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AAasă rotundă la uzina „Electroputere" din Craiova

S-a împlinit recent un an de cînd 
la uzina „Electroputere'-Craiova se 
experimentează o serie de măsuri 
menite să- stimuleze creșterea efi
cienței economice, prin simplificarea 
indicatorilor de plan, lărgirea atri
buțiilor conducerii întreprinderii și 
întărirea cointeresării și răspunderii 
materiale. De la bun început se cu
vine precizat că experiența acestei 
întreprinderi confirmă pe deplin via
bilitatea măsurilor supuse experi
mentării. Ele au dat un puternic 
impuls inițiativei și răspunderii ma
sei largi a colectivului pentru înde- 
j lirea și depășirea sarcinilor de 
plani, au contribuit la mobilizarea 
într-o mai mare măsură a rezerve
lor interne, la dinamizarea întregii 
activități economice.

Creșterea eficienței economice este 
ilustrată grăitor de rezultatele net 
superioare obținute de colectivul 
uzinei. Planul la indicatorul produc- 
ție-marfă vîndută și încasată a fost 
depășit în semestrul II din 1967 cu 
1,84 la sută și cu 0,90 la sută în 
semestrul I din acest an. In răstimp 
de un an, cheltuielile la 1 000 de 
lei producție vîndută și încasată au 
fost reduse sub sarcina planificată, 
realizîndu-se importante beneficii 
peste plan. Au fost obținute în 
acest interval depășiri substanțiale 
și la indicatorul productivitatea 
muncii, iar la export s-au livrat su
plimentar produse în valoare con
siderabilă.

După cum se vede, efectele pozi
tive ale măsurilor supuse experi
mentării sînt evidente la „Electro- 
putere". Pentru a afla ce îmbună
tățiri au intervenit în activitatea 
întreprinderii în acest răstimp, 
ce învățăminte și concluzii se des
prind după un an de experimenta
re, am organizat aici o „masă rotun
dă", la care au luat parte cadre de 
conducere din uzina craioveană.

— Care sînt 
au determinat 
vorabilă ?

principalii factori ce 
această situație fa-

rînd — ne-a spus— în primul ___ _ _
tov. ing. Alexandru ileinrich, direc
torul general al uzinei — ca urmare 
a faptului că au fost acordate, după 
cum se, știe, competențe lărgite con
ducerilor de întreprinderi pentru a 
stabili măsurile ce le consideră ne
cesare în concordanță cu nevoile 
reale ale producției, la noi au fost 
aplicate o serie de îmbunătățiri în 
structura organizatorică a uzinei. 
Unele servicii care nu aveau uti
litate au fost desființate sau coma
sate, iar în funcție de necesități au 
fost înființate altele noi. în vederea 
menținerii nivelului tehnic al fabri
cației la cel al realizărilor mondiale 
și pentru a se extinde mecanizarea 
la o serie de operații, a fost creat un 
serviciu de autoutilare, care are sar
cina de a contribui la înzestrarea 
uzinei cu utilaje și instalații tehno-

logice nestandardizate. De aseme
nea, a fost înființat un serviciu de 
documentare și normalizare, care a- 
sigură coordonarea documentării ca
drelor tehnice și economice din uzi
nă și elaborează normative interne 
pentru normalizarea pieselor și se
mifabricatelor, în scopul ridicării 
productivității muncii și restrîngerii 
gamei de materiale și semifabricate 
folosite în uzină. Acest serviciu are 
în obligațiile sale și organizarea 
propagandei tehnice-comerciale, atît 
de necesară pentru documentarea 
beneficiarilor interni și externi. Tot- 
odată, ținînd seama de specificul 
uzinei, s-a înființat un centru pentru 
dezvoltarea corespunzătoare a cerce
tărilor în domeniul construcției de 
locomotive, motoare electrice, trans
formatoare și aparataj, în sfîrșit, în 
scopul ridicării gradului de dotare 
a uzinei cu scule, dispozitive și ve
rificatoare, în concordantă cu ce
rințele producției, a fost comasată 
într-un singur serviciu (sculer-șef) 
activitatea de proiectare și de execu
ție a acestora.

— Ați amintit cîteva măsuri orga
nizatorice mai importante care au 
fost întreprinse. Ce efecte au 
avut ele și, mai ales, ce aveți în 
vedere în continuare în domeniul 
îmbunătățirii structurii 
rice, al folosirii mai 
cadrelor ?

organizato- 
raționale a

de îmbună-

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
După cum s-a anunțat, recent la 

Combinatul de îngrășăminte azo-; 
toase din Tg. Mureș au intrat în 
funcțiune instalațiile din cea de a 
doua etapă de dezvoltare a Combi
natului. Prin începerea producției 
fabricilor de amoniac, acid azotic 
și azotat de amoniu granulat, ca
pacitatea Combinatului din Tg. 
Mureș se triplează.

Raportînd acest important succes, 
adunarea generală a reprezentan
ților salariaților Combinatului a 
trimis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă prin care își exprimă pro
funda recunoștință pentru sprijinul 
efectiv primit din partea conduce
rii superioare de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, cu ocazia vizitelor făcu
te în Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș. Prețioase
le îndrumări primite în perioada 
realizării^ investiției au constituit 
pentru întreg colectivul nostru pri-

•r

lej de analiză și mobilizare a ener
giilor în scopul recuperării întîr- 
zierilor cauzate de nelivrarea în 
termen a unor utilaje din țară — 
se spune în telegramă.,

„Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că fructificînd din plin 
experiența dobîndită, mobilizînd 
toate capacitățile colectivului nos
tru, muncind cu energie și pasiu
ne, vom realiza înainte de termen 
indicatorii tehnico-economici pro
iectați și vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile încredințate do 
partid, contribuind în felul acesta 
la înfăptuirea programului supli
mentar de creștere a producției, 
asigurînd cantități sporite de în
grășăminte azotoase de calitate su
perioară agriculturii noastre și 
pentru export.

întregul colectiv este pregătit 
pentru a îndeplini noi sarcini în 
vederea dezvoltării în continuare a 
combinatului, a industriei noastre 
chimice''.
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Imagine din zona industrială a lașului
(Foto : Gh. Vințilă)
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— Evident, acțiunile 
tățire a structurii organizatorice au 
determinat o folosire mai rațională 
a cadrelor de specialiști — a adău
gat directorul general. Rezultatele 
ar fi putut să fie și mai bune dacă 
o parte a inginerilor, care ocupă 
funcții de șefi de secție și adjuncți 
de șefi de secție, s-ar fi putut în
locui cu cadre cu pregătire tehnică 
medie, cu experiență bogată în pro
ducție. Deși am fi avut această po
sibilitate, legislația existentă nu ne 
permite acest lucru, chiar în cadrul 
experimentării. în ce privește activi
tatea de viitor, demn de menționat 
este faptul că lucrăm acum la mo
dificarea structurii organizatorice a 
serviciilor tehnice conceptive, cu 
scopul de a asigura accelerarea pro
movării tehnicii noi în uzină. De a- 
semenea, ne preocupăm să organi
zăm mai bine centrul de cercetări, 
în vederea folosirii mai judicioase 
a potențialului tehnic al uzinei și a 
capacității colective a proiectanților 
și cercetătorilor, 
proporțiile fiecărei 
drul uzinei, de 
studiem posibilitatea 
rii lor din punct de 
economic, prin crearea în fiecare fa
brică a compartimentelor aferente.

— După cum se știe, întreprinde
rilor aflate în experimentare li s-ou 
stabilit un număr mai restrîns de 
indicatori ca sarcini obligatorii. In ce 
măsură aceasta a înlesnit concentra
rea eforturilor colectivului uzinei 
într-o activitate economică tot mai 
eficientă ?

— Se poate aprecia că actualii in
dicatori prevăzuți — a spus tov. 
Costică Ioniță, șeful serviciului plan 
—vizează acele laturi ale activității 
economice care, prin natura lor, îm
bină armonios activitatea uzinei cu 
interesele generale ale dezvoltării e-

Ținînd seama de 
fabrici din ca- 
specificul lor, 
independentiză- 
vedere tehnico-

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a III-a)
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Avînd în vedere rolul în
semnat pe care îl are turis
mul în ansamblul muncii e- 
ducative, el integrîndu-se 
firesc în preocupările orga
nizațiilor de tineret, hotărî
rea plenarei Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român din 29 noiem
brie—1 decembrie 1967 a 
stabilit ca Uniunea Tinere
tului Comunist să răspundă 
direct de organizarea și 
conducerea activității turis
tice și a excursiilor în rîn- 
dul tineretului. Realizînd 
în practică această sarcină, 
organizațiile U.T.C. vor o- 
feri tinerilor mari posibili
tăți de lărgire a orizontului 
de cunoștințe, de formare a 
unor deprinderi folositoare 
în viață, vor contribui la 
dezvoltarea dragostei pen
tru frumusețile țării și re
alizările socialismului, pen
tru tradițiile strămoșești, 
pentru valorile artistice și 
spirituale ale poporului. 
A fost creat Biroul de 
turism pentru tineret, ca 
organ central specializat al 
C.C. al U.T.C., avînd me
nirea de a facilita dezvol
tarea turismului de masă 
în rîndul tuturor categori
ilor de tineri, de a orga
niza și coordona activități 
turistice interne și externe 
specifice. Un ajutor deose
bit în activitatea Biroului 
de turism îl va constitui

TEMERARI PE

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)

să-.și 
mă-

pentru 
al po- 
oamc-

Locotenent-colonel
Ion CAPEȚ

UZINEI „1 MAI"

ZIUA MARINEI

n
intervine

Iu Praga

Andrei BANC

(Continuare în pag. a V’I-a)(Continuare în pag. a II-a)

ierarhi- 
cercetă-

întretinere a di- 
regionale, pe baza 
recoltate de aces-

la 
că 
va 
re-

care 
abia 
via- 
mai 
par-

, avizul 
i omis 
înde- 
parte 

i ; s-a

la un

alți tineri, 
turismului în 
tineri, 

cunosc 
excursiei.

ÎNTINSUL APELOR
A devenit o tradiția ca, în 

fiecare an, poporul nostru să 
sărbătorească Ziua Marinei, 
prilej de cinstire pentru cei 
care străbat mările și oceanele 
lumii sub faldurile pavilionului 
românesc. Este, In același 
timp, un omagiu adus cute
zanței și eroismului înaintași
lor, celor ce s-au jertfit pen
tru apărarea gliei strămoșești 
stînd de strajă la fruntariile de 
apă ale patriei.

Navigatorii temerari ai mari
nei noastre comerciale, harni
cii constructori 
tașii marinei 
tează 
că se 
unile 
cinste 
nite. Ori de cîte ori se întorc 
din larg, spre malurile natale, 
Inimile lor tresaltă de emoție 
și bucurie, de mîndrie nease
muită că sînt fiii acestui popor 
hamic și talentat, liber si 
demn, angajat cu toate forțele 
în munca sa pașnică, rodnică, 
constructivă.

da nave, os- 
militare rapor- 

cu mîndrie în această zl 
află la datorie, că misi- 
încredințate sînt cu 

și devotament îndepli-

Vlad Gradin 
de ani. Jumătate din 
și-a petrecut-o la 

— de 24 de ani lu- 
aici ca geo-tehnician 

Muncii", cu

Inginerul 
are 51 
viață 
C.F.R. 
crează 
și „Ordinul 
care a fost distins între 
timp, constituie o dovadă 
a aprecierii de care s-a 
bucurat activitatea sa. Cu 
5 ani în urmă, a hotărît 
să se dedice cercetării ști
ințifice. Publicase pînă a- 
tunci 20 de lucrări, printre 
care și una de'peste 800 de 
pagini, consacrată stabilită
ții terasamentelor de cale 
ferată. Cunoaște 4 limbi 
străine, trecuse prin toate 
domeniile de activitate ale 
C.F.R.-ului, fie în exploa
tare ori- execuție, 
proiectare ; 
experiența 
permite să 
zolvarea 
me de ■ 
care se lovise în practică. 
Din 1964 pînă azi, a prezen
tat o serie de comunicări 
științifice, a întreprins. în

fie 
considera 

acumulată îl 
abordeze 
unor proble- 
actualitate de

Turismul deschide
drumuri

spre noi orizonturi
consiliul consultativ, alcă
tuit din specialiști în do
meniul geografiei, istoriei, 
științelor naturii, educației 
fizice, turismului etc., care 
va contribui 
materialelor 
orientarea 
activităților 
colabora la întocmirea pla
nurilor și programelor de 
acțiuni potrivit diverselor 
categorii de tineri.

într-un asemenea 
dru, participarea la ac
țiunile turistice 
nerilor aflați la 
marilor curiozități, 
de a cunoaște nemijlocit 
tot ce-i înconjoară, plini de 
energie și vitalitate, se va 
desfășura larg, în condiții

la elaborarea 
cu privire la 
și conținutul 

turistice, va

ca-
a ti- 
vîrsta 

dornici

luliu FEJES
președintele Biroului 

de turism pentru tinerei

foarte bune. După u- 
nele statistici, turismul 
de tineret reprezintă, la 
ora actuală, circa o treime 
din întregul trafic turistic 
european.

Concomitent cu creșterea 
numărului de turiști tineri 
au luat ființă organisme 
specializate în rezolvarea 
practică a problemelor pri
vind organizarea sejururi-

lor și călătoriilor turistice 
ce le sînt destinate.

Experiența internaționa
lă. activitatea practică au 
dovedit cu prisosință că tu
rismul de tineret are o se
rie de trăsături și cerințe 
specifice, care , trebuie avu
te în vedere în conceperea 
și organizarea excursiilor, 
înainte de toate, tinerii so
licită ca orice program tu
ristic să conțină neapărat 
și acțiuni instructive, ca
pabile să, Ie ofere ’ posibi
litatea de a-si îmbogăți cu
noștințele, precum și nu
meroase activități de diver
tisment. Cîntecul si dansul, 
locurile soortive și distrac
tive, veselia și voia bună 
trebuie să fie prezente oes-

te tot unde se află grupuri 
de tineri excursioniști. în 
al doilea rînd, tinerii do
resc să fie în excursii îm
preună cu 
Organizarea 
grupuri de 
adesea se 
la începutul 
ta în colectiv timp de 
multe zile, solicitarea 
ticipanților la rezolvarea 
unor probleme organizato
rice sau chiar gospodărești 
oferă acestora satisfacții 
deosebite și, ceea ce e foar
te important, au efecte e- 
ducative uneori nebănuite.

Una din cerințele esen
țiale ale turismului de ti
neret. obiectiv necesară, 
este oferirea excursiilor la 
preturi accesibile. în func
ție de veniturile pe care 
diversele categorii de tineri 
le realizează sau de care 
dispun. Soluțiile centru or
ganizarea unor excursii la 
preturi scăzute au fost gă
site în organizarea cît mai 
rațională a activității tu
ristice. în 'crearea unei 
baze materiale specifice ti
neretului. care să permită 
cazarea ieftină — fără lux, 
dar în condiții civilizate — 
în reducerea costurilor bi
letelor de transport. în sub
venționarea călătoriilor tu
ristice de către ministere, 
școli, facultăți, organizații

(Continuare în pag. a V-a)

Plecați vremelnic din uzine, >>
de pe ogoare, șantiere de <<
construcție, din instituții de >>
cultură și învățămînt, tinerii <<
marinari militari își perfec- >>
ționează neîncetat măiestria 
ostășească, înfruntînd adese- >2
ori cu eroism vitregia apelor. 
Iată-i, de pildă, pe subordona
ții căpitanului de rangul 3 Ilie 
Drăgușin. Se află în misiune 
de luptă. Cei mai tineri dintre 
ei au văzut marea în neclinti
rea el tainică, i-au admirat 
irizările sub clar de lună. 
Acum însă valurile spumegă, 
mugesc, se retrag o clipă în 
adîncuri pentru a se năpusti 
din nou, cu și mai multă vi
goare, în bordul navelor. Co
menzile se succed cu rapidita
te. Undeva, la linia jucăușă a 
orizontului, a apărut „inami
cul’. Toți sînt la post, mișcă
rile — precise, gesturile — 
sigure.

cadrul Institutului de cer
cetări căi ferate, lucrări 
care au găsit o aplicare e- 
fectivă, a participat de 
multe ori, ca expert din 
partea tării noastre, la acti
vitatea' unui organism in
ternațional de specialitate 
— O.S.J.D., a devenit doc
torand. Anul trecut a fost 
promovat din cercetător 
principal șef de laborator... 
Iar la'24 mai 1968, direcția 
institutului procedează la 
reîncadrarea lui ca simplu 
cercetător, trecîndu-1 la 
secția documentare.

Să vedem ce anume a de
terminat această cotitură 
bruscă în activitatea cer
cetătorului Gradin.

La jumătatea anului tre
cut, a sosit în institut, ca 
șef al secției în care lucra 
Gradin, inginerul V. Roșia- 
nu. Ambii sînt specialiști 
în geotehnică și în unele 
probleme părerile șefului 
de secție și ale șefului de 
laborator s-au dovedit a fi 
divergente. Nimic anormal 
aici, este o situație care a- 
pare frecvent în cercetare. 
Schimburile de idei, con
troversele, verificarea re
ciprocă a rezultatelor obți
nute experimental sau a 
teoriilor formulate consti
tuie un factor care stimu
lează progresul. Disputele, 
oricît de ample, se clarifică 
totdeauna, în final, prin 
confruntarea cu practica, 
în nici un caz, însă, ele nu 
pot fi rezolvate printr-o 
hotărîre administrativă. în 
care argumentul îl consti
tuie superioritatea 
că a unuia dintre 
tori.

Acceptînd pînă 
punct indicațiile șefului său 
de secție, ing. V. Gradin nu 
a putut totuși să renunțe 
total la opiniile sale în le
gătură cu modul de abor
dare a problemelor ce le 
avea de rezolvat. El și-a 
susținut punctul de vedere 
prin referatul prezentat în 
fața Consiliului tehnico-ști- 
ințific lărgit al Institutului 
de cercetări căi ferate. Re
feratul a fost însă „avizat 
nefavorabil". Drept urma
re, lui Gradin nu i s-a mai 
oferit nimic de lucru timp 
de trei luni, trăind în in
stitut ca un ostracizat. S-au 
făcut presiuni asupra lui 
ca să se transfere. în- 
cercînd să rezolve a- 
ceastă situație anorma
lă, Gradin s-a adresat co
misiei de litigii din institut, 
directorului, ministerului. 
Comisiei de litigii i-au tre
buit însă trei luni pentru 
a se întruni (deși termenul 
legal e de... 5 zile). Și după 
ce, la punctul 1 al hotărîrii,

TELEGRAMA ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DE COLECTIVUL

DIN BAIA MARE

Oamenii muncii continuă 
exprime satisfacția față de 
șurile adoptate de conducerea de 
partid și de stat în vederea in
tensificării construcției de lo
cuințe.

într-o telegramă adresată 'Comi
tetului Central 'al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 

' Ceaușescu de către colectivul de 
muncă al Uzinei chimico-metalur-

I

gice „1 Mai" din Baia Mare, se 
arată :

„Aprobăm din toată inima mă
surile stabilite, care reprezintă o 
nouă dovadă a grijii permanente a 
partidului și statului nostru 
ridicarea nivelului de trai 
porului, pentru a da vieții

aceste
Zi

ea respinge obiecțiile 
Gradin, la punctul 2 se 
clară incompetentă să 
dece cazul ! ? Cum a răs
puns directorul ? La 22 mai, 
lui Gradin i s-au oferit, în 
scris, 4 teme de cercetare. 
Dar numai după 2 zile, a 
fost retrogradat cu două 
clase și pus în fața alterna
tivei : ori accepți situația, 
ori îți cauți de lucru în 
altă parte ! în ceea ce pri
vește ministerul, au trecut 
demult cele 45 de zile în 
care ar fi trebuit să răs
pundă memoriului înregis
trat de Gradin la 26 martie 
a.c.

în încercarea noastră de 
a aduce lumină, să ne o- 
prim puțin asupra avizului 
nefavorabil, principalul ar
gument al retrogradării lui 
Gradin.

Printr-o notă scrisă, 
membrii Consiliului tehni- 
co-științific (C.T.S.) fusese
ră chemați, de fapt, la o 
ședință de preavizare a re
feratului lui Gradin. Ședin
ța s-a transformat (din dis
poziția cui ?) într-o ședință 
de avizare. Astfel, ceea ce 
fusese prezentat de autor 
doar ca proiect supus dis
cuției, a devenit deodată 
formă definitivă, ceea ce 
s-a formulat ca observație, 
în vederea îmbunătățirii, 
a fost considerat sentință 
negativă definitivă. în ciu
da uzanței, a unor elemen
tare principii democratice 
ce caracterizează în socie
tatea noastră punerea în 
discuție a activității unui 
om, indiferent sub ce as
pect, lui Gradin nu i s-a 
dat cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței, pentru a răspunde 
criticilor formulate în le
gătură cu lucrarea sa.

Față de acest procedeu 
neprincipial, unul dintre 
membrii C.T.S., ing. Ame
deo Georgescu, directorul 
Institutului de proiectări 
căi ferate, și-a exprimat re
zerva în scris, punîndu-și 
semnătura pe procesul-ver- 
bal cu mențiunea că „pro- 
cesul-verbal nu cuprinde 
concluziile finale",.

întocmindu-se „i 
nefavorabil", s-a mai 
faptul că Gradin își 
plinise cea măi mare 
a sarcinilor de plan 
menționat doar într-un sin
gur aliniat că I.C.C.F. (n.r. 
cine de la I.C.C.F. ? Nu 
cumva chiar Gradin ?) a 
dat asistență tehnică unită
ților de 
recțiilor 
probelor

Praga trăiește zile de efervescență politică. Ulti
mele 48 de ore s-au scurs sub impresia publicării co
municatului cu privire la rezultatele convorbirilor 
cehoslovaco-sovietice de la Ciema pe Tisa și a 
întîlnirii de la Bratislava a delegației cehoslovace cu 
reprezentanții celor cinci partide întrunite recent la 
Varșovia.

Cititorii „Scînteii" au luat cunoștință de 
cuvîntările rostite, joi, de președintele Republicii, 
L._ Svoboda, și, vineri, de primul'secretar al C.C. al 
P.C.C., A. Dubcek. Aceste cuvîntări transmise la ra
dio și televiziune au dat aprecierea oficială ceho
slovacă asupra convorbirilor de la Ciema.

„Ne-am ținut făgăduielile pe care vi le-am făcut” 
— acesta este titlul scris cu litere groase sub care 
„Rude Pravo" de sîmbătă publică cuvîntarea rostită 
de A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C. la 
posturile de radio. Cuvîntarea este publicată in 
extenso de întreaga presă cehoslovacă, care sublinia-

CORESPONDENȚA 
DE LA EUGEN IONESCU

ză în titluri ideile principale ale acestui discurs, 
considerat în unanimitate ca avînd o importanță 
deosebită. „Mergem pe drumul nostru propriu" — 
este titlul din „Prace" care sintetizează în acest fel 
hotărîrea fermă a P.C.C., oglindită în cuvîntare, de a 
continua neabătut calea deschisă de plenara din ia
nuarie. Aceeași idee este scoasă în evidență și de 
„Zemedelske Noviny", în titlul „Vom duce mai de
parte politica începută în ianuarie" ; „Mlada Fronta" 
și „Lidova Democracie" accentuează rezultatele po
zitive ale întîlnirii bilaterale de la Ciema pe Tisa, 
relevînd totodată necesitatea dezvoltării în continuare 
a relațiilor prietenești cu țările socialiste.

