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GĂLĂȚENI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R.,

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația Parti
dului Comunist din India (Marxist), 
formată din tovarășii B. T. Rana- 
dive, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.I. (M), redactor-șef al 
ziarului „People’s Democracy” și 
Harkishan Sing Surjeet, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I. (M).

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și tovară
șul Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Convorbirea, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, cordială, a 
prilejuit un schimb de vederi pri
vind unele probleme ale situației 
internaționale actuale și ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. De asemenea, au 
fost abordate unele aspecte privind 
relațiile dintre cele două partide,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit, 
marți la amiază, pe tovarășul Mika 
Tripalo, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care la invi
tația C.C. al P.C.R. face o vizită în 
țara noastră.

relevîndu-se dorința reciprocă de a 
le dezvolta, în continuare, în inte
resul unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cau
zei păcii și socialismului.

★

în cursul șederii în țara noastră, 
delegația P. C. din India (Marxist) 
a avut întîlniri cu tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Bujor 
Sion, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Alexandru Ionescu, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia”, și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. în cadrul întîlnirilor, 
părțile s-au informat reciproc asu
pra preocupărilor actuale și activi
tății pe care o desfășoară cele două 
partide pe plan intern și interna
țional.

I
A participat Jakșa Petrici, am

basadorul Iugoslaviei la București.
în timpul întrevederii, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească au fost evidențiate 
relațiile prietenești dintre cele două 
partide și țări, exprimîndu-se ho- 
tărîrea comună de a le dezvolta 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei socialismului, păcii și cola
borării internaționale. Au fost 
abordate, de asemenea, unele as
pecte ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

ÎN VIITORUL AN ȘCOLAR

Oamenii muncii din țara noastră 
au primit cu viu interes și profun
dă satisfacție publicarea Tezelor C.C. 
al P.C.R. pentru Congresul al X-lea 
al partidului și a proiectului de Di
rective privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei naționale 
pe perioada 1976—1980. Aceste do
cumente programatice, de înaltă va
loare principială și practică, relevă 
însemnătatea excepțională pe care o 
va avea Congresul al X-lea al 
P.C.R. în viața partidului și poporu
lui nostru. Importanța acestui eve
niment crește și mai mult dacă avem 
în vedere că el are loc în preajma 
aniversării unui sfert de veac de la 
eliberarea României de sub jugul 
fascist. în acest fel se poate face o 
temeinică analiză retrospectivă, pe 
o perioadă bine dimensionată de 
timp, asupra vitalității orînduirii 
noastre socialiste, a rezultatelor efor
turilor poporului nostru 'în munca 
sa rodnică, concentrată spre înfăp
tuirea neabătută a politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Ro
mân — îndrumător teoretic și ideo
logic, organizator practic, conducă
tor efectiv al unei opere constructi
ve fără precedent în istoria țării 
noastre.

Tezele și proiectul de Directive, 
de care am luat cu toții cunoștință, 
pe măsura studierii lor se relevă ca 
un tot unitar, în care proiectul de 
Directive este o parte integrantă, 
subordonată întregului, a Tezelor, 
a politicii de ansamblu cu caracte 
de continuitate, de legătură indisc. 
lubilă între năzuințele împlinite ale 
prezentului și viitorul cert al dezvol
tării României pe o treaptă nouă, 
superioară, a grandiosului proces de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Este vorba de un program vast de 
dezvoltare accelerată și complexă a 
economiei, fundamentat pe măsuri 
izvorîte din realitățile specifice țării 
noastre și ale fiecărei etape istorice 
străbătute în construcția socialistă, 
pe măsuri confruntate pas cu pas cu 
țoile realități, duse mai departe, In
tr-un proces dialectic de echilibrare 
și creștere armonioasă într-o socie
tate în care contradicțiile încetează 
a mai fi antagonice, datorită tocmai 
relațiilor socialiste de producție, mo
bilității și adaptabilității metodelor 
de conducere a activității economice 
și sociale, aflate ele înseși într-o 
continuă evoluție și perfecționare.

Noile realități economice șl so
ciale din țara noastră ce se ma
nifestă în perioada planului cincinal

Prof. univ. dr.
Vasile RAUSSER

1966—1970, în pragul elaborării unul 
nou program de dezvoltare a econo
miei naționale, sînt reflectate în pro
funzime în Teze și în proiectul de 
Directive. Documentele puse în dez
baterea comuniștilor, a oamenilor 
muncii sînt un îndreptar teoretic și 
practic, de înaltă principialitate, 
științific fundamentate, conținînd 
precizări teoretice asupra perspecti
vei dezvoltării economice, precum 
și o mare bogăție de indicații cu 
caracter de orientare curentă. Ca 
sinteză, ele relevă limpede direcțiile 
principale a’e.proceșulpLde edificare 
a unei economii moderne în vederea 
satisfacerii în tot maî largă măsură 
a cerințelor materiale și spirituale 
ale membrilor societății.

După cum se arată în Teze, parti
dul pornește de la faptul că o dată 
cu dezvoltarea forțelor de producție,

cu îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale poporului și ridicarea nivelului 
său cultural, socialismul trebuie să 
asigure o tot mai largă punere in 
valoare a energiilor și capacităților 
creatoare ale membrilor societății în 
interesul lor și al progresului social, 
exercitarea celor mai largi drepturi 
șl libertăți Ia care au aspirat masele 
de-a lungul timpurilor. Este vorba 
credem, de o dezvoltare în dublu 
sens a societății noastre, vizînd pro
ducția materială dar și personalita
tea umană, în etapa prezentă de 
edificare a socialismului în țara 
noastră.

Locul principal pe care îl ocupă 
economia în ambele documente, 
subordonată nevoilor omului, re
flectă principiul fundamental al ma
terialismului istoric, după care facto
rul determinant în dezvoltarea socie
tății, în ultimă instanță, este cel eco
nomic. Cu pregnantă se subliniază, 
atît în Teze cît și în proiectul de 
Directive, că partidul nostru pune 
in centrul politicii sale continuarea 
in ritm Înalt a procesulal de edifi-

(Continuare in pag. a III-a)

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Mii de gălățeni au fost prezențl 

ieri la mitingul de inaugurare și pu
nere în funcțiune a sistemului de 
alimentare a orașului cu apă pota
bilă de adîncime, festivitate care a 
avut loc la stația de repompare de 
la Șerbești. Această construcție are 
o importanță considerabilă pentru 
cei peste 170 000 locuitori ai muni
cipiului Galați. începută cu mai bine 
de trei ani în urmă, construcția nou
lui sistem de alimentare cu apă 
potabilă de adîncime a municipiului 
Galați a necesitat investiții din par
tea statului. în valoare de circa 
174 milioane lei, iar realizarea sa 
reprezintă un succes remarcabil al 
constructorilor gălățeni. Cu acest 
prilej, din partea colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, a 
oamenilor muncii din orașul Galați, 
a foșt4 trimisă o telegramă C.C. al 
P.C.R., to”arășulul Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

Cu nespusă satisfacție și legitimă 
bucurie, oamenii muncii din muni
cipiul Galați au asistat astăzi Ia 
punerea în funcție a unui nou o- 
biectiv edilitar-gospodăresc, o re-

Investigații întreprinse 
ceste zile în piețele unor orașe arată 
că, în paralel cu eforturile evidente 
pentru asigurarea unei aprovizionări 
cît mai corespunzătoare a populației, 
se face simțit un șir de lipsuri ținînd, 
în principal, nu de cauze obiective — 
care și ele au existat — ci, mai ales, 
de modul de îndeplinire a obligații
lor contractuale, de organizarea 
transporturilor de produse și a des
facerii. In articolul de față ne pro
punem să abordăm doar una din a- 
ceste probleme — și anume aceea a 
îndeplinirii contractelor.

...Discutăm cu mg. Mihai Băluță, 
directorul direcției agricole județene 
Dolj. Ni se confirmă că piețele Cra- 
iovei sînt destul de sărac aprovizio
nate. Numai timpul nefavorabil să fie 
de vină ? Nu există și unele cauze 
subiective ce puteau fi înlăturate ?

„Intr-adevăr — ne spune ing. Bă- 
luță — în unele cooperative nu s-a în
țeles încă faptul că terenurile pe 
care s-au cultivat mazărea, fasolea, 
ceapa și alte legume, care în trecut 
nu se irigau, trebuie irigate". Aici 
deschidem o paranteză : multe unități 
cooperatiste cu sisteme de irigații,

Spiritul practicii democratice 
în viața socială, a] consultării 
maselor în probleme fundamen
tale, de larg interes obștesc și 
politic întrunește, prin esența 
sa profund umanistă si semni
ficația sa de nobil progres ade
ziunea nemijlocită, sinceră și 
entuziastă, a oricărui condei 
scriitoricesc pentru că arta, 
cultura, scrisul, creația în ge
neral nu pot fi decît punctul 
firesc al democrației, al respec
tării demnității și personalității 
omului.

în sensul acestui spirit profund 
încetățenit în ultima vreme în 
practica politică a partidu
lui și statului nostru, prin 
care fiecare hotărîre funda-

Cezar BALTAG

mentală privind interesele și 
preocupările majore ale na
țiunii noastre socialiste con
stituie o emanație a voin
ței întregului popor, evenimen
tul atît de important care va 
fi Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român impul
sionează puternic conștiința so
cială a fiecăruia dintre noi.

Tezele Comitetului Central, 
proiectul Directivelor Congre
sului al X-lea privind următo-

rul plan cincinal și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe anul 
1976—1980 prezintă dezbaterii 
obștești șl de partid perspecti
vele progresului tării. Astfel, 
temeiurile limpezi ale edificării 
unei civilizații moderne devin 
ale noastre, ale tuturor. Oțela- 
rul, țăranul și inginerul își exer
cită dreptul înalt de a fi tot
odată oameni de concepție, de 
a gîndi destinele tării, de a se 
simți responsabili de viitorul 
colectivității. întelegînd ansam
blul. meditînd asupra logicii și 
coerentei dinamice a întregului.

(Continuare in pag. a Vil-a)

marcabilă înfăptuire a anilor noștri, 
care afectează în mod direct viața 
orașului de la Dunăre: punerea în 
funcțiune a conductei și instalații
lor pentru alimentarea cu apă din 
sursă subterană.

Toți locuitorii municipiului își 
manifestă profunda recunoștință 
față de Comitetul Central al parti
dului, față de dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
iubitul nostru conducător, pentru 
această minunată înfăptuire care 
se adaugă unui șir neîntrerupt de 
binefaceri, posibile numai în anii 
socialismului, menite să dezvăluie 
la modul plenar grija cu care este 
răsplătit pentru munca sa omul 
societății noastre. , .. ,

Este vorba de un vis de zeci 
și sute de ani al gălățeanului, 
tradus în viață astăzi, de o dorință 
îndreptățită, dar de neînfăptuit în 
condițiile regimului trecut Apa 
potabilă, obținută din puțurile de 
mare adîncime de la Vadu Roșea, 
care curge astazi prin robinetele 
locuințelor constructorilor Combi
natului siderurgic, al Șantierului 
Naval șl ale locuitorilor municipiu
lui Galați, care însumează — ca 
obiectiv — ea însăși un efort de 
substanță al celor care au așezat 
conducta, este o realizare pe care 
locuitorii Galațiului o adaugă la 
șirul de evenimente șl metamor
foze vitale care au urmat așezării 
gigantului de metal de pe platoul 
Smîrdan.

Oamenii muncii din județul Ga
lați vă asigură cu acest prilej că 
se vor achita exemplar de sarci
nile de plan care le revin pe anul 
1969, că vor munci în același timp 
cu devotament și abnegație pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pentru în- 
tîmpinarea Congresului al X-lea al 
P.C.R., ale cărui Teze și proiect de 
Directive au fost primite cu entu
ziasm, fiind expresia fidelă a 
mersului înainte al societății noas
tre, al progresului pe care îl fău
rim, avînd ca dreaptă călăuză pri
mul detașament al țării — Parti
dul Comunist Român.

Debut in invătămîntul
5

obligatoriu de 10 ani
Traian POP

adjunct al ministrului tnvâțâmtntulul

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și pro
iectul Directivelor Congresului al 
X-lea privind planul.cincinal pe anii 
1971—1975 șl liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980, înfățișează am
plul tablou al realizărilor obținute în 
toate domeniile de activitate, stabi
lesc obiectivele și sarcinile princi
pale de desfășurare a procesului con
strucției socialiste, de înflorire mul
tilaterală a patriei. Dezvoltarea în
vățămîntului de toate gradele, con
tinua lui modernizare, în vederea 
satisfacerii cerințelor crescînde de 
muncitori calificați, cadre medii de 
specialitate, subingineri șl cadre cu 
studii superioare, cerințe determina
te de progresul economic și social al 
tării, ridicarea nivelului general de 
cultură al populației constituie parte 
integrantă a acestui program de în
semnătate istorică. Așa cum se pre
vede în aceste documente, în învă- 
țămîntul de cultură generală obiec
tivul principal îl va constitui gene
ralizarea școlii obligatorie de 10 ani.

In condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane învățămîn
tul dobîndește calitatea șl rolul unei 
forțe însemnate de propulsie socială, 
care stimulează dezvoltarea tuturor 
ramurilor de activitate. Schimbările 
profunde de ordin social-economic, 
politic și tehnic-științific care au loc 
azi pe plan mondial determină o nouă 
optică fată de problemele învățămîn- 
tulul. Se conturează tot mal pregnant 
necesitatea construirii unor sisteme 
de învățămînt cu mare randament 
pedagogic si social, a unor restruc
turări adînci în ceea ce privește con
ținutul, structura organizatorică, me
todele de predare, pregătirea si per
fecționarea personalului didactic.

fermă a contractelor
a bunei aprovizionări
cu legume

cum sînt cele din Ciupercenii Vechi, 
Intorsura, „Steagul roșu" — Moțăței, 
Ciupercenii Noi, Tunarii Vechi, „Via
ță nouă" — Poiana, nu numai că nu 
și-au realizat planul de însămînțări, 
conform contractelor încheiate, dar 
nu îngrijesc cum trebuie nici supra
fețele însămînțate și, ca urmare, nu 
obțin producțiile scontate. De pildă,

raâd-anchetă

cooperativa agricolă de producție 
Ciupercenii Vechi, care are grădina 
de legume amplasată în sistem iri
gat, a contractat însămînțarea a 5 
ha ceapă verde. A însămînțat însă 
numai 2 ha. de pe care pînă în mo
mentul de față a livrat numai 1,8 
tone, față de 6 tone cît ar fi fost 
posibil. Practic ceapa nici nu a fost 
irigată și. de aceea, nu s-a dezvol
tat normal. Lucruri asemănătoare 
putem să spunem și despre coope
rativa Ciupercenii Noi, care nu a

siirigat ceapa, usturoiul, mazărea 
acestea nu se dezvoltă cum trebuie. 
La cooperativa Fîntîna Banului, o 
brigadă legumicolă, care are în grijă 
circa 40 ha de iegume, nu poate 
uda decît 2 ha pe zi din cauză că 
sistemul de udare nu funcționează 
cum trebuie ; la Castranova, salata 
verde, deși se simte lipsa ei pe piață, 
nu este rărită si. deci, nu se poate 
dezvolta. In fapt, din cele 8 600 ha 
cultivate cu legume în cooperativele 
agricole de producție, 8 290 ha sînt 
amplasate în terenuri irigabile. Po
trivit unei situații de la direcția 
agricolă, pînă la 29 mai din cele 
7613 ha însămînțate cu legume în 
terenuri Irigabile, au fost udate cîte 
o dată culturile de pe 6 471 ha. iar de 
două ori — de pe 2 824 ha. 
Această situație, care ni se prezintă 
ca o realizare, este, după părerea 
noastră, cît se poate de criticabilă. 
Pentru că în multe unități nu se a- 
cordă atenția cuvenită legumelor în-

v N. TUICU, A. PAPADIUC, 
M. CORCACI. A. POP

(Continuare în pag. a II-a)
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In pag. a IV-a)

Nu am crezut niciodată 
în existența artistului 
care nu dorește ca opera 
sa să aibă o largă răspîn- 
dire o mare audientă, un 
puternic ecou în sufletul 
și mintea celor care bene
ficiază de ea. După păre
rea mea, însuși actul cre
ației reprezintă nevoia de 
a spune ceva celorlalți 
semeni, de a transmite vi
brația unei idei sau a u- 
nui sentiment. în epoca 
noastră bogată în mari e- 
venimente sociale, politi
ce. științifice. în mișcări 
universale pline de conse
cințe pentru toate po
poarele, arta capătă pu
teri și atribute deosebite, 
iar cel care o practică — 
artistul — răspunderi în
sutite. Astăzi, în era civi
lizației audio-vizuale, ori
ce formă 
răspîndire 
stantanee, 
ge practic 
în trecut — la îndemîna 
tuturor. Mijloacele mo
derne de informare de la 
tipar pînă la televiziune, 
de la radio pînă la film, 
discul, fotografia, magne
tofonul difuzează și di
mensionează la proporții 
uriașe produsul gîndirii 
artistice. De aici crește
rea proporțională a dato
riei cetățenești a crea
torului de a fi reprezen
tant al universului spiri
tual al poporului din care 
face parte, de a-1 exprima 
în concertul universal al 
culturii umane, de a-i o- 
feri opere de artă în care

de artă are o 
masivă și in- 

ea toate ajun- 
— ca niciodată

să se recunoască șl să fie 
recunoscut. în care să gă
sească expresia artistică, 
— superioară calitativ —

spun eu generației mele șl 
celor viitoare prin opera 
mea 7 Răspunsul capătă, 
evident, forme diverse,

POPORUL
marele
personaj

al filmului
Mircea DRÂGAN

a năzuințelor, aspirațiilor 
și a modalității pe care o 
capătă lupta sa pentru 
împlinirea lor. în fiecare 
clipă a creației sale artis
tul trebuie să aibă în față 
întrebarea esențială : Ce

potrivit particularităților 
artei respective, însușiri
lor proprii artistului, sen
sibilității sale, dar se în
scrie în mod sigur în aria 
gîndirii sale filozofice și 
politice, a concepției des-

pre lume, apartenenței 
sale la evoluția poporului 
său.

Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român pentru Con
gresul al X-lea al parti
dului enunță succint, dar 
extrem de precis, cerințele 
societății noastre în mo
mentul actual fată de 
artă, subliniază din nou 
locul de cinste pe care îl 
are în tara noastră făuri
torul bunurilor artistice, 
cheamă la mobilizarea tu
turor resurselor oamenilor 
de artă pentru a înrîuri 
masele largi spre „înfăp
tuirea programului parti- 
dului nostru de înflorire 
multilaterală a patriei, la 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste și promovarea tră
săturilor politico-morale 
înaintate, specifice omu
lui nou al societății socia
liste”. Aceste îndemnuri 
nobile ne întăresc și mai 
mult convingerea că desti
natarul produsului artistic 
este poporul, că în afara 
interesului său, a adeziu
nii sale la opera de artă, 
în afara posibilității lui 
de a se îmbogăți în con
tact cu arta, nu poate fi 
viabilă nici o activitate 
artistică.

Cinematografia, artă de 
sinteză care însumează în 
formarea imaginii artis
tice proprii calități ale

După cum este cunoscut, Direc
tivele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Legea învă
țămîntului au stabilit, un complex 
de măsuri menit să asigure dezvolta
rea și ' " 
turor 
nostru 
sebită 
școală 
copiii țării. Potrivit acestor documen
te, începînd cu anul școlar 1969/1970 
se va trece în mod treptat, la înfăp
tuirea învățămîntului obligatoriu de 
10 ani, astfel îneît procesul de ge
neralizare să se încheie, în linii 
mari, în anii 1972—1973. Această ac
țiune este pregătită cu multă grijă 
de către Ministerul învățămîntului 
împreună cu inspectoratele școlare, 
cu conducerile de școli și cadrele di
dactice, avînd sprijinul prețios și per
manent al organelor și organizațiilor 
de partid și de stat.

A fost elaborat, cu concursul unor 
largi colective de cadre didactice, 
planul de învățămînt și programele 
școlii de 10 ani, care au fost supuse 
dezbaterii întregului corp didactic și 
Consiliului învățămîntului de cultu
ră generală. Pe baza acestora 
alcătuite manualele care vor 
la îndemîna elevilor o dată 
ceperea noului an școlar.

La stabilirea conținutului ___ _
mîntului s-a pornit de la ideea că 
școala de 10 ani va trebui să asi
gure tineretului un nivel mai ridicat 
de cultură generală, potrivit cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale so
cietății noastre, progresului științei 
și tehnicii contemporane și, în ace
lași timp, să dea elevilor din clasele 
IX—X elemente de pregătire tehni
că — practică în vederea orientă
rii lor profesionale.

La temelia școlii de 10 ani stă 
principiul profund democratic, potri
vit căruia absolvenții săi au posi
bilitatea continuării studiilor potrivit 
interesului și aptitudinilor lor. Por
nind de la aceste obiective s-a ur
mărit ca în clasele I—VIII să se 
asigure elevilor un fond comun de 
cunoștințe de cultură generală, ast
fel îneît absolvenții clasei a VIII-a 
să poată continua studiile, fie în 
învățămîntul liceal, fie în clasele 
IX—X ale școlii generale

în clasele IX—X ale școlii de 10 
ani se va aprofunda cultura gene
rală prin studiul limbii și literaturii 
române, matematicii, fizicii, chimiei, 
biologiei și altor obiecte de învăță
mînt, urmărindu-se formarea la elevi 
a unui sistem închegat de cunoștințe 
pe ansamblul celor 10 ani de studii.

Avînd în vedere faptul că o mare 
parte din absolvenții școlii de 10 ani

perfecționarea continuă a tu- 
compartimentelor sistemului 
de învățămînt. O atenție deo- 
se acordă școlii generale — 
care cuprinde astăzi pe toți

au fost 
fi puse 
cu în

învăță-

(Continuare In pag. a IV-a)
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(FAPTUL'
DIVERS
Unde duce
imprudența
în locuința familiei Ion Pa

lici din comuna Făcăeni (Ia
lomița) se înmulțiseră șoarecii. 
Ce a hotărît gospodarul ? Să 
pulverizeze otravă pentru a 
termina cu rozătoarele. Din ne
fericire, lucrurile s-au terminat 
altfel. Șoarecii au purtat otra
va în mălaiul si-n fasolea de
pozitate în cămară. La prînz, 
toată familia a luat masa pre
gătită din aceleași alimente. 
Tragedia s-a declanșat imediat. 
Toți cei ce prînziseră (doi co
pii și o bătrînă) au murit. Capul 
familiei a fost internat la spi
tal în stare gravă. încă o do
vadă a consecințelor nefaste pe 
care le prezintă deratizarea cu 
substanțe toxice l'ăcută la 
tîmplare.

în-

Viitori
fruntași

9

în muncă
In acest an, școala profesio

nală de textilisti din Iasi a 
dat prima promoție de absol
venți (274), în majoritate fete. 
Despărțirea de profesorii si co
legii lor a avut loc într-un ca
dru festiv. Elevii anului I au 
primit, din partea absolvenți
lor. ștafeta, o dată cu urarea : 
„Vă înmînăm cheia simbolică, 
cheia dragostei pentru meseria 
aleasă, cu care puteți ajunge 
la demnitate și cinste". Proas
peții absolvenți au plecat apoi 
în grup la fabricile „Țesătura" 
și „Victoria" din localitate. Du
pă vizitarea secțiilor de pro
ducție. ei au fost repartizați la 
locurile de muncă. Detașamen
tul textilistilor din Iasi a primit 
cadre tinere. Succes în muncă 
si în viată!

Din lac
în puț

Virgiliu Mihalcea din Bucu
rești (strada Bocarin Constan
tin nr. 24) circula cu motoci
cleta 47 B 4 691 pe șoseaua Pi
pera—Tunari, spre Calea Flo- 
reasca. Ajungînd în dreptul la
cului Pipera a virat spre stin
gă, pentru a evita accidenta
rea unui copil care traversa 
șoseaua în fugă. Cu această o- 
cazie, motociclistul s-a răstur
nat în lac. In traiectorie a 
lovit un alt copil — pe Ilie 
Gheorghe. de 11 ani — care 
ședea pe malul lacului, fiind 
necesară internarea lui la spi
tal. De remarcat că motociclis
tul (care a scăpat teafăr) era 
în stare de ebrietate. De la 
„apă“ venea, lâ apă s-a dus !

Ar fi cazul! I
I
I
I
I
I
I
I
I

La întreprinderea de alimen
tație publică Slatina s-a des
coperit o fraudă 
300 000 lei. Autor, 
cov, gestionarul 
Constatarea s-a 
Dar unele indicii 
în urmă cu un an. La directo
rul unității Si la contabila șefă 
se află o sumedenie de sesizări, 
informări etc. în care se dez
văluie multe nereguli (evidentă 
contabilă anarhică, neprezenta- 
rea de acte justificative 
S.a.m.d.) comise de gestionarul 
depozitului. Cum s-au rezolvat 
toate aceste sesizări ? Conduce
rea întreprinderii s-a mulțumit 
să-i dea o sancțiune „drastică" 
— mustrare scrisă — pe 
i-a ridicat-o după numai 
săptămîni. Și rezultatele 
văzut! Vor fi văzuti și 
duitorii ? Ar fi cazul 1

de veste 
Florea Mor- 

depozitului. 
făcut recent, 
existau încă

care 
două 
s-au 

oblă-

„Cinstit" 
pentru I
ultima oară I

De la ferma nr. 8 Otelec, a- I 
parținînd întreprinderii agricole 1 
de stat Cenei (Timiș) a dispărut J 
o însemnată cantitate de grîu. | 
Au fost anunțate organele de I 
rhiliție, acestea au început cer- . 
cetările și, după un timp nu I 
prea îndelungat, făptașii au fost j 
descoperiți : Gheorghe Colariu, 
Spasa Iancovici și Ion Voican I 
din comuna Uivar (Timiș). Cu I 
această ocazie s-a dezlegăt și I 
misterul, pînă atunci de nepă- ■ 
truns : . unde se afla paznicul, | 
răspunzător de securitatea ham- | 
barelor? Din. declarațiile celor 
trei a reieșit că paznicul (Virag I 
Bela) se retrăsese în compania I 
lui Ion Voican. și. într-o cămă- ' 
rufă dosnică, se „cinstise" pînă ] 
la ziuă. A fost, probabil, pentru I 
ultima oară... „cinstit". Pentru | 
că. după cele întîmplate, cine 
i-ar mai face această... favoare ? I

Rubricâ redactată de ■
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii* •

Desfășurîndu-se pe fondul dinamic, 
mobilizator, generat de intensifica
rea activității politico-ideologice pre
mergătoare Congresului al X-lea al 
P.C.R., închiderea în aceste zile a în
vățămîntului de partid la orașe poar
tă pecetea însuflețitelor pregătiri 
pentru întîmpinarea acestui eveni
ment de excepțională însemnătate în 
viața comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din țara noastră.

Acest fapt se evidențiază cu preg
nanță investigînd modul concret, 
specific, în care organele și organi
zațiile de partid județene, munici
pale, orășenești, din întreprinderi 
și instituții se îngrijesc să asigure 
convorbirilor de închidere, colocvi
ilor sau examenelor de sfîrșit de an 
capacitatea de a sintetiza și apro
funda în aspectele ei esențiale pro
blematica abordată de cursanți în 
timpul anului. A asigura — așa cum 
se subliniază și în tezele Comitetului 
Central al partidului pentru Con
gresul al X-lea — cunoașterea apro. 
fundată de către toți comuniștii a li" 
niei politice a partidului nostru, a 
hotărîrilor 
și de stat, 
Partidului 
Român în 
le mișcării comunis
te și muncitorești și 
ale situației interna
ționale — lată preo
cuparea dominantă 
care se degajă din 
toate aceste activi
tăți.

Tocmai pentru a- 
tingerea unui ase
menea deziderat, 
multe organe de 
partid, printre care 
comitetele județene 
de partid Tulcea, 
Galați, Alba, Boto
șani ș.a. s-au ocupat 
îndeaproape de pre
gătirea lectorilor și 
propagandiștilor, au 
luat măsuri pentru 
a asigura prezența 
activului de partid 
la majoritatea acțiu
nilor prilejuite de 
închiderea învăță- 
mîntului de partid.

în județul Alba, de 
pildă, membri ai bi
roului comitetului 
județean de partid în 
frunte cu primul se
cretar, cadre cu
munci de - răspunde
re, specialiști, au
participat activ la 
pregătirea propagandiștilor din ora
șele Alba-Iulia, Blaj, Aiud, Cugir ș.a., 
informînd asupra principalelor preo
cupări ale organizației județene de 
partid respective în perioada actuală, 
asupra modului cum se îndeplinesc 
angajamentele luate în cinstea Con
gresului al X-lea al P.C.R. și a ani
versării a 25 de ani de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, prezentînd 
expuneri asupra politicii externe a 
partidului și statului nostru. Este de 
apreciat, de asemenea, faptul că la 
Galați, Tecuci, Tulcea, Sulina, Boto
șani, Dorohoi ș.a. fiecare din mem
brii comitetelor municipale și oră
șenești de partid urmăresc îndeaproa
pe, pe baza unui grafic, modul în 
care se desfășoară acțiunea de închi
dere a învățămîntului de partid în 
una sau mai multe organizații de 
partid din întreprinderi și instituții, 
acordă cursanților consultații indi
viduale ori colective, răspund la în
trebările acestora.

O deosebită atenție au acordat co
mitetele județene de partid amintite 
stabilirii temelor ce formează obiec- 

. tul convorbirilor, dezbaterilor, exa
menelor finale. Analiza acestor teme 
ilustrează interesul deosebit pentru 
aprofundarea unor probleme teore
tice și politice de mare actualitate, 
tratate în cuvîntările recente ale 
secretarului general al Comitetului 
Central al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceausescu, în celelalte 
documente de partid.

Avînd în vedere că acest an este 
decisiv pentru îndețilinirea planului 
cincinal, numeroase cercuri și 
cursuri din județele la care ne re
ferim dezbat, cu prilejul închiderii 
învățămîntului de partid, acele pro
bleme economice cardinale a căror 
soluționare optimă concură nemij
locit la realizarea integrală, cantita
tivă și calitativă, a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate pe 
anul 1969. Edificator în acest sens 
apare modul concret, adaptat nevoi
lor de stringentă actualitate, în dare 
au stabilit temele de dezbateri fi
nale organizațiile de partid din ca
drul combinatului siderurgic de la 
Galați. Recuperarea în cel mai scurt 
timp a restantelor și asigurarea 
îndeplinirii cantitative și calitative a 
sarcinilor de plan pe acest an — în
datorire de seamă a comuniștilor, a 
fiecărui salariat — la cercurile de 
studiere a problemelor economice 
ale întreprinderilor industriale de 
la furnalul de 1 700 de t, oțelărie. 
laminorul Slebing ; organizarea ști
ințifică a producției și a muncii — 
la cercurile economice în care stu-

de partid 
a poziției 
Comunist 

probleme-

diază inginerii și tehnicienii; folosi
rea la maximum a utilajelor și su
prafețelor de producție — factor în
semnat în atingerea parametrilor 
proiectați — la Direcția mecanică — 
iată doar cîteva 
bordate aici.

Cercurile de 
tului P. C. R. 
naval-Tulcea. ciclul 
organizat la Fabrica de 
Botoșani, unele cursuri 
binatul siderurgic și 
dustria de morărit și panificație din 
Galați au stabilit ca temă a uneia 
din convorbirile recapitulative : cum 
se manifestă rolul conducător al 
partidului în etapa actuală, care sînt 
căile întăririi lui. Alte organi
zații — ca cele de la laminorul 
de tablă groasă, Institutul de pro
iectări laminoare, Energo-construc- 
ția, U.J.C.M. — toate din Galați — 
și-au propus, printre altele, să dis
cute despre dezvoltarea democrației 
— ca trăsătură definitorie a socie
tății noastre și condiție a progresu
lui ei multilateral. Numeroase

din problemele a-

studiere 
de la 

de
a statu- 
Șantierul 

conferințe 
unt din 

de la Com- 
de la in-

M__ *

practice de creștere a beneficiilor 
întreprinderii. Discuția desfășurată 
în cealaltă grupă s-a axat pe evi
dențierea rolului comuniștilor în în
treprinderea respectivă, a principa
lelor îndatoriri ce le revin în reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
producție, în ridicarea nivelului dis 
ciplinei în muncă, în apărarea șl 
dezvoltarea avutului obștesc etc.

