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Folosirea cu înalt randament a tuturor mijloace
lor tehnice cu care sînt dotate întreprinderile se 
înscrie ca o condiție esențială a eficienței econo
mice — de aceasta depinzînd sporirea volumului 
producției materiale, reducerea prețului de cost, 
recuperarea în timp scurt a fondurilor investite. 
Conducerea de partid și de stat a cerut, în acest 
sens, întreprinderilor și torurilor lor tutelare să 
întreprindă acțiuni energice pentru utilizarea ra
țională a tuturor mașinilor, agregatelor și instala
țiilor din dotare, să nu admită nici un fel de com
promisuri și tărăgănări cînd este vorba de valo
rificarea deplină a acestui fond tehnic ce încor
porează miliarde de lei.

Pornind de la realitatea că mijloacele tehnice 
reprezintă o parte liotărîtoare a avuției naționale, 
de la eforturile permanente ale statului de a în
zestra și moderniza economia națională cu teh
nică avansată, tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
subliniat din nou la plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a. c. că trebuie luate măsuri hotărîte în ve
derea folosirii la maximum a tuturor mașinilor, 
utilajelor șl instalațiilor de care dispun 
industriale și organizațiile economice, a 
cării judicioase a capacităților existente 
lor date de curînd în exploatare.

Au inițiat întreprinderile măsuri menite
lereze punerea în circuitul producției industriale 
a mijloacelor tehnice inactive ? Cine poartă răs
punderea pentru imobilizarea fondurilor statului 
în valori materiale neutilizate ? S-au căutat, Ia 
nivelul organelor economice centrale, soluții care 
să contracareze factorii ce împiedică folosirea in
tegrală și cu randamente superioare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din unele întreprinderi 
industriale ? Dorind ca răspunsurile la aceste în
trebări să fie cît mai limpezi și mai aproape de 
realitate, am localizat investigațiile anchetei noas
tre în perimetrul a trei dintre marile unități ale 
industriei constructoare de mașini: uzinele „Elec- 
troputere’-Craiova, „Progresul"-Brăila și „23 Au
gust" din București. (Redăm în pagina a ill-a a ziarului 
constatările noastre cu prilejul acestor investigații, precum și 
unele concluzii ce s-au desprins din analiza datelor culese).

duceți, vă rugăm să a- 
nalizați pe scurt condi
țiile necesare ce tre
buie întrunite în a- 
ceastă direcție.

— Bineînțeles, prima 
dintre aceste condiții 
o constituie existența 
în colectivul de cate
dră a unui număr a- 
preciabil de cadre bine 
pregătite — profesori, 
conferențiari, doctori 
docenți, doctori în ști
ințe etc. care au reali
zat efectiv cercetări 
importante în domeniul 
de specialitate. A doua 
cerință este, după pă
rerea mea, baza mate
rială de cercetare din 
învățămîntul universi
tar, care să permită e- 
fectuarea unor investi
gații la nivelul exigen
țelor științei contem
porane. Aici trebuie 
remarcate progresele 
nete realizate în ulti
mul timp și care oferă 
reale posibilități de 
amplificare a eforturi
lor de cercetare. Cate
dra noastră dispune, 
spre exemplu, de un 
potentiostat, mai multe 
oscilografe catodice, 
un polarograf modern, 
un aparat care permite 
urmărirea sub micro
scop a proceselor ano- 
dice sau catodice etc. 
De asemenea, laborato
rul de tehnologie elec- 
trochimică și coroziune 
permite pilotarea în

condiții semiindustriale 
a unor cercetări de 
galvanotehnică. fiind 
înzestrat cu băi avînd 
capacitatea de 100— 
200 1, deci asemănă
toare condițiilor indus
triale, precum și veri
ficarea pe scară pilot 
a altor tehnologii elec- 
trochimice.

în sfîrșit, cea de-a 
treia condiție necesară 
formării unui centru de 
cercetare — esențială, 
cred eu — este tradiția 
colaborării cadrelor di
dactice cu beneficiarii 
din industrie. Desigur, 
menirea învățămîntului 
superior tehnic este în 
primul rînd aceea de a 
da industriei noastre 
ingineri bine pregătiți. 
Totodată însă, el este 
pepiniera cadrelor de 
cercetare pentru unită
țile Academiei, învăță
mîntul superior, depar
tamentele și laboratoa
rele uzinale. De aceea, 
cadrele noastre didac
tice nu se pot mulțumi 
să-și expună „ex cate
dra" cursul cu profil 
tehnologic sau indus
trial, ci, pentru a ob
ține ca studenții să pă
trundă în profunzime 
secretele celor mai noi 
cuceriri ale științei.

Lucian SACHELARIE

înființarea „centre
lor de cercetare" pe 
lîrțgă catedrele univer
sitare prevăzută în 
directivele aprobate de 
Conferința Națională a 
partidului pentru a va
lorifica la nivel supe
rior capacitatea de 
creație a cadrelor di
dactice ridică o serie 
de probleme de strin
gentă actualitate. Ce
rința obiectivă de a se 
asigura astfel de legă
turi permanente între 
știință și producția de 
bunuri materiale se 
răsfrînge deosebit de 
pregnant și în dome
niul învățămîntului su
perior tehnic. Am soli
citat, în legătură cu a- 
ceasta, șefului cate
drei de chimie fizică 
și electrochimie de la 
Institutul politehnic Ti
mișoara, prof, dr. Gh. 
Facsko, să-și expună 
opiniile asupra înfiin
țării centrelor de cer
cetare pe lîngă cate
drele universitare.

— în cursul vastei 
opere de construcție 
socialistă; în învăță- 
mîntul nostru superior 
au fost create sute de 
catedre, dar, cum este 
și firesc, pentru în
ceput, vor fi înființate 
centre de cercetare 
doar pe lîngă unele 
dintre acestea. întrucît 
propunerile vizează și 
catedra pe care o con

Această continuitate nu a însemnat, 
firește, doar păstrarea sau preluarea 
unor idealuri ale revoluției din 1848. 
Subscriind la aceste idealuri, prole
tariatul le conferea o nouă semnifi
cație politică și revoluționară ; el se 
făcea purtătorul de cuvînt al celor 
mai largi pături , ale poporului, ale 
căror cerințe și interese fuseseră a- 
bandonă.te de Către burghezia ajunsă 
la compromis' cu moșierimea. Bur- 
ghezo-democrate în esența lor, aceste 
revendicări trebuiau acum smulse 
burgheziei pentru a se realiza o au
tentică democratizare a vieții publice.

în același timp, proletariatul a for
mulat revendicări cu malt mai înain
tate care depășeau ideologia pașop
tistă, inspirate nemijlocit din teoria 
socialismului științific și din condi
țiile istorice noi, mult schimbate ca 
urmare a evoluției țării pe calea ca
pitalismului. încă din deceniul al 
9-lea al secolului trecut, socialiștii 
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Aniversarea memorabilelor eveni
mente reprezentat^ de înfiin
țarea acum 100 de ani a primei or
ganizații cu caracter politic din țara 
noastră — Asociația generală a mun
citorilor din Timișoara, și crearea cu 
trei sferturi de veac în urmă a Parti
dului Social-Democrat al Muncitori
lor din România — este un prilej de 
a evoca glorioasele tradiții ale lup
tei revoluționare a clasei noastre 
muncitoare, închinate. înfăptuirii 
idealurilor de libertate și progres ale 
poporului român, victoriei cauzei so
cialismului în tara noastră și în lu
mea întreagă.

Programele mișcării muncitorești 
și socialiste din România reprezintă 
o strălucită întruchipare a patriotis
mului fierbinte, a devotamentului 
neclintit al clasei noastre munci
toare față de cauza poporului din 
rindurile căruia s-a născut, ca și a 
internaționalismului ei consecvent, 
a solidarității strînse ce a unit-o în
totdeauna cu mișcarea muncitorească 
internațională.

Conjunctura specifică dezvoltării 
economice a României în a doua ju
mătate a secolului trecut era 
caracterizată prin împletirea noilor 
relații capitaliste cu puternice rămă
șițe feudale, prin infiltrarea adîncă 
în economia țării a capitalului străin. 
Revendicările clasei muncitoare se 
îndreptau spre reducerea numă
rului orelor de lucru și. îmbu
nătățirea condițiiloi1 de muncă, 
mărirea salariilor. Asemenea re
vendicări au fost susținute încă' de 
cele dinții - organizații muncitorești, 
cu caracter de întrajutorare reci
procă, constituind permanente ale 
mișcării muncitorești în întreaga ei 
evoluție ulterioară. Ele au fost stă
ruitor afirmate de Asociația gene
rală a muncitorilor din Timișoara, al 
cărei centenar îl aniversăm. Asocia
ția a inițiat și organizat, în spriji
nul îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale muncitorilor, diferite acțiuni de 
luptă, cum a fost greva muncitorilor 
din uzinele căilor ferate din 1883. 
O exprimare cuprinzătoare a dat 
acestor revendicări 
gram lansat de Clubul 
din București în 1891. 
rințe au fost reluate 
mul P.S.D.M.R. din 
gîndu-li-se revendicarea 
muncă de 8 ore, care, 
de Congresul de constituire 
Internaționalei a Il-a în 
mișcare muncitorească internațională.

C. CĂZĂNIȘTEANU
cercetător științific la Institutul 

de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C..R.

avea să declanșeze și în țara noas
tră un lung șir de acțiuni greviste.

Pe măsura dezvoltării proletariatu
lui, a creșterii conștiinței lui ca re
zultat al însușirii ideilor socialiste 
și al propriei experiențe acumulate 
în desfășurarea luptei de clasă, a 
devenit tot. mai clar pentru masele 
de muncitori că acțiunile economice 
puteau cel mult „să aline, dar nu să 
vindece cu desăvirșire" relele de pe 
urma cărora sufereau — cum se ex
prima atît de plastic gazeta „Mun
ca". Pentru a se elibera de ex
ploatare, clasa muncitoare trebuie 
să-și dezvolte lupta economică îh- 
tr-o luptă politică, vizînd in ultimă 
instanță însăși cucerirea puterii în 
stat.

Procesul de maturizare a conștiin
ței clasei muncitoare, de ridicare a 
luptei ei revoluționare pe o treaptă 
superioară se reflectă limpede în 
eonținuțul documentelor programa
tice ale mișcării socialiste și munci
torești din ultimele decenii ale seco
lului trecut. Analiza acestor docu
mente relevă dintru început două 
concluzii esențiale : în primul rînd, 
obiectivele urmărite au reprezen
tat .0 încercare de a aplica 
creator principiile socialismului Ia 
realitățile concrete ale Româ
niei, de a aborda și rezolva pro
blemele specifice societății românești 
de la sfi'rșitul veacului trecut. 
Exprimînd aceste preocupări, ziarul 
Munca scria în 1892. în pregătirea 
Congresului de constituire a 
P.S.D.M.R.: „trebuie să studiem bine 
și cu. deamănuniul ■ toate nevoile tă
rii, să vedem ce anume -puncte din 
vechiul nostru -program corespund 
situației de la noi, ce puncte noi 
trebuie să mai adăugăm și mai cu 
seamă să stabilim un program prac
tic bine adaptat cu cerințele și ne
voile unei țări agricole ca a noas
tră".

în al doilea rînd, documentele pro
gramatice ale mișcării muncitorești 
pun în lumină continuitatea istorică, 
pe o treaptă mai înaltă, dintre 
revendicările proletariatului și 
programele revoluționare pașoptiste.

să acce-

Lucrări avansate
ia „Porțile

unitățile 
valorifi- 
și a ce-

(Continuare în pag. a Il-al

opinii

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)

de a 
fructe

ju- 
fruc-

Al. MURESAN 
Gh. CÎRSTEA 
Corespondenții „Scînteii

și IIL Sighet nu 
respectat angaja-

Sîntem în plin sezon al 
recoltării fructelor, această 
mare avuție a țării noas
tre, a cărei valorificare a- 
duce importante venituri 
economiei, contribuind tot
odată la buna aprovizio
nare a populației. Se des
fășoară în ritm satisfăcă
tor, în bune condiții, acțiu
nea de valorificare a fruc
telor ?

Iată o 
încercăm 
ajutorul 
ziarului, care au întreprins 
un raid în trei județe mari 
producătoare de fructe.

Putem spune că cea maj 
prestigioasă bogăție a ju
dețului Bistrița-Năsăud 
este pomicultura. De cum 
pui piciorul pe teritoriul 
județului, la Ciceu-Mihă- 
ești, dealurile te întîmpină 
cu livezi bogate. E vremea 
culesului. Recolta este 
bună, iar calitatea fructe
lor, de asemenea.

Cele trei întreprinderi a- 
gricole de stat — Bistrița, 
Teaca și Lechința — cu 
profil pomiviticol, își valo
rifică producția de fructe 
în bună parte la export. 
După cum ne informează 
ing. Diomid PIcșca, direc
torul I.A.S, Bistrița, pînă 
în momentul de față, din 
1 800 tone de mere, plani
ficate la export, au fost o- 
norate mai bine de trei 
sferturi. Planul poate fi 
depășit cu cel puțin 700 
tone. Pentru comerțul in
tern au fost livrate 1 200 
tone. în toate fermele se 
acordă atenție operațiuni
lor de recoltare, depozitare 
și livrare, dovadă fiind bu-

întrebare la care 
să răspundem cu 

corespondenților

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cînd se

normalul
A

II!

PRIMIRI IA PREȘEDINTELE CONSILIULUI

Ambasadorul Japoniei

manifestul-pro- 
muncitorilor 

Aceleași ce- 
în progra- 

1893. adău- 
zilei d« 

lansată 
a 

întreaga

de Fier“

Cînd dbișnuițiî pasageri 
ai diligentei s-au urcat în 
primul tren voiajînd cu o 
viteză de 30 km pe oră au 
trăit o mare aventură, au 
avut sentimentul că în
cearcă' o experiență extra
ordinară. De altfel, primele 
locomotive cU ab'urî. alam
bicate alcătuiri de metal 
care . le-au părut multor 
contemporani drept monștri

Joi la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Japo
niei în Republica Socialistă Româ

nia, Toshio Mitsudp, într-o vizită 
protocolară de prezentare. A parti
cipat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul transporturilor 
și navigației din India

Colectivul lotului ecluză-qmon- 
te, da pe șantierul sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, și-a realizat planul 
anual de betonate, turnînd 110 000. 
mc de betoane. Principalii factori 
cdre i-au ajutat pe constructori să 
devanseze lucrările cu circa trei

luni îi constituie buna organizare 
a lucrului și folosirea rațională a 
forței de muncă și a utilajelor. 
Colectivul lotului ecluză-amonte 
este primul colectiv de pe acest 
șantier care își îndeplinește îna
inte de termen sarcinile planului 
pe anul în curs.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe minis
trul transporturilor și navigației 
din India, dr. VKRV. Rao, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire, au participat Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum 
și Amrik Singh Mehta, ambasado
rul Indiei la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

FRUCTELE
UB TEASCUL

NDOLENTE
5

nele aprecieri ale benefi
ciarilor. întreprinderea a- 
gricolă de stat din Teaca a 
recoltat pînă acum peste 
1 500 tone, depășind planul, 
și încă se mai găsesc în 
livezi Circa 1 000 tone. Ase
mănător stau lucrurile și 
la I.A.S. Lechința. „Greu
tatea cea mare, ne spune 
ing. Aurel Vlaicu, directo
rul unității, o constituie lip
sa ambalajelor. Din 57 000 
de lăzi, pentru care am a- 
vut reoartiție, ni s-au livrat 
doar 22 000. IPRODCOOP 
Baia Snrie nu ne-a trimis 
nici o ladă din 12 000 pre
văzute. Nici IPROFIL Satu 
Mare 
și-au 
mentele. Lipsa lăzilor ne-a 
împiedicat să livrăm pen
tru exoort jumătate din 
cantitatea planificată". La 
trustul zonal Cluj ni s-a 
spus că cea mai mare par
te a repartițiilor de lăzi a 
fost dată pentru trimestrul 
IV, iar unitățile furnizoare

afirmă că din ultimul tri
mestru face parte și luna 
decembrie. Ne întrebăm : 
oare departamentul I.A.S. 
nu a putut obține reparti
ții pentru primele trei tri
mestre, spre a se evita, 
măcar în parte, situația 
grea din momentul de' 
fată ? Și dacă în această 
direcție nu se mai poate 
acționa, trebuie găsite so
luții de altă natură.

Valorificarea celei mai 
mari părți din producția 
de fructe, atît din între
prinderile agricole de stat, 
cît și din unitățile coope
ratiste, ca și de la produ
cătorii individuali, cade în 
sarcina întreprinderii 
dețene de legume și 
te. I.L.F. Bistrița are pen
tru acest an sarcina 
realiza 31 000 tone 
din contractări și achiziții. 
Pînă la 5 octombrie, nu 
s-au realizat decît circa 
9 000 tone, din care 6 000 
tone de mere. Situația este

cu atît mai nesatisfăcă
toare cu cit fructele au a- 
juns în acest an în fază de 
recoltare cu cel puțin două 
săptămîni mai devreme.

în majoritatea cooperati
velor agricole de producție 
se dă atenție recoltării. în 
unele cooperative, cum este 
cea din Bistriță, pentru va
lorificarea superioară a me
relor și perelor s-a intro
dus un sistem special de 
retribuție suplimentară, 
care ține seama nu numai 
de cantitatea de fructe re
coltată și împachetată, ci și 
de calitatea lor. De la a- 
ceastă unitate s-au livrat 
pînă acum la export mai 
bine de 300 tone. Eforturi 
asemănătoare se fac și lă 
C.A.P. Rariștea, Dorolea și 
în alte părți. Deci, proble
ma nu este recoltatul care, ■ 
chiar și în condițiile grele 
cauzate’ de timpul ploios, se 
desfășoară destul de bine, 
ci transportul, depozitarea 
și valorificarea fructelor.

In cooperativele din Jeica 
și Budacul de Jos, ca și în 
altele, am văzut grămezi 
mari de mere depozitate 
sub cerul liber, supuse in
temperiilor.

Nu dispune I.L.F. de nu
mărul de lăzi necesar ? 
Nicidecum. Este vorba de 
modul defectuos în care 
sînt rulate aceste amba
laje. Se poate constata cu 
ușurință că lăzile sînt blo
cate și staționează mulț în 
depozitele I.L.F. și mai ales 
în cel din Bistrița. Aici 
există munți de lăzi pline 
cu fructe care așteaptă să 
fie sortate. Numărul mun
citorilor ce execută aceste 
operații este însă foarte re
dus. Stînd zile în șir desco
perite, bătute de ploi, fruc
tele se depreciază și în loc 
să ajungă la consumatori în 
stare proaspătă, iau călea 
distileriilor de alcool, Este 
drept că s-ă apelat la în
treprinderile beneficiare — 
I.L.F. București, Constanță, 
Oradea, Arad, Timișoara — 
să trimită ambalaje, dar 
puține au făcut acest lucru. 
Se întîmpină, de asemenea, 
greutăți în obținerea mij
loacelor de transport. între
prinderea de transporturi 
auto Cluj și Direcția regio
nală C.F.R. Cluj nu-și res
pectă obligațiile privind nu
mărul de autocamioane și 
vagoane pe care ar trebui 
să le pună la dispoziție 
pentru transportul ‘ fructe
lor.

zămisliți dintr-un pact cu 
diavolul; ei bine, acele 
prime mașini ce se depla
sau cu încetineala melcului 
au fost botezate, nici mai 
mult, nici măi puțin. „Să
geata" 1 Previziunea știin
țifică sau dorința de re
clamă au inspirat aseme
nea denumiri ? Nici una, 
nici, alta, ci, în mod cert,

. impresia că această inven-. 
ție ieșea din chenarul în
gust al firescului, al obiș
nuitului depășind grani
țele normalului. Dar, cîte 
trepte de înțelegere a 
parcurs, de-a lungul epoci
lor, ceea ce în limbaj coti
dian denumim normal ?

Chiar în viața unei sin
gure generații, generația 
noastră, noțiunile cele mai 
stabile, cele mai adine și 
mai. definitiv- fixate în con
știința omului au suferit 
modificări esențiale. Un in
divid care, în urmă, cu trei 
decenii, traversa, să spu
nem, Atlanticul, la bor
dul celui mai modern pa
chebot, petrecea șapte zile 
între apă și cer și nu pre
vedea, desigur, că în cursul 
vieții sale va putea face 
aceeași călătorie în numai . 
șăpte ore. Același individ e 
însă, convins astăzi că va 
apuca ziua cînd ' același 
voiaj, efectuat cu iuțeala 
de 2,2 Mach (1 Mach ■=■ vi
teza sunetului). îi va răpi 
aproximativ țot atît timp 
cit îi trebuie unui barcagiu 
pentru traversarea Amazo
nului.

Oceanele devin fluvii ! 
Ca și tehnica, mentalitatea 
noastră cunoaște un pro
gres fără precedent, noți
unile se transformă, neo-

T elegrame
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

prim-ministru al guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
președintele Republicii Cuba

HAVANA
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
al poporului român și. al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră. 
Partidului Comunist din Cuba, guvernului revoluționar și întregului popor 
frate cubanez, cele mai călduroase felicitări cu ocazia' aniversării a 100 de 
ani de la începerea luptei de eliberare de sub dominația colonială, pentru 
cucerirea independenței naționale.

Folosim acest prilej pentru a adresa din toată inima poporului cuba
nez urarea de a obține, sub conducerea partidului său comunist, noi 
succese în lupta pentru construirea socialismului, pentru apărarea cuce
ririlor sale revoluționare, împotriva uneltirilor imperialismului, și ne 
exprimăm convingerea că relațiile frățești de colaborare, multilaterală 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul 
popoarelor român și cubanez, al unității țărilor socialiste și mișcării co
muniste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general 
al C.C. al P.C.R. 

președintele
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, prin care acesta, 
în numele guvernului sovietic și al său personal, transmite condoleanțe în 
legătură cu catastrofa de cale ferată care a avut loc în țara noastră la 7 
octombrie și exprimă compasiune sinceră familiilor îndoliate.
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Sugestii pentru
ieftinirea construcțiilor

funcționa

Dumitru TÎRCOB

Arh. Aurelia TEODORESCU

primi pensia

Foto : M. Cin*

recent pentru creș- 
de locuințe impun, 
logică, și sporirea 

a dotărilor social- 
firească preocupa-

Clâdirea noului spital din Slobozia, județul Ialomița

pentru a-1 putea ajuta apoi 
în mod eficient, nu mai 
apare deci ca o îndatorire 
obligatorie pentru funcțio
nar. Intr-un fel sau altul, 
această obligație axioma
tică este exclusă din sfera 
îndatoririlor profesionale 
ale lucrătorului din admi
nistrație. Astfel, încep să 
apară acel soi de malfor
mații care fac posibilă i- 
dentificarea omului cu un 
simplu petec de hîrtie. 
„Multe treburi adminis
trative — ne scrie Ene 
Niță din Tr. Măgurele — 
sînt neinteresante, plicti
coase. Aceasta nu înseam
nă însă că cei ce le fac

bil, își permite să amîne o 
cerere urgentă pentru a o 
rezolva „cînd i-o veni rîn- 
dul6, în cel mai bun caz 
este doar admonestat.

Privită printr-o asemenea 
optică, nici nu-i de mirare 
că, în raza de acțiune a 
oricărui serviciu adminis
trativ, receptivitatea rămî- 
ne o simplă abstracțiune, 
impusă parcă de o vagă e- 
ti chetă protocolară, mai 
mult sau mai puțin facul
tativă, și nu. un criteriu 
esențial, indispensabil bu
nei desfășurări a activității 
serviciului respectiv. A- 
propierea față de cetățean, 
încercarea de a-1 înțelege.

în situația mea, ar fi 
reușit să facă ceva mai 
mult decît să-mi trimită 
un act neglijent întocmit, 
ca o mostră de neîngăduita 
superficialitate".

