
COMUNICATUL
ședinței plenare 

a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

în ziua de 21 mai a.c. a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. La lucrările plenarei au participat, 
ca invita{i, membri ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, președinți ai 
comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, șefi ai Secțiilor C.C. al P.C.R., 
membrii Colegiului Central de partid, primi- 
secretari ai comitetelor județene de partid, 
conducători ai unor instituții centrale de 
stat, ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai Frontului Unității Socialiste, ai consilii
lor oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, redactori șefi ai pre
sei centrale.

Plenara a avut următoarea ordine de zi i 
Activitatea delegației de partid și guver

namentale române la sesiunea a XXIII-a, 
specială, a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc ;

Cu privire la Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncitorești;

Convocarea, normele de reprezentare și 
ordinea de zi a celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

La primul punct al ordinii de zi, plenara 
a ascultat informarea prezentată de tova
rășul Gheorghe Rădulescu cu privire la lu
crările și hotărîrile recentei sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc și la 
activitatea desfășurată1 la această sesiune 
de către delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România.

Plenara a dat o înaltă apreciere și a 
aprobat în unanimitate activitatea delega
ției române conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

F3'nara a aprobat în unanimitate docu- 
menicle adoptate Ia această sesiune și a dat 
sarcină Consiliului de Miniștri să ia măsurile 
corespunzătoare. Plenara a subliniat că lu
crările sesiunii, documentele adoptate cu 
acest prilej constituie o contribuție impor
tantă la adîncirea colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice dintre statele 
membre ale C.A.E.R., la perfecționarea acti
vității Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc pe baza principiilor internaționalis
mului socialist, egalității depline în drep

turi, respectării suveranității și intereselor 
naționale, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești. Plenara a apreciat că re
zultatele sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc evidențiază încă o dată im
portanța pe care o are discutarea probleme
lor de interes comun între conducerile de 
partid și de stat ale țărilor socialiste în spi
ritul încrederii, stimei și respectului reci
proc, al preocupării pentru întărirea priete
niei și unității.

Plenara a reafirmat hotărîrea Partidului 
Comunist Român și a guvernului Republicii 
Socialiste România de a milita și în viitor 
pentru dezvoltarea colaborării economice și 
a cooperării în producție, știință și tehnică 
cu țările membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cu toate țările socialiste, 
în interesul progresului economic și social 
al fiecărei țări, al dezvoltării sistemului so
cialist mondial.

în același timp, România va dezvolta în 
continuare legăturile sale economice cu cele
lalte state, indiferent de orînduirea lor so
cială, pe temelia normelor de relații interna
ționale promovate de partidul comunist și 
guvernul român.

La al doilea punct al ordinii de zi, ple
nara a ascultat informarea tovarășului Paul 
Niculescu-Mizil cu privire la participarea 
Partidului Comunist Român la pregătirea 
și la lucrările Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești.

Plenara a aprobat în unanimitate activi
tatea depusă și măsurile întreprinse de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în legă
tură cu participarea Partidului Comunist 
Român la pregătirea acestei consfătuiri, 
precum și activitatea delegației P.C.R. la 
lucrările Comisiei pregătitoare care s-au 
desfășurat la Budapesta și Moscova.

Comitetul Central a hotărît ca Partidul 
Comunist Român să participe la Consfătui
rea internațională a partidelor comuniste 
și muncitorești care va începe la 5 iunie anul 
curent și a stabilit delegația sa la această 
consfătuire, alcătuită din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, con
ducătorul delegației, Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
Gheorghe Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Mihai Dalea, secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Ștefan Voicu, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Vasile Vlad, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a examinat proiectul documen
tului intitulat ,,Sarcinile luptei împotriva 
imperialismului în etapa actuală și unitatea 
de acțiune a partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor antiimperialiste“. 
Ea a dat mandat reprezentanților Partidu
lui Comunist Român să exprime punctul de 
vedere al C.C. al P.C.R. asupra acestui do
cument și să acționeze pentru îmbunătă
țirea lui, pentru ca documentul ce va fi 
adoptat la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești să 
oglindească pozițiile comune ale partidelor 
frățești și să contribuie la cauza unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

Plenara a analizat propunerile Comite
tului Executiv, al. C.C. al JP.C.R., prezentate 
de tovarășul Virgil Trofin cu privire la con
vocarea, normele de reprezentare și ordi
nea de zi a celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Plenara a 
adoptat în unanimitate hotărîrea cu privire 
la convocarea Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român la data de 
4 august 1969.

în cursul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii: Gheorghe Pană, Alexandru 
Boabă, Mihai Telescu, Valter Roman, Ri
chard Winter, Bujor Almășan, Kiraly Ca
rol, Alexandru Bîrlădeanu, Gheorghe Pe
trescu, Constantin Pîrvulescu, Aurel Duca, 
Gheorghe Gaston Marin, Fazekas Ludovic, 
Mihai Roșianu, Alexandru Sobaru, Ion Co- 
man, Barbu Zaharescu, Iosif Uglar.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

HOTARÎRE 
cu privire la convocarea 
celui de-al X-lea Congres 

al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, întru

nit în ședință plenară în ziua de 21 mai a.c., hotărăște :
Convocarea la data de 4 august 1969 a celui de-al X-lea 

Congres al Partidului Comunist Român, cu următoarea or
dine de zi:

1. Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea 
P.C.R. în perioada dintre Congresul al IX-lea și Congresul al 
X-lea al P.C.R. și sarcinile de viitor ale partidului.

— Raportor tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
> 2. Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comu

nist Român privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 
1976—1980.

— Raportor tovarășul ION GHEORGHE MAURER.
3. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
— Raportor tovarășul CONSTANTIN PÎRVULESCU.
4. Modificările ce se propun a fi aduse Statutului Parti

dului Comunist Român.
— Raportor tovarășul VIRGIL TROFIN.

5. Alegerea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și a Comisiei Centrale de Revizie.

In vederea alegerii de delegați pentru Congresul partidului 
se stabilește următoarea normă de reprezentare: un delegat la 
1 000 membri de partid, luîndu-se ca bază efectivul partidului la 
31 mai 1969.

Delegații pentru congres vor fi aleși la conferințele extra
ordinare ale organizațiilor de partid județene și a municipiului 
București.

Plenara a dat mandat Comitetului Executiv să elaboreze te
zele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea al P.C.R., 
precum și proiectul de directive privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980, care vor fi supuse dezbaterii tutu
ror organizațiilor de partid, opiniei publice.

Pe baza concluziilor ce se vor desprinde din dezbaterea te- 
zelor și a proiectului de directive, Comitetul Central al partidului 
va definitiva documentele ce vor fi supuse Congresului al X-lea 
al P.C.R.

La uzinele „Republica' din Capitală, 
laminorul de 6 țoii întregește din 
plin profilul acestei importante între

prinderi a industriei metalurgice 
Foto : M. Andreescn
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Zfo nucleu de energie
și putere creatoare

De sus, dinspre 
munte, de acolo de 
unde Bîrzava pătrunde 
în oraș, un bulevard 
larg pornește alături 
de rîu, coborînd parcă 
din trecut în prezent, 
de la așezarea veche, 
montană, spre lunca 
tot mai largă a Bîrza- 
vei, spre noile cartiere, 
spre noua gară — fan
tezie de beton și sti
clă — Reșița-Nord. 
Dealuri domo ale, cu 
nume vechi, se ridică 
de o parte și de alta. 
Pe culmea unuia se 
înalță releul de tele
viziune, pe altul sînt 
înfipți pilonii funicu- 
larului care traversea
ză orașul pe o magis
trală aeriană. Dealu
rile nu sînt aici ele
mente ale peisajului, ci 
niște personaje care 
participă, s-ar putea 
spune, la viața trepi
dantă a orașului.

Parcurg marele bu
levard înfrățit cu Bîr
zava și în momentul în 
care mașina trece po
dul din centrul ora
șului, însoțitorul meu, 
inginerul Dumitru 
Victor, vicepreședinte 
al Consiliului popular 
municipal, îmi spune:

— Am trecut din Re
șița Montană în Reșița 
Română. Dar numai 
localnicii mai cunosc 
aceste denumiri, iar
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Ăî ...ț localnicii au rămas o 

vni.'n nvitrito

chiar pentru șoseaua 
care apoi urcă spre 
munte, spre Văliug 
sau Secu. Și totuși, 
de la Laurențiu Grădi
nara, șeful noii gări 
Reșița-Nord, aflu că 
în numai 24 de ore 
4 200 de vagoane-mar- 
fă intră și ies, deci, 
aproximativ trei va
goane pe minut vin și 
pleacă din Reșița. Se 
adaugă la acestea 30 
de trenuri de călă
tori care transportă a-

Reportaj 
din Reșița 

de Paul 
DIACONESCU

Za Combinatul

siderurgic

minoritate...
— Cum, adică o mi

noritate ?
— Pentru că au ve

nit foarte mulți.
Reșița e departe de 

a se putea numi o 
„cruce" a drumurilor, 
pentru că nu e un nod 
de circulație așezat la 
întretăierea unor ape, 
sau munți, sau ținu
turi. Dimpotrivă,. este 
un „punct terminus" 
pentru calea ferată ți

proximativ 15 000 de 
oameni pe zi.

Reșița — „punct ter
minus" ? Atunci cum 
se explică această vie 
circulație, această miș
care demografică in
tensă 7 Prin faptul că 
Reșița este un nod al 
siderurgiei românești, 
un punct de întretă
iere a unor mari efor
turi industriale, ba 
chiar, trebuie să recu- ' ficuri' 
noaștem în fața docu
mentelor istorice, un 
„punct primus" — 
punct inițial al side
rurgiei și metalurgiei 
noastre.

Am în față un docu
ment fotografic unic 
în țară și, desigur, ra- 
rissim în lume : 40 de 
boi albi, înjugați doi 
cîte doi într-un șir 
nesfîrșit, trag un car 
imens pe care se află o 
imensă mașinărie nea
gră — prima locomo
tivă fabricată în Ro-

mânia, la Reșița, în 
1871—1872, în drum 
spre Oravița, cea mai, 
apropiată stație de 
cale ferată în acea 
vreme. Pe lingă boi, 
țărani îmbrăcați în alb 
și negru, portul mun
tenesc din partea locu
lui, vechi din vremea 
dacilor, pocnesc din 
bice sub soarele pu
ternic al unei veri de 
acum aproape un se
col. E atîta mișcare 
în acest instantaneu 
fotografic, și atîta for
ță, încît ai senzația 
că te afli, de fapt, în 
fața unei imagini sim
bolice care prefigura 
trăsăturile esențiale 
ale Reșiței de azi: 
mișcarea și energia.

Intr-adevăr, Reșița 
nu este numai un nod 
de intensă circulație 
umană și materială, ci 
o sursă, un epicentru 
al mișcării și energiei. 
Dintr-un bilanț alcă
tuit în primul trimes
tru al acestui an reiese 
că pe magistralele de 
oțel ale țării aleargă 
peste 1 700 000 de cai 
putere creați la Reși
ța numai în acest de
ceniu (locomotive Die- 
sel-electrice și Diesel- 
hidraulice, fără a mai 
socoti vechile „Paci- 

cu aburi). Iar 
pe magistralele electri
ficării circulă fulge
rele albastre ale celor 
peste 1 000 megawați 
produși de turboagre- 
gatele fabricate de re- 
șițeni.

Această uriașă sursă 
de mișcare și energie 
se numește U.C.M.R. 
— Uzina constructoare 
de mașini-Reșița, ea 
însăși supusă acele-

Galați

LUCRĂRI
ÎN AVANS FATĂ 

DE PLAN
Constructorii celui de-al 
doilea turnai de 1 700 mc al 
Combinatului siderurgic de 
la Galați au terminat monta
jul conductei inelare de la 
gîtul furnalului, închiderile de 
la casa furnalului și hala de 
turnare. Lucrările se află în 
avans cu o lună față de 
plan. Și celelalte lucrări ce 
se efectuează la acest im
portant obiectiv industrial se 
află într-un stadiu înaintat 
de execuție, ceea ce va per
mite constructorilor să pre
dea furnalul producției cu 
cel puțin o lună înainte de 
termenul stabilit.

(Agerpres)

(Continuare 
în pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
® FLUXUL INITIATIVE! 
ÎN ACTIVITATEA DE 
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• PRĂSITUL LA TIMP 
PREVINE PIERDEREA U- 
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Bilanț fructuos 
in industria 

județului Bihor
în cinstea celei de-a 25-a 

aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al X-lea al 
partidului, lucrătorii din indus
tria județului Bihor obțin re
zultate tot mai bune în reali
zarea sarcinilor de plan.

în cele patru luni, industria 
județului a îndeplinit indica
torul producției globale în 
proporție de 103,6 la sută, rea- 
lizînd un plus de producție de 
65,9 milioane lei. Față de 
aceeași perioadă a anu
lui trecut, volumul produc
ției industriale a județului a 
sporit cu 14,2 la sută, ceea ce 
în cifre absolute reprezintă o 
creștere de 235 milioane lei. 
Contribuția cea mai de preț la 
aceste rezultate au adus-o co
lectivele de la întreprinderea 
„Metalica", fabrica de blănuri 
„1 Mai“, centrala electrică de 
termoficare și alte unități, care 
de la începutul anului pînă 
la 20 mai a.c. au produs peste 
plan 18 000 tone lignit, 117 
tone construcții metalice, 5 600 
mp țesături bumbac, 13 900 
perechi încălțăminte, 86 tone 
unt, și alte produse.

Succese deosebite s-au în
scris și în respectarea sarcini
lor contractuale la export, prin 
îndeplinirea planului pe 4 luni 
în proporție de 109,7 la sută, 
livrîndu-se în plus mărfuri în 
valoare de aproape 25 mi
lioane lei.

LA DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
romăno-polone, 

LA CAUZA SOCIALISMULUI SI PĂCII 
J

multilaterale dintre conducătorii 
de partid și de stat din țările so
cialiste, rezultatele pozitive pe care 
asemenea întîlniri — bazate pe do
rința sinceră de a discuta construc
tiv, de a dovedi receptivitate față de 
părerile exprimate de o parte sau 
alta, pe strădanii comune de 
a ajunge la concluzii unanim ac
ceptabile — le pot avea pentru evo
luția sănătoasă a relațiilor dintre 
țările socialiste, pentru amplificarea 
colaborării dintre ele, pentru uni
tatea și coeziunea întregului sistem 
socialist. Numai pe calea discuții
lor purtate în acest spirit se poate 
deschide perspectiva depășirii ne
înțelegerilor, a dificultăților tem
porare existente în relațiile dintre 
unele state socialiste, se pot asi
gura apropierea punctelor de ve
dere ale partidelor și țărilor res
pective, întărirea colaborării și 
prieteniei dintre ele, unitatea lor 
în cadrul sistemului mondial so
cialist și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Este 
demn de relevat faptul că asupra 
unor asemenea concluzii și-au ex
primat acordul — în cadrul con- 
vorbiriloi’ româno-poloneze — am
bele delegații.

Spiritul deschis, sincer și tovără
șesc în care conducătorii de partid 
și de stat români și polonezi au a- 
bordat atît problemele pri
vind relațiile bilaterale,. cît și 
o serie de probleme ale vie
ții internaționale actuale și mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
schimbul larg de vederi efectuat 
în legătură cu mersul construcției 
socialiste în cele două țări, cu pre-

Constantin MITEA

Opinia publică din țara noastră 
a urmărit cu viu interes desfășu
rarea vizitei în Republica Populară 
Polonă a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
și a celorlalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, au fost oaspeții par
tidului și poporului polonez în zi
lele de 19 și 20 mai a.c. Rezultatele 
vizitei — consemnate în Comuni
catul publicat în presa de ieri — 
au fost primite cu satisfacție de 
toți cetățenii patriei noastre care 
militează activ pentru dezvoltarea 
unor strînse legături prietenești cu 
Polonia populară, pentru relații în
temeiate pe încredere, stimă și 
respect reciproc cu toate țările so
cialiste.

Desfășurată la numai cîteva zile 
de la vizita făcută în Uniunea So
vietică, la puțin timp de la sesiu
nea de la Moscova a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și de Ia 
consfătuirea de la Budapesta a ță
rilor socialiste membre ale Organi
zației Tratatului de la Varșovia, re
centa vizită făcută de delegația ro
mână în Republica Populară Po
lonă a relevat încă o dată utilita
tea întîlnirilor și contactelor bi și

Telegramă
Cu prilejul zilei naționale a Norvegiei, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis 
o telegramă de felicitare regelui Norvegiei, Olav al V-lea.

în răspunsul său, regele Norvegiei a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România sincere mulțumiri 
pentru felicitările și bunele urări care i-au fost adresate. (Continuare în pag. a V-a)

jif-
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Fluxul inițiativei
in activitatea de partid

din uzinăCastel
original

Foto : AgerpreuSediul administrativ județean din orașul Slobozia

FAPTUL'
DIVERȘI
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Un castel miniatural, lucrat 
în stil baroc, avînd numeroase 
turnuri, coloane si bolti si fiind 
înalt de aproape un metru, 
constituie. într-adevăr. o piesă 
de mare raritate — mai ales 
atunci cînd este construit în 
întregime din... timbre. Această 
originală operă de artă aparține 
consilierului juridic Hajdu De- 
zideriu din orașul Miercurea 
Ciuc. Folosind cîteva mii de 
timbre poștale, constructorul a 
alcătuit fiecare element al cas
telului din mărci stampilate, 
de valori, mărimi si culori di
ferite. întreaga „construcție" 
s-a realizat în timp record — 
un an de zile.

într-un
picior

La Fabrica de produse lactate 
din Sighișoara, unul dintre sa- 
lariati — Ludovic Simon — a 
închis. într-o seară, capacul 
unei vane în care se găsea 
smîntînă. A închis el capacul, 
dar (din neatenție) a louit cu 
piciorul robinetul de evacuare 
la canal. Si a plecat liniștit. 
Nu se știe cum si-a petrecut el 
noaptea. Ceea ce se știe însă 
este că toată noaptea au curs 
la canal... 1 900 kg de smîntînă, 
Asa se face că a dat cu pi
ciorul la zeci de mii de lei. 
Plătește pînă o să iasă untul...

S-au întrecut
cu gluma

Deși întîmplarea este tardivă, 
o consemnăm totuși pentru 
ranchiuna revoltătoare Pe care 
o dovedește. în martie, o fetiță 
din Copăcioasa (Gorj) a suferit 
un accident care impunea o 
grabnică intervenție chirurgi
cală. Asistenta medicală Nata
lia Ivan, din comună, a anun
țat spitalul din 
mal apropiat, 
avem benzină" 
lapidar medicul 
telefonat la serviciul de sal
vare din Tg. Jiu. Același re
zultat : „Nu avem nici o ma
șină". O nouă intervenție la 
Tg. Jiu (de data aceasta la co
mitetul județean de nartid) a 
facilitat transportarea fetitei la 
spital. Rezultatul ? în timp 
ce fetița a fost salvată, sal
vatoarea ei — asistenta me
dicală — era lovită crunt: Di
recția sanitară județeană o re
trograda pe 3 luni și o detașa 
(pe aceeași perioadă) în co
muna Mușătesti. la cealaltă ex
tremitate a județului. Motivul ? 
„Indisciplină" ! Cine sînt ran- 
chiunoșii ? Ei vor găsi vreo... 
salvare ? Nu merită.

Cărbunesti. cel 
„Imposibil, nu 
— i-a răspuns 

de gardă. A

Judecată
la rece

se-n-am intrat bine în 
căldurilor și restauran-

Nici 
zonal 
tele din Capitală au si început 
să resimtă lipsa de gheată. 
La restaurantele-grădină (vezi 
‘.Miorița") a rămas berea ne- 
vîndută. La mese se distribuia 
cite un bot de gheată, mai mult 
o părere, de parcă ar fi fost 
adus de la Polul nord. Cum lu
crează fabricile de gheată din 
Capitală — escamotînd cere
rea populației ? La o aseme
nea dovadă de neorînduială nu 
poți rămîne rece. Dimpotrivă, 
te trec toate căldurile.

Ar fi
pe drept

întreținerea însămîntărilor 
este o problemă la ordinea zi
lei. între operațiile de mare 
stringentă, irigarea culturilor 
preocupă în mod deosebit. Din 
păcate nu peste tot. Pe rampa 
Uzinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște se „odihnesc", în bă
taia soarelui. 39 de instalații 
de aspersiune a apei. Care 
este motivul ? Aspersoarele cu 
pricina — în valoare de 2,7 mi
lioane Iei — comandate si a- 
chitate de Direcția generală a 
aprovizionării tehnice și ma
teriale din U.N.C.A.P.. nu au 
fost ridicate de beneficiari. 
Ce se așteaptă ? Se speră 
cumva în binefacerile ploilor ? 
Deocamdată „plouă" cu locații. 
Cu sancțiuni nici nu burează I

Există, în munca de partid, un 
dialog continuu al experiențelor și 
inițiativelor care întrunește, în- 
tr-un singur tot, capacitatea și vo
ința de acțiune. Care sînt sensurile 
acestui dialog într-o mare întreprin
dere ? în ce măsură raporturile din
tre comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază contribuie la 
extinderea „noului" ?

Combinatul de îngrășăminte chi
mice și azotoase din Piatra Neamț, 
în fapt, pentru comitetul de partid, 
conducerea și îndrumarea competen
tă au însemnat, în. cele șase luni de 
la alegerea sa, cîteva acțiuni impor
tante, îndreptate mai ales în direc
ția îmbunătățirii stilului de muncă 
al birourilor organizațiilor de bază, 
în pregătirea și desfășurarea adună
rilor generale și întărirea organiza
țiilor de partid. A fost întreprins, 
în acest sens, un studiu asupra posi
bilităților de creștere a rîndurilor 
organizațiilor de partid, de îmbu
nătățire a muncii de educare comu
nistă a noilor membri de partid, a 
activului fără de partid. Notabilă ca 
inițiativă a fost, de asemenea, con
stituirea de către comitetul de partid 
a unor colective care să îndrumeze 
birourile organizațiilor de bază în 
privința metodologiei activității, cu 
scopul creșterii eficienței acesteia.

La comitetul de partid, orientarea 
planurilor, referatelor, studiilor, re
partizarea sarcinilor vădesc o înțele
gere clară a misiunii ce revine co
mitetului de a interveni activ în pro
blemele esențiale ale combinatului. 
Să urmărim, așadar, drumul acestor 
inițiative...

