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ÎNTREGUL PARTID, ÎNTREGUL POPOR 
ÎȘI EXPRIMĂ DEPLINĂ ADEZIUNE 
FAȚĂ DE CONȚINUTUL CUVÎNTĂRII 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, rostită Ta Consfă
tuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, a fost 
primită cu un viu și profund interes în țara noastră. Nenumăratele 
telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R. de către organiza
țiile de partid județene, colectivele din mari întreprinderi, șantiere, 
instituții, unități socialiste din agricultură, scrisorile trimise pe adresa 
redacțiilor de oameni ai muncii, comuniști și nemembri de partid 
— muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, femei, tineri, militari — 

[las sentimentelor întregului nostru popor de totală adeziune 
e poziția adoptată de către delegația P.C.R. în cadrul lucrărilor

consfătuirii, poziție caracterizată prin spirit constructiv, de răspun
dere față de cauza unității țărilor socialiste și mișcării comuniste, 
față de destinele socialismului și păcii.

Intr-o nouă și impresionantă manifestare de unitate în jurul par
tidului și al conducerii sale, poporul sprijină această poziție, 
hotărît să nu-și precupețească eforturile, să acționeze cu toată ener
gia și fermitatea și în viitor pentru desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră, pentru victoria luptei antiimperialiste mondiale, 
pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor care militează în marele front al socia
lismului, progresului și păcii.

fn Editura politica a a pâr ut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea 
internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești —
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CELUI DEAL X-LEA

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Muncă rodnică, avîntată 
pentru Ihdeplinirea 

planului și a angajamentelor
Telegrama colectivului 

uzinei „23 August" 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 

întregul colectiv de muncă al Uzinei 
£23 August" — București au luat cu
rm-' ață cu o deosebită satisfacție și 
F .. hică mîndrie de cuprinsul cuvîn- 
tă'rfi tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, la 
Consfătuirea internațională â partide
lor comuniste și muncitorești de la 
Moscova.

Colectivul nostru dă o înaltă apre
ciere poziției consecvent revoluțio
nare, marxist-leniniste a partidului 
nostru în problemele unității mișcă
rii comuniste și muncitorești — po
ziție care pornește de la faptul că 
ceea ce unește partidele comuniste, 
țările socialiste formează esențialul și 
trebuie să precumpănească asupra 
oricăror deosebiri de păreri și dive'r- 
gențe.

îndepllnindu-și mandatul încredin
țat de partid și popor, delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aduce o contribuție activă 
la desfășurarea lucrărilor, urmărind 
ca această consfătuire să creeze pre
mise pentru depășirea dificultăților 
existente în mișcarea comunistă, pen
tru normalizarea relațiilor dintre par
tidele frățești și întărirea coeziunii 
forțelor antiimperialiste.

Pe baza analizei profunde a vieții 
internaționale, a proceselor dez
voltării sociale, delegația Partidului 
Comunist Român a propus unele îm
bunătățiri la primul capitol al pro
iectului de document prezentat con
sfătuirii pentru a se asigura o re
dare cit mai obiectivă a tabloului 
proceselor mondiale, a nu se crea 
nici impresia de subapreciere, dar 
nici de supraestimare a pericolului 
pe care îl reprezintă încă imperia
lismul.

Partidul nostru a desfășurat și des
fășoară o activitate neobosită pentru

@ poziție profund construc

tivă, de înaltă responsabi

litate internationalists ► '

Miu DOBRESCU
prim-secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

Mulțî comuniști și alți oameni ai 
muncii din Iași ne-au împărtășit cu 
emoție și satisfacție puternica im
presie pe care le-a produs-o cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești. 
Dincolo de marea varietate a pro
blemelor care a reținut în mod deo
sebit atenția fiecăruia, există un as
pect fundamental, un „numitor co
mun" pe care l-au relevat toți : po
ziția constructivă a partidului nos
tru, a delegației sale la consfătuire.

- Intr-adevăr, înaltul sentiment de 
responsabilitate care, asemeni unui 
fir roșu, străbate întreaga activitate 
internațională a partidului nostru, a 

apărarea unității mișcării comuniste 
și muncitorești. împărtășim întru to
tul părerea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că problemele cu 
privire la deosebirile de păreri ce se 
ivesc între țările socialiste se cer 
soluționate pe calea discuțiilor, a 
tratativelor, desfășurate pe bază de 
egalitate, în spiritul stimei și încre
derii reciproce.

Sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, poporul ro
mân a dobîndit mari realizări în 
construirea socialismului, aducîndu-și 
astfel contribuția sa efectivă la în
tărirea sistemului mondial socialist, 
la întărirea influenței socialismului 
în lume.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
întregul colectiv de muncă al Uzinei 
„23 August" își exprimă totala ade
ziune și susțin pe deplin poziția de
legației Partidului Comunist Român, 
în frunte cu secretarul general al 
partidului nostru, care reprezintă 
poziția comuniștilor, a întregului 
nostru popor în problemele mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, în problemele cardinale ale 
contemporaneității.

Colectivul nostru de muncă, aseme
nea întregului popor român, desfă
șoară. cu însuflețire în aceste zile, 
întrecerea în cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
exprimîndu-și astfel, prin fapte, 
simțămintele de dragoste și devota
ment. de încredere nemărginită în 
partid, în înțelepciunea politicii sale, 
hotărîrea fermă de a contribui cu 
întreaga sa energie creatoare, putere 
de muncă, la îndeplinirea sarcinilor 
ce revin uzinei, pentru înfăptuirea 
programului luminos elaborat de 
partid prin documentele supuse dez
baterii Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român.

conducerii sale, caracterizează deo
potrivă în mod pregnant atitudinea 
sa privind pregătirea și desfășurarea 
consfătuirii, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — de la primul 
pînă Ia ultimul ei rînd. Este grăitor, 
însuși faptul că, deși încă de la lan
sarea ideii organizării consfătuirii, 
partidul nostru a arătat că nu sînt 
condițile cele mai favorabile pentru 
ținerea ei, a hotărît totuși să parti
cipe, animat de dorința de a-și aduce 
contribuția activă la crearea premi
selor pentru depășirea dificultăților 
din mișcarea comunistă, pentru nor
malizarea relațiilor dintre partidele 
frățești, pentru întărirea coeziunii 
forțelor antiimperialiste. In cursul 

lucrărilor pregătitoare, partidul nos
tru nu și-a precupețit eforturile pen
tru înlăturarea diferitelor obstacole, 
pentru apropierea punctelor de ve
dere și crearea unui climat propice 
schimbului liber și principial de pă
reri, în interesul cauzei unității. De
legația partidului nostru a plecat la 
Moscova pe baza mandatului primit 
din partea Comitetului Central, din 
partea partidului, a întregului nostru 
popor, de a acționa ca această cons
fătuire să netezească drumul spre 
unitatea mișcării comuniste, a în
tregului front antiimperialist, pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace ți 
progres social ale popoarelor.

Acest mandat delegația noastră și-1 
îndeplinește cu înaltă responsabili
tate comunistă. Se știe că, încă din 
a doua zi a lucrărilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
că prin atacurile împotriva 
unui partid care nu participă la con
sfătuire s-a imprimat un curs ce 
pune în primejdie realizarea obiec
tivelor consfătuirii. Manifestîndu-și 
îngrijorarea față de evoluția lucră
rilor consfătuirii și față de pericolul 
agravării încordării relațiilor între 
partidele comuniste și muncitorești, 
conducerea partidului nostru a hotă
rît ca delegația P.C.R. să participe 
în continuare la consfătuire, spre a-și 
expune poziția în problemele abor
date, spre a face tot posibilul ca atît 
consfătuirea, cît și documentele ce 
vor fi adoptate să contribuie la gă
sirea căilor spre unitatea mișcării 
comuniste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

întreaga cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ilustrează cu o 
mare forță hotărîrea de nezdrunci
nat a partidului nostru de a face 
tot ce depinde de el pentru ca a- 
ceastă consfătuire să nu ducă la a- 
gravarea divergentelor, ci. dimpotri
vă, la găsirea căilor spre unitatea 
mișcării comuniste. Fiecare cuvînt al 
cuvîntării este pătruns de conștiința 
responsabilității față de destinele 
mișcării noastre, față de viitorul ei.

Un tablou convingător 
al căilor spre depășirea 

dificultăților din mișcarea 

comunistă

Ștefan TRIPȘA
maistru oțelar, Erou al Muncii Socialiste, 

Combinatul siderurgic Hunedoara

Citind cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. doresc să-mi ex
prim acordul deplin cu activitatea 
delegației partidului nostru la Con
sfătuirea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești de la Mos
cova, cu conținutul cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Poziția 
partidului nostru se caracteri
zează prin înaltul spirit de răspun
dere față de interesele mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, față de cauza unității țărilor 
socialiste.

Consider că secretarul general al 
Comitetului Central al partidului 
nostru a exprimat cît se poate de 
bine amărăciunea comuniștilor, a 
oamenilor muncii din România, ca și 
a celor din alte țări, față de situa
ția care s-a creat prin gravele di
vergențe și neînțelegeri dintre unele 
partide comuniste și țări socialiste. 
Este cunoscut că această situație a- 
duce serioase prejudicii mișcării co
muniste internaționale și, în general, 
forțelor păcii. Fără îndoială, succe
sele frontului antiimperialist ar fi 
mult mai mari dacă aceste divergen
țe n-ar exista. Apariția divergențe
lor nu decurge din natura -socialis
mului ; dimpotrivă, unitatea de orîn- 
duire, de interese și de țeluri dintre 
țările socialiste constituie premise o- 
biective pentru întărirea coeziunii ță

Secretarul general al C.C. al P.C.R. 
subliniază căile, modalitățile practice 
de întărire a unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești pe baza tratativelor, a dis
cuțiilor tovărășești, a abordării deo
sebirilor de vederi, a divergențelor, 
pornind de la interesele propriilor 
popoare, ale mișcării comuniste in
ternaționale, ale cauzei socialismului 
în lume. Aceasta se reflectă în princi
pialitatea cu care sînt relevate dau
nele practicii acuzațiilor, blamărilor 
etichetărilor și invectivelor, care nu 
pot aă ducă decît lă ascuțirea în
cordării. după cum se reflectă în 
exprimarea hotărîrii neabătute a 
partidului nostru de a intensifica 
si în viitor colaborarea cu toate 
partidele frătesti. cu toate forțele 
antiimperialiste. cu convingerea că 
astfel își îndeplinește îndatorirea de 
detașament activ al frontului mon
dial al luptei pentru socialism, pace 
și progres social.

A răsunat puternic chemarea adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tuturor comuniștilor de a se dovedi 
la înălțimea sarcinilor de uriașă res
ponsabilitate istorică pe care le ridică 
epoca contemporană, de a se ridica 
deasupra divergentelor si animozi
tăților. de a pune mai presus de 
toate interesele generale ale po
poarelor. ale luptei antiimperialiste. 
ale cauzei comune — cauza socia
lismului și comunismului.

