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deferite agregate 
mare putere.

Traversînd hala pe 
toate cele cinci nive
luri, ne-am oprit la ma- 
șinile-unelte de mare 
productivitate și fine
țe, am discutat mult 
despre finețea utila
jelor și despre finețea 
produselor, ne-am re
ferit deseori la sensi
bilele asemănări pe 
care le prezintă artele 
industriale și artele 
plastice. între piesele 
ce se împerechează 
există un joc, un joc 
de precizie de doi mi
croni. de două miimi 
de milimetru, ce se 
face între piston si 
bucșă. Ca să se poată 
realiza piese atît de 
fine au loc prelucrări 
succesive de strunjire 
și rodare. Sute 
mașini contribuie 
modelarea 
Sînt 
fete 
de 
fețe 
duce alunecarea șl 
care arată ca niște o- 
glinzi. Pulverizatoare- 
le au goluri de un 
sfert de milimetru si 
rivalizează cu vasele 
capilare. Numărul a- 
cestor piese de mare 
precizie atinge anual 
cifra de un milion. La 
un motor delicat, u- 
zina de mecanică fină 
realizează piesele cele 
mai delicate. înzes
trată cu mașini de 
rectificat cu control 
automat, hala princi
pală ne arată cum 
poate fi copiată de 
mașină, după model, 
o piesă foarte com
plexă. Aparatul se o- 
prește singur în mo
mentul în care a atins 
cota prescrisă. Insta
lații speciale pentru 
spălarea pieselor lu
crează cu ultrasunete. 
Vibrațiile dislocă par
ticulele eterogene și 
aduc piesa la purita
tea cristalină a unor 
vase de porțelan. Pe 
toate cele cinci nive
luri, sutele de strun-

guri și raboteze ac
ționează simultan, cu 
o hărnicie neîntre
ruptă.

Se spune că măre
ția cu care plutește un 
iceberg se datorează 
faptului că cea mai 
mare parte a corpului 
de gheață se află în 
adîncurile apelor. O 
asemenea compara
ție se potrivește U- 
zinei de mecanică 
fină din Sinaia, a 
cărei stabilitate în 
producție este remar
cabilă, care nu cunoaș
te fluctuațiile de ca
dre și variațiile de 
calitate întîlnite în 
cite o altă întreprin
dere. La Sinaia nu 
s-au fabricat înainte 
vreme piese pentru 
motoare. Cu nouăzeci 
de ani în urmă, aici 
au fost amplasate cî- 
teva cuptoare de var. 
Unitatea industrială a 
produs apoi piatră, 
cherestea, var hidrau
lic, cuie și nituri, iar 
în ultima perioadă — 
șuruburi. Epoca noas
tră, anii industrializă
rii socialiste i-au ce
rut un efort de sin
teză. I-au pretins să 
facă un salt din do
meniul produselor de 
mică valoare în dome
niul aparatelor scum
pe, de mare finețe și 
precizie. Participarea 
la alcătuirea arhitectu
rii dinamice a motoa
relor Diesel, la acea 
piesă anatomică pe 
care mulți o compară 
cu o inimă vie, a creat 
uzinei de mecanică 
fină un prestigiu bine 
meritat. Este normal 
să ne întrebăm cum 
s-a ajuns aici, cum 
s-a produs asimilarea 
pompei de injecție, 
cum au acționat facto
rii principali care au 
făcut ca întreprinde
rea să-și îndeplineas
că an de an sarcinile 
de plan, să obțină de-

Sinaia se grăbește 
să ne înfățișeze as
pectul ei obișnuit, cu 
vilele etajate pe coas
te, cu rocile cristaline 
ale Caraimanului, cu 
plutitorul hotel de la 
Cota 1 400. Dar orașul 
vacanțelor ni se rele
vă și ca un oraș in
dustrial. La prima 
impresie, halele colo
rate par prea 
prea liniștite 
a ne sugera 
neîntrerupt pe 
desfășoară aici .... . 
lectiv de trei mii de 
oameni. Uzina de 
tractoare din Brașov 
și-a întins în Sinaia 
„teritoriile" ei, fiind
că uzina de mecanică 
fină — despre care 
vorbim — aduce o 
principală contribu
ție la realizarea mo
torului Diesel al trac
toarelor, alcătuind un 
element de arhitectu
ră metalică extrem 
de delicat, pompa de 
injecție.

— Produsul uzinei 
este mic, dar înmaga
zinează multă mun
că. In pompa de in
jecție intră cam trei 
șute de piese, ne 
spune ing. Matei 
Iliescu, șeful serviciu
lui de organizare a 
producției. Gama re
dusă de produse în 
serie mare ne-a im
pus o specializare in
tensă la nivelul în
tregii uzine.

— împărtășind des
tinul tractorului ro
mânesc, pompa de in
jecție se exportă ca 
piesă de schimb în 
peste cincizeci de țări, 
adaugă Ioan V. Dumi
tru, președintele co
mitetului sindicatului. 
Livrăm pompe de in
jecție nu numai pen
tru tractoane, ci și 
pentru celelalte tipuri 
de motoare Diesel. 
Deci, dispozitivele 
noastre le veți întîlni 
la motoarele de son
dă, la locomotivele 
Diesel-electrice, la di-

calme, 
pentru 
efortul 
care îl 
un co

PETROCHIMIC PLOIEȘTI9
finâriila de petrol de la Brazi și 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. La 
începutul celei de-a doua jumătăți 
a anului 1969, cînd lucrările vor ii 
încheiate, noul obiectiv al petro
chimiei noastre va livra 6 000 tone 
anhidridă italică. (Agerpres)

(Continuare In pag. a IH-a)
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la timp și în cele mai bune
condiții!

succinte 
da lec- 
investi-

ma! mari 
Directorul 
Constantin 
seara zilei 
2, condusă

(Continuare 
în pag. a V-a)

tehnico-economlcl 
totuși nu pot fi tre- 
vederea unele neajun- 
se manifestă in acest 
și nici nu pot fi ne-

a doua de a- 
combinatulul. 
ca materie 

livrat de ra-
Arh. Tiberiu HORVATH 

vicepreședinte al Băncii de investiții

la noile unități industriale

O modernâ linie de montaj la Uzina mecanicd-Sinaia Foto : M. Andreescn

IN INTERESUL DEZVOLTĂRII
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ieri au relatat despre
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Trăsătura dominantă a procesului 
de creștere și dezvoltare a economiei 
naționale, a înfăptuirii consecvente 
a politicii de industrializare socialistă 
a țării — pe baza alocării unor im
portante fonduri de investiții — con
stă, după cum se știe, în asigurarea 
unei proporții juste între fondul de 
acumulare și cel de consum, de na
tură să îmbine armonios țelurile ime
diate cu cele de perspectivă ale edi
ficării societății noastre socialiste. 
„Nu este un lucru nou, ei un lucru 
elementar — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că numai în mă
sura în care societatea, și mal cu 
seamă societatea socialistă, reparti
zează just venitul național, asigură 
o pondere importantă fondului de a- 
cumulare, poate asigura progresul 
material și spiritual și, în cazul nos
tru, de»ăvîrșirea construcției socia
lismului și trecerea treptată spre co
munism". Această proporționalita- 
te armonioasă între acumulare și 
consum a permis realizarea unor pro
grame de investiții tot mai ample 
și mai complexe, finalizate în con
struirea și punerea în funcțiune a 
numeroase capacități și obiective în 
toate ramurile producției materiale.

Politica economică științifică a 
partidului, eforturile materiale și fi
nanciare pe care statul le-a făcut 
de-a lungul anilor pentru ridicarea 
de noi fabrici și uzine, pentru dezvol
tarea șl modernizarea celor existente 
au avut ca rezultat creșterea 
în ritm susținut și diversifi
carea producției industriale a țării, 
sporirea sistematică a volumului a- 
cumulărilor. Este un fapt deosebit de 
pozitiv al dezvoltării noastre econo
mice că majoritatea capacități
lor de producție și a obiectivelor 
industriale, după punerea lor în 
funcțiune, au realizat în timpul nor
mat său chiar mai devreme toți pa- 
rariletcii proiectați, asigurînd în acest 
fel o înaltă eficientă în utilizarea 
fondurilor de investiții. Bunăoară, 
la 31 decembrie anul trecut, 60 
de obiective și capacități de pro
ducție noi își realizaseră integral 
principalele prevederi din proiecte, 
corespunzător etapei în care se aflau 
în acel moment. Intre acestea se nu
mără secția de electrozi de sudură 
de la Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău, instalația de fabricare 
a uleiurilor de la Rafinăria Ploiești, 
instalația de electroliză a plumbului 
de la Uzina chimico-metalurgică din 
Copșa Mică, instalațiile de amoniac 
II, acid azotic II și azotat de amo
niu II de la Combinatul de îngrășă
minte azotoase Tîrgu Mureș, instala
țiile de sare cristalizată, de electro
liză, de topire a sodei caustice și hi- 
poclorit de sodiu de la Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea, secții de la 
Fabrica de ciment și var Bîrsești- 
Tîrgu Jiu, întreprinderea de prefa
bricate din beton Turda, întreprin
derea integrată de lînă Constan
ta. După cum se vede, este vorba 
de instalații și capacități de produc
ție din mai toate ramurile industriei 
naționale, ceea ce confirmă efortu
rile majorității titularilor de investi
ții de a asigura obținerea unei efica
cități sporite în utilizarea fondurilor 
materiale și bănești.

Examinînd rezultatele date de a- 
ceste noi capacități și obiective in
dustriale se constată că depășirea 
nivelului producției proiectate a 
avut Ioc în condițiile reducerii chel
tuielilor de producție și măririi sis
tematice a productivității muncii, 
asigurîndu-se astfel o creștere simți
toare a eficienței economice în în
treaga lor activitate. Consecințele 
pozitive sînt ușor de înțeles : obți- 
nîndu-se producții suplimentare cu 
cheltuieli de producție inferioare ce
lor avute în vedere la proiectarea 
acestor obiective și capacități indus
triale, ele și-au majorat simțitor 
cota de participare la creșterea vo
lumului de acumulări al statului și, 
în ultimă instanță, la sporirea veni
tului național — singura sursă

progresului economic neîntrerupt al 
patriei noastre, a ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Dacă pe ansamblul economiei este 
tot mai pregnant procesul de crește
re accentuată a eficienței utilizării 
fondurilor de investiții, relevat în 
ultimă instanță șl de faptul că tot 
mai puține sînt cazurile în care noi
le obiective nu-și realizează inte
gral indicatorii 
proiectați, 
cute cu 
suri ce 
domeniu 
glijate implicațiile negative ale aces
tora. Este bine știut că nimic nu 
diminuează mai mult eficiența fon
durilor investite decît tergiversa
rea atingerii prevederilor în do
meniul financiar. în acest sens, 
o evidentă importanță prezintă bene
ficiul, unul or.ntre Indicatorii cei 
mal sintetici care fundamentează șl

dă dimensiunea eficienței economice 
a investițiilor și prin care se pun în 
lumină efectele ce se obțin pe sea
ma fiecărui leu cheltuit.

Am ținut să fac aceste 
considerații nu pentru a 
ții cuiva — titularii de
ții cunosc prea bine fenomenul — 
ci din motivul că sînt încă destule ca
zurile cînd la fundamentarea inves
tițiilor nu se evidențiază expres mă
rimea beneficiului, respectiv a ren
tabilității. Sau, deși acești indicatori 
se stabilesc prin documentație, ul
terior nu se acordă suficientă aten
ție realizării și raportării lor realis
te. O primă concluzie ce se desprin
de din această situație pledează net 
pentru necesitatea de a se respinge, 
de către organele de avizare, orice 
documentație tehnico-economică în 
care indicatorii — beneficiu, renta
bilitate, acumulare — nu sînt preci
zați și fundamentați cu maximă ri
gurozitate. In egală măsură, exigen
ța organelor economice centrale tre
buie să se resimtă și în activitatea 
de urmărire a îndeplinirii și rapor
tării realizării rentabilității proiec
tate. Nu ne putem permite să mai

Lucrările de întreținere 
a culturilor să se realizeze

în aceste zile, pe ogoarele țării 
se lucrează intens la întreținerea 
culturilor. Prașilele efectuate la 
timp, cu maximă rapiditate și la un 
nivel calitativ ridicat, au o mare 
influență asupra dezvoltării plante
lor, contribuind substanțial la spo
rirea recoltei. Pentru înlăturarea 
buruienilor și a crustei formate, 
este necesar să fie folosite la în
treaga capacitate mijloacele me
canice și forțele manuale. Rezerva 
mai mare de umiditate din sol tre
buie să fie menținută la dispoziția 
plantelor prin afînarea solului la 
suprafață, cu atît mai repede cu 
cît timpul călduros accentuează 
procesul de evaporare a apei. Există 
toate condițiile ca prașila să se 
efectueze în ritm intens, astfel ca 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
porumbul și celelalte culturi să poa
tă recupera cît mai mult din întîrzie- 
rea vegetației. Folosind fiecare oră 
cu maximă intensitate, lucrînd cu 
hărnicie, de dimineață și pînă sea
ra, oamenii muncii de pe ogoare 
vor contribui decisiv la obținerea 
unei' recolte îmbelșugate.

Cu ocazia unui raid întreprins în 
județele Dolj și Sălaj a reieșit că, 
alături de unitățile care acordă a- 
tenția cuvenită întreținerii culturi
lor, sînt altele unde această lucrare 
întîrzie.

De la Direcția agricolă a județu
lui Dolj aflăm că prima prașilă a 
fost executată pe o suprafață de 
35 000 hectare. Au terminat în în
tregime prima prașilă mecani
că la floarea-soarelui întreprin
derile agricole de stat Segarcea,

Moțăței, Băilești, Giubega șl Sa
dova. Tot în aceste unități au fost 
prășite mecanic și cele 
suprafețe cu porumb. 
I.A.S. Segarcea, ing.
Biță, ne-a confirmat în 
de 14 mai că ferma nr. 
de Victoria Andrei, a terminat pra
șila la floarea soarelui. La realiza
rea acestui angajament au contri
buit mecanizatorii Florentin Patra și 
Ștefan Diaconu, care zilnic au pră
șit cu cultivatoarele cite 20—25 ha, 
față de 18 cît prevede norma. 
Efectuarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor într-un timp mai scurt 
este favorizată de colaborarea ce 
există între fermele întreprinderilor 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole vecine. Fermele de la Bîrca 
ale I.A.S. Segarcea, bunăoară, sînt 
ajutate cu brațe de muncă de că
tre cooperativele agricole din Goi- 
cea Mare, Măceșu și altele. Zilele 
trecute, peste 250 de cooperatori 
din Goicea Mare, pe baza contrac
tului încheiat între cooperativă și 
fermă, au mers în mod organizat 
să prășească manual floarea soare
lui după prăsitoarele mecanice. Și 
în cooperativele agricole, îndeosebi 
în cele din sudul județului, unde 
însămînțările de primăvară au fost 
făcute mai de timpuriu. întîlnești 
în aceste zile o vie activitate la în
treținerea culturilor. La Cerătu sfe
cla de zahăr a fost prășită pe în
treaga suprafață de 230 ha. în ziua

Nistor TUICU 
Alex. MUREȘAN

(Continuare în pag. a in-a)

Asociația e d

Pe platforma Industrială a Com
binatului petrochimia din Ploiești 
a prins contur o nouă instalație 
de anhidridă ftalică, 
cest gen din cadrul 
Instalația va utiliza 
primă ortoxllenul —

UN REMARCABIL SUCCES AL ȘTIINȚEI

ȘI TEHNICII SOVIETICE’

Zborul stațiilor interplanetare

Venus-5“ și „Venus-6“
Dapă cum s-a anunțat în ziarul de ieri, stafia interplanetară sovie

tică „Venus-5“, după un zbor spatial de 130 de zile, a efectuat vineri o 
coborire lină în atmosfera planetei Venus. A doua zi, sîmbătă, stafia 
automată „Venus-6", lansată de pe Pămînt la 10 ianuarie, a atins, la 
rindul el, suprafața „Luceafărului dimineții".

Prin precizia performantelor realizate, prin Importantul material 
științific transmis pe Pămînt, evoluția acestor două nave marchează 
un nou succes de seamă al științei și tehnicii sovietice, lărgind mai 
departe calea spre pătrunderea omului în tainele Universului.

Publicăm în pagina a V-a a ziarului un articol al lui VASILI FE- 
SENKOV, membru al Academiei de Științe a U.R.S.S., transmis ziaru
lui nostru prin intermediul agenției „Novosti
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de 
la 

pieselor, 
realizate supra- 

cu mari calități 
geometrie, supra- 
pe care se pro- 

alunecarea

RELAȚIILOR DE PRIETENIE 
COLABORARE ROMÂNO-SOVIETICE, 
CAUZEI SOCIALISMULUI SI PĂCII

de colaborare pe multiple planu 
cu poporul sovietic — de care pi 
porul nostru este legat prin trad 
ții comune de luptă, prin comun 
tatea de orînduire, prin idealuri 
construirii socialismului și com1 
nismului. Aceasta se încadrează 
politica generală a partidului 
statului nostru — de a dezvol 
legăturile de prietenie și colabor 
re cu țările socialiste vecine, 
toate țările socialiste din Euro

Constantin M1TEĂ

Necesitatea de a găsi o 
formulă organizatorică, în 
stare să stabilească un 
cadru mal corespunzător 
ridicării la un nivel supe
rior a muncii de gospodă
rire a fondului locativ, a 
condus la ideea justă de a 
se apela în mai mare mă
sură la cei direct și ne
mijlocit interesați în a- 
ceastă acțiune, la locatari, 
beneficiarii marelui efort 
material al statului, pentru 
continua îmbunătățire a 
condițiilor de locuit. S-au 
avut în vedere, în acest 
sens, cîteva elemente e- 
sentiale: spiritul cetățe
nesc. de bun gospodar, ca
re se manifestă tot mai pu
ternic, faptul că locatarii 
cunosc cel mai bine nevoile 
curente ale locuințelor lor. 
Forma organizatorică-juri- 
dică de atragere a acestor 
forțe s-a considerat a fi a-

ceea a asociațiilor de loca
tari, o formă cu tradiție 
în țara noastră. Reglemen
tarea activității lor — în
cepută cu aproape un an 
în urmă — se face în baza 
statutului provizoriu al a- 
sociației de locatari.

Ce se constată însă 1 în 
practică, s-au ivit fenome
ne ale căror consecințe sînt. 
în unele cazuri. con
trarii intențiilor si sco
purilor urmărite și — deși 
presa le-a semnalat în re
petate rînduri — nu s-au 
luat pe parcurs măsuri de 
îndreptare. Este ideea care 
ne-a făcut să revenim asu
pra acestui subiect, exis- 
tînd pericolul ca deterio
rarea în continuare a unor 
imobile să ducă, peste un 
an-doi, Ia daune mult mai 
mari pentru economia na
țională.

Potrivit părerii unor pre-

ședinți de asociații, a unor 
locatari, a unor cadre de 
răspundere din întreprin
derile de administrație a 
locuințelor, cauzele princi
pale ale neajunsurilor exis
tente ar fi : a) omisiunile 
și impreciziunile statutului 
provizoriu în legătură cu 
atribuțiile locatarilor (aso
ciațiilor) și ale întreprinde
rilor cărora le aparțin imo
bilele ; b) absența unui act 
care să reglementeze mo
dalitățile de colaborare din
tre consiliile populare și 
asociații ; c) absenta in
strucțiunilor care stabi
lesc relațiile asociațiilor cu 
personalul de deservire 
necesar marilor blocuri, 
modalitățile de angajare, 
drepturile si obligațiile a- 
cestuia.

Primul dintre neajunsu
rile amintite se dovedește 
a fi unul dintre cele mai

serioase. Mai precis, datori
tă omisiunilor statutului 
provizoriu, o latură vi
tală pentru întreținerea 
clădirilor a rămas neso
luționată : deși exploa
tarea, întreținerea șl 
conservarea instalațiilor 
din subsolurile tehnice in
tră în atribuțiile asocia
țiilor, condițiile preluării 
acestor instalații nu sînt 
stabilite. Urmarea ? In 
multe locuri, asociațiile au 
preluat subsolurile tehnice, 
în altele nu, acestea ră- 
mînînd în grija... nimănui. 
Bunăoară, din cauză că in
stalațiile din subsolurile 
tehnice ale unor blocuri de 
pe Magistrala Nord-Sud și 
de pe Șoseaua Giurgiului 
din Capitală nu au fost 
multă vreme preluate de a- 
sociații și prin urmare nu 
s-a interesat nimeni de re
pararea și întreținerea lor,

Iars-au produs inundații, 
apartamentele au dus lipsă 
de apă, de căldură. în ase
menea situații, cine tre
buie să ia măsuri? I.A.L.-ul, 
asociația ? în fapt, începe 
o adevărată tîrguială între 
unii și alții, iar clădirea si 
locatarii suferă. Liftu
rile au fost și ele date în 
grija asociațiilor : s-a sta
bilit însă întreprinderea ca
re le întreține. Nu s-ar f: 
putut proceda în mod ana
log si cu celelalte insta 
lății tehnice ?

Un alt capitol impor
tant, și el nerezolvat, ține 
de relațiile reciproce din
tre consiliile populare și a-

AL PLAÎEȘU
Gh. BALTĂ 
I. MANEA

(Continuare in pag. a Il-a)

Ziarele de 
desfășurarea vizitei în Uniunea So
vietică a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co- ■ 
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a altor tovarăși din 
conducerea partidului și statului — 
vizită care a avut loc pe baza acor
dului comun dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări.

Deși scurtă — numai de o zi — 
vizita, convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, sinceră, deschisă și-au de
monstrat pe deplin utilitatea, 
prilejuind un schimb de păreri 
multilateral asupra problemelor 
de interes reciproc. în 
discuțiilor s-au abordat 
rie de probleme privitoare 
lațiile bilaterale dintre 
blica Socialistă România 
niunea Sovietică 
du-se perspectiva intensificării în 
continuare a colaborării prietenești 
româno-sovietice pe plan economic, 
politic, tehnico-științific și în alte 
domenii, în avantajul celor două 
țări, al progresului operei de con
strucție socială pe care o întreprind 
cele două popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

în cadrul convorbirilor dintre 
conducătorii de partid și de stat ro
mâni și sovietici au fost abordate, 
totodată, probleme privind relațiile 
dintre țările socialiste, mișcarea co
munistă și muncitorească mondia-

cadrul 
o se- 
la re- 
Repu- 
și U- 

deschizîn-

lă, probleme ale, situației interna
ționale, ale luptei pentru asigurarea 
unui climat de pace și securitate 
în Europa și în întreaga lume.

Vizita în U.R.S.S. a conducători
lor români este o expresie a preo
cupării neabătute a Republicii So
cialiste România de a dezvolta 
continuu prietenia și colaborarea 
cu țările socialiste — în cadrul că
rora alianța și colaborarea cu 
Uniunea Sovietică ocupă un loc 
deosebit de important. Partidul și 
statul nostru au militat și militea
ză cu consecvență pentru întărirea 
prieteniei și lărgirea raporturilor

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Rom 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

în numele Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Bulgaria și în numele nostru personal, primiți mul 
mirile noastre pentru sincera compasiune exprimată cu prilejul accid, 
tulul de cale ferată de pe linia Cerven Briag-Oriahovo.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele

Prezidiului Adunării Popul, 
a Republicii Populare Bulgt



PAGINA 2 SCINTEIA — duminica 18 mai 1969

FAPTUL'
DIVERS'

I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

.1

Respectați 
natura!

Au venit căldurile. Numărul 
autoturismelor care pleacă la 
munte, în zilele de sărbătoare 
cu deosebire, a crescut conside
rabil. Cum se întorc ? Vrînd să 
arate tuturor că au fost la mun
te, proprietarii autoturismelor 
devastează pădurile, împodobind 
mașinile cu crengi de brazi (și 
chiar brazi întregi I). Inspecto
ratul general al miliției ne-a 
trimis un lung tabel de infrac
tori la legile silvice, care pot 
fi identificați după numărul ma
șinilor (4-B-1884 ; 2-B-7440 ;
3-B-5824 ; 3-B-7413 ; 5-B-3151 ;
S-B-719 ; 3-B-S407 ; 4-B-8445 ;
3-8-2690 ; 4-B-3650 etc., etc.). Ce 
vor să dovedească acești oameni 
care distrug pădurile: că sînt 
crescuți tn pădure 7

Voiaj ratat
Pentru organele de miliție din 

Timișoara, Z. V., șofer angajat 
al unei firme din Italia, nu era 
o cunoștință nouă. Cu cîtva timp 
în urmă fusese surprins vînzînd 
obiecte de contrabandă. De data 
aceasta venea cu o mașină în 
calitate de „turist". Z. V. aducea 
aur. Șl nu puțin. Aflîndu-se în 
căutarea unui cumpărător, l-a 
găsit repede în persoana lui 
Vasile Ionac. S-au tocmit — și 
în cele din urmă au căzut de 
acord sfi-i aducă, pentru aur, 
40 kg de argint. Tranzacția s-a 
făcut către miezul nopții, lingă 
un restaurant din apropierea 
orașului. în acest timp, Z. V. 
care ascunsese aurul lîngă o 
bornă kilometrică de pe traseu 
(peste graniță îl transportase în 
camera cauciucului de rezervă) 
trebuia să-l transporte la locul 
schimbului. Cînd aurul își 
schimba stăpînul, hop și mili
ția. Și voiajul lui Z. V. s-a în
cheiat.