„Punctul de rezistență" al oricărei 
întreprinderi, cu deosebire al uneia 
de industrie chimică, este calitatea 
producției. Nu este referat, raport, 
Informare, prezentată în ședințele de 
birou sau în plenarele comitetului 
care să nu fi atras atenția asupra 
nemulțumitoarei calități a unor „șar
je" de îngrășăminte. Neajunsuri to
tuși persistă. Care este cauza ?

Ultimul cuvînt, cel hotărîtor, în 
respectarea parametrilor calitativi, 
îl au secțiile numite „îngrășămînt". 
Aici se finalizează producția. Aici 
au frecvența cea mai mare și defi
ciențele la care, repetat, se referă 
comitetul de partid. Sînt însă ele 
dezbătute, și de către organizațiile 
de bază ? Acele „semnale" emise de 
comitetul de partid ajung pînă aici ?

în luna ianuarie a acestui an, or
ganizația de partid din secția „în
grășămînt zi" își propusese să dis
cute despre felul în care comuniștii 
(majoritatea organizației este alcă
tuită din lăcătuși) se ocupă de asi
gurarea unor reparații prompte și de 
bună calitate la instalațiile secției. 
„Nu e oportună tema", a intervenit 
comitetul de partid, indicînd o dez
batere despre calitatea produselor 
destinate exportului. Organizația de 
bază a procedat în consecință. Cum 
a discutat însă ? Biroul a întocmit 
la repezeală o informare laudativă, 
fără nici o referire la îndatoririle 
comuniștilor, ale organizațiilor de 
masă etc. și a supus-o adunării. 
Declanșate de un asemenea „ton", 
dezbaterile s-au redus la cîteva pro
puneri cu caracter tehnic și totul 
s-a „finalizat" într-un plan de mă
suri cu 3 obiective strict tehnologice.

Ce s-a întîmplat în cazul acesta 
cu recomandarea făcută de comitetul 
de partid î Nesprijinită de chiar cei 
ce au emis-o, indicația nu a depășit 
stadiul de... indicație.

în organizația de bază de la 
schimbul de zi al secției de amo
niac, discutăm cu secretarul ei, tov. 
Pavel Manolache. Organizația de 
partid are pe agenda sa preocupări 
interesante: folosirea intensivă a 
timpului de lucru, reparații1 de bună 
calitate etc. Așadar, o aplecare 
mai atentă către locul și rolul co
munistului în procesul de producție. 
Și, totuși. în secții există încă aba
teri de la disciplina tehnologică, în
treruperi în funcționarea utilajelor 
cauzate de avarii, absențe nemoti
vate. Cum se explică discrepanța 
dintre preocupările oportune ale or
ganizației de bază și „realitățile" sec
ției? Răspunsul ni-1 dau metodele de 
muncă folosite. Mai întîi, lipsa acelei 
viziuni limpezi a faptului că la ma
rile acțiuni trebuie să concure în
treaga organizație. „Fiecare om 
are sarcini de partid precise", ni se 
spune. Și. astfel, aflăm cum unui 
muncitor ungător i s-a „trasat sar
cina de partid" să... asigure ungerea 
utilajelor la secția amoniac, altui 
comunist i s-a încredințat „datoria 
de a asigura secția cu lucrări de 
bună calitate și la timp" etc., 
ceea ce, de fapt, nu este altceva de
cît repetarea obligațiilor strict pro
fesionale și nicidecum răspunderi 
politice-obștești. Se resimte, de ase
menea, lipsa muncii de perspectivă. 
Simptomatic e modul în care biroul

organizației de bază se ocupă de în
drumarea pregătirii profesionale, 
domeniu în care și-a propus... să 
delege un membru de partid în co
misia de examinare. Nu ar fi fost 
utile măsuri de ajutorare a cursanți- 
lor în pregătirea lor, de control pe 
parcurs ?

O explicație a anomaliilor stilului 
de muncă al biroului acestei organi
zații de bază ar fi și lipsa de ex
periență a secretarului. Dar din a- 
ceastă organizație de bază face parte 
și un membru al comitetului de par
tid pe combinat, tovarășul Constan
tin Sbîrcea. în ce măsură, prin el, 
prin contribuția lui efectivă, măsurile 
stabilite de comitetul de partid, ini
țiativele lui, ajung pînă aici și se 
înfăptuiesc ? Ne-a relatat că parti
cipă la adunările generale ale aces
tei organizații, la unele ședințe de 
birou, unde își spune părerea „atunci 
cînd aceasta îi este solicitată". Con
cluzia ? Simplul act de prezență a 
membrului comitetului de partid nu 
este de natură să ducă la îmbunătă
țirea muncii organizației de bază.

La sugestia comitetului de partid, 
multe dintre organizațiile de baza

Un element important
al stilului de muncă

din combinat au pus în discuția ple
nului comuniștilor tematica și modul 
de desfășurare a adunărilor gene
rale. Privită în contextul unor pre
ocupări de perfecționare a stilului de 
muncă, inițiativa este valoroasă. A- 
plicarea ei însă a plătit un greu tri
but formalismului. Neajutate con
cret de către comitetul de partid, 
multe adunări generale s-au li
mitat la „prelucrarea" aridă a in
strucțiunilor privind modul cum tre
buie să^se desfășoare o adunare gene
rală, fără să tragă concluzii practice 
pentru propria activitate, fără să pri- 
lejuiască un schimb de opinii 
destinat a duce la îmbunătățirea sti
lului de muncă al organizației.

Dar insuficientul sprijin acordat 
birourilor organizațiilor de bază de 
către membrii comitetului de partid 
a fost oare singura cauză a aplicării 
parțiale a acestei inițiative ? Discu- 
tînd cu secretari ai organizațiilor de 
bază din combinat, aflăm un lucru 
sugestiv : pentru multe dintre orga
nizațiile de bază, pentru multe bi
rouri, tema aceasta, stabilită de co
mitetul de partid să fie 
la o anumită dată, nu 
nicidecum imperativul 
stringent. Este ceea ce 
tovarășul Petre Neacșu,
organizației de bază de la secția de 
aparate de măsură și control: „în 
luna martie, noi ne propusesem să 
analizăm activitatea sectorului de 
mecanică fină pentru asigurarea pie
selor de schimb de bună calitate. Pen
tru noi, aceasta e o problemă de pri
mă importanță, de care depinde acti
vitatea întregii secții : buna funcțio
nare a aparatelor de măsură și con
trol. Comitetul de partid a indicat 
însă să discutăm atunci despre felul 
cum sînt pregătite și se desfășoară 
adunările generale. Am îndeplinit 
indicația care. în ceea ce ne privea.

dezbătută 
reprezenta 
cel mai 
ne spune 
secretarul

putea fi realizată și mai tîrziu. Cît 
despre activitatea sectorului de me
canică fină, ea a constituit tema adu
nării generale din luna aprilie".

Iată, așadar, efectele negative ale 
unei îndrumări nediferențiate. Deci, 
unul dintre termenii, acestui dia
log între comitetul de partid și 
birourile organizațiilor de bază — 
traducerea în fapt a inițiativelor 
care pornesc de la comitetul de 
partid — întîmpină aici unele obsta
cole, a căror înlăturare este impe
rios necesară. Ce se întîmplă însă cu 
inițiativele care pornesc de la birou
rile organizațiilor de bază ? Ajung 
ele pînă la comitetul de partid spre 
a fi supuse dezbaterii acestuia și 
a căpăta drept de largă circulație ? 
Să exemplificăm : în urmă cu cîteva 
luni, organizația de bază de la 
schimbul de zi al sectorului termo- 
energetic a inițiat un studiu desti
nat investigării posibilităților de im
pulsionare a mișcării de inovații și 
raționalizări. Erau aici 1—2 inovatori, 
dar mulți alții puteau fi stimulați 
să contribuie la rezolvarea unor pro
bleme ale secției, care solicitau di
verse îmbunătățiri tehnice. Conclu
ziile studiului au fost discutate în
tr-o adunare generală, iar măsurile 
stabilite cu acel prilej au declanșat 
o acțiune de masă. Astăzi, sectorul 
termoenergetic este fruntaș în ce pri
vește numărul inovațiilor pe între
prindere.

Ce s-a întîmplat cu această iniția
tivă. A devenit ea cunoscută de toate 
organizațiile de partid din combinat? 
S-a recomandat studierea stilului de 
muncă al acestei organizații de bază, 
unde adunările generale mijlocesc un 
interesant schimb de opinii pe temele 
majore ? Din păcate, comitetul de 
partid, în afara unor enunțări gene
rale sau înșiruiri în diverse mate
riale a organizațiilor de bază „bune" 
și a celor cu rezultate nemulțumi
toare, nu s-a aplecat mai atent, în 
ultima vreme, asupra rezultatelor 
activității unor birouri, spre a impul
siona perfecționarea muncii de par
tid.

Să 
tetul 
s-au 
sânte. Care a fost nivelul de 
gență în urmărirea acestora dacă as
pectul răsfrîngerii lor în organiza
țiile de bază a scăpat atenției, iar 
cele apărute în mase nu sînt deajuns 
cunoscute ? Au fost constituite, pre
cum arătam, colective de studiu și 
sprijinire a organizațiilor de bază. 
Din păcate însă, acestea, deseori, 
s-au mulțumit să înregistreze reali
tățile, să-și îndrepte controlul spre 
laturi formale, fără a înțelege că 
esențial este să ajute efectiv birou
rile organizațiilor de bază în perfec
ționarea muncii. Dar, dincolo de mi
nusurile lor, pot strădaniile acestor 
colective să înlocuiască munca per
manentă a totalității comitetului de 
partid ? Or aici, mulți dintre membrii 
comitetului de partid se mulțumesc 
să participe doar la activitatea or
ganizațiilor de bază din care fac 
parte.

Iată, în concluzie, de ce inițiati
vele comitetului de partid, reco
mandările sale nu se materializează 
într-un rodnic dialog care să ducă la 
declanșarea altor inițiative.

ne întoarcem însă la comi- 
de partid unde, cum spuneam, 
schițat cîteva inițiative intere- 

exi-

Plafon PARDĂU

IZVOR DE VITALITATE
PENTRU ORGANISM

Alimentația complexă și 
rațională furnizează, după 
cum se știe, energia pe care o 
consumă organismul uman. 
Un loc important, între ali
mente, îl ocupă zaharurile. 
Ele se găsesc și sub formă 
de dulciuri, caramele și dra- 
jeuri de tot felul.

Dropsurile, drajeurile, cara
melele 
printr-un 
zahăr și 
naturale 
substanțe 
Ie conferă o valoare alimen
tară și calorică ridicată. Ele-

se
bogat
unele 

extrase 
proteice, ceea ce

IU / âWS

caracterizează 
conținut în 
componente 
din fructe,

mentele nutritive din dropsu
rile purtînd emblema unități
lor producătoare — „Dezro
birea", „Delicia* și „Feleacul* 
— sînt ușor asimilabile și, în 
același timp, produc o plăcu
tă senzație datorită gustului 
lor dulce, aromat, acrișor.

Fabrica „Dezrobirea", dota
tă cu linii tehnologice mo
derne pentru ambalare, pre
cum și întreprinderea „Bucu
rești" livrează unităților de 
desfacere o gamă variată de 
caramele — produse zaharoa
se pe bază de glucoza, cu 
lapte, cacao și diverse fructe.

I

îngrădiți 
fîntînile

îngrădiți si acoperiti fîntînile. 
Pentru cel puțin două motive : 
este o măsură de igienă Si. 
totodată, o măsură de prevedere 
pentru securitatea copiilor pre
școlari. în primăvara aceasta 
s-au semnalat cîteva cazuri tra
gice. Vă relatăm unul. Doi co
pilași (de 6 și de 4 ani) se 
jucau. nesupravegheati. prin 
grădina cooperativei agricole 
„înfrățirea" din Cluj. Dînd 
peste o fîntînă neîngrădită și 
neacoperită cum se curine. 
s-au prăvălit la fund. Deznodă- 
mîntul îl bănuiti. N-au 
putut fi salvați.

mai

de

eu
„Seînteii'
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întreprinderea de industrie 
locală „Metalochim" își des
fășoară activitatea în raza o- 
rașului Brașov și în orașul 
Săcele, avînd cuprinse în no
menclatorul fabricației sale 
produse chimice, metalurgice 
și alimentare. în cadrul a- 
cestor sectoare se execută bu
nuri de larg consum, prestări 
de servicii și diferite lucrări 
pentru populație, precum și 
alte produse și prestări pen
tru întreprinderi și instituții. 
Caracteristic pentru aprecierea 
de care se bucură produsele 
acestei întreprinderi în fața 
zecilor de beneficiari este 
faptul că în actualul cincinal 
volumul producției de bunuri 
de larg consum realizat aici 
a crescut de 2,2 ori fată de 
anul 1965. Această sporire a 
fost posibilă prin introduce
rea în fabricație a noi sorti
mente de bunuri de larg con
sum. Conducerea întreprinderii 
prospectează piața internă or-

ganizînd diferite expoziții cu 
vînzare, iar pentru piața ex
ternă oferă mostre din produ-

asemenea, tot aici sînt pro
duse rafturi metalice de- 
montabile pentru cămări, co-

0 gamă largă de produse
si

W

servicii oferite de
METALOCHIM “-Brașov

sele pe care le execută. „Me- 
talochim" furnizează variate 
articole pentru bucătărie. De

livii pentru păsări, acvarii. Pe 
lîngă acestea, întreprinderea 
mai produce două modele de

Sosirea anotimpului căl
duros, a zilelor toride de 
vară, ne face să savurăm 
cu plăcere înghețata sau 
sucurile de fructe. Multe 
alte produse își prelun
gesc existenta cu ajutorul 
frigului — mijlocul cel 
mai eficient de conservare 
a alimentelor perisabile. 
Cu aceste gînduri, intrăm 
pe poarta „Antrefrigului" 
— o „insulă" cu ger polar, 
situată nu departe de cen
trul Capitalei. Ne aflăm la 
unul din punctele de ple
care ale unui imens lanț 
frigorific. Gazdele ne o- 
feră cele două elemente 
specifice ale echipamentu
lui de protecție : halatele 
albe ca spuma laptelui a- 
tunci cînd vizităm labora
torul și halele de tranșare 
a cărnii și... șubele îmblă
nite devenite indispensa
bile în marile depozite 
frigorifice unde tempera
tura se menține 
la —18°C.

Existența acestui „pol" 
al frigului are o justificare 
economică precisă. în ma
rile aglomerări urbane, așa 
cum este Bucureștiul, ca și 
alte orașe ale țării, frigul 
constituie un excelent și 
de neînlocuit auxiliar în 
alimentația oamenilor. Prin 
congelare și refrigerare 
produsele alimentare își 
păstrează întreaga lor va
loare nutritivă, ca și cali
tățile gustative, fiind tot 
atît de bune pentru con
sumul uman ca și cele 
proaspete. Congelarea 
reprezintă altceva — 
poate spune — decît 
mijloc de prelungire 
prospețimii produselor „ _ 
o durată de mai multe săp
tămâni. luni și chiar ani de 
zile. în ultimă instanță, 
calitatea depinde de ma
teria primă utilizată. în 
cursul vizitei noastre 
ne-am interesat îndeosebi 
de congelarea cărnii — 
produs de mare valoare a- 
limentară.

Este știut că în perioada 
de toamnă sînt oferite de 
către crescători cele mai 
multe animale de tăiere, 
numărul lor depășind con
siderabil cerințele de con
sum ale sezonului. Singu
rul mijloc pentru a asigura 
consumatorilor carne de 
calitate corespunzătoare, 
provenită de la animale 
bine îngrășate, este conge
larea. „Este bine să preci
zăm — ne spune ing. 
Constantin Hanciu din Di
recția generală a industria
lizării cărnii din Ministerul 
Industriei Alimentare — 
că prin acest mod de con
servare a cărnii, se poate 
asigura o aprovizionare 
mai constantă a populației, 
în raport cu cerințele de 
consum. Esențialul este că 
în procesul de congelare 
nu 
de 
în

întreprinderii, fără excep
ție, lanțul frigorific nu su
feră nici un fel de între
rupere. Sînt astfel pe cale 
de a fi extinse și la noi 
metode consacrate în ma
rile metropole ale lumii — 
Paris, Moscova, Londra, 
New York și multe altele, 
unde aprovizionarea popu
lației cu carne și alte pro
duse perisabile se face în 
principal pe baza mijloace
lor frigotehnice.

După cum ne informează 
ing. N. Mușetescu, directo
rul întreprinderii, există 
perspectiva extinderii, în 
continuare, a consumului 
de produse congelate. Vii-

tea omului. Aceste modifi
cări sînt legate de acțiunea 
enzimelor și microorga
nismelor. Pentru a-și crea 
rezerve și asigura varieta
tea alimentației, omul a 
fost preocupat din timpuri 
străvechi de prelungirea 
duratei de conservare a 
alimentelor. Cu atît mai 
mult această cerință se 
pune astăzi, în condițiile 
vieții moderne, alimenta
rea marilor aglomerări ur
bane fiind de neconceput 
fără posibilități de stocare 
și conservare a hranei. Cea 
mai eficientă și larg răs- 
pîndită metodă de conser
vare modernă este aceea

constant

nu 
se 

un 
a 

pe

se adaugă nici un fel 
substanțe, folosîndu-se 
exclusivitate acțiunea 

temperaturii scăzute".
în imensele camere 

congelare, ca și în de
pozitele frigorifice, tem
peratura este dirijată pe 
baza criteriilor științifice 
de preparare a sortimente
lor. evitîndu-se orice de
preciere a acestora. între
prinderea dispune, de a- 
semenea, de dulapuri de 
congelare rapidă unde, la 
minus 38 de grade Celsius, 
carnea este congelată în 
numai trei ore. în acest 
„centru al frigului" există 
o puternică dotație teh
nică. în întreprindere sînt 
prezente, aproape continuu, 
vagoanele și mașinile auto 
frigorifice cu o capacitate 
de 7—12 tone fiecare. Alte 
circa 46 de mașini izo
terme asigură 
materiei prime 
duselor finite, 
spune că, de la 
pînă la ieșirea

de

transportul 
S> al pro- 
Se poate 

intrarea și 
pe poarta

port-bagaje pentru autoturis
me, fixatori de bagaje, pre
cum și alte produse.

Printre ultimele sale reali
zări se numără „Lavo- 
dermul", produs destinat cu
rățirii mîinilor în diferite de
plasări cu mijloace auto sau 
cu trenul. Pasta „Lavoderm", 
prezentată în tuburi de 60 g, 
se poate cumpăra din maga
zinele comerțului de stat și 
cooperatist la prețul de 
lei bucata. Noul produs 
locuiește cu succes apa, 
punul și... prosopul. Cu 
cest ultim produs, întreprin
derea de industrie locală din 
Brașov a înscris în nomen
clatorul ei de produse peste 
150 de sortimente.

Pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție a bunu
rilor de consum s-a dat în 
exploatare o nouă hală mo
dernă, dotată cu utilaje și a- 
gregate corespunzătoare.

Anul acesta, colectivul în

2,90 
în- 
să- 
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modernă
Congelarea - mijloc de prelungire 
a prospețimii produselor
Lipsa de informare „conservă*1 
prejudecățile privind alimentația

torul aparține consumului 
de carne tranșată, dezosată, 
porționată și preambalată 
în folii de celofan sau 
pungi și pelicule termo- 
contractabile, care permit 
înlăturarea surselor de in
fecție sau de degradare a 
produselor.

Totuși, unii consumatori 
evită carnea congelată, 
este, desigur, o situație 
noscută numai la noi. 
ani în urmă, în Franța 
simțit chiar nevoia de a se 
schimba denumirea cărnii 
congelate pînă cînd pro
dusele s-au impus de
finitiv în rîndul consuma
torilor. în legătură cu ne
cesitatea dezvoltării „lanțu
lui frigorific" al consumu
lui de alimente congelate și 
refrigerate, am adresat 
cîteva întrebări prof. dr. 
docent. Iancu Gonțea, șeful 
catedrei de alimentație a 
Institutului medico-farma- 
ceutic din București.

„Provenind din regnul a- 
nimal sau vegetal, desprinse 
din condițiile obișnuite, 
alimentele se alterează 
repede, adică își modifică 
aspectul, culoarea, gustul, 
consistența, mirosul, consu
marea lor ajungînd o a- 
menințare pentru sănăta-

Nu 
cu- 
Cu 
s-a

prin frig — prin refrige
rare, atunci cînd păstrăm 
alimentele un timp redus, 
și prin congelare, cînd se 
asigură păstrarea în stare 
naturală, timp de multe 
luni de zile, fără ca ele 
să necesite o prelucrare 
prealabilă. în prezent, ca 
urmare a progresului teh
nic, s-a ajuns la conge
lări rapide, la temperaturi 
foarte scăzute, de —35°—40°, 
care modifică foarte puțin 
structura celulară, păstrînd 
cel mai bine valoarea bio
logică a alimentelor. în 
toate țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, 
alimentația populației cu 
produse de origină ani
mală, legume și fructe se 
bazează, în cea mai mare 
parte, pe un dezvoltat lanț 
frigorific, neîntrerupt de 
la producător și pînă la 
consumator. Conservarea 
prin frig asigură menține
rea integrală a conți
nutului de elemente nutri
tive — proteine, grăsimi, 
vitamine etc. — existente 
în produsele proaspete. Fo
losirea alimentelor astfel 
conservate 
mod direct 
echilibrul 
menținerea
tate a organismului uman. 
Experiența pe plan mondial 
a dovedit că metoda con
servării prin frig rămîne 
metoda curentă cea mai 
bună, cea mai ieftină și cea 
mai larg răspîndită. Este, 
de altfel, și singura meto
dă care oferă posibilitatea 
stocării de produse alimen-

tare în forma lor naturală. 
O serie de considerațiuni 

interesante ne-a prezentat 
și conf. univ. dr. Iulian 
Mincu. „Omul este și ră
mîne legat prin mii de fire 
invizibile de o tradiție a- 
limentară care, uneori, cu 
greu poate fi schimbată. E 
adevărat că educația și 
timpul pot modifica adesea 
obișnuințele, totuși anumite 
ciudățenii sînt extrem de 
persistente. Adesea pot fi 
întîlnite și unele interdieții 
auto-impuse de consuma
tori, datorate necunoașterii 
însușirilor alimentelor con
servate. Or, intoleranța la 
alimentul conservat este a- 
ceeași ca și față de alimen
tele proaspete, uneori chiar 
mai mică, avînd în vedere 
că pentru conservare se 
folosesc de obicei produsele 
cele mai bune calitativ. în 
unele perioade se constată 
unele rețineri nejustificate 
de la consumul cărnii sau 
ai peștelui congelat, prefe- 
rîndu-se așa-zisele produse 
proaspete. Or, produsele 
congelate își păstrează în
treaga valoare nutritivă, pe 
lîngă faptul că riscul de 
îmbolnăvire prin infecții 
este mult mai mic. A- 
vînd în vedere cele men
ționate, problema păstrării 
cărnii în condiții cît mai 
apropiate de cele natur .£, 
încît valoarea nutritivă să 
rămînă intactă, a preocu
pat și continuă să preocupe 
pe specialiști".

