi în nici un fel interpretată ca o linie politică sau teritorială.Memorandumul subliniază apoi că Statele Unite au introdus unități militare în Vietnamul de sud și au întreprins bombardamente navale și

In Comitetul celor 18 state de la Geneva

Necesitatea unor noi măsuri 
de dezarmare nuclearăGENEVA 18 (Agerpres). — In ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a luat cu- vîntul delegatul Canadei, E. L. M. Burns, care a subliniat necesitatea adoptării unor noi măsuri de dezarmare nucleară și de dezarmare generală și totală. Reprezentanții multor țări, a spus el, au repetat de multe ori că efectul și durata tratatului de neproliferare a armelor nucleare vor depinde de acțiunea puterilor nucleare în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 6 din -tratat privitor la urgența continuării negocierilor asupra unor măsuri efective pentru încetarea, la o dată cît mai apropiată, a cursei înarmărilor nucleare și asupra unui tratat de dezarmare generală și totală. Referin- du-se la acordul intervenit între U.R.S.S. și S.U.A.- privitor la inițierea unor discuții bilaterale în

DUPĂ LOVITURA DE STAT
DIN IRAK

O Agenția Reuter: situația din țară începe să revină la 
normal © Generalul Takriti — noul șef al sloiului major 
al forțelor armate ® Fostul președinte Aref a sosit la 

LondraBAGDAD 18 (Agerpres). — Situația din Irak după lovitura de stat organizată în noaptea de 16 spre 17 iulie — relatează corespondentul de la Bagdad al agenției Reuter — începe să revină la normal. Măsurile privind restricțiile de circulație continuă însă să rămînă în vigoare deși perioada de respectare a lor a fost redusă.Pe de altă parte, postul de radio Bagdad a difuzat noi decrete emise de autorii recentei lovituri de stat. Astfel, „Consiliul Comandamentului Revoluției", a destituit pe șeful statului major al forțelor armate irakiene, Ibrahim Feisal Al-Ansari numind în locul lui pe generalul locotenent Hardan Ta-, kriti, care a fost comandantul forțelor aeriene în timpul guvernului din 1963. De asemenea, „Con
siliul Comandamentului Revoluției" 

aeriene împotriva R. D. Vietnam, Dispunînd. de o forță cu un efectiv de 1 200 000 de soldați, dintre care 530 000 americani, și o importantă forță navală și aeriană, americanii duc în Vietnam cel mai barbar război de agresiune din istoria umanității.Situația din ultimii 14 ani a demonstrat că S.U.A. sînt agresorul în Vietnam și sabotorul acordurilor de la Geneva din 1954, iar poporul vietnamez este victima agresiunii și luptă pentru înfrîngerea agresorilor si apărarea principiilor fundamentale ale acestor acorduri. Viata a demonstrat că poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam este baza unei soluții politice corecte a problemei vietnameze deoarece ea este conformă principiilor acordurilor de la Geneva și spiritului programului politic al F.N.E. din Vietnamul de sud si realității situației actuale din Vietnam. S.U.A. au încercat să lichideze acordurile de la Geneva însă au eșuat în fața luptei poporului vietnamez și a popoarelor din lumea întreagă.Reafirmînd hotărârea poporului vietnamez de a atinge obiectivele luptei sale — apărarea nordului, eliberarea sudului si pornirea pe calea reunificării pașnice a tării — guvernul R. D. Vietnam cere Statelor Unite să înceteze necondiționat bombardamentele și toate celelalte acte de război de pe întreg teritoriul R. D. Vietnam, să retragă din Vietnamul de sud trupele americane si satelite, să înceteze agresiunea și să respecte drepturile naționale fundamentale ale poporului vietnamez.
★PARIS 18 (Agerpres). —■ încetarea > bombardării Saigonului de către J Frontul Național de Eliberare nu 7 A trebuie să fie considerată ca o scădere a intensității luptei pe care poporul sud-vietnamez o duce împotriva agresiunii americane, a declarat Nguyen Than Le, purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la convorbirile preliminare de la Paris.Referindu-se la cea de-a 14-a aniversare a acordurilor de la Geneva, purtătorul de cuvînt a respins afirmațiile americane potrivit cărora a- ceste acorduri ar fi fost, înainte de toate, un instrument vizînd încetarea ostilităților care să permită o dezangajare militară. „Dimpotrivă, a declarat el, acordurile de la Geneva constituie un document care garantează Vietnamului independența, suveranitatea, unitatea și integritatea sa teritorială".

problema limitării și reducerii sistemelor ofensive strategice da transportare la țintă a armelor nucleare și a sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice, vorbitorul a spus că membrii comitetului sînt nerăbdători să audă unde și cînd vor începe tratativele. El a adăugat că este foarte de dorit ca Comitetul celor 18 să primească cît mai multe informații asupra acestor tratative. Delegatul canadian a exprimat părerea că în viitoarele dezbateri din comitet ar trebui să aibă prioritate problema încetării experiențelor nucleare subterane, încetarea producției de materiale fisionabile destinate unor scopuri militare și completarea și modernizarea protocolului de la Geneva care interzice folosirea armelor chimice și bacteriologice.

a hotărît, după cum informează agenția France Presse, să sechestreze bunurile mobile și imobile aparținînd unui grup de 26 de persoane aflate în funcții de conducere în timpul fostului guvern. Printre cei afectați de această hotărîre se află Taher Yehia fost prim-ministru, precum și a’1' câțiva foști miniștri.
★Fostul președinte al Irakului, generalul Abdel Rahman Aref. care a fost răsturnat de la putere în urma loviturii de stat de la 17 iulie, a sosit miercuri seara cu un avion special la Londra. El a refuzat să facă vreo declarație ziariștilor. Soția generalului Aref se află< internată de trei săptămîni într-un spital londonez.
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