Intr-adevăr, cel mai con
cludent examen al recep
tivității pentru o instituție 
sau pentru funcționarii săi 
îl constituie această încer
care de situare pe poziția 
solicitantului, de apreciere 
a rezolvării date prin pris
ma intereselor lui. E o ve
rificare absolut necesară 
care l-ar obliga pe func
ționar să se apropie de ce
tățeanul pe care e dator 
să-1 servească, să-și modi-

în multe unități noi, patu- 
fost distribuite numai . în 

de 2 paturi, acestea fiind 
prevăzute cu grup sanitar 
Avînd în vedere că la u-

cărți... necoman- 
aceștia. Așa se 

se întîmplă si la 
pentru probleme

sînt scutiți, asemenea unor 
roboți, să pună suflet pen
tru rezolvarea; lor. De peste 
5 ani de zile, eu mă chi
nuiesc să obțin o adeve
rință de vechime de la în
treprinderea nr. 6 construc
ții montaj Craiova. Pentru 
salariații acestei unități, a- 
deveripța este o hîrtie fără 
importanță, care le dă bă
taie de cap în plus. Pen
tru mine însă — nu, pen
tru că fără ea nu pot primi 
pensia. Cică -actul’ pe ca- 
re-1 cer ’■ eu îi obligă să 
răscolească o bună parte 
din arhivă. Așa o fi. Dar 
dacă funcționarii respectivi 
ar fi încercat să se pună

Aproape spre toate in
stituțiile se îndreaptă zil
nic cereri, sesizări și pro
puneri izvorîte dih viața 
individului sau colectivită
ții din care acesta face 
parte. Fără discuție, toate 
reclamă o analiză atentă, 
o soluționare promptă și 
eficientă. De fapt, în cele 
mai multe cazuri, așa se 
și întîmplă. Există însă și 
numeroase situații care fac 
excepție de lă această re
gulă, cînd. rezolvarea — 
deși cîteodată foarte sim
plă — devine’ în chip in
explicabil extrem de difi
cilă.

Nilă Macarie din Tălmaci, 
județul Sibiu, ne scrie că 
a expediat pînă acum în
treprinderii: forestiere Făl
ticeni nu mai puțin de 10 
cereri pentru a obține o 
adeverință de vechime în 
cîmpul muncii. Toate a- 
ceste încercări au fost însă 
zadarnice.

Dumitru Secu din Tr. Se
verin, str. Progresul nr. 36, 
s-a prezentat la> Direcția 
pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale — Me
hedinți și. a, cerut să i se 
dea sprijinul cuvenit în 
vederea întocmirii dosaru
lui de pensie. Dacă era în-’ 
drumat cu grijă, în cîteva 
zile putea x:..
acasă. Nu s-a găsit însă ni
meni să-1 ajute. A trebuit 
să bata mai multe drumuri,, 
să facă nenumărate sesi
zări, pentru ca, în-cele din 
urmă, să i se acorde pen
sia cuvenită.

...Cazuri de-a dreptul ba
nale, a căror simplitate le 
face pur și simplu incom
patibile cu tărăgănarea. 
Evident, avem de-a face 
cu o anomalie. Ce factori 
o generează ? Oricîtă înțe
legere am avea în aseme
nea situații, este imposi
bil să găsim o justificare 
cît de cît plauzibilă pentru 
întîrzierea soluționării. Cum 
să-ți explici neeliberarea 
unui act care poate fi în
tocmit în cîteva minute, 
sau neclarificarea unui do
sar de pensie care, la o 
analiză mai amănunțită, 
devine foarte ușor rezol
vabil ? Singura piedică ce 
acționează în sensul tără
gănării unor astfel de ce
reri este o crasă nepăsare 
față de solicitant, atrofie
rea gravă a receptivității 
față de doleanțele lui. în 
raport cu reaua credință 
sau incompetența, această 
culpă apare mai puțin o- 
fensivă și de aceea — chiar 
dacă este blamată în prin
cipiu — mai întotdeauna, 
în mod practic, ea este ig
norată aproape cu totul. 
Așa se face că, în timp ce 
funcționarul care se dove
dește a fi abuziv este tras 
la răspundere și sancționat 
cu toată asprimea, func
ționarul opac și inert, care, 
cu aerul său imperturba-

fice însăși concepția despre 
munca lui.

Dintr-o scrisoare, aflăm 
că un vecin al bătrînei 
Elena P. Barbu din Bucu
rești, str. Sf. Nicolae Tei 
nr. 13, s-a dus nu de mult 
la Consiliul popular al co
munei Pantelimon să cea
ră. în numele acesteia un 
certificat necesar pentru a 
i se acorda un ajutor so
cial. S-a prezentat omul 
la secretarul consiliului 
popular și i-a explicat de-a 
fir a păr cum stau lucru
rile. Zadarnic'! Funcționa
rul știa una și bună : că el 
nu poate elibera certifica
tul decît petiționarului în 
persoană, în sediul consi
liului popular ! I s-a ex
plicat că petiționara are 
83 de ani, că este imobili
zată la pat, că nu poate 
fi transportată nici măcar 
cu mașina. Toate insisten
țele de a găsi el, ca func
ționar, modalitatea rezol
vării acestei cereri au e- 
șuat. La fiecare argument 
el găsea un contraargu- 
ment. Nu exista oare nici 
o posibilitate pentru a re
zolva această cerere ?

— Bineînțeles,, pentru a 
justifica lipsa de solicitu
dine, tărăgănarea rezolvă
rii se pot găsi bricînd ne
numărate motive — obser
vă în această privință 
I. Dascălu din Tr. Severin.

Punctul de vedere al ce
tățeanului trebuie luat în 
considerație și analizat cu 
seriozitate pentru ca, din 
dialogul cu acesta, institu
ția să tragă maximum de 
învățăminte. Adesea însă nu 
se face acest lucru. Așa se 
întîmplă, bunăoară — 
după cum ne scrie 
ing. I. Gros din orașul Vic
toria — la librăria „Car
tea prin poștă" care, în 
ciuda reclamațiilor primite, 
continuă să expedieze clien- 
ților săi 
date de 
pare că 
Direcția „ 
de muncă și ocrotiri so
ciale a județului Olt, care 
— obligată de diferite sesi
zări ale cetățenilor — deși 
descoperă destul de frec
vent deficiențe în activi
tatea sa, nu se străduiește 
să descopere și remedii e- 
ficiente împotriva lor. De 
unde, se vede că — așa 
după cum remarcă ing. 
I. Gros — receptivitatea 
față de doleanțele publi
cului- obligă administrația 
să adopte un stil de mun
că bazat pe o organizare 
judicioasă a forțelor de 
care dispune, să se scu
ture de birocratism șl for
malism, să promoveze me
tode moderne, novatoare, 
în. relațiile ei cu cetățea
nul.

pot ridica, în funcție de capacitate, 
între 15—30 la sută din suprafața 
construită? specifică numai spitali
zării.

Tot pe baza diversificării gradu
lui de confort se. pot stabili mai 
multe categorii și în sectorul sana- 
toriilor balneare, la care pînă în 
prezent s-a prevăzut, în general, ca
tegoria de confort corespunzătoare 
hotelurilor de gradul II. Potrivit a- 
cestuia, 
rile au 
camere 
totodată 
propriu, 
nele sanatorii de cură externă, în 
special necesitatea unui grup sanitar 
cu baie proprie nu se impune în 
toate cazurile, apar posibile alte 
principii de diferențiere. Cu. alte 
cuvinte, la un sanatoriu balnear cu 
800—1 000 de paturi, în care s-ar 
diferenția gradul de confort chiar 
numai la 50 la sută din capacitate, 
indicele de cost pe pat poate scă
dea cu circa 15—20 la sută.

O altă cale importantă de diver
sificare, care poate avea implicații 
pozitive în special în exploatare, 
este gradul de organizare a anumi
tor funcțiuni cu caracter gospoda- 
resc-administrativ la nivelul locali
tăților sau al unor sectoare din ora
șele mari, sistem care permite in
dustrializarea celor mai multe din
tre operațiuni, mai bine-zis folo
sirea unei mecanizări intensive cu 
ajutorul unor utilaje de înaltă pro
ductivitate. Bunăoară, se poate or
ganiza spălarea centralizată a len
jeriei pentru toate unitățile sani
tare din localitatea respectivă. Un 
studiu întocmit în acest sens sta
bilește, de exemolu, că prețul ce re
vine pentru spălarea unui kilogram 
de rufe într-o spălătorie centrală pe 
oraș este cu circa 50 la sută .mai 
redus decît în situația cînd fiecare 

spălătoria 
Tinînd seama de faptul 
pe măsură ce crește ca-
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Măsurile luate 
terea numărului 
ca o consecință 
corespunzătoare 
culturale. Apare 
rea pentru o diversificare și în a- 
cest sector, care să aibă ca primă 
rezultantă posibilitatea realizării, în 
cadrul aceluiași volum de investiții 
prevăzut, a unui număr- mai mare 
de unități social-culturale. Măsurile 
necesare pentru rezolvarea acestei 
probleme se află în prezent în stu
diul organelor de resort.

De la bun început trebuie subli
niat faptul că diversificarea clădiri
lor social-culturale este o problemă 
dificilă și de mare complexitate, da
torită variației ample a elementelor 
specific funcționale la care se re
feră, fiecare reprezentînd o proble
mă în sine, iar mare parte din ele 
neavînd puncte de similitudine care 
ar putea fi adoptate pentru sta
bilirea unor concluzii valabile mai 
multor sectoare. Diversificarea in 
acest sector trebuie să se bazeze pe 
o analiză temeinică a temelor, ajun- 
gîndu-se la eliminarea unor exage
rări în dimensionarea unor funcțiuni, 
la stabilirea unor grade de confort 
mai adecvate etapei economice ac
tuale, la adoptarea unor soluții func
ționale și arhitecturale care vor sta
bili un raport mai judicios între su
prafața utilă a funcțiunilor impor
tante și a celor auxiliare, toate aces
tea ducînd, bineînțeles, la un preț 
de cost mai rațional.

Luînd în considerare folosirea mai 
judicioasă a dotărilor existente ac
tualmente în rețeaua sanitară a di
feritelor localități, s-au propus — 
pentru spitalele generale cu 500 de 
paturi, care se vor realiza în urmă
torii ani — 9 tipuri diferite. Ele 
vor putea fi sau nu cuplate cu po
liclinica, în funcție de existența, pe 
teritoriul respectiv, a unei policli
nici care-și va păstra destinația. A- 
ceste tipuri vor varia și în raport 
cu secțiile de spitalizare; mai pre
cis, centralizînd pe localități aceste 
secții, se pot stabili unități cu capa
cități mai judicioase, în care ser
viciile proprii, ca și anexele voi- fi 
folosite mai intensiv, mai eficient. 
Din analiza atentă a sarcinilor și 
posibilităților acestor spitale au re
zultat și două categorii diferențiate 
ale sectoarelor de diagnostic și tra
tament. La criteriile arătate, mai sus 
trebuie adăugat și cel referitor la 
gradul de confort care, se stabilește 
pentru spitalizarea propriu-zisă. în 
vederea stabilirii unui cost cît mai 
judicios, din studiile făcute pînă 
astăzi rezultă ca avantajoasă so
luția camerelor cu un număr 
diferențiat de paturi. De asemenea, 
o influență deosebită asupra costu
lui ce revine unui pat o are și mo
dul de dotare cu grupuri sanitare, 
prevederea tuturor camerelor cu a- 
semenea grupuri proprii 
du-se justifica în toate 
Pentru a avea o imagine 
tiei ce o pot reprezenta 
modalități de stabilire a gradului de 
confort, precizăm că diferențele se

intensiv de folosire, și pentru lecții 
curente, a sălilor de laborator, de 
desen etc. care, cum practica o do
vedește, sînt folosite puține ore în 
timpul unei zile, permite o folosire 
egală maximă a tuturor încăperilor 
și, în consecință, reducerea numă
rului acestora. Potrivit unui calcul, 
pe această cale s-ar putea obține o 
reducere de circa 10 la sută din 
costul total al unei școli generale 
cu 16 săli de clasă.

Și sectorul comercial este pasibil 
de îmbunătățiri în acest domeniu. 
Avînd în vedere că, în general, uni
tățile de capacități mici nu sînt efi
ciente ca investiții, socotim nime
rit a se lua în considerare înlo
cuirea acestora prin unități mo
bile, care pot asigura o deservire 
curentă zilnică, după un anume pro
gram sau la cerere. Sistemul este 
aplicat actualmente cu rezultate po
zitive în multe țări.

Toate cele de mai sus presupun 
însă că la baza planificării lucră
rilor social-culturale să stea o vi
ziune de ansamblu, în lumina rea
lizării unor economii finale în toa
te sectoarele, incluzînd și costul ex
ploatării, care astăzi nu intră' ca 
element preponderent în aprecierea 
eficientei investițiilor. Firește, pro
blema diversificării acestui gen. de 
clădiri nu poate fi limitată la cele 
cîteva aspecte menționate. însemnă
rile de față au doar menirea de a 
evidenția posibilitățile care există și 
care asigură nu numai condiții co
respunzătoare de funcționalitate, ci, 
în anumite situații, chiar și de ex
ploatare mai eficientă. Ele vor fi 
mai bine corelate cu caracteristicile 
localităților pe care le vor deservi 
și, în final, vor permite ca în ca
drul acelorași condiții economice să 
fie satisfăcut un număr mai mare 
de solicitări, asigurîndu-se astfel do
tarea și deservirea corespunzătoare 
a noilor ansambluri de locuințe.

neputîn- 
situațiile. 
a varia- 
diferitele

spital.
sa. 
că, 
pacitatea unei unități, indicele spa
țial ce revine pe unitatea de folo
sință descrește, rezultă că o spălă
torie centrală pentru toate unitățile 
cu caracter social din oraș va fi 
mai economică decît soluția împăr
țirii acestei funcțiuni pe mai multe 
unități cu capacitate mai mică; a- 
vantajelor prin exploatare li se a- 
daugă astfel și cele referitoare la 
costul investiției.

Aplicînd aceleași principii la uni
tăți funcționale mai reduse ca vo
lum, dar importante prin frecvența 
lor, ca de exemplu ereșele” și gră
dinițele; se pot stăbili tipuri tears să 
nu cohțină spălătorie proprie, a că
ror capacitate mică generează, cum 
am arătat, o exploatare neeficientă, 
urmînd ca ele să fie deservite de 
spălătoriile centrale ale cartierului 
respectiv. O organizare mai judici
oasă a acestor dotări poate lua în 
considerare și un mod nou de or
ganizare a bucătăriilor sau a apro
vizionării cu alimente care, rezol
vate centralizat, pe sectoare, pot re
duce, de asemenea, volumul acestor 
dotări reducînd în același timp chel
tuielile de exploatare.

Se poate discuta și despre o cale 
de diversificare a construcțiilor din 
învățătnînt. Bunăoară, modul mai

în parte are

(Urmare din pag. I)

români au proclamat clar, ca țel .fi
nal al luptei lor, construirea orîndui- 
rii socialiste, demonstrînd că so
cialismul nu numai că nu putea fi 
considerat un produs de import, o 
plantă exotică, ci putea „să se prin
dă bine și pe pămîntul românesc", 
că „roadele ce va aduce vor fi și 
aici tot așa de binefăcătoare". Deși 
măsurile preconizate în scopul con
struirii socialismului au păstrat un 
timp amprenta unor idei ale socia
lismului mic-burghez, este cu totul 
remarcabil că programul socialist 
din 1886 afirma în chip răspicat că 
noua orînduire putea fi realizată 
numai prin înfăptuirea revoluției 
proletare și instaurarea dictaturii 
proletariatului. „Proletariatul — se 
arăta în program — are chemarea 
istorică de a realiza forma viitoare 
socială. Poporul, proletariatul ajun- 
gînd la putere, după revoluția so
cială, proletară, va întrebuința dic
tatura de clasă ca mijloc pentru a-și 
întări domnia, pentru a organiza 
formele de viață ale societății so
cialiste". Programele mișcării mun
citorești și îndeosebi programul 
P.S.D.M.R. din 1893 arătau că și în 
România, construirea socialismului 
avea să fie realizată prin „seches
trarea proprietății private asupra 
instrumentelor mari de muncă... și 
trecerea, lor în proprietatea colec
tivă". E de la sine înțeles că în 
împrejurările istorice în care a fost 
formulată această cerință, imaginea 
despre societatea socialistă viitoare 
nu era lipsită de unele neclarități. 
Este însă meritul mișcării muncito
rești de a fi elaborat un program 
care într-un șir de probleme esen
țiale se rezema pe învățătura mar
xistă, fapt subliniat de altfel de 
Friedrich Engels însuși, care în 
1888 împărtășea marea sa satisfac
ție de a fi întîlnit în programul 
socialiștilor români principiile fun
damentale ale concepțiilor lui Marx.

Deosebit de important este faptul 
că programele mișcării muncitorești 
nu se limitau la a demonstra posibi
litatea și necesitatea socialismului în 
România, dar arătau ce trebuiau să 
facă practic socialiștii români în acea 
etapă de dezvoltare, concentrau aten
ția proletariatului asupra unor re
vendicări imediate, a căror îndepli
nire ar fi adus îmbunătățiri in situa
ția maselor muncitoare, și totodată 
ar fi înlesnit dezvoltarea luptei lor 
revoluționare, ar fi creat „o stare 
mai prielnică pentru întemeierea u- 
nei societăți socialiste".

Intre aceste revendicări, un loc 
de seamă l-a ocupat votul universal, 
a cărui legiferare a fost cerută încă 
în programul Asociației generale a 
muncitorilor din Timișoara din 1868. 
Fruntașii oportuniști din condu
cerea mișcării muncitorești au în
cercat să imprime luptei pentru votul

universal un caracter exclusivist, vă- 
zînd în el remediul general al raci
lelor societății capitaliste. în opoziție 
cu aceștia însă, elementele înaintate 
din mișcarea muncitorească subli
niau că lupta pentru votul universal 
trebuie conjugată cu largi acțiuni de 
masă, întrucît clasele exploatatoare 
nu aveau să abandoneze de bună 
voie instrumentele puterii. Alături 
de votul universal și-au găsit locul 
între obiectivele programatice ale 
mișcării muncitorești și alte reven
dicări politice cu caracter general- 
democratic : garantarea libertății in
dividuale, libertatea presei, întrunir 
rilor și a asociațiilor, inviolabilitatea 
domiciliului, egalitatea femeii cu băr
batul.

Profund preocupată de problemele

calea progresului întregii țări, au de
terminat mișcarea muncitorească să 
acorde o mare atenție problemei țără
nești. „Datoria noastră — scria ziarul 
Munca, cu prilejul mișcărilor țără
nești din 1894 — este de a ne folosi 
de această mișcare pentru a ne a- 
lătura ei și a le arăta calea ce tre
buie să apuce pentru a ajunge la 
emancipare". Dacă soluțiile pe care 
le-a preconizat P.S.D.M.R. în proble
ma agrară — răscumpărarea marii 
proprietăți moșierești de către stat 
și arendarea pămînturilor la țărani 
prin intermediul comunelor — pur
tau pecetea limitelor existente în con
cepțiile dominante pe atunci în 
mișcarea socialistă internațională, se 
cuvine însă să menționăm că miș
carea muncitorească s-a pronunțat

tregului popor muncitor. „Precum 
am ridicat drapelul, revendicărilor 
naționale — se arăta într-una din 
publicațiile vremii — precum 
ne-am făcut apostolii dreptului la 
insurecție în Austria, așa sîn- 
tem în România inamicii ori
cărei dominări, oricărei injustiții 
sociale", pentru făurirea unei patrii 
„a țăranului și muncitorului, atit 
cu mina cît și cu capul".

în aceeași ordine de idei, se cuvi
ne să relevăm fermitatea cu care s-a 
pronunțat întotdeauna mișcarea noa
stră muncitorească pentru deplina e- 
galitate în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, indiferent de naționalitate, 
pentru solidaritatea lor frățească. 
„A lupta pentru emanciparea pro
letariatului român din toate țările

de constituire : „Adine pătrunsă de 
solidaritatea internațională a tuturor 
popoarelor muncitoare, social-demo- 
crația română va îndeplini toate în
datoririle ce urmează din această so
lidaritate".

Internaționalismul consecvent al 
mișcării noastre muncitorești s-a 
materializat în cele mai variate for
me : participarea la întîlnirile so
cialiste și muncitorești internaționa
le, difuzarea literaturii și presei re
voluționare. ajutor material trimis 
greviștilor etc. Socialiștii români 
și-au trimis reprezentanți la Con
gresul de constituire a Internaționa
lei a Il-a care a avut loc în iulie 
1889. la Paris, precum și la congre
sele Internaționalei a Il-a de Ia Bru
xelles (1891), Zurich (1893) și Londra

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ DIN ROMÂNIA
vitale ale dezvoltării, societății româ
nești, mișcarea muncitorească din 
România a înțeles, încă de Ia 
începuturile sale, însemnătatea deo
sebită a industrializării pentru 
țara noastră. In făurirea unei 
puternice industrii naționale, ea a 
identificat una din condițiile de 
bază pentru progresul multilateral 
și asigurarea independenței naționa
le, ca și pentru evoluția țării în 
direcția socialismului. „Acolo unde 
strigătul strident al sirenei — scria 
C. Dobrogeanu Gherea — cheamă 
mulțimea muncitoare la muncă,. a- 
colo unde masele muncitoare în 
mine răscolesc măruntaiele pămân
tului, unde ciocane uriașe. spulberă 
blocuri de oțel, unde pădurea de 
coșuri înălțată spre cer anunță izbîn- 
da și victoria muncii omenești asu
pra naturii... acolo unde fierbe și 
spumegă lupta uriașă dintre muncă 
și capital, din care trebuie să nas
că o lume nouă... acolo naște vii
torul!". In scopul dezvoltării indus
triei, fruntașii mișcării socialiste 
s-au pronunțat pentru introducerea 
unor măsuri protecționiste, dar ei au 
avertizat că aceste măsuri nu trebu
iau să fie însoțite de agravarea si
tuației materiale a clasei muncitoare 
ca urmare a creșterii prețurilor. Cri- 
ticînd în acest sens prevederile le
gii de încurajare a industriei din 
1887, Alexandru Ionescu spunea că: 
„în acea lege sînt apărați numai pa
tronii, iar lucrătorii sînt lăsați tot 
muritori de foame".

Rolul important al agriculturii în 
cadrul economiei naționale și pon
derea masivă a țărănimii în structu
ra socială a populației, stavilele pe 
care menținerea formelor de pro
ducție feudale la sate le crea în

consecvent pentru desființarea ră
mășițelor iobăgiste la sate și pune
rea țărănimii la adăpoșt de abuzu
rile proprietarilor și arendașilor, și-a 
manifestat solidaritatea cu mișcările 
țărănești pentru pămînt și o viată 
mai bună, și-a ridicat cu tărie gla
sul împotriva măsurilor guvernului 
de reprimare a luptei țărănimii.

In condițiile cînd o parte impor
tantă a teritoriului țării se afla încă 
sub ocupație străină, cînd problema 
făuririi statului național unitar fră- 
mînta profund masele largi popu
lare, toate clasele sociale, miș
carea muncitorească s-a pro
nunțat unanim și consecvent în 
sprijinul împlinirii aspirației secu
lare a emancipării naționale. încă 
de la înființare, cercurile so
cialiste au militat pentru îmbu
nătățirea stării românilor din pro
vinciile aflate sub dominație străină 
și pentru eliberarea lor. Revistele 
socialiste au făcut loc în co
loanele lor unor analize științifice 
asupra drepturilor naționale ale ro
mânilor, deduse din temeiuri istori
ce, etnice și geografice, analize ce 
au îmbrățișat o arie largă de aspec
te, de la demonstrarea legitimității 
aspirației de unificare a poporului 
nostru într-un singur stat, pînă la 
indicarea căilor practice pentru îm
plinirea acestui deziderat. Aceasta 
„spre a arăta lumii — cum scria 
gazeta „Emanciparea" în 1883 — că 
elementul românesc, latinii orientu
lui nu au renunțat la... întrunirea 
tuturor provinciilor locuite de ro
mâni într-un singur mănunchi, la 
formarea Daciei".

împlinirea idealului național — 
subliniau socialiștii — trebuia în
soțită de eliberarea socială a în

locuite de români — scria „Munca" 
în 1892 — nil este nevoie de a face 
cauză deosebită de muncitorii un
guri, de exemplu, ci. dimpotrivă, tre
buie a uni toate forțele proletaria
tului de toate naționalitățile din 
Austro-Ungaria și România pentru 
a ajunge la. soluționarea Daciei vii
toare, liberă economicește și poli
ticește".