De la tribuna consfătuirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat glas 
gîndurilor si sentimentelor tuturor 
comuniștilor din România, ale în
tregului popor român, a exprimat 
mesajul nostru de solidaritate in- 
ternationalistă celorlalte partide fră
țești. în aceste zile de puternică 
efervescentă politică premergătoare 
apropiatelor evenimente — cel de-al 
X-lea Congres si a 25-a aniversare 
a eliberării patriei — cuvîntarea 
secretarului general al C.C. al P.C.R. 
ne-a întărit și mai mult devotamen
tul pentru partidul nostru, pentru 
conducerea sa încercată, pentru po
litica marxist-leninistă a partidului.

rilor sistemului socialist mondial. 
Desigur, condițiile diferite de dezvol
tare istorică în care-și desfășoară ac
tivitatea țările socialiste fac să a- 
pară deosebiri în aprecierea unor fe
nomene, în căile de construcție a o- 
rînduirii socialiste. Transformarea a- 
cestor deosebiri de păreri și de apre
ciere în divergențe, care duc la în
cordare, se datorește îndeosebi unor 
factori subiectivi, neînțelegerii diver
sității de condiții de dezvoltare, ne- 
luării în considerare a faptului că 
formele și metodele care s-au dovedit 
valabile în anumite împrejurări nu 
pot fi aplicate mecanic în alte con
diții ; îndeosebi se datorește nesocoti
rii normelor de rdlații dintre țările 
socialiste.

Interesele supreme ale mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale,- ale forțelor progresiste 
și iubitoare de pace de pretu
tindeni cer în mod ferm, ca un im
perativ major, eforturi continue pen
tru lichidarea acestor divergențe, a 
cauzelor care le generează, pentru 
promovarea consecventă a unor rela
ții bazate pe încredere, stimă și în
țelegere reciprocă. Or, la aceasta 
nu contribuie, în nici un caz, 
proferarea de acuzații și de invec-

(Continuare în pag. a III-a)

® Peste pion : 187 000 
tone cărbune brut și 
5 300 tone minereu de 
fier ® In economia fo
restieră, producția glo
bală suplimentară va
lorează 112 milioane 
Iei © Pe banda de mon
taj de Ia Uzina de auto
turisme Pitești, al 8 200- 
lea autoturism româ

nesc „Dacia"

In cadrul entuziastei întreceri so
cialiste. cu caracter national. în 
cinstea Congresului al X-lea al 
P.C.R. și a celei de-a. XXV-a ani
versări a eliberării patriei, colec
tivele ~ întreprinderilor industriale 
se străduiesc să pună mai deplin în 
valoare posibilitățile și rezervele de 
care dispun pentru creșterea pro- 
duoției și a productivității muncii, 
ridicarea eficienței întregii activi
tăți economice. Măsurile luate, 
munca plină de inițiativă a mun
citorilor, inginerilor șl tehnicieni
lor asigură obținerea unor rezultate 
tot mai importante în realizarea 
planului și a angajamentelor.

Harnicii mineri din Valea Jiului, 
Maramureș, Rovinari, Anina, Moldo
va Nouă și din alte părți ale țării au 
încheiat primele cinci luni ale anu
lui cu un plus de producție, peste 
plan, de 187 000 tone cărbune brut. 
5 300 tone minereu de fier, cantități 
însemnate de metale neferoase și 
produse nemetalifere. Valoarea pro
ducției globale suplimentare reali
zate pe ansamblul Ministerului Mi
nelor în această perioadă se ridică la 
80 milioane lei, fată de 79,3 milioane 
lei cît prevedea angajamentul pe în
tregul an al minerilor în întîmpi- 
narea Congresului al X-lea al P.C.R. 
și a celei de a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei. Este de relevat că 
aproape 70 la sută din sporul pro
ducției globale s-a obtinut pe seama 
creșterii productivității muncii, al 
cărei nivel a fost, în perioada res
pectivă, cu 2,1 la sută superior fată 
de sarcina planificată.

întreprinderile industriei miniere 
realizează cu succes și angajamentele 
privitoare la ritmul investițiilor și

„ȚARA OAȘULUI /✓

racord industrial
Ne tnn mereu știri, 

din toate colțurile ță
rii, despre întemeieri 
de noi fabrici și uzi
ne. Ele se înscriu în 
firescul acestei vremi, 
în peisajul construcției 
socialiste, au devenit 
fapte obișnuite pe 
fundalul marilor pre
faceri din cei 25 de ani 
de la eliberare. Dar 
știrea că îh Oaș s-a 
edificat alături de mi
ca industrie locală un 
obiectiv industrial 
modem, de 
republican, e
doar si poate senza
țională.

Țara Oașului — a- 
cest colț ticluit parcă 
anume cu fereală in 
îmbrățișarea de pia
tră a munților —. nu a- 
vea pînă mai ieri nici 
o mare întreprindere. 
Ținut ancestral, în a-

interes 
fără

ceasta „cetate natura
lă" chipul locurilor a 
rămas de veacuri ne
schimbat. Satele răs- 
pîndite pe văi pito
rești, bogate în inedit, 
par crescute in vînturi 
și lumină asemeni tul
pinilor codrului. Stră-

bați cu emoție acest o- 
rizont al Oașului, pă- 
mînt dăruit cu frumu
sețe și omenie, unde ai 
senzația că ai coborît 
din baladă. „Așezare 
de așezări", ținutul 
este un imens muzeu 
natural — folcloric și 
etnografic — unde în
tâlnești nunți rituale 
cu alai sărbătoresc,

punerea în funcțiune a noilor obiec
tive și capacități industriale. în acest 
an a fost dată în producție, cu cinci 
luni mai devreme, exploatarea mini
eră de suprafață Gîrla, iar cariera 
de lignit Tismana cu patru luni 
mai devreme; cu circa două luni

înainte de termen au intrat în func
țiune exploatarea de dolomită de la 
Crăciuneasa și dezvoltarea exploa
tării miniere Șuior, In momentul

(Continuare în pag. a Vil-a)

Aici, unde se, va înălța barajul centralei hidroelectrice de pe Lotru, con
structorii nu-și precupețesc eforturile pentru a îndeplini și depăși planul și 

angajamentele luate în întrecere Foto : Gh. VințilS

„sîmbrele" legate de 
păstorit, serbări în
chinate legăturii din
tre om și natură, 
„țîpurituri" și „dan
turi", și costumele uni
ce ale unor oameni 
care se îmbracă fru
mos ca o modalitate a

Reportaj de Petre PINULIE

vieții lor, ca o des
tăinuire prin artă a u- 
nor profunde resurse 
spirituale.

La istoria acestui ți
nut străvechi, indus
trializarea socialistă a- 
daugă un capitol nou 
— uzina — completînd 
peisajul în timp, ra- 
cordîndu-l la dinami- 
cile contemporane ale

/

republicană
— iată o 
cu multi- 

rodnice sem-
Ca și in

tării. Industrie de im
portantă 
în Oaș 
realitate
Vie și 
nificatii.
alte zone, cîndva îna
poiate din pricina 
moștenirii aspre din 
trecut, se simte grija 
partidului și a statului 
nostru de a crea teme
lii economice trainice 
pentru o dezvoltare so
cială prosperă, condu- 
cînd pe această bază 
sigură la ridicarea ni
velului de trai. Este o 
politică înțeleaptă, de 
profundă semnificație 
patriotică, înfăptuită 
cu perseverență — așa 
cum se subliniază și în 
Tezele Comitetului 
Central pentru Con-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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întrecere» p« tărîm gospodărea» 
și edilitar, irBțtată în primăvara a- 
cestul an Ia chemarea adresată con
siliilor populare județene, munici
pale ți orășenești, tuturor oameni
lor muncii de către Consiliul popu
lar județean Galati, continuă în în
treaga tară, Înscriind remarcabile 
realizări. Apropiatul Congres al par
tidului, eveniment de o covîrșitoare 
importanță pentru poporul nostru, 
care coincide cu aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, constituie, prin semni
ficația lor, factori mobilizatori, care 
dau întrecerii o nouă amploa
re. în fiecare localitate a tă
rii, mii de oameni ai muncii îsl în
dreaptă pașii, după orele de muncă, 
spre „obiectivele întrecerii", fixate 
de consiliile populare în colaborare 
cu comitetele cetățenești. Nu degeaba 
aceste obiective sînt denumite „șan
tiere populare". Rezultatele mențio
nate în jurnalul lor cotidian — mă
surate în kilometri de conducte de 
apă, zeci și sute de metri pătrați de 
străzi refăcute, suprafețe întinse a- 
menajate ca spații verzi, sute de mii 
de lei economii la investițiile acor
date pentru lucrările edilitare — re
prezintă o contribuție substanțială a 
oamenilor muncii la dezvoltarea în 
continuare a orașelor și satelor țării.

în județul Galați, care a inițiat 
această întrecere, obiectivele mun
cii patriotice cuprind în prezent 
sectoare multiple, concentrînd apor
tul cetățenilor la înfăptuirea unor 
vaste lucrări cu caracter gospodăresc. 
In sate, întrecerea s-a extins asupra 
unor lucrări de terasare pe o su
prafață de 31 de hectare și de iriga
ți, pe o suprafață de 75 de hectare ; 
s-au executat lucrări, cu participarea 
largă a locuitorilor, pentru întreți
nerea a peste 3 000 hectare de izlaz, 
în orașe, creșterea numerică a par- 
ticipanților la muncă patriotică a în
lesnit amenajarea a peste 180 000 me
tri pătrați de spații verzi, plantarea 
a 1400 arbuști ornamentali și a 31 000 
pomi fructiferi. De menționat că, 
pînă la sfîrșitul lunii mai, oamenii 
muncii din județ au lucrat peste 4 
milioane de ore. a căror valoare în-' 
sumează 8 milioane lei la lucrările 
nefinanțate și 200 000 lei la lucrările 
finanțate. Cele mai bune rezultate 
s-au obținut în orașele Galați, Tecuci, 
localitățile Cuca, Drăgușeni, Cornu, 
Cudalbi, unde consiliile populare s-au 
bucurat de sprijinul larg al comite
telor de cetățeni. Un element sem
nificativ în întrecere îl constituie a- 
portul evident crescut al tinerilor. 
Printre altele, aceștia au înscris în 
bilanțul realizărilor lor colectarea a 
peste 3 000 tone de fier vechi, care a 
și luat drumul oțejăriilor.

Și în județul Argeș întrecerea cu
noaște o participare masivă a tinere
tului. La Combinatul petrochimic din 
Pitești, ca să nu dăm decît un sin
gur exemplu, în fiecare zi sute de 
elevi de la grupurile școlare petro
chimie și chimie lucrează la nive
larea terenului și amenajarea spații
lor verzi. Aceeași activitate, susți
nută de entuziasmul a sute de tineri, 
domnește și pe șantierul fabricii de 
bere — un nou obiectiv industrial al 
orașului, care va intra în curînd în 
probe tehnologice. La Pitești, ca și 
în județul'Galați, amploarea între
cerii se exprimă prin creșterea neîn
cetată a numărului de cetățeni care 
iau parte la acțiunile inițiate de con
siliul popular în diverse zone ale b- 
rașului. în cuprinsul acestuia nu
mărul șantierelor a crescut la 14 — 
unele dintre ele avînd o importanță 
deosebită pentru gospodăria și dez
voltarea edilitară în perspectivă. 
Printre altele, se lucrează la săparea 
unui traseu pentru o conductă de 
apă. se amenajează zone verzi în 
cartierele noi si o plajă pe rîul 
Doamnei.