Precizăm că Vasile Ionac — 
„cumpărătorul" — este... ofițer 
de miliție.

S-a întîmplat 
la Sălcioara

De surind, sătenii din comu
nele Dor-Mărunt, Pelinu și. Săl
cioara (Ialomița) au fost mar
torii unei „vînători" fără pre
cedent. Timp de o oră și jumă
tate un elicopter a urmărit in 
zbor o dropie (specie declarată 
monument al naturii și ocrotită 
prin lege) 
puizată, a căzut la pămînt. A- 
cest ultim 
marginea 
Elicopterul s-a îndepărtat. Cîți- 
va săteni au sărit cu bîtele, uci- 
gînd-o. Sperăm că, în fața a- 
cestui caz incalificabil, forurile 
de resort vor identifica pe făp
tași și vor lua măsuri cores
punzătoare.

pînă ce pasărea, e-
lucru s-a petrecut la 

comunei Sălcioara.

La undită»
în localitatea Schwedt din Re

publica Democrată Germană s-a 
desfășurat recent un concurs in
ternațional de pescuit staționar. 
Dincolo de rezultate (reprezen
tanții noștri au obținut locul 
întîi, atît pe echipe cit și indi
vidual) un fapt reține în mod 
deosebit atenția. Cîștigătorul, 
Gheorghe Timoleon din Bucu
rești, a reușit să pescuiască, de-a 
lungul celor 3 ore de concurs, 
nu mai puțin de 447 pești. La 
fiecare 24 de secunde cite un 
pește ! Vă asigurăm că nu este 
vorba de o născocire pescăreas
că. Tabelele concursului con
firmă veridicitatea celor rela
tate. Ce ne mai rămîne de spus. 
Doar o recomandare : încercați 
și d-voastră. Noi n-avem mină 
bună...

Pe lîngă 
lege ?

Ca orice întreprindere care se 
respectă, Trustul alimentației 
publice/din Ploiești are un juris
consult principal — Elena Vie
rii Ionescu. Conducerea trustului 
— ca și direcția comercială a 
consiliului popular județean — 
este informată că de multă 
vreme (încă din 1961) jurista 
și-a făcut un obicei din a vizita 
localurile de alimentație pu
blică, de unde pleca cu sacoșa 
plină. Totul pe gratis. Acestea 
sînt faptele. In spatele lor se mai 
ascund „amănunte" considerate, 
probabil, Hptite de importanți. 
Deși pensionară (gradul III, cu 
recomandarea expresă a comi
siei de expertiză de a munci nu
mai jumătate de normă, fără a 
face efort intelectual) ea este 
menținută în funcția amintită, 
veghind la respectarea legilor 
statului de către ceilalți salariați. 
Și cum veghează ea, am văzut! 
De ce nu veghează și cine tre
buie 7

Muzeistică
Secția de etnografie a Mu

zeului din Odorheiul Secuiesc 
t-a îmbogățit, nu de mult, cu o 
iriginală colecție de exponate. 
Jste vorba de o duzină de pipe 
:iobăneștl lucrate în secolul al 
<IX-lea. Exemplarele — execu- 
ate din lemn, os, lut ars și fier 
orjat — sînt bogat împodobite 
u motive folclorice tradiționa- 
e. Unele dintre ele au o lungime 
e aproape un metru. Vă închi- 
iuiți cit fum trebuie să scoată 

astfel de pipă. Să ne mai 
lire că la muzeul din Odorhei 
li nu numai aici) fumatul 
iterzis ?

Rubricâ redacfatâ
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

este

de

Este normal ca în eforturile lor 
pentru ridicarea calității învățămîn- 
tului, organele și organizațiile de 
partid să situeze pe prim plan — 
o dată cu selecționarea atentă a 
propagandiștilor, îmbunătățirea con
tinuă a pregătirii acestora. Intr-ade
văr, nu este de conceput un învă
țămînt interesant, pătruns de spirit 
creator, fără propagandiști cu un 
nivel ridicat ideologic și politic, cu 
un larg orizont cultural.

Ultimii ani au marcat anumite 
perfecționări în sistemul de instruire 
a propagandiștilor. Forme învechite, 
perimate de instruire, care mergînd 
pe linia „dădăcelii", imprimau acti
vității acestora un spirit școlăresc 
și favorizau șablonul, bucherismul, 
au fost părăsite, înlocuite cu forme 
noi, apte să stimuleze gîndirea, 
munca independentă de analiză și 
interpretare.

Acum, cînd anul de studiu în curs 
se apropie de sfîrșit, este, fără îndo
ială util să examinăm ce rezultate 
au dat formele noi 
ales cum ar putea 
în continuare, ce 
s-ar mai putea 
face încă în acest 
an și mai ales în 
viitorul an școlar 
pentru ca sis
temul pregăti
rii propagandiști
lor să corespun
dă cit mai bine 
necesităților 
vățămîntului ?

*
Investigațiile 

noastre ne-au a- 
rătat că ceea 
ce apreciază mai 
ales 
diștil 
tui 
deosebire 
cut, cînd 
firea la 
se limita 
fel de preseminar 
asupra temei care 
urma să fie dez
bătută în cercurile 
zent se pune accentul 
orizontului 
informarea 
preocupări 
elaborate 
fecționarea 
ca și a 
lărgirea democratismului 
problemele 
literatură, 
nală 
lui nostru față de diferitele probleme 
ale dezvoltării mondiale contempo
rane, au constituit obiectul a nu
meroase expuneri ținute în fața pro
pagandiștilor la cabinetele

Desigur însă că pentru 
rea aprofundată a unor 
pentru o informare largă, .... ___
rală. nu este suficientă programarea 
unor expuneri, dezbateri, oricît de 
interesant ar fi intitulate. Totul este 
ca în această formă nouă, adoptată 
în instruirea propagandiștilor, să se 
toarne un conținut corespunzător. 
Or, ce se întîmplă în fapt ? Propa
gandiștii sînt puși adeseori în situa
ția să audieze expuneri care înșiruie 
banalități, repetă lucruri bine știute, 
bine cunoscute. Pentru a exemplifi
ca, vom arăta că o temă atît de pu
ternic ancorată în realitatea con
temporană, cum este raportul dintre 
națiune și suveranitatea națională, 
a fost dezbătută la Cabinetul de 
partid al sectorului 8 din Capitală în
tr-o manieră cît se poate de inac
tuală ; s-a pus accentul mult pe de
finiția națiunii și pe descrierea evo
luției ei în stadiul incipient al ca
pitalismului, dar nu s-a vorbit de
cît în treacăt, tangențial, despre 
națiune în epoca contemporană, în 
care ea continuă să se manifeste ca 
o importantă forță motrice a pro
gresului social, despre politica im
perialismului de înăbușire a dez
voltării libere, independente a na
țiunilor și despre teoriile create ad- 
hoc pentru a netezi calea și a ca
mufla scopurile reale ale acestei 
politici, despre posibilitățile pe care 
le creează socialismul pentru în
florirea multilaterală a națiunilor și 
asigurarea unei reale independențe.

In asemenea cazuri, cînd elemen
tul nou, actual, este ignorat, instrui
rea prezintă prea puțin interes. Este 
de altfel principala explicație a 
frecvenței de multe ori foarte scăzu
te la instruire. Cum ne spunea ing. 
Ion Gligor, propagandist la Institu
tul de proiectări pentru construcții 
de mașini din București : „pentru 
expuneri care nu fac decît să enun
țe adevăruri îndeobște cunoscu
te, sau să repete ceea ce 
menii 
de ce 
binet. 
poate 
este 
pe oare 
timpului, iar participarea în astfel 
de cazuri este numai din obligație. 
Am participa însă cu plăcere și cu 
interes dacă am afla de fiecare dată 
lucruri noi, dacă am fi ajutați să 
cunoaștem în profunzime actualita
tea politică internă și internațională, 
să descifrăm sensul diferitelor pro
cese și fenomene sociale care nu ne 
apare din simpla lectură a ziarelor, 
să ne informăm asupra unor teorii, 
sau puncte de vedere noi".

folosite, și mai 
fi perfecționate

Tendința de a face abstracție de 
cerințele decurgînd din programele 
cursurilor și cercurilor de studiu 
transpare clar în modul cum a con
ceput Cabinetul județean de partid 
Neamț pregătirea propagandiștilor 
pentru închiderea învățămîntului de 
partid la sate. în timp ce convorbirile 
recapitulative în întreprinderile agri
cole de stat aveau ca temă politica 
P.C.R. de îmbunătățire a organizării 
și planificării activității în I.A.S., 
iar în întreprinderile de mecanizare 
a agriculturii : gestiunea economică 
în I.M.A., căile sporirii eficienței 
economice, — instruirea propagan
diștilor din aceste unități s-a axat 
pe cu totul alte teme : relațiile 
sociale și structura socială in țara 
noastră, dezvoltarea națiunii și re
zolvarea problemei naționale, lărgi
rea democrației socialiste — utile 
desigur, dar care nu puteau suplini 
problematica concretă stabilită pen
tru convorbiri.

La unele cabinete de partid a 
apărut chiar tendința de a transfor
ma pregătirea propagandiștilor în-

sau alta în programele de studiu. 
Chiar și în cazul cercurilor de stu
diere a economiei întreprinderilor 
industriale, a căror tematică diferă 
atît de mult de la întreprindere la 
întreprindere, se pot găsi totuși cî- 
teva probleme de acest fel, de pildă 
organizarea științifică. a producției, 
principiile de activitate ale comite
telor de direcție etc. ; or, tocmai ast
fel de probleme ar putea fi abor
date și clarificate în cadrul pregă
tirii diferențiate, — pregătire pentru 
care cabinetele de partid ar trebui 
să-și conjuge eforturile cu organiza
țiile de partid din întreprinderi. în 
orice caz, dacă corelarea la care mă 
refeream e mai dificil de realizat în 
timpul anului de învățămînt, acum, 
în cadrul pregătirilor pentru închi
derea cursurilor, este pe deplin po
sibil și absolut necesar să se pună 
de acord expunerile ținute la cabi
net cu temele convorbirilor recapi
tulative".

Această propunere ar putea fi în 
mod fericit întregită prin amenda
mentul pe care-1 propunea ing. Lu-

Sugestii pentru îmbunătățirea
propagan- 
este fap- 
că ' spre 

de tre- 
pregă- 

cabinet 
la un

a propagandiștilor
sistemului de pregătire

de studiu, în pre- 
pe lărgirea 

politico-ideologic, pe 
asupra principalelor 

partidului. Măsurile 
partid vizînd per- 

conducerii economiei, 
întregii vieți sociale, 

socialist, 
noi în știință, artă, 

actualitatea internațio- 
și poziția partidului și statu-

lor 
lor 

ale 
de

de partid, 
cunoaște- 
probleme, 
multilate-

adevăruri îndeobște 
sau să repete ceea ce oa- 

au aflat din ziare, nu văd 
mai trebuie să venim la ca- 
O pregătire de acest nivel nu 
să trezească la cei cărora le 
destinată decît sentimentul 

î-1 dă oricui irosirea

„Este evident — a adăugat tov. 
Emanoil Drob, directorul cabinetului 
de partid al sectorului I din Capitală 
— că o asemenea instruire poate fi 
realizată numai cu ajutorul unor oa
meni foarte comnetentî. Noi invităm 
sistematic specialiști din diferite do
menii să vorbească în fața propagan
diștilor. Despre problemele îndeo’i- 
nirii planului de stat pe anul 1969 
de pildă, a făcut o expunere un to
varăș cu muncă de răspundere în 
cadrul Comitetului de Stat al Pla
nificării : despre modernismul în 
artele plastice un cunoscut critic 
da artă".

Metoda — adăugăm noi — ar pu
tea fi cu succes generalizată. In fie
care județ. în fiecare oraș este pe 
deplin posibil ca la instruirea pro
pagandiștilor să fie atrase cadre 
care, datorită cunoștințelor lor de 
specialitate, informării lor bogate, 
la zi, pot comunica întotdeauna ceva 
util, interesant, inedit.

In ancheta noastră, numeroși pro
pagandiști au ridicat, pe lîngă pro
blema calității expunerilor, pe aceea 
a asigurării unei corelări între pro
gramul pregătirii la cabinet și pro
gramul cursurilor sau cercurilor de 
studiu. De ce se pune acum cu acui
tate această problemă ? Pentru că 
numeroase cabinete de partid, în 
preocuparea lor de a le da propa
gandiștilor o orientare politico-ideo- 
logică generală, au neglijat cu totul 
pregătirea lor concretă pentru o 
temă sau alta din programul cercu
lui sau cursului pe care-1 conduc. 
„Dacă m-a interesat și chiar mi-a 
făcut plăcere să audiez la cabinet — 
ne spunea în această privință ing. 
Hugo Zaitman, propagandist la „Au
tomatica" — o expunere despre mo
dernismul în artă, nu aș putea să 
apreciez că aceasta mi-a fost de 
vreun folos, de pildă, pentru pregă
tirea mea în vederea temei pe care 
o aveam de dezbătut în cerc despre 
organizarea științifică a producției 
și a muncit

tr-un fel de activitate iluministă; 
propagandiștii află aci despre noutăți 
în știință, artă, literatură, muzică. 
Toate acestea pot fi utile, plăcute, dar 
cum își mai exercită în aceste ca
zuri cabinetele funcția lor de a-i 
pregăti pe propagandiști ca popu
larizatori și promotori ai teoriei mar- 
xist-leniniste, ai politicii partidului T 

Insistînd pentru o corelare între 
programul pregătirii propagandiștilor 
și cel al cercurilor și cursurilor de 
partid, cei mai mulți dintre interlo
cutorii noștri au ținut să precizeze 
că nu pledează nicidecum pentru re
venirea la trecut, cînd instruirea la 
cabinet era redusă la „o repetiție în 
avanpremieră a seminariilor din 
cercuri". Un asemenea gen de in
struire — este de părere conf. univ. 
dr. Gh. P. Apostol — n-ar mai fi prin 
nimic justificată în prezent, cînd 
propagandiștii sînt în marea lor ma
joritate oameni cu o bună pregă
tire politică și ideologică și nici n-ar 
mai fi practic posibilă în condițiile 
unei atît de mari diversificări tema
tice, ca aceea pe care o cunoaște în 
prezent învățămîntul de partid. Cînd 
fiecare cerc are- alt program, altă 
tematică, cum să asigurăm o in
struire a propagandiștilor care să-i 
mulțumească pe toți ? Soluția e difi
cilă, desigur, dar totuși nu impo
sibilă. Ea ar consta, după părerea 
mea. într-o îmbinare armonioasă a 
pregătirii politico-ideologice genera
le, îndeosebi pe problemele politicii 
interne și externe a partidului — a- 
ceeași pentru toți propagandiștii, cu o 
pregătire diferențiată, pe discipline 
sau tipuri de cercuri. Pentru fiecare 
tip de cercuri, există cîteva probleme 
fundamentale care apar sub o formă

cian Roșianu, propagandist la Insti
tutul de proiectări pentru construc
ții tip, și anume ca într-o anumită 
zi, o dată pe lună sau la alt inter
val ce va fi găsit potrivit, propa
gandiștii să poată primi Ia cabinetul 
de partid consultații individuale, pe 
forme de învățămînt. Asemenea con
sultații, date de persoane foarte com
petente — cercetători științifici, ca
dre didactice de la catedrele de 
științe sociale sau alți specialiști, 
atrași în activul obștesc al cabi
netelor — ar putea asigura clarifica
rea tuturor chestiunilor pe care Ie 
ridică programul cursurilor, cercuri
lor de studii.

Consemnăm, în aceeași ordine de 
idei, critica făcută de numeroși pro
pagandiști la adresa tendinței cabi
netelor de. partid de a reduce activi
tatea de instruire aproape exclusiv 
Ia expuneri, consultații. „In ultimul 
timp — observa tov. Livia Berciu, 
propagandistă la întreprinderea de 
desfacere a produselor chimice 
— sîntem puși în situația să asis
tăm numai la „monologul" celui 
care ne instruiește. Au dispărut a- 
proape cu totul dezbaterile, schim
burile de păreri. Or, acestea oferă 
mult mai ample posibilități de clari
ficare în profunzime a unei proble
me. Măcar anumite probleme cen
trale, de importanță majoră, ar pu
tea constitui obiectul unor dezbateri".

învățămîntul de partid nu este 
numai o sursă de cunoștințe politico- . 
ideologice generale. El trebuie să fie 
în același timp un sprijin în solu
ționarea problemelor practice ale 
construcției socialiste. Privită din 
această perspectivă, este clar că pre
gătirea la cabinetul de partid nu le

poate oferi propagandiștilor tot ceea 
ce le este necesar, nu-i poate in
forma asupra aspectelor concrete, 
specifice fiecărei întreprinderi, insti
tuții, sau cooperative agricole, pe 
care ei au nevoie să le cunoască. 
Cum poate fi împlinit acest gol ?

„Consider — ne spunea în această 
ordine de idei conf. univ. dr. Ioan 
Zahiu, secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. — că se impune 
completarea pregătirii la cabinet 
printr-o pregătire la nivelul Comite
tului de partid, sau al biroului orga
nizației de bază din unitatea în care 
funcționează fiecare propagandist. In 
mod sistematic, secretarul comitetului 
de partid sau alt membru al comite
tului ar putea prezenta o informare 
în fața propagandiștilor asupra pro
blemelor ce se ridică în unitatea res
pectivă, asupra deficiențelor princi
pale, pentru ca aceștia să știe exact 
asupra căror aspecte să pună accen
tul în discuțiile lor cu cursanții. 
Cred că în felul acesta ar crește răs
punderea organizațiilor de partid 
pentru pregătirea propagandiștilor, 

și s-ar realiza o 
mai strînsă legă
tură între teorio 
și practică".

Oricît de bina 
ș-ar ocupa comi
tetele județene si 
organizațiile de 
partid' de pregă
tirea propagan
diștilor. este lim
pede că această 
activitate poate 
să dea pe deplin 
roade numai da
că propagandiștii 
studiază ei înșiși. 
Ancheta noastră 
a arătat însă că 
de multe ori e- 
fortul individual 
al propagandiș
tilor este nesatis
făcător. Unii din
tre ei nu studia
ză nimic în ve
derea seminarii- 
lor pe care tre

să le conducă. S-a format 
chiar la unii părerea că ideile, 
informarea, totul, absolut totul tre
buie să le vină de-a gata de la ca
binet, servite pe tavă ; ei apar ast
fel în postura unor oameni, care tot 
cer: „să ni se spună"... „să ni se 
dea...“, fără să facă eforturi pentru 
a se documenta singuri.

Studiul individual al propagandiș
tilor ar putea fi mult facilitat prln- 
tr-o mai bună organizare a docu
mentării la cabinetele de partid. In 
prezent, după cum relata tov. 
C. Găucă, director adjunct al cabi
netului municipal București, această 
documentare este săracă. Bunăoară, 
există încă deficiențe în ceea ce 
privește valorificarea în cadrul bi
bliotecilor cabinetelor a unor bogate 
surse de documentare și informare 
cum sînt buletinele și culegerile de 
materiale editate de Academia Re
publicii Socialiste România, Bibliote
ca Centrală Universitară ; Biblioteca 
Centrală de Stat, Academia de știin
țe social-politice „Ștefan Gheorghiu", 
Direcția Centrală de Statistică etc, 
Or, fără soluționarea acestei proble
me este foarte greu ca propagandiștii 
să poată ajunge la o pregătire și in
formare de înalt nivel.

Iată cîteva cerințe și propuneri 
inspirate de viață, de experiența 
nemijlocită a muncii propagandistice. 
Luarea lor în considerare încă din 
perioada actuală, cînd au început 
pregătirile pentru închiderea anului 
de studiu, concretizarea lor în mă
suri bine g'îndite, ar putea să ducă 
la o substanțială îmbunătățire a sis
temului de pregătire a propagandiș
tilor și implicit la ridicarea nivelului 
întregului învățămînt de partid.

Acla GREGORIAN
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la locul 
pînă n-a 
post de 

Cu toate

șantierul 802. ca ges
tionar de bani. Apoi, 
la șantierul 809.

— Ce înseamnă ges
tionar de bani 7

— Eram casier cen
tral. Luam banii de 
la Bancă si. pe baza 
Statelor de salarii. îi 
împărțeam detegaților 
diferitelor puncte de 
lucru. O dată (eram 
nou si aveam referin
țe foarte bune, colo
sal de bune, de unde 
venisem) mi-a ieșit, 
după plata salariilor, 
o lipsă de cîteva sute 
de lei. N-am putut să 
mă fac de rușine fată 
de șefii mei. Bani, ca 
să nun la loc. nu a- 
veam. Trebuia să ies 
din încurcătură. Vă 
închipuiți si dumnea
voastră. stricam im
presia. Am măsluit

am 
cel

o

fă-

foi le to
de Nicuță

TANASE

n

nici de data asta nu 
se bagă de seamă 
„greșeala" din state, 
ani continuat tn fie
care lună si am ajuns 
aici... Vă întrebați de 
ce n-am mașină ori 
vilă 7 Eu am vrut să 
fiu considerat de oa
menii care mă cunoș
teau. tot cinstit. Acasă 
nu duceam soției în 
plus peste salariu mai 
mult de 300—400 lei 
pe lună. Ii duceam 
însă cu motivare. 
Spuneam că am făcut 
niște ore suplimenta
re. In fata familiei 
vrut să par „omul 
bun" care eram 
dată.

— Totuși, ce-ai
cut cu banii 7

— Chefuri. Chefuri 
si... Ca să nu fiu re
cunoscut prin localuri, 
îmi făceam cărare la 
mijloc. îmi puneam o- 
chelari mari cu um- 
bral și căutam o ma
să mai dosnică. Co
mandam mîncărurile 
și băuturile cele mai 
scumpe. Dacă se în- 
tîmpla să mai vină ci
neva la masa mea, 
plăteam si pentru el. 
(Făcea „omul cel bun" 
si pomeni. Pomeni din 
banii statului), 
neam că 
provincie și 
cazuri 
Mințeam că sînt 
divorț cu nevasta. Al
teori îi mințeam, 
cei cu care beam, 
am cîștigat la „loz în 
plic". (Era si 
cos". vedeți 
neavoastră !). 
jam mașini particula
re ore în sir. îl ru
gam pe șofer să mă 
plimbe tn 
reștiului. 
bietul de 
să-l mai

Spu- 
sînt din 

am ne
ts familie. 

în

statele. Nu a observat 
nimeni. Dar absolut 
nimeni din cei care 
mă. controlau.

Drăguțul de el. mă 
gîndesc eu. își sacri
fică cinstea, omenia, 
numai să se simtă șe
fii lui bine. Să se 
poată lăuda ei, șefii, 
între ei : „Domnilor, 
hai să ne felicităm, 
avem un casier bun". 
V-am spus eu 7 Hoțul 
e plin de calități. Cu 
siguranță că în puș
cărie o să ajungă șef 
de dormitor. Are 
perspective.

— Găsiseși o meto
dă inteligentă in măs
luirea statelor 7

— Mda. Timpul

ve 
că

că

Nu.

organele de 
„vor închi-

cel 
în

„noro- 
dum- 

Anga-

oprit. A 
Eu,

din aproape 
de milion de- 
cumpăra ba- 

cîrjă pentru 
i" îi

Am 
re- 
aș- 
mi

ce

Foto : Agerpres

numește Con
stantin Cordeanu. Are 
vreo 54 de ani, e pu
țin mai înalt decît 
Raf Vallone. poartă o- 
chelari cu ramă în
gustă, e destul de vo
lubil. posedă un în
ceput de chelie și, 
deși are o teamă în
grozitoare de cancer, 
fumează între două și 
trei pachete de țigări 
pe zi. își iubește fa
milia. are „fată", de 
actor de roluri poziti
ve. adoră animalele... 
Dacă noi. oamenii, 
vom f{ judecați cînd- 
va de vreun tribunal 
al insectelor. în nici 
un caz Constantin 
Cordeanu nu va fi ci
tat. Ba, din contră. 
Ne va fi dat ca e- 
xemplu. El, dacă din 
neatenție, a scrîntit 
laba unei furnici, nu 
a plecat de 
accidentiilui 
dus-o la un 
prim-ajutor.
aceste calități, a fost 
arestat.