în multe școli, instituții de cultură 
și artă, sînt abordate temeinic cu 
prilejul închiderii anului de studiu 
unele din principalele preocupări 
ale partidului în domeniul învăță 
mîntului, științei și culturii, se or
ganizează dezbateri pe bază de re
ferate, simpozioane etc. La intere
sante confruntări de idei au partici
pat astfel cadrele didactice din Jid- 
vei, Galda de Jos și școala generală 
nr. 1 Aiud, care au reliefat cu simț 
de răspundere sarcinile ce le revin 
în perfecționarea procesului instruc- 
tiv-educativ din școlile unde predau, 
evidențiind totodată unele neajunsuri 
în conținutul acestuia. La liceul 
nr. 1 din Tulcea am asistat la dez-

Blaj și liceele teoretice din Cugir și 
Blaj, unii propagandiști n-au izbutit 
să orienteze dezbaterile către relie
farea aspectelor esențiale ale politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, să analizeze principiile, coor
donatele majore ale acestei politici.

Dezbaterea cadrelor didactice din 
comuna Vlădeni, județul Botoșani, la 
tema „Perfecționarea învățămîntului 
în țara noastră și sarcinile cadrelor 
didactice în aplicarea noii legi a în
vățămîntului" s-a axat cu precădere 
pe istoricul dezvoltării învățămîntului 
de stat în țara noastră. Este intere
sant, firește, să cunoaștem acest is
toric, dar a ne opri numai asupra 
lui și a dezbate fugitiv, la un mod 
cu totul general principalele direcții 
ale perfecționării învățămîntului și 
sarcinile actuale ale corpului didactic 
din mediul rural nu răspunde scopu
lui și exigențelor studiului ideologic.

Asemenea manifestări negative sînt, 
desigur, o consecință a faptului că, 
în cursul acestui an, unele organi
zații de partid nu au acordat atenția 
cuvenită învățămîntului de partid, e- 

liminării unor forme 
și metode învechite. 
Ele nu s-au îngrijit 
ca învățămîntul să 
răspundă dorinței 
cursanților de a cu
noaște aprofundat 
problemele teoretice 
fundamentale ale e- 
dificării socialiste a 
tării noastre, con
fruntările de idei pe 
plan internațional, 
aspectele actuale ale 
relațiilor dintre sta
te, ale raportului de 
forțe pe plan mon
dial.

Carențe ca cele a- 
rătate mai sus con
firmă necesitatea in
tensificării eforturi
lor pentru a îmbună
tăți învățămîntul po. 
litico-ideologic, pen
tru a înlătura din 
practica muncii do 
propagandă -- așa 
cum se subliniază în 
tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al 
X-lea al partidului 
— tendința de a 
transpune ideile vil 
ale marxism-leninis- 
mului în canoane, de 
a înlocui analiza ști

ințifică a fenomenelor actuale prin 
repetarea unor teze ți formule ste- 
reotipe, prin citate și aprecieri sim
pliste.

Rămîne, astfel, ca o îndatorire de 
seamă a organelor și organizațiilor 
de partid să desfășoare o propagandă 
activă, interesantă, convingătoare, a- 
decvată cerințelor actuale, să ia mă
suri temeinice în vederea bunei pre
gătiri, încă în timpul verii, a viitoru
lui an de învătămînt, valorificînd cu 
atenție sugestiile și observațiile cri
tice formulate de lectori, propagan
diști și cursanti asupra desfășurării 
studiului politic-ideologic în anul 
care se încheie. în felul acesta orga
nizațiile de part’d vor putea răspunde 
cît mai bine interesului membrilor 
de partid, al celorlalți oameni ai 
muncii pentru dezbaterea și însușirea 
aprofundată a liniei politice a parti
dului. a documentelor de mare însem
nătate care vor fi adoptate de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Gh. ZAMFIR 
Mihai CHIOREANU 
Petre BARTOȘ

C.I.L.-BACAU PRODUCE:

CĂSUȚE PREFABRICATE DIN LEMN
suprafața acestora aplicîn- 
du-se, prin pulverizare, un 
strat de „tencuială", care-1 
conferă rezistență la intem
perii și la solicitările meca
nice. Tapetul lavabil folosit la 
finisarea interioară sporește 
eleganța căsuțelor.

Deși la început de activitate, 
fabrica de la C.I.L.-Bacău pro
duce case de tipul „GAMA" — 
dintr-o singură încăpere mo
bilată pentru două persoa
ne, destinate campingurilor, 
„IRIS" — pentru patru per
soane, precum și ansambluri 
de patru garsoniere, fiecare cu 
cîte o cameră, chicinetă pentru 
gătit și baie cu duș. Se preco
nizează realizarea și a unor 
ansambluri cu o suprafață to
tală de 100 m.p., avînd trei 
camere, holuri, bucătărie, baie, 
locuințe prevăzute cu garaje.

—...... ’’U

Pe litoral, ca și în stațiunile 
balneo-climaterice montane, 
sau în unele dintre campin
gurile presărate de-a lungul 
traseelor turistice, au apărut, 
cochete, în coloritul lor paste
lat, căsuțele prefabricate din 
lemn. Ele sînt creația Combi
natului de industrializare a 
lemnului din Bacău. Aici a fost 
pusă de curînd în funcțiune o 
fabrică de case prefabricate 
destinate dotării turistice. Că
suțele sînt „construite" din 
cherestea, plăci aglomerate și 
fibrolemnoase care, în meta
morfoza lor, sînt supuse și u- 
nor tratamente specifice de 
antiseptizare, hidrofugare, ig- 
nifugare — în scopul sporirii 
gradului de rezistență la di
feriți agenți dăunători. Finisa
rea interioară și exterioară a 
panourilor se realizează după 
un procedeu nou, original, pe

FINAL DE AN ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID LA ORAȘE
------------------------------------------------------------------------------------- s

Dezbateri vii,
puternic ancorate

în realitățile
9

cercuri și cursuri din întreprinde
rile și instituțiile din orașele Alba 
Iulia, Cugir, Blaj, Sulina, Botoșani, 
Aiud ș. a. au consacrat prima con
vorbire recapitulativă principalelor 
aspecte ale politicii externe a par
tidului si statului nostru.

Firește, finalitatea, eficiența con
cretă, reală pe planul conștiinței, 
ale tuturor acestor activități preli
minare se cristalizează în conținutul 
de idei al dezbaterilor, al convor
birilor recapitulative. în cursul in
vestigațiilor noastre am avut adesea 
prilejul să asistăm la dezbateri vii, 
Interesante, pătrunse de spirit crea
tor, în care propagandiști și 
cursanți, deopotrivă, și-au adus con
tribuția la elucidarea temelor abor
date, dovedind capacitate de analiză 
și interpretare a unor fenomene 
noi, de desprindere a unor conclu
zii pentru activitatea practică. La 
cercul de economie industrială, con
dus de propagandistul Gh. Vidovici 
de la Administrația fluvială a Du
nării de Jos din Sulina, de exemplu, 
meritul discuției — consacrate mă
surilor elaborate de' Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R. pentru perfecționarea condu
cerii activității în toate domeniile 
vieții sociale — a constat în faptul 
că pe baza unei analize concrete, 
cu numeroase referiri la prefacerile 
petrecute în județul respectiv, a 
reușit să reliefeze caracterul știin
țific, creator al politicii partidului, 
concordanța ei cu cerințele dezvoltă
rii economice, sociale, în etapa ac
tuală. Participanții la dezbatere s-au 
ocupat, de asemenea, de unele aspec
te concrete privind 
conducerii activității economice la 
nivelul întreprinderii în care își 
desfășoară activitatea, 'degajînd 
unele obiective către care vor tre
bui să-și îndrepte atenția în viitor.

La întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani, în grupele școlii 
uzinale, conduse de propagandiștii 
ing. Iancu Aronovici și Carol Denu- 
viu deși s-au abordat probleme di
ferite (în prima — înalta rentabi
litate — imperativ al producției mo
derne, iar în cea de-a doua — tră
săturile morale ale comunistului), 
dezbaterile au avut un numitor co
mun : efortul de a discuta proble
mele în strînsă 
tea cursanților, 
revin la locul 
au, arătat clar . _ _ _
bilitatea și au subliniat prin calcule 
economice edificatoare importanța 
sporirii ei continue, cursanții primei 
grupe s-au ocupat de unele căi

perfecționarea 
economice

legătură cu activita- 
cu sarcinile ce le 

de muncă. După ce 
ce înseamnă renta ■

economice

Platoul Coriiești
Punctul geografic cel mai 

înalt al orașului Tîrgu-Mureș îl 
constituie Platoul Cornești. Din 
încîntătoarea grădină de vară 
situată aici vizitatorul poate a- 
runca o cuprinzătoare privire a- 
supra văii superioare a Mure
șului. Posibilitățile de petrecere 
sînt variate : plimbări în pă
dure, vizite la grădina zoologi
că și, bineînțeles, un popas la 
grădina de vară, unde găsești 
vinuri din podgoriile Tîrnavelor.

De curînd S-A DESCHIS 
CAMPINGUL amplasat pe ma
lul Mureșului, lîngă ștrandul de 
lingă Aleea „Carpați", cu 20 de 
căsuțe cu cite două paturi și 20 
de corturi puse la dispoziția tu
riștilor și cu posibilități de ex
tindere. De asemenea, s-au a- 
menajat terenuri de parcare a 
autoturismelor și pentru instala
rea corturilor personale.

Obținut printr-o prelucrare 
specială a porumbului, pro
dusul cunoscut în comerț sub 
numele de ZEAMIL are cali
tăți multiple, o însemnată va
loare nutritivă. însușirile sale 
— îndeosebi ușurința cu care 
e asimilat de organism — SI 
fac recomandabil în alimen
tația dietetică a sugarilor, 
copiilor și â bolnavilor. Zea- 
milul poate fi utilizat cu suc
ces la prepararea budincilor, 
cremelor, sufleurilor, geleuri- 
lor, înghețatelor, deserturi
lor. Alte întrebuințări : la gă
titul supelor sau sosurilor a- 
dăugindu-le un gust deosebit 
de plăcut.baterea temelor : omul — valoare su

premă a societății socialiste ; dezvol
tarea multilaterală a personalității — 
trăsătură fundamentală a umanismu
lui socialist ; conceptul național și 
internațional în arta modernă. Sim
pozionul consacrat acestei din urmă 
teme a fost apreciat în mod deosebit 
de participant! prin aceea că el a 
prilejuit un schimb liber de păreri, 
o interesantă confruntare de idei a- 
supra dialecticii raportului național- 
internațional în arta contemporană, 
îndeosebi în cea românească.
. Analiza unor dezbateri și convor
biri evidențiază însă și unele lacu
ne și deficiențe atît în ce privește 
conținutul de idei, cît și modul de 
desfășurare. Am participat, astfel, la 
discuții din care a lipsit climatul de 
dezbatere vie, de, autentic schimb de 
idei, care în locul analizei concrete, 
realiste a unor probleme de mare 
actualitate cu implicații deosebite în 
viața economică, socială, politică a 
țării, ca și a organizațiilor de partid 
în care s-au desfășurat, s-au limitat 
la tratarea lor superficială.

Astfel, la școala uzinală de la C.I.L.

Vedere de la Călimânești Foto : Gh. Vințllă

Aprovizionarea 
cu legume

(Urmare din pag. I)

„Prodcomplex" este denumi
rea întreprinderii de industrie 
locală din Tîrgu Mureș. De ce-i 
spune așa ? Pentru că este un 
adevărat complex productiv, cu

• 28 de secții de fabricație, în 
care lucrează circa 2 000 de sa- 
lariați. Buni cunoscători ai me-

• seriilor respective, exigenți în 
1 activitatea lor, muncitorii, teh- 
1 nicienii și inginerii '„Prodcom- 
1 plex“-ului au făcut ca unitatea
• lor să fie de trei ori consecutiv 
1 evidențiată în întrecerea socia- 
i listă pe ramură. Ultima distinc- 
1 ție a fost obținută pentru reali- 
i zările din anul trecut.
i Utilizînd judicios fondurile alo-
> cate, întreprinderea și-a extins
> an de an spațiile productive,
• creîndu-se astfel condiții de afir-
• mare plenară a capacității crea-
> toare și inițiativei colectivului
> său. Anul acesta, bunăoară, pia-
• nul pe primul trimestru la pro-
> ducția globală a fost depășit. S-au 
i livrat, peste prevederi, produse
> în valoare de 6,5 milioane de lei.
I Ce oferă „Prodcomplex" bene-
• ficiarilor săi, populației ? între- 
» prinderea are înscrise în nomen-
> clatorul ei 620 de sortimente în
> circa 1 300 de tipo-dimensiuni și 
, o gamă largă de servicii. Prin- 
I tre acestea se numără covoare,
> produse din sticlă, produse me-
> talurgice, obiecte din lemn, din
> mase plastice și cauciuc, confec-
> ții și textile, precum și diverse
> produse alimentare. Creșterea 
( potențialului economic al între- 
j prinderii a permis să se dezvolte 
( și producția de talpă duroflex și 
( talpă monolit „maflex" pentru 
( pantofi.
t O nouă linie de băuturi răcori- 
. toare a apărut în sectorul pro- 
. duselor alimentare. Pe bază de 
. comandă, „Prodcomplex" livrea-

ză diferite ape gazoase și băuturi 
răcoritoare, precum și biscuiți 
simpli sau șprițați, turtițe picante 
„Mureș" și saleuri cu chimion 
„Mureș". Au mai fost omologate 
de curînd și alte băuturi răcori
toare ce vor 
denumirea de 
„ceraca".

apărea pe piață cu 
„roco", „peca" și

„Prodcomplex" furnizează nu
meroase produse de uz casnic, 
așa-zis mărunte, cum ar fi apa
rate de îndepărtat sîmburii, cu
iere de perete din aluminiu, 
cîrlige pentru haine, agățătoare 
din sîrmă nichelată cu dispozi
tiv de prindere a pantalonilor. Cu
rînd vor fi livrate comerțului

O PREOCUPARE CONSTANTĂ:

suport pentru 

dispune și de 
efectuarea unor

Se diversifică și gama obiec
telor de uz casnic, industrial și 
comercial concepute și execu
tate în această întreprindere. 
Unele sînt adevărate creații in
genioase și de mare utilitate. Co
merțul solicită acestei unități ser
vicii gravate pentru apă, servicii 
de lichior, vin sau tort, servicii 
din sticlă givrată, scrumiere, vaze 
de flori.. Asemenea produse sînt 
livrate și peste graniță în Ca
nada, Anglia și în alte țări. La 
export sînt apreciate covoarele 
de lînă — în Franța, Anglia,, 
R. F. a Germaniei, iar în U.R.S.S. 
diferite confecții fabricate de în
treprinderea de industrie locală 
din Tîrgu Mureș.

cuiere pentru hol, port-prosoape 
— cu 2 și cu 3 brațe. Pentru 
„recuzita" băilor se confecționea
ză etajere, dulăpioare de medi
camente, covoare și grătare îm
pletite din tuburi de policlorură 
de vinii în diferite culori.

întreprinderea primește 
menzi și pentru alte produse, 
tre care, garnituri complete
lenjerie pentru noi născuți, len
jerie fină pentru femei, rochițe 
și costumașe pentru copii. Din 
diferite țesături se execută, la 
cerere, perdele pentru ferestre. La 
mașină se țes fețe de masă și 
șervețele din bumbac, elastic și 
suitaș. Din fire de vîscoză se

co- 
în- 
de

împletește sfoară pentru uscat 
rufe, pentru rulouri și tapiserie 
colorată sau necolorată. Sfoara 
pentru perdele se execută din 
fire de mătase, vîscoză.

„Prodcomplex" furnizează ce
lor interesați și o serie de piese 
de schimb și accesorii pentru au
toturisme de diferite mărci, huse 
din gutiplast și 
port-bagaj.

întreprinderea 
specialiști pentru
prestări de servicii publice ca re
parații la anvelope și camere din 
cauciuc, recauciucări de roți etc. 
La cerere se execută lucrări de 
reparații pentru uzul industriei. 
Pot fi solicitate reparații la mo
toare asincrone, generatoare elec
trice, dinamuri.

Industria constructoare de ma
șini poate beneficia de diverse 
servicii privind confecționarea și 
executarea unor intervenții la 
pompe, cazane, utilaje pentru 
mori sau aparținînd cooperati
velor agricole de producție. Se 
efectuează, de asemenea, repa
rații la autoclave, boylere, pre
cum și la diferite tipuri de mașini 
de scris, mașini de calculat, ma
șini multiplicatoare, manometre, 
tensiometre, reductoare, 
metre, vacumetre și 
fotografiat.

Pentru asigurarea 
rări mai strînse cu 
întreprinderea „Prodcomplex" din 
Tîrgu Mureș, str. Bolyai 36, pune 
acestora la dispoziție nomencla
torul său de produse și, totodată, 
dă lămuriri la telefoanele 32—11, 
23—17 — serviciul de producție, , 
31—53 — serviciul tehnic și 30—77 
— serviciul desfacere, pentru ori
ce problemă legată de contracta
rea produselor ori serviciilor sale.

oxido- 
aparate de

unei coope- 
beneficiarii,

deosebi mazăre, fasole, cea"ă, care au 
început să se usuce sau se dezvoltă în 
condiții nu tocma corespunzătoare.

închizind paranteza, revenim la 
spusele ing. Băluță. „Au existat și 
unele lipsuri în activitatea organiza
torică, anumite probleme le-am scă
pat din mînă — recunoaște d-sa.. 
De aceste lipsuri ne facem vinovați 
și luptăm să le înlăturăm. A fost o 
perioadă grea, dar perspectiva este 
bună".

Județul Dolj, cu toate condițiile 
nefavorabile, se situează, e drept, pe 
un loc fruntaș în ce privește livrările 
pentru alte județe, îndeosebi Hune
doara și municipiul București. Unele 
cooperative, cum sînt cele din Bîrza, 
Valea Standului, Măceșul de Sus 
și altele și-au îndeplinit în întregime 
prevederile contractuale la ceapă 
verde. (Măceșul de Sus a dat pînă în 
prezent 92 tone ceapă verde față 
de 15 tone cît avea în plan). 
Aceste unități, ca urmare a fap
tului că au însămînțat din vreme 
legumele, au reușit să livreze și mari 
cantități de salată, ridichi de lună, 
precum și primele cantități de varză 
timpurie. Sînt exemple care demon
strează cu prisosință că atunci cînd 
lupți cu capriciile naturii, cînd nu 
încrucișezi brațele, tot așteptînd vre
mea bună, rezultatele pot fi pozitive. 
De altfel, pe mai mult de 90 la sută 
din suprafața de legume însămânțată 
pînă în prezent situația se prezintă 
bună și foarte bună. Se prevede o 
producție la ha de 2 500—3 000 kg la 
mazăre, 12 000 kg la varză timpurie, 
7 000 kg la cartofi timpurii etc. Peste 
circa 5—10 zile se va înregistra o 
adevărată explozie de legume.

Și în județul Timiș aprovizionarea 
în continuare a populației cu canti
tăți îndestulătoare de legume este 
direct determinată de lucrările ce se 
execută acum în grădinile legumi
cole pentru obținerea unor producții 
sporite, deoarece sarcinile de plan la 
unele sortimente de legume, pentru 
perioada 1 ianuarie — 31 mai, au fost 
realizate în procente foarte reduse, 
în unele unități, importante cantități 
de legume timpurii, în loc să ajungă 
la locul de desfacere, s-au depreciat 
în cîmp. La cooperativa Recaș, spana
cul și guliile de pe cîte 4 ha fiecare, 
salata verde și ridichile de pe cîte 
2 ha s-au valorificat în proporție in
fimă : 500 kg din 16 tone planificate 
la spanac și cîte 2 tone salată și ri
dichi din 10 și, respectiv, 12 tone 
planificate. O bună parte din acestea 
s-au compromis, fiind folosite drept 
furaje.

Dintre factorii ce determină o de
fectuoasă aprovizionare a populației 

I cu legume, mulți sînt însă legați de 
slaba organizare a transporturilor, de 
necorelarea dintre perioada de re
coltare și cea de livrare. în ziua de 
28 mai, la cooperativa agricolă din 
Izvin cîteva zeci de lăzi cu salată 
se perpeleau în bătaia soarelui. A- 
cestea fuseseră recoltate de dimi
neață, dar camionul ce urma să le 
ducă la Timișoara se ocupa cu alte 
transporturi. Apoi, s-ar părea că a 
devenit o obișnuință practica refu
zării sortimentelor de legume la care 
I.L.F. și-a făcut planul. în aceeași 
unitate, de exemplu, din 9 tone de 
spanac, I.L.F.-ul a primit numai 

16 tone. „Invocîndu-se diferite motive 
— ne spune inginerul cooperativei — 
restul cantității a fost refuzat. Sau, 
ni s-a oferit un preț atît de mic, în- 
cît recoltarea a devenit pur și sim
plu neeconomică". Este oare de ac
ceptat ca, în condițiile cînd piața 
duce lipsă de produse, importante 
cantități de legume să se deprecieze 
în cîmp pentru motivul că planul 
(și ce fel de plan poate fi acesta ?) 
a fost îndeplinit ? Se impune ca De
partamentul legumelor și fructelor să 
urmărească operativ zonele unde apar 

I surplusuri la anumite sortimente, 
pentru a le redistribui cît mai rapid 
în județele unde se înregistrează 
minusuri.

în altă ordine de idei, se constată 
că multe cooperative agricole nu-și 
respectă contractul încheiat cu 
I.L.F., îndeosebi la sortimentele de 
legume timpurii, desfăcîndu-le direct 
pe piață, firește la prețuri mai mari. 
Este cazul cooperativelor Freidorf,

Mehala și al altora. în legătură cu 
acest aspect, ing. Romulus Homoc 
din cadrul serviciului valorificări al 
uniunii cooperatiste județene sublinia 
că noile contracte ce se încheie în
tre cooperativele agricole, și între
prinderile de valorificare a legume
lor și fructelor aduc o serie de îm
bunătățiri privind respectarea obli
gațiilor contractuale de către ambele 
părți, precum și stabilirea unor pre
turi ferme, avantajoase, pe perioade. 
Este, deci, necesar un control rigu
ros din partea uniunilor cooperatista, 
județene și a Departamentului de va
lorificare a legumelor și fructelor 
pentru respectarea întocmai a sar
cinilor contractuale, numai astfel 
putîndu-se asigura aprovizionarea în 
mod ritmic și cu cantități îndestulă
toare de legume.

La Iași, lipsurile sînt de altă na
tură. Ceapa, de exemplu, nu se re
coltează la timp, deși cooperativele 
agricole producătoare au contracte 
încheiate cu întreprinderea de le
gume și fructe. De exemplu, coo
perativa agricolă Movileni, care tre
buia să aducă la 1 iunie 4 000 kg de 
ceapă, n-a adus decît 1 300 kg; la 
fel cea din Bosia n-a adus pe 
piață ridichi, ceapă etc„ motivînd că 
nu a avut brațe de muncă pentru 
recoltare.

Neonorarea contractelor apare ca 
un fenomen frecvent și în județul 
Arad, unde cultivarea legumelor e o 
veche tradiție. Aici s-au cultivat cu 
legume 4 300 de hectare și s-au orga
nizat 27 ha de sere. Este adevărat că 
cele 9 cooperative din zona Curtici — 
și anume Sicula, Șlmand, Sîntana, 
Comlăuș. Olari, Macea. Dorobanțu, 
Lumea Nouă și 23 August — au re
coltat numai în zilele de 29, 30 șl 31 
mai peste 1 400 tone roșii, din care a- 
proape 1 350 tone au fost livrate la 
I.L.F. Totuși, multe cooperative nu-și 
achită sarcinile contractuale, prefe
rind să le valorifice în alte județe, 
unde prețurile sînt mai ridicate, 
într-o perioadă de două săptămîni, 
de pildă, cooperativa agricolă din 
Aradul Nou a recoltat 16 520 legături 
de ridichi, 19 350 legături de ceapă 
verde, 19 630 gulioare, din care a pre
dat la I.L.F. numai 1 160 legături de 
ridichi, 600 legături de ceapă verde 
și 1 250 de gulioare ; restul le-a va
lorificat direct. Asemenea practici 
folosesc și cooperativele din Șiria, 
Bujac, Aradul Nou și altele.

Din relatările corespondenților 
noștri au reieșit limpede o multitu
dine de neajunsuri care țin mal alee 
de nerespectarea contractelor — aces
te stipulații obligatorii între părți. 
De aceea, este necesar ca, pe întrea
ga filieră de verigi ale producătorilor 
și beneficiarilor, să se ia măsuri ho< 
tărîte pentru ca toate prevederii* 
contractuale să fie îndeplinite în con
dițiile stabilite de comun acord. In
sistăm asupra îndatoririlor ce revin 
în această direcție uniunilor coopera
tiste județene, de a căror îndrumare 
și control depinde într-o proporție 
considerabilă poziția cooperativelor a- 
gricole față de obligațiile contrac
tuale — atît din punct de vedere al 
respectării cantităților și sortimente
lor prevăzute, al calității acestora, cît 
și al respectării termenelor de li
vrare.

Fără îndoială, toate aceste proble
me cad, așa cum a reieșit, de altfel, 
în seama unor organisme specializa
te — unități producătoare, uniuni co
operatiste, întreprinderi de valorifi
care etc. Aprovizionarea populației 
este însă una din sarcinile esen
țiale ce revin consiliilor popu
lare județene, municipale și oră
șenești. în această direcție, condu
cătorii de partid și de stat au 
indicat ca primarii orașelor să vi
ziteze zilnic piețele, pentru a urmări 
desfășurarea întregii acțiuni. Acest 
control trebuie să se soldeze cu mă
suri practice, concrete, luate de fac
torii direct responsabili, întrucît fără 
asemenea rezultate, prezența prima
rilor în piețe rămîne în fapt inefi
cientă. în exercitarea atribuțiilor ce 
le revin, primarii trebuie să aibă în 
vedere o largă consultare a cetățe
nilor, cunoașterea cît mai apropiată 
a opiniilor și propunerilor lor, aceas
ta fiind una din condițiile îndeplinirii 
Ia un nivel mai înalt a sarcinilor lor 
de primi gospodari ai orașelor.
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economică
La zi în agricultură

PREGĂTIREA
Cu planul 

și angajamentele

Rll PAIOASELOR
culturilor, lucrări agro

tehnice de mare însemnătate a că
ror aplicare cu consecvență si răs
pundere influențează nivelul viitoa
rei recolte, este necesar să fie înche
iate grabnic toate pregătirile în ve
derea desfășurării în cele mai bune 
condiții a campaniei de recoltare a 
eerealelor păioase. Peste tot, grîul, 
orzul, secara au dat în spic și nu 
peste multă vreme lanurile vor că
păta culoarea aurie, semn că recol
tatul poate începe.

Pentru producția de cereale păioase 
din acest an, lucrătorii ogoarelor au 
depus un mare volum de muncă, au 
folosit cantități însemnate de îngră
șăminte chimice, care au făcut să 
crească rodnicia ogoarelor. Așa cum 
se prezintă acum lanurile se poate 
prevedea că, în cele mai multe ju
dețe. recolta de grîu va fi bună. In- 
trucît de recoltă ești sigur numai 
cînd a ajuns în magazie, se cere ca 
din timp să se ia măsuri tehnice și 
organizatorice, care să asigure recol
tarea cerealelor la timp și fără pier
deri. In campania de vară va fi 
executat un mare volum de muncă, 
deoarece vor trebui recoltate cerea
lele păioase de pe 3 241 000 hectare, 
strînsul plantelor furajere cultivate 
de pe 1 300 000 hectare și bineînțeles 
recoltarea legumelor. Executarea 
acestui volum mare de lucrări pre
supune în primul rînd ca toate trac
toarele. combinele, secerătorile să 
fie în perfectă stare de funcționare.

Datorită măsurilor luate, în între
prinderile agricole de stat și în în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii, repararea și revizuirea 
utilajului care va fi folosit în cam
pania de recoltare sînt avansate. In 
întreprinderile agricole de stat au 
fost reparate și revizuite mai mult 
de 80 la sută din numărul combine
lor și peste 90 la sută din cel al pre
selor de balotat paie, mașinilor de 
recoltat mazăre și celorlalte agregate 
ce vor fi folosite la strîngerea re
coltei de păioase. Pe lîngă utilajele 
existente, întreprinderile agricole de 
stat vor beneficia în această vară 
de un număr sporit de combine, co
sitori, remorci și alte utilaje cu care 
au fost dotate în acest an, ceea ce 
va contribui la sporirea gradului de 
mecanizare a lucrărilor. In această 
campanie revin circa 39 hectare pen
tru fiecare combină, ceea ce va 
scurta simțitor timpul de recoltare și 
micșora pierderile. Realizări impor
tante au fost obținute și în întreprin
derile pentru mecanizarea agricultu
rii, multe din ele anunțînd că au 
încheiat pregătirile în vederea campa
niei de recoltare. în unele unități, însă, 
lucrările sînt întîrziate, ceea ce im
pune măsuri urgente în vederea gră
birii reparațiilor. La teleconferința 
de luni de la Consiliul Superior al 
Agriculturii s-a recomandat sectoa
relor de mecanizare din cadrul di
recțiilor agricole județene să ia mă
suri ca în întreprinderile în care 
reparațiile sînt întîrziate să fie an
trenat la executarea acestor lucrări 
întregul personal din ateliere și de 
la secțiile de mecanizare, astfel ca 
pînă la data de 10 iunie toate utila
jele să fie verificate și pregătite 
pentru recoltat. In perioada 1—15 iu
nie, comisii de suprarecepție vor ve
rifica utilajele destinate campaniei 
de vară.

Acum, cît mai există timp, 
este necesar să se facă instruirea 
mecanizatorilor în vederea cunoaște

rii utilajelor cu care vor lucra, să 
poată face eventuale remedieri ale 
defecțiunilor la aceste utilaje. Ținînd 
seama de dezvoltarea neuniformă a 
culturilor de toamnă, de talia mai 
mică a acestora, pregătirea mașini
lor trebuie făcută în așa fel încît 
pierderile de recoltă să fie reduse la 
minim. In acest scop, Consiliul Supe
rior al Agriculturii a recomandat să 
se acorde o atenție deosebită, în spe
cial combinelor, asigurînd posibili
tatea recoltării cît mai joase a cul
turilor.

Buna desfășurare a campaniei de 
recoltare necesită un larg sprijin din 
partea unor ministere și departamen
te, care trebuie să asigure unităților 
agricole utilaje, piese de schimb, ma
teriale, combustibili și lubrifianți. 
Deși industria construcțiilor de ma
șini livrează agriculturii mașinile 
prevăzute conform graficului, se 
cer eforturi în vederea producerii 
unul număr mai mare de com
bine, prese de balotat paie etc., 
care să fie puse la îndemîna agri
culturii mai devreme, astfel ca 
acestea să poată fi folosite în 
această campanie. Trebuie făcute 
eforturi în vederea asigurării unor 
piese de schimb, cum ar fi filtre 
pentru tractoare, care nu se găsesc 
în cantități suficiente. De asemenea, 
nu există suficient ulei pentru trac
toarele de 40 cai putere.