Un sprijin larg acordă întrecerii 
patriotice și locuitorii orașului Arad, 
„Față de alți ani, participarea cetă
țenilor la munca de înfrumusețare a 
municipiului este mult mai mare. La 
întocmirea planului de acțiuni gos
podărești au fost atrași un număr 
mare de arhitecți, ingineri, profesori, 
gospodine și tineri, care au formu
lat numeroase propuneri, unele ex
trem de prețioase", a declarat tov. 
I. Gornic, președintele consiliului 
popular municipal. Recent. în cadrul 
celei de-a Il-a sesiuni a consiliului 
popular, deputății au făcut un bilanț 
al întrecerii. Si iată, menționate suc
cint, cîteva din rezultatele muncii lo
cuitorilor arădeni : pînă în prezent 
s-au reparat aproape 000 000 mp străzi 
și trotuare și s-au plantat peste 25 000 
pomi șl arbori decorativi ; zonele 
verzi au fost extinse cu peste 700 000 
metri pătrați. Printre lucrările pro
puse de deputății și cetățenii ora-

CONCURSURI
DE PROIECTARE

COMITETUL DE STAT AL 
APELOR organizează două 
concursuri de proiectare. Un 
concurs este consacrat proiec
tării unor COFRAJE METALICE 
PENTRU CONSTRUCȚII HI
DROTEHNICE MASIVE DE BE
TON iar celălalt urmărește gă
sirea soluțiilor optime privind 
proiectarea unei STAȚII DE 
TRATARE TIP MONOBLOC 
PENTRU ALIMENTARI CU APA 
POTABILA CU DEBITUL DE 50 
LZS.

Pentru primul concurs se a- 
cordă premiul I — 10 000 lei, 
premiul II — 5 000 lei, premiul 
III — 3 000 lei și trei mențiuni 
de cîte 1 000 lei fiecare.

Pentru cel de al doilea con
curs se atribuie premiul 1 — 

■ 20 OGu iei, premiul II — 15 000 
lei, premiul III — 10 000 lei și 
patru mențiuni de 5 000 lei fie
care.

Elementele care privesc ela
borarea soluțiilor căutate sînt 
incluse în temei» de concurs 
care se pot obține de cei in
teresați începînd cu data de 
15.VI a.c. la sediul Comitetului 
de stat al apelor. Direcția Teh
nică — Serviciul plan tehnic și 
inovații din București, Bd. Ma- 
gheru 6—8, sectorul I. La a- 
ceeași adresă se vor depune 
proiectele pînă la l.X a.c.

șului se numără și modernizarea 
pieței din fața gării electrice, unde 
s-au amenajat ronduri cu flori; în 
continuare, se lucrează la construc
ția unei fîntîni arteziene. Ceea ce 
impresionează în acest oraș este nu
mărul mare de flori plantate de ce
tățeni, care au schimbat cu totul în
fățișarea centrului și a multor străzi. 
Se poate afirma, fără exagerare, că 
orașul a întinerit în ultimele luni. 
Pretutindeni apar „locuri noi", între 
care ..Parcul tineretului". în curs de 
amenajare pe malul Mureșului.

prezent se lucrează la repararea al
tor imobile.

în cea de-a doua etapă a între
cerii, arădenii și-au propus să efec
tueze lucrări în valoare de aproape 
12 500 000 lei. Pe strada Războieni, 
U.T.C.-iștii au început săpăturile 
pentru introducerea unei conducte 
de apă șl în acest cartier nou al ora
șului. Ceea ce s-a realizat pînă acum 
este un început bun și constituie o 
chezășie că importantele angaja
mente luate în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și a ce-

CÎMPUL FERTIL

AL INIȚIATIVEI

OBȘTEȘTI

însemnări din jurnalul întrecerii patriotice

dintre orașele și comunele țării

ta perioada care s-a scurs de la 
începutul anului, cetățenii municipiu
lui Arad au efectuat prin muncă pa
triotică lucrări în valoare de 15 655 880 
lei, depășind prevederile propuse 
inițial cu 45 la sută. Deputății și ce
tățenii din circumscripțiile 25, 37, 77, 
asociațiile de locatari din cartierele 
Războieni și Podgoria și cele de pe 
străzile Ecaterina Varga, T. Vladi- 
mirescu, Lenin, 30 Decembrie sînt 
fruntașe în lucrările de înfrumuse
țare a orașului.

în cursul întrecerii, arădenii au 
sprijinit acțiunile patriotice nu nu
mai prin muncă, ci și prin propu
neri constructive, care vădesc spi
ritul lor de buni gospodari, grija per
manentă pentru aspectul orașului. Cu 
prilejul unor adunări cetățenești, 
numeroși locuitori au cerut să fie 
reparate imobilele din centru — de
ziderat care a fost inclus pe agenda 
întrecerii de 
municipal și 
înfăptuit. O 
sință., a unui 
s-au zugrăvit și clădirile din jur; în

către consiliul popular 
care a început să fie 
dată cu darea în folo- 
nou hotel cu 10 etaje,

lei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei vor deveni fapte.

Consiliile populare din județul Ba
cău au luat, în ultima perioadă, nu
meroase măsuri menite să asigure în
făptuirea obiectivelor cuprinse în în
trecerea patriotică. Prezența deputa- 
ților în fruntea acțiunilor, mobiliza
rea cetățenilor pe circumscripții elec
torale, pe blocuri și străzi a permis, 
chiar în condițiile climatice nefavo
rabile din acest an, să se execute un 
volum de lucrări edilitare a căror 
valoare se ridică la peste 40 milioane 
de lei. Să cităm doar construcția a 
peste 2 000 metri pătrați de străzi, 
7 500 metri pătrați de trotuare, 17,5 
km de drumuri, 1153 m 1 de poduri, 
amenajarea și extinderea a 46 hec
tare de spații verzi, amenajarea a 
1 755 fîntîni etc. Cele mai bune re
zultate le-au obținut cetățenii din 
orașele Comănești. Tg. Ocna. Buhuși 
și din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. La Comănești s-au exe
cutat. între altele, lucrări de ca
nalizare si apă în lungime de 5,6 km 
și alte diverse lucrări, a căror va-

loare se ridică la peste 3,5 milioane 
lei.

Prin munca patriotică a cetățenilor, 
și satele județului devin din zi în zi 
tot mai frumoase. La Dărmănești, 
Ștefan cel Mare, Gura Văii, Căiuti, 
Săucești, Corbasca și în alte locali
tăți. s-au amenajat parcuri, terenuri 
de sport: în fața curților s-au plan
tat straturi cu flori, în toate aceste 
sate s-au aliniat gardurile. în comu
nele Mînăstirea Cașin, Luizi Călugă- 
ra, Dărmănești, Sascut și altele se 
construiesc 54 săli de clasă, iar la 
Secuieni și Nicolae Bălcescu vor fi 
terminate în curînd noi dispensare. 
Cetățenii din județul Bacău și-au 
propus ca. în cinstea congresu
lui, să realizeze un volum de lucrări 
edilitar-gospodărești în valoare de 
80 milioane lei, ceea ce reprezintă 80 
la sută din angajamentele anuale 
luate ca răspuns la chemarea la în
trecere lansată de Comitetul execu
tiv al Consiliului popular județean 
Galati.

La Alexandria, în județul Teleor
man, comitetul executiv al consiliu
lui popular orășenesc a întocmit încă 
de la începutul anului un amplu plan 
de măsuri, Incluzînd obiectivele în
trecerii patriotice. Dezbătut și apoi 
aprobat în sesiunea consiliului popu
lar orășenesc, planul a fost defalcat 
pe fiecare circumscripție electorală, 
iar la întocmirea planurilor de mun
că pe circumscripții s-a tinut seama 
de propunerile făcute de cetățeni la 
întîlnirile cu deputății. Obiectivele 
fixate în întrecere corespund nevoi
lor evidențiate de 
Așa se si explică, 
ciparea masivă la 
Pînă la 1 Mai au 
nomii în valoare de 7 573 000 lei. în 
afară de obiectivele cuprinse în pla
nurile de muncă pe circumscripții, 
au fost initiate și alte acțiuni Ca : a- 
menajarea și construirea unui teatru 
de vară și a drumurilor de acces spre 
pădurea din apropierea orașului, a- 
menajarea a două baze sportive sim
ple și a unui ștrand.

Munca patriotică a adus și conti
nuă să aducă modificări și în peisajul 
orașului Alexandria. Multe obiective 
propuse recent de locuitori în în
trecere sînt izvorîte din dorința de a 
înfrumuseța si ridica orașul din punct 
de vedere urbanistic, pentru a-1 face 
să corespundă noii sale situații de 
reședință de județ. în cadrul acțiu
nilor patriotice s-au evidențiat în 
mod deosebit deputății Maria Chiri- 
lă, Florica Mohora, Ion Frăsineanu, 
Radu Onela și Hilda Cercel. O con
tribuție însemnată la realizarea o- 
biectlvelor de înfrumusețare și gos
podărire a orașului o aduc și colec
tivele întreprinderii de industrie lo
cală. Topitoriei de in și cînepă, I.Î.S. 
Izlaz, celor două licee teoretice și 
Liceului agricol, școlii profesionale si 
școlilor generale. Sînt create premise
le — ne-au informat lucrătorii consi
liului popular — ca angajamentele 
întrecerii să fie nu numai îndeplini
te, ci chiar cu mult depășite.

P. AUREL, Gh. BALTA, Al. BRAD 
corespondenții „Scînteii"

ca.

î

locuitorii orașului, 
între altele, narti- 
munca patriotică, 
fost obținute eco-

APROVIZIONAREA
CU LEGUME Șl

Pe baza indicațiilor date de condu
cătorii de partid și de stat și a măsu
rilor luate, nu numai în Capitală, ci 
și în celelalte orașe și centre indus
triale ale tării se fac simțite îmbună
tățiri în domeniul aprovizionării 
populației cu legume și fructe.

Galați. Cumpărătorii înregistrează 
în mod evident rezultatele preocupă
rii constante a consiliului popular și 
a tuturor celor însărcinați cu apro
vizionarea orașului. Raidul întreprins 
în piețele municipiului și în ma
gazinele care desfac produse legumi
cole de sezon ne-a permis să consta
tăm că se găsesc cantități importante 
de ceapă verde, ridichi, salată, ver
dețuri. cartofi noi, cireșe, căpșuni etc. 
De altfel, cifrele sînt concludente : 
față de 9,2 tone legume și fructe in
trate pe piață la 31 mai. sîmbătă, 7 
iunie, au intrat 27,6 tone. Printre mă
surile luate de organele locale, so
cotim că merită menționată trimite
rea de delegați în toate unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din ju
deț cultivatoare de legume. Aceștia 
urmăresc permanent starea de vege
tație a legumelor și, pe această bază, 
stabilesc grafice zilnice de recoltare, 
de predare-preluare, de transportare 
a lor spre piețe și magazine. Aplica
rea riguroasă a acestor măsuri și în 
continuare e cu atît mai importantă 
cu cît au existat cazuri săptămîna 
trecută (e drept, izolate) cînd unii a- 
chizitori n-au răspuns prompt la 
chemările producătorilor de a le ri
dica marfa. De pildă, la Slobozia Co- 
nachi, cîteva mii de legături de ri
dichi au așteptât vreo 3 zile sosirea 
achizitorului, lucru petrecut și cu o 
cantitate de cireșe la cooperativa a- 
gricolă de producție din Frumușita. 
Firește. împotriva celor vinovați de 
aceste neglijențe s-au luat măsurile 
cuvenite. Important este însă a se 
preveni cu cea mai mare grijă repe
tarea unor asemenea situații. Din 
cîte am putut constata la Tulucești, 
Sivița și în alte cooperative produ-' 
cătoare de legume timpurii, există 
preocupare din partea președinților, 
a inginerilor agronomi, a brigadieri
lor legumicoli de a urmări permanent 
starea de vegetație a legumelor, de a 
organiza recoltarea lor imediat ce 
sînt bune de dat în consum, organi-

TrotușuluiO imagine din noul oraș al petrochimiștilor de pe Valea Foto : Gh. Vlnțilă

(Urmare din pag. I)

greșul al X-lea al par
tidului.