Intrigat. am cerut 
permisiunea să asist 
la un interogatoriu, 
înainte de a fi adus 
de la „subsol", l-am 
rugat ve anchetator 
să-mi spună ce acu
zații i se aduc „omu
lui cel bun".

— A făcut o delapi
dare de 206 660 lei.

Am rămas surprins. 
El. cu figura lui de 
om bun. să facă o ast
fel de delapidare 7 
Dacă semăna cu 
„ciungul" din „Evada
tul" vă închipuiți 
prăpăd făcea.

A intrat „omul 
bun". Eu. retras
tr-un colt al biroului, 
vroiam să-l măsor de. 
la șireturi în sus. Nu 
avea șireturi. Nici 
cravată. L-am măsu
rat cum am putut, fă
ră șireturi si fără 
cravată. Ascult:

— Cum te cheamă 7
— Constantin Cor

deanu... Domnule ma
ior. îmi permiteți să 
aprind o țigară 7 

își aprinde țigara. 
In afară de calitățile 
amintitei surprind la 
el si ..o elegantă in .. 
mișcări. în felul cum 
a scos pachetul cu 
țigări, cum a ales ți
gara. cum a aprins-o. 
cum a tras primul 
fum... Mi-am spus : 
ăsta dacă a furat, a 
furat frumos. Părerea 
mea este că cei de la 
care fura au observat 
că fură, dar s-au je
nat să-l oprească 
pentru că delapida e- 
legant, cu mișcări 
plăcute.

— Vrei să ne spui 
pentru ce ești aici la 
noi 7

— Delapidare, 
declarat tot. am 
cunoscut tot. îmi 
tept pedeapsa ce 
se cuvine.

Dezvălui acum la el 
Si alte calități. E un 
hoț sincer. cinstit. 
Dacă ar fi un hot 
ordinar, un delapida
tor de duzină, fie că 
s-ar văicări, fie 
ar veni cu nu știu 
ce argumente. 
Dumnealui își așteap
tă pedeapsți. Pedeapsa 
n-o să. se lase prea 
mult așteptată. E pe 
undeva, pe aproape. 

îl ascult. Povestește 
că în februarie 1965 
s-a angajat la între
prinderea 8 construc- 
tii-montai București.

a
trecut și greșeala n-a 
fost sesizată. După o 
altă bucată de vreme, 
la, un alt salariu, am 
descoperit o lipsă de 
5 000 de lei. Eram 
disperat. Omul cinstit 
din mine s-a reiioltdt. 
Mi-am luat inima in 
dinți si le-am spus șe
filor. S-au făcut cer
cetări dar nu s-a gă
sit suma. Eram con
siderat de conducere 
ca cel mai bun casier 
al întreprinderii. Ca 
să nu se facă prea 
multă gălăgie în jurul 
acestui caz. șefii mi-au 
spus să mă „descurc", 
adică să fac rost de 
bani, să-i pun la loc. 
M-au asigurat că nu 
vor sesiza 
control, că 
de ochii".

Aici s-a 
făcut o pauză, 
din coltul meu. m-arn 
gîndit la șefii lui. Ce 
inimă de mamă au a- 
vut!... L-au salvat de 
la o încurcătură care 
se lăsa cu o anchetă, 
cu niște măsuri si... 
Dar mai bine să-l as
cultăm pe „omul cel 
bun" .

— N-aveam o astfel 
de sumă disponibilă. 
Nu aveam ce vinde 
din casă. Trebuia să 
rezolv problema. Am 
apelat la...

— Măsluirea statelor 
după „metoda" dumi- 
tale. Si de aici în
colo ?

— Dacă am văzut că

jurul Bucu- 
(Presimțea, 
el. că n-o 
vadă multi 

ani). Opream la cite o 
„Alimentara" ori res
taurant. cumpăram o 
sticlă-două cu vin, 
mîncare si mergeam 
intr-un loc mai re
tras și ne ospătam.

Ce fericit ar fi fost 
„Cățelușul șchiop" din 
poezia pe care o reci
tă uneori Anda. Că- 
lugăregnu. dacă, era 

. întîlnit de „milosul" 
nostru hoț. Ii dădea 
bani de tratament și-l 
trimitea si într-o sta
țiune balneoclimateri
că pînă se vindeca. A 
avut ghinion bietul 
cățeluș.

— Nu vreau ca, 
prin cele ce vă po
vestesc. să... Sint vi
novat. Sînt foarte vi
novat. Suport conse
cințele. Dar. ve unde
va. cred că sînt vino- 
vati si alții...

Care alții 7 La șe
fii lui s-o fi referit ? 
Ce nerușinare ! Ei au 
fost atît de buni, au 
închis ochii, nu l-au 
controlat cum trebuia 
controlat, și acum, au
ziți : să-i facă vino- 
vati !

Fără cravată si fără 
șireturi. Constantin 
Cordeanu a fost din 
nou dus la „subsol".

— Ce părere ai des
pre „omul cel ■ bun" 7 
— m-a întrebat anche
tatorul.

Dacă 
sfertul 
lapidat 
rem o 
„Cățelușul șchiop' 
acordam circumstanțe 
atenuante. Așa...

închid și eu ochii 
cum i-au închis șefii

în stațiunea balneara Amara

(Urmare din pag. I)

sociații, relații care, deo
camdată, se exprimă fie în 
tendința unor consilii 
populare de a exercita o 
tutelă măruntă asupra a- 
sociațiilor, cu încercări de 
a le transforma chiar în 
apendicele lor adminis
trativ, fie în încer
carea de a se dez
interesa total de spațiul 
gospodărit. Dacă ar exista 
obligații precise în acest 
sens, ar fi rezolvată și pro
blema stabilirii, urmăririi 
și controlului efectuării re
parațiilor mai mari — prin
cipală acțiune de prelun
gire a vieții fondului loca
tiv — asigurîndu-se pre
luarea lucrărilor executate 
de către asociații. în cali
tatea lor de beneficiari 
nemijlociti. S-ar evita ast
fel situații de fe
lul celor semnalate ne 
Magistrala Nord-Sud din 
Capitală, în Berceni $i în 
alte cartiere, unde i lu
crări prost executate la 
terase, ziduri din prefabri
cate etc. continuă să fie 
și astăzi o mare problemă; 
totodată, s-ar 1 institui un 
control mult mai sever al 
locatarilor asupra cheltuirii 
fondurilor.

Datorită neînțelegerii de 
către consiliile populare a 
rolului asociațiilor de lo
catari s-a ajuns, în unele 
orașe, la însăși denatura
rea noțiunii de asociație. In 
Capitală, de pildă, s-au for
mat unele asociații-gigant, 
cu multe mii de membri, 
care nu se not întîlni 
practic niciodată pentru a 
hotărî asupra soartei imo
bilelor. La Suceava — lo-

M @ |

Asociațiile
3

de locatari
catarii celor 7 000 de a- 
partamente noi care alcă
tuiesc 70 la sută din popu
lația municipiului — au 
format patru grupări de 
asociații, un fel de supera- 
sociații pe cite 32—36 de 
blocuri ; acestea sînt de
servite de zeci de 
salariați, împuterniciți, con
tabili. instalatori, în
grijitoare. dirijați de
întreprinderea de gospodă
rie orășenească. Asociațiile 
nu au nici un fel de ac
tivitate, iar președinții a- 
cestora sînt un soi de ins
pectori obștești, care din 
an în paște se interesează 
de munca salariaților. Op
tica greșită privind rolul 
asociațiilor se reflectă și 
în modul de gîndire al ce
lor chemați să le sprijine. 
Astfel, Octavian Nicoară, 
șeful serviciului adminis
trație locală la consiliul 
popular municipal, afirmă 
că aceste grupări ale aso
ciațiilor de locatari „sînt de 
un real sprijin în munca 
consiliului". Dar invers ? 
Uneori, neputința asocia
țiilor este atît de mare, în- 
cît propuneri raționale, ju
dicioase, pe care le formu
lează, rămîn total lipsite de 
eficiență, nefiind măcar 
luate în seamă luni în șir. 
La Bacău, administrațiile 
vechi nemaiexistînd, iar 
asociațiile nefuncționînd, 
gospodărirea întregului pa
trimoniu locativ a rămas la

discreția împuterniciților. 
De aici, o serie întreagă 
de abuzuri: salarii stabilite 
în mod arbitrar de împuter
niciți, cheltuieli efectuate 
nerațional, autopremieri 
etc. Se impunea, neîn
doielnic, intervenția comi
tetului executiv al consi
liului popular municipal. 
Aceasta s-a produs, în- 
tr-adevăr, dar nu în sensul 
repunerii în drepturi, spri
jinirii și întăririi autorității 
comitetelor asociațiilor, ci 
substituindu-li-se. Conform 
unei adrese trimise asocia
țiilor de locatari, începînd 
din luna ianuarie 1969 a- 
cestea nu mai pot efectua 
nici o plată fără avizul 
consiliului popular munici
pal. Prin urmare, nu loca
tarii, prin reprezentanții 
lor, sînt cei care hotărăsc 
asupra oportunității anumi
tor cheltuieli, asupra soar
tei propriilor lor bani, ci 
un salariat de la consiliul 
popular municipal !

Cît privește personalul 
folosit de asociații, întîrzie- 
rea apariției instrucțiunilor 
Ministerului Muncii, menite 
să reglementeze problema, 
determină tot felul de nea
junsuri, dintre care fluc
tuația mare are repercu
siuni directe asupra modu
lui de întreținere a clădi
rilor, iar diferențele consi
derabile de retribuire duc,

in unele locuri, la cheltuieli 
neeconomicoase, exagerate.

Lăsind la o parte regle
mentările, să ne ocupăm 
puțin de lipsa de interes 
si de răspundere ce se 
manifestă uneori la uni
tățile care. în numele con
siliilor populare, adminis
trează fondul locativ (de 
la caz la caz, ele sînt : 
I.L.L.. I.G.O.. iar în Capi
tală — I.A.L. și D.G.G.L.). 
Realitatea arată că nici în 
structura actuală aceste u- 
nități nu răspund cerințelor 
bunei întrețineri a clădi
rilor. în București și în 
multe alte orașe lucrările 
de reparații — curente și 
capitale — sînt dispersate 
pe multe mii de șantiere ; 
lipsește îndeobște eșalona
rea în funcție de urgență 
și posibilități reale ; contro
lul este cu totul sporadic 
și ineficient. Ca atare, se 
irosesc cantități uriașe de 
materiale și fonduri însem
nate pe care, din păcate, 
nici o statistică nu le înre
gistrează. S-a ajuns atît de 
departe îneît chiar unele 
măsuri justificate, necesare, 
sînt răstălmăcite. Să ne re
ferim, bunăoară, doar la 
un singur exemplu. Con
form normativelor, repara
țiile la tencuielile de fața
dă si la balcoanele blocu
rilor noi nu pot fi făcute 
decît după zece ani de la 
darea în folosință. O mă
sură care are în vedere,

firesc, evitarea risipei de 
fonduri la clădirile noi. Dar 
dacă unele balcoane șl fa
țade se deteriorează totuși, 
cum se întîmplă în Berceni 
și pe Magistrală ? Oare o 
degradare mică trebuie lă
sată să ia proporții pină 
trec zece ani, cum pretind 
unele I.A.L.-uri în aplica
rea amintitei reglementări ? 
E clar că și în această di
recție răspunderile trebuie 
precizate, cu atît mai mult 
cu cît, în mod frecvent, 
constructorii nu-și onorea
ză obligațiile înăuntrul 
termenului de garanție.

Administrarea unui pa
trimoniu de multe miliar
de de lei nu noat.e 
fi menținută. la nesfîrșit 
sub semnul provizoratului. 
Revenind la statutul aso
ciațiilor de locatari, nu ne 
putem opri să nu amintim 
că nu este vorba despre 
statutul unei asociații oare
care, de . colecționari sau 
oameni care caută noi mo
dalități de a-și petrece plă
cut timpul liber, ci de o ac
tivitate foarte importantă, 
care se impune a fi multi
lateral și complet regle
mentată. incit . să nu dea 
posibilitate la interpretări, 
la fugă de răspundere cu 
urmări nefaste pentru în
treținerea fondului locativ. 
Chiar dacă pentru redac
tarea actelor normative ne
cesare a fost nevoie de ”n 
timp mai îndelungat tocmai

pentru a le face să răspun
dă tuturor cerințelor, soco
tim că unele aspecte pri
mordiale se impun a fi so
luționate operativ de către 
forurile în drept, chiar si 
înainte de reglementarea 
definitivă a acestora.

Cum se întrevăd a fi 
perspectivele clarificării a- 
cestei situații, de care de
pinde buna întreținere a 
fondului locativ din orașe 7 
La Comitetul pentru Pro
blemele Administrației Lo
cale — for coordonator — 
ni s-au dat toate asigură
rile că statutul (evident, 
mult îmbunătățit). însoțit și 
de o hotărîre care va re
glementa în principiu co
laborarea dintre consiliile 
populare si asociații, se 
află în faza finisării, a 
perfectării, urmînd să de
vină în curînd act norma
tiv. Ne-am interesat șî 
la Ministerul Muncii de 
soarta instrucțiunilor ca
re reglementează drep
turile angajaților' aso
ciațiilor de locatari. Aicî 
ni s-a comunicat că proiec
tul respectiv are toate avi
zele necesare, intrarea sa în 
vigoare fiind condiționată 
de apariția statutului. în- 
trucît asigurări asemănă
toare ne-au fost date și cu 
cîteva luni în urmă — cînd 
am mai ridicat în fața fo
rurilor amintite, ca și prin 
ziar, probleme .similare — 
este absolut necesar ca a- 
cest provizorat să încete
ze, să se definitiveze în- 
tr-un timp cît mai scurt 
actele normative ce pot 
asigura tuturor asociațiilor 
de locatari un cadru da 
lucru legal, unitar și efi
cient.
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Nu diminuările de sarcină
îmbunătățesc situația,
ci măsurile hotărite pentru 
îndeplinirea planului

IPROFIL-Vaslui este o întreprin
dere tînără, ea a intrat în funcțiune 
la începutul anului trecut. După pri
mele douăsprezece luni de activitate, 
comitetul de direcție comunica minis
terului realizarea unei producții su
plimentare de mobilă în valoare de 
11,7 milioane lei. Oricît de optimiști 
ar fi fost cei din forul de resort, 
nu s-au așteptat la asemenea rezul
tate economice.

în momentele acelea de euforie, 
s-a scăpat din vedere un „amănunt", 
aparent insesizabil, care în primul 
trimestru a.c. și în luna aprilie a 
generat însemnate neajunsuri. Co
mitetul de direcție, cît și Direc
ția generală produse finite din 
lemn din Ministerul Economiei Fo
restiere au uitat să-și pună o singură, 
dar hotărîtoare întrebare : prin ce 
ingenioase căi și cu ce mijloace s-a 
obținut această producție suplimen
tară 7

Nu revendicăm pretenția că sîn
tem primii care descoperim neajun
surile c!..e, din păcate, au culminat 
cu faptul că, la sfîrșitul primului 
trimestru a.c., fabrica n-avea înde
plinit nici unul din indicatorii pla
nului de stat. Aceste neajunsuri au 
fost cunoscute foarte bine, înaintea 
noastră, de tov. ing. Rîmbu, ad
junct al ministrului economiei fores
tiere, în urma unei vizite la Vaslui. 
Dacă le amintim, o facem întrucît 
după această vizită lucrurile au con
tinuat tot pe făgașul vechi. Iată care 
erau proporțiile de îndeplinire a pla
nului la finele trimestrului I a.c. : 75,6 
la sută la planul producției globale, 
69,9 la sută la cel al producției 
marfă, 78,3 la »ută la planul pro
ducției marfă vîndută și încasată, 
24 la sută la cel al beneficiilor, iar 
sarcina de creștere a productivității 
muncii era îndeplinită doar în pro
porție de 75,6 la sută. Tot în această 
perioadă a stat defectă timp de 630 
de ore presa monoetajată de aplicat 
furnir pe fețele panourilor, pe care 
au reparat-o nicidecum specialiștii 
M.E.FAilui, ci conjudețenii de la 
Bîrlad, care produc rulmenți, pe 
bună dreptate îngrijorați că rămîne-

ore neutilizate. Valoric, aceste ab
sențe echivalează cu 17 la sută din 
totalul nerealizărilor la producția de 
mobilă.

— Inițial, cînd s-a pus în discuție 
necesitatea unei asemenea largi dez
bateri a situației critice în care a 
ajuns IPROFIL-Vaslui — ne-a spus 
tovarășul Marin Troșean, de la Con
siliul Economic — comitetul de di
recție a vrut să dea citire unei sim
ple informări, de nici două pagini 
dactilografiate. Nu se spunea nimic 
despre principalele cauze care au 
generat nerealizarea sarcinilor de 
plan din trimestrul I. Nu se făcea 
nici o aluzie la eforturile care ur
mau să fie depuse în vederea re
medierii acestei situații. Nimeni, cu 
nimic, nu era criticat. A trebuit să se 
amine data acestei ședințe, pentru 
20 aprilie, să se ceară comitetului

La IPROFIL-Vaslui

cea
lu-
atît
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La întreprinderea de prefabricate din Giurgiu Foto : Agerpres

Garanțiile sînt binevenite
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rile în urmă de la IPROFIL-Vaslui 
influențau nefavorabil realizările 
economice pe ansamblul industriei 
județului. De asemenea, timp de 35 
zile producția de mobilă nu »-a des
fășurat în ritmul normal.

De unde această bruscă „cădere" 
în activitatea fabricii de mobilă 7 
Primul secretar al Comitetului jude
țean de partid Vaslui, tovarășul 
Gheorghe Tănase, ne-a explicat că 
stocurile-tampon de materii prime, 
care în mod firesc trebuiau asigurate 
pentru producția din lunile de 
iarnă ale primului trimestru a.c., au 
fost complet epuizate ; și aceasta, 
numai pentru ca la finele anului tre
cut să se poată raporta ministerului 
cît mai multe realizări peste plan.

O altă cauză. Tov. ing. loan Ște- 
fănescu, de la comisia economică a 
comitetului județean de partid, ne 
spunea că „în principal, neajunsu
rile de la IPROFIL-Vaslui sînt de 
natură organizatorică, iar indiscipli
na în muncă cîntărește aici mult. 
S-a ajuns pînă acolo, încît unii, spe- 
culînd nevoia acută pe plan local de 
cadre pregătite în această ramură, 
atunci cînd sînt trași la răspundere 
pentru anumite abateri amenință 
cu demisia și cu plecarea la Iași". Iar 
tov. ing. Petru Badea, de la aceeași 
comisie economică, ne relata că pînă 
și vagoanele pentru livrarea mobilei 
au trebuit să fie căutate și aduse nu 
de vreun serviciu de specialitate 
aparținînd fabricii, ci de către comi
sia economică a comitetului jude
țean de partid.

Nu se poate spune că întreprinde
rea nu a fost vizitată de tovarăși din 
minister. între aceștia se numără și 
ing. I. Lupescu, adjunct al șefului 
serviciului producție din direcția ge
nerală tutelară, care „între două tre
nuri", întoreîndu-se de la Iași pe data 
de 18 aprilie și plecînd de la Vaslui 
în dimineața de 19 aprilie a.c., a văzut, 
a inspectat, s-a lămurit și a plecat; 
de rezolvat, nimic ! Nu știa că a doua 
zi, 20 aprilie, la IPROFIL-Vaslui 
aveau să se întrunească, în plen 
foarte larg, comitetul de direcție, 
șefii de secții și toți maiștrii princi
pali, pentru a dezbate pe toate fe
țele posibilitatea de a regrupa for
țele mijloacele umane și materiale, 
în vederea depășirii impasului din 
trimestrul I 7 Șeful adjunct de ser
viciu, am fost informați la fabrică, 
cunoștea acest lucru, dar n-a rămas 
la ședință deoarece ședința nu... fi
gura pe agenda sa de deplasare. 
Aceasta am aflat-o de la tov. direc
tor loan Ardeleanu. Păcat! I-ar fi 
folosit și, mai cu seamă, ar fi avut 
ce comunica mai tîrziu conducerii 
ministerului. Printre altele, putea 
descoperi „secretul" unor raportări 
fictive de la sfîrșitul trimestrului IV 
1968, cînd s-au adunat toate rebutu
rile din sectoare în intenția de a fi 
remediate. „Acest fapt a făcut ca tot 
ce se realiza, în primul trimestru, 
prin repararea pieselor defecte să nu 
poată fi raportat ca realizări de 
plan, deoarece acestea fuseseră ini
țial raportate" (Extras din raportul 
întocmit pentru ședința din 20 apri
lie a.c. de către comitetul de direc
ție).

Dar în acest raport se mai pre
zintă și alte deficiențe. Iată-le : lip
sa, pe o perioadă îndelungată, a cle
iului sintetic, atît ca urmare a unei 
aprovizionări neritmice, cît și a depă
șirii de către sectorul presat mașini 
II a consumului specific planificat — 
prin rebutarea unor mari cantități de 
piese — indisciplina în muncă și în 
folosirea timpului, întîrzieri frec
vente de la lucru, părăsirea locului 
de muncă înainte de vreme. în con
tinuare, în raport se arată că, în pri
mul trimestru, s-au consemnat 12 900

de direcție ca pînă atunci să întoc
mească un nou material, corespun
zător.

In secțiile fabricii te uimește fap
tul că multe operații se execută ma
nual, în vreme ce numeroase utilaje 
nu funcționează. Un exemplu. Linia 
de lăcuire în flux continuu a panou
rilor, de la montarea ei nu a func
ționat vreodată. Directorul întreprin
derii este convins că la ora actuală 
instalația este uzată moral. Con
strucția ei a costat aproape 900 000 lei. 
Și culmea : sarcinile de producție pe 
anul în curs au fost stabilite cuprin- 
zîndu-se în calcul și contribuția aces
tui complex utilaj. Directorul ne spu
nea, în continuare, că de nefuncțio- 
narea utilajului răspunzător se face 
Ministerul Industriei Chimice, care 
de un an și jumătate n-a găsit încă 
formula lacului necesar. Dar tot ci
neva „din afara" ministerului de re
sort este vinovat și de faptul că în 
depozitul de produse finite se a- 
flă, în păstrare, un utilaj primit aici 
fără să fie cerut, nimeni neștlind 
cui aparține și unde ar trebui, e- 
ventual, expediat 7

— Noi nu avem nici o vină pen
tru erorile de acest gen, s-a scuzat 
tov. loan Ardeleanu.

— Dar ministerul 7 Și mai este o 
întrebare : pînă la sfîrșitul trimestru
lui II, o să recuperați rămînerile în 
urmă din primul trimestru 7

— Ministerul face ce poate. Nu 
există o certitudine în ce privește 
aprovizionarea ritmică; sînt încă 
multe poziții neclare. Nu poate fi 
vorba de recuperarea integrală a ne
realizărilor din trimestrul I pînă la 
finele lunii iunie ; ar fi o iluzie să 
se creadă așa ceva. Avem promisiuni 
că ni se va restructura planul, aștep
tăm un răspuns în acest sens de la 
București. Altfel, nu se poate.

L-am întrebat și pe tov. Gheorghe 
Chiriac, secretarul comitetului de 
partid :

— Comitetul de partid a pus în 
discuția comuniștilor situația care s-a 
creat după primul trimestru și 
din luna aprilie 7

— Intenționăm să facem acest 
cru.

De ce a trebuit să se aștepte
de mult pînă cînd comitetul de par
tid să se decidă, în plen, asupra unei 
situații atît de alarmante, nu ne pu
tem explica. Spuneam, însă, că și co
mitetul de partid a manifestat o ne
îngăduită concesie față de părerea 
înrădăcinată aici, că „asta-i situația, 
fabrica e nouă și muncitorii ei n-au 
încă tradiție", așa că „dacă ministe
rul vrea planul pe 1969 îndeplinit, a- 
tunci să-1 reașeze, să ni-1 facă mai 
mic".

Diminuarea planului nu este 
o soluție acceptabilă. La IPROFIL- 
Vaslui există extrem de multe posi
bilități și rezerve interne care pot 
fi folosite în vederea realizării pla
nului și chiar a depășirii lui. Dar, în 
acest scop, e nevoie ca, fără nici o 
tergiversare, comitetul de direcție
— sprijinit de comitetul de partid
— să ia fără întîrziere măsurile 
ce se impun. Să-și justifice exis
tența ca „stat major" al întregii 
activități de aici. Comuniștii, cei mai 
buni oameni trebuie mobilizați la 
fiecare loc de muncă, pentru a-și 
realiza sarcinile și a întări zi ’ de zi 
disciplina tehnologică, a obține o 
productivitate sporită. Important este 
ca și forul de resort din minister 
să-și facă datoria, să trimită în fabri
că oameni competenți, nu diletanți, 
să sprijine eforturile colectivului de 
aici de a recupera netntîrziat restan
țele în îndeplinirea planului.