Produsele congelate, ca și 
cele proaspete, sînt supuse 
unui control riguros din 
punct de vedere al calității, 
în legătură cu exigentele 
impuse de necesitatea con
trolului alimentelor, este de 
menționat că au fost create 
condiții adecvate. „în la
boratorul nostru — ne ex
plică medicul Emilia Io- 
nescu, șefa serviciului 
C.T.C. de la „Antrefrig", 
controlul organoleptic, chi
mic și bacteriologic al 
tuturor sortimentelor se 
face cu maximă exigență. 
Garantăm calitatea tuturor 
produselor care 
poarta fabricii, 
părătorii care 
magazinele noastre^,, pre
zentare sînt mulțumiți. La 
magazinul Polar de pe 
Bd. Magheru este, în per
manență, o mare afluență 
de cumpărători. Aici sînt 
solicitate chiar și sorti
mente care în altă parte 
nu sînt prea mult agreate."

Un raid prin cîteva ma
gazine și hale ne dă prile
jul să constatăm că, într- 
adevăr, carnea la pachete, 
ținută în vitrine frigorifice, 
unde lanțul frigului nu este 
întrerupt, își menține as
pectul comercial îmbietor. 
Există însă și centre de 
carne unde carcasele mari, 
de zeci de kilograme sînt 
scoase din dulapurile fri
gorifice și ținute la tempe
ratura încăperii. în aseme
nea condiții, carnea se de
congelează într-un timp 
prea scurt și își pierde as
pectul comercial chiar 
ochii cumpărătorilor.

Or, conform legilor 
vigoare, trebuie să 
vîndă carne înghețată 
„tun", care oferă o garan
ție de calitate indubitabilă, 
iar decongelarea să se facă 
la consumator.

Deocamdată, comerțul nu 
îngrijit suficient de 

avantajelor 
de prepa- 

a cărnii 
aceea, este 
cît și a in-

ies pe 
Și cum- 
vi'?Ălează

sub

în
se

contribuie în 
și nemijlocit la 
nutrițional, la 
stării de sănă-

treprinderii și-a propus asi
milarea în producție a încă 
60 de produse noi. Printre ele 
se numără antene pentru te
levizoare, prelate necesare 
protejării autoturismelor, huse 
de port-bagaje, haltere, ex- 
tensoare pentru copii. De alt
fel, anul 1969 marchează pen
tru întreprinderea „Metalo
chim" și o creștere a gradului 
de deservire turistică. Pentru 
deservirea turiștilor din țară și 
străinătate, funcționează două 
unități moderne menite să a- 
sigure întreținerea, spălarea și 
gresarea autoturismelor. Uni
tățile sînt dotate cu cel mai 
modern utilaj și au o capa
citate de servire de peste 159 
de autoturisme în 8 ore.

Așadar, iată un furnizor de 
diverse produse și un execu
tor de servicii a cărui adresă 
merită să fie reținută : „ME- 
TALOCHIM“-Brașov, str. Tr. 
Grozăvescu 7, telefon 1 48 11. 
Telex — 229.

s-a 
popularizarea 
și regulilor 
rare culinară 
congelate. De 
de datoria sa, 
dustriei alimentare să ex
plice populației, prin mij
loacele de care dispun, atît 
calitățile pe care le are 
pentru consum carnea con
gelată cît și regulile de 
decongelare și de preparare 
a produselor.

„Lanțul frigului" se poate 
aprecia ca o componentă 
esențială a alimentației 
moderne cu ajutorul lui pu
țind asigura în tot cursul 
anului alimente caracteri
zate prin prospețime și va
loare nutritivă integrală.

Const. BORDEIANU 
Al. PLĂIEȘU

VACANȚĂ LA SOCI
Clima subtropicala, vegetația luxurianta, pi

torescul regiunii, conferă vacanței petrecute la 
Soci un farmec deosebit. O asemenea vacanță 
este înlesnită în acest sezon de agențiile Oficiu
lui Național de Turism din întreaga țară. Prin 
O.N.T. se fac excursii de 17 zile pe itinerarul 
București — Kiev — Soci — Kiev — București, 
în cadrul excursiei se vizitează Kievul cu valo
roasele sale monumente istorice și de artă, sta
țiunea Gagra, lacul montan Rita și muntele 
Ahun. în program sînt rezervate douăsprezece 
zile de plajă și băi în renumita stațiune de pe 
litoralul Mării Negre
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citat de noi, necesarul do 
utilaj de acest gen este a- 
preciat, pentru 1971, la a- 
proape 9 000 t, iar pentru 
1975 la aproape 16 000 t !)•

Uneori, dotarea șantiere
lor cu aparate, unelte me
canice și dispozitive per
fecționate pentru executa
rea lucrărilor de finisaj 
este cuprinsă sub numele 
generic — șl impropriu, 
după cum vom vedea — de 
„mică" mecanizare. De alt
fel, în era electronicii, no
țiunea de mic își pierde 
semnificația obișnuită, opu
să lui mare. Căci această 
„mică" mecanizare este 
mare nu numai prin obiec
tivele propuse — calitate 
ridicată a execuției, atinge
rea standardului unei ade
vărate producții Industria
le, ieșirea deci din' zona 
meșteșugului manual — dar 
și prin performanțele teh
nice pe care le solicită uti
lajul respectiv pentru a fi 
realizat. Este vorba de ga
barite reduse, de randa
mente înalte, de exigențele 
mecanicii fine, deci tot a- 
tîtea sarcini dificile pentru 
constructorii de mașini. Se 
pare că minusculul pistol 
pneumatic de vopsit dă mai 
multă bătaie de cap decît 
un buldozer.

Se poate afirma — fără 
să greșim — că importanta 
înzestrării cu utilaj de o 
înaltă tehnicitate a indus
triei construcțiilor a fost 
oarecum subapreciată. A- 
ceastă constatare este sur
prinzătoare, dacă ținem 
seama de poziția ce trebuie 
s-o ocupe industria con
strucțiilor într-o economie 
atît de dinamică cum este 
a noastră. într-o țară în 
care investițiile de toate 
categoriile ocupă o pondere 
atît de însemnată 
resc să se acorde 
construcțiilor o 
premergere. Am 
semnele unei asemenea 
premergeri în privința în
zestrării tehnice și, cu re
gret, am surprins opusul 
ei, o rămînere în urmă.

Socotim absolut necesară 
o schimbare de optică. Nu 
numai din partea Ministe
rului Industriei Construc
țiilor sau a Ministerului In
dustriei Construcției de 
Mașini, ci mai ales la acele 
organisme de sinteză, de 
viziune de ansamblu, cum 
ar fi Comitetul de Stat al 
Planificării. Premergerea 
necesară a Industriei con
strucțiilor trebuie recunos
cută și consecvent înfăptui
tă. începînd chiar cu utila
rea în concepție contempo
rană a acestei ramuri eco
nomice.

plexitate scăzută și cu ac
ționare manuală, în timp 
ce un mare număr de scu
le mecanizate și utilaje mă
runte, cu acționări meca
nice, hidraulice sau pneu
matice, de o mare eficien
ță, nu s-au asimilat încă în 
țară".

Care este rezultatul ? 
Pe șantiere continuă să 
acționeze arsenalul 
tradițional, al cărui 
merit 
fost 
Este 
chiar 
zațiilor de construcții con
sideră cît se poate de fi-

pitolele 4—7 inclusiv cu
prind scule și dispozitive 
pentru lucrări de finisaj, 
instalații, prelucrări pe 
șantier, învelitori și izola
ții. Dintre cele aproape 130 
de titluri cuprinse aici, 
jumătate se referă la unel
tele cele mai simple, de 
unde le-am și ales pe cele 
citate mai sus. Peste o tre
ime sînt dispozitive și meca
nisme simple, cu acționare 
manuală. Numai a zecea 
parte sînt dispozitive per
fecționate, cu acționare 
pneumatică, și încă 4 (pa
tru) sînt acționate electric. 
Deși în răstimpul care a

Ritmul impresionant în 
care se înalță noile ansam
bluri și edificii, obiectivele 
industriale sau social-cul- 
turale devine o trăsătură 
caracteristică a peisajului 
citadin, un motiv de fireas
că satisfacție. Și nu trebuie 
să mire pe nimeni faptul că, 
pe măsură ce. în pas cu 
avîntul multilateral al țării, 
volumul sporit al investiții
lor ne oferă solide te
meiuri de mîndrie cetățe
nească, sîntem tot mai pu
țin dispuși să privim cu în
găduință nivelul uneori în
grijorător de scăzut al cali
tății execuției. Acest as
pect a fost criticat nu o 
dată — în presă, în jurna
lele de actualitate cinema
tografice, la televiziune. 
Dar urmările întîrzie să se 
arate. Să fie oare o fatali
tate ? Ne vom strădui, în 
cele ce urmează, să do
vedim că o asemenea fata
litate nu există, că resortu
rile intime ale acestei stări 
inerțiale pot fi cunoscute, 
stăpînite și îndreptate pe 
făgașul dorit.

Ochiul deprins cu cerce
tarea sectorului construcții
lor operează cu ușurință o 
primă diviziune, o disociere 
a laborioasei tehnologii a 
șantierului în două mari • 
categorii de procese : de 
construcții propriu-zise și 
de finisaj. Primele implică 
o pondere considerabilă a 
volumului de materiale ve
hiculat (pămînt, beton, că
rămidă) în raport cu con
sumul manoperei. Celelalte, 
dimpotrivă, consumă foarte 
multă manoperă și relativ 
puține materiale. La clădiri 
(deci la construcțiile cele 
mai obișnuite), lucrările de 
finisaj absorb 40 la sută din 
consumul total de mano
peră, ceea ce poate să pară 
destul de curios dacă ne 
gîndim că, la începerea lor, 
construcția „la roșu“ este 
gata. In mecanizarea celor 
două categorii de procese, 
deosebirea semnalată mai 
sus își pune limpede am
prenta. Utilajul folosit în 
lucrările de construcții 
propriu-zise este conceput 
ca să extragă, să prepare, 
să transporte pe orizontală 
și verticală și să pună în 
operă mari cantități de ma
teriale : excavatoare, maca
rale, betoniere, camioane, 
buldozere etc. Acesta este 
arsenalul „marii" mecani
zări ; producerea lui, rezol
vată în linii generale, nu 
ridică dificultăți tehnice 
deosebite, cel puțin la un 
anume nivel. Putem spune 
că la acest capitol stăm bi
nișor : indicele de mecani
zare a lucrărilor de pă
mînt (săpare, transport, 
compactare) sau a lucrări
lor cu beton (preparare, 
transport,. îndesare) este 
considerabil și, chiar în ju
dețe noi. unde dotarea cu

utilaje a organizațiilor de 
construcții mai dă încă de 
furcă consiliilor populare, 
s-au înregistrat anul trecut 
cifre impresionante. Astfel, 
indicele de mecanizare 
complexă a lucrărilor de 
pămînt a fost de 83,8 la 
sută în județul Tulcea, iar 
a lucrărilor cu beton a 
atins, în județul Brăila, 86 
procente.

Cu totul alta este însă 
situația lucrărilor de fini
saj. Arătam mai sus că ele 
consumă o apreciabilă can
titate de manoperă, 
efectele economice ale me
canizării lor ar fi nu mai

deci

Marile probleme

Arh. Gh. SASARMAN

uneori 
organi-

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC
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ÎN LUNCA DUNĂRII

CE ÎMPIEDICA EXPLOATAREA
CU FOLOS DEPLIN

clasic, 
unic 

este acela de a fi 
verificat de... secole, 
uimitor că 
conducerile

A PAMlNTURILOR ÎNDIGUITE?
în ultimii ani, !n Lunca Dunării 

au fost întreprinse vaste lucrări de 
hidroameliorații care au avut ca 
scop extinderea suprafeței arabile, 
prin valorificarea și redarea circui
tului agricol a unor terenuri supuse 
inundațiilor. Pe o lungime de cîteva 
sute de kilometri, intre Tr. Severin 
și Brăila, grinduri, mlaștini și bălți, 
care de veacuri au cunoscut doar re
vărsările apelor Dunării din perioa
dele de viitură, prin îndiguiri șl de
secări au căpătat o destinație nouă, 
productivă. Dacă înainte de 1962, 
anul începerii amenajărilor, supra
fața arabilă în această zonă era doar 
de 57 396 ha, după terminarea tuturor 
lucrărilor hidroameliorative din cele 
17 incinte îndiguite, ea va ajunge la 
230 200 ha. Anul trecut au fost culti
vate 163 140 ha.

Paralel cu lucrările de amenajări, 
o importanță deosebită prezintă crea
rea unor condiții optime obținerii de 
producții mari, corespunzătoare celor 
prevăzute în proiecte. Terenurile 
care au fost cîștigate pentru agricul
tură au, în general, o fertilitate ri
dicată și asigură recolte mari. în 
perioada anilor 1964—1968, în incinta 
Boianp-Sticleanu, de exemplu, s-au 
recoltat, în medie la hectar. 3 820 kg 
porumb șl 2 210 kg floarea soarelui. 
Dar nivelul producțiilor este depen
dent, în mare măsură, de întreți
nerea și exploatarea corespunzătoare 
a incintelor îndiguite. Iarna și pri
măvara acestui an, caracterizate 
prin precipitații abundente, a supus 
finul serios examen capacitatea de 
evacuare a apelor. în recentul raid, 
întreprins, în cîteva asemenea in
cinte, ne-am propus tocmai de a ve
dea la fața locului cum s-au compor
tat acestea în condițiile de maximă 
solicitare ale primăverii.

De la început trebuie subliniat fap
tul că, anul acesta, cu mici excepții, 
incintele îndiguite și desecate au răs
puns cerințelor de evacuare promptă 
a apelor, rezultate din topirea zăpe
zilor, ploi și infiltrații. Un serios exa
men a fost trecut. Există și unele 
excepții, care ar putea duce, în viitor, 
la probleme și dificultăți mari în ex
ploatarea acestor terenuri. In unele 
incinte n-au fost asigurate condiții 
optime pentru evacuarea excesului 
de umiditate, în cel mai scurt timp 
pentru a se crea posibilitatea 
însămînțării la timp a tuturor 
culturilor de primăvară. Astfel, în 
zilele raidului (14 și 15 mai) toate în- 
f7-prinderile agricole de stat vizitate 
diif-această zonă aveau de însămînțat 
porumb pe suprafețe mai mari sau 
mai mici, în funcție de felul cum au 
funcționat stațiile de evacuarea 
apei. întreprinderile agricole Prundu 
și Chirnogi, din incinta Gostinu-Grea- 
ca-Argeș intrată în exploatare anul 
trecut, mai aveau de însămînțat po
rumb pe 1 000 și, respectiv, 1 625 ha. 
întîrzierea semănatului, pe aceste su
prafețe, se datorește faptului că ex
cesul de umiditate n-a fost evacuat 
la timp. Situația e de natură a peri
clita obținerea unor producții de ce
reale și plante tehnice la nivelul ce
lor planificate;

Aceasta impunea suplimentarea din 
timp a capacității de evacuare a sta
țiilor de pompare, astfel ca suprafe
țele să poată fi lucrate în timpul op
tim. E adevărat că în incintă, la ora 
actuală, nu mai sînt suprafețe cu lu
ciu de apă. Dar la I.A.S. Prundu, din 
cauză că circa 2 000 ha n-au fost ame
najate pentru desecat, au un mare 
exces de umiditate, ceea ce face in
certă folosirea integrală a terenului 
pentru agricultură. Și la I.A.S. Chir
nogi e problematică cultivarea a 770 
ha, care se prezintă cu un procent 
mare de umiditate. Investițiile făcute 
de stat pentru amenajarea acestor 
terenuri impun ca o sarcină obliga
torie cultivarea și folosirea în sco
puri productive a tuturor suprafețe
lor îndiguite. Numai în acest fel se 
va obține o eficiență economică ma
ximă, iar investițiile se vor recupera 
într-un timp scurt.

Hotărîtor pentru funcționarea ire
proșabilă a incintelor îndiguite și 
desecate este continuarea lucrărilor 
prevăzute pentru etapa a doua. Ele 
pornesc de la necesitățile și nevoile 
care apar pe parcursul a cîțiva ani 
de la darea în funcțiune a sisteme
lor de desecări. De altfel, anul aces
ta, de maximă solicitare a sisteme
lor de apărare a incintelor — diguri, 
canale, stații de pompare etc. — a 
reliefat necesitatea unor lucrări su
plimentare, pentru care au fost re
zervate, prin proiectul de execuție, 
fonduri speciale. Este vorba. în pri
mul rînd, de mărirea capacității sta
țiilor de pompare în perioadele de 
vîrf, de completarea rețelelor de ca
nale pentru desecare, precum și de 
împrăștierea deponiilor, a depozite
lor de cioate și executarea lucrărilor 
de nivelare, absolut necesare pentru 
trecerea la etapa a treia, anume la 
irigarea culturilor. Tov. loan Roșea, 
directorul I.A.S. Prundu, subliniind 
această idee, a arătat că primul an 
de funcționare a sistemului de aici 
a scos în evidență necesițatea com
pletării rețelei de canale pe anumi
te porțiuni mai joase și cu soluri 
mai grele. De asemenea, se impune 
definitivarea și întreținerea corectă 
a canalului de centură din jurul di
gului ce colectează apele de infiltra
ție, ca și a celui de coastă, menit să 
adune apele de scurgere de pe terasă, 
ambele jucînd un rol important în 
echilibrul hidrologic al incintei. Și la 
I.A.S. Chirnogi este nevoie să se 
îndesească rețeaua de canale pe o 
suprafață destul de mare și mai ales 
să se mărească stația de pompare 
pentru a face față în perioadele de 
vîrf.

Necesitatea de a se efectua lucrări 
noi apare și la incintele date în ex
ploatare de mai mulți ani. Astfel, la

I.A.S. Zimnicele, din cauză că pro
iectul inițial n-a prevăzut un canal 
colector de centură, acum, după 7 
ani de la darea în exploatare a in
cintei respective, o suprafață de 
circa 200 de hectare nu se poate 
cultiva. în multe alte locuri se întîl- 
nesc încă depozite de cioate și supra
fețe nedefrișate. Bunăoară, numai la 
I.A.S. Mircea Vodă asemenea depo
zite ocupă peste 40 de hectare. Este 
necesar ca aceste probleme să fie re
zolvate cît mai grabnic.

în incintele îndiguite există 
funduri de lacuri sau terenuri joa
se, de pe care apa nu se poate eva
cua decît foarte tîrziu, sau chiar 
deloc. Din această cauză, terenurile 
respective nu pot fi folosite pentru 
agricultură, rămînînd necultivate. 
Așa e cazul bălții Iezerul-Călărași. 
Mai mulți ani o suprafață însemnată 
de teren nu a fost cultivată, dar în 
schimb s-au purtat discuții, dacă să 
fie folosită pentru agricultură sau 
piscicultură. Asemenea discuții se 
duc și în prezent referitor la unele 
terenuri din incinta Suhaia-Zimnicea. 
E bine ca în aceste cazuri să se 
hotărască mai repede ce e de făcut 
și să se acționeze operativ pentru a 
da terenului cea mai eficientă între
buințare.

Anul acesta, după cum s-a văzut, 
prin caracteristicile lui a ridicat, în 
privința funcționării și exploatării 
optime a incintelor îndiguite și dese- 
cate, o serie de probleme dintre cele 
mai complexe. în legătură cu aceasta, 
tov. ing. Enache Sîrbu, secretar ge
neral în Consiliul Superior al Agri
culturii, ne-a declarat: „într-adevăr, 
examenul la care au fost supuse 
anul acesta incintele îndiguite și 
desecate în Lunca inundabilă a Du
nării a scos în evidentă necesitatea 
efectuării unor lucrări de comple
tare, pentru buna funcționare a lor. 
Deși în unele incinte ca Insula 
Mare a Brăilei, Borcea de sus și 
Borcea de jos și altele s-a reușit să 
se elimine, încă din luna martie, 
excesul de umiditate, în alte cazuri, 
ca la incinta Gostinu — Greaca — 
Argeș, au fost întîmpinate o serie de

greutăți. De aceea, actualmente, se 
desfășoară în ritm rapid lucrările 
prevăzute pentru etapa a doua, de 
amenajare a incintelor. Este vorba, 
în primul rînd, de îndesirea rețelei 
de canale colectoare la care se a- 
daugă și cele de nivelare etc. care se 
execută șl în incintele date în ex
ploatare de mai mulți ani“.

Buna exploatare a incintelor im
pune și rezolvarea, în scurt timp, a 
problemei drumurilor de acces. în 
incinte se obțin anual cantități im
portante de produse agricole care 
necesită un volum mare de mijloace 
de transport. Or, practica de pînă 
acum, și mai ales condițiile grele de 
lucru din toamna anului trecut, au 
demonstrat importanța capitală a 
drumurilor pentru transportarea 
din cîmp a recoltei, ca și pentru a 
crea posibilitatea executării la timp 
a lucrărilor de pregătire a terenului 
și de întreținere. Datorită drumuri
lor impracticabile, în multe cazuri 
mijloacele de transport au fost de
teriorate cu mult timp înainte de 
vreme și au rămas pe cîmp însem
nate cantități de produse agricole. 
Pînă în prezent, nici o incintă nu 
dispune de schițe pentru sistemati
zarea și organizarea teritoriului. 
Este necesar ca întreprinderile agri
cole de stat din aceste incinte să 
treacă de urgență la trasarea celor 
mai convenabile căi de acces, care 
să aibă caracter permanent pentru 
a se începe construirea lor.