încă din această perioadă sînt ne
cesare măsuri în vederea asigurării 
condițiilor pentru depozitarea în

cele mai bune condiții a recoltei. 
In acest scop, trebuie reparate toate 
spațiile de depozitare, instalațiile și 
utilajele de la silozuri și magazii, să 
se facă curățirea și dezinfectarea 
silozurilor și magaziilor.

Datorită bazei tehnice de care 
dispune agricultura și care va fi uti
lizată în această campanie — 96 150 
tractoare. 47 220 combine, 14 430 prese 
de balotat paie — există posibilita
tea ca recoltatul griului în întreprin
derile agricole de stat să se termine 
în 8 zile, iar în cooperativele agri
cole în 10—12 zile. Pentru aceasta 
este necesară o bună organizare a 
muncii pînă în cele mai mici amă
nunte. ln acest scop, este necesar 
ca în fiecare unitate agricolă să se 
întocmească planuri detaliate de 
muncă în care să se prevadă mij
loacele mecanice și forțele de mun
că ce vor fi folosite în această cam
panie. Să se organizeze în așa fel 
munca încît, în campania de recol
tare să se execute concomitent toate 
lucrările specifice acestui sezon : re
coltatul cerealelor, prășitul culturi
lor de primăvară, executarea arătu
rilor de vară și semănatul culturilor 
duble destinate asigurării bazei fu
rajere.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole și uniunile coope
ratiste să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de pregătirea campaniei 
de recoltare pentru ca recolta să 
ajungă în cel mai scurt timp din 
cîmp în magazii.

Fabrica de cabluri și materiale electroizolante București. Aspect din noua 
secție de cablu de forjă cu izolație

Foto: AgerpreS

întrecerea între organi
zațiile județene de partid 
in cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a celei 
de-a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei este te
renul fertil pe care se în
scriu, zi de zi, noi fapte 
de muncă, rezultate tot 
mai fructuoase in îndepli
nirea planului și a anga
jamentelor. Iată cîteva 
dintre acestea, consem
nate la redacție în cursul 
zilei de ieri.

Colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni din între
prinderile industriale ale jude
țului Prahova acționează cu ini
țiativă și perseverentă pentru 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, aceasta fiind 
una din principalele pîrghii în 
realizarea sarcinilor din planul 
de stat și a angajamentelor. De 
la începutul anului au fost ela
borate în industria județului cî
teva sute de studii, vizînd folo
sirea mai bună a utilajelor și su
prafețelor productive, programa
rea rațională a producției, orga
nizarea superioară a transportu
rilor interne, a locurilor de 
muncă, Potrivit unui calcul es
timativ. prin materializarea a- 
cestor studii se asigură un spor 
al producției globale — pe anul 
în curs — de circa 200 milioane 
lei. Aplicînd măsurile tehnico- 
organizatorice prevăzute în nu
meroase studii. întreprinderile 
prahovene au obținut pînă în 
prezent un spor de producție de 
peste 100 milioane lei și un be
neficiu de 30 milioane lei.

De la Reșița ni s-a comunicat 
că furnalul nr. 2 de 700 mc, de 
la Combinatul siderurgic a fost 
redat producției. Specialiștii re- 
sițeni au adus furnalului impor
tante îmbunătățiri și moderni
zări la apa rata jul termoenerge- 
tic. sistemul de răcire, zidăria 
vetrei și creuzetului. Termina
rea acestei lucrări înainte de 
data prevăzută creează posibili
tatea realizării unei producții 
suplimentare de aproape 15 000 
tone fontă. Se asigură, totodată 
condiții bune pentru aprovizio
narea cu cantități sporite de 
fontă lichidă a oțelăriei combi
natului resitean. fapt ce va con
tribui la creșterea producției de 
metal.

Realizări importante au înscris 
pe graficul întrecerii socialiste 
oamenii muncii din întreprinde
rile și de pe șantierele județului 
Teleorman. Colectivul Uzinei de 
reparații din Roșiori de Vede 
și-a îndeplinit și depășit toți in
dicatorii de plan pe cinci luni. 
Producția marfă obținută peste 
prevederi se ridică lâ 1 130 000 
lei, beneficiile peste plan la 
667 000 lei. iar economiile su
plimentare la 226 000 lei. După 
publicarea Tezelor C.C. al 
P.C.R. și a proiectului de Di
rective, colectivul întreprinde
rii s-a angajat ca pînă la Con
gres să îndeplinească 70 la 
sută din angajamentele anuale.

Exemplul acelor întreprinderi, 
hărnicia colectivelor lor sînt e- 
dificatoare pentru avîntul gene
ral al oamenilor muncii în ac
tivitatea de realizare a planu
lui și a angajamentelor din acest 
an — an hotărîtor al cincina
lului.

Dintr-un bloc-notes cu 
însemnări din 1968, ne-am 
extras recent cîteva de
clarații făcute de to
varăși cu funcții de răs
pundere din Ministerul 
Industriei Alimentare, Mi
nisterul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini și Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor. Iată unele din
tre ele : „Graficele și planu
rile de măsuri întocmite au 
în vedere recuperarea ne- 
întîrziată a tuturor rămî- 
nerilor în urmă, astfel ca 
Fabrica de zahăr din Ora
dea să intre în funcțiune 
la termen. In septembrie, 
la Oradea se va produce 
zahăr", sau: „Fabrica de 
zahăr din Oradea nu figu
rează pe lista obiectivelor 
care nu vor avea asigurate 
utilajele pentru punerea în 
funcțiune în ziua planifi
cată. Ea trebuie să fie dată 
neapărat în exploatare, 
pentru că așa ne-am anga
jat". Și ultima declarație : 
„Punerea în funcțiune la 
termen nu poate fi discu
tată. Scadența trebuie res
pectată fără nici o discu
ție".

Așa sunau asigurările 
date pe rînd, la acea vre
me, de un adjunct al mi
nistrului industriei cons
trucțiilor, de primul ad
junct al ministrului indus
triei construcțiilor de ma
șini și de ministrul indus
triei alimentare, într-o șe
dință lărgită de colegiu al 
Ministerului Industriei A- 
limentare, ținută cu un an 
în urmă. Deci, atunci, la 
sfîrșitul lunii aprilie 1968, 
cînd am făcut aceste în
semnări, existau toate mo
tivele să credem că anga
jamentele luate vor căpăta 
imediat o valoare practi
că și că, după cum s-a sta
bilit, Fabrica de zahăr O- 
radea va fi pusă în exploa
tare la data fixată prin 
plan — 30 septembrie 1968. 
Ce s-a întîmplat după a- 
ceastă ședință de colegiu, 
apreciată ca fiind deosebit 
de fructuoasă ?

Nimic deosebit! Acesta 
este răspunsul cel mai di
rect și, totodată, cel mai 
complet. La scurt timp 
după acea ședință s-au 
constatat încălcări ale an
gajamentelor luate, deca
lări de termene, iar lu
crările pe șantier s-au 
desfășurat în același ritm 
nesatisfăcător, toate aces
tea culminînd cu neres- 
pectarea datei de punere 
în funcțiune a fabricii. 
Pierderile provocate din 
această cauză economiei 
naționale, prin nerealiza- 
rea nici unui gram de za
hăr și transportul la Ora
dea și de aici la alte fa
brici a sfeclei de zahăr, 
prin scăderea conținutului 
ei în zahăr, sînt de ordi
nul zecilor de milioane de 
lei. S-au cheltuit în plus 
alte cîteva milioane de lei, 
datorită depășirii duratei 
de execuție a lucrărilor și 
efectuării unor remedieri. 
In măsură egală, răspun
derea o poartă atît bene
ficiarul, cît și constructorul. 
Facem această precizare, 
întrucît a existat tendința 
de a se arunca întreaga 
răspundere asupra cons
tructorului pentru amîna- 
rea punerii în funcțiune a 
obiectivului industrial oră- 
dean, cu toate că titularul 
investiției și beneficiarul 
nu au reușit să achizițio
neze la timp multe din uti
lajele tehnologice; fapt 
este că s-a hotărît repla- 
nificarea termenului de 
dare în exploatare a fa
bricii — termen care s-a 
prelungit pentru 10 sep
tembrie 1969.

Larghețea cu care s-a 
reprogramat data intrării 
în funcțiune a fabricii de 
zahăr din Oradea oferea 
condiții propice terminării 
tuturor lucrărilor, înlătură

rii provizoratelor și nea
junsurilor de pe acest șan
tier. Cum s-au valori
ficat aceste premise, aflăm 
dintr-o informare întocmi
tă în luna mai a.c. de co
mitetul de direcție al aces
tei întreprinderi. Cele 
scrise par de necrezut; 
fotografiile ce însoțesc in
formarea respectivă atestă 
veridicitatea sesizărilor și 
arată că atît beneficiarul 
cît și constructorul nu și-au 
mobilizat toate forțele pen
tru a asigura redresarea 
generală a activității pe a- 
cest șantier și a aduce la 
punctul „de start" toate o-

lucrări a fost dovedită șjî 
la prezentarea la recepție 
a acestora. Pînă la sfîrși
tul lunii mai s-au progra
mat la recepție un număr 
de 35 obiecte, din care nu 
au putut fi recepționate de- 
cît 16 — șl acestea în 
bună parte cu obiecțiuni. 
„Aspectul cel mai grav ce 
trebuie să-1 aducem la cu
noștință conducerilor celor 
două ministere — se sub-, 
liniază în încheierea infor- 

‘ mării amintite — constă 
în faptul că la ora actuală 
(20 mai — n.a.) întregul 
șantier pare să fie părăsit. 
La o serie de obiecte foar-

PE ȘANTIERUL FABRICII
DE ZAHĂR DIN ORADEA

După un un 
de vorbe dulci, 

în sfîrșit — 
certitudini

biectivele din componența 
unității orădene. Este pur 
și simplu revoltător să a- 
flăm că, după atîta vreme, 
nesiguranța punerii în func
țiune planează din nou a- 
supra Fabricii de zahăr din 
Oradea.

Ne oprim la cîteva sec
vențe mai importante din 
„filmul" desfășurării lucră
rilor, în acest an, pe șan
tierul fabricii orădene. 
încă din luna februarie, 
constructorul împreună cu 
beneficiarul și proiectan
tul au întocmit și supus 
spre aprobare forurilor lor 
de resort — Ministerul In
dustriei Alimentare și Mi
nisterul Industriei Cons
trucțiilor — un plan de mă
suri privind terminarea tu
turor lucrărilor și efectua
rea remedierilor pînă la în
ceperea noii campanii de 
fabricație a zahărului. Cu 
această ocazie s-a stabilit 
și s-a aprobat în comun ca 
toate lucrările să fie finali
zate pînă la 30 iunie a.c. 
La începutul lunii mai, 
însă, deci cu numai două 
luni înainte de această 
dată, nu se realizase nici 
50 la sută din valoarea to
tală a lucrărilor.

Cum apreciază beneficia
rul o asemenea stare de lu
cruri ? „Considerăm că rit
mul de desfășurare a lu
crărilor, ca și calitatea exe
cuției nu sînt nici pe de
parte satisfăcătoare — se 
precizează în informarea 
comitetului de direcție. Ne 
exprimăm nemulțumirea 
față de delegații conduce
rii Ministerului Industriei 
Construcțiilor care. în șe
dințele de analiză lunare, 
au dat asigurări repetate 
pentru îndreptarea lucruri
lor pe acest șantier". A- 
mintim că, pe acest șan
tier, calitatea slabă a unor

te importante (uscătoria de 
borhot, magazia de borhot 
uscat, silozurile de zahăr, 
magazia de zahăr, turnul 
de răcire a apelor ș.a.) nu 
se mai lucrează de luni 
de zile. Menționăm că în 
acest an noua fabrică de 
zahăr din Oradea trebuie 
să realizeze, ca sarcină de 
plan, 40 000 tone zahăr 
tos rafinat, din care mai 
mult de jumătate urmează 
să fie livrat de export".

Aceasta fiind situația, 
ne-am deplasat la Ora
dea. La fata locului, pe 
șantier, ne-am notat cî
teva păreri ale unor ca
dre cu munci de răspun
dere din partea titularu
lui investiției. Ministerului 
Industriei Construcțiilor, a 
beneficiarului și a orga
nelor locale de partid.

— Analiza foarte amă
nunțită a stadiului de e- 
xecutie a fiecărui obiectiv, 
efectuată în ultimele două 
zile ale lunii mai. precum 
și inventarierea precisă a 
volumului de lucrări ce 
mai trebuie executate, sta
bilirea exactă a răspunde
rilor ce revin șefilor de 
echipe si maiștrilor — ne-a 
spus tov. ing. Gheorghe 
Moldovan, prim adjunct al 
ministrului industriei ali
mentare — au deschis o 
perspectivă optimistă pen
tru fabrica de zahăr. Cred 
că în scurt timp construc
torul va mobiliza forțele 
necesare pentru a termi
na ultimele lucrări.

Cu aceeași convingere ne-a 
vorbit și tov. Lucacs La- 
dislau, directorul fabricii: 
„Ca urmare a intervenții
lor din ultimele zile, e- 
xistă garanția că fabrica 
va putea intra în funcțiu

ne chiar cu 10—15 zile 
înaintea termenului stabi
lit". „Orientarea construc
torului din ultima vreme, 
de a-si concentra forțele 
asupra obiectivelor princi
pale care condiționează 
punerea în funcțiune a fa
bricii, este bună — a preci- 
zat tov. Alexandru Fodor, 
secretar al Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R. Pen
tru ca intențiile foarte 
clare din ultima vreme să 
nu rămînă pe hîrtie, este 
necesară mai multă perse
verență din partea gospo
darilor șantierului. Măsuri
le luate în ultimele zile da 
către conducerile celor 
două ministere, de a dele
ga pe șantier specialiști cu 
puteri depline în luarea 
deciziilor este salutară. 
Cred că rezultatele o să 
fie bune. Constructorii o- 
rădeni și-au dovedit în 
numeroase rînduri hărni
cia și priceperea. Fabrica 
de zahăr nu este decît un 
nou prilej de afirmare a 
forței lor mobilizatoare".

Ce înseamnă acest cre
dit de încredere, nu a fost 
greu să aflăm. Tov. Ște
fan Diina director tehnic 
în Ministerul Industriei 
Construcțiilor, trimis re
cent să coordoneze lucră
rile pe acest șantier, ne-a 
vorbit sincer, asumîndu-șî 
o totală răspundere pen
tru respectarea angaja
mentului luat — predarea 
la 15 iulie, în probe me
canice. a fabricii de zahăr 
și punerea ei în funcțiune 
la sfîrsitul lunii august 
a. c. Dăm curs solicitării 
directorului tehnic amintit 
de a opri aici investiga
țiile și de a lăsa puțin 
răgaz pentru a se putea 
contura primele rezultate. 
Deocamdată, rămîne în 
suspensie răspunsul la ur
mătoarele întrebări : Ce 
valoare au avut declarații
le celor trei cadre de con
ducere din Ministerul In
dustriei Construcțiilor. Mi
nisterul Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul In
dustriei Alimentare, făcute 
în ședința de colegiu, de 
la sfîrsitul lunii aprilie 
1968. care a avut loc la 
Ministerul Industriei Ali
mentare ? Cum de a fost 
posibil ca organele locale 
de partid — care au cu
noscut situația șantierului 
și au participat la ședin
țele lunare de comanda
ment — să nu intervină 
cu suficientă eficacitate la 
ministerele de resort pen
tru a se recupera gravele 
rămîneri în urmă si a 
trage la răspundere pe cei 
vinovat! de irosirea fon
durilor statului 7

La ora actuală s-a sta
bilit un plan de măsuri 
energice, s-a întocmit un 
grafic cu responsabilități 
și termene certe menite să 
asigure remedierea defec
țiunilor unor instalații si 
începerea probelor cel mai 
tîrziu la 15 iulie a. c. Im
portant este ca măsurile 
să fie aplicate riguros în 
practică, urmărindu-se zil
nic stadiul finalizării lor
— sub controlul competent 
al conducerii celor două 
ministere si al organelor 
locale de partid. Conco
mitent de mare acuitate 
este problema asigurării 
tuturor cadrelor de bază
— muncitori calificați, 
maiștri, ingineri, tehnologi
— pentru ca de la bun în
ceput fabrica de zahăr o- 
rădeană să dea rezultatele 
scontate, să poată înde
plini exemplar planul pe 
acest an.

Viorel SALAGEAN

(Urmare din pag. I) 

care * unei economii moderne — 
bazată pe o industrie puternică și 
o agricultură înaintată, pe folosirea 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane și valorificarea 
superioară a resurselor țării, pe o 
înaltă productivitate a muncii so
ciale — în vederea îmbunătățirii 
continue a nivelului de trai al po- 
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____ _ . J —l. , .. . mlui cin
cinal pe perioada ’1966—1970, atestă 
dezvoltarea în ritm susținut a pro
ducției, ridicarea economică a unor 
zone și localități și, astfel, o mai 
armonioasă dezvoltare a complexului 
economic național — înfăptuiri con
cretizate într-o creștere corespunză
toare a venitului național total și pe 
un locuitor, ca indicator sintetic e- 
conomic atotcuprinzător.

Să pătrundem, însă, mai în adîn- 
cimea mecanismului acestui dina
mism economic și să vedem care sînt 
forțele lui motrice, care sînt resor
turile care l-au declanșat și îl men
țin accelerat. Apare indisolubilă le
gătura, subliniată în documente, în
tre creșterea producției materiale, 
structura acesteia, gradul ei de di
versificare și participarea fiecărei 
ramuri productive la crearea venitu
lui național, a avuției care se utili
zează cu chibzuință în interesul în
tregii societăți socialiste.

Rolul de motor al întregii dez
voltări. nu numai productive dar și 
sociale, revine industriei și ramuri
lor legate de industrializare (con
strucții, transporturi, telecomunica
ții), experiența tării noastre dove
dind, o dată în plus, că singura al
ternativă economică prin care se 
poate asigura dinamismul economic 
este industrializarea : dar nu orice 
industrializare, ci aceea care are în 
vedere dezvoltarea, în primul rînd. 

a ramurilor cheie, purtătoare în 
gradul cel mai înalt ale progresului 
tehnic, capabile să ducă la valorifi
carea în mod superior a resurselor 
naturale, tehnice și umane ale tării.

Promovîndu-se consecvent de par
tid și de stat un asemenea tip de 
dezvoltare economică, producția in
dustrială a țării noastre a crescut 
în anul 1968 fată de 1938 de 14 ori, 
nivelul producției agricole sporind 
de 1,6 ori, industria și construcțiile 
ajungînd să dețină în venitul națio
nal o pondere de 62,6 la sută în 
1968, fată de 35,2 la sută în 1938. 
Nu se poate să nu remarcăm avîntul 
industrial din primii trei ani ai 
cincinalului actual. în care ritmul 
mediu anual de creștere a fost de 
12,3 la sută, față de 10,8 la sută cît 
s-a prevăzut, realizîndu-se o pro
ducție suplimentară de circa 20 mi
liarde lei.

Politica marxist-leninistă a parti
dului de industrializare a țării va 
constitui și în viitor pivotul progre
sului general al societății noastre. 
Este o dovadă de înțelegere profun
dă a legilor progresului social faptul 
că, așa cum se arată în Tezele Comi
tetului Central, partidul promovează 
înfăptuirea industrializării într-o con
cepție unitară și de lungă perspecti
vă, pornind de la condițiile concrete 
ale țării, de la experiența acumulată 
pe plan național și internațional, 
avînd în vedere necesitatea valorifi
cării mai eficiente a resurselor na
turale, precum și participarea mai 
activă a României la schimbul de va
lori mondial.

După prevederile proiectului de 
Directive, în cincinalul 1971—1975 
producția globală industrială va 
spori cu 50—57 la sută, corespunză
tor unui ritm mediu anual de 
8,5—9,5 la sută, urmînd ca în 1980 
să crească de 2—2,3 ori fată de 1970. 
In mod concret, industrializarea so
cialistă a României înseamnă, o 
dată cu creșterea generală a pro
ducției industriale, a ponderii ei în 
produsul social total, sporirea în 
primul rînd a producției industriei 
grele, creșterea greutății specifice a 
ramurilor energiei electrice, meta
lurgiei, construcțiilor de mașini și 
chimiei, ramuri hotărîtoare ale 
dezvoltării întregii economii națio
nale, de care depinde sporirea în 

ritm rapid a produsului social și a 
venitului național.

Se distinge, ca o trăsătură de bază 
a dezvoltării industriei noastre în 
perioada viitoare, îmbunătățirea 
structurii sale, creșterea accentuată 
a unor ramuri moderne, strîns le
gate de progresul tehnico-științific 
contemporan. In cadrul dezvoltării 
prioritare a ramurilor industriei 
grele amintite, se vor dezvolta mai 
intens industria electrotehnică și 
electronică, producția de mase plas
tice și fire sintetice, de îngrășămin
te chimice, de oțeluri aliate și de 
calitate superioară.

Dezvoltarea în continuare, cu pre

ECONOMIA SOCIALISTĂ
MODERNĂ

cădere, a producției grupei A este 
o necesitate obiectivă a reproduc
ției socialiste lărgite și a înzestrării 
tehnice a tuturor ramurilor econo
mice, dezvoltării rapide a întregii 
economii naționale. In viitorul cin
cinal se propune. în mod realist, ca 
în 1975 producția de energie electri
că să ajungă la 156—162 la sută față 
de 1970. cea de oțel la 154—161 la 
sută, a mijloacelor de mecanizare la 
307—347 la sută, a fibrelor și firelor 
chimice la 170—197 la sută, a motoa
relor electrice la 159—179 la sută, 
deci asistăm la creșteri impetuoase 
de ritm.

în perspectiva anului 1980 se con
turează clar atît amploarea, cît și 
direcțiile dezvoltării industriei grele, 
timpul mai îndelungat luat în con
siderare permitînd si realizarea unor 
cerințe tehnico-economice. în funcție 
de posibilitatea dezvoltării și matu

rizării bazei materiale, umane și 
tehnice corespunzătoare. Se prevede, 
astfel, o adîncire a procesului de 
specializare a producției, impus de 
progresul tehnic, de nevoile interne 
și de competitivitatea pe piața ex
ternă. O formulare lapidară din pro
iectul Directivelor schițează un ta
blou care înseamnă atingerea unor 
înalte potente pe tărîm industrial: 
La sfîrșitul deceniului viitor, side
rurgia va asigura aproape în între
gime necesarul de metal al econo
miei ; producția de oțel pe locuitor 
se va apropia simțitor de cea obți
nută în țări industrializate. Va con
tinua dezvoltarea susținută a indus

triei construcțiilor de mașini și chi
miei care pînă în anul 1980 vor asi
gura circa 45 la sută din întreaga 
producție industrială și vor deveni 
principalele ramuri industriale fur
nizoare de mărfuri pentru export.

Examinarea configurației structurii 
actuale a industriei dă la iveală. în 
același timp, și o creștere însemnată 
a industriei bunurilor de consum, în 
cadrul căreia producția industriei 
ușoare. în perioada 1966—1968. a cu
noscut un ritm mediu anual de 
11,5 la sută, iar cea a industriei ali
mentare de 7,7 la sută. Are loc un 
proces de optimizare a raportului 
dintre industria grea și cea a bu
nurilor de consum, la care vor con
tribui în mod favorabil prevederile 
pentru 1975 referitoare la aceste ra
muri ; producția industriei ușoare 
crește cu 40—45 la sută peste nivelul 
din 1970, iar pentru industria alimen

tară se propune o creștere de 35—40 
la sută peste același nivel, prevederi 
care vor fi duse mai departe pînă în 
1980. Astfel, pînă la sfîrșitul dece
niului următor urmează să se asi
gure o mare diversificare și un vo
lum de bunuri de consum corespun
zător exigentelor sporite ale consu
matorilor : se confirmă în acest fel 
aprecierea din Teze : Creșterea po
tențialului industrial al țării se răs- 
frînge tot mai evident, în mod pozi
tiv asupra satisfacerii cererilor de 
consum ale populației — producția 
industrială nefiind, deci, un scop în 
sine, ci un mijloc de creștere a stan
dardului general de viată.

Prin dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei nu se diminuează, însă, rolul 
și importanța agriculturii, ca o prin
cipală ramură productivă, furnizoare 
de produse necesare aprovizionării 
populației și industriei prelucrătoare. 
Documentele o dovedesc din plin, ac- 
centuînd marele potențial de pro
gres al agriculturii socialiste, nece
sitatea creșterii contribuției sale ab
solute la formarea venitului național 
și toate acestea pe baza apropierii 
agriculturii, prin accentuarea dezvol
tării sale intensive, de tehnica pro
ducției industriale. în felul acesta se 
urmărește ca agricultura să fie în cît 
mai mică dependență de factorii pe
doclimatici, crescînd influența di
rectă a științei și tehnicii concreti
zate în irigații, mașini. îngrășăminte, 
organizare științifică a muncii și a 
producției, in 1975 se prevede a se 
obține o producție de cereale la 

care nicicînd n-ar fi îndrăz
nit să gîndească în trecut un 
economist — și anume, de circa 
17,5—18,5 milioane tone ; producția 
de legume urmează să ajungă în 
1975 la peste 4 milioane tone. In 
general, producția agricolă va crește 
în anii 1971—1975 cu 28—31 la sută 
față de media anilor 1966—1970, iar 
cea animală (globală) cu 25—28 la 
sută. Pentru a se obține aceste re
zultate. suprafața amenajată pentru 
irigații va trebui să ajungă în 1975 la 
2,2—2,5 milioane ha și să se încorpo
reze în sol circa 180—190 kg substanțe 
active la ha, iar parcul de tractoare 
să însumeze 120—123 mii tractoare 
în anul 1975, asigurîndu-se în același 
timp și o mai justă repartizare pe 
teritoriu a culturilor, a speciilor si 
raselor de animale.

Perspectiva anului 1980 în agricul
tură. după cum este gîndită 
în proiectul de Directive, oferă ima
ginea unei mai accelerate apropieri a 
acesteia de tipul de muncă din in
dustrie, cu o bază largă tehnico-ma- 
terială, cu soiuri de plante și hibrizi, 
precum și cu rase de animale de 
mare productivitate, cu peste 3,5 
milioane ha irigate. în general, o 
agricultură eradicată nu numai de 
eroziunea solului, ci și de sistemele 
perimate de cultură și creștere a 
animalelor, orientată spre satisfa
cerea tot mai deplină a cerințelor 
interne și ale exportului.

Toate aceste sporuri ale producției 
industriale și agricole se răsfrîng în 
creșterea venitului național care, 
față de anul 1970, va fi în 1975 cu 
45—50 la sută mai mare, iar în 1980 
— de circa două ori. Dar aceste spo
ruri de producție n-ar fi posi
bile dacă, la rîndul ■ lui, veni
tul național n-ar cunoaște o uti
lizare care să permită desfășurarea 
unei activități atît de ample în sfera 
productivă și care să asigure reali
zarea reproducției socialiste lărgite 
și a circulației bunurilor, să declan
șeze, în continuare, alte resorturi ale 
dinamismului economic și social. 
Aceste resorturi izvorăsc din crearea 
unui fond de acumulare care să fi
nanțeze investițiile necesare și dez
voltarea fondului de consum, care să 
asigure satisfacerea cerințelor mereu 
sporite în acest domeniu. Documen
tele arată limpede că numai prln- 

tr-un ritm susținut al acumulărilor 
se poate asigura dinamismul econo
miei noastre, se pot rezolva marile 
probleme ale edificării unei socie
tăți socialiste dezvoltate, se poate 
crea o puternică bază tehnico-mate- 
rială de producție și asigura utiliza
rea superioară a resurselor materiale 
și de muncă ale țării.

Exprimînd voința și capacitatea de 
acumulare a națiunii, precum și co
interesarea pentru sporirea venitu
lui național, printr-o rațională utili
zare a lui, ținînd seama de princi
piul retribuției muncii după contri
buția adusă la crearea de bunuri 
materiale și spirituale, documentele 
înscriu ca rată necesară a acumulării 
proporția de 28—30% din venitul na
țional și o repartiție de 70—72% pen
tru fondul de consum, ceea ce va face 
ca salariul real să înregistreze o 
creștere de 16—20% în anul 1975 
față de anul 1970, asigurîndu-se și 
baza dezvoltării economice și sociale 
ulterioare.

Fructificarea eforturilor mari făcu
te pentru alimentarea unui fond de 
acumulare cu o rată atît de înaltă 
se realizează printr-un volum de 
420—435 miliarde lei fonduri de in
vestiții centralizate, alocate în pe
rioada 1971—1975, volum aproape 
egal cu totalul investițiilor din dece
niul 1961—1970. Industria pri
mește mai mult de jumătate 
din totalul investițiilor, din care 
trei pătrimi sînt destinate e- 
nergeticii, chimiei, metalurgiei și 
construcțiilor de mașini. Industria 
ușoară, agricultura, transporturile, 
alte ramuri economice, precum și 
activitățile social-culturale benefi
ciază de fonduri sporite pentru lăr
girea bazei lor tehnice-materiale.

Ne exprimăm convingerea că în 
acest mod — pe calea industrializă
rii în ritm susținut a țării noastre 
— se va realiza cu succes cerința 
fundamentală formulată în docu
mente și că, astfel, dezvoltarea eco
nomică în deceniul următor va în
semna reducerea treptată a decala
jului față de țările cu o economie 
avansată, apropierea de nivelul lor 
de dezvoltare, atît din punct de ve
dere al producției, productivității 
muncii și venitului național pe locui
tor. cît și din punct de vedere al 
nivelului de trai al întregului popor*
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ARTISTUL
interpret sensibil

V

al timpului sau
Nepotul lui Rameau

umanist"

„O artă

IMPROVIZAȚIA

Festivalurile artistice județene

INITIATIVE
CARE REFUZĂ pătrunsă 

de patos

în structura fiecărei 
culturi există factori de 
ordin general, prin care a- 
ceasta intră în conexiune 
cu cultura ca fenomen mon
dial, dar în acest cadru se 
dezvoltă puternice, com
plexe, elementele particula
re decurgînd din condițiile 
specifice ale coordonatelor 
naționale.

în Tezele Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român pentru Con
gresul al X-lea al partidu
lui se subliniază — ca una 
din principalele sarcini — 
că „făuritorilor de artă și 
literatură din tara noastră 
le revine datoria de a ră- 
mîne consecvent mesagerii 
spiritualității poporului 
nostru, exprimînd prin o- 
pere originale, autentice, 
specificul societății socia
liste. în acest fel ei își pot 
aduce o contribuție efecti
vă la afirmarea valorilor 
naționale în circuitul cul
turii mondiale". Cu cît ele
mentele definitorii ale so
cietății noastre, ale vieții 
poporului sînt mai pregnan
te, cu atît originalitatea a- 
cesteia este mai sesizabilă. 
Ceea ce ne interesează în 
primul rînd este fiziono
mia spirituală a culturii, 
realitatea ei cea mai pro
fundă, cea mai semnificati
vă, care captează într-însa 
filoanele de sensibilitate ale 
poporului, însușirile pri
mordiale ale acestuia, așa 
cum s-au cristalizat de-a 
lungul mileniilor de exis
tență. înscrisă pe orbita 
celor mai generale valori, 
spiritualitatea unui popor 
trăiește efectiv prin iposta
zele particulare. Individua
litatea unei culturi rezidă 
în aceste aspecte particu
lare ale factorilor de gene
ralitate, fiind rezultatul u- 
nui îndelungat proces isto
ric ; factorii particulari, la 
rîndul lor, printr-o necon
tenită îmbogățire și nuan
țare, constituie un generos 
rezervor de împrospătare și 
augmentare a valorilor de
cisive ale umanității. Cul
turile cele mai individuali
zate și-au adus contribuții
le cele mai importante la 
cristalizarea profilului spi
ritual al umanității. Cul
tura națională operează un 
schimb activ cu celelalte 
culturi, în ambele direcții, 
impunînd valorile specifice, 
îmbogățindu-se, la rîndul 
ei, cu altele de ordin ge
neral. în cadrul fiecărei cul
turi se cristalizează o anu
mită viziune asupra vieții 
— în accepțiunea cea mai 
generală a termenului — 
descifrabilă mai ales , în 
manifestările artistice fol
clorice, regăsită totuși, 
în liniamentele ei, și în o- 
perele creatorilor care ex
primă în modul cel mai 
complet profilul spiritual al 
poporului lor. Incontestabil, 
în această viziune factorii 
de generalitate se exprimă 
în termenii particularității.