Cuvîntarea primului secretar al C.C. al P.C.C., 
care a elucidat problemele legate de recentul dialog 
cehoslovaco-sovietic, a fost primită cu o adîncă satis
facție de opinia publică din Cehoslovacia, care își 
exprimă adeziunea deplină față de modul în care 
delegația cehoslovacă și-a îndeplinit mandatul primit 
din partea partidului, a întregului popor.

Un ecou deosebit l-a stîmit pasajul din cuvîntarea 
lui A. Dubcek referitor la principiile pe care trebuie 
să fie clădite relațiile între țările socialiste frățești, 
pe baza adevăratului internaționalism, care conține 
în sine unitatea și colaborarea, respectul pentru su
veranitatea de stat și principiul că fiecare partid 
comunist înfăptuiește politica sa socialistă în țara sa, 
spre binele poporului său, față de care este pe deplin 
răspunzător. Dînd glas acestui ecou „Lidova Demo
cracie" stăruie asupra faptului că relațiile de colabo
rare trebuie să pornească de la respectarea suverani
tății de stat și că „asupra dezvoltării noastre numai 
noi sîntem în măsură să hotărîm".

La ora cînd telefonez, n-a fost încă dată publi
cității declarația comună anunțată privitoare la con
vorbirile de la Bratislava și nu se știe dacă primul 
secretar al C.C. al P.C.C. va informa încă în această 
seară (sîmbătă N.R.) opinia publică — așa cum se 
crede aici — cu privire la rezultatele acestor con
vorbiri.

Fapt este că locuitorii Pragăi urmăresc cu viu in-
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S-au împlinit nouă decenii de 
cînd, în organul social-democra- 
ției germane — ziarul „Vorwărtz" 
a început să apară o suită de 
articole polemice ale lui Engels in
titulate : „Domnul Eugen Dtihring 
revoluționează știința". Concepția 
care constituia obiectul vervei pole
mice a lui Engels își trăgea izvoarele 
din gîndirea lui Kant și Schopen
hauer pe de o parte, a lui Ludwig 
Feuerbach pe de altă parte. Duhring 
nu reușise însă să sintetizeze diferi
tele influențe teoretice care s-au e- 
xercitat asupra gîndirii sale, sistemul 
lui căpătînd de aceea un caracter 
pronunțat eclectic, îmbinînd idei ma- 
terialist-vulgare, idealiste, pozitivis
te. Atenția pe care i-a acordat-o 
Engelș se explică prin slăbiciunea 
teoretică a social-democrației ger
mane în perioada respectivă și prin 
tendința unor reprezentanți ai aces
teia de a se lăsa epatați de formulele 
grandilocvente ale lui Duhring care 
căuta să-și prezinte concepția sa ca 
un sistem filozofic „tipic socialist". 
Numai opt ani după aceea, Engels 
putea însă să constate că obiectul 
criticii sale era ca și uitat. El a 
acceptat totuși reeditarea cărții cu
noscută sub denumirea prescurtată 
„Anti-Duhring", deoarece critica stu
fosului sistem teoretic al lui Dtihring 
a presupus, totodată, ca o contra
pondere, o expunere pozitivă a prin
cipalelor idei ale concepției 
marxiste despre lume.

Referindu-se la 
samblu al lucră- 

, rii sale,
conținutul de an-

ale unui asemenea program. „A 
face acest lucru în ansam
blu și în fiecare domeniu în 
parte este însă o muncă uriașă. Nu 
numai că domeniul pe care trebuie 
să-l stăpînești este aproape nemărgi
nit, dar în tot acest domeniu științele 
naturii înseși sînt supuse unui pro
ces de transformare atît de grandios, 
încît chiar cel ce dispune în acest 
scop de tot timpul său liber, abia 
este în stare să le, urmărească". 
Engels insistă de aceea asupra pre
cauțiilor cu care trebuie formulate 
concluzii în acest domeniu, mentio- 
nînd că se referă la fapte cunoscute 
pe atunci și la teorii pe atunci ad
mise.

Dintre numeroasele concluzii filo
zofice formulate în „Anti-Diihring" pe 
baza datelor științelor din acel timp 
și care își păstrează întreaga lor va
loare metodologică pot fi menționate 
teza după care unitatea lumii rezidă 
în materialitatea ei, teza unității 
dialectice dintre materie, spațiu și 
timp. Concepția după care spațiul și 
timpul sînt forme fundamentale de 
existentă a materiei și-a găsit o con
firmare pregnantă în teoria relati
vității și în alte descoperiri ale fi
zicii și astronomiei contemporane. 
Extrem de rodnice s-au dovedit

psihologiei pun într-o lumină nouă 
teoria reflectării, cuceririle biologiei 
permit o caracterizare mai complexă 
și mai profundă a esenței vieții, dez
voltarea cosmologiei sugerează as
pecte noi ale dialecticii finitului și 
infinitului.

Iată, așadar, un uriaș — practic 
inepuizabil — material ce se oferă 
generalizării teoretice în zilele noas
tre. Expresie sintetică a cuceririlor 
din toate ramurile științei, dialectica 
materialistă își păstrează valoarea 
de neprețuit teoretică și metodolo
gică tocmai prin capacitatea de a se 
dezvolta și îmbogăți continuu, cores
punzător cerințelor vieții, de a ge
neraliza ceea ce intervine nou în 
știință, ca și în viața socială.

Se înțelege că o asemenea gene
ralizare solicită din partea filozofi
lor marxiști urmărirea atentă a evo
luției științei pe plan mondial, inter
pretarea obiectivă a noilor date 
științifice, refuzul oricărei izolări, al 
oricăror tendințe de închistare, de 
încorsetare a realităților în conclu
zii preconcepute. Nu trebuie uitat că 
dezvoltarea științei are adesea un 
caracter sinuos, contradictoriu, că 
oamenii de știință nu-și dau seama 
spontan de valoarea filozofică a des
coperirilor lor și uneori îmbrățișează 
convingeri filozofice contrarii celor 
pe care le demonstrează propriile 
lor descoperiri. Chiar ascunse sub 
învelișul unei interpretări denatu
rate, idealiste, progresele reale pe 
tărîmul cercetării științifice se în- „Grota Miresei" din muntele de sare de la Slănic

Prahova (Foto : Gh. Vințilă)

Staționare
agravata
remedieri

raganarea

, rii sale, Engels 
sublinia că „cri
tica negativă a 
devenit în felul a- 
cesta pozitivă, po
lemica s-a trans
format într-o ex
punere mai mult 
sau mai puțin în
chegată a meto
dei dialectice și 
a concepției co
muniste despre 
lume"...

Rod al unor împrejurări Istorice 
concrete, lucrarea lui Engels a răs
puns, astfel, unor cerințe stringen
te ale vremii, apărînd și dezvoltînd 
ideologia proletariatului, în condi
țiile cînd în mișcarea muncitoreas
că dăinuia încă influența diferite
lor forme ale socialismului utopic 
și a altor concepții burgheze, refor
miste. „Anti-Duhring" a influen
țat profund mișcarea muncito
rească internațională în diferite 
etape ale istoriei acesteia, a jucat 
un rol important în formarea ca
drelor marxiste din diferite țări. 
Model de spirit critic, de luptă in
transigentă împotriva defăimătorilor 
socialismului, lucrarea lui Engels a 
marcat un moment de seamă în lup
ta ideologică dintre gîndirea mate
rialistă și cea idealistă. Această operă 
constituie pînă azi una dintre 
mai valoroase lucrări clasice 
marxismului. Ori de cîte ori 
recitită, ea stîrnește un interes 
stins. în paginile sale regăsim 
ritul viu, creator, al marxismului, o 

. călăuză metodologică prețioasă pen
tru elucidarea problemelor de strin
gentă actualitate în filozofie și ști
ință, în teoria socială a lumii con
temporane.

• în .prima secțiune a lucrării, con
sacrată filozofiei, autorul evidențiază 
însemnătatea analizei materialiste si 
dialectice a fenomenelor naturii și 
vieții sociale. EI generalizează sub 
raport filozofic rezultatele cercetă
rilor în domeniul științelor naturii, 
moralei, dreptului, demonstrînd că 
materialismul dialectic s-a format 
ca o concepție științifică unitară des
pre natură, societate și gîndire. în 
următoarele secțiuni, Engels formu
lează principiile de bază ale mate
rialismului istoric, subliniază însem
nătatea economiei pentru viața so
cială și rezolvă în acest spirit o se
rie de probleme ale științei generale 
a societății, cum ar fi acelea privind 
natura și originea claselor, a statului, 
raportul dintre factorii subiectivi și 
obiectivi în viața socială.

Anti-Diihring se încheie cu perspec
tiva viitorului omenirii : socialismul, 
în pagini magistrale, Engels de
monstrează cum însuși mecanismul 
dezvoltării capitalismului determină 
necesitatea istorică a unei orînduiri 
noi în care, odată cu luarea în stă- 
pînire a mijloacelor de producție de 
către societate, forțele sociale create 
de oameni vor fi puse sub controlul 
oamenilor înșiși, astfel încît ei își 
vor putea crea pe deplin conștient! 
propria lor istorie. Această profundă 
transformare este caracterizată de 
Engels ca reprezentînd saltul ome
nirii de sub imperiul necesității în 
acela al libertății.

„Anti-Diihring" este, în primul 
rînd, o operă filozofică. Ea face, în
tr-o formă concentrată, un autentic 
bilanț a tot ceea ce a realizat 
marxismul pe plan teoretic, de la 
apariția lui, la jumătatea deceniului 
al 5-iea, și pînă către sfîrșitul de
ceniului ai 8-lea al secolului trecut.

Un loc central îl ocupă în lucrare 
analiza adîncită a problemelor teore
tice* ale științelor naturii, a rapor
turilor dintre filozofie și știință. Ce 
l-a determinat pe Engels să apro
fundeze aceste probleme 7 Se știe că 
începutul, dar mai ales mijlocul se
colului trecut a cunoscut o serie de 
descoperiri și realizări științifice re
marcabile în matematică, fizică, chi
mie, biologie ț noi fapte și legi se 
adăugau tezaurului științific univer
sal, au fost formulate teorii și ipo
teze.

Se impunea sintetizarea filozofică 
a acestor mari cuceriri ale geniului 
uman. întrucît Marx se consacrase 
în întregime, în opera sa princi
pală, „Capitalul", aprofundării pro
blemelor teoretice privind viața eco
nomică și socială, sarcina rezolvării 
problemelor filozofice noi ridicate de 
dezvoltarea științelor naturii și-a 
asumat-o Engels, scriind „Anti- 
Duhring" și, mai tîrziu, „Dialectica 
naturii". Datorită acestei remarcabile 
diviziuni a muncii, materialismul 
dialectic s-a format șl s-a 
ca o concepție științifică, 
despre natură, societate și 
însăși

în „Anti-D(lhring", nici o 
sau teză a lui Engels nu este rodul 
unui proces speculativ, ci se bazează 
pe analiza riguroasă Și multilaterală, 
pe asimilarea și interpretarea datelor 
și concluziilor cunoașterii științifice 
a timpului său. Cauza pentru care 
filozofia naturii nu mai putea satis
face cerințele generalizării filozofice 
ale științelor naturii rezidă — arăta 
Engels — în faptul că ea încorseta, 
în ultimă instanță, dezvoltarea aces
tor știinte într-o serie de principii 
și legi prestabilite. Expunînd, de 
aceea, propriul său program, Engels 
afirmă : ....în ce mă privea, nu in
tenționam să introduc în natură legi 
dialectice, ci să le descopăr în natură 
șî să le deduc din natură". El își 
dădea seama de dificultățile uriașe

90 DE ANI DE LA APARIȚIA 
OPEREI LUI ENGELS
„ANTI-DUHRING“

cele 
ale 

este 
ne- 
spi-

dezvoltat 
unitară, 
gîndirea

afirmație

ideile lui Engels despre unitatea 
dialectică dintre materie și mișcare, 
faptul că mișcarea este modul de 
existență 9a materiei, contradicțiile 
infinitului ș.a.

Subliniind însemnătatea științelor 
pentru filozofie, faptul că o filozo
fie științifică trebuie să-și fundamen
teze concluziile ei pe rezultatele 
științelor, să se dezvolte odată cu 
acestea, Engels a arătat totodată 
însemnătatea filozofiei pentru ști
ință. Previziunea autorului lui „Anti- 
Duhring" după care înseși faptele pa 
care le analizează științele vor îm
pinge inevitabil la o concepție 
dialectică asupra naturii a fost din 
plin confirmată de realitatea con
temporană.

Engels n-a urmărit să dea în 
„Anti-DQhring" un sistem închegat și 
definitiv al legilor și categoriilor 
dialecticii materialiste. De alțfel, în
săși ideea unui asemenea sistem 
imuabil este străină spiritului dia
lecticii — teoria dezvoltării istorice 
multilaterale și pline de contradicții. 
Evidențiind dezvoltarea în natură, 
societate, ca și în gîndire, Engels a 
supus unei critici ascuțite concep
țiile mecaniciste dogmatice, care nu 
țin seama de schimbările intervenite 
în realitatea obiectivă, nu reflectă 
aceste schimbări. „Dacă într-un mo
ment oarecare al dezvoltării omeni
rii — scria el — s-ar construi un 
asemenea sistem definitiv încheiat 
al conexiunilor din univers, atît fi
zice, cît și spirituale și istorice, do
meniul cunoașterii omenești ar fi 
astfel încheiat și, din momentul în 
care societatea ar fi orînduită cu 
acest sistem, s-ar pune capăt oricărei 
dezvoltări 
ar fi o 
nonsens", 
dogmatică

o
Engels a definit o serie de 
metodologice care își năs- 
nealterătă însemnătatea :

istorice viitoare, ceea ce 
absurditate, un adevărat 

Respingînd concepția 
închistată despre știin- 
colecție de adevăruriță ca 

eterne, 
cerințe 
trează
a) necesitatea de a considera reali
tatea în schimbarea ci continuă, care 
aduce la viată aspecte mereu noi
b) însemnătatea evidențierii condi
țiilor diferite în care se desfășoară 
fenomenele si care determină forme 
variate specifice de manifestare a 
legilor obiective c) cunoașterea ca 
proces care se îmbogățește perma
nent pătrunzînd mereu mai profund 
în esența realității.

Consecvent acestor cerințe meto
dologice, poate unul din cei mai se
veri critici ai lui „Antl-Dfihring" a 
fost însuși autorul ei. La fiecare edi
ție, ■ el evidenția anumite lipsuri și 
modificări care se impuneau îndeo
sebi în raport cu progresele științei. 
Astfel, în prefața la ediția a doua a 
lucrării sale. Engels semnala necesi
tatea unor schimbări în secțiunea 
care trateaz’ă despre științele teore
tice ale naturii și socotea că trebuie 
să-și facă autocritica pentru multe 
lucruri care puteau fi spuse atunci, 
după expresia autorului — „mult 
mai clar și mai precis".

Cu atît mai actuale sînt cerințele 
formulate de Engels în condițiile 
uriașei revoluții științifice-tehnice 
contemporane, care a făcut ca în 
douăzeci de ani știința să progreseze 
mai mult decît în cîteva secole an
terioare. După cum se știe, desco
periri epocale au avut loc în ulti
mele decenii în diferite ramuri ale 
științei, printre care teoria relativi
tății și mecanica cuantică, descope
rirea nucleului atomic, a particule
lor elementare, a fisiunii șî fuziunii 
nucleare, teoria rezonantei etc. S-a 
adîncit conexiunea dintre diferitele 
ramuri ale științei, au apărut științe 
noi ca electronica, cibernetica, etc., 
de însemnătate hotărîtoare pentru 
studierea naturii și aplicarea științei 
și tehnicii. Știința contemporană a 
devenit o forță nemijlocită de pro
ducție. materializarea tehnică a ma
rilor ei cuceriri fiind ilustrată de 
automatizarea complexă a proceselor 
de producție, chimizarea produc
ției. folosirea unor noi surse de ener
gie, introducerea largă a mașinilor 
electronice de calcul etc.

Un șir de teze și formulări ale lui 
Engels nu au putut, firește, să ,ră- 
mînă neatinse de această dezvoltare 
și diferențiere enormă a științelor 
în veacul nostru. Fată de formele 
mișcării cunoscute de el, au apărut, 
ca avînd o relativă independență din 
punct de vedere al tipului de inter
acțiune și al purtătorului lor ma
terial 
cleară și intranucleară în fizică, miș
carea supramoleculară (corespunză
toare biologiei moleculare). Mișcă
rile particulelor cosmice prezintă, de 
asemenea, particularități necunos
cute în timpul lui Engels. Locul fi
zicii în clasificarea formelor mișcă
rii și a științelor s-a schimbat, în- 
tinzîndu-se pe un interval foarte 
larg și interferînd cu aproape toate 
științele naturii. Datele actuale ale 
fiziologiei nervoase, ciberneticii și

mișcarea subatomică, nu-

științifice se în
scriu întotdeauna 
în patrimoniul 
realizărilor știin
ței materialiste și 
ele nu pot să nu 
fie luate în consi
derare de filozo
fia marxistă.

Desconsiderarea 
acestor cerințe, 
înțelegerea dia
lecticii ca o sche
mă apriorică, da
tă odată pentru 

totdeauna, ar transforma-o în contra
riul ei, i-ar răpi orice forță crea
toare. Acest sens l-au avut, de pildă, 
încercările de a promova în mod 
arbitrar și exclusiv o anumită di
recție în biologie sau de a nega va
loarea unei științe atît de tipice pen
tru epoca noastră cum este ciber
netica, în numele unor pretinse 
principii materialist-dialectice. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „In locul unei aprofun
date analize științifice proprii, s-a 
recurs de multe ori la preluarea me
canică a unor concluzii neștiințifice 
cu privire la fenomenele noi ale 
științei, la o serie de ramuri știin
țifice deosebit de importante pentru 
cunoașterea naturii și societății. O 
serie de descoperiri din științele na
turii, din biologie și in special din 
genetică, din cibernetică și alte do
menii au fost mult timp tratate ca 
pseudoștiințe, ca manifestări ideolo
gice reacționare. In domeniul știin
țelor sociale și-au făcut loc feno
mene de superficialitate, de îngus
time de vederi și de vulgarizare a.-. . 
unor teze teoretice, ceea ce a de- ' 
terminat scăderea nivelului științific 
al cercetărilor, tratarea neștiințifică 
a unor probleme ale vieții noastre 
sociale aflate în plin proces de 
transformare revoluționară, precum 
și a unor probleme ale dezvoltării 
societății contemporane."

Spiritul creator, ostil oricărei în
chistări dogmatice care străbate pa
ginile lui „Anti-Duhring". respectul 
nemărginit al lui Engels pentru știin
ță și pentru progresul ei constituie un 
îndemn pentru înlăturarea oricăror 
rămășițe ale unei asemenda concepții 
despre dialectica materialistă, pro
fund opuse celei a creatorilor ei. 
Numai înțelegerea creatoare, vie, a 
dialecticii a permis operej lui Engels 
să-și păstreze și azi prospețimea si 
forța ei de convingere, i-a permis 
nu numai să înfrunte timpul, dar 
să-și pună permanent amprenta asu
pra lui. Studierea concretă si multi
laterală a realității în transformarea 
ei continuă, respingerea oricăror șa
bloane și soluții date odată nentru 
totdeauna, efortul continuu de re
înnoire — aceasta este marea si per
manent actuala lecție a clasicei 
opere — „Anti-DChrlng".

PWODUSE

CERAMIC

Plăci din talanță, albe sau colorate, atît de 
căutate la tmbrăcarea pereților interiori în co
ridoare, băi, bucătării, etc. se produc la Com
binatul chimic din Tîrnăveni. Plăcile din faianță 
se fabrică în trei tipuri : Bimple, șl cu două 
muchii teșite pentru colțuri. Culoarea, nuanțele 
se stabilesc cu asentimentul beneficiarului, la 
comandă. Plăcile din faianță se fabrică în di
mensiunile 150x150 mm, 150x75 mm. 150x25 
mm. Plăcile pătrate se livrează tn pa
chete de cîte 50 bucăți, Iar cele dreptunghiulare 
cîte 100 bucăți; brîușorli ,de 12,5 mm lățime, 
cîte 600 de bucăți într-un pachet, iar cei de 25 
mm lățime, cîte 300 bucăți. Plăcile sînt acoperit» 
cu 6malț pe una din fețe, iar pe cealaltă BÎnt 
prevăzute cu reliefuri pentru o mat bună ade
rență pe pereți. Se livrează tn două calități — 

’ calitatea I și a II-a în urma sortării după aspect
> și caracteristici tehnice.
> Brîușorii din faianță produși de combinat sînt 
’ solicitați pentru decorarea pereților placați cu 
’ plăci de faianță. Sînt livrați în două calități —
> I și a II-a — în diferite culori : negru, verde, al- 

bastru, roșu etc., sau decorați cu diferite modele.
’ Se pot asocia diferite modele,
> gust și de interior.

Combinatul din Tîrnăveni mai 
‘ glazurate pentru fațadă, albe și
> mat dreptunghiular, cu muchii teșite sau drepte. 
’ Pe una dintre fețe sînt acoperite cu smalț, iar 
“ pe cealaltă au reliefuri. Aceste plăci sînt desti-
> nate îmbrăcării pereților în interior, precum șt 

căptușiril pereților cuptoarelor de la fabricile
‘ de pîlne.
> Plăcile pentru fațadă se ambalează cîte 60 de 
“ bucăți în lăzi cu grătar. Pentru I metru pătrat 
’ sînt necesare 88 de bucăți.

în funcție de

produce plăci 
colorate, for-

Avem în față o sesizare 
întocmită de către comi
tetul de bloc, în numele 
celor 264 de familii care 
locuiesc în imobilul B 1/a 
din cartierul Titan. în re
zumat, faptele menționate 
aici se referă la defecțiuni 
în finisajul Interior al apar
tamentelor, precum și la 
tărăgănarea unor lucrări 
exterioare, care trebuiau să 
fi fost încheiate în cel mult 
șase luni după darea în fo
losință a blocului. Ne folo
sim de acest prilej pentru 
a expune cîteva considera
ții asupra modului cum 
sînt respectate uneori de 
către constructor obliga
țiile contractuale, prevede
rile legislației economice 
privind execuția, recepția 
și darea în folosință a clă
dirilor de locuințe.

Potrivit normelor în vi
goare, darea în folosință a 
unei construcții — deci ra
portarea realizării respec
tivei investiții — poate a- 
vea Ioc numai în momentul 
în care beneficiarul aces
teia a certificat efectuarea 
tuturor lucrărilor în con
formitate cu condițiile de 
calitate cerute, prin înche
ierea procesului verbal de 
recepție provizorie. Carac
terul provizoriu al acestei 
prime recepții nu trebuie 
să afecteze cu nimic exi
genta beneficiarului față de 
calitatea execuției, reme
dierea tuturor defecțiuni
lor semnalate și refacerea 
lucrărilor necorespunzătoa
re îndeplinindu-se de către 
constructor înainte de în
ceperea recepției. Provizb- 
ratul se referă la faptul 
că această primă recepție 
este urmată de un an <jle 
verificare în exploatare fa 
construcției, pentru detec
tarea unor eventuale vicii 
ascunse. Abia după expi
rarea anului de garanție 
și după remedierea defec
țiunilor semnalate pe par
curs se încheie actul d« 
recepție definitivă.