Cele cîteva aspecte abordate în 
raidul nostru formează doar o parte 
din multitudinea problemelor ce se 
ridică în legătură cu funcționarea 
și exploatarea optimă a incintelor 
îndiguite. Ele reliefează necesitatea 
de a se crea condiții pentru culti
varea întregii suprafețe amenajate, 
cu o bună eficientă economică. în 
felul acesta se vor obține recolte 
mari care vor face cu putință ca 
fondurile investite în lucrările de 
îndiguiri și desecări să fie recupe
rate în timp scurt.

$ ® ® v •
ale „micii mecanizări

puțin apreciabile. Dar la
tura economică este eclip
sată de însemnătatea hotă
rîtoare pe care o are fini
sajul — în construcții, ca 
și în orice ramură a pro
ducției — asupra standar
dului execuției, asupra ni
velului calitativ al acesteia. 
Precizia detaliilor, acurate
țea și finețea îmbinării și 
compunerii elementelor, 
realizarea gradului de func
ționalitate și confort urmă
rit, înfățișarea plăcută, as
pectul general de produs in
dustrial al construcției sînt 
nemijlocit determinate de 
tehnicitatea lucrărilor de 
finisaj. Or, una din cauze
le principale — poate cea 
mai semnificativă — ale ca
lității nemulțumitoare a 
execuției unor construcții o 
constituie caracterul predo
minant meșteșugăresc al 
realizării operațiilor de fini
saj. Sonoritățile medievale, 
de breaslă, sînt suverane 
în arsenalul finisorilor: 
mistria, drișca, bidineaua, 
canciocul, ciocanul, dalta I

Am consultat un catalog 
— editat, e drept, cu mai 
bine de un an în urmă — 
al sculelor și dispozitivelor 
utilizate în construcții. Ca-

trecut de la editarea cata
logului e posibil să mai fi 
fost asimilate în producție 
un număr de aparate, unel
te mecanice sau dispozitive 
perfecționate, destinate a- 
mintitei categorii de lu
crări, modificări substan
țiale nu s-au produs. Ca 
dovadă, reproducem în 
cele ce urmează două cita
te edificatoare, cu referire 
la lucrările de finisaj, din- 
tr-un recent studiu privind 
dezvoltarea în perspectivă 
a mecanizării lucrărilor în 
construcții: „Produsele din 
producția curentă — se a- 
firmă în studiu — sînt can
titativ insuficiente pentru 
necesitățile republicane, iar 
sortimentul lor prea puțin 
dezvoltat. Sculele acționa
te mecanic, din lipsă de 
microreductoare, micromo- 
toare, echipament electric, 
axe flexibile etc., lipsesc 
aproape cu desăvîrșire. 
Mare parte din produsele 
care se găsesc în prezent 
în fabricație nu corespund 
nici din punct de vedere 
calitativ, iar o altă parte 
importantă trebuie moder
nizată". Și, ceva mai de
parte : „Sortimentul fabri
cat în prezent cuprinde, în 
general, produse de com-

rească această stare de lu
cruri.

Indicele 
zare mediu 
extrem 
cuieli, 
în zid

de
vopsitorii, șanțuri 

pentru instalații, 
zugrăveli. Iar întreprinde
rile județene se află, în 
general, sub media pe 
tară. Realitatea este că, 
chiar acolo unde se mani
festă interes, mecanizarea 
lucrărilor de finisaj avan
sează greu ; iată ce ne de
clară, în această privință, 
tov. ing. A. Auslăndcr, șef 
de sector tehnic la 
C.S.C.A.S. : „Mecanizarea 
suferă din lipsă de utilaje, 
iar utilaje nu sînt pentru 
că producția se face într-o 
gamă redusă și în cantități 
insuficiente. Astăzi se pro
duc circa o sută de tipuri 
de unelte mecanice și dis
pozitive perfecționate 
privire 
avem 
după 
mai sus — n.n.) dar ar tre
bui să avem de trei ori pe 
atît. Producția M.I.C.M. la 
acest capitol s-a cifrat la 
aproape 600 t în 1968, iar a 
M.I.C. — la 2 000 t, ceea 
ce e foarte puțin". (Pentru 
ilustrare, să arătăm că, 
în studiul de perspectivă

GARNITURI 
COMPLETE 
DE MOBILĂ

într-o
așa-numita 
are o funcționalitate multiplă, 
aici desfășurîndu-se majorita
tea activităților familiei. Gar
nituri complete pentru mobi
larea unei camere de zi pro
duce Combinatul de indus
trializare a lemnului din Foc
șani. O asemenea garnitură, 
caracterizată printr-o linie 
modernă, dimensiuni reduse, 
se compune dintr-o canapea, 
un dulap cu două uși, bufet, 
bibliotecă, birou, masă exten
sibilă, măsuță, precum și 
două fotolii și șapte scaune. 
Mobila este furniruită cu nuc 
și . lustruită cu lacuri polieste- 
rice, conferindu-i un luciu de 
oglindă.

locuință modernă, 
„cameră de zi"

Lucrările de întreținere a culturi
lor, care se execută în aceste zile, 
se caracterizează printr-o mare va
rietate. Se fac prășitul, plivitul, 
combaterea dăunătorilor, irigarea etc. 
De asemenea, volumul lor este foarte 
mare deoarece la unele culturi se 
fac 3—4 prașile și chiar mai mult. 
Pentru executarea la timp și de cea 
mai bună calitate a lucrărilor de în
treținere a culturilor, factor de cea 
mai mare însemnătate pentru obți
nerea unor recolte mari, se cere o te
meinică organizare a muncii. In nu
meroase întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole au fost 
întocmite planuri de lucru detaliate 
care prevăd folosirea cu randament 
a mijloacelor mecanizate și a for
ței de muncă. Așa se explică faptul 
că, într-un timp scurt, s-au prășit 
mari suprafețe cu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, porumb, legume și 
alte culturi.

în cursul zilei de luni, 19 mai, în 
raidul întreprins în județul Brăila, 
de-a lungul a 200 km, s-a putut con
stata în numeroase cooperative agri
cole o masivă participare a țăranilor 
cooperatori la prășitul porumbului și 
florii-soarelui. în cooperativele agri
cole de producție Chișcani, „V. I. 
Lenin" din Viziru, Ianca și altele, 
sute de țărani cooperatori aplicau 
prima prașilă manuală la porumb, iar 
la Valea Cînepii, Grădiștea, Șuțești, 
Cazasu, se executa prașila I manuală 
pe ultimele suprafețe ce se cultivă 
cu floarea-soarelui. De remarcat fap
tul că, în majoritatea cooperativelor 
vizitate, munca era bine organizată. 
Terenul este repartizat pe brigăzi și 
echipe, au fost fixate termene de 
executare a lucrărilor. La cîmp erau 
prezenți, în mijlocul oamenilor pre
ședinții și brigadierii care suprave-

In secfia vagoane-cisternă a uzinelor de utilaj chimic „Grivița

gheau și îndrumau îndeaproape mun
ca, urmărind calitatea lucrărilor și 
îndeosebi respectarea densității sta
bilite la hectar.

Buna organizare a 
rile de întreținere 
făcut cu putință ca, 
lativ scurt, să se termine prima pra
șilă mecanică și manuală pe întreaga

muncii la lucră- 
a culturilor a 
într-un timp re-

tivă pe 47 850 ha, iar prima prașilă 
mecanică — pe 10 040 ha.

Și în județul Neamț au fost luate, 
în majoritatea cooperativelor agri
cole, măsuri tehnice și organizatorice 
în vederea grăbirii lucrărilor de în
treținere a culturilor. Ca urmare, 
pînă acum, au fost prășite 62 la sută 
din terenurile ocupate cu floarea-

roșie" din Capitală
Foto : M. Andreescu

noastre se terminase prășitul întregii 
suprafețe cultivate cu floarea-soa- 
relui, cartofi și era pe sfîrșite prima 
prașilă la porumb.

Cu toate că, în aceste zile, în 
agricultură trebuie să se execute un 
mare volum de lucrări, hotărîtoare 
pentru nivelul viitoarei recolte, nu 
peste tot se acordă atenția cuvenită

Confecțiile sibiene

La fabrica „Steaua roșie" din 
Sibiu se realizează anul acesta o 
gamă largă de sortimente și mo
dele vestimentare elegante, din 
țesături fine, neșifonabile, trai
nice, corespunzătoare din punct 
de vedere practic și în cele mai 
plăcute culori. Varietatea mode
lelor, gradul superior de fini
sare, calitatea ireproșabilă impun 
atenției în țară, ca și peste hotare, 
piesele de îmbrăcăminte purtînd 
marca „Steaua roșie".

Ca urmare a importantelor in
vestiții ce i-au fost alocate, pre
cum și a ritmului în care a cres
cut productivitatea muncii

pierdut ore prețioase de muncă în 
aceste zile, cînd buruienile au inundat 
lanurile de porumb, iar procesul de 
evaporare a apei din sol este foarte 
accentuat. în alte cooperative agri
cole (Scorțaru Vechi, Movila Mire
sei) pe la 16,30—17 oamenii au început 
să se retragă de pe cîmp. Nu contes
tăm hărnicia acestor cooperatori,

elegante
de peste 4 ori în ultimii 20 de 
ani — fabrica „Steaua roșie1' din 
Sibiu și-a sporit considerabil pro
ducția globală, ajungînd anul a- 
cesta să realizeze, în numai 16 
zile, întreaga producție a anului 
1949.

Compartimentul de creație al 
fabricii lansează anual peste 150 
de modele de confecții din țesă
turi fine, în variate contexturi și 
poziții coloristice. Pentru livră
rile din trimestrele II și III ale 
acestui an, fabrica a pregătit 40 
de modele de costume bărbătești 
și 10 modele de impermeabile 
pentru bărbați și adolescenți.

suprafață de 2 000 ha cultivată cu 
sfeclă de zahăr. în cooperativele a- 
gricole din cele 23 800 ha cu floarea- 
soarelui, fuseseră prășite mecanic 
18 668 ha și manual 13 545 ha. 28 de 
cooperative agricole printre care 
Ianca, Filipești, Roșiori, Ulmu, Ti- 
chilești, Lanurile, Victoria și altele, 
au terminat prima prașilă mecanică 
și manuală pe întreaga suprafață 
semănată cu floarea-soarelui. La po
rumb, din suprafața de 67 741 ha cul
tivată de cooperativele agricole s-a 
aplicat prima lucrare cu sapa rota-

soarelui și 44 la sută din cele cu sfe
clă de zahăr. în multe cooperative 
agricole, consiliile de conducere se 
ocupă temeinic de organizarea mun
cii și de atragerea tuturor coopera
torilor la lucru. Așa sînt cele din 
Dumbrava Roșie, Bîrgăoani, Girov, 
Țibucani. La Săvinești, bunăoară, dis- 
de-dimineață cîteva sute de coope
ratori au profitat de timpul favora
bil pentru a prăși culturile de po
rumb și floarea-soareluî. Cînd a 
venit ploaia, au continuat să lucreze. 
Rezultatul ? Pînă la ora anchetei

organizării muncii pentru ca întreți
nerea culturilor să se facă în cele mai 
bune condiții. în unele cazuri, aceasta 
se datorește unor fapte mărunte. Ast
fel, la cooperativa agricolă din Bordei 
Verde, județul Brăila, luni dimineața 
s-a întîrziat cu cîteva ore ieșirea la 
cîmp a oamenilor deoarece inginerul 
agronom a organizat o ședință de in
structaj pentru protecția muncii cu 
șefii de echipă și conducătorii de 
atelaje. Ședința se programase 
tru ora 6 dimineața, dar pînă 
strîns oamenii s-a făcut 7,30.

pen- 
s-au 
S-au

care de atîtea ori s-au situat în frun
tea campaniilor agricole. Trebuie în
țeles însă că timpul secetos, invazia 
buruienilor în lanurile cu porumb și 
floarea-soarelui obligă la eforturi 
susținute. De aceea se cere folosi
rea din plin a întregii zi-lumină la 
lucrările de întreținere.

în județul Neamț, defecțiunile în 
organizarea muncii sînt de altă na
tură. Consiliile de conducere din 
unele cooperative neglijează antre
narea cooperatorilor la lucru, iar ac
tivitatea în cadrul brigăzilor și echi-

pelor lasă de dorit. La cooperativa 
agricolă din Zănești, la ora prînzului 
toți brigadierii, președintele, secreta
rul comitetului de partid și contabilul 
se aflau la sediul cooperativei. Toți 
erau alarmați de apariția atacului de 
dăunători la floarea-soarelui. Totuși, 
la cîmp nu se afla nici un cooperator 
la întreținerea culturilor. Brigadierul 
Pintilie Grigoriu, bun gospodar și om 
de bună credință, îmi manifesta în
grijorarea că la întreținerea culturi
lor pe cele 250 ha de care răspunde 
nu participă decît 20—30 la sută din 
efectivul brigăzii. O mobilizare la fel 
de defectuoasă există și la celelalte 
brigăzi. Din această cauză la Ză
nești prășitul celor 640 ha cu porumb 
nici n-a început, iar din cele 140 ha 
cu sfeclă au fost prășite doar 80 ha. 
Și la cooperativa agricolă din Roz- 
nov stăteau la sediu președintele, 
tov. Ion Găucan, inginerul agronom 
Ion Olaru, tov. Constantin Apetrei, 
secretarul comitetului comunal de 
partid. La cîmp nu era nici un coope
rator, deși pe cele 420 ha cu porumb 
sapa încă n-a pătruns și mai sînt de 
întreținut mari suprafețe cu floarea- 
soarelui și cartofi. Mult rămase în 
urmă sînt și cooperativele agricole 
din Dochia, Podoleni, Costișa.

Efectuarea la timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor necesită o te
meinică organizare a muncii în fie
care cooperativă agricolă. Direcția a- 
gricolă și Uniunea cooperatistă jude
țeană trebuie să sprijine consiliile 
de conducere din cooperativele 
agricole în vederea folosirii din plin 
a tuturor mijloacelor și forțelor de 
care dispun pentru grăbirea prășitu- 
lui.

Stelian SAVIN
Gheorghe BALTA



PAGINA 4 SClNTEIA - joi 22 mai 1969

Noțiunea de valoare, în 
sensul suprem al cuvîntu- 
lui, cere o definire subtilă 
dar peremptorie, îneît să 
nu se ajungă la o ierarhi
zare rigidă. în învățămîn- 
tul superior, criteriul va
lorii îmbracă, în principal, 
două aspecte : valoarea u- 
mană intrinsecă a univer
sitarului și valoarea știin
ței și disciplinei predate. 
Aceste două sisteme fun
damentale ale valorii tre
buie îmbinate armonios. 
Ne vom referi, în cele 
ce urmează, mai întîi 
la unele aspecte ale selec
ției valorilor științifice în 
alcătuirea planurilor de în- 
vățămînt, care reprezintă 
coloana vertebrală a pro
cesului lnstructiv-educativ.

In cuvîntarea rostită la 
Conferința națională a ca
drelor didactice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Numai o foarte bună in
formare și cunoaștere a tot 
ceea ce este nou în știință 
și o muncă intensă de re
examinare critică și crea
toare a fiecărui program de 
învățămînt și a fiecărui 
manual sau curs, un deo
sebit discernămînt în selec
tarea cunoștințelor predate 
pot asigura modernizarea 
reală a conținutului învă- 
țămîntului nostru de toate 
gradele", 
existența
mare sau 
discipline 
vătămînt 
zuie pe însemnătatea care 
îi revine disciplinei respec
tive — astăzi și în perspec
tivă — în tabloul științei 
contemporane, al realități
lor din țara noastră.

Conducerea partidului șl 
statului a stabilit cu clari
tate coordonatele dezvoltă
rii și modernizării învăță
mântului superior, a subli
niat în acest context sar
cina pregătirii unor spe
cialiști cu profil larg. Rea
lizarea acestei sarcini în 
practica concretă a învăță
mîntului presupune elimi
narea opticii obișnuite a 
„trecutului mort", în favoa
rea deschiderii programelor 
de învățămînt către zările 
devenirii științei. Desigur, 
pe acest altar al progresu
lui vor trebui sacrificate o 
seamă de „tabu-uri" profe
sionale. Dar datoria noastră 
este să ne aducem contri
buția cu toată rîvna la pro
movarea a tot ce este cu 
adevărat nou, științific, 
progresist, viabil în știin
ța, tehnica, viața intelec
tuală și socială contempo
rană. Nu putem să uităm 
că criteriul fundamental al 
ponderii mai mari sau mai 
mici a unei discipline și în
săși al includerii în planul 
de învățămînt este utilita
tea sa științifică, actuală și 
de perspectivă, însemnăta
tea sa practică.

In afară de valoarea ști
ințifică intrinsecă și răs-

Rezultă clar că 
și ponderea mai 
mai mică a unei 
în planul de în- 
trebuie să se bi-

frîntă practic, un alt crite
riu de selecție a discipli
nelor în planul de învăță
mînt este constituit, după 
părerea mea, de aportul în 
formarea orizontului filo
zofic, de cultură generală 
al studenților. Structura în- 
vățămîntului universitar 
este orientată nu numai în 
vederea formării unui spe
cialist, care poate deveni o 
scoică ascunsă în propria-i 
cochilie în lipsa unei cul
turi generale, filozofice a- 
decvate. De aceea, în pla
nurile de învățămînt, va

tărîmul biologic și agrono
mic. După cum se știe, toc
mai în aceste domenii s-a 
făcut adesea în trecut o se
lecție negativă în planurile 
de învățămînt. Așa cum 
se sublinia, pe bună drep
tate, în Directivele C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea 
învățămîntului, „a fost ig
norată sau chiar contestată 
valoarea științifică a unor 
discipline de mare actua
litate și cu importante apli
cații practice ca : ciberne
tica, sociologia concretă, 
genetica".

fost, de 3 ore de curs și 2 
de lucrări practice săptă
mînal, eșalonate pe două 
semestre, astfel ca studenții 
să-și poată însuși materia 
în bune condiții.

N-aș vrea să intru în a- 
mănunte. Dar mi se pare 
util de semnalat că multe 
planuri de învățămînt lasă 
impresia că sînt încă supra
încărcate cu materii tehni
ciste, de profil îngust, ceea 
ce este, evident, în detri
mentul pregătirii unor spe
cialiști cu larg profil. Stu
denții nu primesc toate

va- 
în

Penurie de idei
și de fantezie

in spectacolul revuistic

IERARHIZAREA
DISCIPLINELE

SUPERIOR
Conf. dr.

Dumitru BUICAN

însemnătatea 
curs, re- 
în înche- 
generale 

societate, 
va repre-

noțiunile de principiu 
unor 
tale 
sînt 
pe 
ale

ale 
experimen- 
în schimb, 
să treacă

loarea de cultură generală, 
influența formativă a unei 
discipline nu trebuie nici
decum neglijate. Cu atît 
mai mult trebuie luată în 
considerație
filozofică a unui 
percusiunile sale 
garea concepției 
despre lume și 
Un astfel de curs 
zenta un adevărat îndrep
tar sintetic cu largi rezo
nanțe practice.

Cred că în selecția disci
plinelor de învățămînt su
perior, un punct nevralgic îi 
constituie raportul dintre 
teorie și practică. Adeseori, 
la forurile administrative 
chemate să traducă în via
ță directivele generale, să 
aplice în practică măsurile 
stabilite și indicațiile date 
de partid, se manifestă di
ferite fenomene de nedorit. 
Aici voi da cîteva exem
plificări generale din do
meniile învățămîntului su
perior care îmi sînt mai 
cunoscute și anume de pe

Din păcate, genetica ră- 
mîne și în noul plan mini
malizată prin numărul re
dus de ore. De 
doar cîte 2 ore 
două de lucrări 
în timpul unui 
sitar, acordate 
de „Biologie generală, ge
netică și ameliorare" la fa
cultățile de științe naturale 
din Institutele pedagogice. 
(Altor discipline descripti
ve sau tehnice li s-a 
cordat un număr mai mare 
de ore). Iar în planul de 
tranziție, acestei discipline, 
îi revin, contrar normelor 
pedagogice elementare, 5 
ore de curs și 2 de lucrări 
săptămînal pe un singur 
semestru. O repartizare ra
țională și echitabilă ar fi

exemplu, 
de curs și 
săptămînal 
an univer- 
disciplinei

a-

științe 
moderne.

nevoiți
sub „furcile caudine1 
examenelor la materii 

care favorizează o însușire 
mecanic-descriptivistă a cu
noștințelor. Prin aceasta 
este frînată dezvoltarea 

. gîndirii creatoare a studen
ților, care ajung șă se su
pună, în vederea obținerii 
notei, la o buchiseală stră
ină spiritului științific. în 
acest mod examenele își 
pierd valoarea selectivă și 
adesea duc la selecționarea 
„bucherilor" și nu a unor 
elemente cu gîndire crea
toare.

Aminteam la început de 
un alt aspect al problemei, 
anume stabilirea criteriilor 
de bază ce definesc noțiu
nea de valoare a omului de 
învățămînt. Este vorba, 
în primul rînd, de criteriul 
pregătirii științifice temei
nice, răsfrînte în lucrări 
cunoscute și recunoscute.

Fără îndoială că nu numai 
numărul lucrărilor, ci în
semnătatea lor științifică, 
teoretică și aplicativă, ră- 
mîn piatra de încercare a 
valorii. Aportul efectiv a- 
dus la dezvoltarea științei 
românești și, implicit, la 
progresul științei univer
sale reprezintă consacra
rea efectivă spre care tre
buie să tindă orice adevă
rat universitar. La dezvol
tarea 'cercetării științifice 
în învățămîntul superior 
urmează să contribuie și 
înființarea unor centre de 
cercetare efectivă pe lîngă 
catedrele principale, pe 
lîngă profesorii eminenți. 
Aceste centre de cercetare, 
ca și acordarea normelor 
științifice, nu trebuie să se 
transforme în centre .de 
plasare facilă, în lăcașuri 
de sinecure. Desigur, 
loarea trebuie privită
curgerea sa perpetuă. Și, 
din păcate, nu întotdeauna 
dinamica valorii este per
petuu ascendentă. De a- 
ceea socotesc că valoarea 
trebuie apreciată ținînd 
seama de meritele științi
fice acumulate, dar și de 
realizările actuale ate cer
cetătorului,. de perspecti
vele investigațiilor sale.