Trup din trupul poporului, identi- 
fieîndu-se pînă la contopire cu as
pirațiile și năzuințele lui, mișcarea 
noastră muncitorească s-a afirmat în 
același timp, de la primele ei în
ceputuri, ca parte integrantă a 
mișcării muncitorești mondiale. Des
pre glorioasele tradiții interna^ 
ționaliste ale mișcării noastre mun
citorești, vorbește cu putere afilierea 
la Internaționala I a Asociației ge
nerale a muncitorilor din Timișoara, 
încă de la constituirea sa. într-un 
raport al autorităților din acel timp 
se menționa despre conducătorii A- 
sociației că „întrețin o legătură vie, 
nemijlocită cu cei mai distinși con
ducători ai Internaționalei, și anu
me cu secretarii generali Karl Marx 
și George Eccarius (Londra), I. Gh. 
Becker (Geneva), Bebel și Lieb
knecht (Leipzig), Sorge (America). Pe 
această cale ajung la cunoștința di
feritelor asociații... manifestările In
ternaționalei". Președintele asocia
ției, Carol Farcas, a participat la 
Congresul de Ia Haga al Interna
ționalei I, susținînd propunerile so
cialiștilor. revoluționari, în frunte cu 
Marx și Engels.

Credincios acelorași principii . ale 
internaționalismului. Partidul So
cial Democrat al Muncitorilor din 
România proclama în programul său 
de activitate, adoptat la Congresul

(1896). adueîndu-și contribuția la 
dezbaterea problemelor importante 
aflate în fața mișcării muncitorești 
internaționale. Demnă de remarcat 
este și participarea la manifestările 
altor organizații democratice interna
ționale. Menționăm în acest sens ro
lul activ pe care l-au avut delegații 
din România la Congresul interna
țional al studenților socialiști de la 
Geneva din decembrie 1893. Congre
sul a votat rezoluția propusă de 
delegatul român Stefan Irimescu cu 
privire la fixarea unei zile interna
ționale . a . păcii.

Legături strînse a întreținut miș
carea noastră muncitorească și revo
luționară și cu organizațiile naționa
le ale .clasei muncitoare din diferite 
țări. In țara noastră, la Tulcea, Ga
lați, Iași, București, au fost adăpos
tiți de către organizațiile muncito
rești, numeroși revoluționari ruși 
prigoniți de către țarism. în presa 
socialistă din România aU fost inse
rate scrieri ale socialiștilor ruși, în
tre care cunoscutul ..teoretician și 
propagandist al marxismului Pleha- 
nov, articole despre activitatea Uni
unii de luptă pentru eliberarea cla
sei muncitoare din Petersburg etc. 
In tara noastră au găsit de aseme
nea adăpost și sprijin revoluționari 
bulgari. Mișcarea muncitorească și 
revoluționară din țara noastră a 
dezvoltat legături de solidaritate 
frățească cu organizații muncitorești 
din Austro-Ungaria. Bulgaria, Ger
mania, Anglia. Franța, Italia, Belgia, 
etc., a informat pe larg opinia pu
blică, prin intermediu! presei, des
pre activitatea lor, a organizat co
lectarea de ajutoare materiale pen
tru muncitorii aflați în grevă etc, 
Informîrid despre congresul socialiș

tilor italieni din 1892, de pildă, 
ziarul „Munca" scria: „Din acest 
congres se speră ca. frații noștri din 
Italia să se alcătuiască definitiv în
tr-un partid bazat pe lupta de cla
să. Partidul muncitorilor din Româ
nia nu poate rămîne nepăsător față 
de mișcarea fraților săi. din Italia. 
De aceea clubul muncitorilor în șe
dința de sîmbătg trecută a hotărît să 
trimită o telegramă de simpatie 
congresului italian".

îmbinarea organică a patriotismu
lui cu internaționalismul, atît de 
viu exprimată în programele și ac
tivitatea vechii mișcări muncitorești 
și socialiste din România, s-a men
ținut ca o caracteristică esențială 
de-a lungul întregii sale istorii și 
tocmai aceasta a constituit un izvor 
al forței ei de nebiruit, al prestigiu
lui pe care l-a dobîndit în rîndurile 
poporului român, ca și în opinia pu
blică mondială.

Mărețele idealuri care i-au însu
flețit pe socialiștii din secolul tre
cut, visurile și dorințele cele mai 
cutezătoare ale clasei muncitoare, 
ale maselor largi ale celor ce mun
cesc. și-au găsit împlinire în zilele 
noastre prin lupta revoluționară a 
poporului muncitor, călăuzit de 
Partidul Comunist Român. Conți- 
nuînd și ridicînd pe o treaptă su
perioară tradițiile vechii mișcări so
cialiste, partidul comunist a condus 
poporul muncitor la înfăptuirea re
voluției socialiste, la lichidarea ori
cărei exploatări și asupriri a omu
lui de către om, la victoria deplină 
și definitivă a socialismului în 
România. Se înfăptuiește cu succes 
mărețul program elaborat de partid 
de dezvoltare a forțelor de produc
ție, de creștere a potențialului in
dustrial al țării, de modernizare a 
agriculturii, iar pe această bază se 
asigură ridicarea continuă a bună
stării materiale și culturale a ce
lor ce muncesc — telul fundamen
tal al politicii partidului. Au fost 
realizate năzuințele maselor munci
toare, spre o adevărată democra
ție, toți cetățenii țării, fără deose
bire de naționalitate, bucurîndu-se 
de cele mai largi drepturi și liber
tăți. în întreaga activitate a P.C.R. 
se împletesc armonios grija pentru 
realizarea sarcinilor sale naționale de 
conducător al operei de construcție 
socialistă, cu preocuparea pentru în
deplinirea înaltelor îndatoriri ce-i 
revin ca parte componentă a forțe
lor socialismului mondial, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Pentru Partidul Comunist 
Român, nu există dorință mai înal
tă, preocupare mai arzătoare decît 
aceea de a-și consacra toate for
țele continuării luptei pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste în Ro
mânia, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii în întreaga lume.

[faptul
iDIVERS

Nu 
cunoaștem

9

problema
înMaria N. Mărgău, născută 

satul Pinoass, comuna Clinic 
(Gorj), ne scrie că pe lunile 
ianuarie și mai nu a primit 
pensia de urmaș. Cică a tri
mis vreo șase recomandate la 
oficiul de pensii, dar nu i s-a 
răspuns nimic.’ Ne-am interesat 
și noi telefonic la Gorj și ni s-a 
spus foarte senin.

— Nu cunoaștem problema ! 
Uite că v-o facem noi cu

noscută.

Măsurile
au fost
prea aspre

In ziua de 24 septembrie că
lătorilor din 
31—Ag—166 (ruta 
tești) li s-au luat 
li s-au dat bilete.

— Microbuzul ăsta e parti
cular ?

— Nu. E al D.T.A.-ulul. De 
ce întrebați ?

— Păi nu ne-ațl dat bilete. 
Băgați banii în buzunarul dum
neavoastră?

— Ce buzunar, mîine mă duc 
la o nuntă și trebuie să dau și 
eu , ceva dar. Dacă mai fac o 
cursă ca asta, dau ceva și la 
lăutari. Dacă nu...

Pasagerul l-a reclamat inspec
torului Dobricescu. Acesta a dat 
din cap nemulțumit și a zis: 
„Ca să vezi!...“ Abia, după ce 
cazul a ajuns la conducerea 
D.T.A.-ului s-au luat „asprele" 
măsuri. A fost mustrat. Da^f 
vindea și microbuzul cit sigu'-‘ 
ranță că ii dădea și un avertis
ment.

microbuzul
Piscani-Pi- 

bani dar nu

Cel puțin 
sase luni!

♦

Dumitru Ana din str. Ștefan 
Furtună 16 — București, cunos
cut în cartier mai mult ca in
fractor decît ca vecin, a fost în
tîlnit pe stradă împingînd un lan
dou fără conținut.

— Și cărucioare ai început să 
furi, dragă Mitică ?

— Îmi „trebuia".
■ li-trebuia. Sigur .cări trebuia 

landou pentru că judecat 
Mitică o să „aibă" doar 
șase luni...

Nici
nici

una, 
alta

fiind 
vreo

Nicolae Băran din 
ve-

Studentul 
București ne trimite două 
deri identice și ne roagă să ne 
uităm și pe verso. Ne-am ui
tat. Deși, cum spuneam, sînt 
identice, una cică reprezintă 
„Mangalia-vile pe malul mării" 
foto Al. Mendrea, iar cealaltă 
„Costinești-cofetăria", foto V. 
Orza. In continuare studentul 
ne întreabă :

— Totuși ce reprezintă-aceste 
vederi pînă la urmă, Mangalia 
ori Costinești ?

Răspundem : nici una, nici 
alta. Ele reprezintă în alb ne
gru lipsa de atenție cu care se 
lucrează uneori in tipografia E- 
diturii Meridiane. Neavînd cum 
s-o ilustreze au procedat ca a- 
tare. Nu știm dacă vă satisface 
răspunsul, dar asta e.

Vă rugăm, 
arbitrați

9

Sîntem informați că la Arbi
trajul de stat din București 
foile de parcurs ale șoferilor sînt 
certificate, prin semnătură, de 
femeia de serviciu a instituției. 
Deci dumneaei răspunde în a- 
cest caz de starea tehnică a 
mașinii și mai ales de utilitatea 
curselor (cînd nu prididește cu 
semnatul, îi mai dau ajutor și 
cei doi portari).

Răcind cunoscută această a- 
nomalie, o supunem spre „ju
decare" Arbitrajului.

La fîntîna 
cu găleată

In anul 1966 C.A.P. din Ră- 
dești și Gîrbova Aiudului, jude
țul Alba, au început să execute 
lucrări de alimentare cu apă 
în valoare de 390 000 și, res
pectiv, 210 000 Ici. Lucrările au 
fost terminate în 1967. Apă pe 
conductă însă n-a curs. Lipseau 
pompele de extracție, cîte două 

.de fiecare cooperativă. După 
multe insistențe și după ce a 
curs destulă apă pe... Mureș, 
pompele au fost aduse în luna 
iunie 1968. întreprinderea de 
foraje și alimentări cu apă din 
București, prin șantierul IV 
C.M. Timișoara,, str. Demetria- 
de nr. 1. avea obligația să le 
monteze. Se angajase chiar prin 
scrisoarea nr. 4 119 din 18 iu
lie 1968 că la 1 august va în
cepe lucrul. în locul montori- 
lor a venit însă... toamna. Va
cile celor două cooperative n-au 
ajuns încă să bea apă de la... 
robinet. N-are 
șurubul'?

cine să strîngă
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Potrivit înregistrărilor făcute nu 
de mult timp de organele de sta
tistică, situațiilor întocmite la fața 
locului, în cele trei întreprinderi 
existau fonduri fixe nefolosite din 
diverse cauze în valoare de 20 mi
lioane lei, din care : peste 7,6 mili
oane lei la „Electroputere“-Craiova. 
aproape 5 milioane lei la „Progresul"- 
Brăila și circa 7,5 milioane lei la uzi
nele „23 August" din Capitală. 
Astfel, în magaziile de la „Electro- 
putere" se aflau depozitate 48 ma
șini pneumatice de șlefuit, 20 apa
rate pentru protecția acetilenei la 
presiune, 14 ventile turnate din otel 
sau fontă cu motor sau magnetice,

Cine a apreciat oportunitatea

Cine și pentru ce a comandat a- 
ceste mijloace tehnice ? De ce nu 
și-au găsit o folosință aceste ma
șini, instalații și utilăje pentru care 
s-au cheltuit fonduri însemnate ? 
Istoria lor — care se împletește 
strîns cu lipsa de responsabilitate 
în angajarea banilor statului — au 
încercat să ne-o explice c.îțiva din 
specialiștii din întreprinderile res
pective :

— Utilajele ? Le-am găsit în ma
gazie, ne-a spus ing. Nicolae Datcu, 
șeful serviciului mecanic energetic de 
la „Electroputere" din Craiova. Nu 
au fost folosite deloc și nici nu le pu
tem utiliza pentru simplul fapt că 
multe din aceste mașini și utilaje nu 
corespund caracteristicilor procesului 
tehnologic din uzină. Cine și cum i 
le-a achiziționat — nU" cunosc. Știu ‘ 
că în fabricile și sectoarele uzinei 
noastre se constată tendința de a 
comanda cu multă ușurință mijloace 

i tehnice, fără a chibzui prea mult a- 
1 supra modului în care vor fi folo

site și utilității lor în practică.
Evident, mecanicul-șef nu a fost 

în măsură să dea un răspuns precis 
la întrebările noastre, dar el a ex
plicat totuși o stare de fapt care spu
ne mult și anume : unele mijloace 
tehnice au fost comandate și achizi
ționate fără a se avea certitudinea 
oportunității și necesității lor. De 
fapt, nici la uzinele „23 August" din 
București nu mai sînt cunoscuți azi 
cei care au azvîrlit banii statului pe 
orice le-a picat sub privire. De 
exemplu, spectrometrul fotoelectric, 
o piesă dintre cele mai costisitoare 
în panoplia utilajelor inactive, a 
ajuns în uzină într-un mod de-a 
dreptul incredibil. Cineva l-a văzut 
într-o expoziție, i-a plăcut probabil... 
carcasa si, după cum ne-a relatat 
ing. Constantin Opriș, l-a achizițio
nat, fără să se fi edificat în prealabil 
asupra performanțelor unui aseme
nea aparat. De-abia după citeva luni 
de la aducerea în uzină s-a văzut că 
acesta nu era ceea ce trebuia.

Se cuvine să deschidem aici o 
paranteză. Așa cum rezultă din in
vestigațiile anchetei, o bună parte 
din mijloacele tehnice inactive aflate 
în multe întreprinderi, în special a- 
paratură de laborator, sînt rodul 
achizițiilor de pe la diverse expoziții. 
S-a creat o adevărată practică în acest 
sens. La închiderea expozițiilor, 
„lupta" între solicitanți este atît de 
aprinsă, îneît nu o dată unii condu

Casarea — calea minimei re
zistențe propusă de minister 
și respinsă, pe bună dreptate, 

de „Progresul11 Brăila...

In cursul investigațiilor noastre, 
am urmărit să aflăm ce s-a întâm
plat, ce soartă le-a fost hărăzită, in 
intervalul care s-a scurs de la înre
gistrare, celor peste 20 milioane lei 
materializați în mijloace tehnice ne
folosite. Conducerea uzinei „Pro
gresul" din Brăila și-a fixat in
tre problemele importante și pe a- 
ccea a situației unor mașini și uti
laje care nu sînt utilizate de mai 
multă vreme în întreprindere. Este 
un lucru bun. Demn de apreciat este 
simțul de răspundere pentru soarta 
acestei părți importante a avuției 
naționale, care animă pe multi din
tre specialiștii acestei întreprinderi. 
Potrivit unor norme, destul de de
fectuoase, promovate de minister, a- 
gregatul de tratament termic prin 
inducție, care valorează aproape 
225 000 lei. deși aproape nou — fon
durile recuperate prin amortizare 
nedepășind 6 la sută din valoarea lui 
— trebuia casat. El nu mai e util 
uzinei. După ce a figurat mai mult 
timp ce lista de utilaje disponibile 

două mașini de izolat bobine cu 
bandă de hîrtie, 25 ciocane pneuma
tice de diferite tipuri de curățat 
zgură, o mașină de ascuțit scule, alta 
de frezat pene și altele. Nefolosite 
stăteau, de asemenea, de 2—3 ani, la 
uzinele „23 August", o mașină de 
rectificat universală, un compara
tor interferential, un spectrometru 
fotoelectric și un aparat pentru ana
liza gazelor, o mașină de încercat 
la fulaj. Cu uzura fizică „zero" — 
adică complet neutilizată — erau în
registrate unele mijloace tehnice .ee 
stau inactive de peste 70 de luni la 
„Progresul“-Brăila.

cători de întreprinderi declară celor 
ce dau aprobările că fără mașina 
sau utilajul respectiv producția uni
tății „va intra în impas". Nu este 
deloc dificil ca, în cazurile de acest 
gen, întreprinderile, amintite și direc
țiile generale de resort din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să ia măsurile care se impun. 
Adică, să vadă cine și în ce scop a 
decis și a aprobat procurarea mij
loacelor tehnice si, fără nici o reți
nere sau întârziere. să recupereze 
de la cei vinovați sumele irosite.

Este inadmisibil să se manifeste 
clemență, să se mușamalizeze nea
junsurile, să se treacă, în continuare, 
în contul economiei naționale aceste 
pierderi determinate jle superficiali
tate, incompetență ■■și'-- lipsă d'ei răs- i 
pundere in muncă. Ar fi fost dispuse, 
persoanele, implicate în aceste defi
ciențe — care pot și trebuie identi
ficate — să cheltuiască banii din 
propriul buzunar pe achiziții inutile? 
Trebuie bine înțeles că nimănui nu-i 
este permis să pună economia naționa
lă în situația de a subvenționa chel
tuieli care nu-i aduc nici un benefi
ciu. Cu alte cuvinte, sumele se impun 
acoperite din buzunarul grandomani
lor, al amatorilor de „modernizări 
spectaculoase" fără temei real, al a- 
celor „specialiști" care nu au des
chis bine ochii cînd au cerut și apro
bat cumpărarea unor mijloace teh
nice inutile.

Ancheta a relevat, însă, că nu tot 
ce astăzi se dovedește de prisos în 
uzinele prezentate este rezultatul 
nechibzuinței. Sînt și utilaje care au 
rămas inactive datorită faptului că, 
de-a lungul anilor, în unele între
prinderi s-au produs substanțiale 
modificări de tehnologii care au ne
cesitat înlocuirea unor mașini cu al
tele. De asemenea, anumite mijloace 
fixe au fost necesare doar pentru 
execuția unor comenzi speciale de 
mare valoare, după terminarea că
rora nu li s-a mai găsit utilizare în 
întreprinderile respective. Dar ce 
trebuia făcut în această situație ? 
Si într-un caz și în altul, trebuia in
tervenit energic pentru a se diminua 
efectele nefavorabile ale stagnării 
unor mașini și utilaje, fie prin adap
tarea lor la cerințele noilor procedee 
tehnologice și de modernizare, fie pe 
calea redistribuirii acestora de către 
minister altor întreprinderi sau orga
nizații economice.

a ministerului, acest for a dat — cu 
destulă ușurință — uzinei brăilene 
aviz de casare.

— Era mare păcat să aruncăm la 
fier vechi un utilaj nou-nouț — ne 
spunea tov. Ionel Tănase, controlor 
de utilaje la serviciul mecanic-șef. 
Ne-am sfătuit, am căutat să aflăm 
unde ar mai putea fi utilizat și am 
început demersurile pentru salva
rea lui.

Cum au decurs lucrurile ? După 
sondaje și investigații, conducerea 
uzinei a respins adresa de casare și 
s-a adresat I.C.T.C.M. cu întrebarea 
dacă un asemenea agregat nu ar pu
tea fi folosit în cadrul programului 
de investiții al ministerului, știind 
că la noua Uzină de mașini grele 
din Capitală se vor produce reperele 
pentru care agregatul a fost proiec
tat și construit. Ipoteza s-a adeverit 
și I.C.T.C.M.-uJ a propus ministe
rului de resort și Institutului de pro
iectare pentru construcții de mașini 
să ia în studiu posibilitatea trans
ferării acestui agregat la uzina bucu- 
reșteană. Deși a trecut mai bine de 

o jumătate de an, forurile de resort 
ale Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini nu au dat nici un 
răspuns întreprinderii brăilene. In 
tot acest timp, „amortismentele pe 
care uzina le plătește pentru acest 
agregat afectează prețul de cost. Și 
ce ușor ne-ar fi fost să casăm agre
gatul" — remarca controlorul de uti
laje...

Tot la uzina brăileană este dată 
disponibilă de mai multă vreme o 
mașină pentru îndreptat profile la
minate, care costă peste o jumătate 
de milion lei. Din relatarea ing. 
Ovidiu Udor, șeful serviciului me- 
canic-șef, am reținut că această ma
șină se află în perfectă stare de 
funcționare și ar fi extrem de utilă 
în întreprinderile metalurgice sau 
siderurgice. După ce ani de-a rîn- 
dul s-a tot plimbat prin listele 
de mașini și utilaje disponibile, 
s-a ajuns la concluzia că acest mijloc 
tehnic este perfect apt pentru a fi... 
casat. Conducerea întreprinderii din 
Brăila nu a fost de acord cu casarea 
— soluție indicată de forul de re
sort — și a considerat că distruge
rea mașinii ar aduce daune econo
miei naționale. în consecință, a în
tocmit adrese nominale pentru unită
țile siderurgice și metalurgice de la 
Hunedoara. Reșița, Galați, Iași. 
Șeful serviciului mecanic-șef susține 
că această mașină se încadrează 
minunat în logica fluxului tehnolo
gic de Ia Uzina metalurgică din 
Iași.

Dq ce „Progresul" din Brăila nu 
a acceptat casarea unor mijloace 
tehnice, soluție preferată de unele

într-o măsură, și conducerea uzi
nei „23 August" este preocupată să 
diminueze stocul mijloacelor teh
nice nefolosite. Tov. Ion Răduț, ingi
ner șef de producție, ne-a înfățișat, 
în acest sens, cîteva date. Din to
talul stocului de mașini, utilaje și 
instalații nefolosite, la 1 octombrie 
a.c. fuseseră repuse in funcțiune 
unele in valoare de 1.5 milioane lei. 
Dar, la aceeași dată se găseau pro
puse pentru casare utilaje în valoare 
de aproximativ 3,5 milioane lei, 
iar din restul de mașini și utilaje 
valorînd aproximativ 3 milioane, se 
reținuseră unele pentru producția... 
viitoare. Datele prezentate sînt su
ficiente pentru a formula o primă 
concluzie : în timp ce „Progresul" din 
Brăila respinge casarea, conducerea 
uzinei bucureștene intenționează ca, 
prin această soluție, facilă și păgii- 
bitoare, să scape de circa 50 la sută 
din mijloacele tehnice inactive. Poate 
că unele mașini și utilaje propuse 
pentru casare nu sînt de nici o tre
buință în uzină. Dar — întrebăm în
treprinderea și direcția de resort din 
minister — s-au epuizat toate 
posibilitățile de redistribuire la 
alte întreprinderi a mașinilor 
si. utilajelor propuse pentru casare ? 
în ce privește situația celoi’ reținute 
„pentru producția viitoare", (noțiune 
foarte vagă) nu se știe precis dacă 
ele își vor găsi un rost în lunile ur
mătoare și nici chiar în anul 1969. 
Bunăoară, mașina de încercat la fu
laj valorează aproape o jumătate de 
milion lei. De peste 2 ani și jumă
tate aceasta nu mai este întrebuin
țată. Ni s-a explicat că. deocamdată, 
nu este necesară efectuarea probelor 
pe această mașină. întrebați de ce 
uzina nu o anunță ca disponibilă, 
pentru a-și găsi utilizare în altă în

Vicii birocratice in actualul 
sistem de redistribuire a mij
loacelor tehnice disponibile

La uzina craioveană, buletinul 
mijloacelor tehnice inactive indică 
unele schimbări față de perioadele 
anterioare. Sub formă de împrumut 
i-au fost date Universității din Cra
iova 7 mașini si instalații necesare 
dotării laboratoarelor facultății de 
electrotehnică. Deși s-a cerut avizul 
ministerului de resort pentru trans
ferul tuturor acestor fonduri fixe, 
pînă la începutul lunii octombrie nu 
se obținuse aprobare decît pentru 
două mașini, cu toate că și celelalte 
5 se află de cîteva luni în folosința 
Universității. Restul de utilaje, ma
șini si instalații blochează, în conti
nuare, spațiile industriale și de de

foruri de resort din ministerul a- 
mintit ? Pentru că această soluție 
—casarea mașinilor și agregatelor noi. 
a celor care mai pot fi folosite și 
nu au un grad înaintat de uzură — 
este soluția cea mai ușoară, solu
ția care îți dă cea mai puțină bă
taie de cap — dar și cea mai puțin 
convenabilă economiei naționale. Ea 
înseamnă irosirea fondurilor „cu 
acte în regulă" și duce la acoperirea 
neajunsurilor, a acelora care la un 
moment dat au achiziționat mijloa
ce tehnice fără utilizare. Respin- 
gînd casarea, conducerea uzinei a 
urmărit și a reușit să reintegreze 
o bună pare din mijloacele tehnice 
inactive în fluxul tehnologic. Bună
oară. cu prilejul întocmirii planului 
de sistematizare a uzinei și-au reluat 
activitatea mai multe mașini și uti
laje : o mașină de rectificat plan, 
un scheping, o mașină de sudat 
electric prin puncte. Prin lucrări 
de modernizare și adaptare se urmă
rește acum încadrarea în fluxul 
tehnologic a unei mașini de încer
cat arcuri, a unui aparat de probat 
tablă, cît și a unui defectoscop 
Roițtgen liliput care stăteau de multă 
vreme neutilizate. Desigur, aceste 
exemple nu epuizează lista utilaje
lor și mașinilor nefolosite de la a- 
ceastă uzină. Ele au fost date pen
tru redistribuire la dispoziția mi
nisterului, care nu trebuia să ple
deze pentru trecerea lor la fier 
vechi, ci avea îndatorirea să spri
jine efectiv eforturile colectivului 
uzinei brăilene, îndreptate spre va
lorificarea în condiții cît mai efi
ciente a acestor utilaje.

treprindere, inginerul șef și un sa
lariat al. serviciului rriecano-energe- 
tic, aflat de față la discuție, ne-au 
explicat : „mașina aceasta este mult 
prea bună ca s-o dăm altora. Cîndva 
vom avea nevoie de ea". Ce în
seamnă... cîndva ? Fiindcă „produc
ție viitoare" înseamnă un an, doi 
ani sau cine știe ciți Asemănătoare 
au fost’ justificările și pentru alte 
cîteva mașini și utilaje cărora nu
mai după 1970 li se întrezăresc po
sibilități de folosire efectivă, adică 
atunci cînd acestea vor fi uzate mo
ral și cînd, mai mult ca sigur, se va 
cere casarea lor.