în istoria și critica noas
tră de artă referirile pri
vind oglindirea specificului 
național s-au făcut la ope
rele artiștilor care au zu
grăvit mediul rural, specifi
cul național fiind uneori 
identificat cu oglindirea u- 
nor elemente exterioare, ca
racteristice culturii mate
riale sau surprinderii indi
vidualității peisajului ro
mânesc. Nici astăzi, de e- 
xemplu, nu este deplin abo
lită prejudecata potrivit că
reia N. Grigorescu sau D. 
Ghiață sînt maeștri necon
testați ai ‘specificului națio
nal, numai fiindcă în pîn- 
zele lor au surprins 
ale vieții rustice, 
ne-am menține la 
punct de vedere, din
goria artiștilor care reflectă 
specificul national ar face 
parte doar pictori ca 
Băncilă, St. Dimitrescu

numai parțial creatori de 
prim ordin ca I. Andreescu, 
St. Luchian, în timp ce al
ții, Th. Palady sau L. Gri
gorescu, de pildă, ar fi a- 
pariții aberante în contex
tul picturii noastre.

Referindu-ne la latura te
matică și narativă a reflec
tării specificului 
considerăm că o 
tenție trebuie să 
dată și 
tadine. 
noastră 
rituală 
în egală 
vantă. 
surprinse de pictori ca M. 
Bunescu, Al. Ciucurencu, H. 
Catargi, Eugen Popa etc. 
sînt tot atît de semnifica
tive pentru realitatea noas
tră, ca și lucrările unor pic
tori înfățișînd aspecte ale 
satului.

Specificul național nu este 
o problemă care ține nu
mai de tematica abordată, 
ci și de concepția de viată

național, 
egală a- 
fie acor- 
vieții ci- 

vremea
zugrăvirii

Pentru 
configurația spi- 
a orașului este 

măsură rele- 
Scenele citadine

circumstanță, formulate im
presionist.

Stilul este expresia unei 
concepții și în același timp 
calitatea acestei expresii. O 
viziune artistică se comuni
că prin mijloace adecvate, 
rezultanta talentului, a ex
perienței, a inteligenței ar
tistice. Mimarea stilului u- 
nuia sau altuia dintre ar
tiști este un simptom 
de superficialitate, semn 
incontestabil al unei ac
tivități similiartizanale sau 
al unei creații care n-a de
pășit faza căutărilor.

De o importanță vitală 
pentru dezvoltarea artei 
noastre este ideea sublinia
tă în Tezele Comitetului 
Central pentru Congresul al 
X-lea. „Creația literar-ar- 
tistică găsește astăzi, mai 
mult decit oricînd. în 
realitatea dinamică, în 
continuă transformare și 
înnoire a vieții 
tre socialiste, un 
zabil teren de

noas- 
inepui- 
investi-

opinii

din care își extrage sensuri
le și semnificațiile. în cazul 
popoarelor cu o cultură na
țională bine cristalizată — 
și poporul nostru se numără 
printre ele — adevărurile 
cele mai generale sînt tinc- 
turate de viziunea specifică 
a acestora. Este unanim 
admis că există o viziune 
folclorică asupra vieții, 
care, în ultimă instanță, 
răzbate în creația celor mai 
înzestrați artiști. Autentic 
interpret al specificului na
țional este artistul care nu 
numai că descrie o realitate 
specifică, dar o și interpre
tează în viziunea caracte
ristică a poporului, a timpu
lui.

Viziunea specifică unui 
popor nu este imuabilă. 
Constituindu-se istoricește, 
ea este supusă pe parcurs u- 
nui proces dialectic de îm
bogățire, dar și de epurare 
de unele aspecte nesemni
ficative sau caduce. în ulti
mul pătrar de veac concep
ția de viață a poporului s-a 
îmbogățit cu noi atribute, 
decurgînd din umanismul 
socialist, propriu întregii 
noastre vieți politice, cul
turale și artistice. Tradiția 
culturală și artistică a do- 
bîndit' noi accente, o mai 
mare profunzime.

în lumina acestor consi
derații se pot stabili traini
ce afinități nu numai între 
N. Grigorescu, St. Dimitres
cu și D. Ghiață, pictori ai 
satului, prin excelentă, ci 
și între St. Luchian, de 
pildă, I. Andreescu și L. 
Grigorescu, pictor pe care 
o judecată pripită l-a ane
xat post-impresionismului 
francez. Jacques Lassaigne, 
intuind în St. Luchian pe u- 
nul dintre cei mai de sea
mă exponenți ai specificu
lui național românesc, sub
liniind că acesta se con
sidera „tributarul predece
sorilor săi depărtați, succe
sorul firesc al zugravilor a 
căror meserie tradițională a 
practicat-o" aprecia că „în
carnează gusturile plastice 
cele mai adîncl ale neamu
lui său".

Tangențial au fost abor
date pînă acum de critica 
noastră și aspectele stilisti
ce ale operei de artă. Pre
ocupările privind inter
acțiunile dintre stilul indi
vidual, stilul unei perioa
de și stilul național au 
fost restrînse. Referi
rile sporadice inserate 
unele studii, dedicate, 
special, artei medievale 
avut doar un caracter

nesecatgații, un izvor 
de rodnică inspirație. In
troducerea în artă și lite
ratură a acestui univers o- 
menesc inedit pe care îl o- 
feră socialismul, problemele 
fundamentale ale existen
tei omului în noua socie
tate, constituie o condiție 
hotărîtoare a valorii și 
trăiniciei artei noastre".

Practica a demonstrat că 
marile personalități au fost 
nu numai remarcabile con
științe ale poporului și 
timpului lor, dar în creația 
lor, în factura 
proprie, au captat 
măsură atributele 
ale epocii și ale 
lui respectiv.

Cei mai mulți dintre cri
ticii de artă străini care au 
făcut referiri la dominan
tele stilistice ale artei noas
tre n-au ezitat să invoce, 
în primul rînd, colorismul 
ca pe una dintre cele mai 
definitorii. Intr-adevăr, co
lorismul este una din prin
cipalele caracteristici stilis
tice ale artei populare, vă
dind preponderenta facto
rului pictural asupra celui 
plastic. Este bine știut că 
poezia populară de pildă, 
dobîndește o mare concre
tețe prin adjectivele de- 
monstrînd calități vizuale.

stilistică 
în egală 
stilistice 
poporu-

cu largi posibilități cono- 
tative de ordin pictural, iar 
artele decorative se carac
terizează printr-un colorit 
care a smuls admirația u- 
nanimă.

Surprinzător este faptul 
că cei mai multi dintre cri
ticii noștri au căutat să 
explice strălucirea coloris- 
tică a operei unor mari ar
tiști prin alți factori de
cît cei care țin de structura 
stilistică națională. Reve
nind l'a exemplele citate — 
St. Luchian și L. Grigores
cu — în cazul amîndurora 
virtuțile coloristice au fost 
explicate prin influența pe 
care ar fi avut-o asupra lor 
impresionismul și post- 
impresionismul francez. 
Fără îndoială unele înrîuriri 
nu se pot tăgădui, dar a- 
cestea n-au fost decît con
diții care au favorizat dez
voltarea unor însușiri na
tive cultivate în cadrul 
coordonatelor stilistice tra
diționale. Colorismul școlii 
noastre de pictură este un 
corolar al lirismului, cei 
mai lirici dintre pictori fi
ind în același timp și cei 
mai mari coloriști, triada 
de aur a coloriștilor noștri 
constituind-o Andreescu, 
Luchian și L. Grigorescu. 
Opera celor trei, cărora 
le-am putea adăuga și alte 
nume — Tonitza, Șirato, 
Ciucurencu, I. Gheorghiu — 
nu fac decît să continue tra
diția coloristică a artei 
noastre, și oricît de mari 
ar fi diferențele, ca și ar
tistul popular, se încadrea
ză în aceeași tipologie sti
listică, proprie ethosului ro
mânesc.

O abordare largă a pro
blemelor teoretice esenția
le, examinarea multilatera
lă a aspectelor definitorii 
ale specificului național și a 
sistemului stilistic ce-1 ex
primă constituie un impera-, 
tiv pentru esteticienii și cri
ticii de artă.

Profunda originalitate a 
culturii noastre, sensibilita
tea artistică deosebită a po
porului român, realizările 
excepționale atît în dome
niul artelor folclorice, cît și 
al celor culte, dezvoltate în 
cadrul acelorași coordonate 
stilistice se impun a fi 
studiate, rezultatul cercetă
rii constituind un energic 
stimulent pentru creația 
contemporană, îndrumînd-o 
pe calea sigură a creației 
autentice, care face din 
fiecare artist un interpret al 
spiritualității poporului.

,,C. I. Nottara" (sala 
Cînd luna e albastră

Bnlcica MĂCIUCĂ
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Filarmonica George
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Recital de clarinet susținut de 
Aurelian Octav Popa — 20.
• Opera Română : Bal mascat 
19,30.
A Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19.30 ; (sala Studio) : 
Castiliana — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : . ........................
— 20.
• Teatrul 
Magheru) :
— 19,30.
A Teatrul Glulești : Omul care » 
văzut moartea — 19,30.
A Studioul I.A.T.C. . „I. L. Cara- 
giale" : Meșterul Manole — 10 ;
Don Quljote — 15 ; Mult zgomot 
pentru nimic — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 10 ; Șoricelul șl păpușa — 17. 
A Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Tănase-Revue
— 19,30.
• Teatrul de 
lescu" : De la
— 20.
• Ansamblul
Generale a Sindicatelor (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Fante
zie >69 — 20.

I
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— Limba germană. Lecția 58. i
— Orizont românesc. In în-

estradă „Ion Vasf- 
Bach la Tom Jones

Artistic al Uniunii

B O @ O
(Urmare din pag. I)

tv
10,00 — Limba franceză. Lecția 

61 (reluare). 10,30 — Limba en
gleză. Lecția 60 (reluare). 11,00 — 
Ce-ațl dori să revedeți 7 Specta
col de teatru : „Amintirea a două 
dimineți de luni" de Arthur Mil
ler. In distribuție : Dumitru Fur- 
dui, Ion Cosma, Emilia Manta. 
Doina Șerban, Ștefan Ciubotărașu, 
N. Neamțu-Otonel, Constantin 
Codrescu, Ion Marinescu, Jean 
Lorin, Ion Ciprian, Virgil Masel- 
los, Vasile Nițulescu, Andrei Co
darcea, Dinu Ianculescu. Regia : 
Ion Cojar. 12,30 — Varietăți pe 
peliculă. 13,00—15,45 — Campiona
tul european de box. Sferturi de 
finală. Transmisie directă. 17,15 — 
Telex TV. 17,20 — Albă ca ză
pada șl cei șapte pitici (II);, Pre
zintă Teatrul de păpuși al Pala
tului pionierilor din București. 
17,35 
18,00
tîmplnarea celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. 18,30 — Telejur
nalul de seară, a Buletin meteoro
logic. 19,00 — Campionatul euro
pean de box. Sferturi de finală 
(Interviziune, Eurovizlune). 21,45 — 
Reflector. Pe urmele emisiunilor 
transmise. 22,00 — Teleglob — 
emisiune de călătorii geografice. 
Noua Zeelandă. 22,20 — Dialog cu 
telespectatorii. 22,35 — Recital 
Tereza Kesovia. Film realizat de l 
Studioul de Televiziune. •”nl' 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

23,00
23,15

.u

Asistăm în anii din urmă la o ne
încetată îmbogățire a peisajului cul
tural românesc prin desfășurarea 
festivalurilor naționale și internațio
nale, puncte de popas și de prețuire
în evoluția vieții noastre artistice.

Pentru toate aceste festivaluri, nu
mitorul comun poate fi găsit în exis
tenta unor valori românești speci
fice. E ceea ce justifică de altfel 
însăși crearea festivalurilor, care 
implică selecție, confruntare antolo
gică, existența, undeva în adîncuri, 
a unor zăcăminte bogate.

Unele festivaluri naționale se reco
mandă în primul rînd ca instrumente 
de promovare a unor valori indivi
duale și colective capabile de a trece, 
sub stimulul competiției, de la starea 
latentă sau activitatea discontinuă la 
afirmarea potenței maxime ; con
cursurile bienale ale artiștilor ama
tori se înscriu în 'această categorie. 
Alte festivaluri, îndeosebi cele ce 
angrenează mișcarea teatrală sau 
Festivalul de muzică ușoară de la 
Mamaia, sînt îndeosebi un mijloc de 
reciprocă evaluare profesională.

în timpul din urmă se pot sem
nala aspecte noi ale acestui proces. 
Actuala așezare teritorial-adminis- 
trativă a țării a dat un puternic 
impuls inițiativelor locale și în 
cîmpul activităților culturale.

Se legitimează astfel ambiția unor 
centre de veche cultură muzicală, 
cum sînt Clujul și Timișoara, de a 
fi gazdele unor festivaluri de pres
tigiu, inițiative cu atît mai bine 
venite cu cît sprijină necesara des
centralizare a vieții noastre artisti
ce și a celei muzicale îndeosebi. Pe 
plan național, un gînd cu limpede 
motivare lăuntrică este acela de a 
desfășura la Iași, în orașul lui Ga
vriil Musicescu, un festival al artei 
corale românești, salutară acți
une promoțională în favoarea ți
nui gen cu veche tradiție si 
largă rezonanță în mase. Din ju
dețul Dolj ne-a sosit vestea creării 
unui concurs deschis interpreților de 
folclor sub o nobilă emblemă — 
Maria Tănase. Țîrgoviștea a ales 
încă de anul trecut romanța, punînd 
„crizantema de aur" în disputa unor 
tineri cîntăreți ai acestui gen, vetust

s-ar zice, dar care, totuși, își păstrea
ză simpatia multora, din toate gene
rațiile... O idee dintre cele mai inte
resante a fost aceea a Palatului Cul
turii din Ploiești, care la începutul 
lunii aprilie a găzduit primul festi
val al jazzului românesc.

Dar mirajul clipei pare să-1 con
stituie festivalul de muzică ușoară. 
Rezonanța de public a genului, pres
tigiul și exemplul Festivalului de la 
Brașov și al altora de peste hotare 
pe care le preia televiziunea noastră 
— ispitesc la organizarea unor com
petiții, încît există în momentul de 
față tendința de proliferare a unor 
„mini-festivaluri" de muzică ușoară, 
la nivele diferite.

în cadrul modest al amatorismu
lui, asemenea întreceri au uneori 
meritul de a îngădui eventuala sem
nalare a unor speranțe. îmbrăcînd 
însă haina solemnă a unui festival 
județean sau interjudețean, ele re
clamă o anumită acoperire valorică ; 
este ceea ce riscă să le lipsească, 
atunci cînd standardul profesional al 
genului, în Capitală și în principa
lele centre, inclusiv cele în care ac
ționează teatre sau secții de estradă, 
este cel cunoscut.

Un alt aspect care reține atenția 
este modelarea mimetică după struc
tura, criteriile, premiile, regia, mo
dalitatea de anunțare lansate de 
Festivalul de la Brașov. încercare 
supremă de afirmare a ceea ce avem 
mai bun în muzica noastră ușoară, 
„Cerbul de aur" nu poate constitui, 
cred, un argument pentru inventa
rea de „festivaluri" lipsite de supor
tul uman exprimat prin talent și 
personalitate, care să justifice no
țiunea în miezul ei : bilanț, afirma
re, promoțiune. Evaluarea exactă a 
posibilităților, dincolo de preferin
țele subiective și de atracția unui 
anumit succes de public, găsirea pro
filului propriu, cu temeiuri reale în 
tradiția și valorile locale, strădania 
pentru făurirea unui stil autonom 
sînt elemente care pot duce spre 
reușita acțiunilor artistice gîndite pe 
formula festivalului, la o diversifica
re autentică a acestora.

PRESA SOVIETICA 
DESPRE TURNEUL 
TEATRULUI MIC

Radu GHECIU

ADMITEREA LA LICEUL
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE-CRAIOVA

GRUPUL ȘCOLAR nr. 2 din 
Craiova organizează între 19—28 
iunie a.c. un concurs în vede
rea admiterii la liceul cu 
specialitatea ÎMBUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE — curs de zi — cu 
durata de cinei ani. înscrierile 
se fac la sediul școlii din ștr. 
Brestei, nr. 97. Se pot prezenta 
absolvenți ai clasei a VIII-a, ai

școlii generale — băieți și fete 
— din toată țara, care nu de
pășesc vîrsta 
cursul acestui 
vor da probe 
limba română

Pentru informații suplimen
tare stă la dispoziția celor inte
resați telefonul școlii : 1 14 28.
■■"'-'A > ■■■.

de 17 ani în 
an. La concurs se 
scrise și orale la 
și' matematică.

Presa sovietică oglindește în 
termeni elocvenți succesul re
purtat de Teatrul Mic din Bucu
rești cu prilejul recentului său 
turneu la Moscova și Leningrad. 
Arătînd că, în cadpai turneului, 
„crezul artistic al cole tivului 
s-a manifestat limpede Ț. uni
tar", că teatrul „ocolește în arta 
sa atît căile bătătorite''cît? și 
senzaționalul ieftin", Pravda re
marcă — în cronica semnată de 
L. Solnțeva, — faptul că „aici 
s-au întrunit artiști care caută, 
artiști care gîndesc".

Ziarul subliniază valoarea 
fragmentelor prezentate din 
spectacolul Baltagul, realizat de 
regizorul Radu Penciulescu îm
preună cu scenograful Teodor 
Constantinescu : „Limbajul con
vențional utilizat în Baltagul 
este bazat pe simbolurile ritua
lurilor populare românești și 
este îmbinat cu o mare veridi
citate psihologică. Măiestria în
truchipării artistei Olga Tudo- 
rache este atît de perfectă, in
terpreta se cufundă cu atîta ui
tare de sine în viața sufletească 
a eroinei, încît uneori pare a 
face totală abstracție de reacția 
sălii".

Autoarea cronicii are, de ase
menea, cuvinte elogioase la a- 
dresa „măiestriei și conținutului 
etic" care „cuceresc" în specta
colul — prezentat tot în frag
mente — Simple coincidente de 
Paul Everac, la adresa „măies
triei grotescului scenic", ma
nifestată în montarea celor 5 
schițe caragialești de regizorul 
V. Moisescu, de pictorița sceno
grafă Adriana Leonescu și de 
toți interpreții ; și în fine, la 
adresa „spiritului artistic" cu 
care Dan Nuțu, Nicolae Pomo- 
je și Vasile Nițulescu. în regia 
lui Ivan Helmer, au interpretat 
îngrijitorul de Pinter.

Intr-un amplu articol din So- 
vietskaia Kultura, Boleslav Ros- 
toțki se ocupă pe larg de repre
zentația cu Jocul ielelor de Camil 
Petrescu relevînd spectacolul 
pus în scenă de Crin Teodo- 
rescu, în decorurile lui T. Con- 
stantinescu". Sînt. subliniate au
tenticitatea și originalitatea in
terpretării lui Gh. Ionescu-Gion, 
George Constantin, Ion Mari
nescu, A. Codarcea, Leopoldi- 
na Bălănuță. Caracterizînd pro
filul Teatrului Mic, cronicarul 
relevă năzuința colectivului „de 
a construi o artă mare, pătrun
să de patos umanist, militant".
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scene
Dacă 
acest 
cate-

cinema

• Rolls Royce-ul galben : FERENTARI — i
15,30 ; 18 ;■ 20,30. _

Pentru încă puțini dolari : BUZEȘTI —

A Neîmblînzlta Angelica : PATRIA — 9 ; 11; 
13;. 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22, FAVORIT — 9,45;.
11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
A Alexandru cel fericit : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRĂDINA 
FESTIVAL — 20,15.
A La dolce vita : GRADINA DOINA — 20.15. 
A Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ;
11.30 : 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30; 20,45, FLAMURA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
A Nu vor fl divorțuri : FESTIVAL — 8,45;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
A Am două mame și do! tați : VICTORIA —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
A Prințesa tristă : LUMINA — 9,15—16,15 
continuare.
A Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
A Anul trecut la Marienbad : CENTRAL
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
A Pașa : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
A Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
A Roșii și albii : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
A Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
A rata lui Bube : CINEMATECA
12.30 ; 14,30.
A Tarzan, omul Junglei : FEROVIAR — 9—
13.30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCEL-

SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16’; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
A In umbra coltului : GRIVIȚA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9.30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 
9—17 în continuare ; 19, la grădină — 20,15. 
• Contemporanul tău (ambele serii) : INFRA. 
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.

•
15.30 ; 18.
A Crăciun cu Elisabeta: GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20,15.
• Pe urmele șoimului : DACIA — 8,15—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
• A trăi pentru a trăi : BUCEGI — 9 ; 11,45;
14.30 ; 17,15 ; 20, la grădină — 20,30, AURORA 
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45, la grădină 
20,15.
• Becket : UNIREA — 16. la grădină —
• Vera Cruz : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, 
grădină — 20,15.
A Căsătorie pripită : DRUMUL SĂRII —
17.30 ; 20.

• Noaptea e făcută pentru... a visa : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Paradisul Indrăgostiților : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
• Tata : COTROCENI — 20,30.
• Vițelul de aur (ambele serii) : FLO- 
REASCA — 9,30 ; 12,30 ; 16,45 ; 20.
• Asasinatul s-a comis luni : VOLGA — 
10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Adio, Gringo : MOȘILOR — 15,30 ;
20,30. I
« Iluzii : GRĂDINA MOȘILOR — 20,15.
• Vremuri minunate la Spessart : POPU
LAR — 15,30 ; 13.

Tandrețe : POPULAR — 20,30.
Răutăciosul adolescent MUNCA — 16 ; 
■ 20.
Samuraiul : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Dragostea unei blonde : FLACĂRA•

20,30.
• Comedîanții : ARTA — 8,45—16,45 în con
tinuare ; 19,30, la grădină — 20,15.
• Feldmareșala : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Astă seară -mă distrez : RAHOVA — 15,30, 
Ia grădină — 20,15.

Acuzatul : RAHOVA — 18.
Apele primăverii : PACEA — 16; 18; 20. 
Pipele : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Crimă în stil personal : COSMOS — 15.30; 
; 20,15.
Rio Bravo : VIITORUL — 15 ; 18, GRĂ

DINA VITAN — 20,15.
• Primăvara pe Oder : VIITORUL — 20,45.
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este și mai 
Siste-

tuturor celorlalte arte, 
sensibilă la aceste deziderate, 
mul său vast de difuzare, ecoul de 
care se bucură în rîndul maselor 
largi și în special al tineretului, ope
rativitatea sa și puterea de convin
gere a mijloacelor sale artistice, 
precum și diversitatea genurilor pe 
care le folosește, îi conferă loc de 
frunte și obligații majore. Acum, 
după douăzeci de ani de cinemato
grafie socialistă, se poate constata un 
grad ridicat de profesionalism al unei 
părți din filmele noastre, compara
bil cu nivelul tehnic și de producție 
al unor cinematografii avansate, se 
poate consemna cu bucurie succesul 
unor filme cu larg răsunet în rîn
dul milioanelor de spectatori, se pot 
cita însemnate reușite pe plan inter
național. Apar însă justificate ne
mulțumiri la analiza raportului com
plex dintre condițiile de realizare și 
puterea de înrîurire a operei cine
matografice. precum și față de ine
ficienta economică a unora din fil
mele noastre. Mai precis spus, pro
ducem încă unele filme slabe sau a- 
proximative din punct de vedere ar
tistic, prea puține dintre ele sînt vi
zionate de un număr foarte mare de 
spectatori, încă nu destule sînt vîn- 
dute în alte țări și deși pre
miile internaționale obținute sînt 
prestigioase, totuși, prezenta filmelor 
românești în fluxul Puternic al cir
cuitului cinematografic mondial este 
anemică. Nu vreau să intru în toată 
complexitatea cauzală a fenomenu
lui ; un lucru însă e cert : toate suc
cesele noastre au un numitor comun 
în faptul că au exprimat ceva din 
ceea ce este esențial în viața de azi 
sau din trecut a poporului, toate 
nsuccesele — lăsîndu-le Ia o parte 

ne cele datorate lipsei evidente de 
talent — au ignorat într-o măsură 
mai mare sau mai mică destinatarul, 
nu au izbutit să convingă Publicul 
nici afectiv, nici prin soliditatea și

preciziunea conținutului 
prin mijloacele artistice 
avut prilejul să constat 
rate ori că un film care a cucerit 
adeziunea poporului în mijlocul că
ruia a fost produs și pe care îl re
prezintă spiritual, este vizionat cu 
deosebit interes în oricare altă țară 
a lumii, că el este privit cu plăcere 
și apreciat favorabil în raport cu 
învestitura artistică pe care o are 
de a transmite ceva din acel univers 
propriu al poporului respectiv. De 
altfel este cunoscut că publicul de 
Ia noi. la rîndul său, primește cu sa
tisfacție și înconjoară cu stimă acele 
pelicule care îi aduc la cunoștință 
în chip artistic ceea ce este specific

de idei, nici 
folosite. Am 
de nenumă-

discutate pe linia cointeresării reali
zatorilor de filme în funcție de suc
cesul de public, a perfecționării sis
temului premial, a aplicării relațiilor 
contractuale, a unei mai- bune orga
nizări a producției și a coordonării 
ei, a simplificării procesului de apro
bare a scenariilor, a elaborării unei 
legislații mai operative, mai moder
ne și mai particularizate la specifi
cul cinematografic etc., dar aceasta 
nu este totul. Cei care fac filme, ci
neaștii, indiferent de contribuția lor 
la realizarea sintezei cinematogra
fice, trebuie să mediteze mai profund 
asuora caracteristicilor vieții noastre 
politice și sociale animați de dorința 
de a asimila creator realitățile mul

cel mai bine : viața și oamenii din 
țara noastră. Dintre cele 4 000 de 
filme care se fac anual în lume, noi 
trebuie să le realizăm pe acele 15—16 
pe care nu le poate realiza nimeni, 
în afara noastră, care trebuie să ne 
exprime pe noi, poporul nostru ; și să 
le facem în așa fel încît ele să ajungă 
la inima si cugetul tuturor celor care 
le vor vedea. Aici intervine o altă 
problemă foarte importantă : cum 
spunem ceea ce vrem să transmitem. 
Arta cinematografică, puternic lega
tă de tehnică, de progresul științelor, 
își transformă și-și perfecționează 
necontenit mijloacele de expresie. 
Din arsenalul infinit de bogat pe 
care îl are la dispoziție, artistul ci-

MARELE PERSONAJ AL FILMULUI
și constituie preocupări, trăsături e- 
sențiale și aspirații majore ale altor 
popoare.

De aceea cred că se cer luate, în 
viitorul cît mai apropiat, măsuri te
meinice, bine gîndite pentru a asi
gura într-un termen nu prea lung 
tuturor filmelor noastre un conținut 
în stare să sensibilizeze spiritul e- 
pocii noastre, realitățile sale majore. 
Cinematografia este o artă costisitoa
re ; ea nu poate ti exercitată decit 
în condițiile investirii unor mari 
sume de bani care se cer justificate 
nu numai prin recuperarea lor ci si 
prin contribuția filmului respectiv la 
progresul spiritual al societății. 
Rezolvarea de fond nu o poate oferi 
numai cadrul organizatoric, ci în pri
mul rînd artiștii înșiși, prin creația 
lor concretă : filmele. Desigur se cer 
aplicate rapid unele măsuri îndelung

tipie pe care le propune cu genero
zitate viața noastră, de a le inter
preta din perspectiva ideologiei 
marxist-leniniste pe care o promo
vează cu consecvență partidul, să e- 
laboreze mai inspirat filmele în așa 
fel încît să poată contribui efectiv 
la „înfăptuirea progresului social, 
la ridicarea conștiinței 
înnobilarea spirituală a 
după cum arată Tezele 
Central al partidului.

într-adevăr, și tezele subliniază pe 
bună dreptate acest lucru valabil de 
altfel pentru toate artele, și în cine
matografie trebuie mai puternic pre
zentat omul societății socialiste în 
plină evoluție, frămîntările și pro
blemele existenței lui în această so
cietate, trebuie să arătăm în filmele 
noastre ceea ce numai noi cunoaștem

socialiste și 
oamenilor", 
Comitetului

neast trebuie, să aleagă ceea ce e mai 
potrivit pentru a comunica cu spec
tatorul într-un limbaj elevat, artis
tic, dar clar, care să fie înțeles, care 
să nu limiteze circulația ideilor fil
mului la o categorie restrînsă prin 
folosirea unui mod de expresie înci- 
frat, abscons și prețios. Experimen
tele, încercările novatoare în acest 
domeniu sînt necesare, extrem de 
utile pentru progresul artei filmului, 
dar aici, mai mult decît oriunde în 
alt domeniu al artelor, exagerările, 
căutările neorganizate, făcute_fără un 
scop precis, devin sterile, îndepăr
tează publicul, fac din peliculele res
pective filme inoperante. Nu cred că 
există inventator care să caute în 
general, care să nu urmărească ceva 
anume — ceva care poate n-o să gă
sească niciodată — dar la care vrea 
să ajungă în mod deliberat. La noi în

cinematografie, au fost cazuri destu
le în trecut cînd se căuta „în gene
ral", fără o direcție precisă, se de
numeau filmele „experimentale" în 
momentul în care se constata nereu
șita, iar autorii lor se trezeau nu o 
dată în postura unor epigoni lipsiți 
de glorie. Iar publicul și-a spus cu- 
vîntul direct, fără echivoc : a refu
zat filmele respective. în alegerea 
mijloacelor de expresie, în inventa
rea lor dacă este cazul, în concorda
rea acestora cu tema și ideile scena
riului acționează în primul rînd, după 
părerea mea, talentul realizatorilor. 
De altfel fără talent, ca și în oricare 
altă artă, și în cinematografie nu 
este posibilă realizarea filmelor 
bune, a acelor adevărate opere cine
matografice care să întrunească toate 
calitățile despre care am vorbit mai 
înainte. Cred că o măsură hotărîtoa
re ce va trebui în sfîrșit luată pentru 
ca cinematografia să poată într-ade
văr să fie așa cum o dorim este aceea 
de a se purifica studiourile de cei 
care au dovedit lipsa acestei calități 
esențiale necesare producerii unui 
film adevărat. In al doilea rînd se 
impune asigurarea condițiilor nece
sare pentru cultivarea talentelor con
sacrate și afirmarea tinerelor talen
te cinematografice, a acelor care vor 
trebui în viitor să descrie pe ecran 
ceea ce se va înfăptui potrivit pro
gramului atît de amplu propus de 
partid pentru anii ce vin.

Cred în sfîrșit, că a sosit timpul să 
ne gîndim serios la realizarea unei 
serii de filme emoționante, de un 
înalt nivel artistic, care să constituie 
epopeea construcției contemporane, a 
înfăptuirilor, sentimentelor și preo
cupărilor generațiilor de azi anga
jate în uriașa operă de edificare a 
socialismului. Acesta ar constitui un 
răspuns concret ai cinematografiei 
românești la îndemnurile înflăcărate 
și nobile propuse de documentele 
Congresului al X-lea al partidului 
nostru.