Evident, valoarea științi
fică, chiar excepțională, 
deși absolut necesară, nu 
este suficientă. Unui uni
versitar i se cere să aibă 
„talent" pedagogic, aptitu
dini didactice care să-i per
mită să transmită cu maxi
mum de efect cunoștințele 
dobîndite. încă Boileau a- 
răta că „ceea ce se concepe 
bine, se exprimă clar" ca 
un principiu al artei — e 
drept didactice. Dacă acest 
principiu este conte'stat 
în artă ca didacticist, el își 
păstrează însă valabilitate 
în pedagogie. Incomunica- 
bilitatea mesajului — ori- 
cît de înalt ar fi el — este 
de neconceput în activita
tea instructiv-educativă din 
fiecare instituție de învăță
mînt superior. De aceea 
valoarea științifică și di
dactică se cere, în mod 
necesar, completată cu va
loarea educativă. Nu este 
vorba de atitudini grandi
locvente și de frazeologie 
despre educație. O adevă
rată educație se reazemă în 
principal pe exemplul pro
priu al educatorului, care 
este cel mai concludent si 
cel mai elocvent.

în ansamblu privind, va
loarea universitarului nu se 
măsoară în timpul cheltuit 
cu diferite activități, ci în 
roadele efective ale muncii, 
în timpul consacrat fără 
precupețire, cu adevărată 
pasiune și vocație, activi
tății științifice, didactice și 
educative. Numai această 
dăruire contribuie la ma
xima valorificare a zestrei 
universitarului în viața in
telectuală a țării.

O seară obișnuită la Teatrul de 
estradă. Public obișnuit... Dar spec
tacolul este oarecum ieșit din co
mun. Este o revistă pregătită special 
în vederea unui turneu peste grani
ță, sub titlul — „Tănase-Revue". 
Ne-am putea aștepta așadar la o an
tologie de momente din cele mai 
valoroase, reprezentative pentru for
țele și talentele de care dispunem în 
acest gen artistic.

într-adevăr, întîlnim (îndeosebi 
spre final, probabil ca să rămînem 
cu un „gust bun") cîteva numere de 
prestigiu și de succes sigur în fața 
oricărui public, autohton sau străin. 
Prezența lui Gică Petrescu aduce 
parfumul nepieritor al cîntecului ro
mânesc, mereu plin de viață și ge
nerozitate. Un repertoriu bine ales 
pune în valoare însușirile vocale ale 
Doinei Badea. Sînt de reținut, de 
asemenea, excelentul balet acrobatic 
„Păianjenul", cunoscut din anii tre- 
cuți (interpreți : Tudose Martinică 
și Marica Negrea), sau parodia la 
adresa surorilor Kessler, 
executată de cuplul comic 
Anton și Romică

Dar de ce, în ansamblu, 
Iul este atît de lipsit de 
De ce sala rămîne, în majoritatea 
timpului, atît de rece și indiferentă 
la programul prezentat pe scenă ? 
De ce — pe lîngă rarele clipe de sa
tisfacție și însuflețire — aceste a- 
plauze politicoase și reținute, care 
sună mai mult a decepție decît a 
admirație ?

în primul rînd, unde este umorul 
— cartea de vizită indispensabilă a 
revistei ? Un prim scheci, brodat pe 
o mult prea vagă temă marinărească, 
se rezumă — în lipsa unui text cît 
de cît substanțial — la un fel de 
potpuriu de melodii din diferite țări 
mediteraneene, însăilare ce nu pre
zintă nici măcar interes muzical. O 
pantomimă comică evocînd „Cinema
tograful de altădată" înfățișează 
trei personaje care-și smulg reciproc 
vestmintele, cu gesturi sacadate, în 
stilul filmelor mute. La fel de vetus
tă e tema scheciului „Doctorul care 
vindecă orice boală" : doctorul dispu
ne de un manechin asupra căruia 
trece, printr-o metodă miraculoasă, 
toate maladiile pacienților săi ; a- 
mantul soției, substituit ad-hoc ma
nechinului spre a nu fi surprins în 
flagrant delict, se trezește pe negîn- 
dite chel, bîlbîit, cu dureri de dinți 
și chiar... cu un făt în pîntec. Oare 
umoriștii noștri nu aveau de înfăți
șat străinătății glume mai bune, in
spirate din aspecte mai interesante

amuzant 
fantezist

spectaco- 
antren ?

și mai actuale ale realității ? Com- 
perajul, aproape inexistent, e presă
rat totuși, din cînd în cînd, cu cîte 
o anecdotă cam de calibrul următor : 
un actor vine la rampă și citește de
finiția ritmului, extrasă dintr-un dic
ționar enciclopedic. Apoi declară că 
nu înțelege nimic și anunță că ur
mează baletul „Ritmuri"...

Unde e fantezia scenică ? Tabloul 
muzical „Cu săniuța" debutează pro
mițător. Intr-o imensă ramă „de epo
că" vedem o sanie trasă de doi bi
divii. Cîntăreața mînă caii, care par 
a galopa la unison cu melodia. Dar 
refrenele se succed unul după altul, 
caii de lemn galopează, galopează la 
nesfîrșit și... nu se mai petrece ni
mic altceva, așa îneît totul devine 
pînă la urmă destul de anost. Prea 
puținele șlagăre românești (și doar 
muzica noastră ușoară are cu ce se 
prezenta în fața lumii !) au fost 
„completate" din belșug cu melodii 
străine interpretate destul de imper
sonal. Ba încă, în acest spectacol 
(cel puțin în versiunea din sala Sa
voy) teatrul „C. Tănase" are și o 
invitată de peste hotare — Laura. 
Cu tot simțul de ospitalitate care ne 
animă și cu toată aprecierea pe care 
o avem pentru ținuta muzicală co
rectă a interpretei — nu putem să

LA TEATRUL
DE ESTRADĂ

c o o e m a
o La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13;
16.30 ; 20.
0 Tarzan, omul junglei : REPUBLICA
— 9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 21, la grădină — 20.
0 Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO —
20, GRĂDINA DOINA — 20.
0 Asasinatul s-a comis luni : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
O A trăi pentru a trăi : CENTRAL —
9.15 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15, FEROVIAR —
9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,30,
EXCELSIOR — 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15;
21, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
© Contemporanul tău : CENTRAL
— 20.
O Recompensa : LUMINA — 9,15—
16.30 în continuare.
9 Iluzii : LUMINA — 18,45 ; 20,45.
© Pentru încă puțini dolari : VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
0 In orașul „S“ : VIITORUL — 20,30. 
0 Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
O Noaptea e făcută pentru... a visa : 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
© Plaja : CINEMATECA — 10 ; 12,30;
14.30 ; 16,30.
r> Crăciun cu Elisabeta : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Pe plajele lumii : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
n Crimă în stil personal : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
(5 Apele primăverii : COTROCENI — 
15,30, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
o Spartacus : COTROCENI — 18.
© Profesioniștii : GRĂDINA BUZEȘTI

o Adio, Gringo : DACIA — 8,30—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21. MIORIȚA — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Pe urmele șoimului : BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină
— 20, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20,
ARTA — 9—15,45 în continuare-; 18,15:
20.30, la grădină — 20.
© Căsătorie pripită : UNIREA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20.
0 Becket : LIRA — 16, la grădină
— 20.
© Tată de familie : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18. 
la grădină — 20.
© Cimaron : VITAN — 20,30.
© Vremuri minunate la Spessart : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30, la grădină — 20.
o Romanță pentru trompetă : RA
HOVA — 18.
© Răutăcioșii! adolescent : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
© Rio Bravo : CRINGAȘI — 15,30 ; 19, 
PROGRESUL — 15,30, GRĂDINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
e Casa noastră : PROGRESUL —
20.30.
o In umbra coltului : MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30: 
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Comedianții : FLOREASCA — 9 ;
12 ; 16 ; 19,30, TOMIS — 9,15—17,30 în 
continuare, la grădină — 20.
O Paradisul îndrăgostiților : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,75: 
20,30.
0 Pipele : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
O Comisarul X : MOȘILOR — 20,30.
© La est de Eden : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Pașa : MUNCA — 16 ; 18.
® Pe teren propriu : MUNCA — 20.
O Riscurile meseriei : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
© Autorizație de căsătorie : FLACĂ
RA — 20,30.
8 Bună ziua, contesă : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Expresul colonelului von Ryan : 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
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Scenă din spectacolul „Balada omului 
blului artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor

interpretat de colectivul Ansam-
Foto : Agerpres

S a

PROGRAMUL I

germană. Lecția 56 
Pentru elevi. Con- 
(clasa XII). Tema : 
Prezintă conf. univ. 
11,00 — Ce-ați dori 

artistic ,,Pre- 
— producție a 

In-

10,00 — Limba 
(reluare). 10,30 — 
sultații la fizică 
Energia nucleară, 
dr. Călin Beșliu. 
să revedeți ? Filmul 
miere strict secrete" 
studiourilor cehoslovace. 12,25 

chiderea emisiunii de dimineață. 15,00 — Tenis de cîmp România — Israel 
din sferturile de finală ale „Cupei Davis" — partide de simplu. 18,30 — 
Studioul pionierilor la... Constanța. 19,00 — Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic. 19,30 — Seară de teatru. „Richard al Ill-lea" de William Sha
kespeare. Adaptare pentru televiziune și regia : Ion Barna. 21,30 — Avan
premiera. 21,40 — Transfocator. 22,00 — Arte frumoase. Prin expozițiile pic
torilor Vintilă Făcăianu, Eugen Pallade, Horia Bernea, Marin Gherasim. 
Prezintă Iulian Mereuță. 22,20 — „Zii din cobză și caval" — muzică popu
lară instrumentală, interpretată de Ion Lăceanu, Ion Milu, Ion Șerban, 
Toni lordache și orchestra condusă de Ionel Banu, 22,35 — Antologie lirică. 
Versuri de Nina Cassian și Cicerone Theodorescu. 22,50 — Ritmuri argen- 
tinene. 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Film documentar : „Un dans în 
Munții Codrului" — producție a studioului „Al. Sahia". 19,45 — Cărți și 
autori. Ediție Baudelaire. Prezintă Șerban Cioculescu și Edgar Papu. 
20,00 — Concert simfonic. în program : „Persephone" (primă audiție) de 
Strawinski ; Concert pentru pian și orchestră K. V. 456 de Mozart ; Pre
ludiu și Fugă de Constantin Silvestri. Interpretează Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor Emanuel Elenescu. Soliști : Alexandru Jănner 
— Austria șl Cornel Fînățeanu. In pauză : Publicitate. 21,50 — Tele-enci- 
clopedia (reluare). In cuprins': — Arta stepelor. Prezintă Răzvan Teodo- 
rescu — Calanques (peșteră în Franța) — Tren — Foca. 22,50 — „Arcul 
de triumf al Dunării" — film de Nicolae Holban și Mircea Gherghi- 
nescu (reluare). 23,10— închiderea emisiunii.

îmi place să cred că 
începe de oriunde, că 
să provoci pentru a 
există artiști care nu caută neapărat 
ci ajung la expresia picturală firesc, 
printr-o perfecțiune a gesturilor ar
tistice care nu înseamnă monotonie 
ci mai degrabă tolerantă față de 
tot ceea ce îi înconjoară, primul pas 
spre credința în sine. Ceea ce spun 
nu sînt cîtuși de puțin precauții ci 
doar simple cuvinte de laudă, un 
omagiu pe care l-aș vrea nedisimulat 
pentru asemenea artiști. Cîteva expo
ziții ale unor foarte tineri pictori 
— subliniez vîrsta acestora tocmai 
pentru firescul conținut în afirmarea 
lor — m-au convins că nu totdeauna 
după un rictus se află o neliniște 
și că în spatele unui calm franc 
afișat se poate afla mai multă con
sistentă spirituală. Artiștii cărora le 
sînt consacrate aceste rînduri lu
crează, doi dintre ei — soții Mariana 
și Mihai Macri — în București : cei
lalți doi. Petru Popovici și Vintilă 
Făcăianu în Ploiești. Patru artiști 
care ar trebui în principiu să sa 
deosebească dar care au o aparte
nență comună, refuzul grandilocven
tei. Cei patru explorează lumea fără 
prejudecăți, convinși că în imediata 
lor apropiere se află sursa pro
priei creații. Dar nu e un mod pri
mitiv de a înțelege, o plecare prin 
real fără mijloace, fiecare din ei 
este stăpîn pe propriul drum pe 
care-1 străbate și nu este deloc greu 
să constați că ceea ce se imprimă în 
fiecare și ceea ce se revelă în fiecare 
lucrare este de multe ori mai h-''Tl 
mai consistent decît o nedefinită și 
fără implicații atingere cu realitatea.

Acești patru artiști sînt toți în
drăgostiți de ceea ce văd și multe 
din lucrările lor mi-au amintit acea 
superbă definiție a poetului francez 
Paul Eluard după care pictorii sînt 
„frați care ne dau de văzut". Trebuie 
să ai această minunată capacitate de 
a vedea în natură, în existență ceea 
ce alții nu văd, frumoasa și sincera 
înfruntare dintre culori, această a- 
parență care acoperă esența profun
dă a fiecărui lucru, a fiecărui gest, a 
fiecărui chip

în lucrările Marianei Macri, ex
puse ca și ale soțului ei în galeriile

pictura poate 
nu e nevoie 
impune, că

Vodă, floarea 
central ci

din strada Mihai 
este nu numai motiv 
și cheie de înțelegere, deși totul 
e spus pentru a fi înțeles direct, 
simplu, fără ocoluri. Floarea, expresie 
a vegetației ajunse la desăvîrșire 
înseamnă la Mariana Macri un gest 
de gratitudine pentru privitor, un 
permis de trecere prin toate oști

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de harpă susținut de Adriana 
Anca ; recital de vioară susținut 
de Octavian Rațiu — 20.
e Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Hcidelber- 
gu! de altădată — 19,30 : (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30 ; (sala Studio) : Anoni
mul — 20.
O Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 20.
© Teatrul de stat din Tg. Mureș
— secția maghiară — (în sala Tea
trului de Comedie) : Dragostea 
mea ,,Electra" — 20.
o O.S.T.A. (în sala Teatrului 
Mic) : Spectacol prezentat de 
Teatrul de pantomimă din Wro
claw — Polonia — 19,30.

nu remarcăm că această participare 
rămîne totuși minoră, lipsită de stră
lucire, nejustificînd reclama 
„cap de afiș".

Numerele de balet abundă : 
destul de ingenios concepute 
sul cu jobene sau cel cu bice și 
măști), dar cele mai multe absolut 
lipsite de o idee coregrafică, parcă 
improvizate prin succesiunea întîm- 
plătoare a salturilor și piruetelor. în 
această categorie se înscriu și tabloul 
de deschidere a spectacolului, și lun
gul „Ocol al pămîntului în optzeci 
de pași" — mai mult o defilare de 
costume nu foarte pitorești — și 
acel dans de ansamblu pe o melo
die ca de manej, punctat de strigăte 
dezagreabile ale balerinelor, dans la 
sfîrșitul căruia în sală nu s-a găsit 
nici măcar un singur spectator des
tul de generos îneît să bată din 
palme. în fine, există și cîteva în
cercări de a introduce în reprezen
tație ecouri ale dansului și muzicii 
populare românești. Mă întreb însă 
cum este posibil, după discuții atît 
de ample, purtate și în presă, pe 
tema valorificării folclorului auten
tic, să mai vedem o asemenea în
vălmășeală bizară de stiluri, unde se 
amestecă fără noimă „hăi, hăi“ cu 
,,cha-cha“ și rochii de lame cu ii bro
date, frumusețea portului popular 
fiind acoperită sub kilograme de 
paiete stridente. Aplaudat și prețuit 
pretutindeni, folclorul nostru nu tre
buie să apară la estradă sub o formă 
denaturată.

Desigur, nivelul general al teatru
lui satiric-muzical „C. Tănase" este 
mai ridicat decît s-ar desprinde din 
selecția pripită cuprinsă în „Tănase- 
Revue". Acest „accident" nu este 
însă întrutotul accidental ; el este de 
natură să atragă atenția asupra unor 
carențe de care suferă de mai multă 
vreme spectacolul nostru de revistă. 
In primul rînd, o anumită „criză de 
idei", cantonarea prelungită în clișee 
și motive de inspirație răsuflată ; iar 
cauza principală se află, credem, în 
insuficienta receptivitate față de tot 
ceea ce spiritul vremii noastre poate 
să insufle regenerator acestui gen 
prin definiție mobil și actual. O 
tentativă de întinerire a teatrului — 
bine primită ca început și ca promi
siune — s-a făcut recent prin „Ca
feaua cu lapte de adio", în formula 
așa-numitul”’ „musical", axat — în 
cazul de față — pe o temă etică. 
Fără a fi unica modalitate modernă 
posibilă, „musicalul" are avantajul

unui.

unele 
(dan-

măiestriei, de un fermecător simț al 
armoniei.

Pentru Mihai Macri realitatea este 
mai dinamică. El se oprește în anu
mite peisaje ample într-un mod mai 
cuprinzător pentru a le fixa nu nu
mai lucrurile dar și faptele. într-unul 
din acestea intitulat „Primăvara", pe 
cîmpul înverzit, surprins dintr-un loc

că aș strica astfel Inefabilul, 
poezia conținută de pictura sa. Dar 
cred că este întremător pentru ori
cine o privește, să constate că există 
firi fericite, care își apropie lumea, 
umanizînd-o și cred că există multe 
șanse de a-și face cristalină vocația.

Petru Popovici, care expune în 
sala de expoziții a Muzeului de artă 
din Ploiești, debutează ca și 
Macri, și este plăcut să

Gratia
9

re- âsităV

a picturii

litățile. Peisajele din satele Oașului, 
tăinuitele poteci ale cîmpiei, liniștea 
domestică a grădinilor sînt toate în
semnate de flori. Chiar și în por
tretul Zamfirei, copil de o mirabilă 
inocență, florile s-au instaurat ca un 
scut al liniștii și bucuriei. Pot părea 
aceste cuvinte întrucîtva sentimen
tale, dar cum spunea un mare artist, 
trebuie să ai curajul și generozitatea 
să recunoști talentul. Dar dacă ar fi 
numai această transparență a lucră
rilor prin care se disting sentimentele 
artistului poate nu ne-am opri atît. 
Ele sînt însă însoțite de o subtilitate a

de unde se poate vedea totul, țăranii 
au ieșit cu tractoare, cu cai pentru 
a începe acest miracol agrar. Dar 
nu e nimic din grandilocvența unor 
bucolici care trec și surprind frag
mente de viață doar. Pentru Mihai 
Macri aceste compoziții sînt reversul 
unei cunoașteri intime.

Două variante ale 
încununează această 
torului. Compoziția 
„Pace". Mă sfiesc să 
felul în care își imaginează artistul 
acest tărîm al oamenilor fără răz
boaie și îmi este greu tocmai pentru

unei compoziții 
selecție a pie
se intitulează 
vorbesc despre

soții 
con- 

stați cît de înrudiți sînt în cele 
ale spiritului. Popovici este însă mai 
meditativ, în fața obiectelor, a na
turii, are reticente poate pentru că 
nu este mulțumit de naturala lr 
așezare. Dar asta îl trădează pe 
creator, nu ? își ordonează pe pînză 
tot ce iubește pentru a da un nou 
sens al ordinii și al armoniei. Nicio
dată planul obiectiv, existent, al rea
lului nu este îndepărtat, dar peste tot 
se așează o transfigurare care provine 
dintr-o capacitate de exprimare prin 
liric. Evocînd istoria în anumite por
trete, artistul o face cu deplinul sen
timent al comuniunii. E un drum au
tentic certificat și, continuîndu-1, Pe
tru Popovici va marca un real pro
gres.

Naturile statice, portretele poartă 
cu ele o ușoară îngîndurare și chiar 
numai prin această încărcare afectivă 
ele ies din sfera convențională a ge
nurilor.

Cel de-al patrulea, Vintilă Fă- 
căianu, a expus în București, în sala 
de pe Calea Victoriei, numai grafică. 
E numai o delimitare și nicidecum o 
apreciere, căci grafica sa impune 
o viziune. I-aș spune de miniaturist 
dacă afirmația n-ar fi mai degrabă 
legată de mijloacele folosite. O hor
botă continuă, o dantelă pregnant 
vizuală de contraste alb-negru pun 
permanent ceea ce gravează în stare 
de gratie. Grafica lui este evanes
centă chiar cînd se oprește asupra 
unor animale, cînd surprinde ora
șul pe ploaie sau fabricile. Ordi
nea arabescului aliază fără deosebi
re aspectele existentei.

Sînt tentat 
semnări cu un 
ție, emoție !“ 
îi subsumează 
artiști.

să închei aceste în- 
proiect de titlu „aten- 

și pentru că el 
elocvent pe cei patru

Iulian MEREUȚA

de a se baza pe un text literar coe
rent, bineînțeles cu condiția ca el 
să fie substantial și valoros.