Unde poate duce această mentali
tate a reținerii, a „păstrării" de uti
laje inactive în speranța folosirii lor 
într-un viitor nedefinit ca termen, 
decît la formarea de stocuri de mij
loace tehnice, la creșterea, cu bună 
știință, a stocurilor supranormative, 
la sustragerea din circuitul econo
mic a unor importante valori mate
riale ? Nu este aceasta o metodă pro
fund păgubitoare, ce contravine ra
ționalului, cerințelor de a asigura o 
bună gospodărire și utilizare a tutu
ror fondurilor statului ?

Este evidentă optica deformată pe 
care o au unele cadre cu munci de 
răspundere de la această mare uzină 
din Capitală despre utilizarea mij
loacelor tehnice inactive. Nu numai 
că se țin „sub obroc" unele mașini 
și utilaje din fondul tehnic al între
prinderii — parte componentă a po
tențialului întregii economii națio
nale — dar aici nu este sigură nici 
folosirea acestora într-o perioadă 
riguros determinată. Are conduce
rea acestei uzine vreun drept și vreo 
dezlegare de la forul tutelar pentru 
a proceda așa și a menține inactive 
valori materiale de milioane de lei ?

pozitare ale uzinei. fiind înscrise 
trimestru de trimestru în lista de 
disponibilități a ministerului.

Dacă cercetăm mai amănunțit lis
tele de utilaje disponibile, atît la 
„Electroputere" din Craiova, cît și 
în celelalte două întreprinderi vom 
depista o situație comună ; între a- 
ceste mijloace tehnice inactive figu
rează unele care-și pot găsi utiliza
rea în nenumărate unități indus
triale, indiferent de apartenența de 
ramură. De exemplu, de mai multe 
trimestre, uzina „Progresul" din 
Brăila anunță ca disponibile apara
te de sudură manuală cu arc, un 
transformator trifazic, o pompă cen- I 

trifugă și alte cîteva utilaje tot atît 
de universale ca arie de folosință. 
S-a întreprins ceva pentru a se ac
celera redistribuirea lor ?

— Personal, socotesc că multor 
.unități industriale. în special dintre 
cele mici, le sînt foarte necesare 
aceste mijloace tehnice — ne-a răs
puns mecanicul șef al uzinei brăile
ne. Nu odată s-a întâmplat ca după 
cite o mașină mai veche, dată dis
ponibilă, să bată drumurile spre u- 
zină zeci de delegați ai industriei 
locale sau ai C.A.P.-urilor. Insă, de 
cele mai multe ori, aceștia s-au lăsat 
păgubași pînă la urmă.

Explicația fenomenului ne-a dat-o 
pe larg ing. Alexandru Heinrich, di
rectorul generai al uzinei „Electro
putere" din Craiova, care susține că 
actualul sistem de redistribuire a 
utilajelor inactive suferă de un viciu 
profund :

— Sistemul de aprobări este așa 
de greoi incit, de cele mai multe ori, 
cei ce solicită o mașină sau o insta
lație devenită disponibilă în uzina 
noastră, pînă ce se întocmesc „ac
tele de transfer", renunță la achi
ziționarea lor — a conchis directo
rul general. ................ ’............

Am reținut schema actualei filieri 
de redistribuire întortocheată și ino
perantă : dacă o mașină sau un utilaj 
date disponibile de uzina din Cra
iova sînt cerute de o unitate, indi
ferent cărei ramuri îi aparține, a- 
ceasta trebuie să aștepte pînă ce se... 
epuizează mai întâi toate posibilită
țile de achiziție de către unitățile din 
cadrul direcției de resort și ministe
rului tutelar. In primul rînd, utila
jele disponibile sînt comunicate de 
uzina „Electroputere" direcției gene
rale de resort din M.I.C.M. Timp de 
o lună, direcția generală face cunos
cut întreprinderilor din subordine 
lista respectivă. Dacă, în acest inter
val de timp, în cadrul direcției nu 
se găsește nici un solicitant, mași
nile și utilajele disponibile se co
munică celorlalte direcții din ca
drul ministerului. Acestea, la rîn- 
dul. lor, le fac cunoscute întreprin
derilor-, pe? care Ie coordonează, Nu
mai'după ce. se primesc negații din 
partea tuturor întreprinderilor din 
cadrul direcțiilor ministerului, atunci 
pot să înceapă tratativele de livrare 
către întreprinderile subordonate al
tor ministere și departamente. Apoi 
labirintul circulației hîrtiilor este și 
mai complicat. întreprinderea solici
tatoare trebuie să facă : o adresa fo
rului tutelar- de care depinde. Acesta 
se adresează unității posesoare de 
utilaje disponibile. întreprinderea 
posesoare se adresează din nou direc
ției tutelare, iar dosarul cu toate a- 
probările și semnăturile nu capătă 
valabilitate pînă nu se obține și sem
nătura ministrului adjunct de resort.

In acest „dans al hîrtiilor". să ve
dem cam cît durează aprobarea unui

Din constatările anchetei se desprinde că în dife
rite întreprinderi există la ora actuală un important 
stoc dc mijloace tehnice inactive, noi și mai „vechi", 
nefolosite, care aglomerează depozitele și secțiile de 
fabricație și imobilizează uejustificat fondurile sta
tului. Investigațiile noastre s-au referit la situația 
din trei uzine constructoare de mașini, dar asemenea 
utilaje, mașini și instalații sînt condamnate la inacti
vitate și în multe- din întreprinderile ministerelor 
Energiei Electrice, Minelor, Petrolului, Chimiei, Me
talurgice, Construcțiilor. Ce consecințe economice au 
imobilizările de mijloace tehnice ? Mai întîi, ele a- 
fectează viteza rulajului fondurilor materiale și 
bănești, diminuează eficiența eforturilor pe care 
statul nostru le face continuu pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei naționale, împiedică va
lorificarea cu rezultate maxime pentru producție, 
pentru progresul general al țării a întregului poten
țial tehnic al industriei noastre socialiste. Statul 
nu-și poate permite să nu obțină efectele economice 
scontate de pe urma eforturilor neîntrerupte îndrep
tate spre dotarea întreprinderilor industriale cu teh
nica modernă, de mare productivitate.

într-o măsură, ancheta a relevat fenomenele și 
cauzele care generează imobilizarea unor asemenea 
importante mijloace tehnice. Este vorba înainte de 
toate de faptul că sondarea necesităților unor între
prinderi, precum și a caracteristicilor mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor achiziționate se face defectuos, 
uneori la întâmplare. „Fuga" după noutăți tehnice, 
fără a exista certitudinea utilității lor corespunză
tor cerințelor concrete ale producției trebuie 
curmată ! De asemenea, este vorba de lipsa de pre
ocupare a unor întreprinderi și foruri de resort de 
a adapta permanent procesele tehnologice la spe
cificul mijloacelor tehnice de care dispun și de a 
moderniza aceste mijloace tehnice pentru a răs
punde cît mai bine rigorilor tehnologiilor perfecțio
nate, mai productive. In fine, imobilizările de mij
loace tehnice sînt provocate și de practica de a aduce 
mașini, utilaje,și instalații în numele unei... produc
ții viitoare, care în ultimă analiză nu este altceva 
decît o modalitate mascată de a crea stocuri tehnice, 
fără utilizare, de a bloca fondurile materiale- și 
bănești ale statului.

Cauzele fiind cunoscute, ce măsuri sînt strict 
necesare, de certă actualitate, pentru a pune capăt 
fenomenului neutilizării mijloacelor tehnice ?

1. Așa cum reiese din constatările anche
tei, REGIMUL CASĂRILOR DE FONDURI 
FIXE TREBUIE REVIZUIT CÎT MAI URGENT SI 
CU MAXIMĂ EXIGENTĂ, ATÎT LA NIVELUL 
MINISTERELOR ȘI ORGANELOR ECONOMICE 
CENTRALE, CÎT ȘI DE CĂTRE FORURILE DE 
SINTEZĂ ALE ECONOMIEI NAȚIONALE — CO
MITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII, MINISTE
RUL FINANȚELOR, BANCA NAȚIONALĂ. 
BANCA DE INVESTIȚII. Trebuie să se instituie 
norme și reglementări care să pună în 
modul cel mai hotărît capăt ușurinței și superfi
cialității în aprecierea oportunității casărilor, renun- 
țîndu-se Ia practicile actuale în acest domeniu, care 
înlesnesc într-o bună măsură irosirea fondurilor 
statului. Din canul locului trebuie ca noile regle
mentări să îngrădească în mod categoric Casarea, 
care este o soluție antieconomică, atâta vreme cît 
nu s-au enuizat toate posibilitățile de a folosi mij
loacele tehnice inactive chiar în întreprinderile ce 
le dețin, în alte unități din cadrul aceluiași minister 
și din alte ministere, atâta vreme cît nu 
s-au epuizat posibilitățile de a utiliza — de la aceste 
mijloace tehnice — piesele de schimb, diversele sub- 
ansamble și repere. Din moment ce nu se realizea
ză aceste imperative, casarea nu are ce căuta- si nu

transfer — în cazul cel mai fericit. 
Da începutul lunii aprilie a. c. con
ducerea uzinei brăilene s-a adresat 
direcției generale de resort pentru 

. soluționarea unei scrisori care fu
ll sese trimisă anterior la M.I.C.M. 

.Jg de către Uzina mecanică Mija, prin 
W care aceasta declara că cedează „Pro- 

greșului" din Brăila o mașină de as- 
' cuțit broșe. Mașina respectivă se 

afla. (din fericire, în acest caz) de 
• mai multă vreme la Brăila, fiind 

dată cu titlu de. împrumut. Au tre
cut luni și luni și cei de la Brăila 
au tremurat de teamă că li se va 
lua mașina. în sfîrșit, în ultimele 
zile ale lui septembrie a ajuns Ia 
Brăila și mult așteptatul ordin de 
transfer. Deci, șase luni au trebuit 
pentru avizarea unei redistribuiri în 
interiorul aceluiași minister. Este 
lesne de închipuit cît-de .lent evolu
ează lucrurile cînd se pune problema 
trecerii mașinilor și utilajelor către 
alte ministere. De altfel, pe un ton 
confidențial, unul din specialiștii 
Direcției mecano-energetice din 
M.I.C.M. ne-a spus că actele de re
distribuire a mijloacelor tehnice 
inactive constituie rarități în minis
ter și ele se comit, numai după o te
meinică „chibzuință". Iată încă o 
dovadă că așa stau lucrurile. Anul 
trecut, uzina „Progresul" din Brăila 
a dat disponibil un strung Carusel, 
care nu mai’putea ține pasul cu rit
mul de productivitate atins în sec
țiile de producție. S-au găsit imediat 
cîteva unități ale industriei locale 
dispuse să-l achiziționeze. A fost im
posibil însă să se obțină transferul.

Fuga după „noutăți" tehnice 
pentru... lada cu fier vechi

Sistemul de avizare a transferuri
lor îngreunează mult nu numai cir
culația mijloacelor tehnice cu o oa
recare uzură, dar paralizează în a- 
ceeași măsură și redistribuirea mași
nilor și utilajelor noi. Practic, ma
șini și utilaje nou-nouțe, în perfectă 
stare de funcționare, continuă să ră- 
mînă ani de-a rîndul în listele de 
disponibilități, fără ca cineva să se 
intereseze de ele. Uzina „Progre
sul" ■ din Brăila, de exemplu, încu- 
noștințeazâ de vreo doi ani ministe
rul că renunță la o mașină aproape 
nouă de filetat piulițe și Ta un ma
nipulator pentru forjare, de aseme
nea nou. După cum s-a văzut, tot 
această uzină are disponibile agrega
tul de tratament termic prin induc
ție și mașina de îndreptat profile la
minate. Ne-am adresat, în-legătură 
cu aceste neajunsuri, tov. Anton 
Pușcașu, directorul Direcției mecano- 
energetice din M.I.C.M. Din lunga-i 
expunere, am înțeles că s-a creat o 
adevărat „modă" în materie. Intere- 
sîndu-ne .să aflăm de ce posibilități 
dispune ministerul ca să contraca
reze fenomenul inutilizării „noută
ților" tehnice, a mijloacelor tehnice 
neuzate fizic sau moral, am depistat 
următoarele : listele cu mașini și uti
laje disponibile se schimbă între in
stituțiile centrale. Un exemplar care 
vine, să zicem, la M.I.C.M. din par
tea altui minister este retinut la di
recția mecano-energetică. .Responsa
bilii cu resortul mecano-energetic 
din-fiecare.-direcție generală sînt che
mați să consulte listele, pentru a. re
ține ceea ce interesează întreprinde
rile în subordine. Se face pe loc o 
rapidă frunzăreală, se spune „nu“, 
și urmează apostila respectivului sa
lariat : cu asta se consideră opera
ția încheiată. De regulă, .aceeași este 
procedura șl între direcțiile generale 
ale aceluiași minister, precum și în 
relațiile cu alte ministere și organe 
economice centrale. Și, în vreme ce 
în unele întreprinderi ruginesc ma
șini și utilaje noi, în altele se aduc 
din import aceleași tipuri dc fonduri 
fixe.

— Am convingerea fermă, ne spu
nea mecanicul-șef de la „Progre
sul" Brăila, că în ultima vreme în 
întreprinderile producătoare de or
gane de asamblare au. fost aduse 

poate fi considerată ca o metodă de a diminua volu
mul fondurilor fixe inactive.

2. ESTE NECESAR SA SE REVIZUIASCĂ, 
TOTODATĂ, SISTEMUL DE REDISTRIBUIRE A 
MIJLOACELOR TEHNICE INACTIVE, PENTRU 
CA ACESTA SĂ PERMITĂ O CIRCULAȚIE RA
PIDĂ, OPERATIVĂ A MAȘINILOR, UTILAJELOR 
ȘI INSTALAȚIILOR SPRE ÎNTREPRINDERILE ȘI 
LOCURILE UNDE REALMENTE ESTE NEVOIE DE 
ELE. Nimic nu justifică procedeele folosite în pre
zent, de a îngrădi prin fel de fel de forme birocratice 
circulația acestor valori materiale în interiorul uni
tăților aceluiași minister, cît și în alte ramuri ale 
economiei naționale. Sistemul de redistribuire tre
buie în așa fel conceput îneît și în acest domeniu să 
se valorifice superioritatea și marile avantaje pe 
care le oferă planificarea economică prin dirijarea 
pe baza unui plan realist, judicios întocmit, a trans
ferului de mijloace tehnice de la o unitate de pro
ducție la alta. Pentru aceasta este necesar să se li
chideze birocrația, labirintul încîlcit al aprobări
lor și paraaprobărilor, să fie curmate indiferența și 
apatia funcționărească, practicile acelor oameni care 
văd în mașini niște simple repere, niște simple poziții 
într-o listă oarecare și nu fonduri importante, mij
loace tehnice cu care sporim avuția națională, 
bunăstarea poporului. Mașinile, utilajele, toate cele
lalte mijloace tehnice sînt rodul unor eforturi, ele 
încorporează inteligență omenească, mii și mii de 
ore de concepție, de proiectare, mii și mii de ore 
de realizare practică a proiectelor — și, de aceea, 
ele trebuie să fie exploatate și întreținute cu ma
ximă grijă. Atunci cînd. nu mai pot fi folosite în
tr-o întreprindere ele trebuie să fie dirijate ur
gent și cu destinație precisă spre locurile unde pot 
asigura în continuare rezultate economice.

3. SÎNT NECESARE DE ASEMENEA MĂSURI 
CLARE, BINE GÎNDITE, CARE SĂ ÎNTĂREASCĂ 
RĂSPUNDEREA ÎNTREPRINDERILOR, FORURI
LOR LOR DE RESORT ȘI A SPECIALIȘTI
LOR ÎN ELABORAREA COMENZILOR 
PENTRU NOI MIJLOACE TEHNICE. Achi
ziționarea de utilaje și mașini necesare produc
ției nu este o problemă ce poate fi lăsată la apre
cierea subiectivă a unui funcționar sau a altuia, a 
unui tehnician sau specialist din întreprindere sau 
minister. Aprecierea necesităților și a oportunită
ților unei comenzi de mijloace tehnice, comenzile 
pentru achiziționarea lor trebuie să fie temeinic 
discutate în cadrul comitetelor de direcție, să 
poarte girul factorilor dc răspundere din întreprin
deri, care să justifice realist necesitatea procurării 
unui mijloc tehnic. Această înaltă responsabilitate 
pentru angajarea fondurilor materiale și bănești ale 
statului trebuie să fie concretizată și prin MĂ
SURI DE RĂSPUNDERE MATERIALA concepute 
în așa fel îneît, în cazul în care se iau hotărîri ne
chibzuite, superficiale, care ar putea mări stocul 
utilajelor inactive, cei care au inițiat asemenea mă
suri sau au dat aprobările să suporte daunele pro
duse economici naționale.

Este de cea mai mare importanță ca conducerile 
întreprinderilor tuturor ministerelor și organizații
lor economice centrale să aplice cele mai operative 
și judicioase măsuri în scopul aducerii „disponibili- 

, taților" de mașini și utilaje inactive în circuitul pro
ductiv, să depășească faza studiilor și analizelor 
îndelungate, aetionînd decisiv. în strînsă conformi
tate cu indicațiile conducerii de partid și de stat, în 
scopul punerii depline în valoare a acestor posibili
tăți de care dispune economia noastră națională.

Anchetă realizată da 
Petre NEDPLCU, 
lan ERHAN.
Mister TUICU

După luni și luni de alergătură pe la 
minister, solicitanții s-au dat bătuți. 
Cum alții n-au mai venit, în cele din 
urmă, uzina a fost îndemnată să 
treacă la casarea strungului. Acest 
episod explică, într-o măsură, de ce 
întreprinderile preferă soluția casă
rii utilajelor și mașinilor decît pe 
aceea a redistribuirii. Este mai mult 
ca sigur că în cele peste 3 milioane 
lei, utilaje și mașini propuse pentru 
casare de uzina „23 August" din 
București se găsesc unele care ar 
putea face încă bune servicii unor 
unități economice.

Este un raționament elementar: 
ce este mai convenabil pentru eco
nomia națională, să se redistribute 
operativ între întreprinderi mașinile 
și utilajele inactive, sau banii statu
lui să fie dați la fier vechi ? Această 
întrebare a mai fost pusă într-o an
chetă publicată în „Scînteia" la 3 a- 
prilie 1968. De atunci, însă, nimic 
nu s-a schimbat. Nici ministerul a- 
mintit și nici alte organe economice 
centrale — Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor, Ban
ca Națională și Banca de Investiții 
— nu au intervenit să faciliteze 
transferul operativ al mijloacelor 
tehnice inactive. în lipsa unor regle
mentări judicioase, a unui sistem 
publicitar eficient, acționează... cio
canul de casat. Repetăm întrebarea : 
oare s-a ajuns atît de departe cu 
nepăsarea îneît redistribuirea să de
pindă de buna dispoziție a unui 
funcționar din M.I.C.M. ?

utilaje noi, în timp ce mașina noas
tră de filetat stă de doi ani nesolici
tată și nedistribuită.

Cu oricîtă prudență a înaintat în 
discuție directorul Anton Pușcașu, 
s-a putut înțelege lesne că în dome
niul reactivării mijloacelor tehnice 
neutilizate domnește o profundă dez
ordine, acțiunea desfășurîndu-se în
tre coordonatele bunului plac. în 
momentul de față, direcția mecano- 
energetică nu face o confruntare se
rioasă și responsabilă a disponibili
tăților apărute pe economie cu co
menzile pentru import, lucru absolut 
necesar pentru a se preveni irosirea 
fondurilor valutare pe mijloace teh
nice care, în ansamblu, există în 
țară, sau chiar prisosesc. De altfel, 
am încercat să aflăm cînd șl unde 
se face trierea de care am vorbit. 
Inițial ni s-a spus că Direcția gene
rală tehnică a ministerului „are în 
mină problema". Adrcsîndu-ne aici 
am fost îndrumați către Direcția ge
nerală livrări-export și de aici Ia 
Direcția generală piese de schimb li
vrări unde..., în sfîrșit, specialiștii 
ne-au spus că nu au nici un ames
tec în această poveste. Serviciul teh
nic din fiecare direcție generală ho
tărăște ce mașini și utilaje trebuie 
să fie importate, dar nimeni nu se 
întreabă dacă aceste mașini nu se 
află cumva pe vreo listă de disponi
bilități.

Că nu există o procedură organi
zată eficient de mișcare a fondu
lui de-mijloace tehnice inactive o 
demonstrează elocvent cazul agrega
tului de tratament termic prin in
ducție de la „Progresul" Brăila. Cine 
altcineva putea să cunoască mai bine 
unde s-ar putea folosi acest utilaj 
dacă nu ministerul, care are viziu
nea de ansamblu a programului de 
investiții pe ramură și subramuri ? 
S-a văzut însă că lucrurile au evo
luat exact invers. întreprinderea 
brăileană a trebuit să-i sugereze or
ganului de concepție locul unde s-ar 
putea valorifica acest utilaj, de unde 
se vede că în cadrul ministerului a- 
mintit „oul învață... găina", adică 
unii specialiști din direcțiile sale ge
nerale nu cunosc nici pe departe ne
cesitățile și disponibilitățile între
prinderilor.
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SPRE PUBLIC Adunarea jubiliară
SAHIA — publicist

AL ARTISTULUI
PLASTIC

Reflex spiritual al lumii obiecti- ben. Metafora este obținută astfel 
va, imaginea artistică compulsată 
din noianul de realități particulara 
cunoscute și acumulate de artist 
prin experiență proprie este o re
flectare sintetică, inteligentă a ele
mentelor acestei realități ale cărei 
sensuri sînt transmise în chip sen
sibil publicului. Preocupare actuală 
de mare importanță — raporturile 
multiple și complexe dintre opera 
de artă și privitor au constituit o- 
biectul unei discuții cu pictorii 
Marius Cilievici și Constantin Pi- 
liuță, discuție pe care o reprodu
cem în rîndurile de față. Afirmînd 
posibilitățile artei de a răspunde 
unor necesități vaste și variate ale 
societății, printr-o integrare efec
tivă în circuitul vieții, pictorul 
Constantin Pllluță a subliniat: 
„Dialogul cu privitorul ® esențial ; 
el depinde de dorința artistului 
de a comunica, de fondul afectiv 
și de vibrația, de autenticitatea 
creației".