In Negrești — așe
zare de o frumusețe 
aspră, tipic oșană, ri
dicată recent la dem
nitatea de oraș — a a- 
părut o modernă fabri
că de cînepă. O inves
tiție de o sută de mili
oane lei. Dezvoltarea 
aici a acestei industrii 
nu este totuși un fapt 
insolit, ci are o logică, 
fiind legată de o tra
diție. Pe aceste me
leaguri inul și cînepa 
sînt cunoscute de cel 
puțin două milenii, iar 
pe Columna Traiană 
dacii bărboși — stră
moșii oșenilor de azi — 
sînt înfățișați în straie 
aspre țesute din „tort". 
Această patriarhală în
deletnicire — sub o cu 
totul altă înfățișare — 
este ridicată acum. în 
Oaș, la rang de in
dustrie.

Fabrica din Negrești 
absoarbe o mare can
titate de cînepă și in 
ce se cultivă în di
verse zone geografice 
ale țării. Județul Satu 
Mare are însă priori
tate. El singur furni
zează circa 35 la sută 
din necesarul de ma
terii prime. Faptul 
este explicabil prin 
tradiția înrădăcinată 
aici în cultivarea aces
tor plante. In următo
rul cincinal se preve
de ca din împrejurimi
le Negreștilor să se a- 
sigure mai bine de 70 
la sută din materia 
primă. Acest lucru va 
stimula cultivarea inu
lui și 
fabrică 
dincolo 
energii
consecințe fertile pen
tru unitățile agricole, 
pentru folosirea efi-

cînepei, noua 
antrenînd șt 

de zidurile ei 
multiple. CU

zîndu-se astfel munca îneît să se re
colteze legumele în „ferestrele" de 
timp frumos din aceste zile ploioase, 
iar legumele recoltate să ajungă cit 
mai rapid la consumatori. Paralel, 
pentru unele produse (cum ar fi car
tofi vechi și cartofi timpurii) s-au 
trimis delegați în județele Vaslui, 
Tulcea. Suceava, Botoșani, Brașov, 
Covasna și, în măsura în care aceste 
produse prisosesc în județele respec
tive,- le achiziționează și le expedia- 

- ză la Galați. De asemenea, s-au creat 
condiții producătorilor individuali 
de legume timpurii și fructe — din 
județul Galați cit și din alte județe 
— să-și desfacă produsele pe pie
țele orașului. Există deci certe ga
ranții ca în zilele următoare aprovi
zionarea Galațiului să se îmbunătă
țească tot mai mult.

Hunedoara. Dis-de-dimineață, plata 
este doldora de mărfuri: zeci și zeci

raid-anchetă

cientă a forței de mun
că. Valorificînd resur
sele naturale și înde
letnicirile tradiționa
le, industrializarea so
cialistă ridică pe o 
treaptă superioară ve
chile preocupări ale 
oamenilor, deschide 
cale liberă unor pro
fesii noi și de viitor. 
Iată, așadar, că ra
cordul industrial
prezintă pentru Oaș o 
integrare multilatera
lă pe planuri econo
mice și sociale.

re-

20 grade în cele mai 
călduroase zile, insta
lații de condiționare și 
ventilație. După cum 
vedeți, condiții tehno
logice și de lucru — 
optime.

— Intr-adevăr, răz
boaiele mecanice cu 
care este utilată în
treprinderea noastră 
— intervine ing. șef 
Petre Nicoriciu — pre
zintă indiscutabile a- 
vantaje față de ediții
le lor cu suveică. Mai 
intii productivitatea .-

ceasta etapă. Ing. A- 
drian Bălan, direc
torul întreprinderii, 
mă însoțește de-a lun
gul halei, deslușin- 
du-mi cripticul flux 
tehnologic al acestui 
univers textil. De la 
fuiorul și cîlții așezați 
în stive la un capăt al 
halei și pînă la pro
dusul finit ce se am
balează în celălalt ca
păt, cînepa și inul su
feră un complex pro
ces de transformare, a- 
semanător întrucîtva

i
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racorJ industrial
K9

Fațada fabricii se 
recomandă printr-o re
marcabilă ținută arhi
tectonică ; jocul de vo
lume rezultat din a- 
samblarea clădirilor dă 
construcției o notă de 
convingătoare moder
nitate.

— Construcția e din 
prefabricate și 
comprimate cu 
deschidere — 
formează șeful 
iedului, ing.
Halpern. Este complet 
climatizată, avînd con
diții de microclimat 
constant și condiții de 
iluminare constantă pe 
parcursul a 24 de ore 
{hala de producție nu 
are ferestre}. Deci o 
independență totală 
față de factorii natu
rali, temperaturi sub

pre- 
mare 

ne in-
pro- 

Carol

ele produc fiecare, zil
nic, 400—600 metri li
niari țesătură de cîne
pă. O dată cu renun
țarea la serviciile su
veicii au fost abando
nate și mecanismele 
atît de zgomotoase din 
halele vechilor fabrici. 
Și, fapt esențial, au 
dispărut accidentele de 
muncă pe care le pro
ducea suveica. Aș mai 
adăuga aici comenzile 
electrice, precum și 
semnalarea automată a 
defectelor survenite în 
timpul țesutului.

Fabrica a intrat în 
funcțiune la începutul 
lui ’69. In momentul de 
față s-au depășit in
dicatorii de producție 
prevăzuți pentru a-

prelucrării tradiționa
le. Atît doar că aici 
fetele. tinere osen- 
ce din Negrești. Va
ma, Certeze, Huța, Bi- 
xad, Turț sau Pri- 
log se află față în față 
cu ultimele cuceriri 
tehnice în materie de 
industrie textilă. O 
scurtă paranteză : am
plasarea la Negrești a 
acestei fabrici are ca 
prim rezultat atrage
rea în sfera producției 
industriale a circa 10 
la sută din populația 
activă a orașului și 
a unor localități din 
împrejurimi. Și aici a- 
cest vlăstar al indus
triei a „spart" tradiția 
conform căreia, de 
sute de ani. femeile o- 
șence nu aveau altă

îndeletnicire decît gri
ja casei. Semnificativ : 
mai bine de trei sfer
turi din salariații fa
bricii o formează fe
meile. Ai să le găsești 
supraveghind și diri- 
jînd instalațiile ultra
moderne. „Debutul" a- 
cesta în tehnica de 
ultimă oră a fost pre
gătit cu migală, cu 
răbdare și răspundere 
la cursurile tehnice 
organizate pe diverse 
trepte de pregătire. 
Fabrica se dovedește 
un factor de iradiație 
a unor noi valori so
ciale. Nu numai că-și 
pune amprenta asupra 
creșterii nivelului de 
trai în atîtea gospodă
rii osenești, dar fun
damentează o nouă 
tradiție, de viitor, în 
acest univers cîndva 
„închis", lărgind con
siderabil orizontul de 
gîndire și existență. 
Sub aceste auspicii in
tră în viată noua ge
nerație din „Tara Oa
șului".

De pildă, Ana Cos- 
ma, din Vama, mărtu
risește că a lucrat și 
înainte la țesut cîne
pă, pe cînd era elevă, 
ajutîndu-și mama la 
războiul de lemn. A- 
poi a fost trimisă să 
se califice la „Indus
tria iutei" din Bucu
rești și a avut ceva de 
furcă pînă să desci
freze secretele mește
șugului modern... Aflu 
de la maistrul Ludovic 
Pop că fata a deprins 
atît de bine meseria 
îneît a fost prima țe
sătoare care a lucrat 
simultan la opt răz
boaie. La scurt timp, 
au urmat-o multe al
tele, printre care Ma
ria But și Margareta 
Valenski. Fetele de 
aici sînt pricepute și 
ambițioase: oșencele 
s-au prins în hora în
trecerii.

— Un obiectiv per
manent al activității

noastre — ne 
Florica Ratiș, 
tara comitetului 
partid — este formarea 
și întărirea multilate
rală a colectivului fa
bricii noastre. Dat fi
ind că marea majori
tate sînt oameni ti
neri, după cum tînără 
este și industria în 
Oaș, ne preocupă rea
lizarea unei adaptări 
cît mai rapide și mai 
eficiente la condițiile 
și exigențele muncii 
industriale.

Negreștii. devenit nu 
de multă vreme o- 
ras. oferă el în
suși o imagine eloc
ventă a acestui pro
ces specific, de trece
re de la condiția ru
rală la cea citadină. 
S-au înălțat blocuri, 
casele cu etaj nu mai 
sînt o raritate în pei
sajul orășelului; s-au 
investit trei milioane 
lei pentru introducerea 
apei curente și a ca
nalizării ; s-au con
struit școli frecventate 
de cei 3 000 „cuconi" 
oșeni. De altfel, sub 
o formă sau alta, nu
meroase localități din 
împrejurimi resimt in
fuzia binefăcătoare a 
racordării industriale.

Dimineața, la înce
perea lucrului, am vă
zut fete îmbrăcate în 
mândrul port bsenesc 
și feciori semeți, cu 
clonul „înstrutat". ple
cat pe-o sprinceană, 
pregătindu-se să 
brace salopeta, 
ra Oașului a 
șit din cadrul ei
triarhal. Păstrîndu-și 
și îmbogățindu-și co
morile ce i-au făcut 
faima — cadrul legen
dar al frumuseților 
folclorice și etnografi
ce — colțul acesta de 
țară trăiește funda
mentale și rodnice 
prefaceri, ureînd trep
tele civilizației noastre 
socialiste.

spune 
secre- 

de

îm- 
Ta- 
ie- 
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db lăzi cu căpșuni și cireșe, ceapă 
verde, salată, varză timpurie, gulii 
și alte legume se găsesc la discreție. 
Și pe măsură ce se vînd se înlo
cuiesc cu altele. Abundența de mar
fă are drept consecință firească și 
reducerea preturilor. Cu toate aces
tea se poate face o observație criti
că : calitatea unor sortimente, de 
pildă salata și ceapa verde, lasă încă 
de dorit, se produc unele pierderi din 
cauza slabei gospodăriri.

Nu numai în ziua raidului nostru, 
ci șl în ultimele cîteva zile, în apro
vizionarea Hunedoarei s-au înregis
trat rezultate pozitive. Dar lucrurile 
ar putea sta și mai bine. După cum 
ne spunea tovarășul Teodor Berghia- 
nu, directorul I.L.F. Hunedoara, un 
număr destul de mare de cooperative 
agricole de producție nu și-au ono
rat contractele. Pînă acum, din 496 
tone de legume au fost preluate doar 
353 tone. La ceapa verde, din 110 tone 
s-au primit doar 40, la salată, din 
50 tone — 29 tone, la ridichi, din 55 
tone numai 40. într-un interval de 
5 zile, cooperativa Geoagiu trebuia 
să livreze 1 500 kg ceapă verde, dar 
nu a livrat nimic ; în aceeași peri
oadă trebuiau să livreze o însemnată 
cantitate de ridichi și ceapă verde și 
cooperativele din Orăștie, Spini, Pri- 
caz, Simeria și altele.