își vor continua studiile în diferite 
forme ale învățământului profesio
nal, sau se vor califica în producție, 
predarea matematicii, fizicii, chimiei 
și biologiei se va face în strînsă le
gătură cu cerințele activității practi
ce, dînd acestor cunoștințe un pro
nunțat caracter aplicativ. Astfel, la 
matematică se prevede rezolvarea 
unor probleme cu conținut practic, 
cum ar fi măsurarea volumelor cor
purilor, a capacității vaselor, parce
larea terenurilor etc. ; la fizică se va 
urmări aplicarea cunoștințelor de 
electromagnetism și inducție electro
magnetică în construcția și funcțio
narea mașinilor și dispozitivelor 
electrice ; ■ programa de chimie pre
vede aplicarea cunoștințelor teoreti
ce în diferite ramuri ale industriei 
chimice din țara noastră (industria 
de acid sulfuric, producerea îngrășă
mintelor chimice, obținerea indus
trială a aluminiului, industria de 
mase plastice etc.).

Cultura generală a elevilor va fi 
completată prin introducerea unui 
obiect de învățămînt de sine stătă
tor — Cunoștințe social-politice, care 
va cuprinde noțiuni de economie po
litică, socialism-științifici principa
lele momente din istoria Partidului 
Comunist Român și a mișcării mun
citorești din țara noastră. Acest o- 
biect urmează să fie predat în cla
sele IX—X. De asemenea, elevii vor 
studia, în continuare, limba străină 
parcursă în clasele V—VIII, igiena 
cu elemente de puericultură, muzica 
și educația fizică.

Pregătirea de cultură generală pe 
care urmează să o primească elevii 
din clasele IX—X ale școlii generale 
fiind apropiată de cea din primii 
doi ani ai liceului, va crea posibili
tatea continuării studiilor în învăță- 
mîntul liceal (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență) după absolvirea cla
sei a X-a, în urma susținerii unor 
examene de diferență.

Avînd în vedere faptul că majo
ritatea meseriilor în care se pregă
tesc elevii în învățămîntul profesio
nal presupun cunoștințe de desen 
tehnic și de electrotehnică, în planul 
de învățămînt al claselor IX—X s-a 
prevăzut studiul desenului tehnic și 
al electrotehnicii cîte 2 ore pe săp- 
tămînă, pentru fiecare obiect, timp 
de doi ani. Pentru fete se va orga
niza și un curs facultativ de noțiuni 
de menaj.

întrucît majoritatea școlilor de 10 
ani vor funcționa în mediul rural, 
planul de învățămînt prevede pen
tru acești elevi, pe lîngă studiul de
senului tehnic și al electrotehnicii, 
continuarea studiului agriculturii în
ceput în clasa a V-a. La acest obiect 
elevii claselor IX—X vor studia, în 
cîte 2 ore pe săptămînă, bazele ge
nerale ale agriculturii și culturile 
specifice zonei agricole în care se 
află școala.

La stabilirea conținutului învăță- 
mîntului pentru clasele IX—X, un 
loc însemnat s-a acordat pregătirii 
practice a elevilor, atît în școlile din 
mediul urban cît și în școlile de la 
sate, rezervîndu-se în acest scop o zi 
pe săptămînă. Timpul afectat pentru 
cultura tehnică si lucrările practice 
reprezintă în planul de învățămînt 
o treime din numărul total de ore,

ceea ce va permite însușirea unor 
elemente necesare pregătirii profe
sionale a elevilor.

La școlile din mediul urban pregă
tirea practică a elevilor se va orga
niza în mod diferențiat pentru băieți 
și fete. Astfel, băieții vor efectua lu
crări de lăcătușerie, strungărie, elec
trotehnică. mecanică auto, tîmplărie 
etc., iar fetele lucrări de menaj, croi
torie. artizanat, stenodactilografie, 
practică în unități comerciale, libră
rii, unități sanitare, oficii poștale 
etc. In școli se vor organiza și în
zestra ateliere și cabinete tehnice. 
Potrivit condițiilor în care funcțio
nează școlile, lucrările practice se 
vor putea desfășura și în atelierele 
școlilor profesionale sau ale unor 
întreprinderi din localitate.

In școlile din mediul rural studiul 
agriculturii va fi îmbinat cu activi
tatea practică. In perioada de iarnă 
se vor preda cunoștințe teoretice, iar 
în lunile de primăvară și toamnă, 
elevii (băieți și fete) vor participa 
efectiv o zi pe săptămînă la muncile 
agricole. Această pregătire va fi com
pletată prin efectuarea unei practici 
agricole de două săptămîni. în fie
care an, în funcție de calendarul 
muncilor agricole. în afara acestor 
activități comune, pentru fete se vor 
organiza cercuri de menaj. Prin pre
darea bazelor generale ale agricultu
rii și prin efectuarea lucrărilor prac
tice, elevii vor fi pregătiți în pro
bleme de agrotehnică, pomicultură, 
viticultură, legumicultura, în crește
rea păsărilor, animalelor, apicultura, 
sericicultură, piscicultura etc. In lo
calitățile în care există stațiuni de 
mașini și tractoare elevii vor putea 
efectua lucrările practice în atelie- 
rele acestora și vor fi inițiați In ex
ploatarea mașinilor agricole. ''(=■___

In organizarea pregătirif practice 
' a elevilor, conducerile școlilor și 

inspectoratele școlare vor trebui să 
dovedească cît mai multă inițiativă 
folosind toate posibilitățile pe care 
Ie oferă economia locală.

Paralel cu preocuDarea pentru 
conținutul școlii de 10 ani. Ministe
rul Invătămîntului ■ împreună cu 
inspectoratele școlare județene au 
stabilit. în urma studiului efectuat, 
unitățile școlare în care se vor or
ganiza. începînd din toamna aces
tui an. primele clase a IX-a ale 
școlii generale si măsurile pentru 
generalizarea acestui învățămînt. 
Astfel. în anul 1969/1970 se prevede 
funcționarea unui număr de peste 
1 200 clase a IX-a cuprinzînd circa 
40 000 de elevi, ceea ce reprezintă o 
treime din absolvenții clasei a VIII-a 
care nu îsi continuă studiile în 
licee sau școli urofesionale.

Pentru a veni în sprijinul ca
drelor didactice care vor nreda la 
clasa a IX-a. inspectoratele școla
re județene vor organiza, in pe
rioada 1—15 septembrie a. c. la 
nivelul fiecărui, județ, cursuri de 
perfecționare pe marginea noilor 
programe și manuale pentru a- 
ceastă clasă.

înfăptuirea învătămîntului obliga
toriu de 10 ani, absolvirea de că
tre. întreg tineretul patriei a cel 
puțin zece clase constituie un act 
dc mare cultură, care va situa 
România socialistă printre cele mai 
avansate țări ale lumii în dome
niul învătămîntului.



SCÂNTEIA miercuri 4 iunie 1969 PAGINA 5

OMUL FA TĂ IN FA TĂ CU EL INSUȘI

Jocu
după

) CE FAVORIZEAZĂ „SLALOMUL" ABATERILOR DE LA DISCIPLINA

LA VÎRSTA• ACELEAȘI SEMNĂTURI PE DECIZII DIAMETRAL OPUSE

te a- 
cine vîrstă. care 

fost si ei..
încearcă să 

mod de via-de-a sancțiunea

Am primit la redacție o scrisoare 
din partea unui colectiv de munci
tori de la secția butadienă a Com
binatului de cauciuc sintetic de pe 
Valea Trotușului. Cităm : „în mij
locul nostru se află un tovarăș, anu
me Spiridon Meleșcanu, care absen
tează nemotivat, care nu se ține de 
treabă, sfidează pc toată lumea. Și 
iată de ce : în repetate rînduri a fost 
sancționat, de mai multe ori a pri
mit decizii de desfacere a contrac
tului de muncă, pentru ca imediat 
să i se anuleze sub diferite pretexte. 
Ne întrebăm cu toții, oare o între
prindere nu se poate descotorosi de 
un angajat care absentează zile în 
șir nemotivat, iar atunci cînd vine 
totuși la serviciu își părăsește locul 
de muncă pentru a se ascunde după 
un agregat sau altul, pentru ca să 
doarmă sau să joace cărți?! Nu 
avem nevoie de un asemenea om care 
mai mult stînjenește procesul de 
producție. Fiți convinși că am în
cercat pe toate căile, să-1 îndreptăm".

Scrisoarea ne-a nedumerit. Cum, 
unui atît de flagrant caz de indisci
plină nu 1 se găsește soluționarea 
în cadrul combinatului 7 Ne-a încer
cat bănuiala că lucrurile stau altfel, 
că sînt vădit exagerate — și ne-am 
deplasat la fața locului.

„Cazul Meleșcanu" e notoriu, a de
pășit cu mult perimetrul locului său 
de muncă. Strînse laolaltă, refera
tele. caracterizările și sancțiunile le
gate de activitatea lui S. M.. de-a 
lungul cîtorva ani, formează un do
sar cu peste o sută de file. Fiindcă 
nu dorim să abuzăm de răbdarea 
cititorului, nu ne vom opri decît 
asupra unei „sinteze" care sugerează 
biografia unui om certat cu munca, 
cu disciplina, cu normele legale 
(pentru a nu mai pomeni de cele 
nescrise) ale colectivului. Spicuim, 
așadar, din ultima decizie de desfa
cere a contractului de muncă :

„I s-a desfăcut contractul (e vorba 
de o primă desfacere, anterioară — 
n.n.) pentru absențe nemotivate ?i 
lipsă de interes in pregătirea profe
sională ; a fost sancționat discipli
nar. cu retrogradare pe timp de 
două luni pentru abateri de la disci
plina de producție și Încălcarea nor
melor de tehnica securității ; a fost 
sancționat cu retrogradare pe timp 
de o lună pentru atitudine huliga
nică față de comisia de control și 
pentru nerespectarea regulilor de 
protecția muncii ; a fost chemat în 
fața consiliului de judecată și sanc
ționat cu retrogradarea pe timp do 
două luni pentru sustrageri din avu
tul obștesc..." etc.

Nimic mai clar ! Mai ales că, 
voluminosul dosar, există 
o mențiune fermă : „Are 
abateri, să 1 se desfacă 
de muncă" ! Semnează 
general al combinatului, 
Bunea. Și atunci cum. i . 
atîtor fapte limpezi, chiar a unor 
decizii, Meleșcanu continuă să plu
tească nestingherit ? Paradoxal, abia 
acum încep lucrurile să se complice, 
să se încețoșeze...

Se cer deschise două paranteze :
1. Ne ocupăm de acest caz (din 

păcate nu singular !) fiindcă în el 
se oglindesc unele practici și men
talități extrem de păgubitoare pen
tru climatul general de disciplină 
și spiritul de răspundere ce caracte
rizează colectivele noastre de muncă.

1 Există cazuri cînd interpretări 
abuzive lasă între litera și spiritul 
unor legi șl instrucțiuni un spațiu de 
manevră pentru cei refractari față de 
muncă și disciplina socialistă. Este 
„spațiul" în care operează cu tupeu, 
la adăpostul a tot felul de hîrtii șl 
justificări, căutînd să intimideze, acei 
indivizi a căror unică ocupație pare a 
fi tertipologia. Să exemplificăm : sa
lariatul X lipsește de la serviciu, să 
zicem, 10 zile. După cea de-a treia 
absență nemotivată întreprinderea îi 
desface contractul de muncă. Legal. 
Iată însă că, în cea de a unsprezecea 
zi/angajatul vine la lucru și prezintă 
uți certificat medical sau un alt docu
ment justificativ ; numai pe ultimele 
8 zile, însă I Conducerea unității re
vine 'asupra măsurii luate, dînd de 
data aceasta o decizie... de anulare a 
deciziei de desfacere a contractului 
de muncă. Tot legal.. Rezultatul 7 Cele 
două absențe nemotivate rămîn de 
regulă nesancționate ! Or, dacă sala
riatul ar fi absentat nemotivat numai 
cele două zile și într-a treia zi s-ar 
fi prezentat la serviciu fără nici un 
fel de motivare, el ar fi primit cel 
puțin o mustrare. Acesta este tertipul 
(unul dintre ele). Noi l-am simplifi
cat la maximum. Indiferent însă sub 
ce formă ni s-ar înfățișa, chestiunea 
rămîne aceeași : prin acceptarea unor 
astfel de trucuri și chițibușuri — a- 
parent în cadru legal — se încalcă 
însăși esența legii, se deschid portițe 
pentru alte abateri de la disciplină.

Inchizînd paranteza, să ne reîntoar
cem la cazul în discuție. Spiridon Me
leșcanu a apelat nu o dată la trucuri 
asemănătoare celui de mai sus. Nu
mai de Ia începutul acestui an I s-a 
desfăcut de două ori contractul de 
muncă și tot de două ori s-a revenit 
asupra deciziilor date ! Vînătorul de 
justificări a mers pînă acolo încît a 
prezentat conducerii nici mai mult 
nici mai puțin decît... un certificat de 
înzăpezire 1 Trecem peste ridicolul u- 
nui astfel de „act" care a fost accep
tat cu ochii închiși, cu o stranie su
perstiție în fața hîrtiei — fără ca. cei

în 
undeva și 

s zeci de 
contractul 
directorul 

ing. Petre 
în pofida

în drept să se intereseze măcar cum 
atîția alții, în condiții exact asemănă
toare. nu s-au „înzăpezit".

— Dacă Meleșcanu s-ar fi depla
sat în Sahara — ne spune cu 
ironie ing. Constantin Fantu, șeful 
secției — și din Sahara ne-ar fi 
adus un certificat de înzăpezire !

Spațiul ne împiedică să urmărim 
în amănunt meandrele jocului de
gradant în care s-a angajat S.M. 
pentru a-și acoperi nenumăratele 
acte de indisciplină. comporta
mentul său care stîrnește indigna
rea și dezaprobarea colectivului din 
care face parte. Fapt este că. 1a- 
lonat de tot felul de „proptele" 
justificative, el îsi continuă „sla
lomul" pe panta abaterilor de la 
disciplină. Trebuie spus că aceste 
abateri sînt cu atît mai nocive cu 
cît munca de operator la instalații 
chimice de o valoare incalculabilă 
pretinde un înalt grad de respon
sabilitate. o disciplină 
bază se poate nune 
care absentează duoă 
și, chiar 
să vină, 
numele 7 
resursele 
tipologiei, preocupat mai 
justifice de ce nu a îndeplinit cu
tare obligație de serviciu decît să 
și-o îndeplinească conștiincios, 
corect, la unison cu tovarășii săi 
de muncă.

Am stat de vorbă cu multi dintre 
ei și. din toate părerile, se des
prinde concluzia că S.M. s-a situat 
de mult în afara colectivului. De 
altfel, este o lege inexorabilă : co
lectivul. corp sănătos. respinge 
organic pe cel care-i sfidează efortu
rile, indiferent de chițibușurile pe 
care le-ar folosi acesta pentru a da 
chiulului o formă, chipurile, „legali
zată". Nu există însă lege în statul 
nostru socialist care să-i pună Ia a- 
dăpost pe cei ce încearcă să se sus
tragă de la îndatoririle de serviciu, 
■ă încalce spiritul de echitate socială.

Dar lată că astfel de elemente gă
sesc cîteodată avocați neplătiți (sau, 
ca să spunem lucrurilor pe nume, 
plătiți din banii statului), care se pre
tează — din obtuzitate 7 din incom
petență ? din alte motive 7 — la răs
tălmăcirea spiritului legislației mun
cii. Puși prin însăși funcția lor să 
vegheze la respectarea acestei legis
lații de înaltă substanță umanistă, 
subordonată intereselor colectivității 
socialiste, instrument al progresului 
social, ei se lasă antrenați, orbește, 
de tertipolog. In cazul Meleșcanu — 
după cum arătam mai sus — de două 
ori, la fiecare două luni, s-au dat cîte 
două decizii-pereche (de desfacere 
a contractului de muncă și, apoi, de 
anulare a acestei decizii). Ele poar
tă avizul, semnătura specialiștilor de 
la oficiul juridic (în persoana consi
lierului Dumitru Mirean). Ce fel de 
„consilier" se poate numi cel care — 
cu aceeași nonșalanță — stabilește 
că odată-i „neagră" și, doar după 
cîteva zile, că e „albă" 7

In fața unor acte atît de contra
dictorii, ne-am izbit totuși de încer
carea de a se trece totul pe seama 
unor „neclarități" de ordin juridic. 
Nu e prima oară 
fel de justificări 
„spațiul" pe care 
introducă între 
legii). De aceea, 
chestiunea, am solicitat părerea unui 
specialist:

— In primul rînd trebuie să sub
liniem ideea că întreg „jocul" de mai 
sus prezintă numai aparențe de le
galitate, ne-a declarat tovarășul Du
mitru Hogea, procuror-șef adjunct al

de fier. Ce 
într-un om 
pofta inimii 

„binevoiește"atunci cînd
este prezent mai mult cu 
De altfel, el își pune toate 
de energie în slujba ter- 

mult să

Evident, el are co- 
colaboratorl de nă- 

se sprijină, în a că- 
și probitate profe-

directorul general a

Direcției pentru supravegherea acti
vității de judecată în cauze civile. 
Codul muncii (ine la dispoziția tu
turor celor chemați să aplice legea 
norme precise, adecvate sancționării 
tuturor situațiilor care se pot ivi 
în practică. Deficiențe în genul celor 
de mai sus se ivesc numai atunci și 
acolo unde, dintr-un motiv sau al
tul, legea nu este aplicată, este apli
cată inconsecvent sau greșit. Pentru 
a da o și mai mare precizie texte
lor legii. Tribunalul Suprem, prin 
emiterea unor decizii de îndrumare, 
a enunțat pînă la detalii conținutul 
unor termeni tehnico-juridici. (De 
exemplu noțiunea de „necorespun
zător în muncă"). Este deci cu atît 
mai inexplicabilă și mai nepermisă 
apariția unui asemenea zig-zag al 
sancțiunilor în perimetrul măsurilor 
disciplinare pe care le iau unii con
ducători de întreprinderi șl insti
tuții.

Surprinzătoare este ușurința eu 
care s-a antrenat în acest „zig-zag al 
sancțiunilor" directorul general, ing. 
Petre Bunea. cel care, la un mo
ment dat — pe baza unor fapte in
discutabile — a concluzionat ferm ; 
„Are zeci de abateri, să i se des
facă contractul de muncă !“ Indiscu
tabil. conducătorul unei mari între
prinderi. antrenat în activități și răs
punderi complexe, absorbante, nu are 
totdeauna posibilitatea să studieze în 
amănunțime diferitele cazuri propuse 
spre rezolvare, 
laboratori (dar 
dejde !) pe care 
ror competență
sională — pînă la proba contrarie — 
e normal să aibă încredere. In acest 
caz însă, atît de notoriu și flagrant 
contradictoriu, cum se justifică fap
tul că — fără a se sesiza și a lua, 
în consecință, măsurile ferme ce se 
impuneau
putut să-și pună deopotrivă semnă
tura atît pe cele două decizii de des
facere cît și pe cele două de anu
lare a desfacerii contractului de 
muncă ?! S-ar fi cerut, după o astfel 
de „experiență", să se convingă per
sonal de adevăr, să fie receptiv la 
numeroasele semnale venite din par
tea colectivului. Mai mult. Era sufi
cient de relevantă opinia conducerii 
secției de butadienă care (văzînd cît 
de ciudat și nedrept se împotmolesc 
evidentele) notează cu amărăciune în
tr-un ultim referat de sancționare a 
lui Meleșcanu : „Deoarece în anul 
1969 pînă la această dată i s-au fă
cut două referate de desfacere a con
tractului de muncă pentru abateri 
grave. însă fără rezultate, propunem 
retrogradarea".

Orice sancțiune — și în mod deo
sebit desfacerea contractului de 
muncă — trebuie atent cîntărită, cu 
înaltă grijă și răspundere atît pen
tru interesele colectivității, ale bunei 
desfășurări a procesului de produc
ție, cît și pentru destinul celui în 
cauză. Aceste indicații precise nu au 
însă nimic de-a face cu „jocul de-a 
sancțiunea" care — cum ne demon
strează cazuri de felul celui anche
tat de noi — favorizează „slalomul" 
abaterilor de la disciplină. Expresia 
unei înalte conștiințe, specifică orîn- 
duirli noastre, disciplina socialistă se 
întemeiază pe legi precise, scrise și ne
scrise, care nu îngăduie interpretări 
„după ureche", ci impune din partea 
tuturor factorilor, mai ales a celor 
de conducere, principialitate și fer
mitate în aplicarea lor. Orice zig-zag, 
orice concesie 
este implicit 
rajare" oferită 
se abată de la 
și de viață ale

Aliat sau dușman 7 Prie
tenia, se știe, este o forță 
care poate acționa în două 
direcții. Ea are o atît de 
mare putere de influența
re, încît proverbul popular 
afirmă că poți identifica 
un caracter numai 
amicii respectivului:

„Spune-mi cu cine 
duni, ca să-ți spun 
ești".

Se înțelege că forța ami
ciției — în bine sau rău 
— sporește atunci cînd e 
vorba de caractere încă în 
formare — cu alte cuvin
te, de tineri. Prietenia con
feră adolescentei posibili
tăți nelimitate să-și afirme 
personalitatea. Și chiar 
dacă unele plăsmuiri ale 
anilor tineri rămîn une
ori vise efemere, ele au 
inestimabilul merit că pun 
aripi, deschid perspective, 
dau farmec acestei vîrste 
inegalabile.

Ne aflăm însă uneori în 
fața cîte unui grup de ti
neri care depășesc limitele 
firești ale voioșiei și exu
beranței juvenile. Ei sfi
dează ostentativ regulile e- 
lementare ale bunei purtări 
și ale bunului simț. Cîrdă- 
șii care iau la început for
ma unor aparent nevino
vate carențe de gest și 
baj, dar degenerează 
sea în fapte mult 
grave.

Vîrsta inevitabilului 
raj periculos" ? Să nu ne 
grăbim cu concluziile.

Trei „prieteni” din Bucu
rești au pătruns într-o 
noapte într-un loc de par
care al I.T.B.-ului. Au scos 
un autocamion cu care 
s-au „plimbat" pe străzi, cu 
viteză excesivă (nici nu a- 
veau carnet de conducere) ; 
cinci „amici" din Turnu 
Măgurele au fost autorii 
mai multor scandaluri pe 
stradă cu diverși trecători 
pe care-i provocau pentru 
„amuzament" ; activitatea 
unui grup de „prieteni** din 
Constanța — cafenele, alco
ol, jocuri de bani etc. — 
a culminat cu niște furturi.

Falsa loialitate și soli
daritate, determinate de 
conștiința caracterului ne
social al comportării, repre
zintă un atribut al grupu
rilor reunite în gașcă. 
Prinși asupra faptului și o- 
bligați să recunoască ade
vărul, acești tineri se de
solidarizează. de regulă, i- 
mediat de grup ; încearcă 
să lasă din încurcătură a- 
runcînd vina unul pe ce
lălalt. Care este cauza aces
tor dereglări în comporta
mentul tinerilor ? Cum 
fi ei ajutați să iasă din 
pas ?

Să încercăm, pornind 
la cîteva „cazuri-limită", o 
privire asupra unor mani-

festari care se impun aten
ției noastre. Tînărul V. Flo- 
rea, din București, (17 ani), 
provine dintr-o familie or
ganizată. In urmă cu un an, 
el își formase un grup de 
„prieteni" cu care vagabon
da prin oraș. Pînă la urmă, 
a fugit de acasă. împreună 
cu unul dintre amicii săi de 
ocazie a ajuns tocmai în 
nordul Moldovei, la Doro- 
hoi. (Ceilalți s-au pierdut 
pe drum). Povestea acestei 
călătorii clandestine, redată 
cu dezinvoltură și lux de a- 
mănunte de către însuși au-

acceptau părinții o aseme
nea comportare.

— Păi nu acceptau — ni 
se răspunde. Mă băteau ca 
să nu mai plec. Mama m-a 
și legat de cîteva ori, dar 
eu tot am scăpat și am fu
git...

— De ce ai făcut asta ?
— Așa... Era mai bine cu 

băieții... Acasă aveam par
te doar de bătăi... O dată 
am venit singur.. Aș fi vrut 
să le spun că nu mai plec, 
dar nu m-au crezut. Tata 
a trimis pe frate-meu la

iar copiii, la rîndul lor. că 
niciodată „nu au fost în
țeleși". că „cei. mari își 
fac totdeauna singuri 
dreptate..." etc.

„Conflictul" se reduce 
adesea la o atitudine de 
opoziție a tînărului fată 
de comportarea si preten
țiile celor în 
uitînd că au 
cîndva. tineri, 
le impună un 
tă si comportament după 
niște tipare rigide si în
guste. Alteori, dimpotrivă.

VIRAJULUI
lim- 
ade- 
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im-
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PERICULOS
torul ei, însumează grave 
încălcări ale ordinei.

— De ce ai fugit de aca
să ? îl întrebăm.

— Fiindcă mă săturasem 
— ne răspunde. Am lucrat 
un timp Ia o fabrică de în
călțăminte și cînd am luat 
primul salariu — bani pu
tini, e adevărat, că avuse
sem absente multe — m-am 
certat cu cei de-acasă. 
Mi-au zis că ei nu mă mai 
țin pe degeaba. Chiar din 
seara aceea am plecat. 
M-am întîlnit cu R„ care 
de asemenea fugise de aca
să, și ne-am hotărît să 
mergem să dormim la E. 
Ne-am sfătuit să fugim din 
Capitală, s-o pornim 
țară, să intrăm la
șantier, să cîștigăm bani... 
Doream
capul meu, să știu că nu-mi 
cere nimeni socoteală...

...M. Dumitru, din Turnu 
Severin. Are 15 ani. Tatăl 
băiatului e pensionar. Iar 
mama lucrează, ca barman, 
la un restaurant. Dumitru 
vagabonda prin oraș, lipsind 
uneori zile întregi de aca
să. Ne interesăm cum de

prin 
vreun

să fiu liber, de

mama, la restaurant, să 
vină cu miliția să .mă ia. 
Zicea că sînt vagabond... 
Atunci am fugit iar 
m-am ascuns în cimitir.

— Și noaptea unde 
dormit ?

— Acolo, în cimitir.
— Nu ti-a fost frică?
— Ba da. Cînd batea vîn- 

tul si se stingea cîte o lu
minare mi se părea că um
blă cineva, și atunci fu
geam...

— Si. pînă la urmă, cum 
te-au găsit ?

— N-am mai putut ră- 
mîne acolo. Mi se făcuse 
frică. Seara m-am furișat 
la restaurantul unde lu
crează mama si m-am as
cuns în pod. Barem aici 
era lume mai tot timpul. 
Dar m-au simtit că sînt 
acolo si... (începe să plîn- 
gă) m-au chemat jos și 
m-au bătut rău... Atunci 
am vrut să. mor !...

Puși fată în fată, părin
ții si copiii din aceste tris
te „secvențe" ce și-ar spu
ne 7 Părinții le-ar imputa 
copiilor că nu î-au ascul
tat și au ajuns „derbedei".

ei

ai

.„Tinerii J. Alexandru și 
P. Marian din Alexandria 
au creat probleme părinți
lor, școlii și autorităților 
locale. Cei doi provin din 
familii în cadrul cărora au 
beneficiat de condiții ma
teriale bune șl chiar foarte 
bune. O cercetare mai aten
tă arată că n-au lipsit în 
familiile respective nici 
condițiile educative concre
te. Unde se află atunci 
greșeala 7

Părinții au păcătuit prin 
exces. Le-au oferit copiilor 
mai mult decît le era nece
sar. Răsfăț. „Dacă n-am a- 
vut eu, măcar să aibă co
pilul meu". Copilul, deve
nit între timp adolescent, 
crede că totul 1 se cuvine. 
Privind cu dispreț în jurul 
său, la cei care nu au cît 
are el, pierde noțiunea va
lorilor create prin muncă, i 
se pare că trebuie doar să 
primească, fără să ofere 
nimic în schimb. Devine 
arogant. își găsește iute 
prietenii și activitățile „co
respunzătoare". Morala, în 
acest caz : nu vă lipsiți co
piii de eforturi proprii, gîn- 
diți-vă că va veni o vreme 
cînd vor trebui să trăiască 
din munca lor. cînd vor 
afla că în societatea noas
tră nu e loc pentru para- 
ziți.

Dar 
tuații, 
să se 
urmînd exemplul... ___
liei ! C. Gheorghe (17 ani) 
din București, implicat îm
preună cu alți „prieteni" 
în furtul unui autoturism, 
provine dintr-o familie pe 
care vecinii o descriu ca 
„avînd o comportare urîtă 
în cartier". Exemple proas
te se întîlnesc însă nu nu
mai în familii cu o astfel 
de reputație, ci și în fami
lii „onorabile", măcinate 
doar în secret de morbul 
incorectitudinii. Ne între
băm ce fel de exemple o- 
feră copiilor lor familiile 
diverșilor gestionari și res
ponsabili incorecți. ale ce
lor puși pe căpătuială, care 
se mișcă în zonele de jos 
ale vieții noastre sociale 7

Greșind prin alegerea 
mijloacelor educative, prin 
indiferență sau prin exces 
de zel, ori prin exemplul 
rău pe care îl oferă con
duita lor, astfel de părinți 
contribuie, cum s-a văzut, 
la deformarea caracterului 
tînărului ; adesea acesta își 
pierde încrederea în ei, 
pentru a o acorda unor 
„amici" cum nu se poate 
mai dubioși.

Pe scurt, cred că prover
bul pe care-;l aminteam la 
începutul rîndurilor noastre 
ar putea fi modificat și în 
sensul următor :

„Spune-mi cu cine te a- 
duni, ca să-ți spun ce pă
rinți ai“.

Simplul fapt că ești pă
rintele unui copil, sau că 
îl hrănești, nu-ți garantea
ză automat nici ascultarea 
lui, nici încrederea lui. Co
pilul și adolescentul trebuie 
cucerit, convins să te iu
bească, să te admire, să în
vețe de la părțile tale bune. 
Trebuie cucerit „în se
cret" : dacă simte că vrei 
să-1 cucerești, devine răs
fățat, își tranzacționează 
reacțiile.

Tot ce am spus mai sus e 
o îndeletnicire de lungă 
răbdare și îndelungată pri
cepere. Nu poți drege cu 
metode „de asalt" ceea ce 
ai stri’tat cu picătura. Două 
vorbe pe zi înseamnă mult. 
Intrebați-vă copilul ce-a 
mai făcut, unde a fost, as- 
cultați-1 cu interes, nu vă 
grăbiți să-1 dezaprobați 
înainte de a fi căpătat si
guranța că ați aflat ce era 
de aflat de la el.

Cea mai dureroasă sanc
țiune este să constați că nu 
l-ai cunoscut pe propriul 
tău copil. Ai trăit în casă 
cu un „străin". Nu e vorba 
de fatalitate. Lucrurile a- 
cestea pot fi prevenite, 
începeți chiar de azi : 
„două vorbe pe zi" înseam
nă mult.

sînt șl altfel de sl- 
cînd tînărul învață 
comporte nesocial, 

fami-

părintele se dezinteresează 
de copil. îl lasă „să-și 
facă de cap". Există și pă
rinți care sar dintr-o ex
tremă într-alta. Convinși 
că au „copii răi", ei le 
inoculează ideea că sînt 
„răi". Rigiditatea sau. dim
potrivă. nepăsarea se află 
în total dezacord cu nor
mele etice ale societății 
noastre, profund umană în 
esența ei.

In întîmpiările descrise 
mai sus. un tînăr a fost 
alungat de acasă, iar al 
doilea — bătut și legat să 
nu mal fugă. Dar cine nu 
știe ce efect nociv are 
brutalitatea asupra carac
terelor în formare 7 S-a 
observat că minorii delic- 

■ venti internat! într-o 
scoală de reeducare devin 
mult mai maleabili sub 
raport disciplinar șl mai 
receptivi la normele edu
cative dacă li se acordă 
încredere, făcîndu-se apel 
la sentimente omenești, 
pornindu-se de la acel em
brion de omenie care re
zidă — am spune — ere
ditar în fiecare tînăr. A- 
dulții brutali, rigizi sau 
indiferenți pornesc de la 
premisa că tînărul este 
RAU și sfîrșesc prin... a-1 
convinge.