Marius Cilievici: — Este foarte 
Interesantă și complexă calea de 
acces spre public. Dacă sîntem de 
acord cu necesitatea de a comu
nica cu interlocutorul, trebuie să 
ne ferim de simplificarea raportu
lui operă-privitor. Fiind vorba de 
un dialog, înseamnă că efortul de 
comunicare angajează și pe artist 
și pe cel căruia îi este dedicată 
creația. In ce ne privește pe noi, 
pictorii, angajarea acestui dialog 
depinde de substanța creației. In 
funcție de aceasta, gesiul creator, 
liniile, culorile, dispoziția și inter
acțiunea. lor pot impune privitoru
lui, îl pot emoționa și îndemna la 
reflecții. Socialismul ne-a oferit po
sibilitatea de a păși spre acea 
eră renascentistă românească în 
care cred cu toată convingerea. 
In acest context, sensibilitatea 
contemporană e dictată de gradul 
de cultură. Publicul este de o mare 
diversitate sub aspectul evoluției 
gusturilor, al receptivității, al asi
milării artei. Un artist nu poate 
satisface toate gusturile, toate 
preferințele. Accesibilitatea e 
condiționată de înțelegerea pro
fundă a acestui adevăr.' Creația 
trebuie să fie asemenea unei case 
cu porțile deschise, care adăpos
tește un permanent gest de ospi
talitate. Dar oricît ar fi de ospita
lieră, încăperea în care își primeș
te vizitatorii are un anumit profil, 
anumite dimensiuni.

C. P. t — Personalitatea artistu
lui, originalitatea lui includ acest 
gest de ospitalitate dacă lucrarea 
sa are girul talentului autentic și 
se înscrie — prin spirit Și idee — 
în epocă. Ampla și libera dezvol
tare a individualității creatoare a- 
sigură o mare diversitate de stiluri 
și modalități plastice personale, 
dar relevă în același timp o 
marcabilă unitate rezultată 
din sugestiile actualității cît și 
legătura cu tradițiile culturii 
mânești.

M. C.: — 
vinte, despre 
despre poziția 
realitate. E foarte important și nu 
putem face abstracție că trăim în 
România, în anul 1968. Numai în 
acest fel lucrările se potențează 
ca angajare, capătă un timbru 
specific de energie. întrebarea 
cheie este, după părerea mea : ce 
fel de recuzită folosești pentru a 
dialoga, pentru a găsi graiul care 
să trezească posibilități de înțele
gere și de receptare rapidă și 
largă.

C. P.: — Cred că lucrul cel mâi 
important este darul de a strînge 
o viață într-o suprafață dată. Am 
văzut în Italia imense suprafețe 
pictate, hectare de pînză vopsită 
cu papi, cardinali, sute de perso
naje, iar alături un Boticelli, de 
mici dimensiuni, ce strîngea un 
univers. Important e să ai această 
putere, să ai atîta suflet îneît să 
strîngi o viață într-o dimensiune 
dată, exprimîndu-i esența. Nu nu
mai ample compoziții, dar și un 
peisaj sau un portret pot exprima 
dinamica epocii noastre. Dacă de
curg din nevoia de exprimare, 
mijloacele moderne ajung la pri
vitor.

Cei doi interlocutori au abordat, 
în continuare, unele aspecte ale 
picturii monumentale, referindu-se 
la lucrarea pe care o realizează 
pentru sala Unirii din Alba Iuli.a 
împreună cu pictorul Pa.vel Codiță. 
Constantin Piliuță și Marius Cilie
vici au accentuat necesitatea de a 
coborî Ia rădăcinile tradiției, de a 
pătrunde spiritul acestor forme 
spre o nouă expresie artistică 
în consonanță cu epoca. (Con
cepută în vederea manifestărilor 
festive ce vor avea loc anul aces
ta Ia Alba tulia cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la unirea cu 
Ardealul, lucrarea reprezentînd 
18 voievozi și 18 cărturari ai nea
mului românesc, dispuși în ritm 
ascendent pe un arc semicircular, 
se relevă nu numai prin amploa
rea epică dar și prin elevația 
gîndului inclus în operă).

M. C.: —> Ne-a preocupat în
mod deosebit realizarea unei at
mosfere evocator istorice pe care 
am încercat să o realizăm prin 
variate șl nuanțate armonii de gal-

re- 
atît 
din 
ro-

cu-E vorba, cu alte
operei,conținutul

artistului față de

prin intermediul unei lumini încăr
cate de tensiune care să dea sen
zația unei mișcări lente, compacte, 
masive, ușor melancolice. Ceea 
ce am dori este ca privitorul să 
pătrundă dincolo de imaginea 
descriptivă, literală, să deose
bească o voce ce vorbește despre 
istorie.

Pictorii au insistat asupra nece
sității de a se acorda o importan- 

. ță deosebită laturii artizanale, e- 
fortului plin de răbdare și subtil 
adaptat materiei ale cărei posibi
lități și particularități artistul tre
buie să le tatoneze conștiincios. 
Cum spunea Constantin Piliuță 
„nu e vorba da un meșteșug brut, 
ci de capacitatea de a-ți 
însușirile în stare activă, 
tistul modern nu mai e 
alchimist, un om retras în 
gurătatea laboratorului său de 
creație, ci este un om al produc
ției căruia nu-i sînt străine cele 
mai noi principii tehnologice. Este 
un imperativ firesc față de care 
artistul reacționează spontan, cu 
naturalețe. In 1968 industria chi
mică ne pune la dispoziție mijloa
ce de expresie cu totul noi*.

M C. : — Și așa cum un nou in
strument obligă la altă sonoritate, 
noile descoperiri ale tehnicii des
chid noi drumuri experimentului, 
în scopul obținerii unui maxim de 
expresivitate.

C. P. : — Prezentul găsește arta 
noastră într-o fază de elaborări 
deosebit de complexe, este un pro
ces de evoluție, de clarificări și 
cristalizări care se cere stimulat și 
orientat nu prin etichetări sau ver
dicte pripite, ci prin confruntări 
creatoare. Exigențele artei noastre, 
ale umanismului oferă premise ne
cesare dezvoltării creației și există 
opere care confirmă acest lucru, 
există printre tineri talente promi
țătoare. Dar există și artiști la 
care totul este exterior, care nu au 
preocuparea de a exprima. Exis
tă și la noi și pe alte melea-, 
guri personalități artistice pe 
deplin-.individualizate, la care in
teresul pentru calitatea expresiei 
se asociază unor adinei și nedisi
mulate solicitări afective și care 
țin piept navalei de superficial și 
automatismelor de tot felul. /

M.C. : — Desigur,- un rol impor
tant revine criticii de artă. Publi
cul e stratificat, e reprezentat prin
tr-o diversitate de atitudini, de 
moduri de a recepționa, de menta
lități. Criticul, în afara obligației 
de a stimula o atmosferă de dez
bateri teoretice trebuie să fie un 
interpret, un arbitru necesar. Am 
folosit intenționat 
preț pentru g reliefa 
morală, de a scoate 
conținutul artistic și 
anula. Folosind arma 
criticul trebuie să percuteze coar
dele intelectului accelerînd actul 
de transmisie, mișcarea sensibilă 
de recepționară.

pune 
Ar
un 

sin-

termenul inter- 
obligația sa 
în evidentă 
nu de a-1 
inteligenței,

Convorbire realizată de 
Marina PREUTU

de la Casa universitarilor
Cu prilejul aniversării a 20 de ani 

de la înființarea Institutului politeh
nic din Cluj, joi a avut loc în săla 
mare a Casei universitarilor din lo
calitate o adunare jubiliară la care 
au participat cadre didactice, stu- 
denți, absolvenți ai politehnicii clu
jene. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. ing. Bazil Popa, rec
torul institutului. Prof, emerit Ale
xandru Domșa a prezentat apoi re
feratul „Dezvoltarea Institutului po
litehnic din Cluj între anii 1948— 
1968“.

Tovarășul Aurel Duca, prîm-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a adus salutul organe
lor locale de partid și de stat și a 
transmis felicitări întregului corp di
dactic și studenților. A luat apoi cu
vîntul acad. Stefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, care a arătat, între 
altele, că drumul parcurs de acest 
important institut de învățămînt su
perior din țara noastră (de la 100 de 
studenți, cîți învățau aici în anul în
ființării, la peste 2 500 astăzi) arată 
grija permanentă pe care o acordă 
partidul șt statul pregătirii specialiș
tilor, dezvoltării științei și tehnicii în 
țara noastră.

Au mai rostit cuvinte de salut 
acad. Constantin Daicoviciu, în nu
mele institutelor de învățămînt supe
rior din Cluj, precum și ing. Gligor 
Urs, director tehnic al uzinelor „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, 
fost student al politehnicii din Cluj, 
Cîndea Dan, student în anul S al fa
cultății de matematică, prof. univ. 
Nicolae Marinescu, prorector al In
stitutului politehnic din București, 
profesor emerit C. Teodorescu, gene-

ral maior ing. loan Anghelolu, din 
partea Academiei militare, prof, 
univ. Nicblae Golguțiu, prorector al 
Institutului politehnic din Iași, prof, 
univ. Virgil Dragomir, prorector al 
Institutului de construcții din Bucu
rești, conf. univ. Lazăr Boleanțu, de 
la Institutul politehnic din Timișoa
ra, prof. univ. Aron Popa, rectorul 
Institutului de mine din Petroșeni, 
și prof. univ... Nicolae Beschea, din 
partea Institutului politehnic din 
Galați.

Participant!! la adunare an adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, în care își exprimă recunoștința 
pentru condițiile create desfășurării 
procesului de învățămînt, hotărîrea 
lor de a ridica necontenit nivelul ac
tivității didactice și științifice, pentru 
înflorirea României socialiste.

în cadrul acelorași manifestări s-a 
deschis la Cluj o sesiune de comuni
cări științifice. La sesiune participă 
cadre didactice și cercetători din în- 
vațămîntul superior tehnic și univer
sitar, numeroși specialiști din indus
trie din întreaga țară.

Cu același prilej, joi după-amiază 
s-au deschis expoziții jubiliare la Bi
blioteca centrală universitară, unde 
sînt prezentate aparate și instru
mente de laborator realizate de in
stitut. tratate, și extrase din lucrările 
științifice publicate de corpul didac
tic și științific al politehnicii clujene, 
grafice și fotografii, ilustrînd activi
tatea desfășurată în cele două de
cenii, precum și la Casa de cultură a 
studenților, unde sînt expuse cele 
mai de seamă realizări ale studenți
lor.

LA CASA ZIARIȘTILOR DIN CAPITALĂ

Seară închinată memoriei
lui Al. Sahia

și scriitor militant

Uniunea Ziariștilor a organizat 
joi după-amiază la Casa Ziariști
lor din Capitală o seară închinată 
împlinirii a fiO. de ani de la naște
rea gazetarului și scriitorului- co
munist Alexandru Sahia.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Nestor Ignat, președin
tele. lini unii' Ziariștilor... Despre 
viața. ...și operă lui Alexandru ..Sa
hia a vorbit prof. univ. George Ma- 

. covescu

în sală, printre cei prezenți, 
se aflau prieteni și colegi ai scrii
torului, membri, ai familiei, oameni 
de artă și cultură, numeroși zia
riști.

în încheiere a fost prezentat fil
mul documentar „Trei prieteni des
pre Sahia", realizat de Studioul de 

,.Teleyiziune. București — o recon
stituire a:• locurilor unde a trăit și 

muncit Alexandru Sahia.
(Agerpres)

► Venea din satul Mî- 
» năstirea, nu departe de
► București, dintr-o fami- 
’ lie de țărani strîmtotați.
► încă din copilărie, lup-
► tase din greu cu lipsu- 
, rile, dar despre aceasta
► nu-i plăcea să vor- 
k bească. De altfel, mo-
► desf șl discret, evita ori-
► ce discuție despre el 
k sau despre scrierile lui.
► Greutățile vieții nu-i
► schimbaseră cu nimic 
J firea bună, larg deschi-
► să pentru înțelegerea 
t tuturor suferințelor din 
k lume. Cu înfățișarea lui

de om blînd, cu zîmbe- 
, tul pe buze, era însă un
► luptător convins și pa-
* sionat. So alăturase de
► la început partidului,
► pe care guvernele de 
, atunci îl aruncaseră în
► cea mai cumplită ile- 
k galitate și prigoană. 
k L-am cunoscut în re-
► dacția ziarelor „Adevă- 
k rul" și „Dimineața", 
t unde i se încredințase
► rubrica muncitorească.
► In scurtă vreme, Ale- 
t xandru Sahia izbutise
► să stabilească legături
* directe cu muncitorii,
► care veneau să-i spună
► suferințele lor, să-i
► ceară sfat; In 1932, sub
► îndrumarea Partidului 
, Comunist, a scos revis- 
, ta „Veac Nou", supri- 
» mată de cenzură după 
’ cîteva
► soartă
► „Bluze 
, care o
► vistă de literatură pro-
* letară".
► în 1935, după o călă-
► torie în Uniunea Sovie- 
’ tică, a publicat volumul
► de reportaje „U.R.S.S. — 
’ azi", pe care cititorii 
’ l-au primit cu mult inte-
► res. Presa de dreapta 
k l-a atacat, bineînțeles, 
’ cu violență, dar Sahia
• a primit aceste atacuri 
’ cu liniștea omului care 
, se știe cu conștiința îm-
• păcată. Nu l-am văzut 
‘ niciodată impresionat 
. sau cît de puțin clătinat
• de loviturile ce i se dă- 
j deau. Cu zîmbetul lui
► blajin, sub care păstra

numere. Aceeași 
a avut și cu 
Albastre", 

subintitula
pe 

„re-

își

Tudor TEODORESCU-BRANIȘTE

aceeași convin- 
cu aceeași pa- 
pentru adevăr și

ducea mai departe 
lupta.

Cu 
gere, 
siune
dreptate, a redat în am
ple reportaje cîteva din 
procesele înscenate de 
guvernele din anii aceia 
împotriva comuniștilor. 
A suportat cu calm os
tilitatea așa-zisului „pu
blic" alcătuit din agenți 
de siguranță și judecă
tori militari, puși să 
condamne din ordin. 
Trebuia să lucreze în- 
tr-o atmosferă de ostili
tate fățișă, din partea 
gazetarilor de dreapta 
și de extrema dreaptă.

Lupta prin presă, con
tactul strîns cu munci
torii, îi luau aproape 
tot timpul. Pentru lite
ratură nu-i 
decît orele 
smulgea 
somnului, 
că acest efort a contri
buit mult la slăbirea 
organismului său debil 
de la început, deschi- 
zînd drum maladiei de 
plămîni care pînă la 
urmă avea să-1 răpună 
în plină tinerețe. A iz
butit totuși să lase un 
valoros mănunchi de 
nuvele, care îl situează 
între scriitorii de 
din 
lică.

A 
vins

rămîneau 
pe care le 

odihnei și 
Sînt convins

merit
perioada interbe-

fost partizan con- 
al „literaturii
", care slujește 

ideile de progres, liber
tate și dreptate socială.

■ Era însă conștient că o 
pagină de literatură a- 
nimată de cele mai no
bile convingeri, dacă 
nu era slujită de un ta
lent real, nu servea nici 
literatura, nici cauza 
pentru care fusese scri
să. L-am auzit adesea 
spunînd : „Un articol 
de gazetă, bine scris și 
convingător, e mult mai 
de; folos decît o nuvelă

an-

care nu convinge 
nimeni". El cerea 
scriitorul să aibă în 
ceeași măsură 
scrisului și 
convingerilor. îl 
destinul unora 
scriitorii de la 
nătorul", care, 
cauza țăranilor, 
butiseră să o 
dar creaseră maldăre 
de maculatură de care 
nimeni nu-și mai amin
tea. „Literatura prole
tară, spunea el, nu tre
buie să repete această 
penibilă experiență".

Scriitor realist, Sahia 
își lua subiectele și 
personajele din viața 
de fiecare zi a celor 
chinuiți și obidiți. Nuve
lele lui se deosebesc 
prin stilul sobru, redus 
la notații scurte și pre
cise. Iată de pildă cum 
începe „Moartea tînă- 
rului cu termen redus* :

„Peste țigla cazărmii, 
au căzut primii fulgi de 
zăpadă. [...] Sîntem încă 
fără mantăi. Ni s-a co
municat la raportul de 
dimineață că vor sosi 
în cîteva zile. Acum e 
bine de cine a apucat 
la infirmerie.

Toată lumea îl 
cește pe Serdici. 
singurul teterist 
companie, care a 
cat la infirmerie. S-a 
prăbușit la postul Nr. 1 
— cu armă cu tot. Alt
fel nu putea să intre 
nici el. Căpitanul me
dic, de cite ori vine la 
vizita medicală cu bă
țul în mînă, în căutare 
după scabioși, țipă al
coolic : „îl bag la infir
merie 
care 
dici 
ția. 
bine 
patul lui, 
cearceaf. Și poate să 
doarmă cît vrea.

Noi, în schimb, dor- 
i cite doisprezece

pe 
ca 
a- 

darul
fermitatea 

obseda 
dintre 

„Sămă- 
pledînd 
nu iz- 
cîștige,

feri- 
Este 
din 

apu-

numai pe ăla 
cade jos". Și Ser- 
a îndeplinit condi- 
[...]. Oricum, 
de el. Acum 

singur.

soldați în patru paturi. < 
Iar seara ni se ridică ‘ 
cearceafurile. Se fac . 
pachețele frumoase pe • 
etajera dormitorului, ' 
pentru ca la inspecție , 
să fie găsite curate".

Cu aceeași sobrietate 
de mijloace, dar și cu • 
aceeași precizie, sînt ' 
lucrate toate nuvelele . 
lui Sahia. Unele denun- • 
(ă ororile războiului j 
(„întoarcerea tatei de . 
pe front") sau teroarea ■ 
din armata de atunci j 
(„Execuția din primă- < 
vară"). Altele redau as- • 
pecte ale luptei munci- ' 
torimii pentru dreptate • 
socială („Uzina vie", ” 
„Revoltă în port"), sau j 
momente din viața chi- < 
nuită a țăranilor săraci * 
(„Ploaia din iunie"), șo- < 
majul, rasismul etc. Una < 
din cele mai impresio- " 
nante, „Moartea înghi- < 
țitorului de săbii" e re- < 
latarea unui tragic fapt J 
divers, comunicat de un < 
corespondent dintr-un j 
sat din Moldova. Des- < 
prinse din realitățile ’ 
vremii de atunci,- nuve- < 
lele lui Sahia sînt deo- < 
potrivă pagini de lite- ' 
ratură și documente ale < 
unei vremi triste, care < 
s-a dus. ”

Munca fără preget i-a " 
doborît repede sănăta- ' 
tea, care îi fusese tot- < 
deauna șubredă. L-am ’ 
văzut ultima oară la sa- , 
natoriul de lîngă Pre- < 
deal, unde era internat.^ 
Pe fața-î slăbită și foar- 
te palidă, păstra ace- « 
lași zîmbet blajin. Ur- ‘ 
mărea în ziare luptele < 
politice cu aceeași pa- < 
siune. Vedea cu a- ’ 
mărăciune ororile hitle- < 
rismului și primejdia < 
războiului, care se a- J 
propia. <.

S-a stins din viață, în 
casa părintească, în 
vara lui 1937. Avea 
douăzeci și nouă de 
ani. Azi ar fi avut șai
zeci. Și cît ar mai fi 
putut să dea literaturii 
și presei, dacă firul 
vieții nu i-ar fi fost tă 
lat atît de timpuriu...

mai
are
Cu

"0 ebhvirigeT» neclintită, sail 6 poezie proastă, mimI

19; 21,15.
14; 16,30; 18,45;

• vicontele plătește polița : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• Este vulpea capricioasă 7 ; Patinatorii ; Los Meme ; 
Doctorul Gustav ; Publicul : O călătorie cu balonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Căderea Imperiului roman : FEROVIAR — 9,30—16 
în continuare ; 19,30.
• Surprizele dragostei : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.

• Vera Cruz': PATRIA
• samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21,15, FESTIVAL — 8,30;11; 13,30; 16; 18,30; 21,
• Să hu fie despărțim : SALA CINEMATECA — 10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30 (bilete la casă).
• Veșnic întîrriat : LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Planeta maimuțelor: CAPITOL — 9; 11,30; 14,15;
17,45; 20,30, MELODIA — 8,45,; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Operațiunea San Gennaro : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, VOLGA — 9—13,30 în continua
re ; 16; 18,15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
« Testamentul unui pașă : LUMINA — 8,45—16,30. în 
continuare ; 18,45; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; .13,30; 16; 
13,15; 20,30. .
• Winnetou (seria a IlI-a) : FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; ■....................................
16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA • Jurnalul unei femei în alb : BUZEȘTI — 20,30.
— 9—15,45 în continuare ; 18; 20,15. « NStre Dame de Paris: TOMIS — 9—15,45 în conți*
• Tarzan, omul-maimuță : . DOINA — 11,30; 13,45; 16; nuare ; 18,15; 20,30.
18,15; 20,30, b'ÂCIÂ — 8—16,30 în continuare ; 18,45; 21, « zile de vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —

15,30; 17,45; 20.• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.

rior tehnic găseau adesea, în linii 
mari, condițiile optiipe de a dez- 

. , . - • j- volta, prpcese tehnologice noi.' Dar
sînt datoare sa aiba și preocupări de p(nă ia valorificarea lor trebuia stră- 
cercetare personale. _ . bătută o. cale îndelungată, anevo-

Dacă este adevărat că învățămîn- ■ ioasă, cate prelungea ciclul ideești- 
tuL superior cuprinde toate sectoa- ințifică — aplicație industrială exa- 
rele de cercetare interesînd indus- - 1 - ------
tria, fiind deci indicat să efectue
ze cercetări pentru promovarea pro- __  ,-T-—. -.
greșului tehnic, nu este măi puțin de pînă acum ale catedrelor nu per-
adevărat că nu orice ajutor soliei- miteau finalizarea/investigațiilor, iar

întreprinderile beneficiare nu ară
tau totdeauna încrederea necesară 
valorificării industriale a rezultate
lor cercetării.

(Urmare din pag. I)

adevărat că nu orice ajutor solici
tat de industrie poate fi inclus în 
planurile științifice ale. catedrelor. 
Acestea nu trebuie să se angajeze 
în cercetări minore, analize sau în
cercări de serie, într-un cuvînt 
activități de rutină, ce se pot efectua 
cu forțele proprii ale întreprinde
rii. Consider că rolul centrului de 
cercetare trebuie șă fie acela de a da 
ajutor industriei în probleme dc con
cepție, de elaborare a unor soluții 
tehnice 
de 
Și

• Roata vieții : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• Taffy și vînătorul : UNIREA — 15,30 18; 20.
• Fratele doctorului Homer : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• Un dolar găurit : DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• Inimă de mamă : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Trei copii „minune" : VIITORUL — 15,30; 18.
• Colina : VIITORUL — 20,30.
• Neînțelesul : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45, EXCELSIOR
•cin ema

• Frumoasele vacanțe i AURORA — 9; 11,15; 
• 15,45; 18; 20,30, BUZEȘTI — 15,30; 18.

13,30;

9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
Marysia șt Napoleon : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30. 
Viva Maria : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
Vin cicliștii : MUNCA — 16; 18; 20.
El Dorado : FLACARA — 15,30; 18.
Strigătul : FLACĂRA — 20,30.
Tonoșik (ambele serii) : VITAN — 15,30; 19.
Duelul lung : PROGRESUL — 15,30.
Aventura : PROGRESUL — 18; 20,30.
Moștenirea lui Achile : FERENTARI — 15,30; 

20,30.
18;

I

I
I• șapte oameni de aur : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

• Pasărea timpurie : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

gerat de mult (5, 7 uneori chiar 10 
ani),, transformîndu-1. adeșea ..întrrun 
cerc vicios. Posibilitățile financiare

oare, cum este tehnica vibram . e- 
leptrodului, cu aplicații în electro- 
galvăh'ometrie, în rafinarea și ex
tragerea metalelor. Mai ales în 
acest din urmă domeniu metoda e- 
laborătă prezintă avantaje catego
rice față de metoda clasică, utili
zată,; în lumea întreagă. Dar difi
cultățile întinipinate în finalizare au 
împiedicat valorificarea rezultatelor. 
Neputînd aștepta ani de zile (exis
ta pericolul de a pierde priorita
tea științifică), am fost nevoiti să 
publicăm lucrările și, cu toate că 
iii prezent posedăm brevetul dc in
venție, ca nu mai poate fi valorifica-

naveni urmează sa realizeze o stație- 
pilot semiindustrială, după care se va 
deschide calea valorificării industriale 
a procedeului. Subliniez că, datori
tă grupului generator de 1200 A de 
care dispune catedra, s-a realizat în 
prealabil un micropilot care a fur
nizat datele necesare construirii sta- . . _ _______  _____ __ ,
ției-pilot de dimensiuni mai mari, au putut dezvolta cercetarea știin- 
în întreprinderea industrială.