Se semnalează însă, atît la Galați 
cît și la Hunedoara, un aspect de 
care nu sînt străine nici piețele Ca
pitalei : o prea puțin judicioasă gos
podărire a fondului de marfă exis
tent, distribuirea lui inegală pe te
ritoriul orașului și între unități. De 
pildă, dacă duminică dimineața exis
ta o mare abundență de produse le
gumicole în piața „30 Decembrie" 
(piața centrală a orașului din Galați), 
în unele magazine din cartiere canti
tățile de ceapă, de pildă, și alte sor
timente se epuizaseră în jurul orei 
9,30. Recent, cineva spunea că, pe un
deva, rotițele I.L.F. se învîrtesc în 
contratimp cu cererea. Este un ade
văr confirmat, din păcate, și la Hu
nedoara : în timp ce în piață și în 
unele unități găsești de toate, chiar . 
peste necesar, în alte locuri, de pildă 
la unitățile 2, 3, 4 și altele, zile în 
șir nu se găsește aproape nimic. Con
secințele repartizării nesatisfăcătoare 
sînt multiple : se nasc cozi, prețurile 
sînt efectiv „jucate" de cei care au 
marfă, cumpărătorii aleargă dintr-o 
parte în alta a orașului și, paradoxal, 
unele produse se degradează. La uni
tatea nr. 35 — ce-i drept, o unitate 
model — am văzut o cantitate mult 
prea mare de ridichi.

— Le-am vîndut cu un leu kg, ca 
să nu pierdem toți banii — ne-a spus 
gestionarul. Dar pînă la urmă multe 
ridichi au fost aruncate, că s-au stri
cat de tot.

Deci, o mai atentă distribuire a

cantităților de legume aduse zilnic pe 
întreaga rețea de desfacere, avîn- 
du-se în vedere și gradul de concen
trare a populației, mai ales în noile 
cartiere, se va solda, evident, cu o 
îmbunătățire a aprovizionării.

în opoziție cu aceste două orașe, la 
Sibiu, raidul nostru a consemnat stări 
de fapt mai puțin îmbucurătoare. De 
exemplu, în afară de conserve și 
„deshidratate", tonetele din piețe și 
unitățile de desfacere nu ofereau un 
sortiment corespunzător de legume și 
fructe.

...Iată-ne în biroul conducerii 
I.L.F. Tovarășul Mircea Vlad, direc
tor adjunct, ne explică : „Pentru 70 
la sută 
trebuie 
zată a 
unităti 
însă, acești 
obligațiile".

E drept, 
pectă angajamentele. Dar cum stau 
lucrurile în propriul județ ? Ca și în 
județele Galați și Hunedoara, con
tractele încheiate pe plan local nu 
sînt riguros îndeplinite. Iată bunăoară 
o situație de săptămîna trecută : față 
de 4 000 kg salată, cît prevedeau gra
ficele, cooperativele agricole au livrat 
abia 800 kg. La ridichi de lună, ceapă 
verde, gulii, abia între 10 și 20 la 
sută din cantitățile prevăzute în con
tracte. în loc de legume, coopera
tivele Alțîna, Apoldu de Jos, Cristian, 
Roșia oferă... „cauze obiective". Dar, 
analizîndu-le mai în profunzime, ele 
apar limpede cu adevărata lor fată — 
aceea de cauze pur subiective, pe care 
conducerile unor cooperative ca Șe- 
limbăr. Racovita. Axente Sever nu 
sînt însă dispuse să le discute. Intre 
acestea ar fi vînzarea unor înserftaaaie 
cantități de produse direct altor /be
neficiari, înainte de a se achita 'obli
gațiile asumate prin contracte fată de 
I.L.F.

Cu prilejul vizitei prin piețele Ca
pitalei, conducătorii de partid 
și de stat au insistat îndeosebi a- 
supra obligației unităților producă
toare de a respecta contractele în
cheiate. Sînt însă cazuri cînd cei 
care nu îndeplinesc obligațiile ce și 
le-au asumat prin contracte nu su
portă nici un fel de consecințe. Se 
simte nevoia, în această direcție, a 
unei intervenții active din partea u- 
niunilor cooperatiste județene. Asu
pra acestor obligații trebuie insistat 
pînă la livrarea ultimului kilogram 
de produse.

Am vrea să subliniem că. fără nici 
o îndoială, acolo unde lucrurile au 
luat un curs pozitiv, aceasta se dato- 
rește și prezentei primarilor în piețe 
— a unei prezente nu formale, cl a 
uneia urmate de măsuri prompte de 
îndreptare. înțeiegînd că una din con
dițiile unei asemenea activități^'yî- 
ciente o constituie cunoașterea c 
ceas a „pulsului pieței", multi p- 
și-au asigurat un sistem de inforn. ire 
corect și operativ, care Ie permite să 
intervină ncîntîrziat. între altele, to
varășul Gheorghe Vaslu, primarul 
municipiului Hunedoara, se consultă 
cu cetățenii aproape zilnic, tine sea
ma de observațiile și propunerile lor. 
Cît privește Sibiul, considerăm că 
este nevoie ca primarul personal să 
manifeste mai mult interes față de 
solutionarea unoi- probleme curente 
ale aprovizionării orașului. Lipsa de 
control a consiliului popular face ca 
unele neajunsuri, posibil de reme
diat, să se mențină, ca mercurialele 
practic să nu existe în unele locuri 
(în ziua de 8 iunie, de exemplu, 
mercurialul pieței Cibin nu avea sta
bilit preț decît la... mere).

Concluziile acestor însemnări — de 
care cumpărătorii vor trebui să ia 
cunoștință în cel mai scurt răstimp — 
sînt chemate să le tragă forurile di
rect responsabile de aprovizionarea 
populației. Iar întreaga acțiune tre
buie să poarte girul zilnic al prima
rilor, al principalilor gospodari ai 
orașelor.

din legumele și fructele ce 
să se vîndă pe piața organi- 
Sibiului. avem contracte cu 
din afara județului. Practic 

furnizori nu-și onorează

alți furnizori nu-și res-

ri

A. POP, Sf. SAVIN, N. BRUJAN 
corespondenții „Scînteii"

NOI PRODUSE OFERITE DE 

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ „CEAHLĂU
Datorită cerințelor mereu cres- 

cînde ale agriculturii, precum și 
ale altor sectoare ale economiei, 
întreprinderea mecanică „Ceah
lău" din Piatra Neamț s-a profi
lat pe producerea de CONDUCTE 
DE IRIGAȚIE PRIN ASPERSIUNE, 
sortiment ce reprezintă 75 la sută 
din valoarea producției sale I 
globale, TRANSPORTORI CU 
BANDA de 7,3 și 14 m și BARACI 
METALICE încadrate în 270 de 
tipodimensiuni.

întreprinderea mecanică „Ceah
lău" produce și GENERATORUL 
DE ACETILENA 1250 cmc, trans
portabil, necesar la obținerea a- 
cetilenei gazoase. Acest tip de 
generator face parte din clasa 
generatoarelor de presiune joasă. 
Elementele și echipamentul ge
neratorului care condiționează si
guranța în funcționare sînt exe
cutate din materiale rezistente la 
coroziune și nu sînt atacate de 
carbid, acetilenă, de impuritățile 
sau de hidratul de calciu și nici 
nu pot forma compuși care să 
prezinte pericol de aprindere sau 
explozie. Totodată, generatorul 
este protejat contra coroziunii 
prin vopsire cu două straturi de 
miniu de plumb în interior și cu 
un strat de vopsea de ulei în ex
terior.

Cu fiecare an, industria ali
mentară este înzestrată cu o ga

mă variată de utilaje tehnologice 
care asigură condițiile necesare 
desfășurării proceselor specifice 
de muncă în acest domeniu. A- 
cestui scop îi servește SUPERFIL- 
TRUL ASPIRATOR cu suprafața de 

’ filtrare de la 25 mp la 75 mp. Este 
util la filtrarea prafului din aer 
la instalațiile de aspirație, ae- 
rare și transport pneumatic în 
mori, silozuri, magazii de făină, 
fabrici de pîine. Aceluiași scop îi 
servește și FILTRUL DE PRESIUNE 
cu suprafața de filtrare de la 25 
mp la 120 mp.

EXTRACTOARELE cu lungimi 
de la 1 Ia 3,5 m, STAȚIILE PNEU
MATICE FIXE ȘI MOBILE nece
sare pentru TRANSPORTUL PNEU
MATIC AL PRODUSELOR GRA- 
NULARE completează gama uti
lajelor solicitate de industria ali
mentară.

Pentru a avea o imagine privi
toare la dezvoltarea întreprinde
rii mecanice „Ceahlău" este su
ficient să arătăm că între anii 
1965—1969 valoarea producției 
globale a crescut de 4 ori ; în a- 
celași timp, pe baza unor acțiuni 
de autoutilare, prin lucrări de 
mică mecanizare și inovații, pro
ductivitatea muncii s-a triplat. Ca 
urmare, întreprinderea mecanică 
„Ceahlău" asigură execuția 
promptă și de calitate a sarcini
lor asumate.



Un tablou convingător 

al căilor spre depășirea 
dificultăților din mișcarea 

comunistă
(Urmare din pag. I)

tive, blamarea și etichetarea unor 
partide, practici care au făcut și în 
trecut atîta rău partidelor comuniste 
și care nici acum nu numai că nu 
pot contribui la rezolvarea probleme
lor, dar adaugă noi elemente de ten
siune. Tocmai de aceea toți comuniș
tii, întregul nostru popor aprobă pe 
deplin chemările adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în luările de 
cuvînt la consfătuire, de a nu se 
merge pe calea acuzării și condam
nării altor partide, ci de a se face 
totul pentru ca consfătuirea să con
tribuie la netezirea căilor pentru a- 
tenuarea și lichidarea divergențelor.

In cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este exprimată îngrijora
rea partidului nostru în legătură cu 
agravarea divergențelor dintre Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice 
și Partidul Comunist Chinez, dintre 
U.R.S.S. și Republica Populară Chi
neză. Este știut că, vădind un înalt 
spirit de responsabilitate față de cau
za unității mișcării comuniste, parti
dul nostru s-a adresat încă din 1964 
atît P.C.U.S. cît și P.C. Chinez, cu 
apelul de a nu extinde polemica, de 
a acționa pentru găsirea căilor de 
rezolvare a problemelor divergente. 
Din păcate, lucrurile nu au mers în 
această direcție și astfel s-a ajuns în 
relațiile dintre cele două mari țări 
socialiste pînă la conflicte și cioc
niri de graniță. Ne produce satisfac
ție faptul că în declarația gu
vernului U.R.S.S. se propune re
zolvarea acestor probleme pe calea 
tratativelor și că în declarația sa de 
răspuns R. P. Chineză se pronunță 
pentru discuții. împărtășim întru totul 
punctul de vedere exprimat de secre
tarul general al C.C. al partidului

Adeziunea țărănimii 

cooperatiste 
TELEGRAME ADRESATE 

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Alături de întregul popor, oamenii 
muncii de la sate își exprimă adezi
unea deplină față de poziția Partidu
lui Comunist Român expusă în eu- 
vîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și munci
torești, încrederea de nezdruncinat în 
partid, în politica sa internă și ex
ternă. Redăm mai jos extrase din 
mesajele și telegramele sosite ieri pe 
adresa Comitetului Central al P.C.R.

Noi, comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din comuna Ștefănești, jude
țul Argeș — se arată într-o telegramă 
— urmărim cu viu interes activita
tea delegației P.C.R. la lucrările Con
sfătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești. Cuvînta
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
demonstrat încă o dată caracterul 
profund științific și principial al po
liticii partidului nostru, dorința de
legației noastre de a aduce o contri
buție activă pentru ca consfătuirea 
să netezească drumul spre refacerea 
unității mișcării comuniste și munci
torești și a întregului front antiimpe
rialist, în lupta pentru cauza păcii 
și progresului. Cu neabătută încre
dere în politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ne expri
măm adeziunea totală față de poziția 
delegației noastre la această consfă
tuire, unindu-ne și mai strîns în ju
rul partidului și conducerii sale în
țelepte. Vom depune eforturi tot mai 
susținute pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor luate în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R. 
și a celei de a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei.