Se știe că unele lucrări 
de finisaj exterior — ten
cuieli la fațade, trotuare, 
terase etc. — nu pot fi exe
cutate corespunzător pe 
timp de îngheț. Iată de ce, 
în cazuri excepționale, pen
tru a nu amîna darea în 
folosință a unor construc
ții de locuințe pînă Ia re
cepția provizorie, este ad
misă, în sezonul rece, lua
rea parțială în primire a 
obiectivelor de către bene
ficiar, pe baza unui proces 
verbal de predare-primire, 
urmînd ca realizarea lu
crărilor exterioare și înche
ierea recepției provizorii să 
se facă în maximum șase 
luni de la data luării în 
primire. Bineînțeles, o ase
menea măsură derogatorie 
nu implică în nici un caz 
acordarea vreunui rabat la 
calitatea finisajelor interi
oare. amînarea remedieri
lor după data luării în pri
mire sau chiar a recepției 
provizorii.

în cazul blocului Bl/a din 
cartierul Titan (construc
tor I.C.M. 4 din D.G.C.M. 
a Consiliului municipal 
București), se pare că cele 
mai semnificative nereguli

și-au dat întîlnire. Lăsînd 
la o parte calitatea execu
ției, să ne ocupăm puțin 
de cîteva date de statis
tică a planului. O vizită la 
fața locului' și o discuție cu 
tov. Lucian Rădulescu, șe
ful serviciului plan al 
I.C.M. 4, ne-a permis unele 
constatări surprinzătoare. 
Termenul planificat pentru 
terminarea blocului Bl/a — 
oglindind probabil anumite 
obligații asumate prin con
tract — era trimestrul III 
al anului 1967. Data în
tocmirii procesului verbal 
de predare-primire („pre
darea" s-a făcut în sezo
nul rece, cazurile excepțio
nale prevăzute în norme 
bucurîndu-se în realitate de 
o foarte largă răspîndire) 
este 20 ianuarie 1968. To
tuși, în scripte blocul apare 
ca fiind predat în trimes
trul IV al anului trecut, 
întreprinderea realizîndu-și 
astfel planul. Ni se explică 
pe îndelete că există ins
trucțiuni după care rapor
tarea realizării se poate fa
ce la data începerii lucră
rilor comisiei de recepție. 
Intr-adevăr, luarea în pri
mire figurează în proce
sul verbal a fi fost înce
pută la 21 decembrie 1967. 
Totul pare a fi în ordine. 
Numai că o luare în primire 
care ține... o lună de zile 
pentru un singur bloc este, 
cum se zice, cusută cu ață 
albă. Si chiar de n-ar fi 
așa, ce fel de instrucțiuni 
pot autoriza constructorul 
să considere predat un bloc 
a cărui predare abia a în
ceput ? Oare nu înseamnă 
asta a pune pe beneficiar 
în fața unui act împlinit, a 
minimaliza actul recepției, 
singurul în măsură să cer
tifice îndeplinirea de către 
executant a obligațiilor 
sale ?

Urmarea unei asemenea 
atitudini formale este lim
pede exprimată de situa
ția actuală a blocului Bl/a : 
nici pînă astăzi n-au fost 
efectuate toate remedieri
le, care în mod firesc tre
buiau să preceadă luarea 
în primire. Si nici lucrări
le exterioare, deși s-au 
scurs cele șase luni, ori cum 
am sta să le socotim, fie 
de la data raportării — tri
mestrul IV 1967 — fie de /

la cea a întocmiri) proce
sului verbal — 20 ianuarie 
1967. Ca să nu mai vorbim 
de punerea în funcțiune a 
ascensoarelor, aflate în an
trepriza generală a cons
tructorului, care a avut loc 
abia zilele trecute, deși blo
cul (cu zece etaje) era com
plet ocupat încă din luna 
februarie. De altfel, este 
semnificativ faptul că blo
cul Bl/a nici nu se mai 
află, în acest an, în eviden
ta serviciului plan, socotin- 
du-se terminat din 1967. 
Sînt urmărite numai valo
ric niște lucrări restante 
pe total cartier, cu termen 
în semestrul I 1968, rapor
tate și ele ca realizate.

Deci, totul este în per
fectă ordine ! Planul s-a în
deplinit, constructorul a 
primit desigur felicitări, ba 
chiar și prime. Numai lo
catarii blocului B 1/a —■
sau poate că mai sînt șl al
ții în situația lor —.pri
vesc nedumeriți schelele 
care abia înaintează pe fa
țadă și amenajarea lăsată 
în părăsire a trotuarelor 
și a terenului înconjurător, 
și se întreabă pînă cînd vor 
fi nevoiți să îndure mize
ria și nepăsarea construc
torilor. Considerăm că nu 
e cazul să se mai aștepte 
bunăvoința acestora. Orga- , 
nele de control financiar hv, 
sînt obligate să întreprindă 
măsurile ce se impun, pre
văzute în mod explicit în 
instrucțiunile de aplicare a 
HCM 1003/1966 privind re
cepția în construcții : ne
plata lucrărilor, blocarea 
unor conturi, aplicarea u- 
nor amenzi. Iar beneficia
rul (sectorul respectiv al 
I.A.L.) are datoria să ac
ționeze pe constructor Ia 
Arbitrajul de stat, pentru 
plata penalizărilor ca ur
mare a neîndeplinirii obli
gațiilor contractuale. Este 
de Ia sine înțeles că atîta 
timp cît din partea acestor 
factori nu se va manifesta 
exigenta cuvenită, remedie
rea unor asemenea defici
ențe va fi tărăgănată, iar 
concepția executantului pri
vind îndeplinirea obliga
țiilor ce-i revin nu se va 
urni din punctul în care 
se află.

Arh. Gh. SASARMAN

Invitație la restaurantul
de la Geoagiu Băi

Pentru cei care pleacă în concediu, Geoaglu- 
Băi nu este nunîai o stațiune de tratament ci, 
datorită microclimatului ei, un excelent loo de 
odihnă : pădure, dealuri, un lac îneîntător, pla
iuri cu bimilenară istorie. Nu știm, dacă, la vre
mea lor, pe malul lacului de la Geoagiu-Băi 
(Hunedoara) strămoșii făceau popas cu pui și 
frigărui, cu alte specialități stropite din belșug 
cu vinuri alese, dar restaurantul de aici, local 
al cooperației de consum, le oferă astăzi din 
belșug.

i

(Urmare din pag. I)

tea, indicîndu-se soluții de 
asanare a terasamentelor 
liniilor prevăzute a fi re- 
facționate în 1968. Pe de 
altă parte, trei din punctele 
programului său de cerce
tare, avizat și de conduce
rea secției și a I.C.C.F., nu 
fuseseră îndeplinite nu din 
vina lui Gradin (se preve
deau experiențe cu un apa- 

' rat triaxial, altele pe stand 
și o serie pe rețea. în con
diții de circulație cu peste 
120 km/h ; nici aparatele, 
nici posibilități de a face 
determinări la viteze mari 
nu au fost puse la dispo
ziția lui Gradin).
este 
1 se

dea o anchetă la cererea 
redacției noastre. De unde 
știa ing. Davidovici care 
va fi concluzia acestei an
chete ? $i, mai ales, cum 
explică el faptul că deși 
ancheta în legătură cu mo
dul în care si-a desfășurat 
activitatea Gradin era în 
curs, măsurile au și fost 
luate, fără să se mai aștep
te concluziile ei ?

Nu am vrut totuși să pu
blicăm acest articol înainte 
de a primi răspunsul Mi
nisterului Căilor Ferate la

vărata accepțiune a cuvîn- 
tului. Fără a-1 "consulta pe 
Gradin, cum ar fi fost fi
resc, și nici alte persoane 
din institut și din afara lui, 
omițînd o serie de fapte 
semnificative, răspunsul se 
sprijină în bună măsură 
pe... declarația aceluiași 
ing. V. Roșianu. de la apa
riția căruia în institut au 
început disensiunile în sec
ție.

Pînă Ia urmă. tov. Davi
dovici ne-a declarat că în 
cazul Gradin nu este

„Sînt uimit că Gradin poa
te fi declarat incapabil. E 
un om îndrăgostit de pro
fesia lui, unu] din acei oa
meni care muncesc nu ca 
să ia o leafă, ci din pasiune, 
îl lăsam uneori lucrînd 
după-amiaza și seara îl gă
seam tot în laborator. 
Gradin e un tip de ade
vărat cercetător".

Poate că. în 1967, Gradin 
nu a mai dat 
randament, așa 
tine ? Faptele 
participat cu

într-adevăr 
cum se sus- 
arată că a 
lucrări ia

Îndelungată a influențat 
negativ rezultatele cercetă
rilor efectuate de el (insta
lațiile sînt gata acum, dar 
Gradin a fost îndepărtat 
din laborator...). Că de trei 
ani lucra ajutat doar de un 
singur tehnician, deși pro
blema abordată solicita un 
colectiv numeros (acum lu
crează 6 persoane, dar fără 
Gradin...) S-au omis atîtea 
alte asemenea „amănunte", 
incit s-a sărit și peste unul 
foarte semnificativ : la în
ceputul anului 1967, direc-

Curios 
și faptul că lui Gradin 
reproșează că rezulta- 
obținute de el în 1967 
doar orientative și nu 

definitive, cînd tema sa are 
ca termen de rezolvare 
anul 1970.

„S-a întîmplat un lucru 
penibil, apreciază prof, 
niv. I. Stănculescu. de 
catedra de geotehnică 
fundații a Institutului 
construcții, mai ales 
Gradin a atacat, fără spri
jinul necesar din partea 
I.C.C.F., o problemă utilă, 
dar nerezolvată pe plan 
mondial". După cum con
sideră și ing. Simion Sesto- 
pali, de la I.P.C.F., care 
anul trecut a fost coleg cu 
Gradin la cercetări și îi 
cunoaște bine lucrările, în 
loc să se țină seama că cea 
mai mare părte a sarcini
lor de plan fusese îndepli
nită, Gradin a fost „criti
cat" exact în domeniul în 
care, din proprie inițiativă, 
își depășise obligațiile.

Investigațiile noastre au 
întîmpinat piedici neaștep
tate. Secretarul științific, 
tov. Ion Remes, care prin 
postul ce îl ocupă are un 
cuvînt important de spus 
în aprecierea corectă a ac
tivității lui Gradin. a evi
tat discuția cu noi și ne-a 
îndrumat către director. 
Dar acesta, ing. Andrei Da
vidovici, a refuzat și el dis
cuția. declarîndu-se dinain
te de acord cu opinia mi
nisterului, care întreprin-

u- 
la 
și 

de 
că

sesizarea redacției. Ne-a 
parvenit într-adevăr un 
răspuns, în termenul legal 
de 40 de zile. El poartă 
însă, spre nedumerirea 
noastră, nu antetul minis
terului, ci cel al Institutu
lui de cercetări căi ferate, 
adică al instituției direct 
implicate. Iar, la sfîrșit, o 
semnătură indescifrabilă, 
alături de ștampila „Cabi
net adjunctul ministrului. 
Ministerul Căilor Ferate". 
Care să fie explicația aces
tei inadvertențe ? Trebuie 
ea căutată în însușirea ne
condiționată a punctului de 
vedere al conducerii
I.C.C.F. ? Sau chiar în re
dactarea răspunsului de 
către aceeași conducere ?...

Oricum, în cele 40 de zile, 
factorii competenți din mi
nister ar fi avut posibili
tatea să efectueze o cerce
tare amplă și temeinică a si
tuației. Din răspuns reiese 
însă că, de fapt, nu s-a în
treprins o anchetă în ade-

vorba de o retrogra
dare (care ar fi o măsură 
disciplinară), ci numai de 
o schimbare de funcție (a- 
dică o măsură organizato
rică). Fiindcă, vedeți dv„ 
la un moment dat cercetă
torii ajung să-și piardă ca
pacitatea de creație; e o 
problemă 
scrie și în 
litate etc. 
mentare", 
tot cercetare, dar... biblio
grafică !

Deci, faptul că a fost în
cadrat într-o funcție cu 
două clase mai mică, pier
derea a 450 de lei la sala
riu, îndepărtarea lui din 
laborator nu constituie o 
sancțiune. Ciudată logică !

Dar Gradin e oare în- 
tr-adevăr un om care nu 
mai are ce căuta în cerce
tare ? Iată ce ne spune ing. 
C. Halchini, de la I.C.C.F., 
care în anii trecuți a cola
borat cu el la unele teme :

despre care se 
presa de specia- 
etc. La „docu- 
el face în fond

două sesiuni de comunicări 
științifice, că a fost trimis 
ca expert la reuniunea de 
Ia Varșovia a O.S.J.D., că 
a fost numit șef de labora
tor, că a acordat asistență 
tehnică direcțiilor regionale 
C.F.R., că a condus două 
teme ce au fost 
favorabil, că și-a 
note foarte bune, 
ne de doctorat.

în argumentarea oficioa
să a „schimbării funcției" 
lui Gradin se omit si alte 
fapte. Se „uită" că în pe
rioada în care a fost 
de laborator, deci și în 
timul an, a contribuit 
înzestrarea institutului 
cîteva aparate proiectate și 
realizate în mare parte prin 
eforturile Iui ; că a contri
buit la proiectarea și con
struirea unor instalații 
complexe care altfel ar fi 
trebuit importate, instalații 
absolut necesare institutu
lui și că tocmai lipsa lor

avizate 
dat, cu 

examc-

șef 
ul-
la
cu

țiile regionale C.F.R. au a- 
plicat cu bune rezultate so
luții propuse de Gradin pe 
baza studiilor făcute în 
1966, fapt pentru care mi
nisterul a aprobat, în sep
tembrie 1967, un premiu de 
6 400 de lei. Din acești bani 
el, Gradin, a primit 
1 400 ! în schimb, șeful de 
secție, ing. V. Roșianu, care 
nu fusese în institut nici 
la data efectuării cercetă
rilor, nici Ia cea a aplicării 
lor, oare nu era de acord 
cu metoda lui Gradin și 
care nu avea dreptul legal 
Ia primă, a încasat o sumă 
aproape dublă.

Se știe că în cercetarea 
științifică progresul nu se 
realizează mergînd din suc
ces în succes. Celebrul fi
zician englez, lordul Kel
vin, scria: „Există un cuvînt 
care caracterizează 
mai încordate dintre 
turile pe care le-am 
cu perseverentă timp

cele 
efor- 
făcut 
de 55

de ani pentru progresul 
științei — acest cuvînt este 
eșecul". „Eșecul" lui Gradin 
a fost considerat însă „fla
grant delict", „suficient" 
pentru înlăturarea sa din 
cercetare, făcîndu-se ab
stracție de toate realizările 
lui anterioare.

„Ghinionul" lui Gradin 
e că a atacat o problemă 
pe care nimeni nu a re
zolvat-o încă, observa 
George Lică, inginer șef 
adjunct al întreprinderii 
de construcții căi ferate. 
Lovindu-1, nu numai lui 
1 se taie aripile, ci și al
tora, care o să-și spună : 
„De ce să mă bag 
domenii noi, încă 
cercetate ? Dacă 
prost ? Dacă pățesc ca Gra
din ?. Progresul în știință, 
în tehnică, nu se poate însă 
realiza cu asemenea menta
lități".

După opinia noastră, în 
cazul ing. Gradin interese 
îndoielnice au ajuns să pre
valeze asupra datoriei prin
cipale a conducerii secției 
și a institutului — de a 
controla, de a îndruma și 
sprijini cu toate puterile 
eforturile cercetătorilor, o- 
rientat.e spre rezolvarea u- 
nor probleme de mare in
teres pentru exploatarea 
rețelei feroviare. Este inex
plicabilă și pasivitatea cu 
care a privit organizația 
de partid din institut aceas
tă chestiune, deși roiul ei 
ar fi fost de a lua atitudine 
hotărîtă împotriva abuzu
lui si de a contribui la in
staurarea unui climat priel
nic cercetării științifice. 
Credem că forurile în drept 
ar trebui să studieze cu 
maximum de seriozitate 
cazul inginerului Gradin, 
veghind la instituirea unor 
condiții normale de lucru 
în I.C.C.F. și analizînd ac
tivitatea institutului sub 
aspectul organizării muncii 
științifice 
orientării 
mele cu 
tante.

în 
ne- 
iese

și, în special, a 
ei spre proble- 
adevărat impor-
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ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

Manifestare a inițiativei
și responsabilității colective
Uzina „Republica" din București este admis.

și prosperității 
cooperativei agricole

An de an în cooperativele agricole 
se alocă sume tot mai mari pentru 
creșterea avutului obștesc — factor 
esențial al dezvoltării economice 
continue a acestora. Esențial este 
însă ca sumele alocate la fondul de 
acumulare, sursa principală în spc'i1- 
•irea avutului obștesc, să fie folo

site gospodărește, cu maximum de 
eficiență economică, pentru dezvol
tarea acelor sectoare de producție 
care au cele mai bune condiții în 
gooperativa respectivă. în același 
timp, în fiecare cooperativă trebuie 
să se acorde o grijă deosebită apă
rării avutului obștesc, să se creeze 
o opinie de masă împotriva celor 
care dovedesc o atitudine de nepă
sare, de neglijență față de averea 
cooperatistă, sau a celor care caută 
să „ciupească" din ea. Experiența 
cooperativei agricole din Bucov, u- 
nitate fruntașă în județul Prahova, 
decorată, pentru rezultatele deose
bite obținute, cu „Ordinul Muncii" 
clasa întîi, este concludentă în a- 
ceastă privință.

De-a lungul agilor, cooperatorii de 
aici au investit mari sume de bani 
pentru dezvoltarea avutului obștesc, 
care de multe ori au întrecut _ pre
vederile statutare. în ultimii doi ani, 
bunăoară, sumele reținute la fondul 
de acumulare au fost de aproape 3 
milioane anual, fapt ce a permis 
cooperatorilor să ridice valoarea 
averii obștești la peste 13 milioane 
lei, să dezvolte puternic, multilateral 
unitatea în care muncesc, .astfel încît 
aceasta să realizeze venituri sporite. 
Aici, fiecare acțiune de investiții a 
fost analizată cu multă chibzuință, 
mai întîi de către consiliul de con
ducere și specialiști și apoi de către 
masa de cooperatori, în adunarea 
generală, Așa s-a procedat, de exem
plu, cînd s-au stabilit măsurile nece
sare pentru dezvoltarea zootehniei, 
a legumiculturii și viticulturii, pen
tru extinderea suprafețelor irigate 
etc. Membrii cooperatori au venit 
cu propuneri și inițiative valoroase 
care au întregit planurile consiliului 
de conducere. în felul acesta au fost 
evitate greșelile, măsurile insufici
ent fondate. în plus, fiecare coopera
tor, cunoscînd bine importanța ac
țiunilor stabilite, și-a adus din plin 
contribuția la ’ realizarea lor în cele 
mai bune condiții.

Drept rezultat, la ora actuală co
operatorii din Bucov dispun de un 
sector zootehnie bine dezvoltat, de 
o grădină de legume pusă la punct, 
care în 1967 a adus mai mult 
de jumătate din totalul veniturilor 
realizate de cooperativă în anul res
pectiv. Totodată, ei irigă cu rezul
tate bune 240 de hectare teren, folo
sind apa din puțurile forate, dispun 
de peste 100 de hectare de viță de 
vie plantată pe terenurile slab pro
ductive, improprii pentru culturile 
de cereale și plante tehnice. Anul 
trecut cooperatorii din Bucov au 
construit un hectar de seră, obținînd 
în primul ciclu o recoltă de 110 000 
kg roșii și un venit de 1 600 000 lei. 
Grija acordată dezvoltării avutului 
obștesc, hărnicia și priceperea coope
ratorilor au fost răsplătite din plin. 
An de an valoarea zilei-muncă a. fost 
tot mai ridicată, crescînd de la 27 lei 
în 1962, la 45 lei în 1966. în 1987, da
torită unor investiții mai mari, fă
cute îndeosebi pentru construcția 
serei de legume, valoarea zilei-mun
că a fost cu circa 5 lei mai mică față 
de anul precedent. Dar în scurt timp 
fondurile investite vor fi recuperate, 
iar veniturile vor spori continuu, 
ceea ce este în interesul țăranilor 
cooperatori. •

La toate aceste succese contribuie, 
în mare măsură, disciplina ce dom
nește în întreaga activitate a coope
rativei, grija pentru păstrarea avu
tului obștesc. Acest lucru a fost con
firmat și de rezultatele unei recente 
revizii de fond făcute la Bucov de 
uniunea județeană a cooperativelor 
agricole. S-a remarcat faptul că în
totdeauna cînd este cazul (și în ul
timul timp asemenea cazuri sînt tot 
mai rare) consiliul de conducere, 
specialiștii, brigadierii, masa largă 
a cooperatorilor au luat atitudine 
fermă, hotărîtă, împotriva celor ce, 
într-o formă sau alta, au adus pre
judicii avutului obștesc, intereselor 
generale ale cooperativei.

Recent o cooperatoare care lu
crează la grădina de legume a fost 
prinsă furînd ceapă. I s-a tăiat o zi 
de muncă. Conducerea cooperativei 
nu s-a rezumat doar la această măsură 
administrativă. Ea a explicat oameni
lor că dacă fiecare ar lua, după bu
nul plac, cite ceva- din ceea ce se 
produce în comun în cooperativă, 
pagubele ar fi însemnate. Toți coope
ratorii au combătut cu tărie această 
faptă măruntă dar rușinoasă, iar 
cooperatoarea respectivă a primit o 
lecție usturătoare.

Au fost luate și alte măsuri pentru 
păstrarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc. Mult timp mijloacele de tran
sport nu erau utilizate judicios ; se 
produceau defecțiuni, stagnări, se în-, 
registrau consumuri mai mari de car
buranți față de cele admise. Toate a- 
cestea din cauză că șoferii nu erau 
suficient cointeresați să îngrijească 
mașinile și să economisească materia
lele și carburanții. După multe cău

tări și consultări, consiliul de condu
cere a rezolvat problema condiționînd 
retribuția în bani și în natură de nu
mărul transporturilor efectuate și de 
starea de funcționare a autocami
oanelor. Această formă de retribui
re a găsit un ecou puternic în rîn- 
dul șoferilor. Acum ei luptă pentru 
a depăși numărul transporturilor 
stabilite, îngrijesc bine mașinile, în 
așa fel încît ele să fie permanent 
în stare de funcționare, urmăresc 
încărcarea și descărcarea la timp a 
acestora. Asemenea măsuri au fost 
luate și în celelalte sectoare, de 
producție, ceea ce i-a determinat 
pe cooperatori să păstreze și să fo
losească cu mai multă grijă bunu
rile obștești.