De asemenea, colectivul a elaborat 
procesul de fabricare a bioxidului de 
mang'an în condiții similare ce
lor existente în industrie, statia pi
lot de la Fabrica chimică din Orăș-

cetare pe lîngă catedrele învătă- 
mîntului superior?

— Aș dori să menționez, în pri
mul rînd, că în țările industrial dez
voltate în care astfel de unități 
există de mult, ele au funcționat 
cu cele mai bune rezultate, atît 
pentru catedrele universitare, care

I

calitativ superioare. Pe 
altă parte, mai există încă 
o categorie de cercetători 

universitari — ce-i drept, tot mai 
restrînsă — care „vînează" exclu
siv teme ce pot duce la pu
blicarea de materiale în revistele 
științifice, considerînd cercetările a- 
plicative ca un fel de „hamalîc". tea vor

„CENTRELE DE CERCETARESI

Prin crearea centrelor de cer
cetare p.e lîngă .catedre, aces- 

dispune acum de. co- 
Spun aceasta întrucît este cunoscut
că pînă nu de mult se constata o cetăton fără normă didactica 
oarecare lipsă de finalitate a cer- deci de o capacitate —t:
cetării universitare, datorată mai 
ales lipsei unor forme' organizato
rice pentru cercetarea de dezvol- te cu beneficiarii, le va spori si 
tare. Nici catedra, nici uzina be
neficiară nu se arătau dispuse să 
preia această muncă dificilă și exi
gentă — în plus, insuficient de „is
pititoare" din punctul de vedere al 
publicării rezultatelor științifice — 
dar care constituie singura cale spre 
concretizarea eficienței economice a 
investigațiilor științifice.

— Deoarece v-ați referit la difi-

de investiga
ție sporită, ceea ce, prin onorarea 
contractelor și convențiilor încheia-

tă peste hotare,,întrucît a devenit cu
noscută în mai multe țări. Desi
gur, dacă s-ar fi realizat la cate
dră piloti cu electrozi vibratori — 
așa cum devine posibil acum — 
invenția ar fi avut cu totul altă e- 
ficiență economică.

Succesul unei cercetări aplicati
ve este hotărît de modul în care 
se desfășoară colaborarea dintre 
cercetare și unitatea beneficiară. 
Prin ansamblul de măsuri adopta
te de conducerea partidului și sta-

putea solicita mult mai intens ajuto
rul cercetării de specialitate. Totoda
tă, ele vor putea finanța nu numai cer
cetarea propriu-zisă, dar și unele faze 

____  — __ din realizarea instalațiilor industriale 
cultățile întîmpinate în calea fina- respective, rezultatele cercetării a- 
lizării multor cercetări universitare, propiindu-se astfel mai operativ de 
cum credeți că va contribui la li- stadiul finalizării, 
chidarea acestor dificultăți înființa
rea centrelor de cercetare pe lîngă ținute prin exemple din activita- 
catedrele învătămîntului superior?

— Experiența acumulată în tre
cut dovedește că, intr-adevăr, cer
cetarea universitară nu duce lipsă 
de idei originale, fertile. Spre exem
plu, catedrele învătămîntului supe-

posibilitățile financiare. La riadul 
lor, unitățile industriale, direct co
interesate în îmbunătățirea calită
ții produselor și ridicarea econo
micității procesului de fabricație, vor ■ tului pentru perfecționarea activită

ții economice, industria noastră de
vine — aș spune — mai „sensibilă" 
față de acest adevăr. Mă voi referi 
la procedeul elaborat de noi pentru 
fabricarea persulfatului de potasiu, 
substanță neapărat necesară în pro
ducerea maselor plastice și care pînă 
acum se importa în cantități de sute 
de tone anual — la costurile cores
punzătoare de valută. întrucît proce
deul elaborat va permite realizarea 
integrală a instalației industriale în 
țară — deci evitînd importul de utilaje 
— iar, pe de altă parte, prețul de 
cost va 
acestui

propiindu-se astfel mai operativ de

Afirmațiile de mai sus pot fi sus-

tea catedrei noastre. Astfel, de pes
te 10 ani, printre preocupările ști
ințifice mai însemnate ale colecti
vului s-a numărat și intensificarea 
proceselor de electroliză, conducînd 
spre obținerea unor soluții superi-

fi competitiv, încă în cursul 
an Combinatul chimic Tîr-

tie dînd rezultate întru totul sa
tisfăcătoare.

In concluzie, se poate aprecia că 
datorită unor astfel de rezultate 
practice, convingătoare prin ele în
sele, industria noastră se adre
sează cu tot mai multă încredere 
cercetării universitare, pentru so
luționarea problemelor puse de îm
bunătățirea producției curente, cit 
și de pregătirea condițiilor optime 
pentru produsele de perspectivă mai 
îndepărtată. Numai la facultatea noas
tră au fost încheiate în cursul a- 
nului zece convenții privind astfel 
de colaborări. Este încă un indiciu 
atestînd convingerea că cifrele mo
bilizatoare ale planului cincinal pot 
fi transformate în realități vii nu
mai dacă se deschide cîmp larg 
progresului tehnic, organizării știin
țifice a producției, făcîndu-se în mod 
substanțial apel la ajutorul cerce
tării științifice. Aceasta și explică, 
după părerea mea, faptul că în ul
timul timp relațiile de colaborare 
ale cercetării universitare cu in
dustria s-au îmbunătățit simțitor.

— Care sînt perspectivele deschi
se de înființarea unităților de cer-

țifică în mod corespunzător (aportul 
unor colaboratori externi, înzestra
rea cu aparatură modernă de in
vestigație etc.),, cît și pentru între
prinderile beneficiare. Poate fi men
ționat, în acest sens, exemplul pi
lelor de combustie, domeniu în care, 
gratie unor astfel de colaborări — 
întreprinderile interesate au înche
iat un număr foarte mare de con
tracte cu forțele de cercetare din 
cadrul învătămîntului superior — 
s-au realizat în 3—4 ani mai multe 
progrese decît într-o jumătate de 
secol.

In ceea ce privește 
centrelor de cercetare 
unele dintre catedrele 
versitare, sînt convins 
acesta se va ajunge 
mai intensă, poate chiar depli
nă, a potențialului de cercetare 
existent în învătămîntul superior, 
potential care pînă în prezent era 
incomplet utilizat. La rîndul lor, în
treprinderile industriale își vor sa
tisface mai operativ necesitățile le
gate de îmbunătățirea produselor, a 
instalațiilor, de pregătirea premiselor 
dezvoltării în perspectivă a întregii 
lor activități. La catedra noastră, 
de pildă, elaborăm în prezent pro
cesul tehnologic pentru fabricarea 
permanganatului de potasiu (produs 
obținut pînă acum, an de an, din 
import). Prin onorarea contractu
lui pe care Uzina „9 Mai“- 
București l-a încheiat cu ICECHIM 
și cu catedra noastră sperăm să con
tribuim la valorificarea superioară a 
minereurilor noastre de mangan. De 
asemenea, la solicitarea I.P.R.S.-Bă- 
neasa, vom studia soluțiii pentru aco
perirea plăcilor de aluminiu cu stra
turi de indiu 
de importanță pentru producția de 
semiconductor! 
doar cîteva 
noastre actuale, dar ele dovedesc că 
ne aflăm pe calea cea bună.

perspectivele 
de pe lîngă 
noastre uni
că în felul 
la folosirea

sarcină deosebit

a acestei unităti. Sînt 
dintre preocupările

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
o

11,00 — Curs de limba rusă (reluarea 
lecției de joi).

11.30 — Curs de limba spaniolă.
12,00 — TV, pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină". Urgențele chirurgi
cale și ortopedice la copii (re
luare).

12.30 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 — Consultații la geografie. Tema :
Munții vulcanici din România. 
Prezintă prof. C. Mărculescu.

18,00 — Drumuri șl popasuri — emisiune 
turistică. „Valea Sohodulul".

18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea
lecției de dimineață).

19,00 — La porțile cunoașterii — emi
siune pentru tineret. „Mesajul 
mileniilor".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 — Versuri în lectura autorilor : 

Tiberlu Utan, Maria Banuș, 
Ion Crînguleanu, Grigore Arbo
re, Constantin Abăluță, Vasile 
Zamfir, Grigore Hagiu.

20.10 — Actualitatea în agricultură. în
cuprins : La ordinea zilei recol
tatul și însămînțările de toam
nă ; Acțiuni intercooperatiste ; 
Actualitatea în știința agrico
lă ; Anotimpul învățăturii ; 
Noutăți editoriale.

20.30 — Festivalul internațional „Toam
nă muzicală clujeană". Selec- 
tiuni din opera „Boema" de 
Puccini. Transmisiune de la 
Opera Română din Cluj.

21.10 — Reflector.
21,25 — Film artistic „O dramă nosti

mă". Scenariul de Jâcques Pre- 
vert. Cu Michel Simon, Jean 
Louis Barrault și Jean Pierre 
Aumont. Premieră pe țară.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (sala Ateneului) : Concert simfo
nic — 20. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist Pierre Fournier (Franța).
• Opera Română : Rigoletto — 19,30.
• Teatrul de Operetă :
— 19,30.
• Teatrul Național „I. 
(sala Comedia) : Regina 
19,30 ; (sala Studio) : Jocul
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza .......... ......
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul 
Mitică Blajinul — 20.
• Teatrul
• Teatrul
19,30.
o Teatrul
19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll 
necunoscut! — 16.
• Teatrul dramatic din Brașov (la Sala 
Palatului) : Madame Sans-Gene — 
19,30.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Ca la Tănase — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17, (sala din str. Academiei) : Șori
celul și păpușa — 17.

My fair lady

L. 
de

Caraglale" 
Navara — 
adevărului

Bulandra"

de Comedie : Nicnlc — 19,30. 
„C. I. Nottara" : Lovitura —

„Barbu Delavrancea" : Ion —

)
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PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
ta 10 octombrie, tovarășul Chivu 

Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., l-a 
primit pe tovarășul Hoang Van 
I-IOan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam, care

și-a petrecut concediul de odihnă 
în țara noastră.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, a participat tovarășul 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față, Hoang Tu, amba
sadorul . R. D. Vietnam în Repu

blica Socialistă România.

vremea

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Prim-vicepreședîntele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ilie Verdeț, a primit 
joi după-amiază un grup de in
dustriași și oameni de afaceri sue
dezi care fac o vizită în țara noas
tră, cu prilejul organizării la Bucu
rești a Expoziției industriale sue
deze.

La primire au participat Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț, precum și baron Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Cronica zilei
«anmvana

COCTEIL LA AMBASADA 
REPUBLICII CUBA

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la începerea luptei de eliberare 
de sub dominația colonială a po
porului cubanez, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Cuba 
la București, Zenen Buergo, a oferit 
joi seara un cocteil în saloanele am
basadei.

Au participat Pompilîu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, membri ai C.C. al 
P.C.R., Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, generali și ofi
țeri, oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

TELEGRAMA

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la începutul războiului de in- 
depvpdență, Corneliu Mănescu, mi
niștri afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Cuba, Râul Roa.

★

O delegație de juriști din R. P. 
Bulgaria, în frunte cu Svetla Dașka- 
lova, ministrul justiției, face în aces
te zile o vizită în țara noastră.

în cursul zilelor de miercuri și joi, 
juriștii bulgari au avut întrevederi 
cu Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, precum și cu reprezentanți ai 
conducerii Tribunalului Suprem și 
ai Procuraturii Generale.

Ministrul justiției, Adrian Dimi
triu, a oferit un dineu în onoarea mi
nistrului justiției al R. P. Bulgaria 
și a juriștilor bulgari.

A participat Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. Pci Bulgarîacla Bucu* 
rești. ■ ■ „ț, ‘o’

★

Jpi a sosit în Capitală Damdinne- 
re ghiin Batta, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole în 
Republica Socialistă România.

★

Cu prilejul celei de a 25-a aniver
sări a Armatei Populare Polone, joi 
seara a avut loc la Casa Centrală a 
Armatei din Capitală o adunare la 
care au luat parte generali, ofițeri și 
subofițeri din garnizoana București. 
Adunarea a fost deschisă de general 
locotenent Vasile S. Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor noastre armate. 
Despre aniversarea Armatei Populare 
Polone a vorbit col. Jozef Pietrzy- 
kowski, atașat militar, aero și naval 
al R. P. Polone la București.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare, producții ale studiourilor 
poloneze, după care participant» au 
vizitat expoziția de fotografii „A 
25-a aniversare a Armatei Populare 
Polone", organizată în holul sălii de 
conferințe a C.C.A.

Cu prilejul aceleiași aniversări, la 
Casele Armatei din Brașov și Giur
giu au avut loc întîlniri între mili
tari români și atașatul militar, aero 
și naval al R. P. Polone la Bucu
rești.

Sub egida Comitetului suedez pen-... 
tru promovarea comerțului cu Româ
nia și a Secției româno-suedeze de 
pe lingă Camera de Comerț, joi 
după-amiază a avut loc în saloanele 
hotelului „Athenee Palace" o masă 
rotundă în cadrul căreia au fost 
abordate probleme privind posibili
tăți noi de intensificare a schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Suedia.

Au participat industriași și oa
meni de afaceri suedezi sosiți la 
București cu ocazia organizării ex
poziției industriale suedeze, precum 
și specialiști și- reprezentanți ai co
merțului exterior românesc.

Au fost de față Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
Ake Vrethem,. președintele Comite
tului pentru promovarea comerțului 
între Suedia și România, precum și 
baronul Cari Rappe, ambasadorul 
Suediei la București.

★

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor, joi la amiază a sosit- în 
Capitală o delegație a Comitetului 
femeilor sovietice, care va face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte Perfilova 
Lilia Mihailovna, Grinenco Ana An
dreevna, membre ale Prezidiului Co
mitetului femeilor sovietice, Șugaeva 
Ana Vașilievna, șef de secție la Co- , 
.mitetul femeilor sovietice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Ma
ria Ciocan, secretară a Consiliului 
Național ăl Femeilor, și alte membre 
ale C.N.F.

Au fost prezenți I. S. Ilin, minis
trul consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și alți membri 
ai. ambasadei.

★

Joi, cei peste 80 de experți din 18 
țări europene, care au participat la 
simpozionul „Utilizarea gazelor în 
.industria.. chimică" orgănizaf înî'Rofe 
rpfâftja sub. egida;:.-ComiSiei;,economice., 
pentru Europa a O.R.U., au vizitat 
Combinatul petrochimic din Ploiești.

★

Joi la amiază, la Muzeul de artă 
s-a deschis o expoziție cu lucrări 
semnate de Pablo Picasso.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
tări pictorul M. H. Maxy, directo
rul Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România, și Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

★

Ansamblul „Ciocîrlia" a părăsit 
joi seara Capitala plecînd într-un 
lung turneu peste hotare. In cadrul 
turneului, artiștii români vor pre
zenta spectacole în S.U.A., Canada 
și Mexic, această din urmă țară 
fiind vizitată pentru prima oară de 
un ansamblu folcloric românesc.

*
Madeleine Jarry, istoric de artă, 

inspector principal al Mobilierului 
Național și al manufacturilor Go
belins și Beauvais din Franța, care 
ne vizitează țara la invitația Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a ținut joi după-amiază, la 
Muzeul de Artă al Republicii Socia
liste România, conferința intitulată 
„Manufactura gobelins — trei secole 
de tapiserie franceză".

(Agerpres)

între 6 și 10 octombrie, în aula 
Academiei, s-au desfășurat lucrările 
Simpozionului internațional de auto
matică, pe tema „Necontinuități și 
riesim’ultaneități în circuitele de co
mutație", organizat de Federația in
ternațională de automatică, Acade
mia Republicii Socialiste România, 
Universitatea din București și Socie
tatea de științe matematice.

Participanții la simpozion, mate
maticieni, ' automaticieni și profesori 
universitari din învățămîntul supe
rior de specialitate din Anglia, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția,. 
Franța, R. D. Germană, Republica 
Federală a Germaniei, .Italia, Iugo
slavia, Polonia, Statele Unite, Unga
ria și Uniunea Sovietică, au dezbă
tut — alături de specialiștii români 
— comunicări privind sinteza struc
turilor din elemente multifuncționa
le, clasificarea funcțiilor, cu; mai 
multe valori, teoria algebrică a multi- 
polilor, calculul analitic efectiv etc.

Referindu-se la rolul acestei mani
festări în dezvoltarea automaticii, 
acad. Grigore Moisil, președintele 
Societății de științe matematice, a 
subliniat că dezbaterile ce au avut 
loc au elucidat aportul noilor capi
tole ale matematicii moderne — lo
gica matematică/ algebra abstractă 
și teoria categoriilor — în evitarea, 
unor defecte de funcționare mai des 
întilnite în circuitele de comutație, 
așa-numitele 
continuități.

nesimultaneități și ne-

★
acad. Miron Nicolescu, 
Academiei, a oferit un

Joi seara, 
președintele 
cocteil în cinstea participanților la 
Simpozionul internațional de auto
matică. (Agerpres)

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la crearea primei organizații po
litice a clasei muncitoare pe terito
riul țării noastre și 75 de ani de la 
înființarea P.S.D.M.R., la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România a avut loc joi după- 
amiază o sesiune științifică. Sesiu
nea a fost organizată de Institutul 
de studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., Academia de 
științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. și 
Institutul de istorie „N. Iorga" al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia..

La lucrări au luat parte vechi, mi- 
litanți ai mișcării revoluționare și 
democratice, academicieni, profesori 
universitari, cercetători științifici din 
unitățile instituțiilor organizatoare, 
din alte instituții de specialitate, stu- 
denți,

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Petre Constantinescu-Iași.

Au fost prezentate comunicările : 
Apariția clasei muncitoare pe arena 
politică și rolul ei istoric (Ion Po- 
pescu-Puțuri) ; Primele organizații 
profesionale muncitorești din Româ
nia. (conf. N. Huscaru) ; Impor
tanța înființării primelor organizații 
politice ale clasei muncitoare, rolul 
lor la unirea socialiștilor ; Activita
tea Asociației generale a muncitori
lor din Timișoara (dr. Vaida L. și A.

A A

Șl «.R.S.S.

Fructele sub teascul...
indolenței

(Urmare din pag. I)

I.A.S. Hm. Vîlcea (director FI. 
Pomană). Ceea ce vedem aici în
trece orice îngăduință : livada fer
mei de la Bujoreni este culeasă 
doar în partea dinspre drum ; înă
untru, pămîntul este roșu de mere 
ionatane de toată frumusețea. Ni
meni nu se ocupă să le strîngă de 
pe jos. Nesprijiniți, multi pomi s-au 
prăbușit sub greutatea fructelor. O 
situație gravă este și la ferma Si- 
rineasa. Merele stau sub cerul li
ber, pe pămînt, de săptămîni de 
zile, în vreme ce lăzile se află ală
turi de ele, goale. Cetățeni de prin 
împrejurimi ne-au informat că a- 
ceastă livadă pare să nu aibă stă- 
pîn ; s-au furat pînă acum vagoa
ne de mere ; paznicii sînt ca și 
inexistenți. Șeful de fermă Ion Bîr- 
zan se plînge că... recolta e prea 
mare !

Creșterea operativității în prelua
rea fructelor este condiționată de 
existenta ambalajelor. Peste tot. 
atît în județul Argeș, cit și în ju
dețul Vîlcea, se stăruie pentru am
balaje, în timp ce există o vădită 
nepăsare pentru păstrarea lăzilor. 
La depozitele de fructe din Mihă- 
iești (Argeș) și Ostroveni (Vîlcea) 
zac munți de lăzi deteriorate. Ar 
trebui luate măsuri severe în pri
vința rulajului ambalajelor. Șeful 
depozitului de materiale al I.V.L.F. 
Argeș din Schei-Cîmpulung-Muscel 
ne arată că aici se află circa 10 000 
de lăzi noi, de care nimeni nu în
treabă. De asemenea, prin curțile o 
diferiți achizitori. de prin Curtea de 
Argeș, Valea Vîlsanului. Valea Olă- 
neștiului am văzut grămezi mari de 
lăzi nefolosite, în vreme ce în alte

părți se simte lipsa lor. A. Chîli- 
geanu, șeful depozitului de fructe 
din gara Curtea de Argeș, ne in
formează că I.L.F. Pitești n-a re- 
turnat de trei săptămîni 70 000 de 
lăzi. Consecința ?■ Cooperativa din 
Vîlsănești este nevoită să tină pe 
pămînt, în livezi, cîteva vagoane de 
mere. întrucît nu are cu ce să le 
transporte la centre. Exemplul nu 
este unic.

Dificultățile sînt și de altă na
tură. Lucrătorii unităților de con
tractare și achiziție se plîng adesea 
de lipsa mijloacelor de transport. 
In realitate, munca fiind prost or
ganizată, camioanele fac cel mult 
1—2 transporturi pe zi. Ing. S. Ho- 
rumbă, șef de fermă la Cucereasa, 
ne-a spus că aici stau 300 tone de 
mere de 3 săptămîni, deoarece be
neficiarii din cadrul O.L.F., maga
zinele Gostat nu ridică marfa. S-au 
depreciat astfel mari cantități de 
produse, s-au blocat artificial am
balajele, fără a mai aminti de sor
tările suplimentare costisitoare.

Că beneficiarii nu se prezintă la’ 
timp să-și ridice merele contrac
tate ni s-a semnalat și în alte 
locuri. De pildă, I.L.F. Constanța 
nu a ridicat pînă acum decit 40 
tone de mere din 140 tone con-, 
tractate cu O.L.F.. Curtea de Argeș 
Și la depozitul Govora-gară sînt 
pregătite de două săptămîni. în. lăzi. 
85 tone de mere, pentru a fi expe
diate diferiților beneficiari din țară. 
„Și pentru că marfa zace, în loc să 
fie la timp pusă în consum sau 
însilozată, ne spune M. Teodorescu, 
șeful depozitului, putrezesc zilnic, 
numai la noi. 2 tone de mere". La 
depozitul din Mihăiești-Argeș, unde 
neorînduiala e stăpînă, am văzut

între 8 și 9 octombrie 1968, la Mos
cova a avut loc întîlnirea delegației 

■ sindicatelor române, condusă de pre
ședintele C.CJ; al'U.G.S.R., tovarășul 
Gheorghe Apostol, și delegația sindi
catelor sovietice, condusă de pre
ședintele C.C.S. din U.R.S.S., tovară
șul A. N, Șelepin.

In cursul convorbirilor, care . s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră 
și tovărășească,, cele două părți s-au 
informat reciproc despre activitatea 
Centralelor lor și au făcut un schimb 
de păreri privind problemele mișcă
rii 'sindicale internaționale și ale dez
voltării legăturilor, bilaterale și coo
perării între sindicatele din ambele 
țări.

Participanții la întîlnire și-au ex
primat convingerea că contactele bi
laterale și multilaterale între centra
lele sindicale, atît cele afiliate la 
F.S:M., cît și cele .apartinînd altor 
organizații internaționale, aduc o 
contribuție la mai buna cunoaștere 

. și înțelegere reciprocă, la întărirea 
unității de acțiune a organizațiilor 
sindicale și forțelor progresiste în 
lupta ' împotriva . monopolurilor,, jm-

icpSTisHsmiilui, colonialismului .șjj 419.0- 
poionjalismului,. penfj-p,,,deviații, ițțai.5 
buna a celor ce muncesc; Centrii cu- ' 
cerirea și consolidarea independenței 
naționale,: instaurarea unui' climat de 
cooperare și înțelegere între popoare, 
pentru apărarea păcii în lume. ...

S-a subliniat în unanimitate că în 
situația internațională actuală capătă 
o importanță deosebită coeziunea 
rîndurilpr clasei muncitoare și a or
ganizațiilor ei sindicale ; a fost subli
niată necesitatea de a se dezvolta 
și întări- și pe mai departe priete
nia și colaborarea sindicatelor și a 
oamenilor muncii din țările socialiste 
frățești. Exprimîndu-și voința de a 
apăra consecvent cuceririle socialis
mului, de a întări sistemul mondial 
socialist, centralele sindicale din Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S. au subliniat hotărîrea lor 
de a lupta și în viitor împotriva ori
căror încercări ale forțelor imperia- . 
liste de a atenta la libertatea, inde
pendența și suveranitatea de stat, a 
țărilor socialiste.