Sever UTAN

Bilanț industrial clujean
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — Bilanțul activității de pro

ducție al întreprinderilor industriale din județul Cluj, pe primele patru 
luni, este bogat. In această perioadă s-a obținut o producție industrială 
suplimentară de 64 milioane Iei. în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut, sporul este de 277 milioane lei. La indicatorul producție- 
marfă vîndută și încasată, s-a înregistrat o depășire de 3,4 la sută. Au 
fost realizate peste plan 433 tone oțel, 309 tone laminate, 105 tone sodă 
caustică, 1 463 000 cărămizi pentru construcții, mobilă în valoare de 
peste 4 milioane lei. Contribuția cea mai de seamă la aceste succese 
au adus-o uzina „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, Uzina meca
nică de material rulant și Fabrica de porțelan din Cluj și alte unități 
industriale.

(Urmare din pag. I)

tolerăm angajarea fondurilor de 
vestiții ale statului, fără a ști 
exactitate ce efecte financiare se 
obține, cît de convenabile sînt ele și 
cît de rentabilă va fi producția unui 
obiectiv sau a unei capacități indus
triale.

Totodată, este necesar ca sarci
nile de plan ale noilor capacități 
de producție să fie stabilite la ni
velul indicatorilor proiectați. Pen
tru a se evita situații de 
celei întîlnite la secția de 
si aliaje pe bază de cupru 
uzina chimico-metalurgică 
feral“-București. Despre ce este 
vorba 7 Prin proiect s-a prevăzut să 
se obțină o rentabilitate de 12,7 la 
sută, însă, dînd dovadă de o „slăbi
ciune" de neînțeles, ministerul de re
sort i-a planificat în trimes
trul IV anul trecut o cifră in
fimă, de numai 3,5 la sută, 
sarcină cu mult Inferioară posibi
lităților secției, care a realizat în 
această perioadă o rentabilitate de 
6.7 la sută. Estimînd că și în anii 
următori se va merge cu o aseme
nea rată a rentabilității, este lim
pede că secției de la „Neferal" îi vor 
fi necesari aproape un număr dublu 
de ani decît s-a stabilit prin proiect 
pentru a recupera fondurile inves
tite. Din acest caz se desprinde cu 
claritate că niciodată rezervele in
terne nu pot fi valorificate din plin 
atîta vreme cît planul însuși nu le-a 
solicitat și nu le-a cuprins cu pre
cizie. Iată de ce fixarea prin plan, 
la nivelul proiectat, a rentabilității 
și beneficiului apare ca o necesitate 
stringentă pentru creșterea eficien
ței economice a oricărei investiții.

Un beneficiu superior si o renta
bilitate înaltă nu se pot obține însă 
pe un loc gol, fără un suport ma
terial. în acest sens, practica noas
tră industrială si analizele efectuate 
în mai multe rînduri arată că, în a- 
numite situații, volumul acumulări
lor preconizate prin documentația 
tehnico-economică este considerabil 
diminuat de întîrzierile în atingerea 
capacității de producție proiectate. 
Dacă toate instalațiile și obiectivele 
industriale cu rămîneri în urmă la 
producția globală ar fi realizat acest 
indicator în trimestrul IV anul trecut, 
economia națională ar fi putut be
neficia în 1968 de o producție în 
valoare de circa 1.4 miliarde lei, 
ca și de acumulările care s-ar fi
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Este cunoscută însemnă
tatea producției industriei 
chimice în realizarea de an
samblu a planului de stat. 
Unele din întreprinderile 
sale dețin un rol deosebit 
de important în asigurarea 
diverselor necesități ale e- 
conomiei naționale, precum 
și în îndeplinirea anumitor 
sarcini la export. T 
de aceea, într-un 
intitulat „Mersul 
sine accentuează 
nerea în urmă", 
cat în ziarul nostru 
aprilie, analizam de 
sfîrșitul trimestrului I, ase
menea mari unități ale in
dustriei chimice, cum sînt 
Combinatul chimic Borzești, 
Combinatul chimic Victoria 
și Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochi
mice din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, au înregis
trat serioase rămîneri în 
urmă în realizarea planului 
la diferite- sortimente, prin
tre care policlorură de vinii 
și tricloretilenă, metanol, a- 
cetonă sau fenol.

Concomitent, în articol 
s-a insistat și asupra măsu
rilor preconizate pentru re
cuperarea restanțelor și, 
strîns legat de ele, s-a înfă
țișat hotărîrea specialiștilor 
și colectivelor unora din a- 
ceste combinate de a de
păși, fără întîrziere, greută
țile din primul trimestru și 
s-a combătut tendința u- 
nor membri ai comitetelor 
de direcție de a minimaliza 
necesitatea lichidării grab
nice a rămînerilor în urmă, 
de a îmbrățișa în mod ne
justificat tactica „mersului 
de la sine". Așa fiind situa
ția, în finalul articolului, 
ne-am adresat și unor fac
tori de răspundere din Mi
nisterul Industriei Chimice. 
Nu am reușit să discutăm 
decît cu tov. ing. Petru Ol- 
teanu, directorul general al 
Direcției generale a indus
triei petrochimice, care, din 
păcate, ne-a îndrumat să ne

-adresăm...
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Grupului indus-

trial petrochimic de la Bor- 
zești (înființat la 1 apri
lie a.c.), și a lăsat impresia 
unei anumite nesiguranțe 
în dirijarea intervenției 
pentru recuperarea restan
țelor. Cu adjunctul de re
sort al ministrului indus
triei chimice nu am putut 
discuta. în cele din urmă, 
ni s-a comunicat să revenim 
la sfîrșitul lunii aprilie... Ca 
urmare, ne-am conformat 
invitației ți zilele trecute

cetonă, de la Combina
tul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice, 
s-a recuperat numai în pro
porție de circa 40 la sută. 
La fenol se putea realiza o 
producție și mai sub
stanțială. Dacă nu s-a 
obținut această produc
ție suplimentară, faptul 
se datorează cererii de 
cauciuc la export — pro
dus fabricat din aceeași 
materie primă ca si feno-

REVENIRE LA ARTICOLUL „MERSUL 
DE LA SINE ACCENTUEAZĂ 
RĂMlNEREA IN URMĂ"

am revenit la Ministerul 
Industriei Chimice, unde, 
tov. ing. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului, a 
avut amabilitatea să ne răs
pundă la întrebarea : acum, 
cînd luna aprilie a trecut și 
s-a scurs o decadă din luna 
mai, care este stadiul recu
perării rămânerilor în urmă 
la producția nerealizată în 
primul trimestru de cele 
trei combinate chimice 7

— Din cele 13,9 milioane 
lei, cît măsura restanța la 
producția globală în cazul 
Grupului industrial de 
petrochimie-Borzești, în 
luna aprilie s-au recuperat 
10,6 milioane lei — ne-a 
spus tov. Nicolae Ionescu. 
Menționînd acest ritm de 
creștere a producției, se 
poate spune că există certi
tudinea ca, pînă la sfîrșitul 
lunii mai, diferența care a 
mai rămas să fie anulată 
integral.

— Care este situația lichi
dării restanțelor în dome
niul sortimental 7

— Restanța la fenol și a-

lul: lzopropllbenzenul. Ca 
urmare, la acest sortiment 
s-au depășit prevederile 
planului cu 320 tone. Ine
rent. ritmul recuperărilor 
la fenol a fost mal scăzut. 
Precizez. însă, că benefi
ciarii nu au fost nici un 
moment afectați, nu au în- 
tîmpinat greutăți. întrucît 
cererile lor au fost onorate 
din stocurile de fenol e- 
xistente.

— Dar în cazul celor
lalte sortimente, cum a e- 
voluat ritmul lichidării 
rămînerilor în urmă 7

— La Combinatul chi
mic din Borzești, prin creș
terea randamentului în 
functionarea reactoarelor, 
prin efectuarea unor îmbu
nătățiri tehnologice, ca si 
prin reducerea duratei re
parațiilor executate în a- 
prilie — fără a influenta 
calitatea lor — se sconta 
pe înlăturarea mai rapidă 
a restantelor. în realitate, 
însă, previziunile nu s-au 
confirmat întrutotul șl vo
lumul recuperărilor a fost

mai scăzut decît se scon
tase inițial. Cît privește 
Combinatul chimic Victo
ria, dereglările 
în funcționarea 
s-au menținut si 
restanta fată de 
jorîndu-se. ,

— Ne-am notat toate a- 
ceste cauze si efectele lor. 
Considerați că este posibil 
ca angajamentul privind re
cuperarea restantelor con
semnate în primul trimes
tru la producția celor trei 
combinate chimice să fie 
îndeplinit în cel mai scurt 
timp 7

— Indiscutabil. Realiza
rea producției de fenol nu 
mai ridică probleme. De 
pildă, numai în 8 zile din 
luna mai s-a obținut o 
producție care echivalează 
cu cea dată peste plan la 

- acest sortiment în întreaga 
lună aprilie. Și la poli- 
clorură de vinii lucrurile 
stau bine. Au fost înlătu
rate neajunsurile existente 
în functionarea instalații
lor. astfel încît randamen
tul acestora tinde din zi 
în zi către parametri su
periori. ceea ce dă garan
ția recuperării urgente a 
restantelor. La producția 
de metanol — obtinut la 
Combinatul chimic Victoria 
— prin eforturile concen
trice ale colectivului si 
ale ministerului, sîntem 
siguri că. pînă la sfîrșitul 
anului, restanta va fi re
cuperată.

Am încheiat aici convor
birea purtată Ia Ministerul 
Industriei Chimice. Se des
prinde clar că graficele și 
măsurile în sine nu re
zolvă problema recupe
rării restantelor. Impor
tant este ca acestea să fie 
traduse pas cu pas în 
viață. Vom urmări evoluția 
situației restantelor si vom 
consemna la momentul o- 
portun revirimentul total 
în activitatea celor trei 
combinate chimice.

frecvente 
utilajelor 

în aprilie, 
plan ma-

Dan MATEESCU

B O @ El
obținut prin desfacerea acesteia. 
Mult de cîștigat ar fi avut econo
mia națională si crin evitarea de
pășirii nivelului cheltuielilor de 
producție prevăzute în documenta
ția tehnico-economică. Dacă se în
lăturau pierderile generate de de
pășirea prețului de cost prevăzut în 
proiecte, la producția obținută anul 
trecut de către capacitățile care nu 
au realizat acest indicator în 
trimestrul IV, se puteau obține 
economii de circa 1,3 miliarde lei, 
din care 73,4 la sută le-ar fi dat 
în exclusivitate Ministerul Industriei 
Chimice. Apare cu claritate, deci, cît 
de mari sînt resursele potențiale ale

pestea fost de 
lei, iar pierderile din

30 
de-
3,5 
fa-

realizate
milioane __  ___ _______  __
pășirea prețului de cost —■ de 
milioane lei. De asemenea, la 
bricile de produse lactate Bacău și 
Galați, unde au fost supraapreciate 
atît posibilitățile de livrare a lap
telui de către unitățile din agri
cultură. cît si consumul, deși au 
trecut mai multi ani de la darea 
lor în exploatare, indicatorii pro
iectați nici pînă în prezent nu au 
fost realizați integral.

Este de la sine înțeles că, în aces
te condiții, toate unitățile care se 
află în una din situațiile afâtate lu
crează cu o rentabilitate cu mult sub

durată pentru re- 
este practic

nica, o asemenea 
cuperarea fondurilor 
inacceptabilă, avînd repercusiuni ne
favorabile asupra economiei națio
nale.

Despre o înaltă eficiență în recu
perarea neîntîrziată a fondurilor de 
investiții poate fi vorba numai atunci 
cînd parametrii proiectați, în între
gul lor ansamblu, au fost îndepli
niți în mod armonios. Orice abatere 
de la acest postulat înseamnă nemij
locit abdicarea de la rigorile sarci
nilor trasate de partid și de stat în 
domeniul asigurării unei înalte efi
ciente a investițiilor. Chiar dacă 
la unele dintre noile capacități și

de progresul 
cerințele pie- 

i o ana- 
eficienței in- 
unor acumu-
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unor obiective și capacități noi de 
producție, cît de mult ar putea be
neficia de pe urma lor economia 
națională. Este necesar ca în acest 
an fiecare titular de investiție să-și 
concentreze la maximum eforturile 
pentru ca aceste rezerve potențiale să 
dea efecte reale, aceasta fiind în fo
losul întregii economii naționale.

Intrînd mai adînc în analiza a- 
cestor resurse nevalorificate, întîlnim 
o seamă de cauze care, deși se des
fășoară pe o arie problematică foar
te largă, pot fi evitate. Ele se întind 
de la lipsa materiei prime și 
pînă la neasigurarea desfacerii in
tegrale a produselor. La Filatura de 
mătase Lugoj, de exemplu, pusă în 
funcțiune în anul 1965, din cauză că 
a fost estimată o anumită bază de 
materii prime, care ulterior nu a 
putut fi nicidecum asigurată, atît 
producția cît și prețul de cost pre
conizate prin proiect nu au putut 
l'i atinse ; fată de prevederile din 
proiect, numai în 6 luni din a- 
nul trecut, valoarea producției ne-

nivelul celei luate în considerare la 
întocmirea proieotului. Și de neînțe
les este că neajunsurile persistă sub 
privirile unor titulari de investi
ții. Dacă fabrica de plăci fibro- 
lemnoase dure din cadrul Com
binatului pentru industrializarea 
lemnului Turnu Severin, de exemplu, 
nu realiza în trimestrul IV 1968 nu
mai 44,4 la sută din producția pro
iectată și nu depășea prețul de cost 
cu 68 la sută, nivelul rentabilității 
putea fi mult peste cel realizat, într-o 
situație asemănătoare s-a aflat și in
stalația de uree de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele, la care, din cauza unor defi
ciențe de natură tehnică și organiza
torică, s-a atins numai 32 la sută din 
nivelul rentabilității stabilit prin 
proiect. Judecind prin prisma noțiu
nii timp, constatăm că la această 
instalație, cu actualul ritm de acumu
lare, procesul de recuperare a fon
durilor de investiții poate să se pre
lungească încă mult. Dacă ne gîn- 
dim la viteza cu care evoluează teh-

obiective industriale a fost atins ni
velul producției proiectate, este ne
cesar ca, în continuare, să fie luate 
toate măsurile menite să determine 
realizarea prețului de cost, a produc
tivității muncii și, implicit, a acumu
lărilor respective. Important este 
însă să se prevină apariția unor 
asemenea situații. Elementele fun
damentării volumului acumulă
rilor nu mai trebuie să fie prin
se în calcul în mod static și de
terminate de situații de moment a- 
parent favorabile, ci să se aibă în 
vedere evoluția 
care concură la 
rea rentabilității 
deri industriale, 
indicator trebuie 
date certe cu privire la dezvoltarea 
tehnicii, prevăzîndu-se utilaje cu 
performanțe ridicate, care să asigu
re realizarea unor produse de cali
tate superioară, competitive pe piața 
mondială. Prognoza evoluției prețu
rilor, a caracteristicilor produselor' 
și a posibilităților de desfacere a

tuturor factorilor 
realizarea și spori- 
unei noi întrepria- 
Stabilirea acestui 
făcută pe bază de

acestora, determinate 
tehnic și, implicit, de 
țel, sînt indispensabile pentru 
liză temeinică asupra eficien 
vestițiilor și obținerea 
lărl certe și la un înalt nivel.

Orice slăbire a exigenței, ca și in
suficienta cunoaștere a perspectivei 
evoluției indicatorilor ce caracterizea
ză creșterea și dezvoltarea economică 
duc la pagube însemnate. Cît de 
nocive sînt aceste practici, se vede 
și din faptul că la fabricile de pro
duse lactate din Petroșani și la cele 
enumerate mai înainte — date în 
funcțiune în anii 1964—1965 —
acum s-a propus din 
termenele 
catori să 
1969—1972, 
prevăzuse 
Și, în tot 
țională nu poate beneficia de roa
dele ce i se cuvin pe drept, potrivit 
efortului de investiții pe care l-a fă
cut pentru construcția acestor uni
tăți.

La analiza nivelului rentabilității, a 
volumului de beneficii și acumulări se 
cer avute în vedere și aspectele 
ce decurg din politica de prețuri, cît 
și consecințele unor necorelări în 
acest domeniu care mai există între 
diferite produse și ramuri. Pentru 
a se evita prezentarea unei imagini 
nereale a nivelului acestor indica
tori, fundamentarea lor trebuie să 
ia în considerare și conjunctura rela
țiilor de comerț exterior, folosind 
în acest scop indicatorul „curs de 
revenire". Cu alte cuvinte, titularii 
de investiții, proiectanții, organele 
de avizare au îndatorirea de a efec
tua o muncă științifică, de perspec
tivă, în fundamentarea angajării fon
durilor statului, pentru ca, după pu
nerea în funcțiune a noilor obiective 
și capacități de producție, să se obțină 
matematic, la termen sau chiar mai 
devreme, o eficiență economică tot 
mai înaltă.

Cu toată claritatea trebuie înțeles 
că în actuala etapă de maturizare și 
modernizare a economiei naționale, 
problema beneficiilor crescînde, a 
rentabilității superioare nu mai este o 
chestiune care privește o întreprin
dere sau alta, mai nouă sau mai ve
che, ci o problemă primordială a în
tregii țări, pentru că de aceasta de
pind nemijlocit sporirea acumulări
lor, ritmul dezvoltării economiei și 
ridicarea sistematică a bunăstării oa
menilor muncii.

în anii
i propus din nou ca 
de atingere a unor indi- 
fie amînate pînă în anii 
față de anul 1966, cum se 
în documentația aprobată, 
acest timp, economia na-

de 14 mal cooperatorii din Cerătu 
au început prășitui mecanic pe cele 
969 ha cultivate cu porumb. în a- 
ceeași zi, brigăzile de cîmp au tre
cut la prașila a Il-a și răritul sfe
clei de zahăr. Aceeași activitate in
tensă poate fi întîlnită și în coope
rativele agricole din Giurgița, 
Goicea Mică, Goicea Mare, Cioroiași 
și multe altele prin care am trecut. 
Un sprijin deosebit primesc coope
rativele agricole de producție la lu
crările de întreținere a culturilor 
din partea întreprinderilor de me
canizare a agriculturii. Cele 16 sec
ții ale I.M.A. Bîrca au executat 
8 918 ha cu sapa rotativă șl au pră
șit 1 500 ha cu floarea-soarelui, 
2 000 ha cu porumb și au combătut 
dăunătorii pe 3 000 ha cu sfeclă de 
zahăr.

Și în județul Sălaj se muncește 
intens la cîmp. în cooperativa a- 
gricolă din Crișeni se lucrează cu 
sapa rotativă pe cele 500 ha cu po
rumb. Lucrarea se execută cu un 
număr suficient de mijloace meca
nice și la un nivel calitativ supe
rior. Sarcina tractoriștilor Megyeșl 
Alexandru, Mihai Sandor și Ale
xandru Pop este ușurată de faptul 
că au făcut pregătirea terenului și 
semănatul în cele mal bune condi
ții.

La cooperativa agricolă din Tl- 
hău am întîlnit pe tarlaua de po
rumb de la marginea satului pe 
președintele Ion Pop șl inginerul 
Arpad Nagy. începuse prașila me
canică și au vrut să se convingă 
personal de modul cum se execută 
această lucrare. „în trei-patru zile, 
întreaga suprafață de porumb va fi 
prășită mecanic — ne confirmă ei. 
Prășitui la sfecla de zahăr și var
ză de vară s-a terminat". Deși este 
o unitate relativ mică, în aceste 
zile lucrează în cîmp aproape 200 
de cooperatori la plivit, prășit, Ia 
grădină, la combaterea dăunători
lor. în vecini, la cooperativa agri
colă de producție Surduc, pe cela 
40 ha cu sfeclă de zahăr s-a exe
cutat atît prășitui, cît și bucheta- 
tul. O masivă participare la lucru 
în aceste zile am constatat la co
operativele agricole de producție 
din Românași, Camăr, Someș-O- 
dorhei și altele.

Cu toate că plantele au răsărit, 
iar din cauza căldurii solul începe 
să se întărească, în unele locuri 
nu se acordă atenția cuvenită exe
cutării lucrărilor de întreținere a 
■culturilor. Aceasta se datorește, în 
principal, cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile respec
tive, care neglijează executarea 
prășitulur la vreme. în cooperati
vele agricole din Galiciuîca, Galicea 
Mare și altele din județul Dolj 
nu au fost prășite pînă la aceas
tă dată decît suprafețe mici. Aceas
tă lucrare se impune a fi execu
tată de urgență, deoarece vremea 
călduroasă a favorizat în ultimul 
timp dezvoltarea nu numai a plan
telor, ci șl a buruienilor. Argu
mentele aduse de către inginerii 
și președinții acestor unități, cum 
că plantele au fost prea mici, nu 
stau în picioare.

Situații asemănătoare se întîl- 
nesc și în unele cooperative a- 
gricole din județul Sălaj. Pe o tarla 
cu păioase a cooperativei agri
cole din Cuzăplac, bunăoară, sca
ieții și alte buruieni se evidențiază 
mai degrabă decît plantele ce s< 
simt sufocate. La cooperativa agri 
colă Almaș, o mare suprafață dl 
porumb așteaptă prașila. Nu am văl 
zut decît un singur tractor lucrîni 
și, în urma acestuia, rămîneau bu 
ruieni neatinse. Nimeni din con 
ducerea cooperativei nu venise s 
vadă cum se desfășoară aceasț 
lucrare. La cooperativa agricol 
Gîlgăul Almașului, de asemenel 
lucrările de întreținere se desfă 
șoară în ritm lent. Conducerea cc 
operativei este relativ nouă și nu s 
prea descurcă în multe privinț 
mai ales în problemele de orgi 
nizare a lucrului pe brigăzi și i 
chipe. în aceste din urmă unită 
s-ar simți nevoia sprijinului d: 
partea specialiștilor de la dire 
ția agricolă județeană și uniuni 
județeană a cooperativelor 
gricole de producție. Nu l-i 
primit încă. Motivul este sir 
piu : la direcția agricolă nu 
ține, după cum am putut co 
stata zilele trecute, o evidență 
lucrărilor de întreținere și d( 
nimeni nu își poate da se 
ma de situația de la fiecare ui 
tate și pe județ. Nici la I.M.A. 2 
lău nu se cunoștea participarea m 
loacelor mecanice la lucrările 
întreținere.

Este necesar ca, în aceste zi 
să se treacă cu toate forțele 
prășit, pentru a se asigura dezv 
tarea normală a culturilor, condl 
hotărîtoare pentru obținerea u> 
recolte mari in acest an.

A 50000-a
tonă efe ligni 
peste plan

Minerii de Ia Rovinari an e 
tras cea de-a 50 000 tonă de li 
nit peste prevederi, îndeplini 
du-și astfel sarcinile de pi 
pe primele cinci luni ale an 
lui. Acest succes este rezultai 
depășirii cu o treime a pi 
ductivității muncii, rodul ac 
vității intense desfășurate 
scopul îndeplinirii angajamc 
telor luate în întîmpinarea zi 
de 23 August. în această perii 
dă minerii de la Rovinari au 
registrat 3 200 000 Iei benefi 
peste plan.

(Agerpi
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— Dacă ar fi să menționați prin
cipalul aspect, tel mai deficitar din 
punctul dumneavoastră de vedere, 
care determină majoritatea dintre 
neajunsurile actualului program 
studențesc de practică. Ia ce ati 
face apel si cum ar trebui să se 
acționeze pentru remedierea lor ?

Am adresat această întrebare cîte 
unui reprezentant al celor patru 
factori de care depinde conceperea, 
organizarea și desfășurarea actua
lului sistem studențesc de practică : 
Ministerul Invătămîntului. conduce
rea institutelor de învătămînt supe
rior. organizațiile studenților și pro
ducția. Iată punctele de vedere 
«xprimate :

© Petre Ionescu, director general 
adjunct în Ministerul învătămîntu- 
lui: „In fixarea locurilor de prac
tică. noi pornim de la propunerile 
concrete ale institutelor, 
tîmplă însă uneori ca 
propuneri să nu se bazeze 
noaștere multilaterală si 
realităților. Și. drept consecință. în 
propunerile de practică sînt soli
citate și uzine care nu cores
pund specialității studenților. Așa 
se explică de ce uneori tinerii 
efectuează stagiul de practică în 
locuri prea puțin legate de pregă
tirea lor șl astfel au mai puține 
posibilități de a investiga practic 
probleme fundamentale, noi, ale pro
fesiunii pentru care se pregătesc, 
de a simți si evalua perioada ins
truirii In producție ca o continuare 
firească a cursurilor. Iată de ce 
găsesc că pregătirea practică a stu
denților poate fi perfecționată în 
primul rînd pe calea cunoașterii 
cît mal profunde, de către fiecare 
facultate si catedră, a întreprinde
rilor cu profil asemănător, prin con
tacte stabilite nu doar 
practicii, ci 
anului".