...C. Gheorghe are 18 ani 
și este fiul unui electrician 
din Băicoi. împreună cu 
A. Constantin a fugit de 
acasă și a ajuns la Tulcea.

— De ce ai fugit ?
— Nu-mi lipsea nimic, 

dar eu nu mai plecasem 
niciodată din Băicoi.

Ajuns la o anumită vîr- 
stă, clocotind de energie, cu 
sufletul avid- pînă la sufo- 
'care pentru tot ce e nou, 
tînărul simte nevoia să se 
afirme, să-și manifeste in
dependența ieșind de sub 
tutela adulților. Această e- 
rupție de energie este de
terminată de procese biolo
gice și se cere canalizată 
cu pricepere și tact peda-- 
gogic. Satisfacerea nevoii 
de afirmare a tînărului se 
cere înțeleasă de părinți și 
educatori; ei trebuie să-i 
ofere o orientare spre fap
te pozitive, care să nu fie 
tutelată, să-i lase tînărului 
impresia că se afirmă în- 
tr-adevăr prin propria sa 
voință. Deci nu „libertatea 
totală" (care de regulă îl 
va conduce fatal spre zone 
dubioase) și nici impunerea 
anumitor prietenii prin 
constrîngere. Părintele însă 
— lucru de la sine înțeles — 
e dator să cunoască aspi
rațiile copilului, cercul de 
prieteni și preocupările.

/

ANDREI

cînd se aduc ast- 
(aminteam despre 
încearcă unii să-1 
spiritul și litera 
pentru a elucida

în fața tertipurilor, 
o „primă de încu- 

celor care încearcă să 
principiile de muncă 

eticii noastre.

Ion VLAICU

NEGLIJENȚA NU E FATALAPROFITORII INTRA ÎN PAGUBA uzina din Găești să închei»

— ...Ți-o spun prietenește... I
Desen de Eugen TARU

Vă comunicăm că s-a verificat dosarul care a făcut 
obiectul articolului intitulat „Profitorii unei mentalități per
nicioase".

S-a dispus extinderea procesului penal și cu. privire la 
învinuiții Lazăr Gheorghe, Golubenco Iorgu, Drăgoi Con
stantin, Sufariu Dumitru, Fabian Emilian și Donu Costică 
pentru infracțiunea de fals, și cu privire la Mircea Emil 
și Grasu Georgeta pentru neglijență în serviciu ; pentru 
Gavrilescu Eustațiu Emil s-a dispus redeschiderea urmăririi 
penale și reluarea cercetărilor.

Procuratura generală, procuror 
șef direcție E>. Dimitriu PAUȘEȘTI

ÎNTRE ANTICIPARE ȘI PREVENȚIE

Trecînd printr-o zonă relativ centrală a Bucureștiului, am 
fost neplăcut impresionat văzînd — la 12 noaptea I — 
copii aflați încă pe stradă, jucîndu-se. (Vîrsta : pînă la 12 
ani, cred).

Tot în centru, unii tineri par să aibă o deosebită plăcere 
de a înjura în gura mare. Pe Rosetti și calea Victoriei am 
văzut luni de zîle o fată în doliu, lamentîndu-se și cerșind, 
căutînd să exploateze credulitatea trecătorilor, mai ales a 
străinilor. Toată lumea o vedea și nimeni n-a luat atitudine

Două întrebări : a) nu constituie asemenea fapte o anti
cipare a faptelor mult mai grave pe care peste cîțiva ani 
le veți relata cu amărăciune la pagina " 
față cu el însuși" ? b) Oare nu

„Omul față în 
există soluție ?

Mihai BÂDESCU

Băspuns: „Fata în doliu" v-a 
venit direct, nu ați semnalat-o 
scris e un prim semn, de bun augur.

revoltat, însă nu ați 
nimănui. Faptul că

inter- 
ne-ați

citit amîndoi, eu și soția mea, articolul intitulat 
„Apărătorii vieții invocă fatalitatea". După părerea noastră 
— cum e și evident din faptele înfățișate — micuța Gabi 
putea fi salvată dacă n-ar fi existat neglijență.

Propunem sancțiuni cît mai aspre pentru toți cei care 
în ziua aceea dezertaseră de la misiunea lor de urgență.

Credem însă că lucrurile nu se rezumă la discutarea unul 
caz, a unui episod oarecare, ieșit din comun. Ce se în-

un sistem pentru apărarea vieții. Dar cînd nepăsarea alcă
tuiește un bloc de beton, cuprinde aproape zece oameni la 
rînd, se pierd vieți.

Bine, știu, vom. afla ce măsuri s-au luat în acest caz. Eu 
aș dori însă ca tovarășii din sectorul sanitar să se întrebe 
ce măsuri au de luat în alte locuri și împrejurări, ÎNAINTE 
ca ele să devină „cazuri".

Tudote MIHALACHE 
itr. Karl Marx 41, Constanța

I
i

Pe viitor... s-a hotărît ca ____ __ ____ „„ _______
convenții de școlarizare cu uzinele la care trimite muncitori 
la specializare. De asemenea, s-a hotărît să se numească din 
personalul de conducere al U.P.S.R.U.C.-Găești responsabili 
cu specializarea muncitorilor pe fiecare întreprindere. In 
același timp M.I.Ch.—D.G.M.E. va acorda o și mai mare 
atenție specializării muncitorilor pentru a nu mai ajunge în 
astfel de situații.

Critica adusă prin articolul dv. ne-a fost de real folos 
și vă rugăm ca pe viitor să ne ajutați. Vă mulțumim pentru 
sprijinul acordat.

ing. T. DUMINICA 
director tehnic

POȘTA PAGINII
tîmplă ? Căutînd să se apere, să invoce fatalitatea (copilul 
„tot ar fi murit" etc.), încercînd să aducă pe tapet tot felul 
de greutăți și în același timp să ocolească răspunderea pro
prie, acest gen de oameni pregătesc condițiile morale pen
tru viitoare accidente. Asemenea mentalități „fataliste" 
trebuie curmate de la rădăcină 1

Familia NIȚA 
str. Hipodrom bloc 30, Sibiu

Am doi copii. Cînd vezi cum reacționează unii membri 
ai corpului sanitar Ia cazuri urgente și neprevăzute, te apucă 
îngrijorarea. Există legi, salarii, aparataj, un complex întreg,

DE GftEȘTI ERA VORBA ?
Primim de la Ministerul Chimiei, Direcția generală me- 

cano-energetică, o adresă :
In legătură cu articolul apărut în nr. 8013 din 23 martie 

1969 intitulat „In voiaj de... experiență" vă comunicăm ur
mătoarele :

Ne însușim critica adusă de dv., cele relatate în articol 
fiind reale.

Cu toate că Ministerul Industriei Chimice, Direcția gene
rală mecano-energetică a dat o serie de indicații la 
U.P.S.R.U.C.-Găești în legătura cu specializarea muncitorilor, 
totuși nu a urmărit îndeaproape modul de respectare a in
dicațiilor date.

Nota redacției.
Din păcate, se pare că din articolul nostru s-a înțeles că 

ar fi vorba numai de Găești. Se întîmplă destul de des ca 
răspunsul la faptele-’ relatate într-un articol să fie limitat 
exclusiv la un loc anumit și la acele fapte. Traducînd în alți 
termeni acest gen de înțelegere, s-ar zice că „Othello" — 
avînd în vedere faptul că eroul e mereu preocupat să afle 
unde și-a pierdut Desdemona batista — este o piesă despre 
problema batistelor în evul mediu sau că „Scrisoarea pier
dută" tratează problema poștei.

In articolul „In voiaj de... experiență" era vorba de faptul 
că avem combinate chimice noi, cu utilaj extrem de scump. 
Orice greșeală în manipularea mașinilor moderne costă 
mult. Pe mina cui este dat acest utilaj ? Se pregătesc cadre 
tinere, cum e și firesc. Dar cum sînt pregătite aceste cadre, 
la ce nivel de seriozitate și calificare ? Cum funcționează, 
în acest domeniu, controlul P

Era de așteptat o analiză mai profundă. Am fi ținut la 
dispoziția ministerului un spațiu mai larg referitor la „con
vențiile de școlarizare", la răspunderea față de această pro
blemă cardinală pentru bunul mers al viitoarelor întreprin
deri.
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Soluția „tema

LOR VIEJII
și cercetătorul61 duce la 
pulverizarea forțelor

Biologia — prin caro trebuie înțeles întregul complex al disciplinelor ce 
au ca obiect de studiu viața, „fenomenul vital" — înregistrează in prezent o 
evoluție apreciată do mulți specialiști drept contradictorie. Fără a se Ignora 
dezvoltarea spectaculoasă a unora dintre ramurile ei moderne, se vorbește 
de o anumită răminere In urmă a cunoașterii sub aspect psihic șl fizic a 
omului, comparativ cu vertiginosul progres tehnic și economic. In același 
timp, savanți de prestigiu, — nu numai fizlologl, morfologi, inframicroblologi, 
anatomlști, agronomi sau medici, dar șl fizicieni, chimiștî, filozofi, dintre care 
amintim pe Iaureații Premiului Nobel L. Pauli, E. Sfenenov, B. Bussell — Ișl 
exprimă convingerea că una din direcțiile principale ale viitoarei dezvoltări 
a științei, cu implicații și aplicații în majoritatea sectoarelor vieții sociale, 
privește tocmai acest domeniu al biologiei.

Corespunzător acestei tendințe moderne șl In directă concordanță cu 
nevoile specifice economico șl sociale proprii, la noi se dezvoltă In continuare 
cercetarea din sfera biologiei. In documente de partid și de stat apărute In 
ultimii ani cu privire la știință, ca șl în recentul proiect de Directive ale Con
gresului al X-lea al Partidului Comunist Român privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 șl liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 
1976—1980 sînt cuprinse indicații In legătură cu științele biologice. Sînt edifi
catoare, In acest sens, măsurile preconizate pentru ridicarea rapidă a nive
lului unor ramuri șl discipline în care s-au înregistrat rămîneri în urmă, 
printre care se numără în primul rînd genetica, biologia moleculară, taxonomia 
experimentală. In șirul dezbaterilor inițiate în ultima vreme la Academie _
conform sarcinii trasate de partid de a se prospecta cît mal larg opiniile șl 
propunerile specialiștilor, în legătură cu îmbunătățirea orientării și dezvoltării 
diferitelor ramuri ale cercetării — una dintre ele, organizată recent, a avut ca 
temă s „Orientarea și valorificarea practică a cercetărilor de biologie".

Redăm mal Jos o parte din Ideile, propunerile și criticile formulate cu acest 
prilej, atît în referatul introductiv prezentat din partea prezidiului Academiei 
și a comitetului de partid al acesteia — în calitate de inițiatori al acțiunii 
(organizarea el aparținind de patru institute din domeniu) — cît și In expu
nerile și Intervențiile pariiclpanților la discuții: academicieni, profesori, cerce
tători, specialiști, virstnlci sau tineri, reprezentanți ai cercetării din diferite 
ramuri ale biologiei, de Ia nivel academic, universitar sau departamental.

Un auxiliar indispensabil cunoașterii si studierii viețuitoarelor specifice țârii noas
tre : muzeul Institutului de biologie „Traian Săvulescu" din Capitală
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O altă observație critică formulată 
de referat ....dispersarea cercetărilor și
a fondurilor pe probleme prea individua
lizate. mici („tema și cercetătorul"), 
a dus Ia imposibilitatea complexării 
tematicii și a rezolvării ei mai complet 
și în timp record". Mai mult, s-a 
emis ideea că această carență are re
percusiuni practice imediate asupra efi
cienței structurii nucleelor de cercetători.

Dr. S, Vasu — de la Institutul de bio
chimie : „Cred că ar fi oportun să se 
treacă și la noi la organizarea unor astfel 
de grupe sau echipe de specialiști, com
plexe, 
cialiști 
singure 
piele ei aspecte și fațete". Cum nu a 
fost singura intervenție preconizînd per
fecționarea structurii rețelei de cerce
tare, în vederea evitării dispersării inu
tile a forțelor, consemnăm și o altă o- 
pinie. Acad. N. Sălăgeanu: „Cred că 
propunerea de a se desființa sectoarele, 
laboratoarele, cum li se mai spune în 
unele institute, trebuie foarte bine exa
minată, pentru a nu se crea instabilități".

Pe de altă parte, dr. T. Spandonide, 
de Ia Institutul de endocrinologie, subli
nia că însuși caracterul temei influen
țează decisiv structura colectivelor:
„Una dintre cele mai importante
preocupări actuale ale medicinei — 
menționa vorbitorul — este studiul șl 
combaterea diferitelor boli așa zise „ale 
civilizației", care apar ca un produs se
cundar al industrializării și al concentră
rii populației în marile orașe. Preocupă
rile biologilor, ale medicilor biologi se 
îndreaptă spre protejarea naturii, spre 
crearea unor spații unde aceasta să fie 
păstrată în formele ei firești, astfel în
cît omul să nu se dezumanizeze, să nu 
piardă contactul cu ea. Este necesar să 
privim omul ca un complex biologic, ceea 
ce determină cercetarea biologică și me
dicală din acest sector să capete o pon
dere tot mai importantă, ambele utilizînd 
pe scară tot mai largă rezultate și me
tode ale unor discipline diverse (gene
tică, biologie moleculară, biochimie, bio- 
cibernetică). Propun deci să se organizeze 
centre complexe de cercetare, limitrofe, 
bine dotate tehnic la care să aibă 
acces toate specialitățile intere-

care să cuprindă diferiți spe- 
angrenați în cercetarea unei 
probleme majore sub multi-

sate (biologi, medici, agronomi, specia
liști în protecția muncii). în aceste cen
tre. dotate la nivel mondial, s-ar putea 
iniția în primul rînd asemenea cerce
tări complexe, de largă cuprindere, pe 
care, ulterior, le pot prelua spre fructifi
care teoretică și practică domenii ca me
dicina, agricultura etc.".

Nu este mai puțin adevărat că. 
a crea condițiile favorabile select 
mai riguroase a tematicii, delimita 
cetărilor, evitîndu-se fie tratar 
abstractă, fie excesiva lor mărunt, 
suși actualul sistem de formare a 
tătorului trebuie să comporte une 
bunătătiri. în legătură cu aceast: 
blemă, dr. V. Ghefie, de ' "
biochimie, propune :

1. Studenții din ultimul 
cercetări pentru lucrările 
îndrumare nemijlocită, minimum 6 luni.

2. Academia, prin institutele ei cu pro
fil biologic, să organizeze cursuri facul
tative post-universitare, destinate studen
ților din ultimul an și absolvenților. S-ar 
remedia astfel insuficienta culturii de 
specialitate cu care părăsesc azi multi 
student! facultățile. Nu este un secret că 
circa 9 din 10 absolvenți n-au în prezent 
cunoștințele necesare în domeniile de 
avangardă ale biologiei, care nu sînt 
cuprinse în programele analitice.

3. Absolvenții angajați de institutele 
Academiei să fie cuprinși — după ce și-au 
dovedit aptitudinile timp de 1—2 ani — 
în sistemul de doctorat: eventual prin 
extinderea preocupărilor manifestate cu 
prilejul lucrării de licență. E de dorit ca 
doctorandul să fie luat, sub o îndrumare 
și o supraveghere competentă, înainte de 
30 de ani — ceea ce va avea ca efect 
scurtarea perioadei de maturizare științi
fică a specialistului.

4. Specializările se pot face atît în tară, 
cît și în străinătate. în general, ponderea 
lor trebuie deplasată spre vîrsta de 25—35 
de ani, iar durata specializărilor în stră
inătate să fie de minimum 6 luni. Nu sînt 
pentru trimiteri masive, mai mult cu 
caracter de vizite (2 săptămîni). ci pen
tru calitatea acestora. De asemenea, cred 
că institutul în care lucrează cercetătorul 
trebuie să hotărască în privința trimi
terii la specializare.

la, Institu

an să efectueze 
de licență, sub

Orientarea judicioasă
a cercetării evită

„practicismul îngust

Cadrul organizatoric superior creat ac
tivității științifice, înființarea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, chemat 
să armonizeze eforturile și evoluția di
feritelor ramuri științifice la nivel națio
nal, adîncirea preocupării cercetătorilor 
înșiși în ce privește creșterea contribu
ției și eficienței științei în îndeplinirea 
obiectivelor economice — sînt tot atîția 
factori care au permis obținerea și în 
domeniul biologiei a unor rezultate din 
ce în ce mai bune. Totuși — așa cum a 
reieșit și din dezbatere — cauzele mai 
profunde ale diferitelor anomalii și ră
mîneri în urmă înregistrate în trecut,» 
printre care și cele care au determinat o 
anumită fluctuație nedorită în orientarea 
cercetărilor, nu pot fi anihilate peste 
noapte. Ele își mai fac încă simțite pe 

sens, înalocuri urmările. în acest 
referatul de bază prezentat de acad. 
Alice Săvulescu, director al Institutu
lui de biologie „Traian Săvulescu", 
se menționa: „Oscilațiile în orien
tarea tematicii, cînd spre cercetări numai 
cu caracter aplicativ, cînd spre cercetări 
numai cu caracter fundamental, au avut și 
ele drept consecință o lipsă de conti
nuitate a problematicii de cercetare, a 
specializării cadrelor, precum și o insu
ficientă valorificare a eforturilor făcute 
de stat. Ultima perioadă, caracterizată 
printr-o orientare spre cercetări într-o 
sferă prea largă, cu caracter preponde
rent fundamental pur sau orientat în dis
ciplinele de bază biologice și în cele de 
graniță, în cadrul Academiei, nu a fost 
pe deplin și totdeauna justificată".

Pe această linie, unii dintre vorbitori 
au scos în evidență diferite manifestări 
concrete și cauze ale insuficiențelor ce 
țin de modul în care sînt orientate cer
cetările din sfera biologiei, în cadrul Aca
demiei și al institutelor departamentale. 
Implicit însă, date fiind relațiile și in- 
terpătrunderile dintre cercetarea de ni
vel fundamental (efectuată în principal la 
Academie) și cea preponderent aplica
tivă, de la nivelul departamentelor, ob
servațiile critice respective, propunerile 
făcute vizează, în fapt, întreaga rețea a 
unităților de cercetare cu profil biologic 
sau apropiat. Astfel, unul dintre as
pecte privește modul în care unități 
cu o rază de cuprindere largă — în ge
nul Institutului de biologie al Academiei 
— reușesc sau nu să acopere principalele 
domenii moderne de cercetare interesînd 
țara noastră în cel mai înalt grad. S-a 
precizat, cu acest prilej, că cele două 
mari sfere de interes aplicativ, se re
feră în principal: una la necesitățile pro
ducției naționale — ale agriculturii, me
dicinei. silviculturii, industriei — cealaltă, 
la sarcinile ce ne revin în cadrul Pro
gramului biologic internațional, la care 
cooperăm.

Dar să consemnăm o primă remarcă a 
dr. Hamar Martin, de la Institutul cen
tral de cercetări agricole : „Institutul de 
biologie, în forma sa actuală, nu cu
prinde, după părerea mea, principalele 
domenii moderne ale biologiei. Aceasta 
face ca multe colective din institutele 
departamentale, pe lîngă cercetările apli
cative, să se preocupe și de rezolvarea 
unor probleme de nivel fundamental. 
Lipsa de coordonare a cercetărilor ne-a 
făcut să acordăm uneori o atenție exagerat 
de mare sincronizării eforturilor noastre 
cu cele din alte unități (Institutul de fizică 
atomică — în problema aplicării izotopilor 
radioactivi la combaterea rozătoarelor, u- 
nele catedre de la Facultatea de biologie 
din Capitală, în cercetări urmărind stabili
rea unor cariotipuri sau taxonomii). dar 

nu cred că aceasta este rezolvarea optimă. 
Se pune problema de a asigura orientarea 
și coordonarea cercetărilor în primul 
rînd prin forul central creat în acest 
scop — Consiliul Național al Cercetării 
Științifice". Dar în activitatea acestuia se 
fac simțite în prezent unele aspecte evi
dente de formalism — se arată în conti
nuare. Iar mai departe : „De multe ori, o 
metodă elaborată de noi pentru comba
terea unui dăunător nu este apli
cată în țară pentru că industria chimică 
nu poate să asigure producerea insecti
cidului respectiv. Asemenea cazuri există 
și în sistemul Academiei. Așa, de pildă, 
unele rezultate obținute în domeniul me- 
dicinei au fost cumpărate de alte țări, 
fiindcă la noi nu li s-a dat importanță, 
sau, pur și simplu, nu sînt încă posibi
lități să fie aplicate". Alți vorbitori au 
menționat că unele soluții rămîn nefolosite 
și din cauză că cercetarea a ignorat de la 
început nevoia axării în principal pe teme 
pentru care există posibilități de concreti
zare, materializare, aplicare în tară.

în preocupările legate de justa orien
tare a cercetărilor, un loc important tre
buie să revină intensificării eforturilor de 
cercetare în acele ramuri care au înregis
trat rămîneri în urmă. Referindu-se la 
ritmul actual al evoluției cercetărilor din 
genetică, de pildă, cercetătorii P. Itaicu 
și S. Micle, de la Institutul de biologie 
„Traian Săvulescu", semnalau nevoia in
tensificării ritmului de elaborare a unor 
lucrări cuprinzătoare, cu caracter mono
grafic, care să sintetizeze rezultatele cer
cetărilor efectuate pînă în prezent și 
să deschidă perspective altora. De ase
menea, în acest domeniu se recomandă 
să se tină seama și de „explozivul" pro
ces de diversificare pe care îl comportă, 
în prezent, această ramură aplicativă a. 
biologiei moderne, pentru care trebuie să 
pregătim din vreme specialiștii necesari.

Nu este posibil
si devenim „doctori66

in toatei
„Tendința de a iniția cercetări în toate 

domeniile și în cît mai multe direcții 
din cadrul acestora — se menționează, 
printre altele. în referatul prezentat spe
cialiștilor la dezbatere — a determinat 
o dispersare a tematicii pe un front prea 
larg. De aici a rezultat imposibilitatea 
acoperirii cu cadre calificate și cu un 
arsenal tehnic corespunzător, ceea ce a 
afectat gradul de aprofundare și nivelul 
științific al lucrărilor executate. în spe
cial în domeniile moderne ale biologiei : 
genetica, biologia moleculară, biofizica". 
Abordarea unui număr excesiv de mare 
de teme de către colectivele de cercetare 
din cadrul Academiei se pare că a blocat 
uneori într-o bună măsură, capacitatea 
acestora de a adînci și elucida proble
mele impuse de o etapă sau alta. 

în legătură cu multiplele utilizări în me
dicina umană pe care le asigură în pre
zent o disciplină tînără, cum este gene
tica moleculară, dr. F. Izvoreanu propu
nea: „Plecînd de la constatarea că în 
populația unei țări, anumite perturbatii e- 
reditare (de pildă, dismetaboliile ereditare 
transmisibile) capătă, pe zi ce trece, o 
frecventă tot mai mare, consider ne
cesar ca cercetările fundamentale și apli
cative din domeniul geneticii să tindă 
organizat și convergent spre elucidarea 
etiologiei acestor malformații, în vederea 
stabilirii posibilităților și metodelor de 
prevenire a lor".

S-au făcut remarci critice șl în legă
tură cu modul defectuos în care sînt sus
ținute la nivel fundamental eforturile 
unor specialiști angrenați în cercetări de 
nivel aplicativ, menite să rezolve unele 
cerințe practice importante. A reieșit 
chiar că sînt situații cînd cercetătorii din 
sfera aplicativă sînt împinși, tocmai din 
această cauză, spre un practicism îngust. 
Este o idee exprimată și ilustrată și de 
prof. univ. Gh. Lupașcu, de Ia Facultatea 
de biologie din Capitală: „Atunci cînd 
ne-am propus să eradicăm malaria, am 
beneficiat nu numai de „arma" in
secticidelor, dar și de rezultatele de 
nivel fundamental asupra anofelismu- 
lui\ în țara noastră, obținute prin 
cercetările școlii științifice conduse de 
profesorul Zotta. Ulterior, Ministerul Să
nătății a încercat o extindere a aplicației 
acestei metode, dar fără să asigure și 
cercetările de rigoare, ceea ce a dus nu 
numai la compromiterea unei idei știin
țifice, dar și la irosirea inutilă de fon
duri. A întemeia cercetările aplicative și 
utilizările efective pe o cercetare de ni
vel fundamental cît mai complexă este o 
cerință inevitabilă, mai ales astăzi, cînd 
necesitățile trebuie să fie soluționate nu 
numai rapid, dar și sigur.

Un alt exemplu, amenajarea sistemu
lui hidroenergetic 
Porțile de Fier 
multiple fronturi 
utile și pentru 
tele, apariția lacului de baraj va in
fluența inevitabil o anumită specie de 
viețuitoare parazite (simunidele). Nor
mal este ca cercetarea să știe din timp 
ce caracter va avea această influentă : 
va duce la dezvoltarea sau la diminua
rea acestei specii, extrem de păgubitoare 
pentru zootehnie. Un alt aspect în legă
tură cu care apar unele fenomene de 
practicism îngust și în care se simte im
perios nevoia unor cercetări de nivel aca
demic. Cauzele apariției unor feno
mene de rezistentă a anofelului la in- 
tecticide (dieldrin) pot fi puse, de pildă, 
pe seama utilizării în agricultură a altei 
substanțe (aldrina), cum se bănuiește nu
mai, în momentul de față

și de navigație de la 
deschide în prezent 
de lucru interesante, 
biologi: printre al-

în viitor o astfel de si- 
din domeniile aplicative

Ca să se evite 
tuație. într-unul 
de bază ale cercetării biologice — agri
cultura — dr. ing. N. Hurduc, de la Insti
tutul de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice — Fundulea (București), a tinut 
să menționeze cîteva preocupări strin
gente : „Perioada actuală de dezvoltare 
a biologiei este considerată „perioada 
biologiei moleculare" — știintă de grani
ță care intervine strălucit și eficient în 
problemele autoreproducerii. autoreglării 
și dezvoltării dirijate, pe bază de pro
gram. a sistemelor vii. Cercetările ini
țiate la noi. în acest domeniu, trebuie să 
fie amplificate — ca si cele de biochimie, 
în general — deoarece rezultatele lor stau 
la baza multor ramuri vechi și noi ale 
științei și practicii. Pe această cale, se 

vor putea împinge spre verificare, fina
lizare și aplicație o serie de ipoteze din 
diferite sectoare ale cercetării biologice, 
care tind să devină subiecte de discuții 
interminabile între specialiști.

Pentru fiziologia vegetală, în particu
lar, vom realiza pe această cale obiec
tive de deosebită însemnătate economică, 
strîns legate de sarcinile chimizării și 
extinderii irigațiilor în agricultură, cum 
sînt cele privind elaborarea unor sis
teme tehnologice optimizate de dirijare a 
creșterii și dezvoltării plantelor. Tot atît 
de importante sînt și implicațiile unor 
astfel de cercetări în fundamentarea 
științifică a ameliorării plantelor. Sînt as
pecte pe care noi (cei de la nivel de
partamental — s.n.). care avem obiective 
legate de sarcini concrete, nu le putem 
aborda, dar de rezultatele cărora avem 
mare nevoie în prezent.

Valorificarea și pe această linie a po
tențialului de creație științifică al spe
cialiștilor care lucrează în învătămînt se 
impune cu și mai multă acuitate în con
dițiile tării noastre, unde numărul gene
ral de cadre cu o pregătire corespunză
toare în acest domeniu este încă insu
ficient. De asemenea. în timp ce pe plan 
mondial se constată că studiul proble
melor biologiei atrage atentia celor mai 
de seamă reprezentanți ai științelor exac
te — matematicieni, fizicieni, chimiști — 
Ia noi acest lucru nu se prea întîmplă".

Indiscutabil, prin raționalizarea pro
gramului de activitate al unității științi
fice, eșalonarea judicioasă a temelor și 
abordarea lor într-o pondere rezonabilă 
se va crea mai mult timp și pentru 
adîncirea cercetărilor, pentru definitiva
rea mai grabnică a soluțiilor. Implicit, se 
va putea acorda o mai mare atenție con
cretizării, valorificării practice a rezul
tatelor. în legătură cu posibilitatea de a 
se dezvolta preocupările cercetătorilor 
pentru finalizarea soluțiilor, s-au emis, 
în cadrul dezbaterii, mai multe idei si 
propuneri. Redăm, pe scurt, cîteva din
tre ele :

Acad. Ștefan Milcu — vicepreședinte al 
Academiei: „Cercetarea fundamentală 
se poate valorifica în altă cercetare fun
damentală. sau poate deschide o nouă 
serie de cercetări care, la rîndul lor. au 
sau pot avea aplicații practice. Expe
riența arată că trecerea în practică 
necesită intervenția unor factori sociali, 
dependenți. la rîndul lor. de epoca si 
de nivelul de dezvoltare economică și in
dustrială. Se valorifică ceea ce este po
sibil și necesar, din potențialul teoretic 
infinit al investigației fundamentale.

Reflectînd una dintre principalele com
ponente sociale ale științei, valorificarea 
rezultatelor este un proces în care rea
lizatorul este numai unul dintre parte
neri. Această relație a fost deseori mi
nimalizată sau ignorată, punîndu-se 
accentul pe răspunderea exclusivă a cer
cetătorilor 
Experiența 
în această 
organizării ___ _______ _ ___
potențialului aplicativ, în afara oricărei 
intervenții a omului de știintă. Se știe că 
sînt țări care au dispecerate ale aplica
ției potențiale a cercetărilor științifice".

Acad. Emil Pop — președintele Secției 
de științe biologice a Academiei : „Ar fi 
necesar ca la orice problemă aplicativă 
biologică să se ia în discuție și cerce
tarea fundamentală ce trebuie efectuată 
pentru a-i construi un fundament sigur, 
situație valabilă pentru toate institutele 
de cercetare (subl. ns.). Din discuțiile 
purtate a reieșit că. de fapt, rezultatele 
cercetărilor fundamentale și fundamen
tal orientate au două etape în valorifi
carea lor : prima — valorificarea directă 
în practică a unora — și o alta, interme
diară, de aplicare în practidă a unor re
zultate prin unitățile de cercetare de
partamentale. laboratoare uzinale, sta
țiuni experimentale etc".

Acad. Nicolae Sălăgeanu, Institutul de 
biologie „Traian Săvulescu" : „Este bine 
ca rezultatele' cercetărilor biologilor în 
genere, ale fiziologilor în special, să fie 
predate institutelor de cercetare depar
tamentale. Acestea să le supună unor noi 
verificări. în vederea introducerii lor în 
producție".

Dr. Hamar Martin — Institutul centra] 
de cercetări agricole. „După părerea mea. 
cercetarea fundamentală si cea aplicativă 
trebuie să meargă împreună în etapa ac
tuală. orice denumire ar avea instituția 
respectivă și în cadrul ox-icărui departa
ment sau sistem s-ar afla". Idee subli
niată și de referat de altfel.

pentru aplicarea în producție, 
țărilor care ne-au precedat 
operațiune arată importanta 
unor servicii de apreciere a

Resurse nevalorificate
în perimetrul

colaborării

I

Pentru că, în legătură cu acest aspect, 
referatul enumera un număr mai mare 
de aspecte deficitare, le vom rezuma pe 
scurt:

— insuficienta preocupare a unităților 
de cercetare pentru colaborarea și coope
rarea între ele, cu toate că în unele cazuri 
conducerea administrativă și tematică a 
fost asigurată de aceleași cadre științifice;

— inexistenta unei colaborări mai or
ganizate între unitățile cu profil biologic 
din Academie și colectivele catedrelor sau 
institutelor departamentale cu profil si
milar ;

— lipsa de preocupare activă pentru 
comunicarea rezultatelor științifice uni
tăților departamentale și producției ; deși 
axată mai mult pe probleme fundamen
tale. cercetarea biologică din Academie 
ar fi putut asigura, într-o proporție de 
20—30 la sută din volumul ei. direcțiile 
de cercetare aplicativă ; valorificarea re
zultatelor n-a fost urmărită suficient nici 
în institutele departamentale, nici în sec
toarele productive.