Cele două centrale consideră că 
deosebirile de vederi existente între 
ele în aprecierea evenimentelor din 
Republica Socialistă Cehoslovacă nu 
trebuie să afecteze relațiile de co
laborare bilaterală și întărirea miș
cării sindicale mondiale. Ambele de
legații își exprimă dorința ca înfăp
tuirea de către părțile interesate a 
înțelegerilor. sovieto-cehoslovace de 
Ia Moscova din august 1968, aprobate 
și de sindicatele din Cehoslovacia, să 
ducă la normalizarea cît mai rapidă 
a situației din Cehoslovacia, în inte
resul cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

Delegațiile sindicatelor din 
mânia și U.R.S.S,

Ro
mânia și U.R.S.S. voi- face tot ce 
depinde de ele pentru coeziunea miș
cării sindicale internaționale, întări
rea și dezvoltarea solidarității inter
naționale a sindicatelor, în lupta pen
tru democrație, pace, independență 
națională -și; socialism. • Ambele dele
gații au exprimat încă o data hotă
rîrea centralelor sindicale de a spri
jini activitatea Federației Sindicale 
Mondiale, de a contribui la pregă
tirea cu succes a celui de-al VII-lea 
Congres Sindical Mondial, înțelegînd 
să-și îndrepte eforturile și în viitor 
spre afirmarea în relațiile dintre 
toate centralele sindicale naționale a 
principiilor democrației muncitorești, 
întrajutorării, solidarității active, e- 
galității în drepturi, respectului reci
proc și neamestecului în treburile 
interne, condiții fundamentale pentru 
dezvoltarea continuă a unității de ac
țiune a celor ce muncesc și a sindi
catelor.

în cursul convorbirilor a fost din 
nou. exprimată solidaritatea . sindica
telor și a tuturor oamenilor muncii 
din România și U.R.S.S. cu lupta e- 

. roifc'ă-'a? poporului vietnamez^împo-' 
tiiiyă 'Agieșiun'ii' imperialismului1 aine-. 
rican.

Centralele sindicale din România și 
U.R.S.S. au reafirmat sprijinul lor 
liotărît luptei tuturor forțelor pro
gresiste, democratice și sindicale îm
potriva politicii cercurilor neonaziste 
și revanșarde din R.F.G., pentru 
crearea condițiilor favorabile înfăp
tuirii securității popoarelor europe
ne. De asemenea, au declarat că vor 
continua lupta împotriva politicii for
țelor imperialiste și revanșarde, care 
doresc să învenineze atmosfera inter
națională și să-și pună în aplicare 
planurile lor agresive.

Cele două părți au reafirmat în
grijorarea serioasă față de situația 

. încordată din Orientul Mijlociu și 
consideră că conflictul din această 
regiune trebuie să fie rezolvat fără 
folosirea forței, prin retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile ocu
pate și garantarea securității și inde
pendentei tuturor statelor din această 
parte a lumii.

Delegațiile C.C. al U.G.S.R. și 
C.C.S. din U.R.S.S. au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
frățească statornicite între sindica
tele și oamenii muncii din 
mânia și 
dezvoltat 
oamenilor 
din cele 
exprimată 
deri privind dezvoltarea pe mai de
parte a legăturilor multilaterale 
colaborării între sindicatele din 
publica Socialistă România 
U.R.S.S.

Egyed) ; Mișcarea socialistă și inte
lectualitatea în ajunul creării Parti
dului Social-Democrat al Muncitori
lor din România (dr. Vasile Livea- 
nu) ; Partidul social-democrat al 
muncitorilor din România în contex
tul vieții politice de la sfîrșitul seco
lului. al XIX-lea (dr. Traian Lungu); 
75 de ani de activitate organizată 
pentru ideile socialismului și inter
naționalismului proletar în România 
(Augustin Deac și Marin Badea) ; 
Ideologia marxistă în mișcarea mun
citorească din Transilvania în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea (El. 
Meves) ; Mișcarea muncitorească din 
România și Internaționala I (Ion 
Iacoș și Ion Felea) ; Legături inter
naționaliste ale mișcării muncitorești 
din România la sfîrșitul secolului al
XIX- lea și începutul secolului al
XX- lea (dr. N. Copoiu și dr. P. Cara- 
ciuc) ; Crearea Partidului Comunist 
Român — etapă calitativ superioară 
în dezvoltarea mișcării muncitorești 
(C. Mocanu) ; Partidul Comunist Ro
mân — continuator al tradițiilor in
ternaționaliste ale mișcării muncito
rești din România (Gh. Zaharia).

Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a organizat 
expoziția documentară : „100 de ani 
de mișcare muncitorească".

★
In sala Operei din Timișoara a 

avut loc joi o adunare prilejuită 
de aniversarea a 100 de ani de la 
crearea Asociației generale a mun
citorilor din Timișoara și a 75 de 
ani de la constituirea Partidului So
cial-Democrat al muncitorilor din 
România.

Au participat conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
veterani ai mișcării muncitorești, 
membri de partid din ilegalitate, 
reprezentanți ai unor organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile timișorene.

Adunarea a fost deschisă de Co- 
riolan Pop, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid, prima
rul orașului Timișoara. Despre sem
nificația acestor evenimente a vor
bit conf. dr. Ion Zahiu, secretar al 
'Comitetului județean*Timiș al P.C.R.
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Deși pregătirile și antrenamentele 
se desfășoară de vreme îndelungată 
și, în ultimele zile, cu o intensitate 
deosebită, fiecare sportiv, fiecare 
antrenor păstrează bine ascunse se- 
cretele-safe'dfe'’concurs. Cîteva zile,' 
cîteva ore îiisă și cei peste 8 000 de ‘ 
sportivi și sportive — prezenți aici 
— vor compărea în fața milioanelor 
de spectatori și telespectatori, dînd, 
în focul competițiilor, măsura talen
tului și competenței lor, a antrenori
lor lor.

începerea Jocurilor marchează, de 
fapt, două evenimente. Pentru gaz
de, momentul înseamnă încheierea 
„maratonului" de 5 ani, o cursă cu 
obstacole majore, înțelegînd prin a- 
ceasta nenumăratele pregătiri făcute 
(de la construirea de stadioane și 
centre de antrenament, la ridicarea 
și dotarea la gradul cel mai înalt 
de confort a hotelurilor, a piscine
lor și sălilor, a instalațiilor de tot 
felul). Iar pentru sportivi, începerea 
unei prodigioase dispute a continen
telor, principalele competitoare fiind 
Europa, America de Nord și Africa.

A XlX-a ediție a Jocurilor Olim
pice și-a cîstigat dreptul de a fi în
registrată de către statisticieni drept 
cea mai grandioasă — circa 10 000 de 
sportivi și oficiali din 119 țări. Și nu 
este vorba numai de numărul de 
participări (au fost depășite toate 
edițiile anterioare, atît ca număr de 
sportivi, cît și ca țări reprezentate), 
ci mai ales de nivelul valoric la care 
se poate aprecia că se vor desfășura 
întrecerile.

Este vîrsta de aur a sportului ! în 
ciuda pronosticurilor unor fiziologi și 
ale unora dintre atleți, performeri 
orgolioși, de acum cîteva decenii sau 
chiar cîțiva ani, limitele capacităților

cum erau transportate mari canti
tăți de mere stricate, iar Ion Tlța, 
șeful depozitului, recunoaște (fără 
pic de - remușcare) că pînă acum are 
10 la sută stricăciuni din cele 50 
vagoane blocate aici de aproape trei 
săptămîni. La acest depozit lipsesc 
pînă și rogojinile pentru acoperirea 
produselor.

Ne oprim aici cu expunerea con
statărilor, deși realitatea ne-a fur
nizat — o spunem cu tot regretul 
— un material faptic mult mai bo
gat. în județele vizitate situația, e 
scandaloasă, vădind incapacitatea or

ganizatorică și indolența celor che
mați să se ocupe de valorificarea 
rodului bogat al livezilor. Este im
perios necesar să se ia neîntîrziat 
măsuri hotărîte pentru organizarea 
valorificării, în interesul economiei 
și al aprovizionării populației — a 
recoltei de fructe. In această pri
vință este necesar să-și spună cu
vîntul, în primul rînd, conducerea 
Departamentului de valorificare a 
legumelor și fructelor și comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene respective.

Cînd se transformă 
normalul în contrariul său ?

(Urmare din pag. I)

bișnuitul intră în' ordinea firescu
lui, excepționalul capătă, treptat, 
dimensiunile normalului sau, dacă 
vreți, invers, obișnuitul intră .în 
zona extraordinarului.

Să cobofîm însă din... stratosfera 
zborurilor supersonice pe terenul 
diurn.

într-o zonă de înaltă modernitate 
a industriei noastre — laminorul de 
tablă groasă din cadrul Combinatu
lui siderurgic de la Galați — am 
descoperit „pe viu" dinamismul de
finiției aparent statice pe care o 
îmbracă cuvîntul normal.

— în 1967, îmi relata unul din 
inginerii laminorului, cantitatea ta
blei „fără 'comandă" se ridica pînă 
la aproape 15 la sută din totalul 
producției. „Fără comandă" însem
na, de fapt, într-un limbaj eufemis
tic, tabla refuzată ' de beneficiar, cu 
alte cuvinte : rebut. Ciudățenia con
sta nu în existența acestui fenomen,

ci în faptul că procentul inadmisi
bil devenise admis în conștiința 
celor ce ar fi trebuit, evident, să-1 
respingă. Datorită unor cauze „o- 
biective", rebutul era considerat ca 
un lucru firesc, situația fiind eti
chetată drept normală. Dar iată că 
la începutul acestui an cifra rebutu
lui a scăzut Ia 1,5 la sută. Printr-o 
transformare de natură tehnologi
că ? Nu. In principal, printr-o mo
dificare a mentalității, printr-o vizi
une nouă, care definea ca anormală 
situația considerată pînă atunci... 
normală.

Deci, o întrebare esențială : ceea 
ce ni se pare în unele cazuri normal 
este, realmente, normal, sau repre
zintă, în fapt, schema ruginită a 
unei stări firești anterioare, norma
lă pentru ziua de ieri, dar nu și 
pentru cea de azi ?

Există oameni care încearcă și 
chiar reușesc uneori să reducă limi
tele normalului la perimetrul re- 
strins al obișnuinței, al rutinei și co

modității lor de gîndire. Intrați în 
ambuscada propriei lor mărginiri, 
cantonați în zona bine, temperată a 
mulțumirii de sine, ei trasează pe 
harta activității și profesiei lor fron
tiere convenționale, arbitrare, peste 
care nu îndrăznesc să treacă pentru 
a nu depăși cumva mediocrele obiș
nuințe de fiece zi. Claustrați în 
cochilia unor deprinderi pietrifi
cate în timp, asemenea oameni pri
vesc cu mai multă ușurință spre tre
cut decît spre viitor, noutatea le pro
voacă rezerve și suspiciuni, pentru 
că „nu corespunde" cu schemele bine 
stabilite, cu clasificarea exactă și li
niștitoare a faptelor verificate de 
practica unor experiențe anterioare.

Diiv fericire, asemenea oameni apar 
din ce în ce mai izolați în contextul 
societății noastre, căreia îi sînt carac
teristice mișcarea, dinamismul, pu
terea inovatoare. Efervescența de 
gîndire, invenția, ingeniozitatea sparg 
armura închistării acolo unde ea mai 
rezistă progresului, energia creatoare 
forțează limitele normalului, împin- 
gînd hotarele, lărgind aria acestei 
noțiuni. Orizontul generos al socia
lismului, care transformă posibilul 
în realitate palpabilă, care demoneti
zează vechi prejudecăți încurajînd 
suplețea și mobilitatea spirituală, 
dezvăluie caracterul viu, dialectic a 
ceea ce numim în mod curent : nor
mal. „Limitele" acestei stări firești 
sînt firești doar pentru o clipă, ele 
evoluînd dinamic dintr-o necesitate 
istorică și în ritmul obiectiv al de
venirii noastre'sociale și individuale.

Așadar, în dialogul intim al fiecă
rui on- cuisine însuși, în momentele 
de bilanț al împlinirilor si al neîm- 
plinirilor cotidiene, să ne întrebăm 
cu sinceritate dacă faptele noastre și 
ale altora sînt normale pentru ziua 
de azi, sau pentru cea de ieri, să ne 
întrebăm cum, în ce fel limitele fi
rescului pot fi împinse mai departe, 
mai sus, în neobosita ascensiune pe 
căile progresului.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
■relativ călduroasă în jumătatea de’sud 
a țării, unde cerul a prezentat înnourări 
slabe. în schimb în Banat, Transilvania 
■și nordul Moldovei înnourările au fost 
mai accentuate și au căzut ploi locale 
sub formă de averse. Vîntul a suflat 
îslab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 11 grade 

’la Toplița și 23 grade la Băilești. în 
sud-estul țării dimineața s-a produs 
ceață. In București : Vremea a fost în

general frumoasă, dar cu ceață dimi
neața. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 22 
grade.
/ Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 octombrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
exceptînd nord-estul țării, unde la în
ceputul intervalului vremea se va răci 
ușor, cerul va prezenta înnourări mai 
accentuate și vor cădea ploi locale, 
în rest, ploi cu totul izolate. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 1 și 11 grade, iar maximele între 
13 și 23 grade. Dimineața ceață locală. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

LIBRETUL DE ECONOMII
CU CÎȘTIGURI ÎN MATERIALE 

DE CONSTRUCȚIE
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni iace cunoscut celor 
interesați că libretele de eco
nomii cu cîștiguri în materialo 
de construcție, care dau drep
tul depunătorilor să participe 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul IV al anului, se emit 
pînă la data de 31 octombrie 
a.c. inclusiv.

Libretul de economii cu 
cîștiguri în materiale de con
strucție, introdus recent de 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni, oferă depunătorilor 
avantaje importante. Astfel, 
titularii libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare la trage
rile la sorți trimestriale bene
ficiază de cîștiguri în mate
riale necesare construirii de 
locuințe.

Cîștigurile constau în prin
cipalele materiale de con
strucție (cherestea, ciment, ți
glă, tablă, carton asfaltat etc.) 
necesare construirii unei case 
de tip mijlociu, de circa 40 m.p.

Libretele de economii cu 
cîștiguri în materiale de con
strucție se emit de filialele și

agențiile C.E.C. din mediul ru
ral și din orașele în care nu 
se construiesc locuințe pro
prietate personală cu sprijinul 
statului, precum și de unitățile 
poștale din localitățile în care 
nu funcționează unități proprii 
ale Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, oricărei persoane 
care dorește să economiseas
că pe un astfel de libret.

Un concurent olimpic

și redutabil—știința
CORESPONDENȚA 

DIN MEXICO 
DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

V.PAUNESCU

fizice umane s-au dovedit din nou 
elastice și pline de resurse. Nici un 
record nu pare să aibă perspectiva 
de a rezista la impactul cu noua ge
nerație de sportivi.

Tot atît de adevărat este că neîn
trerupta cursă contra-recorduri este 
„subvenționată" de apariția și insta
larea — probabil definitivă — în 
arenele sportive a unei noi prezențe, 
de o forță neînvinsă — știința. Pu
tem spune că primul cîștig de cauză 
obținut de J. O. de la Ciudad de 
Mexico (care a dus la condiționarea 
performanței de altitudine) a fost 
punerea sportului sub microscopul 
omului de știință : biolog, genetician 
sau fiziolog. Acesta este de altfel pri
mul și cel mai important record al 
acestor J. O. : cercetarea științifică 
a fenomenului sport, a implicațiilor 
lui asupra naturii umane, a căilor 
viitoare ale dezvoltării sale. Nici- 
cînd și niciunde sportivii n-au fost 
observați; măsurați, analizați, cardio
grama ti, „metabolizați" și intervievați 
atît de atent. în tot mai mare mă
sură, „omul în halat alb", cercetăto
rul, savantul a devenit un participant 
— e drept indirect, dar cu rol hotă- 
ritor — în întrecerile sportive ; prac
tic, atletul apare ca un fel de „me
sager" pe stadioane al acestuia — și 
aci constă „secretul" performanțelor 
sportive uluitoare din prezent. Știin
ța se afirmă ca un concurent olim
pie omniprezent și redutabil.

Cu aproape cincizeci de ani în 
urmă, gazetarul francez Henri Des- 
grance scria : „Va veni, fără îndo
ială, o zi în care un atlet va alerga 
100 m în 10 secunde. Apoi, cu cîteva 
clipe mai tîrziu, sau a doua zi, el va 
cădea mort, în urma unui stop car
diac". Astăzi, această sumbră profe
ție trezește zîmbete. „îngerii sprin
tului" au coborît chiar și sub aceas
tă „limită fatidică", au alergat sula 
de metri în 9 secunde și 9 zecimi — 
și nu numai că nu au... murit, dar 
acum se pregătesc să ia startul în 
„cursa supremă" pe Estadio Olim- 
pico.

Fabulosul meci al celor trei conti
nente — Europa, America de Nord 
și Africa (este posibilă și „înscrie
rea" celui de-al patrulea continent — 
America de Sud) — anunță și alte 
momente de vîrf : 5 000 m, cursa cea 
mai misterioasă a competiției, cu 
„actori" de prim rang — Keino 
Khipchoge (care, spre deosebire de 
ceilalți atleți, a trebuit să „coboare"

venind în Mexic, de pe înaltele pla
touri ale țării sale, Kenya), tunisia
nul Mohamed Gammoudi, cunoștința 
noastră de la „internaționalele" de 
la Brașov, australianul Clarke eta ; , 
probă de’ ar'ilhfcăre' a suliței bărbați, 
care programează o „gală" cu Ian' 
Lusis, mereu în ceartă cu recordu
rile mondiale ; istovitoarea competi
ție de box — campionul nostru Nico- 
lae Gîju ar avea 5—6 adversari în 
lupta pentru medalia de aur ; luptele 
navale de la Xochimilco, în care es
cadrele noastre de canotori poartă 
speranțele noastre de aur... Și altele, 
și altele, tot atîtea argumente care 
converg spre a demonstra că, in
tr-adevăr, sportul se află la vîrsta 
de aur.

Satul olimpic — ‘acest contemporan 
turn Babei, în spațiul căruia pe o 
sută de metri pătrați poți întîlni oa
meni de la antipozi, înțelegîndu-se 
de minune într-o esperanto sui ge
neris — își trăiește ultimele ceasuri 
de liniște aparentă. Forum în care 
sînt întruniți cei mai aleși dintre 
aleși, campionii campionilor din 119 
țări, satul olimpic este o dovadă că 
oameni de rase diferite, cu convin
geri politice diferite, aparținind unor 
națiuni diferite, pot conviețui în spi
ritul celei mai complete înțelegeri 
prietenești, în sensul adevăratei at
mosfere olimpice.

Reprezentanții sportului românesc, 
mul ți dintre ei cu contribuții remar
cabile la progresul sportului, așteap
tă începerea competiției animați de 
dorința de a spori gloria sportivă a 
patriei noastre. De fapt, am spus 
greșit „așteaptă", căci au un pro
gram foarte minuțios de antrena
mente. Așa, de pildă, duminică, Vio
rica Viscopoleanu a alergat foarte 
exact pînă la pragul gropii cu nisip 
și a sărit 6,61 m. Ciochină — în fine 
— a putut face complet abstracție 
de......tendonul lui Achile" și a exe
cutat cei trei „pași de uriaș" măsu
rabili în dificila probă atletică — 
triplusaltuL Pe velodrom, Emil Rusu 
își consulta cronometrul la încheie
rea fiecărei serii de 10 ture (4 000m). 
Și se pare că lucrurile merg bine... 
Luptătorii Bușoiu și Berceanu — 
deși de gabarite diametral ODUse — 
se antrenează în pereche. Stăruința 
cu care execută programele de pre
gătire, sobrietatea, spiritul de răs
pundere personală care caracterizea
ză comDortarea fiecăruia dintre 
sportivii noștri dau nădejdi că 
pe apele de la Xochimilco, pe ringul 
de box sau pe planșele de scrimă, pe 
Estadio Olimpico sau în standurile 
de tragere de Ia Campo Militar 
n? 1’„ ei nu vor Precupeți nici o pi
cătură de energie pentru realizarea 
acestui țel.ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ

• Avery Brundage, 
reales președinte 

al C.I.O.

Avery Brundage a 
fost reales joi dimi
neața, pentru a treia 
oară consecutiv, pre
ședinte al Comitetu
lui International O- 
limpic. La această 
funcție și-a prezentat 
candidatura și contele 
Jean de Beaumont 
(Franța). Potrivit tradi
ției C.I.O., numărul vo
turilor obținute nu a 
fost dat publicității.

• O concurentă 
de 66 de ani

Cel mai virstnic par
ticipant la Jocurile O- 
limpice din Mexic este 
Lorna Johnstone (An
glia), o bunică în uîrsti

de 66 de ani, înscrisă 
la probele ecvestre.

Cel mai vechi o- 
biect avînd o legătură 
cu Olimpiada este un 
sarcofag cu o vechime 
de 700 de ani, prezen
tat de Peru la expozi
ția deschisă în cadrul 
manifestărilor cultu
rale.

• Mari surprize 
la ciclism

Ultima cursă ciclistă 
de fond dinaintea des
chiderii Jocurilor O- 
limpice, desfășurată în 
împrejurimile capitalei 
mexicane, pe un traseu 
în lungime de 17S km, 
s-a soldat cu o sur
priză de mari propor
ții. Victoria a revenit 
unui ciclist necunoscut 
— guatemalezul Satur
nino Rustrian, in vîrsta

de 25 de ani, cart a 
întrecut cu 17 sec, gro
sul plutonului, alcătuit 
din aproximativ 100 de 
alergători din 20 de 
țări.

Intre timp, pe velo
dromul olimpic au 
continuat antrenamen
tele pistarzilor. Per
formanțele obținute au 
fost din nou excelente. 
Astfel, italianul Cipria
no Chemello a acope
rit 4 000 metri in 
timpul de 4’ 39” 04/100, 
rezultat superior celei 
mai bune performanțe 
mondiale realizate du
minică de vest-germa- 
nul Rupert Kratzer cu 
4’ 40” 24/100. Trebuie 
reținut faptul că recor
dul olimpic al probei, 
stabilit de italianul 
Giorgio Ursi la. J. O. 
de la Tokio, este de 4’ 
56” 64/100.

i i l
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viața internațională
DEZBATERILE
GENERALE
NEW YORK 10. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în Adunarea Genera
lă a O.N.U, continuă dezbate
rile generale. In ultimele două 
ședințe plenare au luat cu
vîntul reprezentanții Uruguayului, 
Israelului, Islandei, Ecuadorului, sta
tului Sierra Leone, Italiei, Canadei 
și Australiei.

Subliniind că „toate eforturile tre
buie îndreptate spre întărirea păcii 
în lume", Joaquin Secco Garcia, 
subsecretar de stat pentru afacerile 
externe al Uruguayului, a declarat 
că țara sa sprijină pe deplin „prin
cipiile fundamentale ale 
internațional", care stau 
Cartei O.N.U.

Expunînd poziția țării 
de problema Orientului 
ministrul afacerilor externe al is
raelului, Abba Eban, a prezentat în 
intervenția sa un plan în nouă punc
te de reglementare a acestei pro
bleme. Acest plan prevede în esen
ță încheierea unui tratat de pace 
„care să cuprindă condițiile pre
cise ale coexistenței și să includă 
o hartă elaborată de comun acord 
a unor frontiere sigure și recu
noscute", precum și convocarea u- 
nei conferințe a statelor Orientului 
Apropiat „în vederea elaborării u- 
nui plan pe cinci ani de soluțio
nare a problemei refugiaților".

Ministrul de externe al Italiei, 
Giuseppe Medici, a subliniat în in
tervenția sa necesitatea „îmbinării 
eforturilor tuturor pentru a se îm
piedica o revenire la războiul rece". 
El a exprimat convingerea țării sale 
că „acest obiectiv poate și tre
buie să fie atins" și încrederea în 
„victoria forței morale a principii
lor Cartei O.N.U.". Vorbind apoi 
despre problemele economice inter
naționale, ministrul italian a spus 
printre altele : „Principiile Organi
zației Națiunilor Unite presupun că 
statele nu vor trăi într-un sistem 
de autosuficiență economică, ci în
tr-o lume a unui comerț interna
țional extensiv. De aceea, Italia își 
pune mari speranțe în dezvoltarea 
comerțului est-vest și îi consacră o 
parte substanțială a resurselor sale".

dreptului 
la baza

sale fată 
Apropiat,

externe al României
Șeful delegației române la lucrările 

celei de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale, ministrul de externe Cor- 
neliu Mănescu, a ăviit întrevederi, 
la Palatul Națiunilor Unite, cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
și cu președintele actualei sesiuni, 
ministrul de externe al Guatemalei, 
Emilio Arenales Catalan. în cursul 
convorbirilor au fost examinate 
principalele probleme legate de lu
crările Adunării Generale.