Se în- 
asemenea 
pe o cu- 
exactă a

în ajunul
pe întreaga perioadă a

I 
docent Livîu Constan- 

corespondent al
© Prof. dr.

tlnescu, membru
Academiei, prorector al Institutului 
de petrol, gaze și geologie : „După 
opinia mea. dubla îndrumare a stu
denților pe perioada practicii, justă 
ca principiu, face totuși ca fiecare 
îndrumător să nu aibă conștiința 
responsabilității unice. De aici 
mal multe dintre deficiențele 
tualului program studențesc 
practică. Cred că îndrumarea 
trebui efectuată din partea între
prinderilor. întrucît reprezentanții 
noștri oferă îndrumările corespun
zătoare pe perioada studiului teo
retic si. în plus, nu cunosc toate 
condițiile locale ale întreprinderi
lor spre a-și exercita întreaga lor 
influență. Cu atît mai mult cu cît, 
rostul practicii fiind de a-1 pune 
ne inginerul de mîine în condiții 
similare celor în care va acționa 
în producție, în mod logic studentul 
trebuie să beneficieze de cunoaște
rea nemijlocită și completă 
fesiunii sale, ceea ce iarăși 
un aport substanțial din 
specialiștilor producției".

cele 
ac- 
de 
ar

a pro- 
implică 
partea

• Ștefan Stănescu, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților de la Institutul de cons
trucții : „Nu știu dacă e vorba de 
una sau mai multe verigi deficitare, 
știu însă că actualul sistem de 
practică, așa cum s-a desfășurat el

în anul trecut. asociază
puțin unui program sistematic și e- 
ficient de cunoaștere 
concretă și mai mult 
cronice de formalism 
Programul zilnic este 
Frecvent însă, ceea ce 
efectiv ca proces de cunoaștere nu 
necesită mai mult de două, trei 
ore. după care fiecare student 
pierde timpul cum crede că este 
mai bine. între altele si pentru 
faptul că. practic, este imposibil să 
se aprofundeze în perioada practi
cii. printr-o cunoaștere vie. concretă 
toată teoria predată în prelegerile 
anuale. După părerea noastră ar 
trebui ca în program să se prevadă 
aprofundarea cîtorva aspecte funda
mentale. deoarece tendința actuală 
de a se cunoaște totul favorizează 
plutirea în generalități, conduce la 
superficialitate. Aceleași racile sînt

științifică și 
fenomenelor 

și dădăceală, 
de 6 ore. 

se realizează

întîi faptul că lacunele actualei 
formule de practică nu se concen
trează într-o zonă anume, ci înain
tează ne traiectoria întregului sis
tem. Un prim argument deci în fa
voarea unor măsuri de perfecțio
nare integrală, care să determine, 
între altele, ca responsabilitatea 
pentru instruirea în producție a 
studenților să fie nu repartizată, ci 
cumulată de către toți factorii 
ponsabili. în al doilea rînd. 
poate observa că deși unele 
punctele de vedere exprimate
interlocutorii noștri vin în contra
dicție unele cu altele, în fond toată 
lumea are dreptate. Paradox ? Nici
decum. Este, dacă vreți, reflexul 
faptului că aproape toate sistemele 
instruirii practice a studenților de 
pînă acum. în pofida multor preve
deri valoroase din care se compu
neau, tindeau spre modalități „unice",

res- 
se 

din 
de

formulă de stabilire a locurilor de 
practică să fie mai eficientă. Dar 
asta nu înseamnă că procedeul „in
termediarilor" trebuie extins auto
mat în toate situațiile. Cu atît mai 
mult cu cit în ultima vreme legă
turile. îndeosebi pe linie de cerce
tare științifică. între catedrele uni
versitare si uzine au sporit consi
derabil. ceea ce a contribuit impli
cit si la o mai bună cunoaștere 
reciprocă. Și tocmai da aceea nu
meroase opinii de o parte si de alta, 
vizînd permanentizarea și dezvoltarea 
acestor contacte, pledează implicit 
pentru fixarea pe o perioadă de 
cel puțin trei ani a întreprinderilor 
economice drept „parteneri" directi 
în pregătirea practică a studenților. 
Iar întreprinderile înseși sînt astăzi 
mult mai interesate în cunoașterea 
prealabilă, din chiar perioada stu
diilor universitare, a viitorilor lor

S533

PRACTICI FORMALEI PRACTICA
STUDENȚILOR

prezente și în alcătuirea caietului 
de practică sau în susținerea co
locviului. Uneori se fixează ca su
biecte de referat sau de lucrări teme 
depășite, care nici nu mai figurează 
în preocupările uzinei. De pildă, 
anul trecut ni s-a dat spre alcătuire 
referatul „Sudura autogenă", cînd 
la „Grivita roșie", unde eram în 
practică, de multă vreme se utili
zează doar sudura electrică. Șl 
observații de genul acesteia nu se 
opresc, evident, aici".

emcheta
pedagogică

8E?!îfflE3S!B3S35S8E

o Ing. Ion Semenescu, inginer 
șef al uzinei „Semănătoarea" : „Am 
observat că formula actuală de 
practică presupune că viitorul in
giner trebuie să efectueze o seamă 
de operații mărunte: în consecință 
studentul 
probleme 
ganizarea 
producție, 
principal.
studenții care vin în uzina noastră 
ar investiga pe baza unor observa
ții concrete, directe, o seam'ă de te
me legate de perfecționarea, meca
nizarea si organizarea locului de 
muncă, profitul ar fi mult mai 

decît cel rezultat din ac- 
formulă de practică".
puțin două concluzii se impun 
lectura acestor opinii : mai

nu este pus în fata unor 
mai mari, legate de or- 
si diri.iarea procesului de 
care se cer cunoscute în 
Sînt convins că dacă

mare 
tuala

Cel 
după

deși, firesc, practica trebuie să dife
re mai nuantat după profilul facul
tăților.

Să luăm ca exemplu etapa fixării 
locurilor de practică. Procedeul este 
următorul : solicitînd conducerilor 
institutelor de învătămînt superior 
propunerile cu uzinele unde stu
denții urmează să facă practică. 
Ministerul Invătămîntului le cen
tralizează și. la rîndul său. adre
sează solicitări asemănătoare minis
terelor care tutelează uzinele men
ționate. O dată primite aprobările 
(uneori cu întîrzieri prelungite sau 
cu modificări de ultimă oră care 
pun în dificultate respectarea ri
guroasă a programului pregătirilor 
de practică), ele sînt comunicate 
institutelor de învătămînt superior 
si acestea, la rîndul lor. trimit de
legați. iau contact cu uzinele. încheie 
convenții de practică s.a.m.d. Se prea 
poate, desigur, ca în unele situații 
cu caracteristici aparte, e asemenea

specialiști. în această perspectivă, 
largile atribuții cu care au fost in
vestite consiliile profesorale si se
natele universitare le oferă posibi
lități ca. prin initiative proprii, să 
imprime pregătirii practice a stu
denților o structură elastică, mai 
pregnant diferențiată atît din punctul 
de vedere al duratei cît si al sfe
rei de cuprindere a problemelor.

Cu atît mal mult cu cît conside
rarea limitată a particularităților 
sistemului de practică a generat în 
anul trecut »i o altă lacună : insu
ficienta stimulare si valorificare a 
inițiativei studenților, pentru supli
nirea căreia astăzi se formulează 
numeroase sugestii. Să amintim în 
această ordine de idei propunerea 
de a li se fixa studenților pe pe
rioada practicii anumite teme în a 
căror rezolvare să fie interesate atît 
întreprinderea cît si viitorul ingi
ner și care să necesite o activitate 
mult mai amplă, diferențiată din 
partea studenților. După cum se 
știe, fluxul modernizării industriale 
care pătrunde astăzi pe porțile fie
cărei uzine atrage după sine în
ființarea diferitelor servicii de cer
cetări. de organizare științifică ' a 
producției și a muncii atît la nivel 
de întreprindere cît și» la cel al 
secțiilor tehnologice si de întreți
nere. laboratoare uzinale s.a.

euprinsul acestora «tudiază
probleme raferitoare la îmbu
nătățirea indicilor calitativi ai pro
ducției, 
mente, 
procese 
acestea

. studenții în raport mai 
preocupările pe care le 
Chiar dacă rezultatele practice n-ar 
fi întotdeauna pe măsura entuzias
mului. s-ar cultiva în schimb spiri
tul ingineresc de investigație teh- 
nico-stiintifică. iar elaborarea pro
iectelor de an și de diplomă ar 
cîștiga în substanță prin dobîndirea 
unei baze mult mai reale si a unui 
sistem mult mai precis de referință.

Desigur, accesul la studiul pro
blemelor majore ale întreprinderi
lor nu presupune abstragerea stu
denților de la cunoașterea si a ce
lorlalte aspecte practice ale muncii, 
care configurează întreaga viață a 
uzinei. 81 a formula întrebarea: 
„cum trebuie efectuată practica, ob- 
servînd sau muncind direct ?". în
seamnă a opera o falsă disociere 
în cuprinsul unui fenomen unitar. 
Ca parte integrantă a procesului ds 
învătămînt. practica în producția 
are atît o valoare instructivă cît și 
educativă. în perspectiva acestei 
axiome se înțelege că nu e posibil 
să se renunțe „prin definiție" la ex
perimentul ca studentul să lucreze 
direct și la mașină. Pentru că. în- 
tr-adevăr. dacă a reduce activita
tea practică a studentului la a- 
ceastă singură latură echivalează 
cu o limitare a posibilităților sal*  
de pregătire științifică, a-î face 
inaccesibilă cunoașterea si a acestui 
aspect este sinonim tot cu o limi
tare. Soluția este, așa cum s-a mai 
spus, pe undeva la mijloc. Studentul 
are nevoie să si lucreze direct, se 
înțelege, nu pentru a se 
într-o meserie apropiată 
cialitatea Iui. ci pentru a 
posibilitatea unei aprecieri 
muncii calificate.

Este aproape Inutil să __  „
dăugăm că asemenea deziderate nu 
pot fi înfăptuite fără respectarea 
unor cerințe organizatorice elemen
tare. Nu o dată în anii trecuți pro
grame de practică dintre cele mai 
interesant concepute nu și-au atins 
pe deplin scopul. în primul rînd 
pentru că nu au reușit să evite a- 
glomerarea locurilor de Instruire 
cu un număr prea maro de stu
dent!. îndrumătorii din partea ins
titutelor s-au identificat frecvent 
în tineri asistenți, uneori de la cu 
totul alte catedre decît cele legate 
de specialitatea studenților, si destul 
de rar în conferențiarii si profe
sorii cu experiență, iar obligațiile 
întreprinderilor în organizarea și 
îndrumarea practicii. înscrise în re
gulament, ajungeau mai greu în uzi
ne. Sînt tot atîtea aspecte care, acum, 
în ajunul unei noi perioade d» 
practică, se cer analizate profund, 
în deplină cunoștință a situațiilor 
concrete, spre a li se oferi soluții 
corespunzătoare pe măsura impor
tantei acordate instruirii practice 
a viitorilor specialiști în noua 
structură a învătămîntului superior 
din tara noastră.

asimilarea unor 
perfectionarea 
tehnologice etc. 
pot fi atrași cu

noi sorti- 
diferltelor 
La toate 
succes si 

direct cu 
manifestă.

califica 
de spe- 

dobîndî 
iuste a

mal' g

editorului Mihai IORDĂNESCU

PROGRAMUL I

V
Deschiderea emisiunii. — Gim
nastica de dimineață.

8,18 — Sfatul medicului : Abuzul de me
dicamente. — Prezintă prof. dr. 
Marin Voiculescu.

— De strajă patriei.
9,00 — Matineu duminical pentru copii. 

t> La șase pași de o excursie. — Emisiune concurs. Participă echi-

I

\.. ........  I
• Filmul serial „Belie și Sebastlen" (VIII). >
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Arta desavirșita
a unui ma

B a a a

dirijor

Adolescenții care-1 
ie Jules Verne știu 
>uțin despre istoria 
or pe care Ie citesc, ca și 
lespre autorul lor. Deși 
intern în era unor noi des- 
operiri tehnice, romanele 
ai Jules Verne nu și-au 
ierdut cititorii, care mai 
ăsesc în ele un stimul al 
idrăznelii creatoare. Se 
ie în mai mică măsură 
isă că procesul de apari- 
e a acestor cărți nu s-a 
itorat numai intenției au
rului. Un tînăr, care nu 
a încă, de fapt, scriitor, 

mai mult un aspirant 
gloria scrisului, năzuind 
devină autor de teatru, 

te consacrat peste noap- 
în postura de autor al 

or căutate romane știin- 
ico-fantastice. Această 
titură se datorează unui 
Itor, Hetzel, care a im- 
s debutantului, ajutat și 

rapidul succes al pri- 
ilul său roman, tipul de 
iratură pe care să-1 prac- 
B.
isemenea exemple sînt 
evenite într-un moment 
care se discută mult 

pre edituri, despre dru- 
l cărții de la scriitor la 
tor, raporturile scriit.o- 
ti cu editorul.
î situația citată, edito- 
nu era un simpln in- 

nediar. El avea un 
3 precis, cărțile editate 
îăreau un program edu- 
v. Să notăm că edito- 
nu ignora deloc facto- 
public: editura era 

ită pentru un anume 
lie, căruia intenționa 

servească potrivit ce- 
elor vîrstei, o 

de informare, 
in același timp 
■ă. Principiului

îi era adecvat unul 
iral. Tot din atenția 
ru acest factor, fără 
are o editură nu poate 
:a, editorul și-a pus 
ierna găsirii unui lim- 
atracți'os, care să-i cîș- 

pe cititori. Practic, 
tiunea se rezuma la 
ea unui scriitor de ta- 
care să servească pro- 
ul editorului. în mo- 
ul în care el a apă- 
telul a fost atins pen- 
:ă editorul a știut să 
îeama de ambii factori 
itivl: de public și 
or și, mai ales, de 
pe care trebuia să-1 
între ei editorul. Edi- 
nu e un factor pasiv, 
prin care se armoni- 
cererea publicului cu 

. scriitorului, un fac- 
jtiv în procesul corn
ul politicii culturale, 
ditură rămîne, în 
I rînd, o întreprin- 
culturală dar în a- 
timp nu poate neglija 
ițele comerciale, iar 
ul, cel care acționează 
■m profilului inevita- 

institutiei. O selec- 
i a editorului e sanc- 
5 de public : ceea ce 
poate citi, nu se cum-

citesc 
foarte 
cărți-

litera- 
care să 
și edu- 
comer-

do M. UNGHEANU

Dacă recapitulăm ele
mentele puse în discuție 
ori de cîte ori se vorbește 
despre edituri, proces edi
torial, vom observa că cel 
mai des citată este se
lecția textelor în vederea 
apariției. Judecățile sînt de 
obicei următoarele. Dacă 
debuturile sînt prea nume
roase și neconvingătoare, 
înseamnă că exigenta pro
movării a fost mică. Dacă 
reeditările sînt nejustifica
te, se presupune un rabat.al 
editurii. Dacă mai multe 
cărți nu se vînd, ele dove
desc lipsa de cunoaștere 
reală a cerințelor publicu
lui, subaprecierea criteri
ilor valorice în editarea lor. 
Sînt cărți care îmbătrînesc 
în librării. Acesta nu este 
un semn că se tipărește mai

teratură nu poate fi decît 
un iubitor de literatură, 
care are pricepere și gust, 
discernămînt,’ cunoscînd, în 
egală măsură, publicul și 
pe scriitori. El poate și tre
buie să fie uneori un di
rector de conștiință artisti
că prin felul cum condițio
nează si impulsionează ac
tivitatea scriitorilor, înca- 
drîndu-se efortului general 
pe care îl implică politica 
momentului cultural. Al. 
Rosettl are ca editor din 
această cauză 
de glorie care-1 
ză chiar pe cel al lingvis
tului. Priceperii 
să 1 se adauge însă inițiati
va. Intre cititor și scriitor, 
ca entități teoretice, există 
o dispută firească de soli
citări, de preferințe, și edi-

puncte de vedere

mult decît este nevoie, ci 
că se tipărește neconform 
acestor necesități. A apă
rut undeva un dezacord 
care trebuie depistat și eli
minat odată cu aparentul 
surplus de tipărituri.

Desigur, aceste observații 
nu pierd din vedere faptul 
că în activitatea editorială, 
îndeosebi, în ultimul timp, 
s-au obținut realizări în
semnate.

Observațiile merg toate 
către ceea ce am numit 
pînă acum „editor", cel 
prin care se realizează le
gătura dintre cititor și scrii
tor. Răspunderea editorului 
în armonizarea raporturilor 
cititor-scriitor este esenția
lă. Calitatea de editor pre
supune o conștiință clară a 
însemnătății domeniului de 
care se ocupă, înțelegerea 
majoră a misiunii sociale 
ee-i revine. Procesul edito
rial nu se poate concepe 
fără editor și atunci cînd 
publicul cere, iar autorii 
scriu și ceea ce scriu apare, 
dar dezacordul cititor-scri
itor continuă să existe, în
seamnă că pîrghiile edito
riale nu funcționează cum 
trebuie. Editorul este cel 
care atrage și canalizează 
forțele scriitoricești nu în 
mod arbitrar, ci conform 
unui puls al cererii publi
cului, dar și al necesități
lor cultural-artistice ale 
momentului. El nu poate fi 
doar un prim cititor de ma
nuscrise ; ceea ce se cere 
este priceperea, competenta 
cu un alt cuvînt. A fi editor 
este o meserie ca atîtea 
altele, cu regulile ei, cu o 
experiență tradițională, ce 
se cere cunoscută, cu o 
pregătire ce nu se poate 
improviza. Editorul de li-

un titlu
egalea-

trebuie

torul e cel ce poate și tre
buie să creeze racordajul.

Cine este, de fapt, edito
rul în procesul nostru edi
torial ? Primul răspuns ar 
fi „redactorul 
Dacă vom analiza numai 
această titulatură „redac
tor de carte", lăsînd de 
o parte analiza activității 
unui astfel de responsabil, 
ne vom da seama că el nu 
este decît 
ceea ce am 
un editor, 
latură se 
este așezat în postura de 
funcționar. El nu poate fi 
un om de orizont și iniția
tivă, ci doar atît: „respon
sabil de carte". Și cu toate 
astea lui i se cere, în mod 
obișnuit., să realizeze func
țiile editorului!

Datorită unui imens pro
ces editorial mondial, scri
itorul nu se mai poate 
plînge de neinițierea publi
cului. Astăzi, editurile 
noastre de stat oferă, chiar 
dacă cu întîrziere, și chiar 
dacă mai sînt multe de fă
cut în compartimentul tra
ducerilor, aparițiile cele 
mai reprezentative ale lite
raturilor străine. Asupra 
cultivării publicului de azi 
s-ar cuveni să se facă un 
studiu sociologic pentru că 
situația s-a schimbat hotărî- 
tor. Dacă scriitori ca I. L. 
Caragiale se puteau plînge 
de lipsa publicului, scriito
rul actual nu se mai află 
într-o situație similară. 
Dacă o mai face, uneori, în
seamnă că nu și-a impus 
maximele exigențe profe
sionale. Scriitorul român de 
azi nu trebuie să uite că ci
titorul său e sincronizat la o 
literatură în care criteriile 
valorii, ale autenticității o-

de carte".

în mică măsură 
numit pînă acum 
Prin chiar titu- 

atestă că el

perei nu sînt doar simple 
noțiuni teoretice, ceea ce-1 
obligă și pe el la sincro
nizare. Unui cititor care 
a parcurs pe marii scriitori 
de limbi străine, cunoscă
tor în egală măsură al ope
relor fundamentale ale con
temporaneității, nu i te 
mai poți adresa cu vechile 
imputări. Publicul se inte
resează de literatura româ
nă de azi și o citește cu a- 
tenție. Succesul rapid al u- 
nor volume de poezie ale 
unora dintre poeții contem
porani — specie greu van
dabilă altădată, stă mărtu
rie.

Iată de ce publicul e un 
factor de care editorul tre
buie să țină seama în mod 
deosebit. Este ciudat însă că 
de cele mai multe ori, în ul
tima vreme, editurile țin 
seama — în mod unilateral 
— doar de oferta scriitoru
lui, întîmpinînd nu cu ace
eași solicitudine cererea pu
blicului. Este explicația vo
lumelor inutil tipărite.

Editurile sînt, așadar, in
stituții de echilibru între 
cititor și scriitor ; și de 
multe ori cînd cititorul e 
nemulțumit de un anume 
volum sau autor el manifes
tă, fără a se exprima ex
plicit, nemulțumirea față de 
un proces editorial.

Concluzia, soluția ? 
pot da, desigur, 
noapte soluții. Fără 
naliză solidă ar fi . 
matur. Cu atît mai mult se 
cer apreciate dezbaterile 
despre rolul și funcțiile e- 
diturilor, despre reprofila
rea lor, dintre care de un 
real interes este și cea ini
țiată de ziarul „Scînteia". 
Rolul actualului redac
tor de carte s-ar cuveni
schimbat prin acordarea u- 
nui spațiu mai larg de ini
țiativă, prin transformarea 
iui în factor stimulativ al 
aparițiilor. Cîți editori par
ticipă la cenaclurile litera
re, la sesiunile științifice 
ale facultăților de umanis
tică sau propun literarilor 
cu activitate cunoscută în 
presă temele unor viitoa
re volume ? Un plan edi
torial întocmit nu doar pe 
baza ofertelor colaborato
rilor editurii ci emanat ca 
urmare a unor judicioase 
criterii culturale, în care 
cele ideologice, educative, 
instructive să fie organic 
asimilate și în care o sumă 
de cărți să se scrie la pro
punerea editurilor, ar mări 
considerabil autoritatea e- 
ditorului. Această sferă 
nouă de acțiune a edito
rului pune probleme or
ganizatorice noi și nu din 
cele mai simple, între care 
simplificarea mecanismului 
editorial, crearea condiții
lor optime de inițiativă ac
tualului redactor de carte. 
Schimbul de idei pe aceas
tă temă, atenția care se a- 
cordă domeniului respectiv 
sînt premise care pot în
dreptăți găsirea unor solu
ții potrivite.

Nu se 
peste 
o a- 
pre-
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M,30 — Ora satului. Din cuprins : Anul XXV ; „Destine”-, reportaj filmat ; 
Dicționar tehnic ; Film documentar „Un meșter Iscusit" ; Noutăți 
editoriale ; Intîlnire cu scriitorul Petru Vintilă ; Buletin agrome- 
teorologlc ; Muzică populară românească.

11.30 — Desene animate.
11,43 — Concert simfonic. In program : Simfonia > IV-a de Schumann. 

Interpretează orchestra națională • Radioteleviziunii franceze. Di
rijor Roberto Benzi.

12.30 — Carnet cinematografic.
13,00 — Un nume drag — o melodia Cîntece populare cu Irina Loghin, 

Ștefănia Stere, Aurelia Fătu, Ion Lucian, Ion Cristoreanu, Benone 
Slnulescu, Dumitru Ilinescu, Ion Maxim, acompaniați de o for
mație instrumentală condusă de Nicolae Băluțll.

13.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
15.30 — Realitatea ilustrată — emisiune magazin.
17.15 — Duminica sportivă. Fotbal : Farul-Dinamo București. — Transmisia

de la Constanța.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Cîntă Iza, cîntă Mara. — Selecțiun! din spectacolul Ansamblului 

de cîntece ți dansuri „Maramureșul" din Baia Mare.
20.30 — Film cu trei stele : „Destry".
22,00 — Seara florilor. — Emisiune muzical-coregrafică.
22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,45 — Telesport.
23.15 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL H

19,30 — Telejurnalul de seară.
30,00 — Teleclnemateca umorului.
20,35 — Carnavalul animalelor — film muzical, producție a studioului de 

Televiziune din Sofia.
01,00 — Seară de teatru : „Luna dezmoșteniților*  de Eugen O’Neill. — Adap

tare pentru televiziune șl regia Ion Olteanu.
22,40 — închiderea emisiunii programului II.

atr
• Filarmonlcn de stat „George Enescu*  da Ateneul 
Român) : Concert educativ — 10,30.’’Tema : George 
Enescu șl muzica românească. Conferențiar : V. 
Pop Bălenl ; Concert dat de corul Filarmonicii 
„George Enescu". Tema; Anotimpurile'în muzica 
corală. Dirijor : Vasile Pântea ; (la Sala mare a 
Palatului) : Concert extraordinar dat de orchestra 
„Barbu Lăutaru” cu ocazia împlinirii a 29 de an! 
de activitate. Dirijori ; Ionel Budișteanu t Nicu 
Stănescu ; Florian Economu.
• Opera Română : Traviata — 11 t Don Pasqual» 
— 19,30.
A Teatrul Național „1, L. Caragiale" (sala Come
dia) : Idiotul — 10 ; Becket — 19,30 ; (sala’ Studio) : 
Travesti — 10 ; Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Alex. Sahia) : Photo Finish — 10,30 ; 20.
A Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) t Vijelie 
In crengile de sassafras — 10 ; Don Quijote — 19,30 | . . ...... —■ - .... . . — 10 3# ((sala Studio): Enigmatica doamnă ” „M“ - 
Cînd luna e albastră — 20.