Alături de toți comuniștii și de 
toți oamenii muncii din patria noas
tră — se arată într-o telegramă a 
organizației de partid comunale Si
liștea, județul Brăila — am luat cu
noștință cu deosebit interes de con
ținutul cuvîntării tovarășului Nicolae

în spiritul tradițiilor ânterna-

- ționalisto ale partidului 

nostru

Constantin CÎMPEANU 
membru de porjid din anul 1932

Cu un deosebit Interes și cu un pro
fund simțămînt de aprobare am citit 
azi în ziare cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Cons
fătuirea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești. Pot spune 
cu mîna pe inimă, ca vechi membru 
al Partidului Comunist Român, ca 
simplu militant care am parcurs, în 
rîndurile sale, întreaga mea viață 
conștientă, că poziția afirmată cu ho- 
tărîre de secretarul nostru general 
de la tribuna consfătuirii reprezintă 
întocmai ceea ce gîndim și simțim, 
fiecare în parte și toți laolaltă, noi, 
cei aproape două milioane de comu
niști români, cei aproape 20 milioane 
de cetățeni ai României socialiste.

întreaga cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este pătrunsă de 
un profund simț de răspundere pen

nostru că numai pe calea discuțiilor, 
a tratativelor pot și trebuie să fie 
rezolvate problemele de orice fel din
tre țările socialiste ; orice altă cale 
nu poate decît să aducă prejudicii sis
temului mondial socialist, mișcării 
noastre comuniste și influenței socia
lismului în lume.

Sîntem convinși că ceea ce unește 
partidele comuniste și muncitorești 
este infinit mai puternic decît ceea 
ce le îndepărtează vremelnic, că prin 
discuții purtate în spiritul stimei și 
al respectului reciproc, aiîdeplinei e- 
galități în drepturi, unitatea și 
coeziunea partidelor comuniste și 
muncitorești se vor întări și vor 
triumfa.

In combinatul nostru, care produce 
metal pentru cerințele economiei na
ționale, cuvintele secretarului gene
ral al Comitetului Central al parti
dului — care dovedesc, o dată în 
plus, hotărîrea neabătută a condu
cerii partidului nostru de a înfăptui 
Idealurile și aspirațiile întregului 
nostru popor, de a-și aduce contribu
ția activă la victoria cauzei generale 
a socialismului — au făcut să spo
rească hotărîrea siderurgiștilor de 
a întîmpina cel de-al X-lea Con
gres al partidului și cea de-a 
XXV-a aniversare a eliberării pa
triei cu realizări deosebite în 
producție, au determinat intensifi
carea acțiunii care se desfă
șoară în prezent în scopul fructifică
rii unor noi rezerve și folosirii cu 
indici superiori a capacităților de pro
ducție. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii combinatului nostru înțeleg să 
răspundă poziției principiale și ferme 
adoptate de partidul nostru în pro
bleme de importanță crucială prin 
fapte la înălțimea așteptărilor, prin 
rezultate tot mai bune în producție.

Ceaușescu, care precizează — în spi
rit marxist-leninist — poziția justă 
și constructivă a partidului nostru 
pentru depășirea dificultăților din 
mișcarea muncitorească internațio
nală. Ne alăturăm pe deplin puncte
lor de vedere expuse în cuvîntare și 
ne exprimăm încrederea deplină în 
conducerea partidului nostru, a dv. 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Ne vom înzeci eforturile în muncă, 
ferm convinși că prin rezultatele ce 
le vom obține în activitatea noastră 
vom contribui la opera edificării de
pline a socialismului în țara noastră 
și, totodată, la întărirea forței 
și prestigiului sistemului mondial 
socialist, la noi succese ale luptei 
antiimperialiste.

Membrii cooperatori, salariații in
stituțiilor și ceilalți oameni ai mun
cii din comuna Ivești, județul Galați 
— se arată într-o altă telegramă — 
au primit cu deosebit interes cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care este reafirmată cu claritate 
poziția principială a partidului nos
tru în problemele cele mai arzătoare 
ale mișcării comuniste și vieții inter
naționale. Cuvîntarea este o chemare 
înflăcărată la întărirea unității țări
lor socialiste, a partidelor comuniste 
și a tuturor forțelor progresiste în 
lupta antiimperialistă, pentru trium
ful păcii și progresului. Manifestăm 
profunda noastră recunoștință față 
de C.C. al P.C.R., față de dv. per
sonal, tovarășe Ceaușescu, și ne an
gajăm să îndeplinim cu cinste sar
cinile ce ne revin, să întîmpinăm cu 
noi succese Congresul al X-lea al 
P.C.R. și aniversarea a 25 de ani de 
la eliberarea patriei noastre. Vă asi
gurăm că vom obține o producție 
sporită Ia hectar, vom livra statului 
cantități sporite de cereale, contri
buind astfel la dezvoltarea și înflo
rirea României socialiste, spre binele 
poporului nostru și al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

tru destinele mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, pentru soarta 
păcii și socialismului pe întreg globul. 
Ceea ce impresionează cel mai mult 
în fiecare frază, în fiecare cuvînt 
rostit de secretarul nostru general, 
este spiritul internaționalist propriu 
partidului nostru și care este ilustrat 
de întreaga sa activitate internă și 
internațională. Pentru noi internațio
nalismul nu este o formulă teoretică, 
ci este realitatea cotidiană a muncii 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste pe pămîntul României, a so
lidarității active cu toate țările so
cialiste, cu toate partidele comuniste, 
cu toate forțele antiimperialiste.

Cu deosebită claritate, secretarul 
general al P.C.R. face o demarcație 
netă între naționalism și lupta pen
tru apărarea intereselor naționale ale 

fiecărui popor. Subliniind ceea ce 
știm cu toții, ceea ce reprezintă însăși 
esența politicii și activității de fie
care zi a partidului nostru, și anume 
că Partidului Comunist Român și po
porului nostru le sînt scumpe ideile 
solidarității internaționale, ale inter
naționalismului proletar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată pe drept cu
vînt că „fiind comuniști români, noi 
sîntem apărători hotărîți ai intere
selor naționale ale poporului nostru, 
nu precupețim nimic pentru a asi
gura edificarea socialismului în Ro
mânia și, în același timp, ne aducem 
întreaga contribuție la întărirea for
țelor mondiale ale socialismului, la 
întărirea pozițiilor comunismului în 
lume“. Ar fi o eroare de neiertat să 
„descoperi" o contradicție — de fapt, 
inexistentă — între lupta pentru apă
rarea intereselor naționale, pentru 
deplina egalitate în drepturi a țări
lor, ca și a partidelor și manifesta
rea solidarității internaționale : ele 
nu sînt decît fațetele unuia și ace
luiași proces istoric, legate strîns 
printr-o unitate dialectică.

Poziția internaționalistă exprimată 
cu atîta limpezime și principialitate 
comunistă de delegația noastră la 
Moscova reprezintă nu numai o ema
nație a prezentului nostru socialist, 
a tot ceea ce înfăptuim azi, ci și a 
istoriei mișcării noastre muncitorești, 
a Partidului Comunist Român. Comu
niștii români și-au exprimat interna
ționalismul lor consecvent prin fapte 
— prin participarea la lupta cu arma 
în mînă pentru victoria și apărarea 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, prin nenumăratele manifestări 
de solidaritate cu mișcările revolu
ționare din diferite țări ale lumii. 
Ca luptător în brigăzile internațio

în timpul pauzei, un grup de muncitori din secția forjă grea a Uzinelor 
„23 August" citesc cu viu interes cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Consfătuirea internafională a partidelor comuniste și muncitorești

Din uzine
și dfe pe marile șanfcre

ALTE TELEGRAME
ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In telegrama trimisă de uzina 

„Tractorul" Brașov se spune între 
altele : In numele constructorilor de 
tractoare din Brașov, noi, membrii 
comitetului, de partid, ai comitetului 
sindicatului și ai comitetului de di
recție de la uzina „Tractorul", ne 
exprimăm pe această cale deplina a- 
deziiine față de conținutul cuvîntă
rii pe care ați ținut-o dv., tovarășe 
Ceaușescu, la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești și care exprimă poziția 
comuniștilor, a întregului nostru po
por față de problemele mari ale 
luptei antiimperialiste. Ne expri
măm întregul nostru atașament față 
de poziția principială și constructivă 
a partidului nostru, pătrunsă de răs
pundere față de interesele funda
mentale ale poporului român și ale 
cauzei socialismului și păcii. Din cu- 
vîniările pe care le-ați rostit reiese 
încă o dată, cu deosebită limpezime, 
că partidul nostru participă la Con
sfătuire animat de dorința sinceră 
de a-și aduce o contribuție la buna 
desfășurare a lucrărilor ei, astfel îri- 
cît aceasta să contribuie la crearea 
unor premise pentru depășirea difi
cultăților existente în mișcarea co
munistă și muncitorească, pentru 
normalizarea relațiilor dintre toate 
țările și partidele frățești pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, pentru întărirea 
coeziunii tuturor forțelor antiimpe
rialiste.

Noi, colectivul constructorilor de 
tractoare din Brașov, cu ini
ma și gîndul alături de dum
neavoastră, ne angajăm să sus

ținem politica internă și externă a 
partidului nostru, prin fapte, prin 
noi realizări în întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători și a Con
gresului al X-lea al P.C.R.

In telegrama colectivului de muncă 

nale din Spania, în mișcarea de par
tizani din Franța, cunosc personal 
sentimentele profund internaționalis
te ce ne-au animat pe noi, membri 
ai Partidului Comunist Român, în 
aceste acțiuni ale luptei antifasciste, 
însuflețiți de aceeași conștiință a 
participării, a angajării într-o luptă 
acerbă pentru victoria dreptății și 
progresului social, ostașii români au 
luat parte, umăr la umăr cu glo
rioasa Armată Sovietică, la luptele 
pentru alungarea hitleriștilor de pe 
teritoriul patriei noastre, pentru eli
berarea țărilor vecine și prietene, 
Ungaria și Cehoslovacia, pînă la 
zdrobirea Germaniei naziste.

De aceea sîntem mîndri că, în 
acest moment crucial al istoriei con
temporane, partidul nostru militează 
pentru internaționalism în semnifica
ția sa cea mai înaltă, aceea care ține 
seama cu adevărat de interesele fun
damentale ale tuturor partidelor co
muniste, ale tuturor țărilor socialiste.

îmi îngădui să transmit, prin 
intermediul ziarului, delegației par
tidului nostru la Consfătuirea de 
la Moscova, o urare izvorîtă din 
adîncul sufletului : „Vă asigurăm 
scumpe ' tovarășe Ceaușescu. dragi 
membri ai delegației, de sprijinul 
nostru neprecupețit, de încrederea 
noastră nețărmurită ! Cuvîntui dum
neavoastră este cuvîntui nostru, ac
țiunile dumneavoastră sînt acțiunile 
noastre. Vă urăm să îndepliniți și 
mai departe cu aceeași fermitate, cu 
aceeași perseverență revoluționară, 
nobila și domplexa misiune pe care 
v-a încredintat-o Comitetul Central, 
întregul partid, să aduceți în conti
nuare valoroasa dumneavoastră con
tribuție la găsirea căilor spre uni
tatea întregii mișcări muncitorești pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar !“ 

al Uzinelor textile „30 Decembrie" 
Arad- se arată : Comitetul de partid, 
comitetul sindicatului, comitetul 
U.T.C., comitetul de direcție, toți 
oamenii muncii din cadrul uzinelor 
textile „30 Decembrie" Arad aprobă 
cu căldură cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
ziția delegației P.C.R. întemeiată pe 
analiza științifică, marxist-leninlstă a 
realităților și pătrunsă de un fierbin
te patriotism și internaționalism pro
letar.