Cooperativa din Negoiești, tot din 
județul Prahova, a fost înființată 
în aceeași perioadă cu cea din Bu
cov, a dispus și dispune cam de 
aceleași condiții naturale și econo
mice. Cu toate acestea, aici rezul
tatele sint mult mai slabe. Averea 
obștească abia ajunge la 6 milioane 
lei, valoarea zilei muncă nu a de
pășit 25 de lei etc. Care este expli
cația ? Conducerea cooperativei din 
Negoiești pune această situație pe 
seama fertilității scăzute a terenu
lui și a faptului că, „spre deose
bire' de unitatea lor, cooperativa 
din Bucov s-a bucurat mai mult, 
de la început, de sprijinul statului". 
Acestea nu sînt adevăratele cauze; 
care fac ca la Negoiești cooperativa | 
agricolă să bată pasul pe loc. Poate | 
că, într-adevăr, fertilitatea naturală g 
a solului este mai scăzută. Coope- S 
rativa a dispus însă de mijloace de 0 
fertilizare. De ce nu le-a folosit cu B 
chibzuință, eficient ? Același lucru | 
în ce privește ajutorul statului : el B 
a fost acordat cooperativei din Ne
goiești în aceeași măsură în care 
s-a acordat tuturor cooperativelor 
agricole. Dacă acest ajutor n-a fost 
folosit gospodărește — asta e cu 
totul altpeva.

Cooperatorii din Negoiești au po
sibilități mult mai bune decît cei 
din Bucov pentru extinderea su
prafețelor irigate; pîrîul Leoatul tre
ce chiar prin perimetrul cooperati
vei. Cu toate acestea ei au amena
jat și irigă doar 150 ha. Nu sînt 
bine folosite nici posibilitățile din 
legumicultura. în timp ce coope
ratorii'din Bucov cultivă 80 ha cu 
legume și obțin peste 4 milioane, de 
lei venit anual, cei din Negoiești 
cultivă 150 ha dar realizează un ve
nit de circa 2 milioane de
lei. Rezultate nesatisfăcătoare sînt 
și în zootehnie. Efectivele de ani
male, dar mai ales producția me
die realizată sînt mai mici decît la 
Bucov. Cauza : defecțiunile în orien
tarea acestui sector și atenția in- g 
suficiență acordată îngrijirii ani- H 
malelor? La Bucov, de .exemplu, din g 
cele 340 de bovine proprietate, ob- g 
ștească 240 sînt vaci și juninci, în s 
vreme ce la Negoiești, la un efec- s 
tiv de 516 bovine, revin doar 252 g 
vaci și juninci. Foarte diferită este g 
și producția de lapte : Ia Eucov H 
s-au realizat anul trecut, în_ medie ■ 
de la fiecare vacă furajată, 2 852 h 
litri, iar la Negoiești — doar 1713 g 
litri. în această unitate există de g 
multă vreme 26 vaci neproductive. g

Rezultatele slabe obținute la Ne
goiești au fost determinate și de 
faptul că,. de-a lungul anilor, co
operatorii au alocat pentru dez
voltarea averii obștești sume in
suficiente față de nevoi și chiar 
față de posibilități-, uneori sub limita 
minimă a prevederilor statutare. 
Deci nu întîmplător veniturile la 
ziua-muncă sînt aproape pe jumă
tate față de cele realizate de coope
ratorii din Bucov. In plus, consi
liul de conducere nu a luat din 
vreme măsuri eficiente împotriva 
risipitorilor avutului obștesc. Ceva 
mai mult : el a dat frîu liber de
zordinii, nepăsării, neglijentei și 
risipei, a tolerat sustragerile din a- 
vutul cooperativei. Pentru această 
stare de lucruri au fost înlocuiți 
președintele, unii membri ai consi- g 
liului de conducere și chiar cîțiva H 
specialiști, iar cei care au sustras S 
din avutul obștesc au fost puși să g 
plătească. Dar și acum încă mai sînt țl 
sume importante de recuperat.

După schimbarea conducerii co- H 
operativei s-au creat condiții ca 9 
la Negoiești să se înregistreze. un | 
progres simțitor și rapid, să se. obțină 
rezultate superioare în ce privește 
producția și veniturile. Ceea ce se 
impune este ca organele agricole 
județene, consiliul de conducere și 
cooperatorii, analizînd bine toate 
posibilitățile de dezvoltare a sectoa
relor de producție, să ia cele mai 
indicate măsuri de antrenare a 
masei largi de țărani cooperatori 
în vederea valorificării cît mai de
pline a acestor posibilități. Totodată, 
este necesar a se lua măsuri efi
ciente împotriva acelora care dau 
dovadă de neglijență și nepăsare 
sau risipesc avutul obștesc — bun 
de preț al tuturor cooperatorilor. în 
această privință, adunarea genera
lă — forul suprem de conducere a 
treburilor cooperativei — trebuie să 
fie intolerantă.

Horea CEAUȘESCU

In ultima vreme, noi loturi 
de produse ale industriei 
noastre constructoare de ma
șini au făcut obiectul livră
rilor externe. Astfel, întreprin
derea „Autotractor' a expe
diat, de curînd, 368 semănă
tori pentru plante prășitoare 
de tip SPC-6 în R.P. Bulgaria, 
280 pluguri purtate de tip 
PP-3 — 30 în Iran și R.D. 
Vietnam, precum și 75 batoze 
de porumb de tip EP-6 în 
R.S. Cehoslovacă. De aseme
nea, în baza contractului în
cheiat cu parteneri din R.P. 
Ungară, recent au fost expe
diate primele 85 de cultiva
toare purtate de tip CPU-4, 2, 
din lotul de 500 prevăzute a 
fi exportate în această țară 
în anul curent.

Concomitent, au sosit din 
import o serie de mărfuri 
contractate de economia 
mânească. In 
ța, de pildă, 
cate, printre 
tone minereu
dia, Brazilia și Algeria, peste 
10 100 tone fosfați din Israel 
și 6 S00 tone cauciuc natural 
din Singapore.

ro- 
portul Constern
au fost descăr- 

altele., 43 400 
de fier din In-

(Agerpres)

Caracteristica dominantă a dezba
terilor care au avut loc în adunarea 
reprezentanților de la uzina „Repu
blica" din Capitală o constituie exa
minarea aprofundată, cil un înalt 
spirit de răspundere, a posibilităților 
și resurselor de care dispun secțiile 
de fabricație pentru sporirea pro
ducției de țevi, solicitate tot mai 
mult de economia națională și la ex
port. Din informarea prezentată de 
președintele comitetului de direcție, 
ing. Nicolae Matei, s-a desprins că 
sarcinile de plan pe primul semestru 
au fost îndeplinite și depășite atît 
la producția globală, cît și la pro
ducția marfă. Au fost fabricate peste 
prevederi 1 014 tone țevi finite, iar 
prin gospodărirea judicioasă a mij
loacelor materiale și bănești s-au 
realizat beneficii peste plan în va
loare de 1,7 milioane lei.

Planul de producție pe al 
semestru prevede creșterea 
toare a producției uzinei, atît pe sea
ma utilizării mai bune a capacității 
agregatelor existente, cît și prin in
trarea recentă în funcțiune a noului 
laminor de 6 țoii. Cei care au luat 
cuvîntul la dezbateri au apreciat că 
aceste sarcini sînt pe deplin realiza
bile, fiind necesare însă măsuri ho- 
tărîte pentru lichidarea unor carențe 
bine cunoscute în organizarea și con
ducerea producției.

— Analiza gradului' de utilizare a 
agregatelor arată o situație contra
dictorie în cele două secții princi; 
pale ale uzinei — a spus ing. Mihai 
Sălăjan, șeful serviciului tehnic. în 
timp ce la laminorul de 6 țoii, indi
cii extensivi de utilizare au crescut, 
la cel de 3 țoii s-au redus simțitor 
anul acesta : de la 78 la sută, cît 
erau planificați, la 68,6 la sută. Aici 
au avut loc, după cum se știe, nu
meroase opriri mecanice, electrice, 
tehnologice, care au diminuat mult 
timpul afectat producției.

Referindu-se la aceeași chestiune,

doilea 
simți-

ing. Gheorghe Avram, șeful secției 
laminor de 3 țoii, și ing. Spiru Lia, 
adjunct al șefului secției laminor de 
6 țoii, au arătat că este nevoie să se 
îmbunătățească întreținerea utilaje
lor, cu concursul sporit al specialiș
tilor de la energeticul-șef și mecani- 
cul-șef și să se asigure la timp pie
sele de schimb și sculele necesare. 
Ei au propus, de asemenea, să se de
pună eforturi sporite pentru întări
rea disciplinei tehnologice și în mun
că.

Participanții la dezbateri au adus 
severe și principiale .critici condu
cerii uzinei și Ministerului Industriei 
Metalurgice, care, în goana după re
zultate formale, aparente, neglijînd 
calitatea lucrărilor, recurgînd la im
provizații, au raportat punerea în 
funcțiune cu 5 zile mai devreme de
cît termenul planificat a laminoru
lui nou de 6 țoii. Consecințele aces
tei situații sînt plătite acum scump. 
„Noul laminor — a precizat maistrul 
Ion Dobre — produce azi cu inter
mitențe, întrucît nu a fost în între
gime dat în exploatare și nu a fost 
minuțios pus la punct. Ne mîndrim 
că laminorul, construit după proiecte 
și cu utilaje din țară, este de con
strucție modernă, dar instalațiile de 
semnalizare nu funcționează, nu 
există mijloace de cîntărire a mate
rialului înainte și după prelucrare, 
iar sculele și dispozitivele necesare 
producției nu sînt din vreme pregă
tite. Se impune, după părerea mea, 
o revizuire atentă a întregului utilaj 
și completarea cu piesele și apara
tura care s-au defectat în perioada 
probelor tehnologice".

Participanții la dezbateri s-au o- 
prit pe larg și asupra posibilităților 
de îmbunătățire a calității produse
lor uzinei. S-a arătat că în primul 
semestru s-a rebutat o cantitate de 
232 tone țevi, iar declasatele au atins 
8,1 la sută din întreaga producție,

față de 6 Ia sută cît 
„Pierderile provocate de producția 
declasată s-au ridicat în prima ju
mătate a anului Ia 800 000 lei" — a 
spus ing. Gheorghe Oproiu, șeful 
serviciului control tehnic de calita
te. Tehnicianul Petre Mitrache 
a arătat că este nevoie de o 
exigență sporită la expedierea pro
ducției, pentru a evita cazurile, des
tul de dese pînă acum, cînd s-au li
vrat țevi necorespunzătoare calitativ.

în alte sortimente decît cele 
tate, cu minusuri cantitative, 

în cadrul dezbaterilor s-a 
că comitetul de direcție

solici-

arătat 
nu a 

reușit încă să le soluționeze, el nu-și 
face simțită suficient de bine pre
zența în conducerea și organizarea 
producției. S-a subliniat că el tre
buie să găsească modalitățile de a 
lucra ca un 
dinamic.

organ de conducere mai

Nicolae PANT1LIE

Uzina de aluminiu din Slatina

Noua fabrică de plăci fibrolemnoase, intrată de curînd în producție la Complexul de industrializare a lemnu
lui din Bacău

5 ' KT

Avînd un larg caracter-de lucru, 
adunarea reprezentanților salariați- 
lor de la Uzina de aluminiu 
tina a dezbătut și analizat 
activitatea desfășurată de întregul 
colectiv pentru înfăptuirea 
lor pe semestrul I, precum și măsu
rile necesare în perioada următoare 
în vederea îndeplinirii și depășirii 
prevederilor planului anual. în acest 
sens, demnă de reținut este informa
rea prezentată de ing. Constantin 
Spoitu, președintele comitetului de 
direcție, care a oferit o serioasă bază 
de discuții și dezbateri rodnice, de 
propuneri menite să îmbunătățească 
în contirluare activitatea uzinei. Nu 
ne propunem 
rezultatele pe care colectivul uzinei 
slătinene le-a 
primului semestru. Se distinge fap
tul că planul producției marfă vin- 
dută și încasată a fost îndeplinit în 
proporție de 110,3 la sută, iar cel al 
productivității muncii pe salariat de 
circa 113 la sută. Au fost consemnate 
substanțiale reduceri la prețul de 
cost, s-au acumulat importante bene
ficii peste plan.

Participanții la dezbatere, apreciind 
aceste realizări, nu s-au declarat însă 
mulțumiți și au supus activitatea sec
toarelor unei responsabile analize în 
spirit critic și autocritic, formulînd 
reale și valoroase propuneri.' Ing. Ion 
Pctcu, șeful secției electroliză, arăta : 
„Secția pe care o conduc, socotită 
„inima" uzinei, nu a reușit să folo
sească întregul potențial tehnic al in
stalației. De pildă, indicii de utilizare 
a cuvelor sînt sub cei proiectați. 
Scăzut este și randamentul Faraday. 
Două sînt cauzele : insuficienta dis
ciplină tehnologică din partea perso
nalului, precum și modul defectuos 
de întreținere a instalațiilor. Cau
zele ne aparțin și stă deci în puterea 
noastră să le înlăturăm, încît pro
ducția suplimentară stabilită să o 
realizăm riguros".

Reluînd problema întreținerii opti
me a instalațiilor, exploatării lor cu 
înalt randament, inginerul-șef meca
nic. R. Blaha, muncitorii T. Duca și 
I. Cristea au insistat asupra unor as
pecte legate de îmbunătățirea acestui 
compartiment, chemat să asigure 
funcționarea tuturor utilajelor și a- 
gregatelor. S-au analizat, în acest 
sens, măsurile pentru scurtarea ter
menelor de revizii și reparații ale in
stalațiilor, pentru respectarea lor 
riguroasă. „Nu trebuie să se mai re
pete situația din primul 
au accentuat vorbitorii 
realizarea planului de 
dăunat producției". Mai 
sar ca cei însărcinați în 
cu organizarea științifică a produc
ției și a muncii să insiste mai mult 
asupra locurilor de muncă, iar stu
diilor, propunerilor și sugestiilor să 
li se dea un curs operativ, eficient.

„Operativitate și competență se cer 
și în

din Sla- 
profund
sarcini-

să înfățișăm aici toate
înscris în palmaresul

semestru —■ 
— cînd ne- 
reparații a 
este nece- 

uzină

nu 
de 
se

de

de muncă, sublinia Gheorghe Cu- 
relaru, șeful serviciului de aprovizio
nare. Ea este o activitate de primă 
însemnătate și tocmai de aceea tre
buie să fie înlăturate deficiențele. 
Practic, materialele să fie manipu
late și depozitate cu toată grija, 
ca acum, cînd la diferite locuri 
muncă ele sînt aruncate pe unde 
nimerește".

în uzină au loc ample lucrări
extindere a capacității de produc
ție. A fost apreciată ca bună activi
tatea de investiții. De exemplu, pla
nul de punere în funcțiune a unei 
capacități pentru 25 000 tone alu
miniu, a fost realizat anul acesta 
cu trei luni mai devreme. Sporuri 
la producția de metal alb-arglntiu 
s-au prevăzut a se realiza în plus 
chiar în lunile următoare și anume 
8 000 tone aluminiu, în condițiile 
suplimentării economiilor la prețul 
de cost și a volumului beneficiilor.

Gama dezbaterilor a cuprins și 
alte probleme esențiale. De pildă, 
ing. Petre Vartic, șeful serviciului 
C.T.C., a cerut forului tutelar să in
tervină energic pe lîngă furnizorii de 
materiale, pentru a se pune grabnic 
în funcțiune instalația de preparare 
în condiții optime a cocsului, cît și 
pe lîngă Institutul de cercetări meta
lurgice, fiindcă acesta tot amînă de
finitivarea tehnologiei la instalația de 
preparat smoală, de care se ocupă 
de mai bine de doi ani. Iar Nicolae 
Crăciunescu, de la turnul de pastă, 
a prezentat o serie de măsuri con
crete menite să concure la creșterea 
producției de anozi, în așa fel încît 
să se renunțe la 
menea produse.

Comitetului de 
să acționeze mai 
vește întronarea 
vere în muncă.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul ing. Nicolae Lungu, secre
tar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., care a apreciat hotărîrea co
lectivului uzinei de a suplimenta pla
nul producției pe semestrul II cu 
8 000 tone aluminiu. „E un lucru bun. 
Socotesc însă că există posibilități 
și mai mari. Am în vedere faptul că 
o parte din această cantitate a fost 
realizată de pe acum prin ’darea în 
folosință mai devreme a unor capa
cități de producție. înseamnă că nu 
a fost solicitată prea mult contri
buția proprie a uzinei și, ca atare, 
trebuie căutate ^lte rezerve de pro
ducție menite să' stimuleze eforturile 
și strădania colectivului". Ca ur
mare, va trebui să se pedaleze cu 
toate forțele, în primul rînd pentru 
atingerea tuturor parametrilor pro
iectați la care uzina a rămas încă 
datoare, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale de producție.

importul unor ase-

direcție I s-a cerut 
hotărît în ce pri- 

unei discipline se-

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînfeiicazul aprovizionării locurilor

(Urmare din pag. I)

conomiei naționale. Este vorba de 
indicatorii producție-marfă vîndută 
și încasată, livrări pentru export, 
cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă 
vîndută și încasată, fondul total de 
salarii, productivitatea muncii etc. 
Toți acești iridicatori, care reflectă 
în mod mai cuprinzător eficiența ac
tivității economice, au orientat efor
turile colectivului nostru spre utili
zarea cu rezultate superioare a po
tențialului tehnic și uman, a resur
selor materiale, spre fructificarea a 
noi rezerve și posibilități, ceea ce s-a 
concretizat în creșterea producției și 
a productivității muncii, în reduce
rea cheltuielilor de producție și ri
dicarea gradului de rentabilitate a 
întreprinderii.

în discuții s-a relevat necesitatea 
reducerii la strictul necesar a indi
catorilor de plan care se raportează 
de întreprindere. Totodată, s-a des
prins faptul că unii indicatori depar
tamentali de sortiment iși pierd va
loarea atunci cînd nu sînt corelați 
cu cererile beneficiarilor.

Participanții la masa rotundă au 
subliniat că prin trecerea la folosi
rea mijloacelor circulante normate 
în mod global — și nu pe fiedare 
element în parte — s-au creat po
sibilități mai elastice în gospodări
rea acestora, ceea ce a contribuit la 
creșterea eficienței economice. O do
vadă a justeței acestei măsuri este 
că, de la începutul experimentării și 
pînă acum, uzina s-a încadrat în vi
teza de rotație planificată a mijloa
celor circulante. Prin acest sistem de 
finanțare îmbunătățit, întreprinderea 
a putut să-și concentreze stocurile 
în diverse sfere ale producției în 
mod diferit, în raport cu condițiile 
apărute la un moment dat în des
fășurarea fabricației — bineînțeles, 
fără a depăși fondurile totale ce îi 
sînt puse la dispoziție. Binevenită a 
fost considerată și prevederea din 
instrucțiunile Băncii Naționale care 
îndreptățește- organele bancare ope
rative să aprecieze, în unele împre
jurări excepționale, oportunitatea 
menținerii unor limite de credite 
sporite în raport cu modul în care 
își îndeplinește întreprinderea indi
catorii de bază în mod curent.

— După părerea noastră — a apre
ciat tov. Voicu Gorunescu, șeful 
serviciului financiar — nu s-a re
nunțat, mal ales datorită rutinei, la 
anumite prevederi care încarcă apa
ratul bancar de control și mențin în

întreprinderi preocupări pentru pro
bleme minore, lipsite de importanță. 
Citpz în acest sens definirea noțiu
nii de imobilizări, universal valabi
lă la toate întreprinderile, indiferent 
de ciclul de fabricație sau natura 
producției, ori unele dispoziții din 
sfera decontărilor, care substituie 
banca organelor de conducere ale în
treprinderilor, cărora le este interzis 
a conveni direct în -unele domenii, 
cum sînt accelerarea decontărilor, 
penalizări, reglări bilaterale în do
meniul refuzurilor sau custodiilor și 
altele. Din aceste motive, în relațiile 
întreprindere-bancă nu s-au putut 
înregistra prea mari schimbări în 
perioada experimentării.

Discuții interesante au suscitat și 
problemele legate de formele expe-

nului de export pe anul 1967, recent 
s-au acordat premii în sumă de 
1 394 000 lei colectivelor de la fabricile 
de locomotive, motoare, transforma
toare și altor salariați care și-au 
adus contribuția în acest domeniu. 
In legătură cu' fondul de premiere 
aferent depășirii sarcinilor de livrări 
la export, tov. Nicolae Lefter, con- 
tabilul-șef al uzinei, a ținut însă să 
precizeze următoarele :

— Efectul stimulativ al acestui 
fond ar.fi și mai puternic dacă s-ar 
găsi o soluție mai operativă de a- 
probare a lui de către organele cen
trale. întocmirea documentației nu
mai după expirarea anului de plan, 
centralizarea tuturor realizărilor pe 
ministere și, în final, pe economie 
și avizarea lor de către o serie de

făcut o amplă lucrare pentru depis
tarea sumelor care, conform circu
larei respective, nu se consideră că 
s-ar datora efortului propriu. Dar 
nici după această lucrare, fondul de 
premiere de pînă la 50 la sută din 
economiile realizate peste plan, la 
cheltuielile de producție, prin efort 
propriu, nu a putut fi totuși Consti
tuit, deoarece — prin precizările co
mune elaborate de cele cinci organe 
centrale pentru aplicarea hotărîrii 
care reglementează experimentarea 
— s-a condiționat recunoașterea e- 
conomiilor suplimentare de „îndepli
nirea producției planificate la sorti
mentele comunicate de organul tu
telar". Or, după cum s-a arătat mai 
înainte, uzina nu a realizat în 1967 
două subsortimente departamentale.

Măsurile au fost binevenite, eficiența 
economică a întreprinderii a crescut

rimentale de cointeresare materială 
a salariaților în sporirea eficienței 
activității economice. Participanții la 
masa rotundă au scos în evidență 
faptul că folosirea fondului de 1 la 
sută din totalul fondului de salarii 
și pentru stimularea operativă a per
sonalului tehnico-administrativ a ac
ționat cu efecte pozitive asupra efi
cienței producției. Numai în trimes
trul IV al anului trecut și in trimes
trul I al anului curent s-au acordat 
din acest fond, pentru activitate 
deosebită, premii în valoare de 
649 000 lei unui număr însemnat de 
"muncitori și salariați tehnico-admi- 
liistrativi. Au fost recompensate în 
mod operativ realizări excepționale 
concretizate în executarea în avans 
a unor comenzi urgente și pentru 
diverse șantiere de importanță deo
sebită, proiectarea și punerea în 
funcțiune a unor utilaje, concepe
rea unor dispozitive de mare randa
ment și altele. Pentru depășirea pla-

organe centrale a făcut ca, pentru 
o producție livrată suplimentar la 
export încă din trimestrul III 1967, 
să se acorde premii abia în luna 
iunie 1968.

Discuțiile au continuat apoi pe 
problemele legate de stimularea eco
nomiilor suplimentare — obținute 
ca urmare a efortului propriu al în
treprinderii pentru reducerea chel
tuielilor maxime planificate la 1000 
de lei producție marfă vîndută și 
încasată — și care se materializea
ză într-un spor de beneficii.

— Prevederile cuprinse în circula
ra 25426/67 a Ministerului Finanțelor 
și Băncii Naționale, în legătură cu 
stabilirea efortului propriu al între
prinderii — spunea contabilul șef al 
uzinei — nu sînt îndeajuns de bine 
precizate, fapt care dă Ioc la inter
pretarea lor în mod diferit de că.tre 
organele care efectuează verifica
rea. Pentru a evidenția economiile 
și beneficiile peste plan, în uzină s-a

Deși s-au făcut numeroase interven
ții atît prin forul tutelar, cît și prin 
organul local al Băncii Naționale, 
abia recent a fost rezolvată proble
ma prin acordarea unei aprobări de
rogatorii de către cele cinci organe 
centrale pentru situația din anul 
trecut.