Un larg schimb de păreri privind 
diferite aspecte ale evoluției situației 
internaționale, precum și aspecte ale 
relațiilor bilaterale a fost prilejuit, 
de asemenea, de întrevederile minis
trului de externe român cu minis
trul de externe al Austriei, Kurt 
Waldheim, și ministrul de externe al 
Marocului, Ahmed Laraki.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României, Corneliu Mănescu, a ofe
rit, miercuri seara, un dineu în o- 
noarea delegațiilor la cea de-a 23-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
ale statelor latino-americane în care 
va întreprinde în curînd o vizită 
oficială.

COMUNICAT COMUN

ROMANO-URUGUAYAN
@ Semnarea unui acord comercial 9 Delegația

română a plecat spre București

MONTEVIDEO 10. — Trimisul 
special Agerpres, V. Oros, transmi
te : La sfîrșitul vizitei în Uruguay 
a delegației guvernamentale române 
s-a adoptat următorul comunicat 
comun :

O delegație guvernamentală româ
nă condusă de excelența sa Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a efectuat o vizită 
în Uruguay între 5 și 9 
la invitația guvernului 
Orientale a Uruguayului.

Președintele Republicii 
a Uruguayului, domnul Jorge Pache
co Areco, l-a primit pe domnul 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, cu care 
prilej a avut loc un schimb cordial 
de păreri privind ansamblul relații
lor bilaterale și unele probleme in
ternaționale actuale. Conducătorul 
delegației guvernamentale române 
a avut, de asemenea, convorbiri 
fructuoase cu dl. vicepreședinte al 
Republicii Orientale a Uruguayului, 
Alberto Abdala, cu dl. ministru al 
afacerilor externe, Venancio Flores, 
cu dl. ministru al industriei și co
merțului, Jorge Peirano Facio, cu 
dl. ministru al agriculturii și crește
rii vitelor, Carlos Frick Davie, și cu 
dl. ministru ad-interim al finanțelor, 
Francisco Forteza, cu privire la dez
voltarea relațiilor economice între 
cele două țări.

Delegația guvernamentală română 
a participat, totodată, la diverse re
uniuni cu reprezentanții Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministerului 
Industriei și Comerțului, ai Ofi
ciului de Planificare și Buget. 
Băncii Centrale a Uruguayului, So
cietății naționale pentru petrol, al
cool și ciment, Administrației Căilor 
Ferate și ai Societății de telefoane 
și electricitate. în cursul convorbi
rilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și 
înțelegere reciprocă, cele două părți 
au constatat, cu satisfacție că bunele 
relații existente între România și 
Uruguay se bazează pe respectarea 
principiilor suveranității și indepen-

octombiie 
Republicii

Orientale

denței naționale și neamestecului în 
treburile interne.

Guvernele României și Uruguayu
lui sînt convinse că contactele ofi
ciale între cele două țări contribuie 
la o mai bună înțelegere între po
poarele lor, la crearea unui climat 
favorabil schimburilor comerciale și, 
în general, relațiilor 
țări.

Examinînd în mod 
modalitățile concrete 
lațiilor comerciale și de colaborare 
economică între România și Uruguay, 
părțile au considerat că există interes 
reciproc și posibilități pentru dezvol
tarea mai activă a acestor relații.

Ca rezultat al convorbirilor pur
tate la nivel guvernamental, ca și al 
celor desfășurate în cadrul reuniuni
lor de lucru ale experților ambelor 
părți, s-a semnat un acord comer
cial. Din partea guvernului Repu
blicii Socialiste România acordul a 
fost semnat de excelența sa Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din par
tea Republicii Orientale a Uruguayu
lui de către domnul Venancio Flo
res, ministrul afacerilor externe.

Ambele' părți își exprimă convin
gerea că vizita delegației guverna
mentale române constituie o contri
buție importantă la dezvoltarea re
lațiilor economice și în alte dome
nii între România și Uruguay.

★

La 9 octombrie, la Montevideo a 
fost semnat un acord comercial ro- 
mâno-uruguayan. La ceremonia sem
nării au participat membrii delega
ției române, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Industriei și Comerțului, 
Băncii Centrale și ai altor instituții 
economice uruguayene. A fost de 
față ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Uruguay, Victor Flo- 
rescu.

în seara aceleiași zile, delegația ro
mână a părăsit Uruguayul, plecînd 
spre București.

între cele două

amplu căile și 
ale lărgirii re-

Negocierile anglo-rhodesiene
lan Smith își reafirmă politica rasistă

GIBRALTAR 10 (Agerpres). — 
Premierul britanic, Wilson, și șeful 
guvernului rasist din Rhodesia, Smith, 
s-au întîlnit miercuri seara pentru 
prima oară înaintea discuțiilor ofi
ciale la bordul crucișătorului „Fear
less". în aceeași seară, Smith a ți
nut o conferință de presă în care 
a opus ceea ce observatorii nu
mesc „un mare nu" condițiilor puse 
de Wilson pentru o reglementare a

problemei rhodesiene. El a repetat 
o declarație anterioară, potrivit că
reia accesul populației de culoare 
spre conducerea țării nu va fi po
sibil în timpul vieții sale.

Joi dimineața, între cele două părți 
au început negocierile oficiale. îna
inte de începerea discuțiilor, Harold 
Wilson a declarat ziariștilor că nu 
intenționează „să exercite presiuni" 
asupra premierului rhodesian.

PIEȚEI COMUNE
PENTRU „SALVAREA

EURATOMULUI-
BRUXELLES 10 (Agerpres). — Co- 

mLsia Pieței comune a publicat 
miercuri la Bruxelles o „Carte Albă", 
în care recomandă . celor șase țări 
membre modifioarea mijloacelor de 
cooperare în cadrul Euratomului. A- 
ceastă acțiune are ca scop salvarea 
Euratomului, care se află în pra
gul falimentului, anunță agenția 
France I’resse.

Printre propunerile făcute de co
misie se numără : Stabilirea unor le
gături strînse între cercetarea nu
cleară și politica industrială, avînd 
în vedere că practica „cercului în
chis", aplicată de cei șase în cadrul 
Euratomului, nu a asigurat succesele 
scontate ; ooordonarea programelor de 
cercetări și a metodelor financiare 
pentru fiecare lucrare în parte, în 
funcție de interesul diverselor părți, 
deoarece sistemul „cotelor fixe" a 
provocat fricțiuni serioase între par
teneri, contribuind în mare măsură 
la actuala situație de criză.

Tensiune la Saigon j AGENȚIILE 
|DE PRESĂ 
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Noi măsuri represive
SAIGON 10 (Agerpres). — Măsu

rile excepționale de „securitate", in
clusiv starea de alarmă a trupelor, 
continuă să rămînă în vigoare în 
Vietnamul de sud.

Miercuri noaptea, spre joi au fost 
luate o serie de noi măsuri între 
care blocarea intrării în palatul pre
zidențial, staționarea de trupe în 
punctele cheie ale Saigonului și pa
trularea intensă pe străzile centrale 
ale orașului.

Aceste măsuri au fost însoțite de 
arestarea mai multor militari și civili. 
După părerea observatorilor, svonu-

rile răspîndite în legătură cu o așa- 
zisă lovitură de stat urmăreau în 
fapt înăsprirea măsurilor represive și 
au drept scop în ultimă instanță în
lăturarea din viața politicii a mili
tarilor legați de generalul Ky. Po
trivit altor supoziții, care circulă în
deosebi în rîndul 
respondenților de 
măsurile adoptate 
generalului Thieu
nor grupări favorabile cererilor de 
încetare a bombardamentelor ame
ricane asupra R. D. Vietnam.

TRANSMIT
diplomaților și co- 
presă occidentali, 
reflectă temerile 

față de poziția u-

LUCRĂRILE CONSILIULUI F.Â.0din Slovacia

O grevă a studenților Universității din California care cer încetarea 
tervenției S.U.A. în Vietnamregionale și orășenești 

ale P. C. C. si P. C.

PRAGA 10 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la Praga a 
avut loc o consfătuire a primilor 
secretari ai comitetelor regionale 
și orășenești ale P.C. din Ceho
slovacia și P.C. din Slovacia.

Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.C., a informat pe 
participanții la consfătuire, despre 
conținutul' și ’rezultatele tratative
lor de la Moscova, care au avut 
loc la 3 și 4 octombrie, și despre 
hotărîrile din 8 octombrie ale Pre
zidiului C.C. al P.C.C. Au fost, de 
asemenea, examinate probleme le
gate de pregătirile plenarei C.C. 
al P.C.C. și a documentului „Sar
cinile principale ale partidului în 
etapa actuală".

★

L. Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, O. Cernik, președin
tele guvernului, și J. Smrkovsky, 
președintele Adunării Naționale, 
au vizitat joi dimineața uzina de 
automobile din orașul Mlada Bo
leslav (Cehia centrală).

In cadrul unui miting improvi
zat, conducătorii de stat cehoslovaci 
au rostit scurte cuvîntări.

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 
continuă lucrările celei de-a 51-a se
siuni a Consiliului Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.). Pîhă în pre
zent au fost discutate raportul di
rectorului general al F.A.O., Boerma, 
privind situația mondială a alimen
tației și agriculturii (perioada 1966— 
1968), planul indicativ mondial de

FRANȚA

Un omagiu eroilor
români din primul

Ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Cioara, !n 
continuarea călătoriei pe care o în
treprinde în Olanda, a vizitat, com
plexul de rafinării „Shell" din Rotter
dam și uzinele de avioane „Fokker". 
Ministrul român a oferit un dineu, 
la care au participat ministrul aface
rilor economice al Olandei, dr. Leo 
de Block, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Minis
terul Afacerilor Economice, Camera 
de comerț, directori ai unor firme 
industriale.

Relațiile economice iugo- 
slavo-cehoslovace. La Bcl- 
grad a avut loc, între 7 și 9 octombrie, 
o consfătuire de lucru a președinților 
celor două părți ale Comitetului iugo- 
slavo-cehoslovac de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, M. Țetinici, 
membru al Vecei Executive Federale a 
Iugoslaviei, și Vaclav Vales, ministrul 
comerțului exterior al Cehoslovaciei, 
în comunicatul dat publicității se a- 
rată că au fost abordate probleme 
(privind dezvoltarea schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări. Au fost 
discutate probleme privind angajarea 
organizațiilor de construcții din Iugo
slavia în construirea de locuințe în 
Cehoslovacia.

Conferința grupului de 
planificare nucleară al 
N.A.T.O., din componența căruia fac 
parte șapte țări — Belgia, Danem^V'., 
R. F. a Germaniei, Grecia, Italia, i - 
rea Britanie și S.U.A. — s-a deschis 
la 10 octombrie Ia Bonn, sub preșe
dinția secretarului general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio. Timp de două zile par
ticipanții la dezbateri vor analiza o se
rie de aspecte ale actualei situații din 
cadrul blocului atlanticului de nord.

Pe măsură ce se 
apropie data congre
sului Partidului So
cialist Unificat (23 
octombrie), viața po
litică italiană se po
larizează tot mai 
mult în jurul aces
tui eveniment. Con
ducerile celorlalte 
partide politice ur
măresc cu atenție 
luările de poziție, 
documentele ce vor 
fi supuse dezbaterii 
congresului. Totoda
tă, foștii parteneri în 
coaliția guvernamen
tală de centru-stînga 
„sugerează", in ca
drul unor declarații, 
ca Partidul Socialist 
Unificat să dea do
vadă că înțelege 
„imperativele mo
mentului politic ac
tual" și că locul său 
nu poate fi decît în 
cadrul coaliției tri
partite.

In etapa actuală, 
congresul P.S.U. este 
considerat eveni
mentul central în ■ 
viața politică italia
nă, întrucît proble
mele ce le va abor
da si, mai ales, mo
dul în care le va re
zolva pot condiționa 
— direct sau indi
rect — .evoluția po
liticii țării în dome
nii dintre cele mai 
importante. Dat fi
ind faptul că după 
congres ar putea ur
ma o nouă coaliție 
de centru-stînga, 
cercurilor politice 
italiene nu le este 
indiferent ce conți
nut intenționează 
P.S.U. să dea cola
borării sale în cadrul 
guvernului cu 
mocrat-creștinii 
republicanii.

înseși temele 
vor fi dezbătute 
Congresul

subliniază importan
ța acestui eveni
ment : stabilirea cu 
claritate a condiții
lor în care P.S.U. 
este gata să partici
pe la un nou gu
vern de centru-stîn
ga, realizarea unită
ții reale în rînduri- 
le P.S.U., poziția a- 
cestui partid față de 
alte forțe politice ale

denumit „Revoluția 
Si unitatea socialis
tă", grupat în ju
rul co-secretarului 
P.S.U., Francesco de 
Martino. Documen
tul său programatic 
preconizează, între 
altele, că acest cu
rent s-a constituit 
numai ca o bază de 
discuție cu alte ten
dințe din cadrul

relațiile cu alte for
țe politice, curentul 
lui de Martino se 
pronunță împotriva 
delimitării spre stin
gă, înțelegînd prin 
aceasta acordarea de 
sprijin reciproc în 
parlament și în afa
ra lui în relațiile cu 
reprezentanții P.C.I. 
Si ai P.S.I.U.P. în 
probleme de refor-

Curentul „Reînnoi
rea socialistă", con
dus de al doilea co- 
secretar al P.S.U., 
Mario Tanassi, își 
propune să „conti
nue și să realizeze 
deplin premisele de 
concepție și politice 
care au stat la baza 
unificării socialiste". 
Aceasta se poate 
traduce — cum re-

Șanse pentru o noua
coaliție de centru-stînga?

CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA NICOLAE PUICEA

de
și

ce 
la

P.S.U.

țării, îndeosebi față 
de Partidul Comu
nist Italian, și de 
toate forțele de 
stînga.

După evoluția de 
pînă acum a lucru
rilor, nu s-ar putea 
spune că sarcina 
congresului va fi u- 
șoară. Dimpotrivă, 
pe masa, sa de lucru 
se și află cinci do
cumente reprezen- 
tînd tot atîtea cu
rente, constituite or
ganizatoric, și 
căror poziții față 
problemele-cheie 
mintite a.r putea 
greu fi aduse la 
numitor comun, 
primul rînd trebuie 
menționat curentul

ale
de 
a- 
cu 
un 
In

P.S.U. și că, după 
congres, toate cu
rentele trebuie di
zolvate. In document 
se apreciază că în 
cei cinci ani ai gu
vernării de centru- 
stînga, P.S.U. n-a 
corespuns așteptări
lor privind schim
bări și transformări 
profunde de ordin 
social. Revenirea 
P.S.U. în guvern este 
posibilă — mențio
nează documentul — 
dar ea să. fie condi
ționată de promisiu
nea partidului de- 
m.ocrat-creștin de a 
răspunde necesități
lor de reforme și de 
reînnoire politică a 
țării. Referitor la

me sociale care con
stituie un obiectiv 
comun al întregii 
stingi. In ce priveș
te politica interna
țională, reafirmând 
apartenența Italiei 
la alianța atlantică, 
documentul preconi
zează, pe de altă 
parte — într-un vii
tor neprecizat — 
depășirea cadrului a- 
lianțelor militare. 
Totodată, el deza
probă intervenția a- 
mericană in Viet
nam și cere promo
varea de către Italia 
a unei politici exter
ne în deplină auto
nomie față de eveni
mente ce se produc 
în afara alianței a- 
tlantice.

marcă observatorii 
— prin ducerea, fără 
prea mari rezerve, a 
politicii 
stînga, 
unității 
stînga,
unei politici externe 
de completă încadra
re în alianța a- 
tlantică. Curentul 
„Angajamentul so
cialist", al cărui in
spirator este depu
tatul Antonio Gio- 
litti, consideră că 

'■ declinul electoral al
P.S.U. se datorește 
pierderii autonomiei 
partidului în cadrul 
coaliției de centru- 
stînga.

Se apreciază că un 
program mai clar a 
prezentat curentul

de centru- 
respingerea 

forțelor de 
promovarea

„Stingă socialistă", 
condus de Riccardo 
Lombardi. El consi
deră că P.S.U. tre
buie să vadă în for
mula de centru-stin- 
ga un eșec, întrucît 
partidul democrat- 
creștin nu poate da 
mai mult decît pînă 
în prezent, că trece
rea în opoziție a 
P.S.U. ar întări par
tidul. P.S.U. — spu
ne Lombardi — tre
buie să acționeze în 
direcția realizării u- 
nei noi stingi, pen
tru o alternativă so
cialistă și democra
tică. Promovînd o 
politică de unitate a 

. tuturor forțelor de 
stînga, laice și cato- 

„stînga socia- 
se pronunță, 

totodată, împotriva 
amenințării de „co
lonizare atlantică a 
Italiei", pentru res
pingerea 
blocurilor 
refuzînd să 
la riscurile 
implică 
tatea cu 
mondială a Statelor 
Unite". Ultimul cu
rent, cel al „Autono
miei socialiste", își 
propune să armoni
zeze și să împace 
punctele de vedere 
divergente, încercând 
să se situeze cumva 
„deasupra curente
lor".

Pînă la Congresul 
P.S.U. mai sînt doar 
două săptămîni și 
sînt încă în suspen
sie două probleme de 
importanță majoră : 
programul politic al 
întregului Partid So
cialist Unificat și 
realizarea majorită
ții care să-l traducă 
în fapt. Inevitabil, 
dezbaterile vor în
cepe cu acest han
dicap.

PARIS 10 (Agerpres). — Re
cent, în orașul Epinal din Fran
ța a avut loc congresul național 
al foștilor combatanți în primul 
război mondial. Corigresiștii au 
evocat fapte de arme româno- 
franceze, cit și aspecte tradițio
nale și actuale ale relațiilor din
tre România și Franța. Pentru 
cinstirea memoriei soldaților ro
mâni căzuți în timpul războiului 
și înmormîntați în Franța, par
ticipanții la întîlnire au organi
zat un pelerinaj la cimițirul os
tașilor români din localitatea Val- 
de-Patre (Alsacia). Cu acest pri
lej, la monumentul din interiorul 
cimitirului, ridicat în memoria 
celor 687 eroi români,, au fost 
depuse coroane de flori din par
tea Asociației naționale a foști
lor combatanți francezi din O- 
rient, primăriei municipalității 
Soultzmatt și ambasadei Ro
mâniei.

dezvoltare agricolă, strategia acțiuni
lor viitoare ale F.A.O. și proble
me privind produsele agricole și co
merțul cu aceste produse.

In discuții, reprezentanții țărilor 
membre ale Consiliului F.A.O. au 
scos în evidență rolul pozitiv pe 
care îl are Organizația Națiunilor ti
uite pentru alimentație și agricultu
ră în dezvoltarea schimbului de ex
periență în agricultură’, în pregătirea 
de cadre calificate și în înfăptuirea 
unor programe ale F.A.O. în dife
rite țări.

Luînd cuvîntul la punctul de pe 
ordinea de zi privind planul indi
cativ mondial de dezvoltare agricolă, 
reprezentantul României, prof. David 
Davidescu, a relevat, între -altele, 
necesitatea precizării sarcinilor dife
ritelor instituții specializate ale Na
țiunilor Unite în domeniul agricultu
rii, economiei forestiere, industriei a- 
limentare și a coordonării diferitelor 
activități pentru a se evita orice in
terferență inutilă. Declarindu-se de 
acord cu propunerea făcută de di
rectorul general al F.A.O. privind 
stabilirea unor domenii prioritare de 
dezvoltare a agriculturii potrivit 
pei actuale și corespunzînd pe 
plin intereselor țărilor membre 
F.A.O., mai ales celor în curs
dezvoltare, șeful delegației române a 
propus să se rezerve în cadrul acti
vităților normale ale F.A.O. un loc 
mai larg asistenței tehnice sub for
ma de 
tanți în 
rioade 
tehnice

Punctul de vedere al țării noastre 
a fost expus, în cadrul temei despre 
activitatea comitetului produselor, de 
către delegatul român dr. Octavian 
Feneșan, secretarul Comitetului na
țional român pentru F.A.O. în in
tervenția sa, vorbitorul a subliniat 
necesitatea ca activitatea viitoare a 
comitetului să fie îndreptată spre stu
dierea producției, consumului, co
mercializării, precum și spre alte pto- 
bleme de conjunctură privind pro
dusele viti-vinicole, producția de car
ne și păsări, care au o deosebită 
importanță în cadrul economiei a- 
gricole mondiale.

Lucrările Consiliului F.A.O. con
tinuă.

Un „document ds lucra" 
al guvernului din Quebec 
se pronunță pentru transformarea Ca
nadei într-o republică, fără însă ca 
ea să părăsească Commonwealthul. Se 
știe că în prezent Canada este un do
minion britanic subordonat coroanei 
engleze. Documentul se pronunță, de 
asemenea, pentru o organizare fede
rativă a Canadei. Acest document a 

. fost remis primului ministru canadian 
Trudeau și primilor miniștri ai provin
ciilor canadiene.

Asociația de prietenie; 
SOVietO-rOmână Facultatea 
de ziaristică a Universității de stat 
din Moscova au organizat o seară 
consacrată împlinirii a 60 de ani de 
la nașterea scriitorului și publicistului 
comunist Alexandru Sahia. Despre 
viața și activitatea literară și publi
cistică a lui Alex’andru Sahia au vor
bit I. P. Zaiuncikovski, candidat în 
științe, și C. Bucur, secretar al am
basadei române.

• a

politicii 
militare, 
participe 

ce le 
„solidari- 

politica

PERU

Exproprierea 
instalațiilor lui

eta- 
de- 
ale 
de

burse, trimiterea de consul- 
anumite probleme și pe pe- 
determinate, documentației 

solicitate de țările membre.

0 ședință a grupului de 
lucru sovieto-italian pentru 
siderurgie și metalurgia ne
feroasă se desfășoară la Moscova. 
Scopul acestui grup, menționează a- 
genția TASS, este de a stimula dez
voltarea relațiilor în domeniul meta
lurgiei și de a coordona planurile de 
colaborare între organizațiile, între
prinderile și firmele specializate din 
U.R.S.S. și Italia.

Mai mulți militari ameri
cani *nannati s-au infiltrat. în par
tea R.P.D. Coreene a zonei demilita
rizate cu scopul de a plasa în cîteva 
locuri material exploziv și de a ataca 
personalul părții coreene — relatează 
agenția ACTC. Ostașii armatei popu
lare coreene au reținut pe toți mili
tarii americani și au capturat o marș 
cantitate de diferite arme.

Populația Indiei se cifrează 
în prezent la peste 526 milioane de 
locuitori, ceea ce reprezintă 14 la 
sută din populația lumii.

Venezuela a rupt relațiile 
■ diplomatice cu Peru, ca ur- 
I, mare a „violării ordinii constituționala 
] și democratice" în această țară — a- 
, tiunță un comunicat al Ministerului 
I de Externe venezuelean.

ii biafrezi, victime ala

Petroleum Company
LIMA 10 (Agerpres). — Noul regim 

Peruvian, instalat după lovitura de stat 
militară de săptămîna trecută, a hotă- 
rît miercuri preluarea zăcămintelor pe
trolifere din complexul La Brea-Parinas 
și a decretat exproprierea tuturor in
stalațiilor companiei nord-americane 
„International Petroleum Company" care 
exploatează aceste zăcăminte. Funcțio
narii companiei americane „Internatio
nal Petroleum Company" continuă să se 
bucure de drepturile lor, dar zăcămin
tele și instalațiile vor fi administrate de 
acum înainte de întreprinderea petro
lieră de stat, se arată în decret. Se men
ționează că forțe armate au preluat con
trolul complexului petrolifer La Brea- 
Parinas și că ministrul lucrărilor publice 
și industriei a fost însărcinat să aducă 
la îndeplinire măsurile anunțate prin

Hl s-<
Avioane ale Crucii Roșii Internaționale

* decret. sîngerosului conflict din Nigeria, în Gabon
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