Dar majoritatea producțiilor tea
trului „C. Tănase", ca și ale celor
lalte teatre de estradă din țară, con
tinuă să fie aglomerări de numere 
disparate, lipsite de un fir conducă
tor. Este de discutat în ce măsură 
acest „mixtum compositum" — cu 
care se confunda cîndva însăși noțiu
nea de revistă — mai corespunde ce
rințelor de astăzi. Chiar dacă se 
adoptă însă formula varietăților re
vuistice, condiția succesului o con
stituie prospețimea numerelor inclu
se și omogenitatea lor calitativă. Or, 
în spectacolele noastre de estradă 
frapează adesea tocmai apelul la 
șabloane, exploatarea la infinit a 
unor poante de „efect sigur", precum 
și inegalitățile între diversele com
partimente și numere care alcătuiesc 
programul. Una din premierele ulti
mei stagiuni, „Femei, femei, femei" 
de Mihai Maximilian, încearcă să 
stabilească o unitate, măcar ca in
tenție. Cîteva tablouri comice sau 
muzicale comentează aspecte și pre
ocupări specifice universului feminin 
mai mult sau mai puțin contemporan 
(„Am două fete mari", „Ca și cînd 
nu s-a întîmplat nimic...", „Viața 
unei femei"). Ele se învecinează însă 
cu gaguri devenite banale (cel mai 
recent cal de bătaie fiind acum, pe 
cît se pare, automobilistul care acor
dă mai multă atenție mașinii decît 
nevestei), ca să nu mai vorbim de 
eterna reluare a tipului de scenete 
burlești cu cîte un logodnic stîngaci 
și arierat, care-și sărută viitoarea 
soacră confundînd-o cu logodnica 
și-și doboară partenera la pămînt 
vrînd să-i facă un compliment. Pe 
de altă parte, dacă partitura muzi
cală a lui Vasile Veselovschi e melo
dioasă, agreabilă, nu este mai puțin 
adevărat că soliștii recurg, ca „piese 
de rezistență", la diverse șlagăre 
străine, pe care le ascultăm zilnic 
de dimineața și pînă seara la postu
rile de radio. Iar tablourile 
balet sînt compuse, în cea 
mare parte, din combinarea unor 
simple mișcări ritmate, cu 
leași și aceleași ieșiri pe latera
le sau la rampă, astfel în
eît, cu puține excepții, e greu să 
reținem ceva într-adevăr nou, inedit. 
Și atunci, cum. să nu rămîi cu impre
sia că actori cu un profil persohM, 
ca Puiu Călinescu, ajung să sep-G 
pete și să se manierizeze, că dansa
tori înzestrați, ca Doina și Cornel Pa- 
trichi, sînt solicitați sub posibilită
țile lor reale și limitați la exerciții 
coregrafice elementare ?

Ce-i drept, spectacolul conține și 
unele revelații — remarcabilă fiind 
mai ales apariția Stelei Popescu în 
postura complexă (deloc surprinză
toare, de altfel) de actriță, dansa
toare, cîntăreață. Dar însuși faptul 
că o interpretă de talia ei nu a 
avut, în decursul mai multor ani, 
prilejul să-și demonstreze din plin 
calitățile, nu este un simptom evi
dent al sărăciei de idei teatrale pe 
care autorii le pun la dispoziția slu
jitorilor acestei scene ?

în general producțiile revuistice se 
întemeiază încă pe reteta comodă a 
cîtorva momente „de vîrf", risipite 
într-o masă apreciabilă de „umplu
tură". Pentru acele momente de 
bună dispoziție, publicul — dornic, 
firește, de destindere — rămînC cre
dincios estradei și o frecventeai-A asi
duu. De regulă, un spectacol de re
vistă, chiar mediocru, înregistrează 
sute de reprezentații. Această popu
laritate a genului nu-i obligă oare 
Ia mai mult pe creatorii săi ? Argu
mentul că „publicul vine totuși" ar 
trebui să constituie un stimulent, nu 
o pavăză împotriva criticii. N-ar fi 
normal ca un spectacol de revistă 
menit să țină afișul mai multe sta
giuni la rînd, să fie la rîndul său 
rodul unor pregătiri intense și în
delungate, exigente și selective, ex
presia unui conținut bogat, acumulat 
de autori prin contactul strîns și per
manent cu realitatea socială, cu viața 
spirituală a oamenilor cărora li se 
adresează ?

de 
mai

ace-

Andrei BĂLEANU

Concurs de librete
de operetă

tn scopul stimulării creației 
românești în domeniul opere
tei. Comitetul de Stat pentru 
Cultură si Artă. în colaborare 
cu Uniunea Compozitorilor, or
ganizează un concurs pentru 
crearea de librete de operetă, 
care se va desfășura în pe
rioada mai-octombrie 1969. La 
concurs pot participa. cu una 
sau mai multe lucrări, scriitori, 
poeți si dramaturgi, indiferent 
dacă sînt sau nu membri ai 
Uniunii Scriitorilor.

Autorii libretelor sînt chemați 
să reflecte — cu mijloacele spe
cifice genului de operetă — atît 
realitățile contemporane, cît și 
trecutul istoric al tării noastre.

Vor fi admise la concurs lu
crări originale, precum si trans
puneri în librete de operetă 
ale unor lucrări literare sau 
dramatice apartinînd scriitorilor 
români din trecut si de azi.

Libretele, dactilografiate în 
cinci exemplare și purtînd un 
motto, vor fi trimise pînă cel 
tîrziu la 1 octombrie 1969 pe 
adresa : Comitetul de Stat pen
tru Cultură si Artă. Direcția 
Muzicii, Piața Scînteii nr. I, 
București, cu mențiunea „Pen
tru concursul de librete de o- 
peretă". Totodată, libretele vor 
fi însoțite de plicuri închise pe 
care se vor scrie motto-urile 
corespunzătoare si care vor 
conține numele și adresa au
torului. precum si numele com
pozitorilor preferați.

Regulamentul de organizare 
a concursului poate fi consul
tat la Uniunea Compozitorilor 
Uniunea Scriitorilor și filialele 
acestora, precum și la comite
tele județene de cultură și 
artă.
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Sesiunea Comisiei mixte
româno iugoslave pentru Porțile de Fier

Intre 15 și 20 mai a avut loc la 
București sesiunea a Xl-a a Comisiei 
mixte româno-iugoslave pentru Por
țile de Fier. Grupa română a Co
misiei mixte a fost condusă de 
Adrian Georgescu, adjunct al minis
trului energiei electrice, iar grupa 
iugoslavă de Hasan Siliak, adjunctul 
secretarului 
mie.

Comisia a 
execuție pe 
integral de ...
crările se desfășoară pe șantier în 
continuare în conformitate cu pro
gramele convenite în cadrul Acordu
lui și al celorlalte documente privind 
realizarea și exploatarea sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile

federal pentru econo-

constatat că planul de 
anul 1968 a fost realizat 
ambele părți și că lu-

de Fier, încheiate între cele două 
țări. Comisia a constatat, de aseme
nea, că măsurile stabilite anterior, 
care revin fiecăreia din cele două 
părți pentru efectuarea operațiilor 
programate pe trimestrul III al anu
lui curent, de închidere a albiei na
turale a Dunării și pentru trecerea 
navigației prin ecluza de pe malul 
stîng al fluviului sînt în curs de apli
care ; a fost elaborat și aprobat pro
gramul de detaliu pentru realizarea 
acestor două faze importante din 
execuția sistemului hidroenergetic 
și de navigație.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de deplină înțele
gere.

(Agerpres)

CONFERINȚE, SIMPOZIOANE

SPORT Cronica zilei

SEMIFINALELE C.C.E. LA VOLEI

STEUȘTI1 AU ÎNVINS
SPARTAK BRNO
DAR... CD 3-1

FOTBAL

COM ROMÂNIEI
SURPRIZA DE LA SIBIU

Specialiști din 16 țări ale lumii 
— ingineri, fizicieni, medici, arhi- 
tecți, psihologi — s-au întrunit 
miercuri în Capitală, la cea de-a 
IlI-a Conferință de combatere a zgo
motului și vibrațiilor, organizată de 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Ministerul Muncii. Timp de 
patru zile ei vor dezbate, în ședințe 
plenare și pe secții, aspecte privind 
zgomotul și vibrațiile în industrie, 
în orașe, clădiri și la mijloacele de 
transport, implicațiile economice și 
efectele acestora, măsurile, mijloacele 
și cele mai noi metode de combatere 
și înlăturare a lor.

însemnătatea temei care formează 
obiectul conferinței a fost relevată 
în cuvîntul de deschidere rostit de 
președintele comitetului de organi
zare, acad. Eugen Bădărău. Efectele 
nocive pe care zgomotele și vibra
țiile le produc asupra sănătății fizice 
și morale a omului, asupra producti
vității muncii acestuia — a ară
tat vorbitorul — sînt astăzi do
vedite în mod concludent. In toate 
țările civilizate ale lumii a fost ini
țiată o amplă campanie de luptă îm
potriva zgomotului, în această pri
vință luînd poziție însăși Organiza
ția Națiunilor Unite. Intr-o rezolu
ție adoptată de curînd, printre ai 
cărei coautori se numără și țara 
noastră — rezoluție intitulată „Omul 
și mediul său înconjurător" — se 
atrage atenția asupra pericolului pe 
care-1 prezintă pentru omul modern 
diferiți factori de mediu, printre 
care, la loc de frunte, figurează și 
zgomotul.

Au mai rostit cuvîntări de salut 
Traian Dudaș, adjunct al ministrului 
muncii, Luigi Parmegiani, șeful Di
viziei de protecția muncii și igienă 
din cadrul Biroului Internațional al 
Muncii, și Vasile Chiriță, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

. în prima ședință plenară de lucru, 
Mircea Grumăzescu, secretar 

științific al Comisiei de acustică a 
Academiei, a prezentat referatul des
pre „Rezultate și perspective în com-

Lucrările Congresului
național de oncologie

baterea zgomotului și vibrațiilor în 
România".

Lucrările continuă.
★

întreprinderea de stat de comerț 
exterior „Maschinen-Export" din 
Berlin — R.D. Germană a orga
nizat miercuri, în saloanele hote
lului Athenee Palace din Capitală, 
un ciclu de conferințe privind fabri
carea panourilor mari și tehnologia 
utilizării lor în construcții de locu
ințe și social-culturale.

★
Prof. univ. Georges Carpeni, de la 

Facultatea de științe din Marsilia, 
care ne vizitează țara în cadrul a- 
cordului cultural dintre România și 
Franța, a conferențiat miercuri dimi
neața la Facultatea de chimie din 
București despre „Condensarea sau 
asocierea acido-bazică în chimie".

In aceeași zi, prof. dr. Van Vae- 
renberg, directorul clinicii de radio
logie și medicină nucleară a Univer
sității din Gând, care ne vizitează 
țara în cadrul unui schimb de expe
riență, a fost oaspetele clinicilor 
bucureștene Colțea și Cantacuzino.

★
Cu ocazia aniversării a 500 de 

ani de la nașterea lui Nicollo Ma
chiavelli. miercuri după-amiază a 
avut loc în Capitală un simpozion, 
organizat de Asociația română de 
stiinte politice, dedicat eminentului 
om politic, gînditor si scriitor ita
lian.

Despre Machiavelli, fondatorul ști
inței politice moderne, au vorbit 
dr. Ladislau Lorincz, șef sector la 
Institutul de cercetări juridice, și 
dr. Marin Voiculescu.

★
Miercuri s-a încheiat sesiunea ști

ințifică festivă a corpului didactic de 
la Conservatorul „Ciprian Porumbe- 
scu“ din București. Dedicată celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
României, sesiunea, care a avut 
tema „Tradiție și inovație în crea
ția, interpretarea și pedagogia mu
zicală", a prilejuit prezentarea a 
cîtorva zeci de comunicări de spe
cialitate, ca și a unor concerte festi
ve și spectacole de operă, la care 
și-au dat concursul profesori și stu- 
denți ai Conservatorului bucureștean. 
Comunicările s-au ocupat, între alte
le, de tendințele înnoitoare ale mu
zicologiei românești, diferite aspecte 
din practica muzicii populare instru
mentale, cercetări românești în do
meniul muzicii electronice, probleme 
ale învățămîntului muzical în dome
niul interpretării de operă.

(Agerpres)

Pentru Steaua, ca și pentru Spar
tak Brno, socotelile tacite în legătură 
cu primul lor meci din semifinalele 
C.C.E. — aseară în sala Floreasca — 
erau cît se poate de simple și de... 
realiste : campionii noștri urmăreau 
să cîștige meciul cu 3—0, în timp ce 
voleibaliștii cehoslovaci — admitînd 
poate pierderea partidei la acest 
scor — tinteau ca totuși diferența 
de puncte în seturile respective să 
fie cît mai mică. Echipele aveau în 
vedere faptul că în retur, rolurile 
se vor schimba. Spartak fiind aceea 
care, beneficiind de avantajul tere
nului propriu (de multă vreme n-a 
mai pierdut în sala din Brno). să 
obțină victoria cu 3—0. adversarii 
luptînd doar pentru a reduce la 
minimum diferența de puncte... Cal
culele antrenorilor si ale jucători
lor celor două formații sînt de u- 
zantă generală în „Cupa campioni
lor europeni" ; echipele de forțe a- 
propiate își încheie „conturile", 
fazele finale ale competiției, 
baza punctajului total în meciurile 
tur-retur. Este, orice s-ar zice, un 
mod economicos si totuși perfect 
regulamentar de a obține calificarea 
si în sfîrsit trofeul.

Asa se explică evoluția 
în partida de aseară. Un 
puternic, plin de vigoare, 
bune, de apreciată calitate 
și Steaua, conform previziunilor. își 
adjudecă primul set (15—10). Setul 
următor relevă din nou capacitatea 
echipei bucurestene. care, conducînd 
cu 10—2. putea să termine setul în 
maximum zece minute. La Steaua 
a urmat însă o cădere totală (fi
zică si nervoasă), și Spartak are 
set-bol la 12 ! Finalul este pasio
nant pentru public, dar epuizant 
pentru jucători. Acest set care, cum 
spuneam, urma să se încheie 
favoarea steliștilor în cîteva 
nute. le revine într-adevăr lor. 
după aproape trei-sferturl de 
cu 18—16.

Steaua este destul de aproape de 
a-și realiza dorința (victorie în trei 
seturi !). însă nici Spartak nu pare 
a fi prea departe de ceea ce ur
mărea. căci diferența de puncte o 
avantaja într-un fel. A urmat 
setul al treilea, pe care toată 
mea îl considera setul final al : 
ciului. In mai puțin de două 
nute. Steaua conducea cu 4—0. 
crurile s-au precipitat însă întratît 
îneît. tot în interval de cîteva mi
nute. Spartak egalează la 8. ia con
ducerea cu 13—11. Steaua face e- 
forturi pentru a restabili „adevă
rul". dar spre părerea noastră de 
rău. nu poate decît să egaleze la 
13. Spartak cîștigă un nesperat (dar 
foarte util) set, cu 15—13. Că oaspe
ții își realizaseră mai mult decît 
își propuseseră, s-a văzut prea bine 
în setul al patrulea, cînd Steaua a 
condus cu 11—0 ! (a cîștigat cu 
15—9).

Victorie așadar, cu scorni de 3—1, 
pentru Steaua. în retur (29 mai. la 
Brno). misiunea îi va fi deci ex
trem de dificilă.
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SIBIU (prin telefon, de la cores
pondentul „Scînteii"). — Nu se pu
tea ca plusul de vigoare și voință, 
mai buna organizare a jocului, atît 
în apărare cît si în atac, manifes
tate de Chimia Suceava, din pri
mul si oînă în ultimul minut de 
ioc. să nu-și arate roadele. Un ex
cepțional șut expediat în minutul 
51 de pe partea dreaptă de Goran 
și... gol. 1—0 pentru Chimia. De ne
crezut. totuși, cei ce atacă și mai 
dezlănțuit în continuare sînt tot su
cevenii ! Dar. la un contraatac des
tul de șters. Universitatea egalează 
prin Mustețea (min. 84). „Cine va 
învinge ? Vom asista la prelungiri" 
— sînt de părere cei mai multi spec
tatori. Nu trec însă nici două mi
nute si răspunsul este dat de Ni- 
colau : sprintează scurt si sutează 
imparabil. 2—1 pentru Chimia. Cele 
oatru minute care au mai rămas 
oînă la sfîrșitul jocului se dove
desc insuficiente pentru Universita
tea Cluj, o echipă care, cel puțin 
in această partidă, a jucat fără 
nici un orizont.

Nicolae BRUJAN

DINAMO—U.T.A. 3—0

BRASOV (prin telefon). — Cu 
patru zile înainte de confruntarea 
din campionat, U.T.A. și Dinamo 
București s-au întîlnit într-un fel de 
„prolog" pe stadionul Tineretului 
din localitate, în „Cupă". Faptul că 
jocul se desfășura pe un teren neu
tru și în afara campionatului, i-a 
conferit o notă aparte, victoria de
venind o chestiune de prestigiu pen
tru fiecare din echipele combatante. 
Se poate spune, totodată, că prezen
ta unui mare număr de spectatori 
neutri în tribunele arenei brașovene 
a fost, de asemenea, o condiție a 
dorinței de a practica un fotbal de 
calitate, dorință prezentă 
dintre jucătorii care au 
la meci.

Publicul brașovean și-a ... 
deschis simpatia pentru echipa ară
deană la începutul partidei și tot atît 
de deschis s-a întors cu fața spre 
dinamoviști la sfîrșitul ei. Bucurește- 
nii au jucat ultimele 10 minute ale 
meciului sub o ploaie de aplauze, 
răsplată a spectacolului pe care-1 
ofereau tribunelor. Nu exagerăm de 
loc scriind aici că rar am văzut o 
echipă detașîndu-se atît de net de 
adversar, creînd atît de multe faze 
de mare spectacol. Lucescu a fost 
solistul acestui „concert" fotbalistic 
și dincolo de cele două goluri în
scrise de el — cel din minutul 65 
fiind marcat la sfîrșitul unei ac
țiuni personaje de excepție, în care 
a driblat trei sferturi din formația 
arădeană — evoluția sa pe stadionul 
din Brașov a însemnat o sumă to
tală a tot ce poate oferi un

de clasă. Radu Nunweiller, Dinu, 
Dumitrache, Boc și Sălceanu au fost 
ceilalți dinamoviști a căror contri
buție la valoarea jocului formației 
lor a fost determinantă. Sălceanu a 
înscris primul gol al meciului (min. 
46), făcîndu-ne, aproape, să-1 uităm 
pe Pîrcălab. Radu Nunweiller, lucid 
ca-ntotdeauna, cu tehnicitatea-! re
cunoscută, a dezarmat pe adversar, 
ordonînd, în același timp, jocul coe
chipierilor săi. Iar Dinu a răspuns 
prezent atît la apelurile apărării, cît 
și la cele ale atacului. Cît privește 
pe Dumitrache, deși nu și-a înscris 
numele pe lista marcatorilor, acțiu
nile sale au dus la dezorganizarea 
întregului sistem defensiv al arăde
nilor. Și, pentru că a venit vorba 
de arădeni, trebuie să spunem că 
aproape 70 minute de joc ei au fă
cut eforturi deosebite pentru a echi
libra balanța întîlnirii. acoperind 
neajunsurile de ordin tehnic, prin
tr-o mare cantitate de energie. „Bă- 
trînul" Lereter a părăsit terenul 
epuizat fizicește, avînd nevoie de 
sprijinul efectiv — pentru a mer
ge — a doi colegi de echipă mai 
tineri. Asta ca să nu dăm decît un 
exemplu. Vedeta formației arădene 
a fost, fără îndoială, Domide, care 
a evoluat la nivelul de formă ce l-a 
impus în unsprezecele reprezenta
tiv. Lereter, Petescu și Fl. Dumi
trescu au fost ceilalți jucători ară
deni ce merită a fi remarcați. De 
altfel, spunînd că la Brașov am asis
tat la o partidă de mare spectacol, 
o facem gîndindu-ne și la meritele 
arădenilor. Din păcate, cîteva excep
ții la capitolul sportivitate : altercația 
Gornea—Lucescu (primul fiind vino
vatul). ultimul minut și faultul ne
dorit al lui Petescu asupra Iui Du
mitrache care a dus la accidentarea 
dinamovistului (min. 77). înainte de 
a încheia, să notăm și min. 83, în care 
Lucescu a înscris cel de-al treilea gol 
al întîlnirii, ca și calificativul bine 
pentru arbitrajul lui N. Cursaru— 
Ploiești.

Valentin PAUNESCU

balonul, capricios, aîn plasă, dar 
lovit bara...

Prelungirile, 
superioritatea 
fructificării situațiilor favorabile de 
a înscrie goluri. O bună centrare a 
lui Negrea a fost transformată în 
gol de Voinea (min. 113) ; Voinea, 
printr-o pasă în adîncime. de marc 
precizie, l-a pus pe Creiniceanu în 
poziție excelentă, iar acesta a șu
tat fără greșeală în plasa lui Ră- 
ducanu (min. 115). Tortele suporte
rilor Stelei începuseră să se aprindă 
în

repetăm, au marcat 
Stelei si în privința

tribune...
Valeriu MIRONESCU

FARUL—PROGRESUL

3—0 (I—0)

La Brăila, Farul a învins la scor 
echipa bucureșteană Progresul, Pri
mul gol a fost înscris de Grama în 
propria-i poartă. După pauză, Farul 
și-a mărit avantajul prin punctele 
marcate de Sasu și Ologu.

SEMIFINALELE

„CUPEI ROMÂNIEI"

Semifinalele „Cupei României** 
se vor disputa, în această ediție, 
în sistemul tur-retur, la datele 
de 28 mai șl 4 iunie. Tragerea la 
sorți va avea loc astăzi.

Finala Cupei este programată 
la 22 iunie.

la fiecare 
luat parte

manifestat

CONFORM „TRADIȚIEI" ?

Delegatia Congresului irlandez al 
sindicatelor (I.T.U.C.). condusă da 
James Dunne, președintele Congre
sului. care se află în tara noastră 
la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, a 
fost marți si miercuri oaspete al 
județului Constanta. Membrii dele
gației au avut o întrevedere cu 
Constantin Carata, președintele con
siliului județean al sindicatelor, au 
vizitat portul maritim, întreprinde
rea integrată de lînă si Combinatul 
industrial de morărit si panificație 
din Constanta, precum si stațiunile 
balneoclimaterice de pe litoral.

★
La invitația Uniunii Scriitorilor, 

miercuri seara au sosit în Capi
tală Darvas Jozsef. președintele U- 
niunii Scriitorilor din R. P. Un
gară, și Dobozy Imre, secretar ge
neral al uniunii, care vor face o 
vizită în tara noastră în cadrul în
țelegerii bilaterale dintre cele două 
uniuni de scriitori. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară i Vremea a continuat 

să se răcească și în sudul țării. Ce
rul a fost mai mult acoperit. Au că
zut ploi temporare în sudul Crișa- 
nei, Banat și podișul Transilvaniei 
și cu caracter local în centrul Mol
dovei. In zona muntoasă s-a produs 
ceață și burniță, iar pe alocuri, în 
Munții Apuseni și Carpații Orien
tali, a nins. Cu totul izolat, pe lito
ral, s-au semnalat descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, cu intensificări locale în 
zona de munte. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 9 grade la 
Joseni și 24 grade la Alexandria.