Teatrul Giuleștl : Cursa de șoareci — 19,30.
Teatrul „Barbu Delavrancea*  : Muștele — 10. 
Teatrul „Ion Creangă” : Poveste neterminată — 
; Egmont — 18,30.
Teatrul evreiesc de stat ; înțelepții din Helem

10

— 11 ; Un șirag de perle — 20.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gemenii — 
10 ; Clocîrlla — 15 ; Garderobierele ; Vin soldați! ; 
Există nervi — 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Ileana Sinziana — 11 ; Cabaretisslmo (spectacol 
pentru adulți) — 20,30 ; (sala din. str. Academiei) : 
Tigrișorul Petro — 11.
• Teatrul „Al. Davila*  din PlteșțJ'țla Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — sala din M. Schitu Măgu- 
reanu) : Micul infern — ÎS ; 20,30.
• Teatrul de Nord Satu Mare — secția Română — 
(la Teatrul de Comedie) : Manevrei» — 20.

nesciană, acea muzică 
albă ca marmura în 
care se recunosc abre
viate ca într-o inscrip
ție idei muzicale alo 
maestrului căruia îi e 
închinată lucrarea, au 
fost conduse de Ionel 
Perlea cu grija sculp
torului care 
din materie 
viu al statuii.

Dacă ar fi 
bim despre un punct 
culminant al concertu
lui, într-un program 
excelent în toate păr
țile sale, acesta ar fi 
fără îndoială cel al In
terpretării „Simfoniei 
I" de George Enescu. 
Afinități sufletești 
multiple cu genialul 
compatriot, intuiția as
cuțită îl fac pe Ionel 
Perlea să se identifice 
și să trăiască integral 
lumea de idei, tensiu
nea artistică specifică 
creației marelui îna
intaș al muzicii româ
nești. Construcția mo
numentală, planurile 
ample ale gîndirii 
compozitorului, așeza
te cu o logică de oțel 
în această construcție, 
în sfîrșit bogăția cu
lorii, a nuanțelor și a 
ritmurilor, care . alcă
tuiesc în simfop'Ț o 
țesătură de tă£î8 și 
greutatea brofcarțului, 
ne-au apărut în con
cert străluminate de 
puterea extraordinară 
a spiritului celui care 
a descifrat-o și i-a dat 
din nou viață. Am sim
țit, ascultînd această 
operă clasică a muzi
cii românești, că sîn- 
tem de față parcă la 
o nouă primă audiție, 
dacă formularea ar 
putea să exprime ideea 
unicității evenimentu
lui.

Lecția de modestie 
artistică, de dăruire 
pentru muzică pe care 
ne-a prilejuit-o Ionel 
Perlea s-a bucurat de 
concursul unui colec
tiv orchestral care, și 
cu alte prilejuri a vă
dit mari 
calități : 
simfonică 
leviziunii. 
urmărit cu maximă a- 
tenție intențiile dirijo
rului, a răspuns admi
rabil indicațiilor sale, 
au fost momente (In 
Wagner și Grigoriu) 
cînd aparatul sonor 
funcționa ca un singur 
instrument, atît de 
pură și inspirată apă
rea linia sonoră ; ne-a 
impresionat, de aseme
nea, acuratețea execu
ției de detaliu (îndeo
sebi în partidele su
flătorilor de metal, a 
percuției) care, în sim
fonia lui Enescu, a a- 
tins valori maxime.

Concertele Ionel 
Perlea se înscriu, fără 
îndoială, printre eve
nimentele muzicale 
memorabile ale ulti
melor stagiuni. Ii sîn- 
tem recunoscători no
bilului lor animator 
pentru momentele de 
bucurie pe care ni 
Ie-a prilejuit. Aplau
zele, ovațiile care au 
încununat fiecare lu
crare interpretată sînt 
expresia sinceră, caldă, 
a unei afectuoase, ne
ostoite prețuiri.

Că este așa, stau do
vadă magistralele in
terpretări 
două piese clasice în
scrise în programul 
realizat cu orchestra 
Radioteleviziunii (U- 
vertura la „Oberon" 
de Weber și „Pre
ludiul și moartea 
Isolde!" de Wagner), 
lucrări în care patosul 
romantic este riguros, 
lucid construit, în care 
este greu să deslușești 
limita dintre inspirație 
și elaborare. Ilustru 
cunoscător și animator 
al repertoriului de o- 
peră, unul dintre ma
rii dirijori wagnerieni 
ai epocii — Ionel Per- 
lea ne-a prilejuit prin 
aceste pagini orches
trale posibilitatea de 
a cunoaște cît de ori
ginală și de adîncă 
este înțelegerea sa 
pentru stilul și factura 
artei romantice, în 
Weber subliniind în-

S-a scris mult prea 
mult și adesea cu 
ușurință despre mi
racolul pe care-1 pro
duce o mare inter
pretare muzicală, 
pentru ca acum, cînd 
încerc să cuprind în
tr-un singur cuvînt 
impresiile prilejuite 
de concertele bucu- 
reștene ale lui Ionel 
Perlea. condeiul să 
nu refuze repetarea 
unui termen îndelung 
uzat. în căutarea al
tuia mai viu. mai 
elocvent. Si totuși, ce 
alt cuvînt încărcat 
de semnificații poate 
sintetiza tot atît de 
bine acea senzație 
acută de învecinare 
Imediată a auditoriu
lui cu piscurile cele - 
mai pure ale frumu
seții. de trăire neaș
teptată a 
unice de viață 
idei cuprinsă 
operă. bolți 
către care arta 
învățat să

Arta ___ . . ...
distins care se numeș
te Ionel Perlea deține 
neîndoielnic acea pri
cepere secretă, capa
bilă să dezlege, prin 
semne de o incredibi
lă concentrare și pu
tere de sugestie, tot 
ceea ce este esențial 
în partitura unui 
compozitor. să însu
flețească. să umani
zeze și să explice uni
versul unei lucrări. 
Miracolul despre care . deosebi jocul valorilor 
vorbeam constă nu" ....
în cine știe ce magi
că regie a spectaco
lului pe care-1 impli
că muzica în concert, 
nu în desfășurarea 
unor efecte sonore ce, 
răpindu-ne atenția, 
rămîn totuși la su
prafață Iăsîndu-ne 
cel mult legănați în- 
tr-o satisfacție de 
moment. dună care 
totul se uită. Grava e- 
moție pe care o trăim 
urmărind pe Ionel Per
lea la oupltru vine de 
la conștiința că șeful 
de orchestră care na 
stă înainte oferă în 
actul recreării operei 
însăși lecția de etică 
artistică ce constituie 
cheia și explicația mi
racolului la care sîn- 
tem martori.

Dar Perlea atinge a- 
ceste coordonate ma
jore și pentru că în 
persoana sa. în care 
«-a acumulat o întinsă 
experiență obținută în 
fruntea celor mai de 
seamă formații artisti
ce ale lumii contempo
rane, s-au împletit, ca 
într-o cunună, calități 
și daruri neprețuite 
ale sufletului româ
nesc : înțelepciunea și 
chibzuință, dragostea 
pentru armonie, pre
dilecția pentru echi
libru, gustul culorii 
și al plasticității, încli
nația îndărătnică de a 
cizela, pînă cînd se 
obține forma perfectă, 
o rară, inestimabilă 
virtute de a apropia 
și a înțelege 'tot ceea 
ce a creat pînă acum 
mai de preț omenirea. 
De aici și acea fami
liaritate cu clasicii, a- 
cea rigoare și Iscusință 
de a proiecta în planul 
universalului modul 
nostru de a simți și a 
gîndl.

mișcării 
și de 
într-o 
Ideale 

ne-a 
năzuim ? 

muzicianului

© Teatrul satiric muzical „C. Tânasc" (sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte <Ie adio — 19,30 ; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei 
— 19,30 ; (grădina Boema) : Nu te lăsa Stroe ! — 
19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu*  (la Teatrul 
de vară Herăstrău): Hanul melodiilor populare — 20. 
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Baladă omului — 20.
• Circul de stat : Selecțluni de primăvară — 10 i 
1« î 19,30.

i n a
• La dole» vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 18,30 ; 20.
• Tarzan, omul junglei : REPUBLICA — 9 ; II ; 
13 ; 15 ; 17 : 19,15 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 1B,3O ; 21, la grădină — 20, FAVORIT — 
10 • 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STADIONUL DINAMO — 20.
• In umbra coltului : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 30,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16,30 : 18,45 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20.
• Căsătorie pripită 1 : VICTORIA — 8,45 ; 1»,45 ;
12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
• Crăciun cu Elisabeta : CENTRAL — 19 ț 21.
• Eclipsa : CENTRAL — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30.
• Știri false : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 i 
16,39.
• Profesioniștii : LUMINA — 9—15,45 în continuare t 
18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil — desene animate : DOINA
— 9 ; 10.
• Ceasul căpitanului Enrico : DOINA — 11,30 ; 13 j 
14,30.
• Feldmareșala t DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30, MUNCA
— 14 ; 16.
• Prietenele : MUNCA — 20.
• Apele primăveri! s UNION — 15,30 j 15 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30.
• Bună ziua, contesă t MOȘILOR — 18 ; 20,30.
• Pe cer sînt numai fete ; înger bătrîn ; Fulg de 
zăpadă ; Gustav face ordine ; Gustav șl elefantul t 
TIMPURI NOI — 9-21 în continuare.

ale celor

desface 
sufletul

să vor-

IONEL PERLEA
la pupitrul or 
chestrel Radio

televiziunii

sonore, coloritul
proaspăt și inspirația 
caldă a discursului 
muzical, în Wagner 
descifrînd mai ales 
sensurile grave, savan
ta ceremonie a unei 
poetici expurgate de 
gesturi patetice, de 
emfaza unora dintre 
interpretările pe care 
sensibilitatea noastră 
de azi nu le mai poate 
accepta. Perlea ne-a 
condus prin universul 
wagnerian cu tactul 
lucid al unui filolog 
aplecat pe textele an
tichității, comunieîn- 
du-ne direct, sincer și 
familiar bucuria ple
nară a muzicii adevă
rate,

Dovadă a calităților 
«ale de gînditor al mu
zicii stau și celelalte 
două piese ale progra
mului, „Omagiu lui E- 
nescu" de Theodor 
Grigoriu și „Simfonia 
I" de George Enescu, 
în care, filtrată prin 
experiența și sensibi
litatea sa, muzica ro
mânească se dovedeș
te încă o dată înzes
trată cu toate acele 
valori ce o recomandă 
să intre cu cinste în 
marele repertoriu do 
concert al lumii.

Includerea în prep- 
gram a lucrării „Oma
giu lui Enescu" aparți- 
nînd unuia din cei mai 
reprezentativi compo
zitori ai școlii noastre 
muzicale, s-a dovedit 
o alegere dintre cele 
mai fericite. Piesa este 
gîndită parcă spre a 
demonstra tocmai tră
săturile artei româ
nești pe care le-am a- 
mlntit, în ea concen- 
trîndu-se, într-o ex
presie modernă, în
tr-o formulă lapidară, 
idei și sentimente 
sculpturale ale muzi
cii naționale. Cele 
patru grupuri de viori 
care evocă gîndirea e-

și durabile 
orchestra 

a Radiote- 
Formația a

Mircea SIMSONESCU

o Comedianțli : FEROVIAR — 9—14,30 tn cont!, 
nuare ; 17,30 ; 20,30, EXCELSIOR — 9 ; 12 ; 16 ; 19. 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
• Noaptea e făcută pentru... a visa : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 
19,45.
o Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Pipele : BUZEȘTI — 15,30 î 18, la grădină — 20, 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O La Est de Eden : DACIA — 8—16,30 în continuare ș 
18,45 ; 21.
O Adio, Gringo > BUCEGI — 9 ; 11,15 | 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, la grădină — 20, VOLGA — 8,30—16,30 
în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• 
la
«

•
17.30 ; 20.
» Rio Bravo : FERENTARI — 16 ; 10.
O Tată de familie : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 | 20,36. 
o Rolls Royce-ul galben : COTROCENI — 15,30 ; 18, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Tandrețe : COTROCENI — 20,30.
0 Vicontele plătește polița i CRINGAȘI — 15,30 t 
18 ; 20,15.
o A trăi pentru a trăi : MELODIA — 9,30 i 12,30 J
15.15 ; 18 ; 20,45.
« Paradisul îndrăgostiților t FLOREASCA — S ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,30, la grădină — 20.
0 Pașa : VIITORUL - 15,30 ; 18.
A Virstele omului : VIITORUL — 20,30.
o Pe urmele șoimului : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 10,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9—14 în continuare ;
16 ; 18,15 ; 20,30.O Vremuri minunate Ia Spessart t MIORIȚA — 
9—15,45 în continuare ; 18,13 , 20,45, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
o Becket : FLACĂRA — 15,30 ; 19.
A Răutăciosul adolescent : VITAN — 15,30 ; 18 : 
20,30, la grădină - 20. RAHOVA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20.
A Astă seară mă distrez : PROGRESUL — 15,30 ; 18. 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC - 20.
A Hlroșlma, dragostea mea : PROGRESUL — 20,30,

15,30.Pentru Încă puțini dolari i UNIREA - 
grădină — 20, PACEA — 15,30 ; 13 ; 20,15.
Numai o singură viață : UNIREA — 18.
Crimă in stil personal : LIRA — 15,30.
Recompensa : LIRA — 18, la grădină — 20. 
Riscurile meseriei : DRUMUL SĂRII — 15 i

i
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PLECAREA DELEGAȚIEI
P. C. DIN AUSTRALIA

Primire la Consiliul de Miniștri
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala, plecînd în R.S.F. Iugoslavia, 
delegația Partidului Comunist din 
Australia, formată din tovarășii 
Laurie Aarons, secretar național 
al partidului, și Bernie Taft, mem
bru al Comitetului Executiv Na
țional al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to

Cronica zilei
Ieri au părăsit Capitala, plecînd 

spre patrie, tovarășa Rosine Lewin, 
redactor șef al ziarului „Drapeau 
Rouge11, organul central de limbă 
franceză șl P.C. din Belgia, și tova
rășul Etienne Mets, redactot șef al 
ziarului „Rode Vaan", organul cen
tral de limbă flamandă al P.C. din 
Belgia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., au făcut o vizită de cîteva 
zile în țara noastră. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, oaspeții au fost 
salutați de tovarășul Alexandru 
Ionescu, redactor șef al ziarului 
„Scinteia11, de activiști de partid, zia
riști.

pășiri sensibile, înaintând simultan 
pe toate fronturile.

O bună explicație (firește, într-un 
ansamblu de factori) ne oferă secto
rul energetic, care se ocupă cu re
parațiile capitale, mijlocii și curente
la mașinile-unelte. în afară de pre
gătirea profesională ridicată, cei ce 
lucrează în sectorul energetic tre
buie să fie dotatî cu un simt de 
răspundere foarte dezvoltat. în acest 
domeniu, fiecărui om i se cere să 
dea dovadă de cea mai înaltă con
știinciozitate profesională. Cel ce a 
introdus conductorii, cel care a efec
tuat o reparație în interiorul unui 
agregat este singurul în măsură să 
știți daoă a realizat operația în cele 
nlal buhe condiții. Neexecutînd_ cu 
precizie normele de lucru, mașinile 
pot să dea erori care se resimt în 
producție și aduc pagube. însemnate. 
La turnătoria de precizie, la cen
trală, la agregatele principale ve
dem graficele cu viza periodică.

Un adevărat „cod de principii'1 
funcționează în activitatea acestui 
sector. Aceste principii — străbătute 
de rigorile unei conștiințe avansate 
față de muncă — cer ca nimeni să 
nu ajungă în mod întîmplător în 
meserie, cer ca ucenicia să nu se 
facă de mîntuială, să nu se învețe 
„aparent1', să existe o disciplină 
fermă. Condus de aceste principii, 
maistrul energetic Mihai Roșculeț a 
realizat nu numai o bună calitate în 
întreținerea sectorului său, ci și o 
serie de inovații.

— Am avut și situații dificile, ne 
spune el, dar ne-am orientat. Un 
om de bază este, după păre
rea mea, cel care are inițiativă și 
e capabil să ia măsuri fără să tot 
fie dădăcit. Iar maistrului, ca să mă 
refer la munca mea, i se cere un 
spirit creator, mobil, curajos, fiind 
capabil să se descurce și să vadă lim
pede acolo unde alții nu văd.

Forjorul Titu Hoitan a împlinit 
patruzeci de ani de activitate. E 
fruntaș în întrecerea socialistă și 
nu si-a schimbat niciodată locul de 
muncă. Desigur, sectorul de for
jă a fost dotat .cu mecanis
me complexe. Mașinile de acum 
nu se potrivesc cu cele de demult, 
el totuși le stăpânește. Se află în 
cel mai buni termeni cu tehnica 
modernă. E o trăsătură care inspi
ră încredere si stimă acestui co
lectiv mic. dar unit, care realizează 
planul ritmic lună de lună. De alt
fel, cele mai multe biografii pe care 
le trecem în revistă dovedesc un 
climat de muncă propice spiritului 
creator, unei autodepăsiri continue. 
Stelian Vlăsceanu. rodor de profe
sie. de sase ani fruntaș în produc
ție. primește cu regularitate ..cer
tificate de înaltă calitate11. Și totuși 
Stelian Vlăsceanu urmează cu se
riozitate cursurile de specializare, 
spunîndu-și că industria _ moderna 
pretinde oameni pe măsură.

Asemenea exemple sînt numeroa
se în această uzină cu un grup șco
lar puternic, cu peste șapte sute de 
elevi, care se pregătesc nu numai 
pentru mecanica fină, ci si pen
tru alte tipuri de producție indus
trială. Toate drumurile sînt larg 
deschise pentru cei ce vor să în
vețe. si iată că tineri care s-au pre
gătit Ia seral au urmat apoi poli
tehnica la Brașov si au revenit în 
uzină ca specialiști de primă mînă. 
Inginerii Mihai Negutescu si Gheor- 
ghe Moacă lucrează în cadrul ser
viciului tehnolog-sef. dau un „ran
dament sporit, pentru faptul că au 
aiuns încă de timpuriu să cunoască 
uzina si n-au mai avut nevoie de 
..acomodare11.

Munca a mii de oameni — care, 
numai în primul trimestru al a- 
cestui an. au obtinut mai _ mult de 
un milion de lei beneficii peste 
plan — este înmagazinată în pompa 
de injecție. Arta industrială moder
nă ne face să privim piesele ca 
pe niște bijuterii, să admirăm co- 
chilele cu forme de vase ceramice, 
de crustacee, de plante, să urmă
rim pîrghiile care acționează cu pre
cizie pentru a realiza suprafețe mă
tăsoase. cu gîndul la numeroasele 
stadii pregătitoare pentru înstișirea 
acestor meserii dificile. Calitatea 
pieselor mecanice însumează însă 
nu numai munca pur fizică, nu nu
mai volumul impresionant de idei 
directoare, nu numai energia ma
terială. ci mai cu seamă stilul, ca
litatea umană, structura valoroasă a 
conștiinței socialiste. Creînd motoa
re si mașini, munca industrială cre
ează caractere si personalități, oa
meni ai timpului nostru.

M. Malița (Editura științifică 
I. P. 13 Decembrie 1918), a fost dis 
tins cu Medalie de aur.

Pe lingă medaliile de argint și d 
bronz, s-au mai acordat și diplorr 
ale concursului „Cele mal frumoas 
cărți11. Pentru tinuta artistică a c< 
lecției Biblioteca pentru toți, juri' 
concursului a acordat o mentiur 
specială.

Au fost acordate premii grafici 
nilor : Val Munteanu pentru ilustr; 
țiile Ia lucrarea „Gargantua si Pai 
tagmei", Silvia Cambir — „Caseta i 
bucurii" de T. Arghezi, Benedict G 
nescu — „Gargantua și Pantagrue 
C. Baciu — „Amintiri din copilării 
de I. Creangă. Ion State pent 
„Pentameronui11. Teodor Bogoi 
„Pămînt al oamenilor11 de Antoi 
de Saint-Exupery, Tiberiu Nicores 
— „Poezii" de G. Ba.covia, artistu 
fotograf G. Serban pentru fotografi 
la lucrarea „Hoinărind prin Buc 
rești" ; tehnoredactorului Vaier 
Postelnicu, pentru prezentarea arj 
tică a lucrării „Gargantua și Pan 
gruel".

Juriul a acordat mențiuni speci 
graficienilor N. Zamfirj pentru
pertele manualelor de muzică 
Editurii didactice și pedagog 
Done Stan pentru coperta romai 
lui „Animale bolnave" șl H 
Guttman pentru coperta lucr 
„Avangarda artistică a secoli 
XX".

(Agerp

nuală, iar la celelalte niveluri — t 
pamentul de comutație telefo' 
precum și centrala telex. Prin d 
în folosință a acestui obiectiv, ni 
rul liniilor telefonice în munic 
Craiova a crescut cu 40 la sută.

(Ager,

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala reprezentantul regional pentru 
Europa al Organizației Națiunilor 
Unite peptru Alimentație și Agricul
tură, Paul Lamartine Yates, care a 
făcut o vizită în țara noastră, înso
țit de E. Ojala, directorul Diviziei 
produselor, R. Stamenkovici, direc
torul Diviziei mixte de agricultură 
F.A.O. — C.E.E. (Comisia Economică

CALITATEA
PORNEȘTE
DE LA OAMENI 
(Urmare din pag. I)

varășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor șef al revistei „Lupta de 
clasă11, de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București. (Agerpres)

O.N.U.' pentru Europa), șl G. Bildes- 
heim, șef de serviciu în cadrul 
F.A.O. Reprezentanții F.A.O. au avut 
convorbiri cu membri ai Comitetu
lui Național al României pentru 
F.A.O. privind cooperarea țării noas
tre cu această organizație interna
țională, cu Comisia europeană F.A.O. 
pentru agricultură șl Comisia Econo
mică O.N.U. pentru Europa, în legă
tură cu apropiata sesiune a Consiliu
lui F.A.O. în care România este 
membră, precum și asupra pregătirii 
conferinței F.A.O. care va avea loc 
în toamna acestui an. Oaspeții au 
avut, de asemenea, întrevederi cu 
Nicolae Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, și Filip Tomulescu, președin
tele Comisiei europene F.A.O. pentru 
păduri.

★
Sîmbătă a avut loc în Capitală o 

întîlnire de lucru între secția pentru 
Iugoslavia a Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România și sec
ția pentru România a Camerei Fe
derale Economice a R.S.F. Iugoslavia.

★
Sîmbătă a plecat spre R. F. a Ger

maniei o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de Nico
lae Gavrilescu, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii sindica
telor din R.F.G., care va avea loc 
între 18—23 mai la Miinchen.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Camerei de Comerț 
a R. S. Cehoslovace, condusă de 
vicepreș&dintele Jaromir Balcar. 
Timp de1 șase zile, cît au stat în 
țara noastră, oaspeții cehoslovaci au 
avut întrevederi cu membri ai con
ducerii Camerei de Comerț și au vi
zitat întreprinderi industriale și com
plexe agro-industriale.

★
La Festivalul orașului Helsinki, 

alături de alte valoroase formații 
din diferite țări, a fost invitat și 
colectivul Teatrului de Comedie, 
care a plecat sîmbătă spre capitala 
finlandeză. Teatrul va prezenta la 
festival comedia lui Al. Mirodan 
„Șeful sectorului suflete11 și piesa 
„Ucigaș fără simbrie11 de Eugen Io
nescu.

■ir
Formațiile artistice care au repre

zentat țara noastră la Bienala muzi
cală de la Zagreb s-au înapoiat în 
Capitală. La această manifestare cu 
vechi tradiții, baletul Operei Româ
ne din Bucuretși, în frunte cu maeș
trii coregrafi Oleg Danovschi și Va- 
sile Marcu, corul „Madrigal11, condus 
de dirijorul Marin Constantin, și for
mația de muzică de cameră „Musica 
nova11, sub conducerea pianistei 
Hilda Jerea, au cunoscut un frumos 
succes.

★
Buletinul Societății de limbă por

tugheză „A Bem da Lingua Portu- 
guesa" anunță că la Lisabona a 
avut loc recent o conferință susți
nută de dr. Fernando Venâncio 
Peixoto da Fonesca, vicepreședinte 
al Societății de limbă portugheză, 
cu tema : „Caracteristicile literaturii 
române11. In sfera preocupărilor re
numitului romanist față de limba și 
cultura tării noastre se înscrie și 
„Metoda practică pentru învățarea 
limbii române1', editată în capitala 
Portugaliei în anul 1944 și reeditată 
în 1963.