în concluzie, din discuțiile la „masa 
rotundă" se desprind suficiente e- 
lemente care atestă că la uzina „E- 
lectroputere" măsurile supuse ex
perimentării și-au atins în mare mă
sură scopul, concentrînd eforturile 
colectivului într-o activitate econo
mică cît mai eficientă, în concordan
ță cu nevoile reale și interesele în
tregii economii naționale. Am reținut 
cîteva dintre propunerile mai im
portante care s-au făcut pe parcur
sul discuțiilor :

• să se creeze posibilități mai larg! 
întreprinderilor de a conveni în mod 
direct în problemele de contractări

și renunțări la contracte, în sensul 
de a putea rectifica — eventual cu 
acordul ministerului economic de 
resort — nivelul unor indicatori in
termediari, cum ar fi sortimentele ;

• în legătură cu folosirea mai 
bună a specialiștilor de înaltă cali
ficare și cu mare experiență, care 
sînt deosebit de utili în activitatea 
de proiectare, cercetare, organizare 
(ca ingineri, cercetători, economiști), 
unde aportul lor personal este mai 
mare chiar decît într-o funcție de 
răspundere, să se acorde întreprin
derilor dreptul de a-i salariza prin 
excepții pînă la nivelul unor cadre 
de conducere cărora li se subordonează ;

o actualele reglementări privind 
determinarea economiilor și benefi
ciilor din efortul propriu să fie îm
bunătățite, în sensul de a se renunța 
la condiționarea în totalitate a con
stituirii fondului de premiere de alte 
criterii în afară de sporirea eficien
ței, prevăzîndu-se în schimb elimi
narea sporului de eficiență datorat 
nerealîzării obligațiilor contractuale;

• să se aplice pentru nerealizarea 
eventualelor condiții suplimentare 
(sortimente) unele reduceri penali
zatoare, care să fie lăsate în compe
tența ministerelor economice de re
sort, cele mai în măsură șă cunoască 
și să aprecieze situația întreprinderilor ;

O în domeniul finanțării între
prinderilor, ar fi bine să se lărgeas
că drepturile băncilor de a acorda 
credite întreprinderilor. actualele 
prevederi de creditare fiind limi
tate. Elementul primordial ce trebuie 
avut în vedere la acordarea credi
tului ar trebui să fie garanția lichi
dării stocului și intrarea în normal, 
prin folosirea lui în producție — și 
nu obiectivitatea creării lui ; ar fi 
nimerit să se studieze posibilitatea 
ca, în raport cu gradul de vinovăție 
al întreprinderii, să se diferențieze 
nivelul dobînzii cu care se acordă 
creditul.

Sînt propuneri pe care cadrele de 
conducere ale uzinei le aduc în 
atenția forurilor în drept, pentru a 
fi examinate. Neîndoielnic, continua
rea experimentării pînă la sfîrșitul 
acestui an va permite ca, prin per
fecționarea și aprofundarea aplicării 
măsurilor, să se desprindă elemente 
și mai concludente pentru aprecie
rea eficienței lor.

i
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e Viva Marla : PATRIA — 10; 12,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
o șapte oameni de aur: REPUBLICA — 9; 11; 13; 
15; 17; 19,15; 21,30, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20.15, CIRCUL DE STAT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIONUL DINAMO —
20,15.
© Moștenirea lui Achile : LUCEAFĂRUL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, GRADINA DOINA —
20,15.
o Piramida zeului Soare : FEROVIAR — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45, EXCELSIOR — 8,30; 10,30; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
e Judecata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19. 
la grădină — 20,30.
e Duelul lung : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,30, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.

0 El Dorado : LUMINA — 9—15,45 în continuare'; 
18,15; 26,45, BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20,30. 
0 Studiu despre femei : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 program pentru copii : DOINA — 9; 10.
0 Obsesia : UNION — 15,30; 20,30.
O Mondo cane : TIMPURI NOI — 9—20 în conti
nuare.
0 Aventurierii : SALA CINEMATECA — 10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21, GRIVIȚA — 9,15; 12; 15,15; 18; 20.45, 
TOMIS — 9—15 în continuare ; 17,15; 19,30, la grădină 
— 20.30, FLAMURA — 8,45; 11; 13,15: 15,30; 18; 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 10; 15,30; 17.45; 20.
O Inimă nebună... nebună de legat : DACIA — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45; 21, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
O Un dolar găurit : UNIREA — 10; 15,30; 18, la gră
dină — 20,15, RAHOVA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
0 Alegere de asasini : LIRA — 15,30; 18, Ia grădi
nă - 20,15, VOLGA - -- ............................... -
ARTA — 9,30—15,30 
grădină — 20.
0 Prin Kurdlstanul
15; 17,30; 20.
0 Vicontele plătește
18; 20,30, AURORA
20, la grădină — 20,30.
« Hiroșima, dragostea mea : COTROCENI — 
18; 20,30.
O Taffy șl vînătorul : FLOREASCA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA -

— 9; 11; 13; 15; 18,15; ■ 20,30,
în continuare ; 17,45; 20.30, la

sălbatic : DRUMUL SĂRII —

polița : GIULEȘTI — 10;
— 8.45; 11; 13,15; 15,30;

Tendințe care
alterează
autenticitatea
mor frumuseți
folclorice

<•

• Cînd tu nu ești : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
e Prietenele : MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30.
O Freddy, lovește tu lntîl : POPULAR — 15,30; 18; 
20,30.
o Oscar ; MUNCA — 15; 17,30; 20.
O Eddie Chapman, agent secret : VITAN — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20.15.
A Intre noi : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Pasărea timpurie : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 
o Jenia, Jenlclka șl Katiușa : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Un bărbat șl o femeie : PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
O Zile de vară : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
o Ea va rîde : PACEA — 15,45; 18; 20,15.

a Muzeul „Fr. Storck șl Cecilia Cuțescu-Storck) : 
Ce vorbesc statuile noaptea" (spectacol de sunet 
și lumină) — 20,30; 21; 21,30.
e Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema 
Palace" — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (în sala Savoy ■ Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

iI

Populația din județele nordice 
și-a făurit un costum original, 
și-a creaț unelte și ustensile 
cu amprenta unei frumuseți sobre, 
și-a construit casa și a îmbogățit in
teriorul ei cu un remarcabil simț al 
esteticului, a însuflețit lă modul 
simbolic arta obiceiurilor și a dati
nilor, totul purtînd amprenta unui 
proces de cizelare și decantare, de 
concentrare spre o maximă sobrie
tate.

Toate aceste elemente definitorii 
ale vieții de fiecare zi a poporului 
nu pot să lipsească din manifestă
rile artistice care își propun să adu
că pe scenă crîmpeie din existența 
satelor noastre. Spectacolului folclo
ric. de pildă, îi sînt caracteristice, 
sau ar trebui să-i fie proprii, au
tenticitatea tuturor elementelor a- 
mintite. naturalețea și prospețimea, 
ineditul unor fapte care ar merita 
puse în valoare. Discutînd despre 
specificul său. despre elementele a 
căror autenticitate ar trebui păstra
tă cu neabătută grijă, este necesar 
să ne referim în primul rînd la 
costumul popular. Aceasta deoarece 
se observă de mai multă vreme că 
utilizarea pe scară largă a materia
lelor textile produse de fabrici a în
lăturat încetul cu încetul portul 
popular din anumite zone. Chiar și 
’oătrînii satelor care în tinerețe mai 
purtau costumul tradițional au adop
tat în ultimul timp hainele de 
„tîrg“. Iată de ce artiștii amatori, 
dansatori, coriști, soliști Instrumen
tiști și vocali de muzică 
poartă uneori un costum care 
păstrează întru totul 
nală.

Fie că vestmîntul 
de la magazinele de 
că se confecționează 
n amîndouă cazurile 

cele mai multe ori, 
îste viciat prin împrumutul 
nodele din alte zone etnografice ale 
tării. în județul nostru, mulți direc
tori de cămine culturale confecțio- 
îează costume pentru artiștii ama
tori din localitate la cooperativele 
meșteșugărești din Rădăuți (județul 
Suceava), deoarece costumul din 
Bucovina e frapant și îneîntător și, 
cum e și normal, meșteșugarii res- 
oectivi nu pot face iia, cămașa băr- 
oătească, bundița, decît după mode- 
'ul celor din Bucovina, singurele 
nodele pe care le cunosc, și le lu
crează din tată în fiu. Și atunci 
lesne întîlnești pe scenele cămine- 
or culturale din jurul Dorohoiului, 
ie pildă, interpreți amatori îmbră- 
cați în vestmînt bucovinean.

Pentru punerea în valoare a por
ului traditional în viata artistică a 
țațelor, în așa fel încît fiecare spec- 
acol al amatorilor să fie și o paradă 
mtentică a costumului popular, e 
iecesar să se pornească la ac- 
.iuni imediate, cofnpetente si ener
gice. Mai întîi, se pune problema 
cercetării din punct de vedere etno- 
:rafic a zonei județului Botoșani 
:ub toate aspectele. îmbinînd forțele 
te la centrul de județ cu Jorțele lo
cale. în această 
iei populare a 
i-au propus să 
ortele capabile 
■e este specific-----  ----------- —
lănene. în prezent, specialiștii de la 
centrul de județ (etnografi, folclo
riști, profesori, artiști plastici cerce- 
ează anumite zone. în care se mai 
iot găsi costume tradiționale păstra- 
e de bătrînii satelor, studiază cu 
itentie fotografii vechi în care apar 
ărani îmbrăcat! în costumul de 
idinioară. .discută cu intelectualii 
nai vîrstnici ai satelor, cu țăranii 
■are pot pune la îndemîna celor 
nteresati date și informații menite 
;ă lumineze problema cercetată. In
tenționăm, de asemenea, să antrenăm 
■nvățătoarele care au lucrat ani de 
sile într-un sat să alcătuiască unele 
colecții de motive, altițe, cămăși, de
sene executate după vestmintele bă- 
rînești. prin răscolirea unor lucruri 
jăstrate în sipete vechi, prin discu
țiile cu- bătrînii și investigarea a tot 
ceea ce este autentic în îmbrăcă
mintea purtată de oamenii locului.

Pentru o confecționare cît mai 
puțin costisitoare a costumelor, 
pînza de casă, țesută în stative, ca 
și executarea pieselor (iia, cămașa 
bărbătească, itarii. brîul. catrinta) se 
oot face în sat de către femei pri
cepute. meștere în lucrări de ase
menea gen. respectîndu-se fără în
doială motivele și cromatica rezul
tate din cercetările anterioare. Pen
tru a stimula procesul dș reînviere 
a confecționării costumelor se pot 
întemeia. acolo unde este posibil, 
cercuri de cusut sau se pot reor
ganiza pe nedrept uitatele șezători 
și clăcl.

populară 
nu 

linia tradițio-

este cumpărat 
artizanat, fie 
pe plan local, 
se observă, de 
că autenticul 

după

direcție. Casa crea- 
iudetului si Muzeul 
adune în iurul lor 
să reevalueze ceea 

artei populare boto-

Autenticitatea spectacolelor folclo
rice nu este însă conferită doar de 
costumele interpreților. Marile an
sambluri care transmit mesajul u- 
nei anumite zone sînt datoare să 
acorde aceeași atenție și scenogra
fiei, care, în aceeași măsură, trebuie 
să promoveze elementele specifice, 
autohtone, să utilizeze o recuzită 
purtînd girul autenticității.

Cercetarea interiorului unei case 
țărănești, a arhitectonicii, a curților 
țărănești, a obiectelor de uz casnic, 
a ștergarelor si covoarelor. a blida- 
relor și culmilor, pe care țăranii 
odinioară îsi puneau îmbrăcămintea, 
cît și o cercetare a unor elemente 
etnografice mai noi poate duce la 
realizarea unui spectacol cu puter
nică tentă locală, original, inedit.

Elementele de scenografie, obiec
tele utilizate în spectacol trebuie să 
creeze acea culoare tainică a gîn- 
dirii întru frumos a țăranului ro
mân, ele trebuie să fie produsul u- 
nei creații elevate. Bineînțeles că 
stilul creatorului de cadru sceno
grafic va trebui să urmeze linia 
stilului etnografic local, să comunice 
privitorului semnificația originalității 
si esențelor gîndirii plastice a po
porului

Culoarea în spectacol, realizată și 
prin diversitatea formelor artei 
populare, trebuie să fie plină de li
rism. să cuprindă în ansamblul ca
drului frumusețea, spontaneitatea și 
atmosfera vie a frumosului, dar și 
a adevărului. Nu • trebuie neglijată 
nicidecum latura practică a lucruri
lor. adică aplicabilitatea obiectelor 
concepute. Sugerarea existentei unei 
curți țărănești, a unei case, a unui 
interior va servi cu atît mai mult 
spectacolul, cu cît va urma o simbo
listică limpede. De aici, necesitatea 
căutării autenticității nu numai în 
decorație, ci și în însăși forma di
verselor obiecte. Este cunoscut fap
tul. că si cele mai comun" dintre 
obiectele din gospodăria țăranului 
poartă amprenta unei tendințe că
tre cizelare Capetele grinzilor de 
la case, cerdacul, țepușele de pe 
acoperișul caselor, seîndura lucrată 
în traforaj care acoperă capetele 
grinzilor și muîte alte -elemente 
compun gospodăria țărănească 
însemnele simțului practic dar si 
al frumosului.

Se pune problema utilizării 
discernămînt a acestor factori Pen
tru ca spectatorul să aibă sentimen
tul cert al specificului local. Chiar 
dacă porțile maramureșene îneîntă 
pe un scenograf, chiar dacă arhitec
tonica unei 
sau a stîlpilor 
rul plastic al 
ric din zona 
trebuie în nici un caz să se lase 
furat de farmecul artei populare din 
alte zone De mai mare importantă 
este să găsim acel cadru adecvat, cu 
personalitate si echilibru, decît să 
utilizăm imixtiuni care, de la prima 
vedere, lasă impresia unor lipituri.

Cînd e vorba de prezentarea unui 
spectacol folcloric ,în aer liber, e 
preferabil să renunțăm la orice în
cropiri si să lăsăm natura să respire 
în voie, fără să o obligăm să accep
te eșarfe, coloane si motive rombo
idale care merg oriunde.

în ansamblurile folclorice de da
tini si obiceiuri, unde participarea 

■ diverșilor factori are .un specific 
aparte, unde instrumentele folclori
ce. costumația specifică si originală 
a oamenilor, vestimentația caprelor, 
a căiutilor. a alaiurilor 
creează acel farmec inedit și 
neconfundat de la o zonă folclorică 
la alta, e de datoria celor care con
cep un asemenea spectacol să echi
libreze structura acestuia, să impri
me o motivație interioară a ansam
blului. astfel încît să se evite peri
colul unei aglomerări a scenei de 
dragul spectaculosului care nu este 
propriu artei noastre populare 
Simplitate, nu efecte exterioare, 
fluență și respectarea adevărului 
etnografic, nu emfază și montări 
scenografice încărcate, naturalețe, 
nu paradă de idei livrești, iată cî- 
teva din elementele care trebuie 
păstrate atunci cînd se concepe un 
spectacol folcloric.

Este neîndoielnic că procesul de 
valorificare, de aducere în scenă a 
autenticului etnografic nu e simplu 
si necesită o continuă căutare, dis
cernămînt. competentă si 
din partea tuturor celor 
care, mai presus de orice, 
tori să respecte adevărul.

15,30;
17,45;

15.30;

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

de

du

de

Festivalul Mondial al Ti
neretului șl Studenților de 
la Sofia, o Concertul lau- 
reaților concursului de ctn- 
tece de estradă ; 0 Rezu
matul filmat al principa
lelor manifestări.

— Parada vedetelor. Cu Ju
liette Greco, Mahalle Jack- 
son, Vico Torriani, Isabelle 
Aubert și surorile Kessler.

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii pro

gramului I.

— Ora exactă. Cum 
vremea. Gimnastica 
înviorare.

— Film pentru copil „Pi
nocchio" — producție a 
studiourilor italiene.

— TV. pentru elevi. Consul
tații la matematici (baca
laureat). Tema : Procesul 
de gîndire în probleme de 
geometrie. Prezintă conf. 
univ. Eugen Rusu. 
Ora satului.

12,00 — TV. pentru specialiștii din 
• agricultură. Ciclul „Iriga

ții" — Eficiența economică 
a lucrărilor de irigații. 
Prezintă conf. dr. lng. Ce
zar Nicolau, lng. Nicolae 
Petrescu și lng. Vasile Ba- 
ginschi.,

12.45 — De strajă patriei. In cu
prins : Reportaj în largul 
mării ; Scrisori în viu 
grai ; La rampă „Albatro
sul".

13,15 — Telejurnalul de prînz.
13,30 — închiderea emisiunii 

dimineață.
16,00 — Zlg-zag — telemagazin 

minical.
18,00 — Transmisiuni sportive

1 la Festivalul Tineretului 
de la Sofia, o Atletism (fi
nale) ; o Gimnastică artis
tică.

19.45 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — „Cu bronz și... fără bronz".

Spectacol de varietăți.

— Reporterii noștri în țară 
și peste hotare. In cuprins: 
o „Zodiac" — sat de va
canță pe litoral, lîngă 
Mangalia nord ; 0 Ima
gini din Llege.

— Stele ale baletului sovietic. 
Balerini din Leningrad.

— Telejurnal.
— Seară de teatru „Ziariștii" 

de Al. Mirodan. Interpre
tează un colectiv al Tea
trului Tineretului din Pia
tra Neamț. In distribuție : 
Ion Prog, Teodor Danettl, 
Florin Măcelaru, Carmen 
Galln, Cornel Nlcoară, Ion 
Flscuteanu, Mitică Popes
cu, Radu Voinescu, Ale
xandru Lazăr, Constantin 
Cojocaru, Dan Borcia, 
Elena Caragiu, Mihai Do- 
bre, Boris Petrov, Lauren- 
țiu Nicolau, Mapga Pav- 
lidis. Regla Ion Cojar. In 
pauze : a Desene animate 
„In anul 2001 mașinile vor 
face totul, singure" ; 0 
Filmul documentar „Flori 
pentru litoral".

23,20 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

Este cu putință ca un cadru didac
tic din învățămîntul superior, lipsit 
el însuși de pasiunea investigației 
științifice, să inoculeze studenților 
săi această pasiune, deprinderile 
practice necesare dezvoltării ei 7 
Răspunsul este, evident, nu I Iată de 
ce, chiar dacă facem abstracție de 
alți numeroși factori, deși nu orice 
cercetător trebuie să fie angrenat 
în învățămîntul superior, mi se 
absolut necesar ca orice cadru 
versitar să fie și cercetător.

Directivele C.C., aprobate de 
ferința Națională a partidului, 
Văd, printre altele, dezvoltarea acti
vității de cercetare la catedre, în la
boratoare, precum și înființarea 
unor unități speciale de cercetare 
științifică în cadrul universităților și 
institutelor de învățămînt superior.. 
Se creează astfel condiții pentru fo
losirea mai intensă a potențialului 
de cercetare a cadrelor universitare, 
care pot aduce o contribuție mult 
sporită la soluționarea problemelor 
majore ale economiei naționale, do- 
bîndind în activitatea de investigație 
științifică o eficiență mult mai mare 
decît pînă în prezent. Se prevede, 
de asemenea, înființarea unor centre 
de cercetare pe lîngă catedrele care, 
și pînă acum, în condiții uneori di
ficile, au creat o bază materială co
respunzătoare de investigație știin
țifică, au știut să înjghebeze colec
tive specializate în domeniile respec
tive și au depus eforturi de cerce
tare pentru soluționarea unor teme 
majore, dînd dovezi concrete că au 
capacitatea de a duce la bun sfîrșit 
atari preocupări. La Institutul Poli
tehnic București, de pildă, în acest 
an universitar se vor înființa pro
babil două astfel de centre pe lîngă 
laboratorul de .televiziune 
și laboratorul de tehnologie 
Desigur, pe măsură ce vor 
rate condițiile necesare, pe 
tedrele importante ale învățământu
lui nostru superior vor fi create noi 
și noi centre'de cercetare. O analiză 
tehnico-economică a miilor de pro
cese tehnologice aplicate în țara 
noastră ar permite identificarea unui 
număr atît de mare de teme de cer
cetări aplicative și de dezvoltare — 
pentru a mă referi doar la acestea, 

' deși cercetările fundamentale

Conf. dr. Iosif DRIMUȘ
Institutul Politehnic București

pare 
uni-

Con- 
pre-

în culori 
organică, 
fi asigu- 
lîngă ca-

case din Oltenia 
tentează ne realizato- 

unui ansamblu folclo- 
Moldovei. acesta nu

de iarnă 
de

dăruire 
chemați, 
sînt da-

Prof. Vasile IANCU
director al Casei județene a creației 
populare-Botoșani

Piatra Neamț

Expoziție de pictură și grafică

Mircea TOMUȘ

a mișcării re- 
democratice

început mon- 
Columnei lui

de Eminescu și Mace- 
donski, de Blaga și Ar- 
gnezi, culm1 ale lirismu
lui românesc, momente 
de răsciuce în poezia 
noastră . (cum de altfel 
Călinescu iși intitulase 
sugestiv capitolul despre 
Eminescu din .Istoria li
teraturii române") vom 
găsi pe Alecsandri, Coș- 
buc sau Minulescu, scrii
tori a căror valoare a

și diversificarea 
noastre în con- 
păstrării unui 

prooriu. Deschi-

zentativ și permanent.
Caracteristic pentru 

viziunea de critic și is
toric literar a lui Mir
cea Tomuș devine mo
dul în care el înțelege 
să stabilească o ierarhie 
a valorilor, să desprindă 
contribuția originală a 
fiecărui scriitor. Alături

tistice recunoscute, caută 
sporul artistic adăug't 
patrimoniuluj, nostru poe
tic, specificul creației 
unui scriito- raportat la 
ansamblul literaturii, tra
diții și direcții de dez
voltare, f'liații întîmplă- 
foare sau de structură, 
univers poetic și motive

fost mai viu discutată în 
contradictoriu, uneori 
chiar contestată. Discer- 
nămîniul cr'tic al istori
cului operează selecjia, 
rejinînd doar ceea ce își 
păstrează originalitatea 
și prospețimea ca parte 
integrantă a tot ce are 
mai valoros poezia ro-

liferare. Deși alcătuit din 
studii monografice, volu
mul păstrează în ansam
blul său coeziune și 
continuitate, realizînd ci
nematica diacronică a
poeziei românești, le
găturile ce se stabilesc 
între generațiile de scrii
tori ca 
poeziei 
dijiile 
specific

românească contemporană

mână. Pe bună dreptate, 
acești scriitori sînt consi
derați mereu actuali, 
creația lor îmbogățind 
cu noi tonuri registrul 
sensibilității artistice și 
ei nu pot lipsi din nici 
o ittorie literară care 
judecă obiectiv și știin
țific evolufia liricii noas
tre.