în legătură cu unele cauze care au dus 
la această situație, în referat se menționa 
de asemenea : „După părerea noastră, în 
cadrul coordonării efectuate de C.N.C.S., 
ar trebui să se reconsidere actuala cla
sificare a ramurilor de știintă, așa încît 
cercetarea biologică să figureze distinct, 
ca grupă separată, și nu numai cu apar
tenență la științele agricole sau medicale. 
O impune însuși caracterul complex al 
acestor cercetări, ce pot servi astăzi nu 
numai medicinei sau agriculturii, ci și 
tehnicii și industriei. Tot în această di
recție, Prezidiul Academiei și rectoratele 
universităților ar trebui să organizeze 
cel puțin o dată pe an, pe domenii de spe
cialitate. întîlniri ale cercetătorilor bio
logi cu specialiști ai diverselor departa
mente și reprezentanți ai unor științe de 
graniță, pentru informarea și discutarea 
în comun a direcțiilor de cercetare, a 
problemelor în curs de rezolvare. în ve
derea obținerii unei eficiente științifice 
și economice maxime".

Subliniind necesitatea șl însemnătatea 
deosebită pe care o au colaborările largi, 
multilaterale, prof. univ. Popescu Zeletin, 
membru corespondent al Academiei, a a- 
tras atenția asupra faptului că „numărul 
colaboratorilor și durata cercetărilor sînt 
determinate de caracterul și complexita
tea problemelor. Unele colective de cer
cetare. bine constituite și conduse, au 
efectuat studii finalizate în importante 
opere de sinteză (cercetările de ecologie 
marină, cele de ecologie referitoare la 
podișul Babadag). Nu la fel s-au petrecut 
lucrurile în unele sectoare ale geobota- 
nicii și geneticii, unde lipsa de colabo
rare — determinată. în cele mai multe 
cazuri, de orientări teoretice divergente 
— a frînat cercetarea, finalizarea ei. în

Desigur, cu prilejul acestei dezbateri Desigur, cu prilejul acestei dezbateri s-a emis un fond de idei și observații critice 
cu mult mai bogat. Rigorile spațiului ne-au determinat să cuprindem în pagina de față 
numai o parte dintre ele. Credem că rezultatele acestor confruntări de opinii creează 
o bază de cunoaștere adîncită a, aspectelor importante — științifice și organizatorice 
— pe care le oferă, în prezent, cercetarea noastră din sfera biologiei. Aceasta prezintă 
o importanță cu atît mai mare cu cît recentele Teze ale C.C. al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea al partidului și Proiectul Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. privind 
planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980 subliniază nevoia orientării cu precădere a potențialului 
nostru științific spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, 
de dezvoltarea industriei și agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei.

Credem, de asemenea, că prezența în mai mare măsură, în viitor, și a „punctului 
de vedere" al producției, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, în cadrul 
unor astfel de dezbateri, ar avea menirea să adîncească analiza diverselor situații, 
să întărească preocupările pentru depistarea căilor celor mai potrivite de remediere a 
deficiențelor. Oricum, forurile de conducere din unitățile de cercetare biologică și d'n 
cele învecinate, ministerele și forurile științifice coordonatoare vor găsi în materia
lele dezbaterii numeroase observații și sugestii, unele dintre ele extrem de utile 
pentru perfecționarea și creșterea eficacității cercetării din acest însemnat sector al 
științei naționale.

0R

acelașî timp, în vederea creării unui teren 
propice pentru cooperări eficiente, se pro
pune „înlocuirea actualelor sectoare de 
cercetare prin colective pe teme sau pro
bleme, constituite pe durata acestora. 
Suprimînd această verigă intermediară 
fără funcție, se întăresc disciplina și 
responsabilitatea în munca cercetători
lor.

O altă propunere se referă la nevoia 
reglementării colaborărilor interinstitu- 
ționale, prin convenții și contracte bila
terale. atît în cazul cercetărilor propriu- 
zise, cît și în cel al preluării rezultatelor 
acestora de către unități de cercetare, 
proiectare, producție. Lipsa unor regle
mentări — simțită mai ales în ultimii 
ani și, deosebit de pregnant, în ultimele 
luni — face, de pildă, ca cercetările să 
nu se poată dezvolta conform cererii 
beneficiarului, chiar dacă acesta le finan
țează, deoarece ele sînt limitate la fon
durile bugetare puse la dispoziție de insti
tuția tutelară a institutului respectiv".

Prof. univ. Traian Stefureac, de la 
Facultatea de biologie din București, sub
linia rolul important al întîlnirilor directe 
dintre specialiști, exemplificînd cu studiile 
asupra florei și vegetației de la Porțile 
de Fier, ale căror rezultate din ultima 
vreme vor fi comunicate de colaboratorii 
botaniști la apropiatul Simpozion de bio
logie „Porțile de Fier". în acest mod, 
specialiștii din domeniul respectiv vor 
lua cunoștință operativ de numeroasele 
elemente noi pentru flora tării, și unele 
pentru știință în general, ce s-au obtinut.

Cercetătorul Nicolae Doniță, de la In
stitutul de biologie „Traian Săvulescu", 
atrăgea atenția asupra necesității de a 
se aborda în mai mare măsură teme ce 
presupun o largă colaborare, printre care 
amintim pe cele legate de conservarea 
naturii — operațiune vitală pentru dez
voltarea viitoare — cu implicații îi 
tejarea mediului de viață al omu' 
în faptul că resursele naturale sînt 
fi exploatate de omenire. „Prin i . 
ei, această temă foarte complexă 
pune colaborarea a foarte multe 
pline din sfera botanicii, zoologie: 
logiei, microbiologiei. în plus, este 
legată și de domeniile geografiei 
Asemenea tematici nu pot fi luate 
în studiu de către institutele depari 
tale, orientate pe un anume obiet 
logic (pajiști, păduri, ape etc.) și care 
nu pot asigura complexitatea și studiul 
corelat indispensabile. Sub presiunea sar
cinilor urgente, acestea nu se pot angaja 
în asemenea cercetări de anvergură și 
durată, la acest nivel și organizarea co
lectivelor complexe fiind mai dificilă. 
Fără îndoială că o asemenea tematică 
complexă nu poate fi abordată decît cu 
eforturile institutelor Academiei".

Pagină realizată de TEODOR CAZACU
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Tovarășul Emil Bodnaraș 
a primit delegația Procuraturii generale 
t a Republicii Populare Bulgaria

Vicepreședintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, a primit marți di
mineața pe Ivan Vacikov, procurorul 
general al Republicii Populare Bul
garia, care se află în vizită în țara 
noastră, în fruntea unei delegații a 
procuraturii bulgare.

La primire a luat parte Augustin
*

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Procuraturii generale a 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Ivan Vacikov, procuror ge
neral, ambasadorul acestei țări la 
București. Gheorghi Bogdanov, a o- 
ferit marți seara un cocteil în sa
loanele ambasadei. Au participat

Alexa, procurorul general al Repu
blicii Socialiste România.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P Bulgaria la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★

Augustin Alexa, procuror general, 
Emilian Nucescu, președintele Tri
bunalului Suprem. Stelian Staicu. ad
junct al ministrului afacerilor in
terne, Nlcolae Popovici, adjunct al 
ministrului justiției, funcționari su
periori din M.A.E., juriști.

(Agerpres)

Semnarea Acordului privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1989 intre Republica Socialistă 

România și Republica Populară Chineză

Cronica zilei

în urma tratativelor dintre delega
țiile comerciale guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze, desfășura
te într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, Ia 3 iunie s-a 
semnat la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile din
tre cele două țări pe anul 1969.

In baza documentului, volumul 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză va continua 
să crească în anul 1969 față de vo
lumul schimburilor anului precedent.

România va livra în R.P. Chineză 
mașini-unelte, autocamioane și piese 
de schimb pentru acestea, cargouri, 
țevi de oțel, produse petroliere și 
chimice și alte mărfuri.

La rîndul ei, R. P. Chineză va livra'

în România laminate de oțel, mașini- 
unelte, scule, produse minerale și 
chimice, textile, bunuri de consum și 
alte mărfuri.

Din partea română, Acordul a fost 
semnat de Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea chineză de Giou 
Hua-min. adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au fost prezent! Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exteri
or, și Ma Siu-sîn, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Chineze la 
București, precum și membrii celor 
două delegații guvernamentale.

★
în aceeași zi, ministrul Cornel Bur

tică a oferit un dejun în cinstea de
legației guvernamentale a R. P. Chi
neze. (Agerpres)

'Vizitele delegației Sfatului 
popular al orașului Solia
Marți dimineața, delegația Sfatu

lui popular al orașului Sofia, con
dusă de tovarășul Gheorghi Stoi- 
lov. președintele Comitetului exe
cutiv, a făcut o vizită la Consi
liul popular al municipiului Bucu
rești. unde a avut loc o întîlnire 
cu tovarășul Dumitru Popa, pre
ședintele Comitetului executiv, pri
marul general al Capitalei.

La întîlnire au luat parte tov. 
Ion Cosma. prim-vicepreședlnte al 
Comitetului executiv, vicepreședinți 
si alți membri ai Comitetului e- 
xecutiv.

în aceeași zi, membrii delegației 
Sfatului popular al orașului Sofia 
au vizitat cartierul de locuințe Dru
mul Taberei, complexe comerciale și 
de deservire a populației bucurește- 
ne, precum si Muzeul de istorie a 
Capitalei.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București a oferit o 
masă în cinstea oaspeților bulgari.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE
C.A.E.R. PENTRU INDUSTRIA 

PETROLIERĂ Șl A GAZELOR

SPORT
„EUROPENELE" DE BOX-ZIUA A IV-A

Am intrat
De ieri sîntem în pragul semifi

nalelor campionatelor europene. La 5 
dintre categorii — semimuscă, mus
că, cocoș, semiușoară, mijlocie — cu
noaștem numele boxerilor ce-și vor 
împărți între ei medaliile de aur, 
de argint sau de bronz. Fiindcă apro
ximativ un sfert dintre combatanți 
își vor pune pe piepturi medalii (44 
din 180), e normal să limităm impor
tanța locurilor III—IV, rezervîn- 
du-ne timp mai mult de laude pentru 
viitorii campioni și vicecampioni, a- 
dică pentru adevărații finaliști.

Deocamdată, de la gala de ieri 
după-amiază consemnez numele pri
mului candidat la una dintre meda
liile categoriei semimuscă, maghiarul 
Gedo, învingător prin „R.S.C." 
asupra bulgarului Gadjiev. R.S.C., 
această formulă pronunțată pe 
ringul „europenelor", înseamnă 
R.E.F.E.R.E.E, stop, combat, la noi 
traducîndu-se de obicei prin „aban
don dictat de arbitru". Abandon dic-

în „zodia medaliilor"

ALTE REZULTATE 
DE IERI

Categ. semimuscă — Gedd 
(Ungaria) învinge prin rănire, 
în repriza a doua, pe Gadjev 
(Bulgaria) ; Escudero (Spania) 
dispune la puncte de Solomos 
(Grecia) ; Udella (Italia) învin
ge la puncte pe Temei (Turcia) ; 
Categ. semiușoară — Pilicev 
(Bulgaria) întrece la puncte pe 
Harrison (Scoția) ; Petek (Polo
nia) întrece la puncte pe Dun
kel (R.D.G.). Categ. semimijlocie 
— Musalimov (U.R.S.S.) întrece 
la puncte pe Molnar (Austria) ; 
Sandal (Turcia) cîștigă prin a- 
bandon la Kosunen (Finlanda) ; 
Meier (F. F. a Germaniei) în
vinge la puncte pe Fougart 
(Belgia) ; Ikonomatos (Grecia) 
cîștigă prin rănire, în repriza a 
doua, la Downes (Irlanda) ; 
Wolke (R.D.G.) întrece la punc
te pe Ojakula (Iugoslavia). KI- 
riakov (Bulgaria) cîștigă prin 
abandon repriza întîia la Schre- 
gardus (Olanda), Henderson (An
glia) întrece la puncte pe Ruocco 
(Franța). Categ. mijlocie — Ta
rasenkov (U.R.S.S.) învinge prin 
abandon în repriza a treia pe 
Hejduk (Cehoslovacia).

PRIMELE 
SEMIFINALE

(MÎINE SEARĂ, ORA 19)

Categoria semi-muscă : Gedd 
(Ungaria)—Escudero (Spania), 
Udella (Italia)—Rosek (Polo
nia) ; categ. muscă : Novikov 
(U.R.S.S.)—Grasso (Italia), O- 
lech (Polonia)—Ciucă (Roma
nia); categ. cocos : Piner (An
glia)—Dumitrescu (România), 
Dowling (Irlanda)—Cosentino 
(Franța); categ. semi-usoară : 
Cuțov (România)—Lomakin 
(U.R.S.S.). Pilicev (Bulgaria)— 
Petek (Polonia); categ. mijlo
cie : Gheorghiev (Bulgaria)— 
Tarasenkov (U.R.S.S.).

tat fie datorită inferiorității evi
dente a unuia dintre combatanți, fie 
din cauza unui accident care pune 
pe unul dintre cei doi boxeri în 
imposibilitatea de a continua lupta 
fără a se expune la pericole pentru 
sănătate. Așa după cum ne avertiza 
domnul H. R. Banks, arbitrii din 
ring și medicii s-au arătat deosebit 
de intransigenți la această ediție a 
„europenelor", oprind întrecerea la 
cele mai benigne răniri, și în special 
în zona ochilor. Șirul „victimelor" 
este cam lung, dar nu cred că recla- 
mațiile au vreun fundament, dacă 
ne gîndim atent la sănătatea spor
tivilor și la ocrotirea boxului ama
tor ca disciplină sportivă. După cum 
spuneam, șirul celor abandonați de 
către arbitri și de către medicii 
oficiali este lung, printre ei, amin
tesc, aflîndu-se și Antoniu, oprit — 
— și prin urmare declarat învins — 
cu numai 30 de secunde înaintea gon
gului final !

0 veritabilă finală
Scriam înaintea disputării meciului 

Cuțov — Vujin (Iugoslavia) că sor
ții au refuzat categoriei „semiușoa- 
re" o finală de calitate, programînd 
înainte de vreme lupta dintre cei 
doi medaliat! cu bronz la Jocurile 
Olimpice din Mexic. Acum, după a- 
ceastă partidă, pot spune liniștit că 
am asistat la o veritabilă finală, 
atît de frumos și de sportiv apărîn- 
du-și șansele pe ring Cuțov și Vujin. 
Schimburi de lovituri teribile, cro- 
șeuri, upercuturi, lovituri directe, 
presărate cu eschivele .ambilor, au dat 
meciului o notă spectaculară exce
lentă. Juriul a avut o sarcină mai 
grea decît oricînd pentru a sta
bili învingătorul. Pînă la urmă, deci
zia a fost acordată, cu 3—2, lui Cu
țov. însă o remarcă specială se cu
vine și învinsului, acest splendid pu
gilist care se numește Vujin și pe 
care am dori oricînd cu plăcere să-1 
revedem boxînd pe ringurile noas
tre.

Stumpf, un pugilist ineficace
Stumpf s-a comportat ieri pe ring 

așa după cum îl cunoaștem : nici mai 
bine, nici mai rău. O culpă ex
cesivă nu e cazul să-i atribuim. El 
a luptat, a încercat tot ceea ce-i 
stă în putință, însă, repetăm, în ca
drul limitelor lui bine știute. Dacă 
nu folosește alonja de care dispu
ne, dacă uzează rar chiar de lovi
turile preferate, directele, dacă nu 
poate tactic să forțeze decizia în fi
nalul partidei, n-are cum obține, 
în mod regulat, victoria. De altfel, 
Gheorghiev (Bulgaria) nici nu era 
un adversar ușor de învins. Reamin
tesc cititorilor că el l-a întrecut pe 
Chivăr prin k.o., iar pe Olteanu 
prin abandon. Obiectiv vorbind, 
Gheorghiev a fost superior în ring 
și a devenit pe merit semifinalist la 
categoria „mijlocie".

După placul cui ?
Serile pe arena „23 August", parcă 

ar fi sortite furtunii. Aceea declan
șată ieri seara de aplauzele a peste 
șapte mii de spectatori întrecea în 
putere furtunile naturale. Publicul a 
primit cu toată simpatia pe cel doi 
minusculi boxeri, M. Aurel și Rozek, 
urcați pe ring pentru o corectă între
cere sportivă. Și publicul n-a avut 
nimic de reproșat ambilor pugiliști 
în privința calității și sportivității 
luptei. Mihai Aurel și-a surclasat 
de-a dreptul adversarul. în primul

rînd trimițîndu-1 de două ori, cu 
magistrale croșee, la podea ! Fusese 
o repriză cîștigată de Aurel la două 
sau chiar trei puncte diferență. A 
urmat un rund mai echilibrat, to
tuși. cu ușoară superioritate pentru 
reprezentantul nostru. Partea a treia 
a meciului marchează o revenire a 
polonezului, care i-ar fi putut aduce, 
în cel mai bun caz, un punct. Dacă 
facem totalul pe trei runduri rezultă 
o diferență de două puncte în favoa
rea lui Aurel. Iată acum și decizia 
juriului : victorie pentru Rozek, cu 
3—2 ! Doi judecători au dat cîte 
două și trei puncte în plus lui Au
rel, alți trei au indicat meci egal, 
58—58. cu „preferință" pentru Ro
zek. Dincolo de faptul că victoria a 
fost acordată lui Rozek de trei ar
bitri care au indicat meci egal, mă 
întreb după ce criterii au fost învă
țat! judecătorii să contabilizeze punc
tele și totalul lor ?

Ciucă n-are răbdare!
Probabil și sub influenta celor petre

cute anterior. Ciucă și-a pus în func
țiune croșeele necruțătoare, n-a dat 
pic de răgaz lui Warnke și l-a pus 
pe acesta într-o postură de netă in
ferioritate. După ce l-a numărat de 
două ori pe Warnke, arbitrul s-a vă
zut silit să-l abandoneze încă din 
primul rund ! Cred că noi laude cu 
privire la excelenta formă sportivă 
a lui Ciucă sînt de prisos. Să-i aș
teptăm cu încredere viitoarele-i evo
luții pe ring.

Un boxer de clasă
Cine a văzut partida Dumitrescu — 

Fredriksson știe că nu exagerez cînd 
spun despie campionul nostru la 
„cocoș" ’ că este un boxer de clasă 1 
Rar se poate constata la un boxer 
o asemenea creștere ultrarapidă a 
calității luptei sale de la un meci la 
altul. Fără îndoială, îl așteaptă un 
mare viitor pe planul performanței 
sportive. Și chiar dacă nu va realiza 
un rezultat răsunător la actualele 
„europene" — rezerva o am numai 
datorită lipsei de experiență inter
națională — putem fi satisfăcut! și 
pentru felul cum ne-a reprezentat 
pînă acum culorile. Ieri. Dumitrescu 
a învins detașat ne unul dintre cei 
mai buni pugiliști al campionatelor, 
stilistul Fredriksson. Dublînd cu re
gularitate directele de stînga prin cele 
de dreapta și prin upercuturi. Dumi
trescu l-a făcut de două ori knock
down ne suedez I M-a satisfăcut, m-a 
bucurat nespus faptul că. la sfîrșitul 
întilnirii. publicul, după ce l-a a- 
plaudat pe tînărul Dumitrescu, nu 
l-a uitat nici pe acel mare maestru 
al boxului nostru care se numește 
Lucian Popescu.

Victor, iarăși victorie.»
Regret că de fiecare dată meciu

rile lui Victor Silberman sînt pro
gramate pe la sfîrșitul galelor, tîrziu 
în noapte, atunci cînd ești nevoit să 
scrii în fugă. Semimijlociul nostru a 
făcut iarăși o partidă bună în com
pania cehoslovacului Cerny. Acesta 
a recurs probabil la ultima picătură 
de energie pentru a scăpa de o în- 
frîngere înainte de limită. Și isprava 
i-a reușit, deși, la drept vorbind, nu 
înțeleg de ce arbitrul nu s-a hotărît 
pentru „abandonare" după ce a 
efectuat... cea de-a treia numărătoa
re I Victor s-a mulțumit și cu o vic
torie la puncte.

Valeriu MIRONESCU

In „Cupa României", 
manșa a doua

V

a semifinalelor
BUCUREȘTI: STEAUA— 
FARUL
SUCEAVA: CHIMIA— 
DINAMO

Astăzi, la București șl Su
ceava sînt programate meciu- 
rile-retur ale semifinalelor „Cu
pei României" la fotbal. Par
tida cea mai așteptată va fi de
sigur aceea de la București (pe 
stadionul „23 August", începînd 
de la ora 17,30) dintre echipele 
Steaua și Farul. De forțe apro
ximativ egale, cele două forma
ții au aproximativ aceleași șanse 
de a se califica în finala „Cu
pei", mal ales că în primul joc, 
acum o săptămînă la Constanța, 
Farul a cîștigat la limită (3—2).

Deși joacă Ia Suceava, Dina
mo București nu poate pierde 
totuși calificarea în finală ; în 
prima întîlnire cu Chimia Su
ceava, dinamoviștii au jucat de
gajat (poate chiar prea dega
jat...) și au învins, cum de alt
fel era și normal, la un scor 
net : 5—1. Avantajul de patru 
goluri, ca să nu mai vorbim to
tuși de diferența de valoare din
tre echipele respective, dă des
tule temeiuri suporterilor dlna- 
moviști să-și considere echipa 
favorită virtual finalistă a „Cu
pei României".

În cîteva rînduri
ATLETISM. — Cu prilejul unui 

concurs., internațional de atletism dis
putat la Amsterdam, cunoscuta cam
pioană vest-germană Liesel Wesțer- 
mann a cîștigat proba de aruncare a 
discului cu performanta de 60,50 m.

ȘAH. — în prima rundă a turneu
lui de șah de la Ljubljana, marele 
maestru român Florin Gheorghiu, cu 
piesele albe, a remizat în 21 de mu
tări cu marele maestru american 
Byrne. Același rezultat a fost înre
gistrat în partidele Matanovici—Gli- 
gorici, Mușii—Parma, Puc—Forintos.

• După 12 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Luhakovice 
conduce marele maestru sovietic Kor- 
cinoi cu 9,5 puncte, urmat de Keres 
(U.R.S.S.) 9 puncte, Hort (Cehoslo
vacia) 8,5 puncte, Drimer (România) 
7 puncte. In runda a 12-a, Drimer a 
pierdut la austriacul Beni.

• A 18-a partidă a meciului dintre 
marii maeștri sovietici Tigran Petro
sian și Boris Spasski, care-și dispută 
la Moscova titlul mondial de șah, s-a 
încheiat remiză. Scorul este favorabil 
lui Boris Spasski cu 9,5—8,5 puncte. 
Pînă la încheierea meciului au mai 
rămas de jucat 6 partide.

CICLISM. — Etapa a 18-a a Tu
rului ciclist al Italiei (Pavia — Zin- 
gonia, 115 km) a revenit rutierului 
italian Marino Basso, cronometrat cu 
timpul de lh '51’28”.

în clasamentul general, primii zece 
clasați sînt italienii : Felice Gimondi, 
urmat de Zilioli (la 2’13”), Schiavon 
(2’51”), Bitossi (3’13”), Michelotto 
(3’25”) etc.

BASCHET. — Cunoscutul baschet
balist iugoslav Radivoje Korac a în
cetat din viață la spitalul din Sara- 
ievo, unde fusese transportat în 
urma unui grav accident de auto
mobil. Radivoje Korac, în vîrstă de 
30 de ani, de 157 de ori internațio
nal, era considerat ca unul dintre 
cei mai buni jucători de baschet din 
Europa.

★
Acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 

vățămîntului. a plecat marți dimi
neață spre Olanda, unde va face 
o vizită la invitația ministrului în- 
vătămîntului din această tară.

★
La invitația Uniunii Centrale 

Cooperatiste din R.P. Bulgaria, o 
delegație o Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, con
dusă de Constantin Mateescu, pre
ședintele Centrocoop, a plecat marți 
la Sofia.

★
La invitația Camerei de Comerț 

a sosit în Capitală o delegație co
mercială a Consiliului de export 
norvegian, care va face o vizită în 
tara noastră.

în cursul zilei de marți, oaspeții 
norvegieni au avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, Comitetului 
de Stat al Planificării si ai Came
rei de Comerț.

★
Marți a părăsit Capitala, plecînd 

în Portugalia, prof. dr. Petre Van- 
cea. membru corespondent al Aca
demiei. pentru a participa la șe
dința Consiliului european de oftal
mologie, care se va desfășura la 
Lisabona, între 5 și 8 iunie.

*
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Societății de 
Cruce Roșie din R. F. a Germaniei, 
condusă de Walter Bargatzky, pre
ședintele acestei societăți, pentru o 
vizită de schimb de experiență la 
invitația Crucii Roșii Române. .

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Anton 
Moisescu, președintele Crucii Roșii 
Române.

★
Prof. Nicholas Georgescu-Roegen 

de la Departamentul de economie 
al Universității „Vanderbilt" din 
Nashville (S.U.A.), care ne vizi
tează tara, a prezentat marți di
mineața. în aula Academiei, con
ferința cu tema: „Economia de 
producție". Oaspetele a fost pre
zentat asistentei — alcătuită din 
academicieni, profesori universitari, 
cercetători științifici, economiști — 
de acad. Vasile Malinschi. pre
ședintele secției de științe econo
mice și cercetări sociologice a A- 
cademiel.

★
La Muzeul etnografic din O- 

răștie s-a deschis o expoziție cu 
lucrări ale pictorului Walter Wid- 
man. care s-a născut si a trăit 
pe aceste meleaguri. Exponatele 
ilustrează activitatea pictorului din 
mai bine de sase decenii.

★
Ansamblul artistic militar din 

Bratislava a prezentat marți seara, 
în sala Teatrului Uniunii Generale 
a Sindicatelor, primul spectacol din 
turneul pe care 11 întreprinde în 
tara noastră. (Agerpres)

SOFIA 3 (Agerpres). — Zilele aces
tea în orașul Varna a avut loc cea 
de-a 28-a ședință a Comisiei perma
nente C.A E.R. pentru industria pe
trolieră și a gazelor. La lucrările 
comisiei au participat delegații ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. : Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și reprezentanți ai 
R.S.F. Iugoslavia.

în calitate de invitat la ședință a 
participat reprezentantul Comisiei E- 
conomice pentru Europa a O.N.U. La 
ședință a fost examinată problema 
sarcinilor care decurg pentru Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru industria 
petrolieră și a gazelor din hotărîrile 
sesiunilor a 22-a, a 23-a (specială) ale 
C.A.E.R., precum și ședințelor a 37-a, 
a 38-a și a 39-a ale Comitetului E- 
xecutiv al C.A.E.R.

Acordînd o importanță deosebită 
hotărîrilor celei de-a 23-a sesiuni 
(speciale) a C.A.E.R. și punîndu-le la 
baza activității sale de viitor, comi
sia a hotărît să elaboreze programul 
de soluționare practică a sarcinilor 
colaborării viitoare a țărilor în do
meniul dezvoltării industriei petro
liere și a gazelor.

Comisia a aprobat raportul ’ cu 
privire la activitatea din anul 1968 
șl la activitatea ei viitoare, a actua

lizat planul de activitate pe anul 
1969 și a examinat unele probleme 
ale progresului tehnico-științific pe 
plan mondial în domeniul industriei 
petroliere și a gazelor, care prezintă 
un interes comun pentru țările mem
bre ale C.A.E.R.

La ședința comisiei au fost exami
nate materialele cu privire la desfă
șurarea și la rezultatele cercetărilor 
tehnico-științifice, la elaborarea reco
mandărilor pentru specializarea pro
ducției produselor petroliere de mic 
tonaj, catalizatorilor întrebuințați în 
industria de prelucrare a petrolului, 
substanțelor adiționale pentru produ
sele petroliere în țările membre ala 
C.A.E.R. după anul 1970 etc. Comisia 
a examinat, de asemenea, problemele 
legate de standardizarea produselor 
petroliere și metodelor de probă, 
proiectarea și amenajarea de rezer
voare pentru țiței și pentru produsa 
petroliere, unificarea și standardiza
rea mijloacelor aplicate în transpor
tul și folosirea gazelor șl la cercetă
rile economice efectuate de țările in
teresate în domeniul folosirii gazelor 
în ramurile principale ale economiei 
naționale a țărilor membre ala 
C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat în 
spiritul prieteniei șl deplinei înțele
geri reciproce.

DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ'

Noi centre de televiziune
în Uniunea Sovie

tică s-au construit în 
ultimul timp noi cen
tre de televiziune în 
diferite orașe : la Taș- 
kent și Frunze, Alma 
Ata, Minsk și Erevan. 
Altele sînt în curs de 
construcție în regiu
nile din Extremul O- 
rient și 
țării.

Potrivit 
blicate în 
tică, noul
televiziune de la Os
tankino de lîngă Mos
cova, considerat unul

din nordul

știrilor pu- 
presa sovie- 
centru de

din cele mai mari din 
Europa, va funcționa 
cu întreaga sa capaci
tate pînă la sfîrșitul 
anului. Avînd un turn 
de emisie înalt de 537 
metri, el va putea 
transmite concomitent 
șase programe, dintre 
care unul în culori. 
Transmisia programe
lor pînă în cele mai 
îndepărtate localități 
din U.R.S.S. este asi
gurată de sateliții arti
ficiali pentru teleco
municații „Molnia" și 
de stațiile de recep
ție „Orbita".

Pentru noul centru 
de televiziune de la 
Kiev a și început con
strucția turnului me
talic în formă de pi
ramidă octogonală, ce 
va avea o înălțime de 
380 metri. La înălți
mea de 200 metri va fi 
amplasată încăperea 
pentru aparatele de e- 
misie, avînd o supra
față utilă de 400 mp. 
în interiorul piramidei 
vor funcționa două as
censoare rapide, unul 
dintre ele putînd urca 
pină la cota 328 m.

CUBA

Nuevitas

La Nuevitas, cel mai 
tînăr centru al indus
triei cubane, a intrat 
în funcțiune primul 
agregat de 60 000 kW 
al centralei termoelec-

tînăr centru
industrial

trice, a cărei construc
ție se apropie de faza 
finală. Termocentrala 
de la Nuevitas furni
zează energie electrică 
zonei industriale din

jurul orașului, respec
tiv fabricii de ciment, 
uzinei de îngrășăminte 
chimice, instalațiilor 
portuare etc.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost răco

roasă cu cerul variabil mal mult no- 
ros în jumătatea de nord a țării. Au 
căzut ploi locale mai ales sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice în nordul Banatului, Transilva
nia și nordul Moldovei. în zona 
muntoasă la peste 2 000 de metri s-a 
semnalat lapovită. Vîntul a suflat 
potrivit cu intensificări locale din 
sectorul nord-vestic. Temperatura 
aerului Ia ora 14 oscila între 8 grade 
la Toplița și 26 grade la Constanta 
și Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 iunie a.c. In țară : Vremea 
se menține răcoroasă șl ușor insta
bilă în prima parte a intervalului, 
apoi se va încălzi treptat. Vor cădea 
averse locale de ploaie. Vînt potrivit 
din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade iar maximele între 16 și 26 
grade. In București: Vremea se men
ține răcoroasă și instabilă în prima 
parte a intervalului, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura staționară la început 
apoi în creștere treptată.

idea- 
dem-

nobilă

CONȘTIINȚEI NOASTRE CIVICE
(Urmare din pag. I)

participînd în chip direct la 
gîndirea și perfectionarea socie
tății noi socialiste, examinînd 
temeiurile și principiile funda
mentale ale politicii tării în 
etapa următoare, omul muncii 
are încă o dată prilejul deosebit 
de a înțelege astfel mai exact 
importanta aportului său indi
vidual în prefacerea modernă 
a tării, de a-și fixa în conștiință 
sensul, necesitatea, temeiul în
suși al îndeplinirii îndatoriri
lor care-i revin la locul de 
muncă. Ințelegînd perspectiva 
măreței noastre opere colective, 
înțelegem mai bine propriul 
nostru destin cetățenesc, rațiu
nile clare ale efortului depus 
de fiecare în parte în dezvol
tarea operei de ansamblu. în 
acest chip, cetățeanul României 
socialiste își îndeplinește nu 
numai cantitativ, prin satisfa
cerea obligațiilor sale profesio
nale la locul de muncă, drep
tul sacru de a contribui la pro
gresul societății ci. în același 
timp, prin participarea la dez
baterea democratică în forumul

obștesc a celor mai importante 
probleme privind direcțiile e- 
sențiale ale activității politice, 
economice si sociale, munca sa 
capătă un înalt si bogat sens 
calitativ.