Timpul probabil pentru 23, 24 șl 
25 mai. In țară : Vremea devine în 
general frumoasă și se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi de scurtă durată cu carac
ter izolat. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 18 și 28 
grade. în București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt potrivit Temperatura In creș
tere.

Miercuri dimineața au început în 
Capitală lucrările primului Congres 
național de oncologie, organizat de 
Societatea de oncologie din cadrul 
Uniunii Societăților de Științe Medi
cale.

La această importantă manifestare 
științifică participă academicieni, pro
fesori universitari, cadre medicale 
de specialitate din întreaga țară, 
precum și numeroși oaspeți de peste 
hotare, personalități de renume care 
activează în acest domeniu.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. Octavian Costăchel, pre
ședintele comitetului de organizare a 
congresului, președintele Societății 
de oncologie, congresul a fost salutat 
de prof. Ioan Moraru, adjunct al mi
nistrului sănătății, Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al Consiliului națio
nal al cercetării științifice, acad. Ște
fan Milcu, vicepreședinte al Acade
miei, prof. Nicolae Nestorescu, mem
bru corespondent al Academiei, pre
ședintele U.S.S.M.

Timp de trei zile participanții vor 
dezbate o problemă de o deosebită 
însemnătate în oncologie : metasta
zele în clinică și în experimentare. 
De asemenea, vor fi organizate două 
„mese rotunde" în cadrul cărora se 
va discuta despre stadiul actual al 
cercetării metastazelor experimen
tale, despre aplicabilitatea acestora 
în terapeutică. (Agerpres)

jucător

Râducanu ridică mîinile învins, Dan privește stupefiat. Dar mingea, capricioasă, lovește bara I Era minutul 88 de 
joc... Foto : M. Cioc

înainte de ioc. giuleștenii se gîn- 
deau. cam îngrijorați, la „tradiția" 
victoriilor lui Steaua asupra Rapi
dului în meciurile pentru „Cupa 
României". Si de ce le-a fost frică 
n-au scăpat. Steaua a învins, e 
drept după prelungiri, dar tocmai 
în aceste minute suplimentare, su
perioritatea formației militare 
fost mai mult decît evidentă.

Unii spectatori făceau comparație 
între partida de ieri si 
finală pierdută de Rapid 
lui Dinamo. într-adevăr. 
lutie a scorului există o 
asemănare. Dar. în schimb, 
sebiri din punct de vedere al jo
cului. Atunci. Rapidul luptase splen
did si numai o mare . întîmplare 
fotbalistică — ratarea unui penalti 
în minutul 90 ! — îl privase de vic
torie. Ieri. însă. Rapid nu ne-a plă
cut. s-a lăsat încă de la începutul 
meciului dominat de Steaua si a 
fost foarte departe de replica vi
guroasă si organizată cu care 
obișnuise în această primăvară. Iar 
dacă judecăm jucătorii în parte, pu
tem spune, fără greș, că fiecare din
tre ei s-a prezentat sub nivelul for
mei lor medii, inclusiv Dumitru, 
despre care presa a scris recent a- 
tîtea cuvinte de laudă. Și. în toata 
acestea, 
dem ce 
ditie...

Gum 
rii, adică fotbaliștii de la Steaua, 
au stăpînit frînele jocului încă de 
la începutul partidei. Pentru spec
tatori era limpede că acțiunile mi
litarilor 
că în 
4—3—3. 
Totuși, 
decît în partea a doua a meciului, 
deși ocazii prielnice fuseseră sufi
cient de multe. în min. 65. Voinea 
— de departe cel mai bun jucător 
al partidei — pleacă într-o solitară 
cursă si. de la aproximativ 25 m, 
șutează puternic în coltul stîng al 
porții lui Răducanu. Rapid egalează 
după trei minute, dintr-o fază fixă. 
Dan profită de un zid defectuos șl 
trage necruțător. îndoind mîinile 
Suciu !

Meciul putea să se încheie 
timpul obișnuit. în min. 88. 
pildă, spectatorilor li s-a părut 
mingea trimisă de Voinea va intra
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iași implacabile legi a 
necontenitei mișcări.

— Pentru noi miș
carea se materializea
ză în modul cel mai 
evident prin procente 
— subliniază, ingine- 
rește, tovarășul Iosif 
Opriș, directorul gene
ral al uzinei. Dacă 
doriți un exemplu 
concludent, vi-l pot 
oferi în cifre : în pe
rioada 1963—1968 pro
ducția a crescut cu 
234 la sută, în vreme 
ce numărul muncitori
lor s-a mărit doar cu 
2,7 la sută.

Un simplu calcul 
aritmetic îmi dezvă
luie următoarea rela
ție : 1 procent în creș
terea personalului = 
87 de procente în 
creșterea producției. 
Raportul mi se pare 
remarcabil. Explica
ția ?

— Explicațiile sînt 
mai multe, continuă 
interlocutorul meu. In 
primul rînd, sporul 
investițiilor, ilustrînd 
grija tot mai mare 
pe care partidul și 
statul o acordă dez
voltării industriei con
structoare de mașini. 
Apoi, organizarea ști
ințifică a muncii în 
secțiile și serviciile 
uzinei și, mai ales, mo
dernizarea. Dar, cred 
că tot un exemplu e 
mai grăitor: cînd hala 
Diesel a intrat în pro
ducție era prevăzută 
pentru 105 motoare a- 
nuâl. Acum, tn 1969,

vom produce 205 mo
toare în același spațiu, 
cu cîteva utilaje de 
mare productivitate 
în plus. De altfel, am 
proiectat și construit 
în uzină 14 agregate 
care au înlocuit uti
laje de import.

Așadar, în acest ra
port de 1187. elemen
tul multiplicator este 
modernizarea, cu alte 
cuvinte organizarea, 
competenta, efortul de 
gîndire. Este o imagi
ne concretă și elocven
tă a ceea ce înseam
nă forța inteligenței în 
acțiune, întrucît acest 
raport spectaculos în
tre forța de muncă și 
rezultatele ei nu se 
poate obține decît prin 
consumul eficient de 
materie cenușie. (Spre 
deosebire de consumul 
ineficient, care se mai 
întîlnește pe alocuri).

Prin acest consum 
cerebral, prin această 
activitate creatoare, 
metalul reșițean își 
multiplică de zeci și 
sute de ori valoarea 
inițială, capătă pres
tigiu și noblețe, deve
nind motor și turbină, 
adevărate bijuterii ale 
tehnicii moderne.

Bijuterie nu este de
loc o metaforă. Mai 
ales aici, în acest ate
lier în care se efec
tuează rectificarea ro
ților dințate ale mo
torului de 2 300 CP. 
Operația e dictată de 
o formulă compusă 
din patru elemente :

temperatura : 20 gra
de Celsius,

umiditatea : 50—60
la sută,

presiunea: 760 mm 
coloană de mercur,

precizia: 2 microni. 
Deci, numai în con

dițiile unei zile 
primăvară ideală, 
primăvară care 
rează 365 zile pe 
utilajele ultrasensibile 
de aici pot asigura o 
precizie de doi microni

de 
o 

du- 
an,

urmăresc 
zbenguielile 
din acvarium...

Șeful de schimb Ște
fan Varga, unul din 
„membrii fondatori" 
ai atelierului, preci
zează că e al 62-lea 
angajat la secția Die
sel, în urmă cu zece 
ani. E un amănunt 
pe care memoria nu-l 
reține decît atunci

amuzați 
peștilor

ș.a.m.d. Ele marchează 
datele la care au intrat 
pe bancul de rodaj 
motorul LDE nr. 100, 
nr. 200 etc. E un fel 
de „memento" al suc
ceselor fabricii de 
motoare. Dacă interva
lul între plăci rămîne 
același în spațiu, în 
schimb el devine din 
ce în ce mai apropiat 
în timp, ilustrînd rit-

Ho nucleu de energie 
și putere creatoare

în prelucrarea roților 
dințate. Mai există 
însă un al cincilea e- 
lement: omul. Un 
singur om la un grup 
de trei mașini, patru 
oameni în tot atelie
rul ! Și totuși, nici 
clima artificială, nici 
sensibilitatea de mi
moză a mașinilor nu 
ar da nici un rezultat 
dacă, dincolo de co
menzile programate, 
nu s-ar afla privirea 
atentă și nervii încor
dați ai muncitorilor 
specialiști. Deși în 
aparență oamenii se 
plimbă calmi, cu non
șalanță, printre frun
zele de filodendron și

con-cînd omul are 
știința trăirii unui e- 
veniment. Un eveni
ment explicabil atunci 
cînd aflu că și tatăl 
lui Varga a lucrat tot 
aici, în vechea uzină. 
Este una din „dinas
tiile" muncitorești, atît 
de numeroase la Reși
ța, dinastii în care 
s-au transmis nu nu
mai tainele meseriei 
ci, mai ales, etica ei.

Pe una din aleile ha
lei, încastrate în po
deaua de beton la in
tervale de zece metri, 
se află șapte plăci de 
metal, plăci aniversa- 
tive pe care se pot citi 
cifrele: 100, 200, 300

mul ascendent al pro
ducției și al producti
vității.

— Prin investiții 
mici, dar. tn special, 
prin reorganizări în 
procesul tehnologic, 
producția de motoare 
crește în 1969 cu 25 
la sută față de anul 
trecut, îmi spune ingi
nerul Iosif Gurămare, 
șef-adjunct al secției 
Diesel.

Aleia e lungă de cî- 
teva sute de metri, iar 
fiecare sută de metri 
înseamnă 1 000 de mo
toare. Aleia devine 
astfel un simbol al 
perspectivei acestui co-

lectiv, deschizîndu-se 
pînă departe, în viitor. 
Șeful de echipă Gheor- 
ghe Mucioniu îmi spu
ne, aparent fără nici 
o legătură cu restul 
discuției: ,,Mă bucur 
că a luat ființă la Re
șița un liceu indus
trial". De ce ? Pentru 
că are un fecior de 
14 ani și îl vede, pro
babil, încastrînd peste 
ani în podeaua halei 
viitoarele plăci aniver- 
sative.

Așadar, locomotiva 
aproape centenară din 
fotografia îngălbenită 
de vreme își are un 
urmaș de prestigiu în 
motorul puternic și 
robust, lucrat cu fine
țea și migala unui bi
jutier. Și, totodată, cu 
sentimentul mîndru al 
continuității și cu cer
titudinea fermă a pers
pectivei. De aceea, nu 
văd nici o urmă de in
tenție festivistă sau or
golioasă in plăcile a- 
niversative din hala 
motoarelor ci, pur și 
simplu, dorința fireas
că de a consemna dis
tanțele parcurse, trep
tele suite pe scara 
progresului tehnic. A- 
vînd în spatele lor o 
evoluție industrială de 
aproape două secole, 
reșițenii au, probabil 
mai mult decît alții, 
sentimentul istoriei, is
toria uzinei și a colec
tivului lor. Este „mica 
lor istorie" care se re
varsă însă în marea 
și generoasa istorie a 
industriei românești.

Sentimentul duratei 
e, poate, și mai preg
nant acolo unde se 
produc hidroagregate- 
le pentru Porțile de 
Fier. In hala motoa
relor, plăcuțele amin
tite sugerau inscrip
țiile așezate pe monu
mentele istorice. Aici, 
în hala de mecanică 
grea, lipsește orice in
scripție, în schimb, u- 
tilajele și turbinele 
sînt, prin dimensiunile 
și perfecțiunea lor, 
adevărate monumente 
ale tehnicii moderne. 
Strunguri care pot 
prelucra piese cu dia
metrul de 18 metri sau 
axe cu lungimea de 
16 metri, poduri rulan
te care ridică 250 de 
tone — iată doar cî
teva din proporțiile u- 
nui univers ciclopic. In 
acest univers se ză
mislesc uriașele turbi
ne Kaplan de 178 MW, 
printre cele mai mari 
din lume. Greutatea 
unui grup hidroener
getic : 2 700 tone, din 
care un singur agre
gat — aparatul direc
tor — cîntărește 550 
tone.

Dimensiunile spec
taculoase sugerează, 
spuneam, impresia du
ratei infinite 
E o impresie 
fan. Cei ce 
aici știu însă 
ce asigură
îndelungată a acestor 
uriașe agregate nu sînt 
dimensiunile ci, în pri
mul rînd, perfecțiunea

în timp, 
de pre
lucrează 
că ceea 

existența

și finețea execuției. In 
mod paradoxal, reve
nim la imaginea biju
tierului care e obligat 
să realizeze piese gi
gantice lucrînd cu a- 
jutorul... lupei. Supra
fața interioară a unor 
cilindri de 18 metri 
lungime, în care culi- 
sează tije de 22 metri, 
trebuie să fie 
cu o finețe de 
croni ! încă o 
că durata se 
prin migală și .
țiune, ca în orice ope
ră de creație autentică. 
O creație care ascunde 
în ea imense valuri de 
energie, o creație care 
va transforma Dună
rea în cel mai puter
nic fulger electric al 
țării.

Motoare și turbine, 
mișcare și energie, 
Reșița are privilegiul 
de a se număra prin
tre epicentrele de un
de pornesc aceste două 
coordonate esențiale 
pentru industria națio
nală. Un privilegiu 
cîștigat prin mari e- 
forturi de înnoire și 
autodepășire, pentru 
că sursa acestei miș
cări și energii se află 
în oameni, în mobili
tatea eu care s-au a- 
daptat la exigențele 
profesionale ale pro
gresului tehnic, în e- 
nergia spirituală cu 
care competența și in
teligența lor 
toare valorifică 
talul, ridicîndu-l la co
tele cele mai înalte ale 
industriei moderne.

șlefuită
0,4 mi- 
dovadă 
obține 

perfec-

crea- 
me-

0 contribuție importantă 
la dezvoltarea colaborării

româno-polone
(Urmare din pag. I)

ocupările prezente și de viitor ale 
acestora, au contribuit la mai buna 
cunoaștere reciprocă a pozițiilor pe 
care se situează cele două partide 
și guv,erne în probleme ale 
construcției socialiste, întăririi uni
tății, influenței și prestigiului so
cialismului în lupta antiimperia- 
listă, pentru pace și securitate pe 
continentul nostru și în lume. 
S-a relevat, și cu acest prilej, 
că între partidele și țările noastre 
nu există probleme care în mod 
obiectiv ar putea să ridice obsta
cole de netrecut în calea bunei 
colaborări, ci, dimpotrivă, există 
premise obiective — concretizate în 
comunitatea de orînduire, de ideo
logie, de țeluri — care permit dez
voltarea și adîncirea relațiilor 
noastre prietenești pe toate planu
rile.

Intre poporul român și poporul 
polonez există legături de prietenie 
cu vechi tradiții în istorie, relații 
care în anii socialismului au cunos
cut o amplă dezvoltare. Firește, 
România și Polonia, Partidul Co
munist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez au, în unele 
probleme, păreri și puncte de ve
dere care nu coincid. Dar, așa cum 
s-a confirmat încă o dată cu oca
zia acestui nemijlocit contact din
tre conducătorii de partid și de stat 
români și polonezi, aceste deose
biri de vederi nu pot — și nu tre
buie — să impieteze în nici un fel 
asupra dezvoltării bunelor relații.

Este pozitivă înțelegerea faptului 
că între țările socialiste, între par
tidele comuniste pot exista, într-o 
problemă sau alta, deosebiri de pă
reri, de aprecieri — dar că aceasta 
nu este de natură să împiedice 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
de colaborare dintre aceste țări și 
partide ; în practică se dovedește 
că tocmai ținînd seama de aseme
nea deosebiri, discutîndu-le des
chis, în spirit constructiv, se pot 
clădi relații trainice, sănătoase, se 
pot dezvolta prietenia și colabo
rarea fructuoasă. Este evident că 
o asemenea idee cîștigă tot mai 
mult teren în raporturile dintre 
state, dintre partide. în cadrul con
vorbirilor româno-polone s-a rele
vat că sînt infinit mai multe și mai 
importante problemele în care cele 
două partide și țări au poziții co
mune — și aceasta este fundamen
tal pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România și Po
lonia — prietenie și colaborare 
care corespund intereselor celor 
două popoare, cauzei generale a 
socialismului.

Așa cum se remarcă și în Co
municat, cele două delegații au e- 
fectuat un larg schimb de păreri 
asupra stadiului actual al relații
lor bilaterale — relații care se dez
voltă în mod rodnic pentru ambele 
popoare, cunoscînd o evoluție as
cendentă, pe plan economic, po
litic, tehnico-științific, cultural. De 
comun acord, cele două părți au 
hotărît să adîncească și să extindă 
mai departe colaborarea în toate 
domeniile de activitate, exprimîn- 
du-și convingerea că dezvoltarea 
activă, multilaterală a relațiilor ro
mâno-polone contribuie la progre
sul operei de construcție socia
listă din cele două țări, la pro
gresul multilateral al fiecăreia în 
parte, este în avantajul ambelor 
popoare și corespunde pe deplin 
intereselor unității și coeziunii ță
rilor socialiste. Au fost re
levate în acest sens noi po-

sibilități de a intensifica schim
burile comerciale, de a lărgi 
colaborarea și cooperarea în pro
ducție într-o serie de domenii care 
prezintă interes pentru ambele țări. 
Cele două părți au relevat impor
tanța hotărîrilor recentei sesiuni 
C.A.E.R. pentru dezvoltarea mal 
departe a colaborării economice 
dintre statele socialiste.

Convorbirile au prilejuit, de a- 
semenea, o amplă informare reci
procă în ce privește experiența 
celor două partide, apreciindu-se 
ca utilă și indicată lărgirea în 
continuare, sub diverse forme, a 
colaborării, a schimbului de păreri 
și de experiență între Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez — în spiri
tul stimei și conlucrării tovără
șești, al prieteniei frățești și inter
naționalismului proletar.

în ce privește problemele ac
tuale ale vieții internaționale, cele 
două delegații și-au expus pe larg 
pozițiile lor, evidențiind dorința și 
hotărîrea de a-și aduce contribu
ția la asigurarea unui climat de 
pace și securitate în Europa șl în 
lume. Părțile au subliniat că, pen
tru realizarea unui asemenea cli
mat, este necesar să se pornească, 
înainte de toate, de la recunoaște
rea realităților statornicite în Eu
ropa după cel de-al doilea război 
mondial, a inviolabilității granițe
lor dintre state, inclusiv a grani
ței Oder-Neisse.

Abordînd o serie de probleme 
importante ale relațiilor dintre 
partide, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cele 
două delegații au fost unanime în 
a sublinia importanța solidarității 
internaționaliste și a coeziunii par
tidelor comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului, ale egalității în drepturi 
și respectării dreptului suveran al 
fiecărui partid de a hotărî asupra 
politicii sale, ale solidarității inter
naționaliste în lupta împotriva im
perialismului, pentru pace și so
cialism. în acest spirit a fost a- 
firmată dorința Partidului Comu
nist Român și a Partidului Mun
citoresc Unit Polonez de a-șl adu
ce contribuția la desfășurarea cu 
succes a Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova, pen
tru ca aceasta să servească unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, întăririi tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Atmosfera în care s-au desfășu
rat discuțiile — atmosferă tovără
șească, de prietenie și înțelegere 
reciprocă — spiritul franc ce le-a 
caracterizat, clarificarea mal bună 
a unor probleme de interes comun 
și a unor poziții ale celor două 
partide, constituie o premisă im
portantă ca raporturile româno-po- 
loneze să cunoască o evoluție as
cendentă, în spiritul stimei și încre
derii reciproce, al solidarității in
ternaționaliste, servind intereselor 
celor două popoare, operei de edifi
care socialistă din cele două țări.

Poporul român, înfăptuind cu 
consecvență neabătută politica 
Partidului Comunist Român, este 
hotărît să-și aducă și în viitor con
tribuția sa constructivă la întări
rea prieteniei româno-polone, la 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, la afirmarea tot 
mai puternică a socialismului în 
lumea contemporană, în lupta po
poarelor pentru progres social și 
pace.



„lan Dan" despre

Conferința de la Stockholm

O victorie 
politică 

a poporului 
vietnamez

HANOI 21 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan“ din 21 mai publică un 
editorial în care salută rezultatele 
Conferinței internaționale de solida
ritate cu Vietnamul, care a avut loc 
la Stockholm. Succesul acestei con
ferințe, scrie ziarul, constituie o im
portantă victorie politică a poporului 
vietnamez în lupta împotriva agreso
rilor americani, o nouă etapă a 
mișcării internaționale de sprijinire a 
poporului vietnamez și de opoziție 
împotriva agresiunii americane.

Soluția generală în zece puncte 
dată publicității la 8 mai de Frontul 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, scrie „Nhan Dan", scoate în 
evidență seriozitatea și bunăvoința 
F'.N.-E. și populației sud-vietnameze 
în căutarea unei soluții corecte a 
problemei sud-vietnameze. Aprobarea 
și sprijinul unor largi pături ale o- 
piniei publice mondiale, inclusiv a- 
mericane, pentru această soluție au 
pus administrația Nixon într-o mare 
încurcătură. Discursul din 14 mai al 
președintelui american nu poate di
simula încăpățînarea administrației a- 
mericane, care refuză să recunoască 
drepturile naționale fundamentale ale 
populației sud-vietnameze, să pună 
capăt agresiunii, să retragă necondi
ționat trupele americane și ale sa
teliților S.U.A. din Vietnamul de sud, 
să respecte dreptul sacru la autode
terminare al poporului vietnamez. A- 
firmațiile lui Nixon nu au putut, de 
asemenea, să ascundă intențiile im
perialiștilor americani de a menține 
administrația de la Saigon ca instru
ment împotriva luptei populației sud- 
vietnameze pentru independență, pace 
și neutralitate.

Protest al MAE. 
al R. D. Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se protestează împotriva continuării 
bombardamentelor aviației americane 
asupra unor localități din provin
ciile Quang Binh, Nghe An și Ha 
Tinh. După ce arată că în ultimele 
zile asupra mai multor localități din 
provinciile sus-menționate au fost 
întreprinse raiduri în cursul cărora 
au fost aruncate bombe explozive și 
bombe cu bile, precum și rachete, 
declarația apreciază că aceste acțiuni 
sînt o dovadă că S.U.A. continuă ac
țiunile sale împotriva R.D. Vietnam, 
provocînd pierderi de vieți omenești 
și de bunuri materiale.