Autorul volumului, 
pornind de la valori ar-

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, 
volutionare și 
din România a 
tarea copiei
Traian, o impresionanta pa
gină de istorie a neamului 

nostru
Foto : M. Cioc

în sălile secției 
de artă a Muzeului 
județean din Piatra 
Neamț s-a deschis 
expoziția de pictură 
și grafică româ
nească contempo
rană, reunind lu
crări ale artiștilor

Aparijia unui volum 
de studii literare, de o 
asemenea amploare și 
diversitate cum este cel 
al lui Mircea Tomuș, ti
părit nu demult in Edi
tura pentru literatură, re
prezintă, desigur, o con
tribuție la eforturile fă
cute în uitimul timp de 
critica și istoria literară, 
pentru studierea valori
lor de prestigiu ale li
teraturii române. Mircea 
Tomuș dovedește, pe 
lingă un simt al nuan
ței, capabil să discear- 
nă din complexitatea 
materialului cercetat 
ceea ce constituie esen
țialul în opera unui 
scriitor, partea care și-a 
dovedit viabilitatea în 
confruntarea cu timpul, 
o capacitate de sinteză 
surprinzătoare : Calitățile 
de analist sini puse — 
și aici se află virtuțile 
cărții — în slujba unei 
cercetări de sinteză, de
oarece, trebuie spus, au
torul realizează cu „15 
poeți” o veritabilă isto
rie a principalelor mo
mente ce au jalonat e- 
voluția poeziei noastre 
în tot ce are ea repre-

I

din întreaga țară. 
Alături de opere 
ale lui Ion Țucules- 
cu, Camil Ressu, 
Henri Catargi sau 
Ion Pacea, în expo
ziție sînt prezente 
lucrări semnate de 
creatori din Moldo-

va, ca Dan Hatma- 
nu și lulia Hălău- 
cescu, care, prin 
realizările lor, au 
devenit prezențe 
valoroase în gale
ria picturii româ
nești.

(Agerpres)

stituie fondul de idei care le ali
mentează — încît numărul de cerce
tători de care dispunem este încă 
departe de a satisface necesitățile, 
iar economiile ce s-ar realiza prin 
aplicarea operativă a rezultatelor ob
ținute ar depăși de zeci și chiar de 
sute de ori cheltuielile aferente lu
crărilor de cercetare.

Prima și cea mai importantă con
diție a succesului noilor centre de 
cercetare universitare o constituie, 
după părerea mea, orientarea preo
cupărilor de investigație spre solu
ționarea problemelor majore ale in
dustriei noastre, ținînd seama de a-

asragiawmiaBS

puncte
de vedere

meliorarea continuă a proceselor 
tehnologice și a produselor în vede
rea scăderii prețului de cost, a lăr
girii bazei de materii prime, cerințe 
esențiale ale realizării unei competi
tivități sporite. Noile centre de cer
cetare universitare nu trebuie să se 
piardă în mărunțișuri, ci să rezolve 
acele probleme care pe baza calcu
lelor tehnico-economice preliminare, 
se dovedesc a fi cele mai rentabile 
și apte de a fi soluționate în timp 
util, cu mijloacele centrului res
pectiv.

în al doilea rînd, este necesară o 
evaluare justă a contractului de cer
cetare. Stabilirea sumei acestuia ar 
trebui să se facă pe baza determi
nării eficienței economice a lucrării 
de cercetare, cuprinzînd cel puțin 
următoarele trei elemente : prețul 
de cost al produsului ce urmează a fi 
fabricat, cheltuielile de cercetare si 
evaluarea cheltuielilor de investiții, 
în numeroase țări, întreprinderile 
particulare sau instituțiile de stat 
încheie .contracte pentru rezolvarea 
unor probleme de cercetare cu insti
tuțiile de învățămînt superior.
• în țara noastră, reglementările re
cente privind utilizarea fondului de 
tehnică nouă permit ca întreprinde
rile industriale să încheie contracte 
de colaborare, în bune condiții, 
cu instituțiile de învățămînt supe
rior. Faptul că 20—40 la sută din va
loarea contractelor de colaborare se 
poate utiliza pentru premierea celor 
care au efectuat cercetarea consti
tuie deci un stimulent pentru înche
ierea unui număr sporit de contracte 
de colaborare și efectuarea unor lu
crări de bună calitate. Contractele 
de colaborare ar deveni însă mai 
eficiente dacă s-ar putea afecta o 
parte pentru achiziționarea de ma
teriale și instalații necesare perfec
ționării bazei materiale de inves
tigații.

Desigur, în condițiile progresului 
accelerat pe care-1 determină ac
tuala revoluție științifică și tehnică, 
cercetătorii trebuie să acorde o aten
ție deosebită factorului timp, eva
luării juste a duratei lucrărilor de 
cercetare. în sinteza chimică organi
că. de pildă, se apreciază că în 1975 
aproximativ 40 la sută din valoare» 
producției-marfă a industriei mon
diale va fi alcătuită din produse fa
bricate pe baza unor procedee nedes
coperite încă la ora actuală. De aid 
decurge că în ritmul actual al dez
voltării, un brevet de invenție pierd» 
în fiecare an circa 20 la sută di* 
valoarea sa. Cercetătorul trebui* 
deci să țină cont de toți factorii car* 
pot contribui la finalizarea cercetăr*' 
în timp util. De asemenea, față de 
cete arătate mai sus este normal ca 
beneficiarul cercetării să impună 
termene cît mai scurte.

în ultimul timp, au fost luate mă
suri importante care favorizează ac
celerarea activității de cercetare. 
Printre acestea se numără și cea pri
vind aprovizionarea unităților de 
cercetare, care se va putea efectua 
în tot timpul anului — fără planifi
carea trimestrială — pe baza nece
sităților ivite pe parcurs. îndepăr- 
tîndu-se astfel o bună parte din pie- I

derea către moderni
tate și universalitate este 
pusă în evidentă cu in
sistentă ca și legăturile 
adinei existente între 
folclor și creația cultă, 
detașarea scriitorilor de 
tiparele exterioare ale 
poeziei populare și pla
sarea în însăși structura
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ei, cum a început Emi
nescu și au continuat Bla
ga și Arghazi. De altfel, 
cu privire la Eminescu, 
Mircea Tomuș încearcă, 
din perspectivă istorică, 
o sinteză polemică, al 
cărei obiect îl constituie 
așa-zisa „prăpastie" din
tre antume și postume 
sau, cum se exprimă cri
ticul, dintre antume și 
laborator. Tocmai po-

dicile birocratice care frînau pînă 
acum desfășurarea operativă a in
vestigațiilor.

N-au fost totuși înlăturate alte im
pedimente aflate in calea folosirii 
optime a factorului timp. De exem
plu, mă voi referi la situația asimi
lării în producție a celor cinci inhi
bitori de coroziune elaborați la In
stitutul Politehnic din București. Țin 
să subliniez, înainte de toate, că da
torită neutilizării în mod corespun
zător a inhibitorilor de coroziune, 
economia noastră națională înregis
trează zilnic pagube de circa 50 000 
de lei. Cu toate acestea, deși proce
sele tehnologice amintite au fost 
depuse încă din iulie 1967 la Ministe
rul Industriei Chimice (care le-a o- 
mologat în luna noiembrie a aceluiași 
an), abia în aprilie a.c. a putut fi 
găsită întreprinderea căreia să ,i se 
poată încredința construirea stației- 
pilot producătoare. Dar pînă la asi
milarea în producție mai este cale 
lungă. După stabilirea amplasamen
tului. urmează elaborarea unui stu
diu tehnico-economic, a proiectului 
tehnic și de execuție, urmează con
struirea utilajului, montarea aces
tuia. probele tehnologice ale pilotu
lui productiv, fabricarea cîtorva 
zeci de tone din cei cinci inhibitori, 
încercarea acestora în condiții in
dustriale. stabilirea parametrilor de 
fabricație, studiul tehnico-economic 
al instalației industriale, proiectul 
tehnic si cel de execuție, construi
rea utilajului, montajul, probele teh
nologice și. în fine... producția. A- 
vîncl în vedere că fiecare dintre aces
te faze comnortă. cnnfo’—n sistemului 
actual, omologări la diferite forufl, 
credem că nu vom avea o producție 
industrială de inhibitori înainte de 
4—5 ani I Și între timp, dună cum 
am arătat, neutilizarea inhibitorilor 
de coroziune provoacă pagube în
semnate Soluția ?

Pentru grăbirea finalizării cercetă
rilor, omologările ar trebui efectuate 
la nivelul consiliilor tehnice din în
treprinderi, fără a se mai recurge la 
foruri înalte, ceea ce ar grăbi asi
milarea în producție. De asemenea, 
cercetătorii și tehnologii din între
prinderi — luînd, bineînțeles, toate 
măsurile de precauție — ar trebui 
uneori să sară peste anumite faze 
intermediare. în țările industriale a- 
vansate se practică. în mod curent, 
pe o scară din ce în ce mai largă, 
trecerea proceselor tehnologice care 
au un calcul tehnico-economic pre
liminat foarte favorabil, direct din 
faza de laborator în cea industrială. 
Deficiențele de proiectare si cete 
care apar ulterior în funcționarea 
întreprinderii industriale sînt com
pensate eu prisosință prin faptul că 
produsele respective intră în pro
ducție cu 3—4 ani mai devreme.

Dacă în cazul construirii unei în
treprinderi industriale sînt necesare 
numeroase omologări pentru a înlă
tura riscurile aplicării la scară mare 
a unor tehnologii si soluții necores
punzătoare. în instalatii-nilot sau 
pilot productiv, dimpotrivă, aceste 
riscuri trebuie asumate, ele cores- 
punzînd unor eventuale pagube, cu 
mult mai mici decît cble cauzate de 
întîvziereo masivă a introduc»"’" teh
nicii noi. Tată de ce cred că 
este necesară o simplificare sub
stanțială a formete" birocratice, care 
stan în calea realizării experimen
tărilor ce preced aplicația indiistrte- 
!•". în caz contrar, riscăm ca lucrări 
de cercetare de mar» vaiere in >"•> 
moment dat să se- uzeze din punctul 
de vedero al noutății tehnice, fondu
rile cheltuite în cadrul contracte’or 
de colaborare să se IroronqcK i-r 
cercetătorii să nu-șl vadă aplicate 
în practică rezultatele lucrărilor 
elaborate.

înființarea centrelor de cercetare 
în cadrul învătămîntului superior ri 
posibilitatea de a utiliza o bună 
parte din fondurile provenite din 
contractele de cercetare pentru în
zestrarea laboratoarelor și pentru 
ridicarea nivelului cunoștințelor ca
drelor de cercetare prin speciali
zare, ar avea drept rezultat o dez
voltare a acelor centre care au știut 

aleagă temele dintre proble- 
majore ale industriei, să 
în mod corespunzător

le re- 
și la

schițat mai sus doar citeva 
ce se

să-și 
mele 
zolve 
timp.

Am
aspecte privind perspectivele 
deschid noilor centre de cercetare 
universitare, chemate să aducă o 
contribuție substanțială la valorifi
carea superioară a resurselor econo
miei naționale.

lemizînd cu teoretiză
rile extreme, Tomuș a- 
firmă un punct de vede
re echilibrat, bazat pe 
studiul atent al creafiei 
eminesciene. Autorul a- 
mendează opinia după 
care poezia lui Eminescu 
matchează in antume un 
prcces general de invo-

NOTE DE LECTOR

a

lufie și de restrîngere a 
lirismului. Prin cerceta
rea de ansamblu a crea
ției eminesciene, Mircea 
Tomuș 
ditajia 
erotică 
fapt o
sului poetic și totodată 
un continuu proces de 
perfecționare artistică.

„15 poefi” configu
rează arborele genealo-

consideră că me- 
filozofică și lirica 

reprezintă de 
lărgire a univer-

gic al poeziei românești, 
relevînd diversificarea 
treptată produsă în a- 
cest domeniu. Mircea 
Tomuș folosește o me
todologie adecvată fie
cărui scriitor, cea mai 
indicată pentru a găsi 
drumul direct către e- 
sența operei literare. U- 
neori însă, în discutarea 
creafiei unor poeți, cum 
ar f; Bacovia, abordarea 
liricii acestuia numai din 
perspectiva descenden
ței eminesciene, indife
rent că aceasta este de 
structură, limitează înțe
legerea universului de 
viață și artistic cu totul 
aparte el autorului 
„Plumbului”, diminuează 
peisonalitatea și origina
litatea operei bacoviene.

Cu toate că autorul 
trece uneori peste etape 
întregi din dezvoltarea 
unui scriitor, el rămîne 
totuși consecvent princi
piului inițial, acela de a 
găsi liniile d'recfoare de 
dezvoltare a literaturii 
române, supunînd întot
deauna partea, nuanța, 
întregului.

Emil VASILESCU
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\ORDINUL 
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
La 4 august sărbătorim Ziua Marinei Republicii Socialiste România 

— expresie a cinstirii tradițiilor marinărești ale poporului nostru, a 
prețuirii acordate marinarilor români pentru activitatea neobosită, 
curajul și abnegația de care dau dovadă în munca ce o desfășoară.

Profund devotați poporului, partidului și guvernului, marinarii mili
tări își perfecționează neîncetat pregătirea lor de luptă, politică și de 
specialitate, fiind gata oricînd să apere cu strășnicie apele teritoriale și 
litoralul țării și, împreună cu ceilalți militari ai forțelor noastre armate, 
înfăptuirile socialiste, independența și suveranitatea națională a patriei.

Pe mările și oceanele lumii, marinarii flotei comerciale poartă cu 
cinste pavilionul tricolor la mii de kilometri depărtare de patrie, ca o 
întruchipare a participării crescînde pe plan mondial a României la 
schimbul de valori materiale; muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
șantierele navale și din porturi obțin realizări de prestigiu în construcția 
de nave moderne, în dezvoltarea transporturilor maritime și fluviale.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit personalul Marinei militare, pe 
marinarii flotei comerciale, pe toți constructorii și proiectanții de pe 
șantierele navale, pe muncitorii din porturi, și le urez noi succese în 
muncă.

In cinstea Zilei Marinei Republicii Socialiste România,

ORDON:

La 4 august 1968, în garnizoana Mangalia se vor trage, în semn de 
salut, 21 salve de artilerie.

Trăiască Marina Republicii Socialiste România !
Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al 

poporului, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România! ,
ministrul Forțelor Armate

. ale Republicii Socialiste România,
general-colonel 
ION IONIȚĂ
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cadru corespunză- 
civilizației socia-

sîntem martorii 
uriașe pe care

nilor muncii un 
tor exigențelor 
liste.

Am fost și 
transformărilor
orașele și satele patriei noastre 
le-au cunoscut în privința asigu
rării condițiilor de locuit, a dotă
rilor socîal-culturale și edilitar- 
gospodărești. Noile cartiere de lo
cuințe cuprinzînd aproape 7 000 
apartamente, numeroasele edificii 
social-culturale construite în ulti
mii ani dau străvechiului nostru 
oraș înfățișare tinerească, de 
nerecunoscut".

„Sîntem conștienți — se arată în 
telegramă — de faptul că creșterea 
numărului locuitorilor din mediul 
urban ridică încă probleme serioa
se în ceea ce privește asigurarea 
unor condiții bune de locuit 
pentru întreaga populație. Dar în

același timp, avem ferma convin
gere că noile măsuri adoptate pri
vind lărgirea gamei de tipuri de 
apartamente, reducerea prețului la 
unele 
mult 
rării 
unui 
care 
telor

Ne exprimăm recunoștința fier
binte și atașamentul nostru neclin
tit față de Comitetul Central al 
Partidului, față de dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, pentru politica înțeleap
tă promovată de partidul și sta
tul nostru atît pe plan intern cît 
și pe plan extern, politică ce a- 
sigură avîntul neîntrerupt al pa
triei noastre pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste și contribuie 
la întărirea forțelor păcii și pro
gresului în lume

categorii ■ creează posibilități 
mai largi în vederea asigu- 
într-un timp mai redus a 
număr sporit de locuințe, 

să satisfacă cerințele diferi- 
categorii de oameni ai muncii.

Cronica zilei
Sîmbătă a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Olanda, prof 
univ Henri Stahl, de la Univer
sitatea din București, care va re
prezenta țara noastră la cea de-a 
doua ediție a Congresului mondial 
de sociologie rurală de la Ensche
de. Delegatul român va susține 
comunicarea științifică intitulată 
„Experiența. românească asupra 
problemei tipologiei rurale".

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația birmaneză din 
învățămînt, condusă de prof. dr. 
Nyi Nyi, secretar de stat în Mi
nisterul Educației din Birmania, 
care la invitația Ministerului În
vățămîntului a întreprins o călă
torie' de studii și documentare în 
țara noastră.

Delegația birmaneză a vizitat 
Universitatea și Institutul politeh
nic din București, Institutul poli
tehnic din Brașov și diferite fa
cultăți tehnice din alte centre uni
versitare, unde s-a interesat de or
ganizarea învățămîntului superior 
românesc, condițiile de admitere 
în facultate și modalitățile de re
partizare a absolvenților. Oaspeții 
birmanezi au fost primiți de acad 
Șt. Bălan, ministrul învățămîntu
lui, Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., și Elena Poparad, vice
președintă a Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

55
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SOLEMNITATEA INMINARII
ORDINE Șl MEDALII

Ct. ilejul Zilei Marinei, sîm- 
bătă d îineața în sala de festivi
tăți a Comandamentului Marinei 
Militare din Mangalia a avut loc 
solemnii. tea înmînării unor ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România, conferite de Consiliul de 
Stat. g

Pentru contribuția adusă la în
tărirea capacității de apărare a pa
triei, un număr de 15 ofițeri și sub
ofițeri au fost distinși cu Ordinul 
Steaua Republicii clasa a IV-a și 
clasa a V-a, iar 58 ofițeri, sub
ofițeri și maiștri cu Medalia Vir
tutea ostășească clasa I și clasa 
a II-a.

In numele Consiliului de Stat, al

tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, cei distinși au fost felicitați 
călduros de general colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, 
care a înmînat decorațiile.

Au răspuns căpitan de rangul I 
Mihai Aron, căpitan de rangul III 
Ion Raicu și colonel Teodor Ba
ciu, care au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate.

La solemnitate au luat parte ge
neral locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate, secretar al Consiliului Po
litic Superior, viceamiralul Gri- 
gore Marteș, comandantul Marinei 
Militare, și alți ofițeri superiori.

(Agerpres)

Concurența loială
□ interesele proprii

de prof. Bernard LAVERGNE

la 1 Iulie între „celștie că
a fost abolită ultima cotă — de 
sută — din taxele vamale în

RIVERA Șl
SCHNELLINGER

FORFAIT I
întrecerile sportive 
ale Festivalului

Concursul de atletism continuă să 
dețină capul de afiș la întrecerile 
sportive ale Festivalului Mondial al 

• Tineretului și Studenților de la Sofia. 
In ziua a doua, reprezentanții Româ
niei au cîșfigat o nouă medalie de 
aur, prin Vasile Sărucan, clasat pe 
primul loc la săritura în lungime, cu 
rezultatul de 7,64 m. V. Mureșan a 
ocupat locul 4 cu 7,41 m, iar Dan 
Hidioșanu a cîștigat una din seriile 
probei de 110 m garduri cu timpul de 
14”5/10. Ploaia care a căzut aproape 
fot timpul, a influențat rezultatele teh
nice și a dus chiar la amînarea unor 
probe.

In turneul de tenis da masă s-a

La mascu- 
s-au califi- 

1—1 cuplul

desfășurat proba de dublu, 
lin D. Giurgiucă și A. Reti i 
cai în finală, învingînd cu 3-
Kim Iun San (R.P.D. Coreeană), Beszevi- 
ski (Bulgaria). Cuplul român va întîlni, 
pentru locul îniîi, perechea Kim Cian 
Hoo și Dzen Rian Un (R.P.D. Coreeană), 
care a întrecut cu 3—0 perechea 
Amelin, Strelnikov (U.R.S.S.). La femi
nin Eleonora Mihalca și Viorica Ivan 
au pierdut cu 2—3 în fața perechii 
Hovestedt (R.D.G.), Sziksai (Ungaria).

Rezultate de la celelalte întreceri : 
baschet masculin : Iugoslavia—Siria 
100—62 ; R.P.D. Coreeană—Italia 66— 
36 ; ciclism : 1 000 m cu start de pe 
loc : Latocha (Polonia) 1'09"07/100.

(Urmare din pag. I)

șase membri luptă unele împotriva 
altora, acordînd ajutoare, mai mult 
sau mai puțin ridicate, industriilor 
lor de export ? Prin aceasta, pu
terea competitivă reală a diverselor 
industrii din țările membre este grav 
falsificată.

Germania federală a hotărît recent 
să-și conteste propria semnătură pe 
Tratatul de la Roma. Dacă a existat 
vreun acord foarte dificil de încheiat, 
apoi fără îndoială că este vorba des
pre acela privind produsele agricole. 
De o sută de ori, guvernul francez a 
declarat că, dacă acest acord nu se 
va realiza, Franța va ieși din Piața 
comună. Guvernul francez s-a stră
duit chiar să acrediteze ideea că su
mele prin care partenerii noștri s-au 
angajat să compenseze pierderile 
ce rezultă pentru Franța din aplica
rea politicii comunitare în domeniul 
agricol, prezintă pentru noi un in
teres absolut vital. Or, iată că mi
nistrul vest-german al finanțelor, 
fără să furnizeze nici cea mai mică 
justificare, a anunțat că guvernul de 
la Bonn își va reduce contribuția sa 
la fondul comun din care se acoperă 
compensațiile respective. în timp ce 
Franța are ca scuză pentru restric
țiile impuse la importuri situația 
dramatică în care au plasat-o eveni
mentele din mai,

Se 
șase" 
10 la 
vigoare la 1 ianuarie 1958 (data in
trării în vigoare a Tratatului de la 
Roma): S-ar fi putut crede că difi
cultățile ivite în economia franceză, 
ca urmare a evenimentelor social- 
politice din mai, vor determina gu
vernul francez să întîrzie desființa
rea ultimelor bariere vamale de la 
frontierele noastre. Generalul de 
Gaulle a ținut însă ca Franța să ac
cepte deschiderea totală a frontiere
lor sale, hotărîtă de cîteva luni.

Pînă la noi reglementări, Franța 
vede produsele străine intrînd liber 
pe teritoriul nostru. Un mare număr 
de întreprinderi franceze, atît mari, 
cît și mici sau mijlocii sînt amenin
țate de faliment. Foarte probabil 
multe vor sucomba, mărind astfel 
periculos șomajul.

De aceea, guvernul de la Paris a 
decis să ia unele măsuri. El a co
municat Comisiei executive din 
Bruxelles, că, temporar, Franța va 
aplica limitări cantitative la intrarea 
diferitelor produse, și anume : apa
ratele electrice de uz casnic, auto
mobilele, o parte din produsele in
dustriei textile șl unele produse si
derurgice. Aceste contingentări ar fi 
calculate într-un 
mod destul de 
larg; ele nu ar 
restrînge decît un 
minim din impor
turile de aceste 
produse pe teri
toriul nostru.
Franța susține că 
această măsură, 
despre care „a in
format" comisia 
de la Bruxelles, 
se sprijină pe textul articolului 109 
al Tratatului de la Roma. Comisia 
pretinde însă — în virtutea aceluiași 
articol — că, înainte de a lua vreo 
măsură, membrii C.E.E. trebuie să 
solicite acordul ei, în loc de a o in
forma și a o pune în fața faptului 
împlinit.