Studiind cu atenție cuvîntarea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, exprimăm adeziunea to
tală a întregului nostru colectiv la 
politica clarvăzătoare — internă și 
externă — a partidului nostru iubit, 
care, pornind de la interesele vitale 
ale poporului nostru, ne călăuzește 
spre un viitor tot mai luminos și care 
servește totodată intereselor de pace, 
securitate și progres ale tuturor po
poarelor.

Tezele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și proiectul 
de Directive, elaborate în vederea 
celui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
ne umplu inimile de bucurie, prin 
perspectivele largi de / dezvoltare și 
progres care le deschid în fața în
tregului nostru popor. Ele ne mobi
lizează să găsim resurse noi pentru 
dezvoltarea economiei noastre națio
nale și înflorirea multilaterală a 
patriei pe calea socialismului.

întregul colectiv al uzinei, oameni 
ai muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — vă a- 
sigurăm că sîntem strîns uniți în ju
rul partidului nostru și nutrim con
vingerea profundă că, sub conducerea 
partidului, vom păși mereu înainte, 
pe calea propășirii patriei noastre 
dragi, aducînd, totodată, o contribu
ție sporită la lupta pentru înfăptui
rea idealurilor înaintate ale ome
nirii.

Socialismul a devenit 
o forță invincibilă!

Ion POPESCU -GOPO
r

întreaga cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
internațională a partidelor comuniste 
și muncitorești e străbătută de con
vingerea profundă că în lumea con
temporană socialismul a devenit o 
forță invincibilă, că în fiecare țară 
socialistă în parte această orînduire 
este de nezdruncinat.

Noi, creatorii de artă, care prin 
profesia noastră sîntem mereu în 
contact cu oamenii, investigăm uni
versul lor lăuntric și încercăm să-1 
oglindim în operele noastre, ne dăm 
seama foarte bine că pentru poporul 
nostru, în unanimitatea lui, problema 
opțiunii între socialism și capitalism 
este de mult soluționată, că nimeni 
și nimic nu mai poate întoarce so
cietatea socialistă din drumul ei 
triumfător. Acest sentiment este a- 
dînc înrădăcinat în cugete și în su
flete, el dă încredere în viabilitatea 
vastei opere de construcție care se 
desfășoară în țara noastră și la care 
s-a referit pe larg secretarul general 
al partidului nostru. Pe acest senti
ment se întemeiază și înflorirea de
mocrației socialiste, manifestarea 
multilaterală a libertății de gindire 
și de exprimare, ce caracterizează 
viața obștească din țara noastră. 
Așa cum arăta tpvarășul Nicolae 
Ceaușescu. partidul nostru acordă o 
mare atenție dezvoltării democrației 
socialiste, pornind de la faptul că

Unitatea poporului m jurul 

partidului — puternic izvor 
de tărie a orînduirii socialiste

■ . ■ ■1 ......  , 

prof. univ. BANYAI Laszfo
î-

Am citit cu deosebit interes cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și pot afirma cu toată convingerea 
că poziția exprimată de secretarul 
general al Comitetului Central al 
partidului nostru este poziția tuturor 
comuniștilor din România, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități.

Este o cuvîntare remarcabilă, cu 
un profund caracter științific, de- 
curgînd dintr-o analiză temeinică a 
realităților contemporane și o apre
ciere justă a dezvoltării sociale con
temporane, a proceselor care au loc 
în țările socialiste și în restul lumii.

Socialismul presupune implicit 
promovarea democrației socialiste, a 
cărei esență constă în faptul că po
porul, devenit stăpîn pe mijloacele 
de producție și pe puterea politică, 
participă nemijlocit la întreaga acti
vitate de conducere a vieții econo- 
mico-sociale. Realitățile din România 
socialistă sînt concludente în acest 
sens. Practica curentă de a supune 
dezbaterii publice cele mai impor- 
t.inte probleme ale politicii interne 
și externe ’ a țării asigură ca măsu
rile pe care le adoptă partidul să 
concorde pe deplin cu năzuințele, in-

Obiective clare, mobiliza
toare m lupta pentru pace

acad. Nicolae TEODORESCU

Pătrunsă de spirit creator și 
bazată pe o analiză științifică marx- 
ist-leninistă a realității, a fenome
nelor și proceselor dezvoltării socia
le, cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
internațională a partidelor comuniste 
și muncitorești este un document de 
imensă valoare teoretică și practică. 
Exprimîndu-mi, alături de întregul 
nostru popor, deplina adeziune la 
ideile și tezele exprimate în cuvîn
tare, la întreaga poziție profund 
principială a Partidului Comunist Ro
mân în problemele fundamentale ale 
lumii contemporane, care și-a găsit 
o exprimare atît de strălucită în a- 
ceastă cuvîntare, doresc să subliniez 
că tocmai caracterul său științific 
conferă justețe acestei poziții, forță 
de convingere și mobilizare.

Am reținut, în mod deosebit, acel 
capitol din cuvîntare care înfățișea
ză tabloul unor forțe extrem de mari, 
de diverse și de puternice, care re
prezintă un imens potențial revolu
ționar și progresist ce se cere valo
rificat prin antrenarea lui cu încre
dere, fără reticențe și rezerve, prin 
discuții și o colaborare activă, în 
frontul luptei antiimperialiste.

Consider că este un mare me
rit al cuvîntării că scoate în evidență 
nu numai existența acestor largi for

orînduirea nouă, lichidînd orice opri
mare, inegalitate economico-socială 
dintre oameni, creează condiții pentru 
o puternică înflorire a libertăților de
mocratice, pentru o organizare supe
rioară a relațiilor dintre toți membrii 
societății, pentru manifestarea plena
ră a personalității fiecăruia și afir
marea umanismului socialist. Aci își 
are izvorul spiritual ascendentul net 
pe care orînduirea noastră și-1 de
monstrează în comparație cu cea ca
pitalistă.

Noi, oamenii de artă, tindem, în 
mod firesc, să reflectăm, pe plan 
artistic, procesul amplu de descă
tușare a energiilor creatoare, a ini
țiativei maselor, care participă con
știent la dezbaterea si rezolvarea 
problemelor vitale ale progresului 
patriei. Inspirîndu-ne din realitate, 
arătăm deseori cum oamenii mun
cii critică fenomenele negative, con
tribuie la corectarea unor greșeli 
într-un domeniu sau altul. Aceste 
critici sînt totdeauna pătrunse de 
spirit constructiv, ele vin din partea 
unor oameni cărora le stă la inimă 
dezvoltarea societății socialiste, care 
privesc cu dragoste și neabătută în
credere ideile socialismului si do
resc să facă tot ce le stă în putintă 
pentru împlinirea cît mai desăvîrsi- 
tă a acestor idei. Este aici vizibilă 
grija stăpînului — poporul — pen
tru bunul mers al propriei sale 

țeresele și voința întregului popor. 
Un viu exemplu îl constituie — ca 
să citez faptul cel mai recent și preg
nant — dezbaterea documentelor pre
gătitoare ale celui de-al X-lea Con
gres al partidului, dezbatere care 
antrenează cele mai largi mase la 
stabilirea liniilor directoare ale dez
voltării în continuare a operei de de- 
săvîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră.
Rezolvarea deplină, marxist-leninis- 

tă, a problemei naționale în România 
este o caracteristică fundamentală a 
democrației socialiste instaurate în 
tara noastră, și care, îndeosebi în 
perioada ce s-a scurs de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R., cunoaște un pro
ces de continuă perfecționare. De 
largi drepturi democratice se bucură 
neîngrădit în România socialistă 
orice cetățean al tării, indiferent de 
limba care o vorbește, de naționali
tatea sa. Rezolvarea problemei națio
nale a însemnat la noi — o dată cu 
lichidarea oricărei inegalități sociale 
— lichidarea oricăror inegalități în 
drepturile naționalităților conlocui
toare, în promovarea intereselor lor 
legitime.

Rezolvarea problemei naționale 
este o expresie concludentă a in-

țe, dar și obiectivele majore pentru 
atingerea cărora pot fi unite și mo
bilizate forțele antiimperialiste, ofe
rind prin aceasta o largă și mobili
zatoare platformă pentru ralierea 
lor.

In mod incontestabil, obiectivul 
central al luptei unite a tuturor for
țelor antiimperialiste este — așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
apărarea păcii și securității interna
ționale, zădărnicirea politicii agre
sive a imperialismului, apărarea in
dependenței și suveranității popoare
lor, asigurarea dezvoltării progresis
te a societății omenești. Pe drept cu
vînt, se pune în acest sens un ac
cent deosebit pe normalizarea rela
țiilor internaționale, prin așezarea 
lor pe baze sănătoase, pe respecta
rea principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, căci 
numai asemenea relații pot asigura 
formarea dreptului fiecărui pqpor de 
a-și hotărî singur soarta.

Subliniind interesul profund al în
tregii omeniri de a se ajunge la stin
gerea conflictelor armate existente 
astăzi în lume, șeful statului nostru 
a dat glas solidarității întregului 
nostru popor cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez. Subscriu pe 

gospodării, pentru perfecționare: 
continuă a organizării și conduce 
rii ei.

Marea înțelepciune a partidulu 
nostru constă în faptul că știe s 
folosească din plin această eferves 
centă a conștiinței politice, aceast 
responsabilitate colectivă a maseloi 
Intr-o tară unde 20 de milioane d 
locuitori sînt 20 de milioane d 
stăpîni. cine i-ar mai putea convin 
ge să redevină servi ai capitalis 
mului ? într-o tară unde 20 de mi 
lioane de capete sînt 20 de mili 
oane de inteligente active, puse î 
slujba construcției socialiste. c 
ideologie dușmană, fie ea cît de per 
fidă, ar mai putea să-i clintească di: 
efortul pentru consolidarea și des? 
vîrșirea acestei construcții ?

După cum a arătat secretarul g£ 
neral al partidului nostru, mai pî 
trund si în țările socialiste cor 
cenții străine, influente ale ideolc 
giei burgheze, care trebuie combi 
tute cu consecventă ; dar este d 
neconceput că oamenii munții i 
partidele lor comuniste, care s 
dus o luptă aprigă pentru dobîl 
direa puterii și făurirea vieții nc 
ar putea fi determinați de propi 
ganda reacționară — oricît de ri 
finată ar fi ea — să renunțe • 
toate aceste cuceriri stropite cu si 
doare și sînge. Nu există forță ! 
stare să clintească orînduirea soci; 
listă, să facă poporul unei țări si 
cialiste să renunțe la noile sale ci 
ceriril Este de aceea pe deplin iu 
tificat să se manifeste încredere 
muncitori, țărani. intelectuali, 
partidele care conduc opera de fă' 
rire a orînduirii noi. că vor ști 
apere cu succes această orînduii 
că vor obține noi succese în lup 
pentru socialism și pace. In ceea 
privește poporul nostru, strîns ur 
în jurul partidului, al conducei 
sale, este ferm hotărît să pășeas 
ne acest drum l

ternaționalismului consecvent al pa 
tidului nostru. Totodată, internațion 
lismul P.C.R. își găsește expresie : 
preocuparea partidului nostru pent! 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
colaborare cu toate țările socialist 
cu toate partidele comuniste și mui 
citorești, cu organizații și mișcări d 
mocratice din tinerele state ind 
pendente, în efortul pentru întăriri 
solidarității cu toate forțele antiir 
perialiste.