Guvernul R.D. Vietnam, se arată 
în încheiere, protestează energic îm
potriva acestor acțiuni și cere ca 
autoritățile S.U.A. să pună capăt 
imediat tuturor actelor de violare a 
suveranității și securității R.D. Viet
nam.

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres. N. Cristolo- 
veanu. transmite : în cadrul 
convenției de colaborare dintre 
Editura Academiei Republicii 
Socialiste România Si Editura 
Academiei de Științe a U.R.S.S.. 
miercuri s-a deschis la Mos
cova. la Biblioteca unională de 
stat pentru literatură Străină, o 
expoziție a cărții științifice ro
mânești.

Bochum (R.F.G.). — Demonstrație pentru modernizarea sistemului de în- 
vâfâmînt, pentru alocarea de fonduri nevoilor școlare, împotriva înarmării
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© Consultări cvadripartite la O. N. U. 
0 Incidente israeliano-iordaniene

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai celor 
patru puteri au avut miercuri o 
nouă întîlnire consacrată găsirii 
căilor unei soluții politice a crizei 
din Orientul Apropiat. întîlnirea a 
avut loc la reședința ambasado
rului francez, Armand Berard.

Agenția Associated Press, citind 
surse informate ale O.N.U., rela
tează că în cursul consultărilor de 
pînă acum ambasadorii au reali
zat o înțelegere în problema li
bertății de navigație pentru toate 
țările în strîmtoarea Tiran și în 
Canalul de Suez. Urmează ca a- 
ceastă înțelegere să fie prezen
tată părților interesate.

★
AMMAN 21 (Agerpres). — Susținute 

de avioane de vînătoare și elicoptere, 
unități de tancuri și infanterie israe- 
liene au traversat miercuri fluviul 
Iordan într-un punct situat la apro
ximativ 10 km sud de Marea Moartă 
și au pătruns pe teritoriul iordanian, 
anunță un comunicat militar difuzat 
la Amman. Interceptate de armata 
iordaniană, forțele israeliene au fost 
silite în cele din urmă să se retragă. 
Comunicatul precizează că patru mi
litari israelieni au fost uciși în cursul

ciocnirii, care a durat peste patru 
ore.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt israelian a anun
țat că forțe motorizate israeliene au 
pătruns miercuri pe teritoriul iorda
nian pentru a distruge o bază de 
guerilă palestiniană, situată în re
giunea Arava, la aproximativ 8 km 
de fluviul Iordan. Raidul, se arată, 
a avut loc ca urmare a intensifi
cării în ultima perioadă a atacurilor 
pornite din această zonă împotriva 
unor obiective israeliene, printre 
care complexul industrial de la So
dom. Purtătorul de cuvînt a precizat 
că forțele israeliene nu au suferit 
pierderi în cursul operațiunii.☆

BEIRUT 21 (Agerpres). — După 
desemnarea lui Rashid Karame de a 
forma noul guvern libanez, miercuri 
acesta a început consultările cu lide
rii diverselor grupări politice în vede
rea formării cabinetului. Potrivit a- 
genției M.E.N., care citează presa li
baneză apărută la 21 mai, Karame 
intenționează să includă în guvern pe 
toți reprezentanții grupărilor din fo
rul suprem al țării. în acest caz ar fi 
pus la punct un program comun des
tinat să rezolve criza intervenită la 25 
aprilie.
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ÎN COMITETUL CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 21 — Corespondentul A- 
gerpres H. Liman transmite : în șe
dința de miercuri a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare a avui 
loc un schimb de păreri cu privire la 
proiectul suedez de încetare a expe
riențelor nucleare subterane, după 
care a rostit o cuvîntare șeful dele
gației braziliene, ambasadorul Sergio 
Armando Frazao. El s-a ocupat de

proiectul sovietic de tratat asupra 
dezarmării fundului mărilor și ocea
nelor, subliniind necesitatea ca un 
eventual acord să prevadă interzice
rea cursei înarmărilor, transformarea 
mărilor șl oceanelor într-o sursă de 
bogăție, respectarea suveranității și 
jurisdicțiilor naționale ale tuturor ță
rilor.

LA CONFERINȚA O. N, U. PENTRU 

CODIFICAREA DREPTULUI TRATATELOR 

O propunere românească 
de largă audiență

VIENA 21. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Participanții la Conferința Națiu
nilor Unite pentru codificarea 
dreptului tratatelor, reuniți la 
Viena, au adoptat preambulul con
venției destinate să reglementeze 
principalele relații care se stabi
lesc între state în procesul înche
ierii și aplicării de acorduri inter
naționale. La lucrări participă de
legații din 110 țări, printre care și 
din România. Preocupată să con
tribuie Ia elaborarea unui pream
bul care să corespundă cerințelor 
vieții internaționale, delegația ro
mână a prezentat un proiect în 
care se subliniază importanța res
pectării . în relațiile contractuale 
dintre state a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altor state. Pro
iectul a fost propus împreună cu 
delegația R. P. Mongole, iar ideile 
cuprinse în el- au avut o largă au
diență în cadrul lucrărilor confe
rinței. Preambulul convenției a 
fost adoptat cu 86 de voturi, nici 
unul contra și 11 abțineri. El scoa
te în evidență rolul fundamental 
al tratatelor în istoria relațiilor 
internaționale și importanța din ce 
în ce mai mare a tratatelor ca 
izvor al dreptului internațional și 
ca mijloc de dezvoltare a coope
rării pașnice între națiuni, oricare 
ar fi regimurile lor constituționale 
și sociale.

Intervenind în dezbaterile ce au 
precedat punerea la vot a proiec
tului final al preambulului, șeful 
delegației române, ambasadorul 
Gheorghe Pele, a relevat însemnă
tatea mereu crescîndă a tratate
lor ca mijloace de dezvoltare a co
operării pașnice între toate sta
tele, pe baza manifestării libere a 
voinței lor ca entități suverane.

Conferința urmează să-și încheie 
lucrările la 24 mai, după votarea 
în ansamblu a convenției privind 
dreptul tratatelor.

SOVIETO-MONGOLE
ULAN BATOR 21 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc o convor
bire între J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, J. Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, și N. Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., trans
mite agenția TASS. A fost făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
dezvoltării și consolidării relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre R.P. Mongolă și U.R.S.S., pre
cum și în legătură cu unele pro
bleme internaționale actuale.

âgențițte de p-rasa tyangragih
Delegația de activiști ai Consiliului General 

M.L.U.S., condusă de Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, s-a înapoiat miercuri la Moscova din călătoria făcută 
în R.S.S. Gruzină. în timpul vizitei, oaspeții români au avut convorbiri cordiale 
cu A. Ghigosvili, președintele Prezidiului Asociației gruzine de prietenie și 
relații culturale cu țările străine, cu membri ai prezidiului conducerii filialei 
gruzine a Asociației de prietenie sovieto-române, au fost primiți de V. Siradze, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S.S. Gruzine, O. Taktakisvili, 
ministrul culturii, și de alte persoane oficiale gruzine.

Convenția de colaborare în domeniul protecției 
plantelor și carantinei fitosanitare între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii Populare Ungare s-a semnat la 21 mai la 
Budapesta. Din partea română, convenția a fost semnată de Petru Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, iar din partea 
ungară de dr. Soos Gabor, adjunct al ministrului agriculturii și industriei ali
mentare.

flpwape 3 000 de persoane au participat Ia Hamburg la o 
întîlnire a muncitorilor și studenților, consacrată examinării problemelor legate 
de desfășurarea unor acțiuni comune. Ziarul „Unsere Zeit“ caracterizează în- 
tîlnirea de la Hamburg ca „primul pas spre realizarea unității de acțiune între 
studenții progresiști și muncitori".

Primul ministru britanic, Harold Wilson, a reafirmat, în cadrul 
unui interviu televizat, acordat B.B.C., hotărîrea sa de a- rămîne în continuare 
în fruntea guvernului laburist și de a duce pînă la capăt proiectul de lege anti- 
grevă, pe care îl va prezenta în curînd în fața Parlamentului.

Kurt Georg Hiesinger a părăsit Japonia, unde a făcut °
vizită oficială de cinci zile la invitația guvernului japonez.

Pavilionul românesc de 
la Tîrgul internațional din 
Budapesta a fost vizitat ndercuri 
de Szurdi Istvan, ministrul comerțului 
interior din R. P. Ungară, și de alte 
persoane oficiale. Exponatele prezen
tate s-au bucurat de aprecierea oas
peților.

Partidul Comunist Italian 
avea 1418116 membri la 20 mai — 
anunță ziarul „Unita". La sfîrșitul lunii 
martie, numărul membrilor P.C.I. era 
de 1 328 000.

S.E.Â.T.O.o reuniune de rutină
La sediul guvernului 

tailandez din Bangkok a 
avut loc sesiunea anuală a 
pactului militar al Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.). Ca 
și în ultimii doi ani, și la 
actuala reuniune, repre
zentantul Franței a lipsit, 
Parisul anuntînd încă la 
începutul aceștei luni că 
nu va participa, iar Pa
kistanul s-a mărginit să 
trimită doar un observa
tor, precizînd că partea 
pakistaneză nu înțelege să 
participe la acțiunile cu 
caracter militar ale alian
ței. Așa încît din cei opt 
membri ai S.E.A.T.O. (Aus
tralia, Noua Zeelandă, Fi- 
lipine, Tailanda, Anglia. 
Statele Unite, Pakistan și 
Franța), numai primii șase 
și-au ocupat scaunele de 
la masa întrunirii.

Divergentele persistă 
însă și între aceștia — 
după cum s-a văzut și în 
cadrul actualei sesiuni. 
Ministrul de externe fili- 
pinez, Carlos Romulo. a 
cerut din nou revizuirea 
rolului S.E.A.T.O. atît pe 
plan politic cît și militar, 
subliniind că va trebui să 
se decidă cît mai repede 
dacă această organizație 
va continua să existe în 
actuala formă, dacă ea va 
fi restructurată sau chiar

desființată. In același sens 
a vorbit și ministrul de 
externe tailandez, Thanat 
Khoman. Faptul că după 
Pakistan alți doi membri 
asiatici exprimă asemenea 
păreri cu privire la acest 
bloc militar pune în cauză 
însăși existenta S.E.A.T.O. 
— consideră observatorii 
politici. Evident, faptul 
este strîns legat de reali
tățile și cerințele vieții in
ternaționale contemporane, 
de activizarea fără prece
dent a păturilor celor mai 
largi ale opiniei publice 
de pretutindeni care se 
opun politicii de forță, 
blocurilor și bazelor mili
tare, care luptă pentru li
bertate, pace și colaborare 
între state. în Asia, impo
sibilitatea forțelor impe
rialiste de a impune po
porului vietnamez o solu
ție pe calea armelor a de
monstrat cu prisosință ca
racterul perimat al politi
cii de forță și al tuturor 
mijloacelor folosite pentru 
promovarea ei, a arătat că 
nu poate fi înfrînt un po
por hotărît să-și apere 
dreptul de a fi stăpîn ne 
propriile sale destine.

în multe dintre țările 
membre ale S.E.A.T.O. au 
avut loc manifestări prin

care se cere încetarea răz
boiului din Vietnam și des
ființarea pactului Asiei de 
sud-est ; în Australia, de
monstrațiile împotriva pre
zentei soldaților australieni 
în Vietnam iau o amploare 
tot mai mare ; în Filipine, 
cercurile oficiale sînt tot 
mai presate de cerințele 
maselor pentru revizuirea 
acordurilor economice și 
militare cu S.U.A. ; în Tai
landa, lupta de partizani 
s-a extins în peste 30 de 
provincii din cele 72 ale 
țării, una dintre cerințele 
acestora fiind ieșirea Tai- 
landei din S.E.A.T.O. în 
ultima vreme și în poziția 
Angliei față de această 
zonă a lumii au survenit 
modificări. Intenția britani
cilor de a-și retrage toate 
forțele militare din Asia de 
sud-est pînă în 1971 este 
interpretată ca o recunoaș
tere implicită a caracteru
lui anacronic, neviabil, al 
S.E.A.T.O.

Formalismul ce caracte
rizează de atîția ani blocul 
Asiei de sud-est se desprin
de și din comunicatul pu
blicat miercuri dimineața 
la încheierea reuniunii. Ca 
și după sesiunile preceden
te, comunicatul repetă 
vechi formulări anticomu
niste. impuse, evident, de cei

mai zeloși adepți ai 
S.E.A.T.O., menite să jus
tifice perpetuarea existen
tei acestui bloc și folosi
rea lui în continuare ca un 
pretext juridic și strategic 
pentru prezența americană 
în Asia. Perseverenta cu 
care se încearcă justifica
rea necesității acestui bloc 
militar în Asia de sud-est 
nu lasă nici un dubiu asu
pra scopului urmărit : ace
la de a menține încordarea 
între state în această re
giune, de a înăbuși voința 
popoarelor respective de a 
elimina dominația străină și 
de a stăvili curentul spre 
extinderea colaborării în
tre toate statele. într-un 
climat de destindere si în
credere reciprocă.

în Asia, ca si în Europa, 
realitățile vremii arată că 
pacea și securitatea nu se 
pot asigura pe calea di
vizării lumii în blocuri, a 
organizării de grupări mi
litare închise, ci prin crea
rea unor condiții ca po
poarele să poată conlucra 
pașnic, să poată colabora și 
coopera fructuos. Iar acest 
adevăr își croiește drum tot 
mai larg în rîndurile opi
niei publice de pretutin
deni.

Dumitru POPA

Wladyslaw Gomulka, p™- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, au primit pe ministrul 
afacerilor externe al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, care se află într-o vizită 
oficială în Polonia. La convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej a 
participat, de asemenea, ministrul afa
cerilor externe al Poloniei, Ștefan 
Tedrychowski.

0 delegație parlamentară 
SOVietică, condusă de Piotr Șelest, 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ucraina, a 
sosit la Sofia, într-o vizită de prietenie.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, a primit 
pe Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, care se 
află în vizită în Cehoslovacia. Mi
nistrul de externe bulgar a fost, de 
asemenea, primit de Oldrich Cemik, 
președintele guvernului federal, și de 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la posibilitățile de dezvol
tare continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două țări.

Vecea Executivă Federa
lă a R.S.F. Iugoslavia a acceP- 
tat, în cadrul ședinței de miercuri, 
propunerea mai multor țări ca întîlni- 
rea consultativă a țărilor neangajate 
să aibă loc Ia Belgrad la începutul 
lunii iulie.

Reuniunea adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
BERLIN 21. — Corespondentul 

Agerpres, Șt. Deju, transmite : La 
20 și' 21 mai, la Berlin a avut loc 
reuniunea adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La reuniune au participat: Ivan 
Popov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, 
Milan Klusak, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, Oskar Fischer și Ernest 
Scholz, locțiitori ai ministrului a- 
facerilor externe al R. D. Ger
mane, Zygfryd Wolniak, ministru 
adjunct al afacerilor externe al 
R. P. Polone, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro

mânia, Karolv Erdelyi, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, și L. F. Iliciov, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

Reuniunea a fost prezidată de 
Oskar Fischer, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. D. 
Germane.

Participanții la reuniune, care 
s-a desfășurat fintr-o atmosferă 
prietenească și într-un spirit de 
înțelegere reciprocă, au făcut, un 
schimb de informații în probleme 
legate de apelul de la Budapesta 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia adresat tuturor 
țărilor europene.

Situația din Malayezia 
în curs de normalizare

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează din 
Kuala Lumpur că situația din Mala
yezia continuă să se normalizeze, deși 
restricțiile de circulație se mențin în 
vigoare, iar în diverse orașe continuă 
arestările.

Pînă la restabilirea deplină a situa
ției, a declarat primul ministru Tunku 
Abdul Rahman, nu va avea loc nici

Comunicat privind 
vizita iui U. Kekkonen 

iu U.R.S.S.

o reuniune a parlamentului, întrucît, 
după părerea sa, în actuala conjunc
tură „o convocare a deputaților ar 
provoca noi tulburări".

Postul de radio din Kuala Lumpur 
a adresat miercuri repetate apeluri 
muncitorilor să reia lucrul. Pentru a 
facilita transportul lor spre întreprin
deri au fost ridicate, pentru opt ore, 
restricțiile de circulație. Magazinele 
au fost deschise pentru a permite 
populației să se aprovizioneze, iar 
uzina de gaz și electricitate, precum 
și alte întreprinderi și-au reluat acti
vitatea. ‘ £

Pe de altă parte, din Kuala Lu..i- 
pur se anunță că miercuri dimirieață 
a avut loc prima reuniune a Curții 
Supreme malayeziene, care urmează 
să examineze dosarele a 3 500 de per
soane arestate în timpul tulburărilor.

Svionul supersonic de 
pasageri „TU-144" a fost Pre- 
zentat ziariștilor sovietici și străini, 
precum și membrilor corpului diplo
matic, pe aeroportul internațional „Se- 
remetievo". Avionul are 120 de locuri 
și poate dezvolta o viteză de 2 500 
km pe oră. El a efectuat un zbor de 
aproape o oră și jumătate. „TU-144" 
a executat primul zbor de încercare 
în ultima zi a anului trecut.

Liderii diferitelor curente 
din cadrul Partidului Socia
list Italian, întruniți la Roma la 
sediul partidului, sub președinția lui 
Pietro Nenni, au căzut de acord asu
pra amînării ședinței Comitetului 
Central al partidului pentru ziua de 
23 iunie.

0 reuniune a Consiliului 
permanent al Uniunii Euro
pei occidentale,la care Franta 
nu a fost reprezentată, a avut loc 
miercuri la Londra.

LENINGRAD 21 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor purtate la 
Leningrad între Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
relevă că cei doi oameni de stat au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea fa
vorabilă a colaborării sovieto-finlan- 
deze în diferite domenii de activitate, 
în comunicat se evidențiază dorința 
reciprocă de a dezvolta aceste legături.

A. Kosîghin și U. Kekkonen — se 
arată în relatarea transmisă de agen
ția TASS — au făcut un schimb de 
păreri în probleme privind consoli
darea securității și dezvoltarea cola
borării europene. Partea sovietică a 
relevat că inițiativa manifestată de 
guvernul finlandez și dorința de a 
contribui activ la organizarea unei 
conferințe în problema securității și 
colaborării pașnice în Europa consti
tuie o prețioasă contribuție la efortu
rile îndreptate spre întărirea păcii pe 
continentul european. Părțile și-au ex
primat părerea că menținerea întregii 
regiuni din nordul Europei în afara 
sferei organizațiilor politico-militare 
ar contribui la menținerea păcii în 
Europa.

Aplicații ale trupelor 
țărilor participante 

la Tratatul de 
la Varșovia
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MOSCOVA 21 (Agerpres^ — 
După cum informează ag-hiția 
TASS, în conformitate cu planul 
de pregătire de luptă a forțelor 
armate unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
între 14 și 19 mai pe teritoriul U- 
niunii Sovietice au avut loc a- 
plicații ale trupelor de infanterie 
din Bulgaria, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

în comunicatul oficial se arată 
că în cadrul aplicațiilor au fost 
puse la punct probleme ale in
teracțiunii trupelor aliate, s-a ve
rificat pregătirea lor tactico-ope- 
rativă, au fost efectuate trageri 
și lansări de rachete.

„Apollo-10" s-a înscris
I

pe orbita lunară
HOUSTON 21 (A-

gerpres). — Miercuri 
seara, la ora 22,45 (ora 
Bucurestiului). nava 
., Apollo—10“ s-a în
scris ne o orbită lu
nară eliptică, par- 
curgînd pînă acum 
peste 3S6 000 de kilo- 

a fl 
această

fost pus 
motorul 
cabinei 

viteza de

acestora vor începe xecuta una din 
executarea programu
lui autonom de zbor. 
Seara, modulul va e-

cele 
două coborîri spre su
prafața Lunii pînă la 
15 km distantă.

■1

SOFIA 21 — Corespondentul Ager
pres Gh. leva transmite : La Sofia 
continuă lucrările conferinței mon
diale interguvernamentale pentru 
turism. în ședința plenară de miercuri 
comisia de verificare a deplinelor 
puteri a prezentat raportul cu pri
vire la validarea mandatelor pri
vind reprezentarea statelor partici
pante la conferință. Luînd cuvîntul 
pe marginea raportului comisiei de 
verificare a deplinelor puteri, dele
gatul român, Ion Petre Mada, a con
testat mandatul ciankaișistului. El a 
arătat că China nu poate fi repre
zentată decît numai de către împu- 
terniciții guvernului Republicii Popu
lare Chineze. O poziție asemănătoare 
în această problemă au adoptat și 
delegațiile Cubei, Franței și Siriei.

Lucrările conferinței continuă cu 
dezbaterea problemei privind forma 
cea mai adecvată pe care ar urma 
să o ia viitoarea organizație inter- 
guvernamentală de turism.

metri. Pentru 
plasată pe 
traiectorie a 
în funcțiune 
principal al 
de comandă,
deplasare fiind redu
să la 0,9 km pe se
cundă. Manevra a a- 
vut loc în partea in
vizibilă a Lunii si din 
acest moment pînă la 
ora 23,12 toate con
tactele cu stațiunile 
terestre de radio au 
fost întrerupte. Astfel, 
ziua de miercuri s-a 
încheiat pentru 
trei astronauti. 
mas Stafford. 
Young si 
nan. cu 
xecutării 
cipale a

în 
miercuri, 
astronautilor a 
relativ redusă. Starea 
sănătății membrilor e- 
chipaiului a fost în 
general bună.

Joi. John Young și 
Eugene Cernan ur
mează să treacă din ca
bina de comandă în 
modulul lunar si du
nă controlarea func
ționării instalațiilor

cei 
Tho- 
John 
Cer-Eugene 

începerea e- 
vărtii vrin- 

misiunii lor. 
cursul zilei de 

activitatea 
fost

Pămîntul văzut de pe nava cosmică „Apollo- 
10“. Imagine transmisă prin televiziune de la 

bordul navei

Lumini stranii au fost observate marți di- 
mineața_ ieșind din craterul Arictarchus de 
pe Lună, situat la circa o mie de km de aria 
de aselenizare prevăzută de conducerea 
N.A.S.A. pentru viitorul zbor al navei 
Apollo, a anunțat Observatorul național din 
Oudenbosch (Olanda). Potrivit profesorului 
T. Vermeesch, de la observatorul din Ouden
bosch, ar putea fi vorba despre o erupție 
vulcanică.
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