Cum Comisia executivă din Bru
xelles nu are la dispoziția sa forțe 
armate, fiecare stat nu-și ține cuvîn- 
tul decît în măsura în care îi con
vine. Astfel, se poate constata că 
toate țările semnatare ale tratatu
lui i-au violat o clauză sau alta.

Tratatele de constituire a comuni
tății au pretins că stabilesc libera 
concurență, «fair-play»-ul („jocul 
cinstit") între cel șase parteneri, 
ceea ce exclude furnizarea de către 
vreun stat a oricărui ajutor sau sub
venții pentru un producător națio
nal, chiar dacă acesta se află în di
ficultate. Ce fel de „liberă și loială 
concurență" poate exista între „cei 
șase", cînd unul din state consimte 
să ia asupra sa, integral sau parțial, 
deficitul suferit de unul din produ
cătorii săi ? E tocmai ceea ce stipu
lează expres articolul 4 al Tratatului 
de constituire a Comunității Cărbu
nelui și Oțelului în care se arată că 
sînt recunoscute ca incompatibile cu 
Piața comună subvențiile acordate 
de stat, indiferent sub ce formă.

Or, toate statele comunitare, fără 
excepție, violează care mai de care 
acest principiu fundamental. Toți a- 
cordă subvenții, cîteodată importan
te, industriilor naționale considerate 
necesare, cum sînt exploatările car
bonifere. Astfel, Germania federală 
acordă o largă subvenție minelor 
sale de cărbuni din Ruhr, ca și Fran
ța propriilor sale exploatări carbo
nifere. Minele noastre de cărbuni ar 
fi trebuit să fie închise, sub presiu
nea cărbunelui mai ieftin 
dacă tezaurul francez nu 
locat cam 100 miliarde 
vechi, în anumiți ani.

Toate statele membre
nității acordă exporturilor lor pri
me menite să le facă mai competi
tive față de alte țări ale Pieței co
mune. Cum poate exista o „concu
rență loială" cînd tezaurele celor

R. F. a Germa
niei, a cărei ba
lanță de plăți ex
terne este larg 
excedentară, nu , 
are alt motiv în 
această acțiune 
decît bunul său 
plac.

Intre timp, iată 
că Comisia exe
cutivă a Pieței 
comune vine să 
ceară ca Franța 
să renunțe la 

„Gentlemen’s Agreement" încheiat la 
Luxemburg în ianuarie 1966, în urma 
solicitării franceze. In termenii aces
tui acord a fost pus de o parte arti
colul din tratat care stipulează că, 
începînd de la o anumită dată, hotă- 
rîrile celor șase miniștri ai comuni
tății vor deveni obligatorii pentru 
toți. Acceptarea cererilor comisiei de 
la Bruxelles ar fi însemnat, în îm
prejurările actuale, că partenerii 
noștri ar fi putut să ne interzică con
tingentarea importurilor articolelor 
respective. Totodată, suma venituri
lor și nivelul de viață în fiecare din 
cele șase state nu ar mai depinde în 
nici un fel de hotărîrile guvernelor 
lor. Miniștrii acestor state nu ar fi 
decît niște marionete ale căror sfori 
ar fi ținute de comunitatea euro
peană.

Comisia de la Bruxelles merge însă 
șl mai departe : ea cere guvernului 
francez să binevoiască a accepta do
tarea cu puteri crescute, bugetare și 
legislative, a Parlamentului euro
pean, în așa fel încît „statul federal 
european" să poată confisca, încetul 
cu începui, în folosul său, ultimele 
atribute de suveranitate ale statelor 
membre. Voința de a ajunge la acest 
rezultat este oficial proclamată de 
către partenerii noștri și de Comisia 
de la Bruxelles.

Oare nu e clar că Piața comună 
este „instrumentul potrivit" pentru a 
transforma Mica Europă economică 
într-un stat federal, în care cea mai 
dinamică dintre cele șase țări, Ger
mania federală, strîns legată de 
S.U.A., ar dispune de o hegemonie 
incontestabilă ?

Astfel, toate țările Micii Europe 
încalcă rînd pe rînd, fățiș, Tratatul 
de la Roma, căci respectarea lui inte
grală ar avea consecințe dezastruoase 
pentru economia unuia sau altuia 
din cele șase state membre. Nimic do 
mirare că, într-un astiel de mariaj 
împotriva naturii, ca cel ce leagă pa 
„cel șase", flecare acționează cum 
crede de cuviință pentru a-și apăra 
propriile interese. (Cu unele pre
scurtări, din „La Tribune dea Na
tions").

răsfoindZiare italiene anunță că direcția 
clubului A. C. Milan a informat ofi
cial federația italiană de fotbal că 
nu va permite jucătorilor săi Rivera 
și Sclinellinger să facă parte din selec
ționata internațională care la 6 no
iembrie va întîlni la Rio echipa Bra
ziliei (astfel, dintre fotbaliștii vest- 
germani in lotul internațional lărgit 
rămîne numai Beckenbauer). Clubul 
milanez își motivează decizia prin 
obligațiile ,pe care le are atît în „Cupa 
campionilor europeni" cît și față de 
campionatul italian și de reprezenta
tiva Italiei la ale cărei partide din 
toamnă va fi solicitat cu siguranță 
Rivera.

Aceleași ziare cred că în general 
italienii nu vor fi reprezentați la 
meciul jubiliar de la Rio, fiindcă, 
după Milan, nici Internazionale nu 
intenționează să accepte deplasarea 
în Brazilia a lui Domenghini, Mazzola 
și Facchetti.

Pe de altă parte, corespondentul 
din Rio al lui „Gazzetta dello Sport" 
informează că în Brazilia se comen
tează nu tocmai favorabil compozi
ția listei lărgite de 60 de jucători. Se 
critică în special marele număr de 
selecționați din Argentina (131), din
tre care unii — spun comentatorii — ar 
avea o valoare tehnică nu prea ri
dicată. Credem, totuși, că aceste re
feriri nu sînt făcute la adresa unor 
fotbaliști argentineni ca Marzolini, 
Perfumo, E. Onega, Mas, Albrecht 
(toți prezenți pe lista F.I.F.A.), ju
cători care la ultimul turneu final al 
C.M. din Anglia au arătat o valoare 
tehnică ieșită din comun.

presa străină

impiceȘtiri ol
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Deși n-a fost definitivată componen
ța lotului olimpic polonez, s-a stabilit 
ca numărul, persoanelor ce-1 vor alcă
tui să nu depășească cifra de 80, cifră 
în care sînt incluși tehnicienii și con
ducătorii. La box, Polonia va avea re
prezentanți ' la toate categoriile prin
tre ei figurând Grudzien, Kulej, Ga- 
lonska, și Skrzypczak. De asemenea 
la haltere se va prezenta o garnitură 
completă din care nu vor lipsi Basza- 
nowski, Nowak și Zielinski.

Lotul de atletism va cuprinde în
tre 25 și 30 de sportivi în frunte cu 
recordmana mondială Irena Szewinska 
(fostă Kirzenstein). Rămîne nesigură 
participarea poloneză la ambele șta
fete de 4x100 metri.

★
în ziua a doua a campionatelor de 

natație ale S.U.A., (criteriu de selecție

■ pentru J.O.) care se desfășoară la Lin
coln (Nebraska), tînăra înotătoare a- 
mericană EADIE WETZEL, în vîrstă 
de 15 ani, a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m liber cu 
performanța de 2’08”8/10. Vechiul re
cord mondial era de 2’09”5/10 și apar
ținea compatrioatei sale Sue Pedersen. 
Pe locurile următoare s-au clasat Deb
bie Meyer — 2’09”3/10 și Pam Kruse 
— 2T0”3/10.

★
De la clinica din Friburg (R. F. â 

Germaniei) unde se află internat cam
pionul olimpic de maraton BIKILA 
ABEBE, se anunță că acesta nu va fi 
supus unei intervenții chirurgicale 
cum se credea la început.- Abebe, care 
suferă de tulburări funcționale la ge
nunchiul drept, va urma un tratament 
timp de 10 zile.

întinsul apelor

La bordul nave
lor se află marinari 
încercați, coman
danți, ofițeri și 
maeștri militari, cei 
care au instruit și 
format mai multe 
contingente de lup
tători, apărători de 
nădejde ai patriei. 
Sînt dîrji, hotărîți 
să îndeplinească și 
această misiune, 
oricît de grea ar fi, 
sînt calmi. Și cal
mul lor se transmi
te ca un balsam 
în inimile celor mai 
puțin experimen
tați. Prin efortul co
lectiv al echipaje
lor, prin acțiunile 
iscusite ale tuturor 
specialiștilor, mi
siunea este înde
plinită cu califica
tivul de / „foarte 
bine*.

La școala marinei 
ostășești, școală a 
bărbăției și a cute
zanței, timonieri și 
scafandri, motoriști 
și semnalizatori, tu
nari și radiotelegra- 
fiști mînuiesc o teh
nică modernă, se 
pregătesc cu dîrze- 
nie și pasiune pe 
nave, drăgi, vede
te etc. Subordo
nații ofițerului Sto- 
lan Dinu, ai ofițe
rului Gavrilă Gritu 
— pentru a da cîte- 
va exemple — ca și 

S ai altor comandanți 
'? de nave adaugă noi 
> succese în pregăti-

rea posturilor de 
luptă, în sporirea 
capacității combati
ve a navelor. Apa
ratele electronice, 
sistemele automate 
de declanșare a fo
cului, armamentul 
modern, motoarele 
perfecționate sînt 
mînuite de ofițeri și 
maiștri militari, de 
militari în termen 
capabili, cu bogate 
cunoștințe de spe
cialitate.

...Așadar, Ziua 
Marinei înseamnă, 
Implicit, și un pri
lej de a trece în 
revistă succesele 
marinarilor militari. 
Avîntul și hotărîrea 
lor, munca perse
verentă a coman
danților, a organi
zațiilor de partid și 
de tineret este ilus
trată de creșterea 
continuă a numă
rului marinarilor de 
frunte, a posturilor 
și navelor fruntașe. 
Sînt fapte care se 
înscriu In cartea 
vredniciei ostășești, 
raportate cu mîn- 
drie îndreptățită cu 
prilejul Zilei Mari
nei.

Alături de ceilalți 
militari ai forțelor 
noastre armate, ma
rinarii își contopesc 
năzuința cu a între
gului popor — ca 
pe pămîntul acestei 
țări mîndre să fie a- 
părate înfăptuirile 
socialiste, indepen
dența și suveranita

tea de stat a Româ
niei.

In același timp, 
echipajele navelor 
comerciale — acești 
soli ai hărniciei și 
Izbînzilor poporului 
român — care cutre
ieră pe îndepărtate 
mări și oceane, pri
mesc, de ziua lor, 
salutul și urările de 
succes de pe pă
mîntul țării. Proiec
tanții și constructo
rii din șantierele 
noastre navale fău
resc nave moderne 
cu performanțe su
perioare, care poar
tă cu cinste tricolo
rul românesc în 
peste 200 de porturi 
de pe aproape toate 
meridianele globu
lui. Flota noastră 
comercială dispune 
de o capacitate de 
467 000 tone, adu- 
cînd o contribuție 
importantă la spo
rirea exporturilor și 
importurilor 
mărfuri cu 
peste 100 de țări 
cu care România 
întreține relații co
merciale.

★

...înălțînd marele 
pavoaz, marinarii, 
toți cel ce duc mai 
departe tradițiile 
marinei militare și 
comerciale romă- z 
nești, își exprimă 
hotărîrea neclintită 
de a sluji cu cre
dință patria noas
tră, România socia
listă.

japonezi de judo

de 
cele

e La Lublin s-a desfășurat RE
VANȘA ÎNTÎLNIRII INTERNAȚIO
NALE DE VOLEI DINTRE SELEC
ȚIONATELE MASCULINE ALE PO
LONIEI ȘI ROMÂNIEI. Victoria a 
revenit din nou gazdelor și tot cu 
scorul de 3—1.

O După prima zi a MECIULUI 
ATLETIC DE JUNIORI DINTRE 
SELECȚIONATELE ORAȘELOR O- 
DESSA ȘI BRAȘOV, sovieticii conduc 
cu 96—57 puncte. Atleții din Brașov 
au cîștigat următoarele probe : 800 m 
plat băieți : Mateiaș — l’56”8/10 ;
400 m plat fete : Șelaru — l’01”2/10 ; 
3 000 m plat : Dan — 8’49”6/10 ; Șta
feta 4x100 m masculin : Brașov — 
44’’4/10. La lungime băieți Moldovan 
s-a clasat pe locul trei cu 6,17 m.

O ÎN GALA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE BOX 
DE LA BALATON, pugilistul român 
Majai (categoria semimijlocie) l-a 
învins la puncte pe maghiarul Gyori. 
în limitele categoriei pană, Szabo 
(Ungaria) a dispus la puncte de Ispas 
(România).

O PROBA FEMININĂ DE SĂRI
TURI DIN TURN DIN CADRUL 
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL 
DE SĂRITURĂ ÎN APĂ DE LA 
BOLZANO a fost cîștigată de spor
tiva cehoslovacă MILENA DUȘKO- 
VA care a totalizat 306,60 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Natalia Lobanova 
(U.R.S.S.) — 293,84 puncte, iar pe lo
cul trei Sylvia Fiedler (R. D. Ger-

3D

vremea

r î n d u r i
la București

NOU HOTEL IN CONSTRUCȚIE 
LA ClMPULUNG

în orașul Cîmpulung a în
ceput construcția unui hotel 
turistic cu 10 nivele. Parterul 
va fi compus dintr-un mare 
hol, două restaurante, din care 
unul eu autoservire, o agenție 
turistică

Amplasat la intersecția prin
cipalelor puncte turistice ale

județului Suceava, hotelul va 
asigura condiții optime de o- 
dihnă celor care vor vizita Ra- 
răul, Moldovița, Voronețul, 
Gura Humorului și alte obiec
tive turistice din această par
te a Moldovei.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a devenit 
treptat instabilă în Banat, Olte
nia și vestul Munteniei, unde ce
rul a fost mai mult acoperit șl 
s-nu semnalat ploi temporare, 
sub formă de averse. In rest ce
rul a fost variabil, cu înseninări 
persistente în Moldova. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Petroșeni și 29 
de grade la Tr. Măgurele și 
Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6, și 7 august. In țară : Vreme 
în general călduroasă. Cerul va fl 
schimbător. Vor cădea ploi slabe 
locale în nordul țării. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
Iar maximele între 23 și 33 de 
grade. în București : Vremea va fi 
în general călduroasă. Cerul va fi 
schimbător. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura va conti
nua să crească ușor.

mană) — 290,73 puncte. Melania De- 
cuseară (România) a ocupat locul 9 
cu 256,86 puncte.

In proba masculină de sărituri de 
la trambulină, printre cel 12 califi
cați în finală se numără și sportivul 
român Ion Ganea. Au mai obținut 
calificarea italienii Claudio di Biasi, 
Giorgio Cagnotto, sovieticul Vladimir 
Vasin, finlandezul Pentti Koskinen, 
polonezii Tadeusz Budek, etc.
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Federația română de judo 
organizează între 5 și 13 au
gust, la Centrul Sportiv „23 
August" din Capitală, un 
curs de specializare a antre
norilor și instructorilor de 
judo din țară. Cursul se va 
desfășura sub îndrumarea 
specialiștilor japonezi Matsu- 
zaka Takeszi (campion al 
Japoniei) și Wujita Hiroaki.

din R.F.G., 
le-ar fi a- 

de franci

ale comu-

(Urmare din pag. I)

obștești etc. Ca atare, concomitent 
cu dezvoltarea si extinderea turis
mului în rîndul tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, tara noastră 
înregistrează fenomenul amplificării 
considerabile și continui a numărului 
de turiști tineri, drumeția, participa
rea la excursii în munți, în Delta 
Dunării, petrecerea vacanței sau 
concediului vizitînd orașe, locuri is
torice — fiind prezente în viața unei 
însemnate părți a elevilor, studenți
lor, tinerilor muncitori, cooperatori 
sau intelectuali.

Pe baza consultării unui număr 
mare de tineri, de specialiști, activiști 
ai U.T.C., a discuțiilor purtate cu 
conducerea Oficiului Național de Tu
rism, a studierii experienței interne 
și celei existente pe plan interna
țional, Comitetul Central al U.T.C. 
a adoptat un ansamblu de măsuri 
pentru înfăptuirea, de către organi
zația noastră de tineret, a hotărîrilor 
conducerii partidului referitoare la 
activitatea turistică. Măsurile luate 
urmăresc crearea cadrului propice 
dezvoltării și extinderii turismului 
în rîndul maselor largi de tineri din 
țara noastră.

In primul rînd, în cadrul organi
zațiilor U.T.C. la nivelul comunelor, 
întreprinderilor și' instituțiilor, șco
lilor și instituțiilor de învățămînt su
perior au fost constituite cercuri de 
turism. Reunind tineri entuziaști, în
treprinzători și buni cunoscători ai 
turismului, aceste cercuri se ocupă 
de organizarea excursiilor și drume
țiilor, asigură propaganda și educa
ția turistică în cadrul unității respec
tive, precum și legătura cu organis
mele specializate în acest domeniu. 
Principala formă prin care cercurile 
atrag tinerii la activitatea de turism 
sînt excursiile de sfîrșit de săptă- 
mînă, organizate cu mijloace simple, 
în locuri pitorești sau de interes is
toric și artistic din preajma localită
ților. Fiecare cerc de turism va avea 
ecusonul și insigna sa proprie, 
cepute în funcție de tradițiile și 
cificul turistic al zonei unde își 
fășoară activitatea.

La comitetele U.T.C. județene, 
municipale, orășenești și pe cen
tre universitare funcționează co
misii pentru turism care, la nivelul 
respectiv, îndeplinesc atribuțiile Bi
roului de turism pentru tineret, spri
jină activitățile cercurilor de turism, 
inițiază acțiuni proprii, se ocupă de 
amenajarea unor puncte turistice 
tabere destinate tineretului.

In realizarea obiectivelor sale 
acest domeniu. Comitetul Central 
U.T.C., prin Biroul de turism, pre
cum și comisiile județene, municipale 
și orășenești cooperează cu organele 
centrale și locale ale Oficiului Na-

și

în 
al

nate, cantine, pe aceea a Oficiului 
Național de Turism, a altor organi
zații și ministere, preocupîndu-se, în 
același timp, de crearea unei baze 
materiale proprii, îndeosebi corturi, 
căsuțe turistice, mijloace de trans
port, baze cultural-distractive etc. 
Toate acestea,. împreună cu unele 
reduceri de tarife pentru transport 
și alte înlesniri acordate de stat, per
mit organizarea excursiilor noastre 
în condiții de confort optime și la 
prețuri convenabile tuturor catego
riilor de tineri.

Măsurile adoptate de conducerea 
partidului privind organizarea turls-

României", „Cetăți daco-romane In 
nordul Olteniei și în Transilvania", 
„Mînăstiri, case memoriale și monu
mente în nordul Moldovei și Bu
covina", „Vizitarea Bucureștiului" 
vor lua parte circa 8 500 de tineri. 
Programele tuturor excursiilor noas
tre cuprind numeroase activități dis
tractive, cultural-artistice, sportive, 
focuri de tabără, carnavaluri etc.

In domeniul turismului interna
țional, în urma aranjamentelor care 
au intervenit între Biroul de turism 
pentru tineret și organisme similare 
din alte țări, sînt organizate schim
buri de grupuri de tineri, pe bază

TURISMUL PENTRU TINERET
SB

con- 
spe- 
des-

țional de Turism, Ministerului Invă- 
țămîntului, Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Comitetului pentru problemele ad
ministrației de stat, Ministerului 
Căilor Ferate, Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Aeriene, 
Ministerului Economiei Forestiere, 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, precum și cu alte 
organizații și organe obștești și de 
stat. încă de la începutul activității 
noastre am primit un sprijin deose
bit din partea instituțiilor de învă- 
țămînt superior, a numeroase organe 
centrale. Așteptăm ca în viitor și 
unitățile învățămîntului 
generală, inspectoratele 
dețene să manifeste mai 
citudine la cererile și 
noastre de colaborare, pentru înfăp
tuirea scopurilor comune privind 
dezvoltarea turismului în rîndul ele
vilor.

Biroul de turism pentru tineret 
folosește baza materială a învăță- 
mîntului, constînd din cămine, inter-

de cultură 
școlare ju- 
multă soli- 
propunerile

mulul pentru tineret au fost primite 
cu vie satisfacție de masele largi de 
elevi, studenți, tineri salariați. Cu 
toate că a trecut puțin timp de la 
crearea lor, cercurile de turism, co
misiile de turism ale comitetelor 
U.T.C. județene, municipale, orășe
nești și pe centre universitare au 
cuprins mii de tineri în drumeții, 
excursii organizate la sfîrșit de săp- 
tămînă, vizite la obiective istorice, 
culturale sau economice. Pe plan 
central, Biroul de turism pentru ti
neret organizează, în vara aceasta, 
numeroase genuri de excursii pentru 
circa 20 000 de tineri. De exemplu, 
la excursiile nautice cu pontoane- 
dormitor, șlepuri, bărci remorcate, 
bărci cu rame, organizate pe Dunăre, 
în Delta Dunării și pe Marea Neagră 
participă peste 6 000 de tineri. Pe cele 
10 itinerare stabilite pentru masivele 
muntoase cele mai căutate — Rarău, 
Ceahlău, Bucegi, Retezat, Făgăraș, 
Munții Apuseni — vor drumeți 5 700 
de turiști, iar la excursiile tematice, 
dintre care menționez: „Circuitul

de reciprocitate, cu Bulgaria, Franța, 
Iugoslavia, Uniunea Sovietică, An
glia, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
R. F. a Germaniei, Japonia. Pentru 
anii următori, preconizăm mărirea 
volumului acestor schimburi, ceea ce 
va permite unui număr sporit de 
tineri să întreprindă călătorii pesta 
hotare.

Fiind la începutul activității noas
tre în acest domeniu, vom fi bucuroși 
să primim cît mai multe sugestii, 
observații, propuneri concrete, care 
ne vor ajuta în continua îmbunătă
țire a modului de organizare și des
fășurare a acțiunilor noastre. Sîntem 
convinși că stă în putința Uniunii 
Tineretului Comunist ca, într-un 
timp relativ scurt, să cuprindă în 
activități turistice interesante și a- 
tractive masele largi de elevi, stu- 
denți, tineri muncitori, țărani, inte
lectuali, răspunzînd astfel unor do
rințe firești ale acestora și contri
buind totodată, pe această cale, la 
formarea și educarea noilor generații 
de constructori ai socialismului $1 
comunismului.
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(Brazzaville) 
ARMATA A LUAT 
PUTEREA

ALGER 3 (Agerpres). — 
într-un comunicat difuzat 
de postul de radio „Vocea 
revoluției congoleze" se arată 
că armata a luat puterea la 
Brazzaville. Locotenentul Au
guste Poignet, ministrul apă
rării, a fost însărcinat de co
mandamentul armatei să-și a- 
sume prerogativele președin
ției republicii. Postul de radio 
îl acuză pe fostul președinte 
Alphonse Massamba Debat de 
săvîrșirea unei serii de ilega
lități. „O dată cu dizolvarea 
Adunării Naționale și a Birou
lui Politic al M.N.R., se arată 
într-unul din comunicate, par
tidul și instituțiile revoluțio
nare au fost complet paraliza
te". Locotenentul Poignet, în- 
tr-o declarație radiodifuzată 
sîmbătă dimineața a arătat că 
armata este hotărîtă să men
țină ordinea și a cerut popu
lației să păstreze calmul.