★
Sîmbătă seara s-au încheiat lucră

rile simpozionului internațional cu 
tema „Tratamentul complex al reu
matismului11, organizat în stațiunea 
Eforie Nord, de Centrul metodologic 
de reumatologie al Ministerului Să
nătății. La simpozion au participat 
numeroși specialiști români, precum 
și invitați din Suedia, Finlanda și 
Danemarca. Manifestarea a prilejuit 
un prețios schimb de experiență în 
domeniul organizării asistentei și 
aplicării tratamentelor medicale în 
bolile reumatice. (Agerpres)

în cîteva rînduri
• Nona Gaprindașvili și-a păstrat 

titlul de campioană mondială Ia șah 
în meciul susținut cu șalangera sa 
Alia ICușnir. Cîștigînd partida a 12-a, 
Gaprindașvili conduce cu 8—4 și, con
form regulamentului (meciul este 
prevăzut pentru 16 partide), la scor 
egal ea rămîne pentru încă trei ani 
campioană a lumii. Meciul va con
tinua însă Dină la prima remiză sau 
victorie a campioanei mondiale.

• Astăzi se desfășoară etapa a 25-a 
a campionatului diviziei A la fotbal. 
Cele două jocuri programate în Ca
pitală se vor disputa pe Stadionul 
Republicii, după următorul program : 
ora 10 : Rapid — Politehnica Iași, ora 
17,30 : Steaua — Vagonul Arad. In 
tară vor avea loc următoarele parti
de : U.T. Arad — Progresul, F. C. 
Argeș — Crișul Oradea, Farul Con
stanța — Dinamo București, A.S.A. 
Tg. Mureș — Jiul Petroșani, Univer
sitatea Cluj — Petrolul Ploiești, Di
namo Bacău — Universitatea Craiova.

o în runda a 2-a a turneului fe
minin de șah de la Iaroslav, Koz- 
lovskaia a cîștigat la Vreeken, iar 
Skeghina a învins-o pe Dobbson. 
Margareta Teodorescu a întrerupt 
partida sa cu sovietica Vera Ușakova.

• Cea de-a 13-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial masculin de 
șah, care se desfășoară la Moscova 
între marii maeștri sovietici Tigran 
Petrosian și Boris Spasski, s-a în
cheiat remiză la mutarea 26. în pre
zent scorul meciului este egal : 6,5 — 
6,5 puncte.

e Fostul campion olimpic la pro
ba de 200 m plat, Henry Carr (ac
tualmente jucător profesionist de 
fotbal american), a alergat împotriva 
unui trăpaș de 9 ani cu prilejul des
chiderii hipodromului Monticeli de

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Radulescu, a 
primit sîmbătă dimineața delegația 
Comitetului național, al orașului 
Praga. condusă de Ludvlk Cerny, 
primarul orașului.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a

Plecarea delegației Comitetului 
național al orașului Praga

Delegația Comitetului național al 
orașului Praga, condusă de Ludvik 
Cerny, primarul orașului, care ne-a 
vizitat țara, la invitația Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, a părăsit 
sîmbătă după-amiază Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, membrii de
legației au fost salutați de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul gene
ral al Capitalei, Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte, de alți membri ai 
Comitetului executiv. Au fost de față 
Karel Kurka, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, și membri ai 
ambasadei.

înainte de plecare, primarul ora
șului Praga a făcut o declarație re
dactorului „Agerpres11 — Mircea 
Bumbac — Șn care a arătat : Am 
răspuns cu multă plăcere invitației 
de a vizita România. Am avut astfel 
prilejul să cunoaștem multe lucruri 
din Capitala țării dv. Ne-au retinut 
atenția impunătoarele construcții, 
pentru care s-au alocat fonduri în
semnate, frumusețea lor arhitectu
rală și tehnologia folosită. Am fost

SMTA COMISIEI PERMANENTE CAE1
pentru construcții

între 10 și 17 mai 1969 a avut loc 
la București cea de-a 25-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții.

La lucrările comisiei au luat parte 
delegații țărilor membre ale C.A.E.R. 
— Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Republica Democrată Germană, Re
publica Populară Mongolă, Republi
ca Populară Polonă, Republica So
cialistă România, Republica Popu
lară Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ca observator a participat repre
zentantul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

în cadru! lucrărilor, comisia » 
pornit de la hotărîrile celei de-a 
23-a sesiuni speciale a C.A.E.R., care 
a marcat un important pas înainte 
De calea dezvoltării în continuare a 
colaborării economice și tehnico-ști- 
intifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Comisia a trecui la elabo
rarea de recomandări și măsuri 
concrete privind îndeplinirea hotă- 
rîrilor celei de-a 23-a sesiuni spe
ciale a C.A.E.R. în toate domeniile 
activității sale, în scopul stabilirii 
programului activității viitoare, a 
perfecționării formelor si metodelor 
de colaborare economică existente

SPORT
Campionatele universitare 

se încheie astăzi
In Capitală au început ieri cam

pionatele republicane universitare, la 
care participă aproape 500 de stu- 
denți și studente.

In competiția de atletism, dispu
tată pe Stadionul tineretului, finala 
probei de 100 m (feminin) a fost 
cîștigată de Alexandra Anghelescu 
(I.E.F.S.), în 12”l/10. Vasilescu Mo
nica (I.E.F.S.) a terminat învingă
toare la aruncarea discului cu 
44,02 m. Studentul în Construcții 
Al. Munteanu a înregistrat cel mai 
bun timp (10”7/10) în finala probei 
de 100 m plat.

Alte rezultate : greutate (m) —
I. Ciocănescu (I.E.F.S.) 14,38 m ;
greutate (f) — El. Lefter (I.E.F.S.) 
13,06 m ; triplu salt — C. Corbu (Pi

lingă New York. Alergînd pe distan
ța de 440 yarzi, sprinterul american s 
fost întrecut de cal cu 10 m.

o Un nou record mondial la hal
tere. In cadrul campionatelor u- 
nionale de haltere, Viktor Kurențov, 
medaliat cu aur la Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico, a stabilit un 
nou record mondial la categoria se- 
mimijlocie (stilul împins) cu perfor
manța de 161,500 kg.

o Turneul internațional de șah de 
Ia Biisum (R. F. a Germaniei) s-a în
cheiat cu victoria marelui maestru 
danez Bent Larsen, care a totalizai 
11 puncte din 15 posibile. L-au ur
mat în clasament: Polugaevski 
(U.R.S.S.) 10,5 puncte, Gerusel (R. F. 
a Germaniei) — 9,5 puncte, Gligorici 
(Iugoslavia) — 9 puncte. Theo
dor Ghițescu a ocupat locul 13 cu 
7 puncte. In ultima rundă, Ghițescu 
a remizat cu maghiarul Szily.

• Astăzi în R. D. Germană începe 
turneul de fotbal U.E.F.A. pentru 
juniori. Echipa României, care face 
parte din grupa A împreună cu for
mațiile Turciei, Portugaliei și 
U.R.S.S., susține primul meci cu se
lecționata Turciei în localitatea 
Riesa.

O A început campionatul Interna
țional feroviar de lupte greco-ro- 
mane. In primul tur, sportivul român 
I. Stoica (categ. 48 kg) l-a învins prin 
tuș pe polonezul Diekner. tn limitele 
categ. 52 kg, luptătorul român Ciu- 
botaru a cîștigat prin tuș la Krszcziak 
(Polonia). La categ. 57 kg, Ionescu 
(România) a terminat la egalitate cu 
francezul Syarac.

o Sîmbătă la Landskrona (Suedia), 
gimnasta Karin Janz (R. D. Germa
nă) a cîștigat titlul de campioană a 
Europei. Sportiva noastră Rodica 
Apăteanu s-a clasat pe locul 8. 

participat Dumitru Popa, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești. primarul general al Capita
lei.

A fost prezent Karel Kurka. am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres) 

informați că, potrivit planurilor de 
perspectivă, urmează ca în Bucu
rești ritmul construcțiilor de locuin
țe să atingă cifra de 30 000 de apar
tamente pe an. Sînt prevederi în
drăznețe, care ne trezesc multă ad
mirație.

Referindu-se Ia dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre capitalele 
celor două țări, oaspetele a relevat 
că, încă din trecutul îndepărtat, 
între Praga și București au existat 
bogate legături culturale. Acestea 
continuă și în prezent. Am fost în- 
cintat — a spus el — să întâlnesc 
aici, la București, o serie de artiști 
cehoslovaci, să vizionez o expoziție 
de scenografie cehoslovacă.

în afara Bucureștiului, a spus în 
încheiere oaspetele, am vizitat lito
ralul și numeroase localități rurale, 
care m-au încîntat prin peisajul lor 
și mi-au demonstrat în același timp 
grija care se poartă în România 
creșterii continue a nivelului de trai. 
Și aceasta este firesc, întrucît po
porul român, ca și poporul ceho
slovac, are țeluri și perspective clare 
în legătură cu dezvoltarea viitoare a 
economiei și a întregii societăți.

și a căutării de noi forme șl metode 
mai eficiente.

Comisia a examinat problema 
creșterii eficientei construcțiilor ca
pitale în țările membre ale C.A.E.R. 
Pe seama introducerii unor soluții 
optime de construcție, a cooperării 
șl organizării lucrărilor de proiec
tare. Comisia a examinat tendințele 
progresului tehnico-științific în pro
iectarea construcțiilor1 obiectivelor 
industriale, a analizat experiența ță
rilor în această problemă și a schi
țat direcțiile dezvoltării elementelor 
de construcție din materiale noi, 
moderne.

La ședința comisiei au fost exa
minate probleme ale specializării și 
cooperării în producția sticlei de 
geam polizat si a țevilor de sticlă 
cu diametru mare.

Comisia a adoptat unele recoman
dări de standardizare și a examinat 
rezultatele cercetărilor tehnico-ști- 
intifice efectuate în comun.

Participanții' la ședința comisiei 
au vizitat o serie de obiective im
portante de construcție din Româ
nia.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru priete
nească.

tești) 14,94 m : 400 m plat — D. Tit 
(I.E.F.S.) 49”8/10 ; ciocan — St. Sis- 
covici (I.E.F.S.) 59,08 m ; 1 500 m plat 
— Ion Nicolaie (I.E.F.S.) 3’54” ; înăl
țime (m) — M. Mitilecis (I.E.F.S.) 
2,06 m.

In competiția feminină de gimnas
tică artistică și sportivă s-au remar
cat, îndeosebi, Lucia Chiriță (I.E.F.S.), 
Nona Știucă (Universitatea Bucu
rești) și Ana Irimie (Universitatea 
Timișoara).

Astăzi, între orele 9—12, au loc 
ultimele probe la atletism (Stadionul 
tineretului), gimnastică (sala Flo- 
reasca) și judo (terenul Facultății de 
Drept).

„Cursa Păcii"
O Ieri, Ziegler pe locul 8

Cea de-a 7-a etapă a „Cursei 
Păcii'1, desfășurată ieri între Wro
claw. și Poznan (202 km), a fost cîști
gată de francezul Daniel Ducreux, 
cronometrat în 5h03’22’’. Ducreux a 
inițiat un atac cu 31 km înainte de 
sosire și nu a mai putut fi ajuns de 
grosul plutonului. Au urmat în cla
sament Hanusik (Polonia) — 5h04’27” 
și Hojlund (Danemarca) 5h04’42”. Pe 
locul 4 s-a clasat un alt alergător 
danez (Hansen) în 5h04’57”. în ace
lași timp cu Hansen au fost crono
metrați alți 15 alergători, printre 
care și Ziegler (România) clasat pe 
locul 8 în această etapă.

Liderul clasamentului continuă să 
fie polonezul Szurkowski.

vremea
1

I

i
I

I

Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 inai. In țară. : vreme 
ușor instabilă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse locale, mai 
ales în cursul după-amiezelor. 
Vîntul a suflat potrivit la început 
din sectorul vestic, apoi din nord. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade, izo 
lat mal ridicate în sudul țării. în 
București : vreme ușor instabilă, 
cu cerul variabil. Ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit, predominînvd 
din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura ușor variabilă.

0 remarcabilă realizare 
in cucerirea Cosmosului

Stațiile automate Interplanetare so
vietice „Venus-5“ și „Venus-6“ 
și-au atins ținta — planeta Venus, 
efectuînd coborîri line pe suprafața 
acesteia și depunînd pe „Luceafărul 
dimineții11 cîte un fanion cu chipul 
lui Lenin și cîte o stemă de »tai a 
Uniunii Sovietice. Sîmbătă, stația 
„Venus-6'1 a pătruns în atmosfera 
planetei la aproximativ 300 km de
părtare de locul unde a pătruns vi
neri stația „Venus-5“. Aparatul de 
coborîre a stației „Venus-6“ a stră
bătut atmosfera timp de 51 minute, 
efectuînd și transmițînd pe Pămînt 
măsurători ale caracteristicilor at
mosferei lui Venus. Pentru prima 
dată, cercetările caracteristicilor at
mosferei planetei Venus au fost efec
tuate simultan din două zone ala 
acesteia.

In decursul întregului zbor, care a 
durat peste 4 luni, sistemele de bord 
și aparatajul științific ale celor două 
stații interplanetare au funcționat 
impecabil. In cursul zborului, sta
țiile automate „Venus-5“ și „Ve
nus-611 au efectuat cercetări impor
tante asupra proceselor fizice care 
au loc în spațiul interplanetar. în 
acest timp, de pe „Venus-5“ au fost 
transmise 73 de emisii radio, iar da 
pe „Venus-6" — 63.

In timpul călătoriei stațiilor au 
fost asigurate regimul de tempera
tură necesar în compartimente, orien
tarea permanentă a bateriilor spre 
Soare, iar în timpul emisiilor radio 
orientarea antenelor parabolice cu 
directivitate mare spre Pămînt.

Aparatele de coborîre ale celor 
două stații au pătruns în atmos
fera planetei, după cum s-a stabi
lit, în partea întunecoasă a ei. In 
timpul coborîriî, aparatajul științific 
a măsurat presiunea, densitatea, tem
peratura și compoziția chimică a lui 
Venus. Prin datele științifice trans
mise pe Pămînt și care în prezent 
sînt în curs de prelucrare, cele două 
stații automate interplanetare au con
tribuit substanțial Ia consolidarea 
uriașei punți — inaugurată la 12 fe
bruarie 1961 prin lansarea 6ondel 
„Venus-1“ — ce leagă planeta noas
tră de vecina ei cosmică.

Stafie automata de tip „Venus*

ION IONIȚĂ |

în ziua de 16 mai 1969 a încetat 
din viată tovarășul Ion Ionită, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Ion Ionită s-a născut Ia 18 ianua
rie 1899 în București și a intrat în 
mișcarea muncitorească încă din ti
nerețe, luînd parte activă la acțiunile 
revoluționare ale clasei muncitoare 
împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc. A participat la lupta pentru 
crearea Partidului Comunist Român, 
al cărui membru este din anul 1921. 
în timpul marilor mișcări greviste 
de la atelierele Grivita. a fost ares
tat și condamnat. După ieșirea din 
închisoare i s-au încredințat diferite 
munci pe linie de partid și de sindi
cat. în 1943 a fost cooptat membru 
al C.C. ai P.C.R.

După eliberarea țării, Ion loniță a 
continuat să muncească cu pasiune 
pentru traducerea in viață a idea
lurilor clasei muncitoare, a îndeplinit 
sarcini de răspundere în organele de 
partid și de stat, fiind ales în. mal 
multe rînduri membru al Comitetului 
municipal de partid București și al 
Comisiei de revizie.

Pentru meritele sale, a fost decorat 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne vie în ini
mile tuturor celor care l-au cunoscut 
și au muncit alături de el.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

COMITETUL 
FOȘTILOR DEȚINUȚI 

ANTIFASCIȘTI
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Sicriul cu corpul neînsuflețit al de

functului va fi depus în sala de mar
mură a crematoriului Cenușa. Acce
sul publicului este permis duminică, 
18 mai, între orele 10 și 13. Incine
rarea va avea loc în aceeași zi. la 
ora 13.

Vasili FESENKOV 
membru ol Academiei de Științe 

a U.R.S.S.

Lansate la 5, respectiv 10 ianuarie 
a.c., cu calculul ca să coboare suc
cesiv pe suprafața lui Venus la un 
interval de 24 de ore, cele două stații 
au parcurs o distanță uriașă, efec
tuînd cu succes toate manevrele ne
cesare pentru a ajunge cu bine la 
țintă și pentru a îndeplini cu suc
ces misiunea încredințată de savanții 
ți tenicienii sovietici.

Deși Venus se află de mult timp 
în atenția astronomilor, pînă nu de 
mult cunoștințele noastre despre a- 
ceastă planetă au fost destul de su
mare, datorită faptului că stratul gros 
de nori ce o învăluie o apără de 
privirile indiscrete ale pămîntenilor. 
Doar relativ recent, recurgînd la me
toda analizei spectrale, astronomii au 
reușit să obțină o imagine despre 
componența chimică a atmosferei pla
netei, iar în ultimii ani dezvoltarea 
mijloacelor radiotehnice a permis sa- 
vanților — mai precis radioastrono- 
milor — să ajungă pînă la suprafața 
lui Venus. O încununare a efortu
rilor cercetătorilor a devenit po
sibilă atunci cînd în ajutorul lor 
a venit tehnica lansării de rachete 
cosmice, capabile să transporte și să 
asigure depunerea pe suprafața cor
purilor cerești vecine a unor aparate 
automate, menite să transmită o mul
titudine de informații științifice chiar 
de Ia fața locului.

Pentru înțelegerea mai aprofun
dată a proceselor ce au loc în adîncu- 
rile, pe suprafața și în atmosfera Pă- 
mîntului este necesar să se cunoască 
cum decurg procesele analoage și pe 
alte planete. în acest context, Venus 
— asemănătoare cu Pămîntul, în 
ceea ce privește masa ei, precum și 
alți parametri — poate constitui un 
model ideal. De aici s-a născut nece
sitatea de a efectua experiențe capa
bile să dea un răspuns precis, să în

Rezultatele concursului 
„Cele mai frumoase cărți 

ale anului 1968"
Sîmbătă la amiază a avut loc închi

derea expoziției concursului „Cele 
mai frumoase cărți ale anului 1968“.

Juriul concursului, alcătuit din cri
tici de artă, graficieni, ingineri șefi ai 
unor întreprinderi poligrafice, direc
tori de edituri, artiști fotografi — sub 
președinția artistului poporului Cor- 
neliu Baba — a trecut în revistă 950 
de lucrări din producția editorială a 
anului trecut. Din juriu au mai făcut 
parte ca invitați reprezentant! ai unor 
edituri din mai multe țări socialiste, 
în urma unei riguroase selecții, juriul 
a premiat un număr de 31 de lucrări 
editoriale considerate cele mai fru
moase ale anului 1968, precum și un 
număr de colecții și graficieni. Dintre 
lucrările de artă a primit Medalie de 
aur albumul Icoane pe sticlă (Editura 
Meridiane — I. P. Arta Grafică) * * *de 
C. Irimie si M. Focșa, iar Medalie de 
argint volumul Orosco — Rivera — 
Siquieros (Editura Meridiane — I. P. 
Arta Grafică) de Nestor Ignat.

în domeniul literaturii beletristice 
s-au acordat medalii de aur volume
lor „Gargantua și Pantagruel11 (Edi
tura pentru literatură universală — 
C.P.C.S.) și „Poezii11 de GV Baco via 
(E.P.L. — I. P. Arta Grafică).

în domeniul literaturii pentru 
copii și tineret, volumul „Gargantua 
și Pantagruel11 de F. Rabelais (Edi
tura tineretului — I. P. Arta Grafi
că) a fost distins cu Medalie de aur.

în domeniul literaturii științifice 
și tehnice, volumul „Programarea 
pătratică'1 de M. Dragomirescu și

NOUA CASĂ A TELEFOANELOR
DIN CRAIOVA

Sîmbătă a fost dată în folosință 
noua Casă a telefoanelor din Craiova, 
dotată cu o centrală automată ur
bană.

La parterul clădirii se află Instalate 
posturi telefonice interurbane și ur
bane automate si cu deservire ma

lăture interpretarea eronată a unor 
fenomene.

Stațiile cosmice „Venus-5" și „Ve
nus-611 aduc noi precizări datelor ob
ținute de stațiile cosmice anterioare, 
de același tip, privind componența 
chimică, temperatura și alți parame
tri ai atmosferei lui Venus, în dife
rite regiuni, informații mai precise, 
datorită faptului că au fost lansate 
două stații automate cu aceeași desti
nație, care au atins planeta la un 
scurt interval de timp. După cum se 
știe, încă stația automată „Venus-411, 
pătrunzînd în atmosfera planetei, a 
transmis date din care rezultă să at
mosfera ei este formată aproape ex
clusiv din bioxid de carbon. Se aș
teaptă ca informațiile obținute de la 
ultimele statii sovietice să determine 
în mod precis conținutul de azot și, 
mai ales, de oxigen și vapori de apă. 
Cele două stații vor răspunde, de 
asemenea, la întrebarea dacă pe su
prafața planetei se înregistrează vîn- 
turi puternice, analoage celor care 
se pot observa deasupra plafonului 
de nori care o învăluie. Dacă puter
nicii curent! de aer există și în pătu
rile inferioare ale atmosferei, atunci, 
în condițiile lipsei totale de apă, a- 
ceastă parte a învelișului gazos tre
buie să fie complet impenetrabilă 
pentru razele solare. „Venus-5“ și 
„Venus-6“ vor completa și cunoștin
țele noastre privind temperatura, 
densitatea și presiunea atmosferei la 
diferite altitudini.

Am vrea să amintim aici, pentru a 
evidenția însemnătatea pe care o are 
pentru știință cercetarea cît mai te
meinică a vecinei noastre cosmice, o 
interesantă ipoteză enunțată de aca
demicianul Alexandr Vinogradov 
după prelucrarea datelor obținute de 
la stația automată „Venus-4“. Com- 
parînd aceste rezultate cu datele geo- 
chimiei, acad. Vinogradov a ajuns la 
concluzia că, în pofida diferențelor 
uluitoare la prima vedere în ceea ce 
privește condițiile fizice și compo
nența chimică a atmosferei, Pămîntul 
și Venus pot fi totuși considerate 
surori, deoarece cantitatea de bioxid 
de carbon și azot este în mod prac
tic egală la cele două corpuri cerești. 
Dacă Pămîntul, din momentul apa
riției sale, s-ar fi aflat la aceeași 
distanță de Soare ca și Venus, el ar 
fi avut acum aceeași atmosferă bo
gată în bioxid de carbon. Datorită 
însă distanței mai mari care ne des
parte de Soare, aproape întregul bio
xid de carbon al Pămîntului se află 
în scoarța terestră, combinat cu alte 
elemente, sub formă de carbonat de 
calciu și magneziu.

în actuala etapă de cercetare a 
Cosmosului, stațiilor automate — ca
pabile să transporte o gamă mai lar
gă de aparate de cercetare decît o 
navă cosmică cu echipaj pe care, în 
primul rînd, trebuie asigurate con
dițiile de viață ale oamenilor — Ie 
revine o sarcină importantă în dez
legarea tainelor Universului. „Ve
nus-511 și „Venus-6“ au transmis, pe 
lingă datele deja enumerate, infor
mații privind componența învelișului 
de nori, distanța acestui plafon față 
de suprafața planetei, procesele chi
mice ce au loc aici, componența și 
procesele fizice care se desfășoară în 
păturile apropiate de suprafața pla
netei și multe altele.

Zborul încheiat cu succes al celor 
două stații automate sovietice va 
lărgi limitele cunoștințelor noastre, 
va îmbogăți știința cu noi date despre 
Univers, despre evoluția vieții pe 
Pămînt. Concomitent, ultimul expe
riment oferă o imagine despre ten
dințele cercetărilor cosmice sovie
tice, care au un caracter larg, desfă
șurat pe mai multe planuri. Ele ur
măresc nu numai studierea corpului 
ceresc cel mai apropiat nouă, Luna, 
— ci și a planetelor vecine Pămîn
tului — Marte, Venus, precum și a 
planetelor mai îndepărtate.

Studiul amănunțit al proprietăților 
fizice ale planetelor — înainte de 
toate, ale lui Venus și Marte — va 
sluji înțelegerii mai exacte a istoriei 
dezvoltării Pămîntului, va permite săi 
se răspundă la întrebarea de ce toc
mai pe Pămînt s-a putut dezvoltă 
viața, care, la rîndul ei, a contribuit 
la transformarea atmosferei și a pă
turilor exterioare ale scoarței teres
tre și la întrebarea privind posibili
tatea de a descoperi planete locuite 
în alte sisteme solare.