Dacă astăzi orice om al mun
cii a căpătat sentimentul ple
nar că este cu adevărat stă- 
pîn al destinului său și al des
tinului tării, acest lucru se da- 
toreste. faptului că partidul nos
tru își realizează rolul său de 
conducător în societate ..nu în 
mod declarativ, nu Prin me
tode administrative, de coman
dă, ci prin linia sa ideologică și 
politică, creatoare, marxist-leni- 
nistă. prin activitatea politică 
și organizatorică intensă a or
ganelor si organizațiilor de par
tid în toate. domeniile, prin 
munca desfășurată pentru ridi
carea conștiinței socialiste a 
maselor, prin1 legătura strînsă cu 
clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, cu întregul po
nor".

în acest climat cu adevărat 
creator, scriitorii profund ata
șați politicii partidului, princi-

piilor democrației, ale progre
sului social'; credincioși ' ’ 
lurilor de libertate și 
nitate umană, idealuri 
constituie însăși • esența 
a profesiunii lor umaniste, se 
simt, alături de oricare om al 
muncii din tară, devotați cu 
trup și suflet programului con
ceput și propus de partid. Ideea 
subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu că ..poporul s-a con
vins ,prin propria sa experiență 
că partidul comunist este expo
nentul fidel al intereselor sale 
vitale" are o rezonantă puter
nică în conștiința oricărui om 
de litere. In faptul nobil că po
litica partidului întruchipează 

-\realizarea aspirațiilor și Idealu
rilor națiunii noastre socialiste, 
scriitorii văd garanția fermă a 
propriei lor condiții creatoare, 
temeiul dezvoltării unei lite
raturi adevărate. în consonantă 
cu gîndirea si sensibilitatea e- 
poefi contemporane, cu proce
sul esențial de cunoaștere si în- 
rîurire a spiritului uman, cu ex
primarea liberă si nestînjenită 
a personalității creatoare.

Funeraliile academicianului
Gheorghe Macovei

Marți la amiază au avut loc funera
liile academicianului Gheorghe Ma- 
covei, laureat al Premiului de Stat, 
om de știință emerit, a cărui autori
tate științifică s-a impus, atît în tară 
cit și peste hotare, printr-o prodigi
oasă activitate în domeniul geolo
giei.

în zilele de luni și marți, la Insti
tutul de geologie din Capitală, unde 
a fost depus corpul defunctului, au 
venit pentru a-i aduce un ultim oma
giu numeroși academicieni, profesori 
universitari, cercetători științifici, 
foști colaboratori și studențT. La cata
falc erau depuse coroane de flori din 
partea Prezidiului Academiei, Minis
terului Petrolului, Comitetului de 
Stat al Geologiei. Ministerului învă- 
țămîntului. Ministerului Minelor, So
cietății de științe geologice, a unor 
institute de cercetare și de învăță- 
mînt superior.

La adunarea de doliu, care a avut 
loc marți la amiază, au luat cuvîn- 
tul acad. Sabba Ștefănescu, în nu
mele Prezidiului Academiei si al 
Secției de științe geologice, geofizice 
și geografice, prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, acad. George Murgea-

nu, din partea Comitetului de Stat al 
Geologiei, prof. Dan Rădulescu, din 
partea Institutului geologic, și prof. 
Liviu Constantinescu, membru co
respondent al Academiei, prorector 
al Institutului de petrol, gaze și geo
logie. care au evocat personalitatea 
remarcabilă a academicianului 
Gheorghe Macovei, contribuția sa la 
progresul științelor geologice și al în- 
vățămîntului superior de specialita
te, cît și la rezolvarea unor probleme 
de mare interes pentru economia 
noastră națională. Vorbitorii au sub
liniat. deosebitele sale calități știin
țifice, principialitatea și marea sa 
putere de muncă, prestigiul de care 
s-a bucurat în fața multor generații 
de specialiști.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre cimitirul 
Belu, unde a avut loc înhumarea.

în fața 'criptei deschise, din partea 
primei promoții de student!, prof. 
Ion Huber-Panu. membru corespon
dent al Academiei, și din partea ulti
mei promoții de studenți, A. Butac, 
cercetători principali la Comitetul 
de Stat al Geologiei, au adus un ul
tim omagiu celui dispărut.

(Agerpres)

Vedere din Rostock (R. D. Germanâ)

R. S. F. IUGOSLAVIA

Noutăți din industria
aluminiului

Lîngă Titograd 
(Muntenegru) au fost 
inaugurate lucrările 
de construire a unui 
combinat de aluminiu. 
Primele tone de alu
miniu vor fi produse 
în 1971. Combinatul va 
avea o capacitate a- 
nuală de 200 000 tone

alumină și 50 000 tone 
aluminiu. în cadrul lui 
vor fi construite 28 de 
obiective auxiliare.

Un alt combinat de 
aluminiu, cu o capaci
tate similară, se ridică 
în apropierea orașului 
Mostar din Bosnia și 
Herțegovina. După cum

R. D. VIETNAM

anunță agenția Tanlug, 
în etapa a doua a lu
crărilor de construcție 
a' acestui combinat se 
va da în funcțiune și 
o uzină pentru elec
troliza aluminiului, cu 
o capacitate anuală de 
50 000 de tone.

Pe magistralele feroviare
Pe magistralele fe

roviare ale R. D, Viet
nam au început să cir
cule. potrivit unui gra
fic riguros, trenuri de 
zi, în locul garnituri
lor de tren care se 
deplasau pînă nu de 
mult numai noaptea, 
fără a se ști măcar 
pînă la ce punct vor 
putea ajunge. Au fost 
totodată reintroduse 
liniile de zi la autobu-

zele care leagă cele 
mai importante orașe 
de raipanele mai în
depărtate ale țării. Pe 
drumurile Vietnamu
lui de nord distantele 
se măsoară astăzi din 
nou în kilometri și nu 
în nopți.

La o recentă con
sfătuire a lucrătorilor 
din transporturi, care 
a avut loc la Hanoi,

s-a subliniat că, dato
rită muncii pline de 
abnegație a populației 
din numeroase regiuni 
ale țării, drumurile au 
fost refăcute în scurt 
timp, 
volumul 
rilor a 
stanțial 
de plan. O atenție deo
sebită este acordată 
căilor de comunicație 
din raioanele sătești.

astfel îneît 
transportu- 

depășit sub- 
prevederile



viața internațională______

Atacuri ale forțelor

Guvernul britanic 
a dat publicității o 
Carte Albă în pro
blema rhodesiană 
în care își pre
cizează atitudinea 
față de ultimele 
declarații ale pre
mierului Ian Smith, 
după proclamarea 
constituției rasiste 
în Rhodesia. Cabi
netul britanic res
pinge afirmația lui 
Ian Smith, 
servit ca 
mentare" 
proclamarea
stituției că „partea 
britanică ar fi ri
dicat noi puncte de 
diferență". în e- 
sență este vorba de 
cererea britanică 
în vederea înlătu
rării segregației și 
a acordării de 
drepturi majorității 
populației.

care a 
„argu- 
pentru 

con-

Fotografia redă 
un aspect din 
timpul unei mani
festații care a avut 
loc recent la Lon
dra, împotriva re
gimurilor din Afri
ca de Sud și Rho
desia.

POLONIA

REZULTATELE

PREMIERUL INDIAN
CERE SPRIJINIREA

SECTORULUI DE STAT
DELHI 3 (Agerpres). — Primul 

ministru Indira Gandhi a chemat 
pe membrii partidului Congresul 
Național Indian să respingă atacu
rile patronilor întreprinderilor par
ticulare împotriva sectorului de 
stat, informează agenția Press 
Trust of India. în cuvîntarea ros
tită la un miting în orașul Manali, 
Indira Gandhi a declarat că aceste 
atacuri au ca scop să discrediteze 
activitatea întreprinderilor de stat. 
„De fapt, a spus premierul indian, 
această luptă se duce în folosul 
monopolurilor și al profiturilor rea
lizate de sectorul particular". Vor
bind despre situația economică a 
țării, premierul Indira Gandhi a 
relevat că India a rezolvat nume
roase probleme provocate de seceta 
înregistrată în țară.

Agențiile de presă semnalează noi 
incidente în urma intensificării activi
tății adepților separării regiunii Te- 
lengana de statul indian Andhra Pra
desh. Tulburările au început o dată 
cu declanșarea unei greve în sprijinul 
mișcării separatiste, evoluția situației 
la Havderabad și în alte mari orașe 
reclamînd în cele din urmă interven
ția armatei, care s-a soldat cu morți 
și răniți din rindul manifestanților. In 
același timp, poliția a operat un mare 
număr de arestări în regiunea Telen- 
gana Primul ministru al statului 
Andhra Pradesh a fost chemat de ur
gență la New Delhi unde va avea 
convorbiri cu premierul indian și mi
nistrul de interne asupra situației din 
Telengana.

TEHNICIENI Al FIRMEI E.N.I
CONDAMNAI! LA MOARTE

Vizita în Bulgaria întrevederi

a delegației
->

SOFIA 3 â- Corespondentul A- 
gerpres, Gh? leva, transmite : De
legația de activiști ai Partidului 
Comunist Român condusă de Vasile 
Marin, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R., 
care a făcut o vizită în Bulgaria 
pentru schimb de experiență la 
invitația Partidului Comunist Bul
gar, a fost primită la 3 iunie de 
către Ivan Prîmov, secretar al C.C. 
al P.C.B.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a fost prezent Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României la 
Sofia.

în timpul șederii în Bulgaria de
legația română a vizitat unități a- 
gricole și a avut întîlniri cu condu
cătorii organelor locale de partid 
și de stat din județele Plevna, Lo- 
veci, Sliven, Iambol, Burgas și 
Vama, cu specialiști șl cadre 
conducere.

de

ale delegației

C. C. al U. T. C.

/n Norvegia

patriotice sud-vietnameze ALEGERILOR PENTRU
DE AUTORITĂȚILE BIAFREZE

SAIGON 3 (Agerpres). — In zo
rii zilei de marți, unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au atacat cu 
rachete cartierul general al primei 
divizii a cavaleriei americane de 
la Binh Duong, la 55 kilometri de 
Saigon — relatează corespondentul 
agenției France Presse. Totodată, 
o poziție fortificată a pușcașilor 
marini americani, situată la apro
ximativ 53 kilometri de fosta ca
pitală imperială, Hue, a fost supusă 
unui bombardament cu mortiere 
de către patrioți.

Lupte grele între forțele patrio
tice și unități militare americane 
au avut loc și în apropiere de 
Bong Do (la circa 90 kilometri de 
Saigon) și la 80 kilometri nord- 
vest de capitala sud-vietnameză. 
In cursul luptelor, care au durat 
mai multe ore, au intervenit aviația 
și artileria S.U.A. Ambele părți 
au suferit pierderi.

Luni noaptea și marți dimineața 
bombardierele gigantice americane 
de tip „B-52" au efectuat din nou 
raiduri în regiunea Saigonului și 
în zona platourilor înalte, mai ales 
în provincia Kontum.

secretarul de stat, William Rogers, a 
prezentat un raport asupra recentei 
sale călătorii în Asia de sud-est și 
Orientul Mijlociu.

SEIM ȘI CONSILIILE
POPULARE

★

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a părăsit marți Washingtonul înce- 
pînd o călătorie de o săptămînă în 
cursul căreia se va întîlni Ia 8 iunie 
pe Insula Midway din Pacific cu 
președintele regimului saigonez, 
Nguyen Van Thieu.

înainte de a părăsi capitala fede
rală, Nixon a participat la reuniunea 
comună a Consiliului national al 
securității și a membrilor guvernu
lui. consacrată. în principal, exami
nării situației din Vietnam. în cursul 
reuniunii — a doua de acest fel de la 
instalarea lui Nixon la Casa Albă —

în cursul lunii mai, forțele 
patriotice sud-vietnameze au 
scos din luptă 65 000 de militari 
americani și saigonezi și au 
distrus 600 de avioane și 1100 
de vehicule, se arată într-un co
municat dat publicității de Co
mandamentul forțelor F.N.E. șl 
difuzat de agenția „Eliberarea". 
Potrivit comunicatului, detașa
mentele F.N.E. au atacat în a- 
ceastă perioadă 57 de baze și 
cartiere generale, 41 de aero
dromuri, 25 de complexe logis
tice și alte obiective americano- 
saigoneze.

VARȘOVIA 3 — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Comisia electorală de stat a R. P. 
Polone a dat publicității un comuni
cat în care se fac cunoscute rezul
tatele alegerilor de deputați în Seim 
și consiliile populare desfășurate la 
1 iunie. în comunicat se arată că la 
alegeri au participat 97,61 la sută 
din cetățenii înscriși pe listele elec
torale. care au ales 460 de deputați 
în Seim și 165 725 de deputați în 
consiliile populare. Pentru candidații 
înscriși pe listele Frontului Unității 
Poporului au votat 20 473114 alegă
tori, adică 99,22 la sută din numă
rul voturilor valabile.

GENEVA 3 (Agerpres). — Con
damnarea la moarte a celor 18 teh
nicieni petroliști de la Compania ita
liană E.N.I., sub acuzația de a fi 
participat la operațiunile de război 
alături de forțele federale nigeriene, 
a provocat o vie emoție atît la Roma 
cîtșiînalte capitale vest-europene. 
Guvernul italian a anunțat că a luat 
măsuri urgente pentru salvarea vieții 
celor 18 prizonieri, dintre care 14 
sînt cetățeni italieni. Un comuni
cat al Ministerului de Externe al 
Italiei arată că în cadrul unei întîl- 
niri între primul ministru, Mariano 
Rumor, și ministrul de externe, Pie
tro Nenni, a fost analizată situația 
creată în urma acestei hotărîri a ofi
cialităților biafreze. Cancelarul Re
publicii Federale a Germaniei, Kurt 
Georg Kiesinger, l-a solicitat pe îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, pre
ședinte al Comitetului Consultativ al 
Organizației Unității Africane, să in
tervină pentru eliberarea persoanelor 
condamnate la moarte, dintre care 
trei sînt cetățeni vest-germani. în-

tr-o declarație publicată la Roma, 
compania italiană de hidrocarburi 
E.N.I. a respins acuzațiile oficialită
ților biafreze, potrivit cărora cetățe
nii Italieni uciși sau capturați în re
giunea Okpai ar fi luptat alături de 
trupele federale.

*
Marcel Naville, președintele Comi

tetului International al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.), a adresat generalului O- 
jukwu, șeful statului biafrez. un 
„apel urgent" în legătură cu soarta 
celor 18 deținuți provenind din di
ferite țări vest-europene, condam
nați recent la moarte în Biafra. în 
apel se cere generalului Ojukwu să 
ia măsurile necesare în vederea sal
vării vieții acestora. în conformitate 
cu Convenția de la Geneva cu pri
vire la protecția civililor în timp de 
război. Marcel Naville a solicitat, de 
asemenea, autorizația ca reprezen
tanți al C.I.C.R. să viziteze pe deți
nuți.

BONN 3 (Agerpres). — Marți, 3 
Iunie, primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, 
George Macovescu. a ținut o confe
rință la Bonn, sub auspiciile socie
tății de politică externă, despre „li
nele aspecte ale politicii externe a 
Republicii Socialiste România^

în cursul aceleiași zile, George 
Macovescu, însoțit de ambasadorul 
român la Bonn, Constantin Oancea, 
a fost primit de Josef Strauss, mi
nistrul federal al finanțelor, Carlo 
Schmidt, ministrul federal pentru 
problemele Bundesratului șl landu
rilor, Hermann Hoecherl, ministrul 
federal pentru alimentație, agricul
tură și silvicultură, precum și de 
Ferdinand Duckwitz, secretar de stat 
în M.A.E. al R.F. a Germaniei.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte privind relațiile bila
terale șl probleme internaționale de 
interes comun.

OSLO 3
Ion Iliesct
al U.T.C., - *7
mele tiner
Norvegia î ■
a C.C. al . 7'„ > ■•
ziua de 2 1 . mg :
nistrul afac
giei, cu care a avut o convorbire 
cordială. Guvernul norvegian a o- 
ferit un dejun în cinstea ministru
lui pentru problemele tineretului, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Ion Iliescu, la care a participat, din 
partea guvernului, ministrul mun
cii și al organizării municipale — 
S. Seip. în cursul aceleiași zile, 
delegația C.C. al U.T.C. a avut în
trevederi și discuții cu conducerile 
organizației tineretului comunist 
și Uniunii Tineretului Social-De
mocrat In seara zilei de 2 iunie, 
ambasadorul României la Oslo, 
Eduard Mezlncescu, a oferit un 
cocteil, la care au participat se
cretarul general al M.A.E. norve
gian, Thore Boye, reprezentanți 
ai diferitelor organizații de tine
ret din Norvegia, ziariști etc.

J. FOCK LA FRAGA
PRAGA 3 (Agerpres). — La in

vitația președintelui Guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace, Ol- 
drich Cernlk, marți a sosit la Praga, 
într-o vizită de prietenie, JenS 
Fock, președintele Guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, transmite agenția C.T.K.

FRANȚA»

la candidatură
PARIS 3 (Agerpres). — Alain 

Poher, președintele interimar al 
Franței a organizat marți după- 
amiază o conferință de presă, cea 
de-a treia de la depunerea ofi
cială a candidaturii sale pentru 
Elysâe, în cadrul căreia a făcut 
cunoscut că, deși a obținut nu
mai 23,38 la sută din voturi la 
primul tur de scrutin, nu inten
ționează să renunțe la candida
tura sa pentru cel de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor pre
zidențiale la 15 iunie. El a de
clarat că tactica sa electorală 
pentru cel de-al doilea tur de 
scrutin va avea ca temă prin
cipală „afirmarea necesității unei 
schimbări politice Franța.

Puternice manifestații au în
trerupt duminică vizita lui Nel
son Rockefeller. Așa cum o lăsa 
să se prevadă evoluția eveni
mentelor, a doua etapă a călă
toriei pe care guvernatorul din 
New York o face din însărcina
rea președintelui S.U.A. prin ță
rile Americii Latine a fost și 
mai accidentată decît prima. în 
Columbia, protestele populare 
contra prezenței lui Rockefeller 
au căpătat forma unor demon
strații de proporții fără prece
dent în ultimii cinci ani. Atît 
în capitală, cit și în orașele Ba- 
ranquilla și Medelin străzile s-au 
transformat în veritabile teatre 
de bătălie între manifestanți și 
forțele de poliție, soldîndu-se cu 
un bilanț de 42 de răniți și un 
mort. în Ecuador situația s-a re
petat, cu deosebirea că au fost u- 
cise șapte persoane. în Bolivia, 
manifestanții, incluzînd studenți, 
muncitori și reprezentanți ai 
partidelor de opoziție, au orga
nizat un gigantic „marș anti- 
imperialist", anihilînd practic 
toate încercările forțelor de or
dine de a controla situația. Ca 
urmare, în loc de două zile, cit 
se prevăzuse, oaspetele a putut 
rămîne în. această țară numai 
trei ore și fără să iasă din in
cinta aeroportului.

în timp ce se afla, duminică, 
la Trinidad-Tobago (țară nelati- 
no-americană, dar membră a 
O.S.A. și unica pînă acum unde 
vizitatorul s-a bucurat de re
lativa liniște). Rockefeller a fost 
înștiințat de hotărîrea președin
telui Venezuelei, Rafael Caldera, 
de a-i amîna vizita la Caracas 
care urma să înceapă luni. Co
municatul difuzat presei de gu
vernul venezuelean afirmă că 
decizia a fost adoptată „avîn- 
du-se în vedere climatul de agi
tație din țară, care face impo
sibilă vizita emisarului special al 
președintelui Nixon". Hotărîrea 
a fost luată după ce la Puerto 
Cabello, la 215 kilometri de ca-

pitală, s-au înregistrat grave 
incidente, iar la Caracas se pre
găteau, în întîmpinarea oaspete
lui, violente demonstrații anti- 
americane. O serie de grupări 
politice și organizații obștești (in
clusiv organizația de tineret a 
partidului de guvernămînt so- 
cial-creștin) îl declaraseră pe 
oaspete, cu anticipație, „per
sona non grata".

Venezuela este a doua țară

(

agențiile de presă transmit
Ambasadorul R.A.U. la 

Amman, Osman Nouri, a declarat 
în capitala egipteană că disputa ira- 
kiano-iraniană declanșată în legătură 
cu navigația în estuarul Shat Al Arab 
va fi soluționată pe cale pașnică în 
următoarele zile. Nouri a sosit la Cairo 
pentru a informa oficialitățile egiptene 
asupra rezultatelor acțiunii de mediere 
întreprinse de regele Hussein al Iorda
niei pe lîngă șahinșahul Iranului.

In cinstea celei de-a 20-a 
aniversări a R. D. Germane, 
în orașul vest-german Offenbach s-a 
deschis expoziția intitulată „Vecina 
noastră R.D.G. — bilanț după 9 000 
de zile“, organizată de Uniunea Ger-

ționeze altfel față de vizită, după 
ce exproprierea legitimă a bunu
rilor lui „International Petro
leum Company"" (subsidiara lui 
„Standard Oil"') a declanșat un 
șir de presiuni și amenințări din 
partea S.U.A., inclusiv sub for
ma atentării la suveranitatea na
țională. în Venezuela, pe lîngă 
faptul că „Standard Oii" este 
principalul responsabil de ex
ploatarea inechitabilă a celei mai

TURNEU
RATAT
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

care închide oficial porțile în 
fața emisarului nord-american. 
Cu cîteva zile mai înainte, gu
vernul Peruvian, în decizia că
ruia cîntăreau în primul rind 
diferendele economice și politi
ce acute cu S.U.A., declara vi
zita „nedorită". Atît în primul 
cit și în al doilea caz e vorba 
de țări unde numele Rockefeller 
trezește oprobriu, fiind, după 
cum se știe, legat intim de ma
rele trust petrolier „Standard 
Oil of New Jersey". Cu greu s-ar 
fi putut aștepta ca Peru să reac-

însemnate bogății a țării,
Rockefeller dispune și de alte ' 
diverse proprietăți, între care o 
mare rețea de firme comer
ciale.

Față de protestele cauzate, în
deosebi la nivel popular, dar și 
oficial, conținutul- propriu-zis al 
vizitei, acela de a recolta păre
rile și sugestiile latino-america- 
nilor în vederea unei pretinse re
novări a politicii S.V.A. in emis
feră, trece pe planul al doilea. 
In capitalele unde emisarul a 
reușit să se oprească a avut de

mană a Păcii. Expoziția înfățișează 
diferite aspecte ale vieții din R. D. 
Germană.

Marți, la ambasada ro
mână din Varșovia, a iost 
organizată o conferință de 
presă consacrată participării Româ
niei la ediția din acest an a Tîrgului 
internațional de la Poznan. S-a subli
niat cu acest prilej colaborarea fruc
tuoasă a României cu țările socialiste, 
printre care și cu Polonia, relevîndu-se 
totodată ritmul ascendent de creștere 
a schimburilor comerciale' dintre cele 
două țări.

La Hiena s-a anunțat 
la 6 iunie va pleca la Paris, într-o 
vizită oficială, ministrul coordonării al 
Greciei, Nicolas Makarezos. în capitala 
Greciei se apreciază că vizita lui Ma
karezos în capitala Franței are ca scop 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări nu numai pe plan economic dar 
și militar.

auzit repetîndu-se invariabil ne
mulțumirile față de actuala și 
tradiționala politică a S.U.A. La 
Bogota, Quito și capitala bolivia- 
nă, guvernanții au insistat asu
pra unor lucruri care nu sînt de 
mult o noutate. Mai întîi asu
pra necesității de a se reformula 
condițiile comerțului cu S.U.A. 
în sensul îmbunătățirii și stabili
zării prețurilor la produsele de 
export. Un al doilea punct im
portant se referă la îmblînzirea 
condițiilor draconice de credit la 
care sînt supuși partenerii sud- 
americani și care contribuie ma
siv la paralizarea eforturilor lor 
de dezvoltare economică.

Totuși, ceea ce emisarul S.U.A. 
a avut de auzit mai limpede în 
toate aceste țări a fost clasica 
invitație „GO HOME"" (pronun
țată și scrisă în englezește), ex
presie a sentimentelor antiimpe- 
rialiste ale popoarelor respective, 
a neîncrederii în promisiunile 
Washingtonului de „renovare", 
devenite și ele clasice — doar 
ca promisiuni. Vădit iritat de 
înștiințarea guvernului venezue- 
lean, Rockefeller și-a permis să 
califice manifestațiile de pro
test, care motivau hotărîrea de 
a amina vizita „sine die", drept o 
dovadă a „existenței de elemen
te periculoase în emisferă". în
cercarea de a administra o lec
ție de vigilență guvernului Ve
nezuelan (în contextul unor a- 
precieri ce cad exclusiv în com
petența autorităților unei țări) 
a fost primită cu nemulțumire la 
Caracas.

Părerea dominantă în cercurile 
oficiale de pe continent este că 
pînă acum vizita lui Rockefeller 
a însemnat „un eșec total". Per
spectivele pentru viitoarele două 
etape nu sînt mai promițătoare, 
în afară de agitația prevăzută, 
surse competente informează că 
guvernele argentinean și chi
lian ar putea să ceară și ele sus
pendarea vizitei.

Acord comercial sovieto- 
en^leZ* urma convorbirilor care 
au avut loc la Moscova între Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., și Anthony Crosland, mi
nistrul comerțului al Marii Britanii, 
la 3 iunie a fost semnat acordul co
mercial între cele două țări pe peri
oada 1969—1975. Acordul prevede 
creșterea continuă a schimbului re
ciproc de mărfuri și dezvoltarea unor 
forme noi de colaborare economică 
bilaterală, anunță agenția TASS. în 
ultimii cinci ani comerțul sovieto-bri- 
tanic s-a dublat și a atins în anul 1968 
suma de 260 milioane lire sterline.

Delegația de juriști ro
mâni, condusă de ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, care se află la Sofia 
într-un schimb de experiență, a avut 
marți o întîlnire cu Anghel Velev, pre
ședintele Tribunalului Suprem al R. P. 
Bulgaria. De asemenea, oaspeții ro
mâni s-au întîlnit cu conducerea Con
siliului avocaților. După-amiază, dele
gația română a sosit la Plevna.

Negocierile dintre repre
zentanții guvernului libian 
și ai companiilor petroliere 
Străine s'au încheiat prin realizarea 
unor acorduri care prevăd o creștere 
de la 65 la 75 la sută a redevențelor 
pe care Libia le primește din partea 
companiilor străine pentru terenurile 
petrolifere concesionate acestora.

VVXAA/VVVVVVVVVVV^rfVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAAAA/XA.

Contratorpilorul ameri
can „Frank E. Evans" s-a 
ciocnit cu portavionul aus
tralian „Melbourne" în timPul 
manevrelor navale ale S.E.A.T.O., de
numite „Sea Spirit". în urma ciocnirii, 
care a avut loc la aproximativ 1 200 
kilometri sud-vest de Manila, contra- 
torpilorul american a fost rapt în două. 
Potrivit agenției France Presse, un 
marinar a murit și 57 de marinari sînt 
dați dispăruți.

Consiliul de Securitate 
se va întruni săptămînă viitoare pen
tru a prelungi mandatul forțelor de 
pace ale O.N.U. din Cipru. Acest man
dat expiră la sfîrșitul lunii iunie.

La invitația guvernului 
Republicii Arabe Siria, ott° 
Winzer, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, a sosit la Damasc, la 
3 iunie. Oaspetele va avea convorbiri 
cu personalități siriene în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și cu 
unele probleme ale situației interna
ționale.

Traversarea Atlanticului 
pe un vas construit din 
papirus se desfășoară cu 
SUCCeS se arata într-un mesaj captat 
în localitatea norvegiană Aalesund de 
la Thor Heyerdahl. Vasul „Ra‘‘. pe 
bordul căruia este un echipaj for
mat din șapte membri, se află la 70— 
80 mile sud—sud-est de insula Las 
Palmas. Mesajul informează că starea 
timpului se menține bună, iar mem
brii echipajului sînt într-o excelentă 
dispoziție.

0 delegație din R.P.D. 
Coreeană,în frunte cu Hun Dam> 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, face o vizită în Siria. După 
cum a anunțat postul de radio Da
masc, .la 3 iunie Hun Dam a fost pri
mit de șeful statului, Noureddin El 
Atasi, căruia i-a înmînat un mesaj 
personal al lui Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de miniștri al R.P.D. Co
reene.

In cadrul „Săptămînilor 
festive vieneze", Pe sceua 
Operei de Stat a fost prezentat spec
tacolul „Turandot" de Puccini, avînd 
în rolurile principale pe Hanna Janku, 
de la Teatrul Național din Praga și 
pe tenorul român Ludovic Spiess. 
Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, iar cronicile presei vie
neze de marți sînt unanime în apre
cierea elogioasă a celor doi artiști.

întîlnire între cosmonaufi sovietici și americani la Salonul afcrospujiai ae ia 
Paris

CE HE DESTĂIHUIE „VENUS-5"
MOSCOVA 3 (Ager

pres). — Relatînd re
zultatele obținute prin 
datele transmise de 
stațiile cosmice auto
mate „Venus—5“ și 
„Venus—6“ agenția
TASS arată că în 
atmosfera planetei Ve
nus concentrația 
bioxid de carbon 
de 93—97 la sută, 
ținutul de azot —
la sută, iar cel de o- 
xigen nu depășește 0.4

de 
este 
con- 
2—5

la sută. Măsurătorile 
au demonstrat că la 
nivelul altitudinilor, 
care corespund cu 0,6 
atmosfere terestre, in
tr-un litru 
află 4—11 
vapori de

Stațiile
și „Venus—6“ au coborît 
lin pe suprafața plane
tei la 16 și respectiv 
17 mai 1969. Ele au e- 
fectuat măsurători în 
sectoare ale atmosferei

de volum se 
mililitri de 
apă.
„Venus—5“

Șl „VEMJS-6*
în care temperaturile 
variau între 25 și 320 
grade Celsius, iar pre
siunea atmosferică în
tre 0,5 și 27 atmosfere.

Noile măsurători au 
confirmat cele efectua
te cu ajutorul statici 
automate „Venus—4“, 
care a coborît lin ne 
suprafața planetei Ve
nus la 18 octombrie 
1967. sporind însă con
siderabil precizia de
terminărilor chimice.

Situația din Insula Curacao, posesiune olandeză din Arhipelagul 
Antilelor Mici, continuă să rămînă încordată. în fața pericolului unei greve 
generale, guvernul a acceptat să ducă tratative cu reprezentanții muncitorilor 
în vederea reglementării situației create. Capitala insulei, Willemstad, se află sub 
stare de asediu, toate activitățile fiind paralizate. Sindicatele au adresat un 
apel populației în vederea creării unui guvern interimar, precum și organizarea 
cît mai curînd posibilă de alegeri generale.
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