Potrivit unui alt comunicat 
transmis de postul de radio de 
la Brazzaville, căpitanul Ma- 
rien Nguabi, comandantul uni
tăților de parașutiști, a fost nu
mit comandant-șef al armatei. 
Căpitanul Nguabi, care fusese 
arestat miercuri și eliberat vi
neri în urnia intervenției ar
matei, este considerat princi
palul adversar al președintelui 
Massamba Debat. Unele știri 
neconfirmate afirmă că toți de- 
ținuții politiei aflați în închi
soarea municipală de la Braz
zaville ar fi fost eliberați.

Intensificarea luptelor 
in Yemenul de sud

ADEN 3 (Agerpres). — Luptele 
dintre trupele guvernamentale și 
elementele ostile regimului, declan
șate în urmă cu șase zile în cîteva 
din provinciile de nord-vest ale 
Republicii Populare a Yemenului 
de sud, au crescut în intensitate, 
transmite agenția France Presse, 
citind postul de radio Cairo. Pen
tru a face față forțelor răsculate, 
de partea cărora au trecut un nu
măr de triburi pînă în prezent 
neutre, autoritățile sud-yemenite 
au trimis în zonele de luptă noi în
tăriri, pregătindu-se să lanseze o 
ofensivă generală. în același timp, 
la Aden au fost adoptate măsuri 
de securitate excepționale. Accesul 
pe aerodrom a fost interzis civili
lor și șoselele care leagă capitala

Demersul unor savanfi 
în problema „obiectelor 

zburătoare neidentificate"
NEW "YORK 3 (Agerpres). — 

Un grup de savanfi, membri ai 
„rețelei de cercetări fi analize a 
obiectelor zburătoare neidentifi
cate" (UCUFON), a adresat 
un apel țărilor membre ale 
O.N.U. cerîndu-le ca această 
problemă să fie adusă în fața 
Consiliului de Securitate. Grupul 
a cerut, de asemenea, ca pro
blema „obiectelor zburătoare ne
identificate", să fie înscrisă pe 
agenda Conferinței O.N.U. asu
pra folosirii pașnice a spațiului 
cosmtc, care urmează să aibă loc 
la Viena între 14 și 26 august.

Subliniind necesitatea ca O.N.U. 
să întreprindă o amplă anchetă 
în această problemă, savanții au 
arătat că „dovezi faptice din ul
timii 25 de ani, cu privire la ac-, 
tivitatea în jurul globului a unor 
vehicule aeriene necunoscute, 
anchetele oficiale guvernamen

O stradă din Me
xico City, după cu
tremurul care s-a 
abătut vineri asu
pra acestui oraș

Tn regiunile eliberate din Vietnamul de sud, cetățenii aleg autoritățile 
populare. Fotografia reprezintă un miting dedicat acestui eveniment în 

provincia Huong Hoa

„S.U.A. SĂ ÎNCETEZE

DEFINITIV BOMBARDAMENTELE
ASUPRA R. D. VIETNAM"

1 ■’

Declarația unor congresmeni americani

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Un număr de 11 membri ai Came
rei Reprezentanților Congresului 
S.U.A. din partea partidului demo
crat au publicat o declarație în 
care cer guvernului Statelor Unite 
să înceteze definitiv bombardamen
tele asupra. R.D. Vietnam și să sis
teze operațiile militare și bombar
darea centrelor. populate din Viet
namul de sud. Congresmenii cheamă 
guvernul să accepte participarea 

de principalele orașe au început 
să fie supravegheate.

★
Potrivit relatărilor ziarului „Al 

Masa", care apare la Cairo, în 
Republica Populară a Yemenului 
de sud au continuat vineri lupte 
îndîrjite între trupele guvernamen
tale și detașamentele forțelor re
bele care s-au fortificat în locali
tatea As-Sayd. în această regiune 
sosesc noi subunități ale forțelor 
armate guvernamentale și gărzii 
naționale.

După cum s-a anunțat la Aden, 
la 3 august pe întreg teritoriul 
Republicii Populare a Yemenului 
de sud a început mobilizarea popu
lară în vederea luptei împotriva 
elementelor rebele.

tale întreprinse de diferite țări 
și lipsa unui organism interna
țional de cercetări autorizat, mo
tivează această cerere". Ei au 
exprimat dorința ca un stat sau 
o persoană particulară să ofere 
un teren în vederea creării unui 
institut international de cercetări 
a obiectelor zburătoare neiden
tificate. Organizația a declarat 
că, atît în Uniunea Sovietică cit 
și în S.U.A. s-a admis posibili
tatea existenței unor gsemenea 
obiecte, iar la cel de-al 7-lea 
Congres internațional de la 
Mainz (R.F.G.), consacrat exa
minării problemei „obiectelor 
zburătoare neidentificate" din 
noiembrie 1967, au fost prezen
tate dovezi concludente, anali
zate pe baze științifice, asupra 
existenței unor „aparate miste
rioase ghidate de inteligență în 
spațiul aerian terestru".

reprezentanților Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
la convorbirile pentru rezolvarea 
problemei vietnameze. Guvernul a- 
merican, se subliniază în declara
ție, trebuie să recunoască faptul că 
Frontul Național de Eliberare se 
bucură de sprijinul populației» din 
Vietnamul de sud și orice regle
mentare negociată a conflictului 
vietnamez nu poate avea loc fără 
participarea sa.

Senatorul Joseph Clark, democrat 
din partea statului Pennsylvania, a 
cerut, de asemenea, președintelui 
Johnson să ordone încetarea ime
diată a acțiunilor aviației ameri
cane asupra teritoriului R.D. Viet
nam. Luînd cuvîntui în Senat, Clark 
a subliniat că o asem.enea acțiune 
ar scoate „convorbirile de la Paris 
din punctul mort în care se află". 
Senatorul a arătat că guvernul a- 
merican trebuie să recunoască rolul 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Vizita delegației Comitetului 
municipal București ai P.C.R. 

în Cehoslovacia
PRAGA 3. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite: 
Sîmbătă dimineața delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., condusă de Virgil Cazacu, 
membru al C C al P.C.R., secretar 
al Comitetului Municipal, s-a întîl- 
nit cu membrii Prezidiului Comi
tetului Orășenesc din Praga. S-a 
făcut un schimb de informații și 
de experiență privind activitatea 
ambelor organizații de partid La 
convorbiri, care au decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
luat parte și ambasadorul Româ
niei la Praga. Ion Obradovici.

In cursul serii, Virgil Cazacu a 
acordat un interviu postului de 
televiziune Praga, în care s-a refe
rit la vechile legături de prietenie 
existente între popoarele român și 
cehoslovac, între P.C.R. și P C.C.,

agențiile de presă'transmit:
Noul președinte al Islan

ds!, dr. Kristian Eldjarn, a 
depus jurămîntul în Palatul Par
lamentului din Reykjavik. în cuvînta- 
rea sa inaugurală, el a declarat că Is
landa va continua să întrețină relații 
de prietenie cu toate țările.

O scrisoare adresată Con
siliului de Securitate de repre
zentantul permanent al Cambodgiei 
la O.N.U. exprimă protestul hotărît 
al Cambodgiei față de o nouă violare 
a suveranității acestei țări de către 
forțele armate americane și ale regi
mului de la Saigon. Scrisoarea infor
mează că un avion care a pătruns în 
spațiul aerian cambodgian a deschis 
focul asupra localității Prasât, rănind 
trei persoane.

Guvernatorul Prefecturii ja
poneze Kanagawa a adresat co
mandamentului militar american din 
Japonia cererea de a elibera terenurile 
ocupate în prezent de bazele și in
stalațiile militare ale S.U.A. Această 
cerere a fost formulată în timpul în- 
tîlnirii pe care a avut-o guvernatorul 
cu comandantul forțelor maritime 
militare ale S.U.A. din Japonia, con- 
tra-amiralul Smith După cum rela
tează agenția Kiodo, pe teritoriul pre
fecturii Kanagawa sînt amplasate 45 
de baze și instalații americane.

Greva lucrătorilor de Ia 
serviciile poștale din Canada 
continuă de două săptămîni. Cei

GENEVA : REZOLUȚII

ALE CONSILIULUI ECONOMIC

Șl SOCIAL AL O.N.U.
GENEVA 3 (Agerpres). — Vineri 

seara a luat sfîrșit la Geneva reu
niunea Consiliului economic și so
cial al O.N.U. din care fac parte 
reprezentanți a 27 de țări. Reu
niunea, ale căror lucrări au început 
la 8 iulie, a examinat 37 de puncte 
aflate pe ordinea de zi.

In cursul acestei sesiuni, a că
rei deschidere a fost prezidată de 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., au fost adoptate numeroase 
rezoluții. Una dintre ele recomandă 
„Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare" să examineze cu 
cea mai mare atenție cererile prezen

LA PAZ 3 (Agerpres). — Cercurile 
informate din La Paz au anunțat că 
după numeroase presiuni, în noaptea 
de joi spre vineri, cele patru partide 
politice ale vechii coaliții guverna
mentale au acordat președintelui Bar
rientos „puteri excepționale". Ele au 
obținut în schimb convocarea parla
mentului pentru data de 6 august.

Potrivit corespondentului din La 
Paz al agenției France Presse, noile 
evenimente din Bolivia sînt interpre
tate drept o consolidare, cel puțin 
provizorie, a puterii lui Barrientos.

★
Guvernul bolivian a hotărît să 

exileze în Paraguay 16 deținuți 
politici, încarcerați într-o închi
soare militară. Această hotărîre a 
fost luată în urma tulburărilor care 
au avut loc în capitala Boliviei. Pe 
de altă parte, ministrul de interne bo
livian a comunicat că în orașul La 
Paz s-au produs noi incidente. De
monstranții au atacat cu pietre o ca
zarmă, un post de poliție și biroul 
serviciului de informații al ambasadei 
americane.

relații bazate pe solidaritatea lor 
în lupta pentru libertate și progres.

El a arătat că transformările în
noitoare pe plan politic, economic 
și social din Cehoslovacia au fost 
primite de la început de către 
P.C.R., de către opinia publică din 
România cu viu interes și simpatie.

Vizita pe care o întreprindem în 
țara dv. — a spus vorbitorul — 
constituie un nou prilej de a ne 
convinge că poziția partidului și 
poporului nostru a avut un ecou 
profund în rîndurile comuniștilor, 
ale opiniei publice cehoslovace, fi
ind apreciată ca o expresie a soli
darității internaționaliste, a ' unui 
sprijin frățesc.

Legăturile de prietenie între par
tidele și popoarele noastre s-au în
tărit și mai mult în perioada din 
urmă și există toate condițiile 
pentru continua lor dezvoltare — a 
spus vorbitorul.

■lilUIIIUMilliim lllll

24 000 de greviști revendică majora
rea salariilor astfel ca ele să țină sea
ma de creșterea costului vieții și cer 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

O conferință de presă a avut 
loc la cartierul general de la Dar es 
Salaam al Frontului de elibe
rare din Mozambic (FRELIMO). 
Președintele FRELIMO, Eduardo 
Mondlane, a făcut bilanțul lucrări
lor recentului congres al frontu
lui. El a subliniat importanța hotărî- 
rilor congresului în domeniul întăririi 
puterii politice și administrative în 
regiunile eliberate, îmbunătățirii rețe
lei serviciilor medicale și învățămîn- 
tului. în încheierea conferinței de 
presă, Eduardo Mondlane a arătat că 
„Congresul Frontului de eliberare din 
Mozambic a confirmat că în condi
țiile actuale lupta armată reprezintă 
unica cale a eliberării Mozambicu- 
lui".

Sesiunea Congresului ame
rican a fost întreruptă pentru 
a permite legislatorilor să participe la 
convențiile naționale ale partidelor 
lor. Sesiunea va fi reluată la 4 sep
tembrie, după ce convenția Parti
dului democrat — care va începe la 
26 august la Chicago — va desemna 
candidatul democrat la președinție.

Fondul Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea copiilor 
(U.N.I.C.E.F.) a anunțat sîmbătă că 

tate de țările în curs de dezvoltare 
privind finanțarea proiectelor care 
să ajute la rezolvarea problemelor 
demografice.

într-o altă rezoluție, referitoare la 
tineret, Consiliul consideră că „pen
tru realizarea țelurilor Națiunilor U- 
nite este important ca tineretul să 
se intereseze și să participe la viața 
națională și internațională, deoarece 
el își va asuma o responsabilitate din 
ce în ce mai mare în problemele 
mondiale".

Pe de altă parte, întrucît ocea
nele promit să devină o sursă 
importantă de alimente iar cuno
ștințele omului privind zonele sub
marine sînt extrem de limitate, 
ECOSOC cere Adunării Generale 
a O.N.U. să inițieze un program coor
donat în domeniul cercetărilor ocea- 
nografice pentru a spori resursele 
tuturor popoarelor lumii. S-a su
gerat în acest sens declararea 
„unui deceniu internațional de ex
plorare oceanografîcă".

Un comunicat 

al Ministerului 

Apărării 

Naționale al • 

R. S. Cehoslovace
PRAGA 3 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. a transmis următorul comu
nicat al Ministerului Apărării Na
ționale al R. S. Cehoslovace :

La 3 august au părăsit teritoriul 
Cehoslovaciei ultimele unități mi
litare ale Armatei Sovietice care în 
perioada 20—30 iunie a.c. au parti
cipat la aplicațiile aliate de coman
dament și stat major. Marea ma
joritate a statelor majore cu uni
tățile de telecomunicații și apro
vizionare a părăsit mai înainte te
ritoriul Republicii Socialiste Ceho
slovace. Sîmbătă au plecat unită
țile convenționale.

La Stuttgart (R. F. a Germaniei) a 
avut loc o demonstrație a muncitori
lor uzinei de mașini „Daimler Benz" 

în sprijinul revendicărilor lor

a aprobat suma suplimentară de 1 
milion de dolari pentru a fi alocată 
fondului de ajutorare destinat mame
lor și copiilor care au de suferit de pe 
urma războiului din Nigeria.

Vernisajul expoziției de fo
tografii „Mișcarea artistică 
de amatori în România" 
a avut loc în orașul ghanez Cape 
Coast. La această manifestație artis
tică au luat parte guvernatorul re
giunii centrale, A. Crabbe, membri 
ai Consiliului administrativ regional 
și ai Consiliului regional al artelor; 
A fost prezent Teodor Dițulescu, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al țării noas
tre în Republica Ghana.

Publicistul francez Regis 
Debray, care a fost condamnat în 
noiembrie anul trecut în Bolivia la 30 
de ani închisoare pentru că a partici
pat la lupta dusă de partizani din 
această țară, este supus în prezent 
unui regim sever în închisoare, fiind 
transferat în fiecare noapte într-o altă 
celulă. Autoritățile boliviene au anun
țat că această măsură a fost luată „din 
motive de prevedere", deoarece se pre
supune că aț exista un complot care 
ar urmări sprijinirea evadării lui De- 
bray.

Radiotelevizîunea franceză 
a concediat 1OI ziariști. 
Organizațiile sindicale și Uniunea zia

Încheierea consfătuirii de la Bratislava 

a reprezentanților partidelor 

comuniste si muncitorești 
din unele țări socialiste

BRATISLAVA 3 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția C.T.K. 
în seara zilei de 3 august, la Bra
tislava a luat sfîrșit consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po

/n Șiiste zile, 
la Praga .
(Urmare din pag. I)

——-—- ———
teres desfășurarea evenimentelor. Lu
crul a apărut evident joi seara, după 
publicarea comunicatului asupra con
vorbirilor de la Cierna, cînd grupuri 
de cetățeni praghezi îl discutau cu 
aprindere pe arterele principale ale 
capitalei și apoi în timpul adunării 
spontane care a avut loc în cursul 
serii și la care au luat parte circa 
10 000 de cetățeni. Pe bulevardul Na 
Prikope și în Piața orașului vechi 
(Starometske Namesti), cetățenii au 
scandat, printre altele, lozincile : „Avem 
încredere în Dubcek", „Alianță, suve
ranitate, independență", „Vrem să au
zim adevărul".

în aceeași zi, la ora 21,30, tovarășul 
J. Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale, s-a adresat mulțimii, de la 
balconul unei clădiri, făcînd o expu
nere asupra desfășurării convorbiriloi 
care au avut loc în orașul de la gra
nița sovieto-cehoslovacă .și răspunzînd 
la unele întrebări. Cuvintele sale: 
„Noi vrem să construim o societate 
democratică mai bună decît cea din 
trecut, noi vrem ca întregul popor să 
participe la conducerea republicii 
noastre. Noi vrem ca toate greșelile 
din trecut să fie lichidate. în expune
rea acestui punct de vedere noi am 
reușit pe deplin" — au fost primite 
cu puternice aplauze.

Anunțarea de către tovarășii Dub
cek și Smrkovsky a veștii că poporul 
cehoslovac va avea posibilitatea să 
vadă în curînd pe conducătorii Iugo
slaviei și României este întîmpinată 
cu sentimente de satisfacție de cetă
țenii Cehoslovaciei. La mitingul dm 
Piața Primăriei, ca și în alte ocazii, 
s-au făcut auzite în repetate rînduri 
cuvinte de salut la adresa Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. S-au auzit lozinci 
ca : „Trăiască prietenii noștri din lu
mea întreagă !“, „Trăiască România !“, 
„Trăiască Iugoslavia 1".

Începînd de sîmbătă interesul cetă
țenilor Cehoslovaciei, pînă deunăzi po
larizat în jurul micii localități Cierna 
pe Tisa, s-a deplasat spre capitala 
Slovaciei, Bratislava, unde s-au desfă-' 
șurat lucrările consfătuirii celor șase 
partide, convocate ca urmare a înțele
gerii intervenite între conducerile 
P.C.C. și P.C.U.S.

El 19 O EH H O

riștilor de la Radi o televiziune și-au 
manifestat nemulțumirea față de 
această hotărîre. Organizațiile sindica
le apreciază că leducerea personalului 
de la O.R.T.F. ar constitui o sancțiune 
aplicată participanților la greva din 
luna mai.

Tîrgul international 
din Columbia

în capitala Columbiei s-a 
deschis cel de-al șaptelea tîrg 
internațional Ia care participă 
firme din 38 de țări. La ac
tualul tîrg expun- și întreprin
deri din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, România, Iugosla
via, Polonia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. La deschiderea 
oficială a tîrgului a fost pre
zent și președintele Columbiei. 
Carlos Leras Restrepo.. '

Ziarul „Tiempo", care apare 
la Bogota, scrie într-un arti
col publicat cu această ocazie 
că participarea la actualul tîrg 
internațional a țărilor socia
liste care' întrețin relații co
merciale cu Columbia dă po
sibilitatea unei mai bune cu
noașteri a dezvoltării indus
triale a acestor țări. 

lonia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă sinceră și tovără
șească. în încheiere a fost adopta
tă în unanimitate o declarație co
mună.

După cum remarcă presa cehoslova
că, întîlnirea de la Bratislava al icărei 
scop a fost discutarea prob -ador 
privind colaborarea dintre par iii și 
țările participante, a avut loj ntr-o 
atmosferă politică schimbată.

Totodată, oamenii mun< . din 
Cehoslovacia recurg la noi foi ,ie spre 
a-și manifesta atașamentul față de 
conducerea de partid și de stat a 
Cehoslovaciei. Una din aceste forme, 
apărute spontan jn aceste zile, este 
inițiativa pe care am putea-o intitu
la : „Contul 2171". Un flux neîntre
rupt de telegrame sosite la redacții 
anunță că diferite colective de oa
meni ai muncii, numeroși cetățeni au 
hotărît să contribuie prin mijloace fi
nanciare suplimentare la „Fondul Re
publicii". „Am hotărît că cel mai bine 
ne vom exprima sprijinul față de con
ducerea P.C.C. prin muncă" — scriu 
muncitorii de la uzinele „Chemlon" 
din Humennel. „Nu ajunge numai să 
ne declarăm pentru politica partidu
lui și guvernului ; cel mai bine ne 
vom manifesta adeziunea iritt 
cînd în mod substanțial eforturi, >.i 
muncă, sporind producția, evitînd 
cheltuielile do producție inutile.. “ — 
se spune în telegrama trimisă de lu
crătorii fermei de stat din Bilina. „Un 
schimb în folosul Republicii" — acest 
apel a devenit cuvînt de ordine în 
întreprinderile din Cehoslovacia. 
„Contul 2171“ — „Fondul Republi
cii" — pe care Ministerul de Finanțe 
l-a deschis la Banca de Stat ceho
slovacă a început de sîmbătă să înre
gistreze primele depuneri. Colective 
de muncitori, intelectuali și țărani, tri
mit din proprie inițiativă băncii fon
duri bănești pentru susținerea progra
mului de acțiune al guvernului în ve
derea dezvoltării continue a econo
miei naționale.

„Contul 2171“ este denumit aici 
contul încrederii poporului ceho
slovac în viitorul socialist al țării 
sale. Deosebit de expresiv caracteri
zează esența întregii acestei mișcări 
patriotice muncitorii de la mina „A. 
Zapotocky" din Uzinna Usteku atunci 
cînd arată în scrisoarea lor : „Sîntem 
pentru socialism, alianță, suveranitate, 
libertate. Nu dorim altceva decît ’să 
muncim și să construim socialismul în 
liniște".

După cum relatează presa ceho
slovacă, „Fondul Republicii" va 
atinge pînă la sfîrșitul acestui an 
circa 5,1 miliarde de coroane, caie 
voi contribui' la echilibrarea bugetu
lui de stat pe anul 1968. în afarâ su
melor provenite din remunerarea 
muncii prestate în schimburile excep
ționale, în „contul 2171" vor fi de
puse sume din surse financiare pro
prii ale diferitelor . întreprinderi. A- 
colo unde oamenii, datorită condiții
lor de lucru, nu pot realiza schimburi 
excepționale, contribuția lor se mani
festă în alt mod. Astfel, lucrătorii de 
la Institutul de sociologie de pe lingă 
Academia cehoslovacă de științe alocă 
Fondului un procent din salariile lor, 
iar cei de la Comitetul Național ra
ional din Strakovice au hotărît să lu
creze în ziua lor liberă în agricultură. 
Mulți cetățeni, în special pensionari, 
au decis să contribuie la „Fondul Re
publicii" prin donații de obiecte pre
țioase, din aur.

Un fapt emoționant a fost relatat 
sîmbătă de „Rude Pravo" : „Cele 200 
coroane care vor intra în Fondul Re
publicii de'la cetățeanul Pavel Brezna 
vor fi deosebit de prețioase. Donato
rul le obținuse pentru o jumătate de 
litru de sîage ce i-a fost colectat la 
stația de transfuzie din Brno".

„Oamenii vor să ajute, oamenii 
vor să demonstreze atașamentul lor 
față de republică, aflată într-o si
tuație economică grea — scrie „Rude 
Pravo". Nimeni nu a dat vreo dispozi
ție oficială și nimeni nu a făcut agita
ție Totul este oferit spontan, din ini
mă, din necesitatea de a-și manifesta 
prin ceva ata'șamentul, de a-și demon
stra unitatea în jurul partidului".
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