Canada. —■ Aproape 2 000 de femei din provincia Ontario au organizat o demonstrație împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam, pentru ocrotirea copiilor — victime ale războiului

Federale și formarea noului

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANU

Comentariul ziarului „lan Dan“ 
cu privire la propunerile americane 

in problema vietnameză
HANOI 17 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. a transmis că, la 17 mai, in 
ziarul „Nhan Dan", organul Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
a apărut un comentariu referitor la 
poziția exprimată de președintele Ni
xon în cuvîntarea radiotelevizată în 
problema vietnameză. Ziarul relevă 
că Nixon a menționat drept unul din 
„principiile esențiale" pentru rezol
varea problemei vietnameze „elimi
narea încercărilor de a se impune o 
soluție pur militară".

Președintele Nixon — se arată tn 
articol — a evitat să vorbească de 
drepturile naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez, deoarece dacă 
S.U.A. ar respecta aceste drepturi,

STOCKHOLM

Deschiderea Conferinței 
internaționale de solidaritate 

cu Vietnamul
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

La Stockholm s-a deschis cea de-a 
treia conferință internațională de 
solidaritate cu Vietnamul organi
zată de Comitetul suedez pentru 
Vietnam. La lucrările conferinței 
participă peste 250 de persoane, 
reprezentînd comitetele naționale 
de solidaritate cu Vietnamul din 
52 de țări, organizații pacifiste in
ternaționale și organizații ameri
cane care se opun războiului din 
Vietnam. De asemenea, participă 
> delegație a Frontului Național 
ie Eliberare din Vietnamul de sud 
il o delegație din Republica De- 
nocrată Vietnam.

se înțelege de la sine că ar trebui să 
retragă necondiționat din Vietnamul 
de sud. toate trupele lor și ale alia- 
ților lor. Retragerea trupelor ame
ricane este problema-cheie care tre
buie rezolvată în primul rînd.

In programul său, Nixon a abordat 
problema alegerilor generale, dar a 
refuzat să vorbească despre guver
nul de coaliție, cerind în schimb ca 
numai „persoanele și grupurile care 
sînt gata să renunțe la folosirea for
ței" să participe la alegeri, în timp 
ce trupele americane continuă să o- 
cupe Vietnamul de sud, iar armata 
sud-vietnameză rămîne intactă. A 
realiza în acest fel dreptul la auto
determinare ar însemna evident obli
garea populației sud-vietnameze să 
depună armele și să se supună ad
ministrației de la Saigon . subliniază 
ziarul.

Analiza și comparația de mai sus — 
se spune în încheierea articolului — 
permit să se constate că, în ceea ce 
privește problemele de fond, poziția 
noii administrații americane, rămîne 
neschimbată.

MALAYEZIA

Primele semne 
ale normalizării 

situației interne
KUALA LUMPUR 17 (Agerpres). — 

După ciocnirile din ultimele zile, cal
mul se restabilește treptat la Kualo 
Lumpur. Sîmbătă dimineața n-a mai 
fost semnalat nici un incident serios, 
interdicțiile de circulație au fost par
țial ridicate, iar populația a putut să-și 
părăsească locuințele pentru a-și face 
cumpărăturile cotidiene.

Ultimul bilanț al incidentelor, dat 
publicității sîmbătă, menționează că 
100 de persoane au fost ucise, 334 ră
nite ; 39 de case au fost incendiate 
și 100 de vehicule au fost distruse sau 
avariate. De asemenea, se apreciază 
că peste 600 de persoane ar fi fost 
arestate.

★
După cum anunță din Kuala Lum

pur agenția Associated Press, Tun 
Abdul Razak, adjunct al primului mi
nistru, a fost numit de regele Mala- 
yeziei în funcția de șef al „Consiliu
lui național" — organism guverna
mental suprem.

La Belgrad au continuat lucrările 
primei sesiuni a Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia a noii le
gislaturi.

Milentie Popovici a fost reales 
președinte al Skupștinei Federale. 
In funcția de vicepreședinți au fost 
aleși Marian Brețeli, Peko Dapce- 
vici, Blajo Djuricici, Miloș Minici, 
Djavid Nimani, Gustav Vlahov și 
Miloș Janko.

In cursul după-amiezii, Vecea 
Popoarelor și Vecea social-politică, 
întrunite în ședință comună, au 
ales pe noul președinte al Vecei 
Executive Federale. La propune
rea președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, în această funcție 
a fost ales Mitia Ribicici. Președin
tele noului guvern a prezentat lista 
Vecei Executive Federale în urmă
toarea componență: Aleksandar 
Grilicikov, Nikola Milianici fi Mișo 
Pavicevici — vicepreședinți, Marko 
Bulț, Draghișa Djokovici, Dușan 
Gligorievici, Toma Granfil, Trpe 
lakovlevski, Ivo Ierkici, Miriana 
Kristinici, Liubisav Markovici, Mi- 
ran Meriak, Franio Nadj, Marko 
Orlandici, Nikola Pâvletici, Blagoie 
Popov, Hakia Pozderaț, Aii Șukria 
și Izet Zubovici — membri. De ase
menea, din Vecea Executivă Fede
rală fac parte secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mirko Te- 
pavaț, și secretarul de stat pentru 
apărarea națională, Nikola Liubi- 
cici.

Prezentînd principalele obiective 
ale noului guvern, M. Ribicici a a- 
rătat că Vecea Executivă Federală 
se va preocupa de perfecționarea 
sistemului monetar și a politicii de 
credite, a sistemului impozitelor și 
devizelor, a politicii agrare, a mă
surilor de stabilizare a prețurilor și 
a pieței, în vederea ridicării nivelu
lui de trai, material și cultural al 
întregului popor. Președintele Ve
cei Executive Federale a menționat

apoi necesitatea elaborării planului 
de dezvoltare a Iugoslaviei pe peri
oada 1971—1975.

Referindu-se la activitatea noului 
guvern în problemele politicii ex
terne, vorbitorul a arătat că sar
cina de bază rămîne asigurarea 
condițiilor necesare pentru dezvol
tarea independentă a Iugoslaviei. 
Principiile de bază ale colaborării 
cu alte state, a arătat Mitia Ribi- 
cici, au fost și rămîn egalitatea în 
drepturi și respectarea independen
ței, suveranității și a integrității te
ritoriale, ca și neamestecul în trebu
rile interne ale altora. Noi rămînem 
o țară deschisă oricărei colaborări 
egale în drepturi, dar închisă pen
tru orice fel de amestec din afară.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Criza 
politică libaneză, reactualizată c 
dată cu demisia cabinetului condus 
de Rashid Karame, continuă și 
nici un element nu pare să indice 
că ea ar putea fi soluționată 
într-un viitor apropiat.

La Beirut continuă consultările 
dintre Rashid Karame și repre
zentanți ai unor organizații și 
grupări politice de orientări diver
se pentru a sonda posibilitatea for
mării unui nou guvern. Obiectul 
principal al convorbirilor, mențio
nează agențiile de presă, îl con
stituie încercarea de a se defini o 
poziție comună a acestor grupări 
față de mișcarea de rezistență pa- 
lestineană. în acest sens, se așteap
tă adunarea generală a Alianței 
tripartite, o organizație care gru
pează trei partide politice libane
ze : Falangele libaneze, Blocul 
Național și Partidul Național Li
beral,

Lansarea navei spațiale „ Apollo-10
PENTRU AZI ESTE PROGRAMATĂ

CAPE KENNEDY 17 (Ager
pres). — Oficialitățile Adminis
trației naționale pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA) au a- 
nunțat că astăzi la ora 18,49 (ora 
Bucureștiului) urmează să fie 
lansată în spațiu nava cosmică 
„Apollo-10“.

Starea echipajului este bună.
Pregătirile în vederea lansării 

cabinei spațiale „Apollo-10" au 
continuat în cursul zilei de vi

neri cu umplerea rezervoarelor 
de heliu ale „modulului lunar". 
Oficialitățile NASA au anunțat 
că în modulul de comandă al 
cabinei a fost detectată o defec
țiune la sistemul electric, care 
a fost însă remediată. De ase
menea, a fost descoperită o scă
dere a presiunii heliului în re
zervoarele „modulului lunar", 
dar și această defecțiune a fost 
remediată în foarte scurt timp.

Sesiunea
Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

LUSAKA 17 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiel, Lusaka, și-a încheiat 
lucrările sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare — Comitetul ce
lor 24 — care se desfășoară succesiv 
în diverse capitale africane. Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor gene
rale asupra problemei rhodesiene, re
prezentanții Bulgariei, Poloniei, Tan
zaniei, Etiopiei și ai altor țări au 
subliniat că întreaga responsabilitate 
pentru situația gravă existentă în 
Rhodesia, care amenință pacea și 
securitatea în această regiune a lu
mii, revine Angliei care nu a luat 
măsuri hotărîte împotriva regimului 
Ilegal al lui Smith.

în cadrul dezbaterilor s-a relevat, 
de asemenea, că situația din Rhode
sia nu poate fi examinată decît în 
contextul situației generale din sudul 
Africii unde regimurile din R.S.A., 
Rhodesia și colonialiștii portughezi, 
cu sprijinul unor țări occidentale, au 
reușit să creeze o „alianță" militară 
îndreptată spre subminarea forțelor 
progresiste din întreaga Africă. 
Luînd cuvîntul la ședința finală a 
comitetului, ministrul afacerilor ex
terne al Zambiei, E. Mudenda, și-a 
exprimat speranța că lucrările co
mitetului din capitala Zambiei, aflată 
în apropierea frontierelor cu regimu
rile rasiste, a dat posibilitate partl- 
cipanților să se convingă de hotărî- 
rea popoarelor din R.S.A., Rhodesia, 
Namibia, Angola șl Mozamblc de a 
lupta pentru libertatea și indepen
dența lor pînă la victoria f’’" A.

Ministrul a încredințai pv 'membrii 
comitetului că „Zambia va sprijini 
și pe viitor mișcarea de eliberare 
națională din Africa și va contribui 
la eliminarea definitivă a colonialis
mului de pe continentul negru".

Participanții la sesiunea Comitetu
lui celor 24 vor pleca la Dar-Es-Sa- 
laam unde vor continua lucrările a- 
cestui forum.

Comunicat in legătură cu vizita 

lui Gustav Husak in R. P. Ungară
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 

In comunicatul cu privire la vizita 
de prietenie în R. P. Ungară a lui 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, se 
arată că în zilele de 15 și 16 mai 
a avut loc un schimb de păreri 
între Jănos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Gustav Hu
sak. Reprezentanții celor două par
tide s-au informat reciproc despre 
activitatea partidelor și statelor 
lor, despre construirea socialismu
lui. Părțile au discutat posibilită
țile de dezvoltare în continuare a

relațiilor bilaterale dintre R. P. 
Ungară și R. S. Cehoslovacă și ■ 
au făcut un schimb de păreri în 
probleme importante ale mișcării 
comuniste și muncitorești. în co
municat se arată că în problemele 
discutate s-a constatat identitatea 
de păreri a celor două părți. In 
cursul convorbirilor a fost relevată 
tendința reciprocă de a dezvolta 
contactele ungaro-cehoslovace și 
colaborarea în toate domeniile.

La invitația lui G. Husak și 
O. Cernik, J. Kâdâr și J. Fock, 
vor face o vizită în Cehoslovacia.

PLENARA C. C.
AL P. C. PERUVIAN

LIMA 17 (Agerpres). — La Lima 
s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Peruvian, consacrate anali
zei situației interne din țară. Ple
nara a dezbătut probleme legate de 
înrăutățirea situației economice 
interne, creșterea costului vieții și 
sporirea șomajului. Participanții la 
lucrări au stabilit liniile directoa
re ale mobilizării maselor munci
toare pentru îndeplinirea progra
mului stabilit de cel de-al V-lea 
congres al partidului comunist 
Sarcinile concrete ale comuniștilor 
peruvieni, se subliniază în hotărî- 
rile plenarei, constau în mobiliza
rea tuturor forțelor democratice 
într-un front unic în lupta pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai și 
apărarea drepturilor celor ce 
muncesc.

agențiile 

de presă

transmit
Autoritățile peruviene au anunțat se

chestrarea unei nave nord-americane de 
peSCUÎt „Western King" care a fost surprinsă în apele 
teritoriale ale tării. Nava a fost adusă în portul 'Talara, am
basada S.U.A. din Lima fiind informată despre acest inci
dent Este pentru a treia oară în cursul acestui an cînd 
nave nord-americane de pescuit sînt sechestrate deoarece 
au pătruns în apele teritoriale peruviene. Pe de altă parte, 
agenția Associated Press relatează din Washington că Sta
tele Unite au suspendat tacit ajutorul militar și au 
simțitor ajutorul economic acordat Republicii Peru în 
de represalii pentru sechestrarea navelor de pescuit 
americane.

redus 
semn 
nord-

Concurența

pe piața textilelor
După turneul întreprins 

la mijlocul lunii aprilie, 
prin unele țări vest-euro- 
pene, ministrul comerțului 
S.U.A., Maurice Stans, se 
află în prezent în Extre
mul Orient pe un itinerar 
ce cuprinde Japonia, Hong- 
Kong, Coreea de sud și 
Taiwan, încercînd, cum 
făcuse de altfel și în Eu
ropa occidentală, să con
vingă pe principalii expor
tatori de textile să accepte 
reducerea cotelor lor de ex-

a importurilor S.U.A. de 
textile din Japonia. Fap
tul a provocat nemulțumire 
în Japonia ceea ce și-a gă
sit expresie de altfel într-o 
mare demonstrație a mun
citorilor textiliști din Tokio 
și într-o acțiune energică 
din partea parlamentului 
japonez care a adoptat în 
unanimitate o rezoluție pro- 
nunțîndu-se categoric îm
potriva propunerilor ame
ricane.

O reacție dezaprobatoare

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

IN INTERESUL DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR DE PRIETENIE 
Șl COLABORARE ROMÂNO-SOKTICE, 
ĂL CAUZEI SOCIALISMULUI SI PĂCII

rmare din pag. I)

de pe celelalte continente, pe 
za principiilor internaționalis- 
ilui socialist, ale marxism-Ieni- 
mului, a principiilor independen- 

și suveranității naționale, 
îlității în drepturi, neames- 
ului în treburile interne, întra- 
orării tovărășești și avantaju- 
reciproc. Fundamentarea rela- 

or dintre țările socialiste pe 
menea principii este, după con- 
gerea partidului nostru — ex- 
mată în nenumărate rînduri — 
misa esențială a întăririi soli- 
ității internaționaliste, a unită- 
sistemului socialist, a creșterii 
ei și prestigiului socialismului 
lumea contemporană.
aracterul fructuos al discuțiilor 
tate de conducătorii români și 
ietici pe marginea unor proble- 
de importanță majoră cu care 
:onfruntă astăzi mișcarea co
ristă și muncitorească și viața 
tică internațională, al schim- 
li de vederi care s-a rea- 
; cu privire la modul cum 
uează relațiile bilaterale — a 
irmat încă o dată cît de 
venite și de salutare sînt 
ru promovarea unor rapor- 

sănătoase între statele so- 
ste, pentru conlucrarea rodni- 
dintre partidele comuniste 

actele nemijlocite, întîlnirile

și discuțiile directe dintre condu
cători. Lărgirea contactelor, a întîl- 
nirilor pentru dezbaterea proble
melor care se ivesc în raporturile 
dintre state corespunde în modul 
cel mai profund înseși spiritului, 
caracterului și scopurilor funda
mentale ale politicii externe duse 
de partidul și statul nostru. Viața 
demonstrează că problemele care 
constituie obiectul unor păreri deo
sebite, unor divergențe în raportu
rile dintre state și partide nu se 
pot soluționa prin întreruperea 
contactelor dintre factorii de răs
pundere ai țărilor și partidelor res
pective, prin evitarea schimbului 
direct de păreri sau prin practica 
anacronică, dăunătoare, a etichetă
rilor, a învinuirilor reciproce ; un 
asemenea mod de a proceda nu 
poate duce decît la amplificarea 
divergențelor, la permanentizarea 
animozităților și încordării. Dim
potrivă, contactele, întîlnirile, 
schimbul de păreri sînt de natură 
să apropie partidele și țările, să 
ducă la estomparea și lichidarea 
unor asemenea animozități.

Militînd activ pentru dezvoltarea 
continuă a contactelor și bi și mul
tilaterale dintre state, partidul nos
tru consideră că cea mai bună cale 
pentru întărirea unității țărilor so
cialiste, pentru depășirea dificul
tăților existente în mișcarea comu-

nistă și muncitorească este clarifi
carea răbdătoare a problemelor, 
prin discutarea deschisă și sinceră 
a acestora, prin dezbaterea lor în 
spiritul unei depline egalități, al 
respectului și încrederii reciproce, 
cu dorința de a asculta și lua în 
considerare opiniile și părerile ex
primate de fiecare în parte, de a 
găsi căi și modalități de rezol
vare unanim acceptabile. Viața 
arată că asemenea discuții duc 
întotdeauna la rezultate poziti
ve, contribuie la dezvoltarea 
și lărgirea raporturilor priete
nești, atunci cînd se pornește de 
la interesele fiecărei țări în parte, 
cît și de la interesele generale ale 
socialismului și mișcării comuniste 
și muncitorești în ansamblu. Acest 
lucru a fost dovedit și de întîlni- 
rea din martie de la Budapesta a 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, în cadrul căreia s-a 
ajuns la concluzii și hotărîri co
mune în legătură cu dezvoltarea 
colaborării militare dintre țările 
noastre; el a fost confirmat și de 
recenta sesiune C.A.E.R. de la Mos
cova care a adoptat o serie de ho
tărîri pentru perfecționarea conlu
crării economice a țărilor socialiste 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

S-a demonstrat încă o dată, și 
cu prilejul recentei vizite în 
U.R.S.S., că atunci cînd se abor

dează în acest spirit problemele, 
se pot găsi căi pentru depășirea 
unor dificultăți, se poate ajunge la 
rezultate utile, se obțin progrese 
reale în dezvoltarea bunelor ra
porturi între țări și partide. Pe 
acest drum, partidul nostru este 
hotărît să acționeze cu toată fer
mitatea și în viitor, înscriindu-și 
contribuția sa constructivă la re
facerea unității dintre țările socia
liste, la depășirea neînțelegerilor 
existente în mișcarea comunistă și 
muncitorească, la întărirea conti
nuă a coeziunii acestei uriașe forțe 
a contemporaneității, de care de
pinde într-o măsură hotărîtoare în
făptuirea idealurilor de progres și 
pace ale întregii omeniri.

Opinia publică din țara noastră 
a apreciat în mod deosebit vizita 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer în Uniunea 
Sovietică, salutînd cu satisfacție 
rezultatele ei pozitive; poporul 
nostru consideră că această vizită 
reprezintă un aport de seamă la 
dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor de prietenie româno-sovie- 
tice, a colaborării dintre cele două 
țări și partide, fiind convins tot
odată că ea corespunde interese
lor generale ale socialismului, cau
zei unității țărilor socialiste și 
clasei muncitoare internaționale, 
intereselor securității și păcii în 
lume.

Președintele Tito a vizitat Târgul in
ternațional agricol de la Novi Sad. La Pavi- 
lionul României, președintele Tito și persoanele care-J înso
țeau au fost întîmpinați de directorul pavilionului, loan 
Mureșanu. In timpul vizitei, președintele R.S.F.I. s-a inte
resat, printre altele, de performanțele tractorului pe șenile 
„S-651-SL".

Un acord cu privire la colaborarea din
tre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană în domeniul științe
lor medicale și ocrotirii sănătății pe perioada 1969—1970 
a fost semnat la Berlin. Acordul prevede în special colabo
rarea în domeniul gerontologiei, igienei comunale și me
dicinii muncii.

Un protocol cu privire la lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului mixt bulgaro- 
frOnCeZ de colaborare economică și industrială, creat în 
conformitate cu acordul dintre Bulgaria și Franța pe anul 
1968, a fost semnat la Sofia. Agenția ’ B.T.A. precizează 
că protocolul prevede o extindere a colaborării economice 
dintre cele două țări.

Acordul cu privire la salvarea și trimi
terea în patria de origine a cosmonauților 
aflați în dificultate a fost înregistrat ca document 
al O.N.U., după ce el a fost semnat de peste 60 de țări, 
a anunțat secretariatul O.N.U.

Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va face o vizită oficială de prietenie 
în Afganistan, la sfîrșitul lunii mai, anunță agenția TASS

Guvernul grec a hotărît să reintegreze 
în funcții un număr de funcționari do grad 
inferior și mijlociu, concediați după instaurarea actualului 
regim în aprilie 1967.

Cancelarul R. F. a Germaniei, Hiesin
ger, a sosit sîmbăîă în Japonia într o vizitâ 
oficială de cinci zile. Duminică, cancelarul Kiesinger pleacă 
la Tokio, unde urmează să aibă convorbiri oficiale cu pri
mul ministru, Eisaku Sato.

port în S.U.A. la produsele 
acestei ramuri. De aseme
nea, Stans a propus întru
nirea la Geneva în 1970 a 
unei conferințe Internațio
nale a statelor producă
toare de textile, sub auspi
ciile GATT, în vederea in
stituirii unui control inter
național al exporturilor de 
textile.

Ministrul american a ca
lificat drept „decepționant" 
rezultatul negocierilor avu
te timp de două zile la 
Tokio. „Oficialitățile japo
neze — arată „Washington 
Post" — remarcînd răceala 
cu care țările vest-europe- 
ne au primit propunerile 
americane, au declarat că 
Japonia le consideră îngro
pate deja". Stans însă a 
declarat că „neluarea în 
seamă de bunăvoie a aces
tor propuneri în curs de un 
an va duce la limitarea 
drastică de către Congresul 
american a importurilor a- 
mericane de textile din 
aceste țări". Stans a ară
tat că S.U.A. ar considera 
politica sa protecționistă 
ca fiind de „imensă impor
tanță". Guvernul japonez 
consideră propunerile res
trictive americane, avan
sate sub o formă ulti
mativă, ca neavînd nici un 
fel de justificare de ordin 
economic.

Ministrul american a de
clarat oficialităților japo
neze că S.U.A. nu-și pot 
permite la infinit luxul de 
a avea cu Japonia o balan
ță comercială deficitară în 
valoare de peste un miliard 
dolari anual și că peste a- 
cest fapt s-ar putea trece 
cu vederea numai în cazul 
în care guvernul de la To
kio ar lua măsuri adecvate 
pentru accelerarea penetra
ției capitalului american 
în economia niponă și, în 
special, în industria auto
mobilelor. Japonezii, a de
clarat ministrul american, 
au „primit cu înțelegere" 
noua propunere „fără însă 
a-și lua un angajament 
concret", cîștig apreciat de 
presa americană a fi egal 
cu zero.

Fără a se aștepta înche
ierea turneului ministrului 
Stans, în Congresul ameri
can a și fost depus un pro
iect de lege pentru reduce
rea cu 35 de milioane dolari

au avut măsurile protection 
niște americane și în cele
lalte țări vizitate de Stans. 
Deși Stans, după cum scrie 
ziarul american citat, „i-a 
avertizat pe sud-coreeni că 
S.U.A. nu sînt dispuse să 
aștepte prea mult timp re
zolvarea acestei probleme", 
el n-a obținut mai mult 
decît promisiunea de a 
continua convorbirile în a- 
ceastă problemă. Ministrul 
comerțului de la Seul a 
declarat însă că „pentru 
economia Coreei de sud se 

- pune în prezent cu acuitate 
problema nu a limitării, ci 
a majorării exporturilor a- 
cestui produs". Ministrul a- 
merican a răspuns acestei 
pretenții declarînd că „pro
blema exporturilor de tex
tile către S.U.A. nu va for
ma un subiect ce se poate 
negocia, nici cu Coreea de 
sud, și nici cu vreo altă 
tară".

Reacțiile defavorabile la 
propunerile americane nu 
s-au stins încă nici în Eu
ropa occidentală. Astfel, în 
presa americană ministrul 
economiei vest-german este 
citat ca declarînd că „aces
te propuneri pot duce la o 
periculoasă confruntare (în
tre țările vest-europene) cu 
țările asiatice exportatoare 
de textile". La rîndul său, 
ministrul de externe al 
Franței, Michel Debre, a 
declarat că în cazul în care 
țările asiatice vor exporta 
mai puține produse textile 
în S.U.A., acestea vor în
cerca să-și găsească piețe 
de desfacere în Europa de 
vest, fapt considerat a pre
zenta un pericol pentru in
dustria textilă a țărilor din 
această zonă geografică.

La începutul săptămînil 
viitoare, Stans urmează a 
se întoarce la Washington 
și a raporta asupra rezul
tatelor turneului său. Ră
mîne de văzut dacă „mă
surile drastice" anunțate de 
ministrul american vor fi 
sau nu luate de către 
S.U.A. șl mai ales dacă 
vor fi puse în aplicare în 
acest moment, cînd parte
nerii comerciali ai S.U.A., 
lezați de aceste măsuri, 
sînt hotărîți să răspundă 
cu aceeași monedă față de 
produsele pe care le im
portă din Statele Unite.
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