Preocuparea susținută a P.C.R., 
poporului nostru pentru edificarea > 
rînduirii noi, nu numai că nu vine 
contradicție cu interesele vreunui £ 
partid sau vreunul popor, ci, dimp 
trivă, realizările noastre sînt o co 
tribuție directă, nemijlocită, la înt 
rirea sistemului socialist mondial, 
forțelor generale ale păcii și progr 
sului. Așadar, politica partidului 
edificare socialistă în România, core 
punzînd intereselor fiecărui cetăte. 
al patriei noastre, concordă pe depl 
cu principiile solidarității internați 
nale, ale internaționalismului pro] 
tar, așa cum le-au elaborat, cu ati 
clarviziune, Marx, Engels, Leni

Poziția exprimată de delegația Pa 
tidului Comunist Român la Consfăti 
rea internațională a partidelor com 
niște și muncitorești este, și du: 
părerea mea, o poziție a încrede 
nestrămutate în forța socialismul 
care a devenit invincibil atît pe pl 
internaționali, cît și pe planul fiecăi 
țări. Nu există astăzi forță în sta 
să-1 învingă. Sublinierea acestei rea 
tăți reflectă încrederea nețărmur; 
în capacitatea clasei muncitoare, a 1 
rănimii, intelectualității, a pârtie 
lor comuniste și muncitorești din 1 
rile socialiste de a-și înfăptui cu st 
ces misiunea lor istorică : construe 
socialismului și comunismului. In ta 
noastră, unitatea întregului pop' 
fără deosebire de naționalitate, în j 
rul partidului, a conducerii sale i 
cercate, constituie un puternic și ir 
puizabil izvor de forță și victorii.

de-a-ntregul la necesitatea de a 
înfăptui dezarmarea, ca dezidei 
major al popoarelor care-și dau 
deplin seama de primejdiile acum 
lării de arme moderne, de carac' 
rul absurd al imenselor mijloace ir 
teriale și intelectuale ce se irost 
în acest scop.

Consider că răspunde interese 
tuturor popoarelor europene, forței 
antiimperialiste poziția tării noast 
reafirmată de șeful statului rom: 
cu privire la înfăptuirea deziderat 
lui securității europene, prin ef< 
turi permanente pentru dezvoltai 
relațiilor intereuropene. recunoaș 
rea realităților postbelice, lichidai 
surselor de încordare, în primul rî 
a divizării în blocuri militare oști 

în promovarea acestor țeluri 
rol esențial revine statelor socialis' 
politica lor se află în permaner 
sub privirile atente ale opiniei j 
blice, care le judecă nu după c 
clarațiile de bună intenție căci 
așa cum se exprimă plastic tovarăi 
Nicolae Ceaușescu — și drumul sj 
iad este pavat cu bune intenții; 
după fapte, după felul cum acț: 
nează în îndeplinirea politicii 1 
înfăptuirea obiectivelor de pace 
securitate presupune și reclamă ii 
perios din partea tuturor statei 
eforturi permanente pentru co 
tinuarea procesului de desti 
dere, reglementarea problemelor 
tigioase pe cale pașnică prin trai 
tive, pentru dezvoltarea colaboră 
internaționale. Pentru noi. cetăte: 
României socialiste, este un mo' 
de legitimă mîndrie patriotică 
știm că întreaga politică a statul 
nostru este o politică construcții 
îndreptată spre aceste teluri și 
prin aceasta partidul, statul, ț 
porul nostru aduc o contribuție 
unirea forțelor antiimperialiste. 
lupta pentru înfăptuirea aspirații] 
înaintate ale întregii omeniri.
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CRITICUL LITERAR
ÎN FORUL PUBLIC
Redacția noastră a inițiat acest dialog cu cititorii din dorința de a aduce 

în discuție cîteva din problemele actuale ale criticii literare și în primul rînd 
măsura în care ea își îndeplinește datoriile față de cel ce este beneficiarul 
operei de artă : cititorul. Desigur, problemele multiple care se ridică în ca
drul dialogului critică — cititor nu pot fi epuizate într-un singur articol, 
ele necesitînd o continuare a discuțiilor. De aceea invităm pe cititorii noștri 
să-și spună părerea asupra aspectelor celor mai importante ale relațiilor din
tre critica literară și public.

în 
rară 
fluențare a cititorului, 
Dercusiuni asupra modului de înțe
legere a creației, a cunoaște opini
ile celor cărora le este destinată 
treaiia literară, ale cititorilor, a mer
se în direcția necesității lor de a 
asimila organic opera. înseamnă a 
lega mai strîns destinele exegezei 
artistice de cele ale publicului larg, 
"îteva considerații și constatări au 
Prilejuit și ancheta de fată.

Locul important pe care îl ocupă 
iritica în peisajul unei culturi im
pune criticului o înaltă conștiință a 
nenirii sale, conștiință izvorîtă din 
lentimentul responsabilității morale 
1 propriei sale activități. în acțiu- 
tea de percepere și impunere a ce- 
or mai valoroase opere, criticul. 
:ălăuzit de cultura și siguranța gus- 
ului, participă nemijlocit la defi- 
lirea structurii interne a vieții li- 
erare. Activitatea sa capătă sem- 
lificații multiple, contribuind astfel, 
lotărîtor. la formarea, orientarea și 
lezvoltarea vieții culturale a unei 
lațiuni. Critica noastră actuală, înș
irată de gîndirea materialist-dia- 
ectică și istorică, 
articipă mereu mai 
ctiv și creator la 
ăurirca operelor con- 
cmporane, influen- 
ind totodată forma- 
ea gustului pentru 
îctura bogată în sem- 
ificații umane. Cri- 
ca solicită creatorilor 
pere de calitate, rea- 
zînd, prin refuzul de 
acorda cetățenie ar- 

stică lucrărilor neizbutite, o 
cțiune de salubrizare culturală, 
apacitatea de a înrîuri favo- 
ibil dezvoltarea literaturii ține 
i esență de posibilitatea cri- 
cii de a explica opera de artă 
i complexul de factori care au ge- 
îrat-o. Viziunea marxistă asupra 
ecanicii interioare a înfăptuirii o- 
îrei de artă impune criticului cu- 
lașterea aprofundată a realităților 
ire au generat-o. Opera de artă im- 
ică trăsăturile definitorii ale epo-
i în care a fost creată. De aceea 
itica nu poate face abstracție de 
calitățile sociale, de ideile filozofice
politice, de evenimentele cruciale 

e epocii care, mai mult sau mai 
ițin, își pun amprenta asupra 
mnificațiilor operei. „Criticii lite
re i se cere să aibă sentimentul 
.oriei, remarcă asistentul univer- 
;ar Stelian Brezeanu, atît în per- 
perea valorilor cît și în reliefarea 
mezei lor, să distingă cm claritate 
esajul uman al operei. A face abs- 
acție de capacitatea literaturii de 
recrea artistic o lume, rămînînd la 
npla consemnare a valorii sau 
nvalorii unei cărți este insuficient 
ntru a prezenta în adevărata sa 
mplexitate fluxul viu al creației 
erare".
Continuînd discuția, prof. Ion Lun- 

consideră că „viziunea asupra 
mirii artei ca purtătoare a ideilor 
progres și libertate incumbă cri-

ii îndatorirea de a face din judc- 
ia de valoare un act al dezbaterii
idei, al schimbului de opinii asu-

i destinului și mersului literaturii". 
Opțiunea deschisă pentru o critică 
gajată, izvorîtă din principiile fun- 
nentale ale materialismului dia- 
tic și istoric, ale esteticii marxiste 
împlinește în gîndirea critică prin 
șrimarea clară și fermă a punc- 
ui de vedere critic, opusă oricărei 
:trine și influente străine spiri- 
ui nostru comunist. Pentru ca 
igeza să-și împlinească menirea nu 
e suficientă acceptarea unor prin-
ii teoretice, ci devine imperios 
:esară aplicarea lor consecventă și 
uroasă în analiza creației literare, 
mai situarea dezbaterii critice pe 
ui fertil al confruntării de opinii 
•mite crearea unui climat inteleo- 
1 elevat, în stare să evidențieze

plin varietatea stilistică și efer- 
cența creatoare ale literaturii 
istre;
Varietatea actului critic, origina- 
tea opiniilor sînt azi adevăruri de 
ontestat, specifice exegezei lite- 
e. consideră studenta Gina Văcă- 
Ceea ce surprinde însă pe cititor 

este atît diversitatea punctelor de 
ere critice, cît perspectiva limi- 
i, ambiguă din care se emit jude
le de valoare. Citez dintr-o cro- 
1 apărută de curînd : „Și iată-1 
:înd (poetul — n.n.) la pictura u- 
peisaje industriale' cu titluri des- 
de sugestive... Expresia poetică în 
î aceasta se clarifică depunîn- 
se în fraze devotate mai mult 
maticil, punctuația evlavios des- 
erită se extinde de la o vorbire 
alta : automatismul, hazardul o- 
ctiv, umorul negru, visul, sînt 
til evacuate de discursuri — ono- 
ile în esența lor — însă paralele 
poezia". Criticul regretă că la un 
t, „atît de hotărît în program;', 
zia cetățenească, poezia muncii 

a naturii, adică unele din te- 
e fundamentale ale liricii din 
ie timpurile au exclus momentan 
creația poetului „hazardul, auto- 

.ismul, libertatea neîngrădită a 
intelor". Este surprinzător și re- 
tabil că astfel de critici exclud 
urile pozitive ale poeziei, prefe- 
1 acestora „obscurul și anormalul", 
lteori critica se transformă în- 
m mijloc de a exprima mai 
lt pe critic, defavorizîndu-1 
autor, despre care ai, cîteodată, 
iimentul a fi doar un simplu pre- 
;. Se pare că acest mod de a con- 
» critica nu servește întotdeauna 
rei sau scriitorului discutat și nu 
litează manifestarea creatoare a 
getului, ci o virtuozitate des- 
îsă de obiect. In astfel de situații, 
srvă unii cititori, criticul este 
ocupat de propria lui definire și 
. puțin de operă.
ritica noastră își poate a- 
ia rolul de diriguitor cultural nu- 
I situîndu-se în centrul activității 
itoare, influențînd, în egală mă- 
a, creația literară și publicul ci- 
r, susțineau pe bună dreptate 
erlocutorii noștri.
tedicul Vasile Epure — ca și alți 
tori cu care am stat de vorbă, 
ervau însă că această funcție este 
lită din pricina faptului că în 
Ite cronici sînt eludate problemele 
conținut, de interpretare a fon
ul, de dezbatere a ideii și a mo
lii în care ea a căpătat pregnan- 
artistică și, în schimb, probleme 
undare, tehniciste apar pe prim 
a într-un limbaj adesea de neînțe- 
: „Uneori din lectura cronicilor 
rare nu se poate să nu șe
zi întîrzierile inutile în „im

condițiile în care 
devine un factor

critica lite- 
activ de in- 
cu largi re-

periul" unei „psihologii abisale". 
Ca specialist, îmi permit să 
observ, că fără o proprietate a ter
menilor — folosirea lor devine hi
lară. Firește, și numai o succintă pri
vire asupra nivelului de exercitare a 
actului critic relevă evoluția merito- 

•• rie a acestuia, o mai riguroasă folo
sire a noțiunilor critice, o specializa
re care sporește competenta analize
lor, adecvarea la obiectul interpretat. 
După cum analiza avizată a tehnicii 
scriitoricești, a modalităților artistice 
contribuie la reliefarea valorii opere
lor de artă. Adeseori însă aceste pre
ocupări necesare, intrinsece actului 
critic, nu sînt însoțite și de o inves
tigare profundă a conținutului crea
ției, a mesajului, finalității sale, de 
o definire nuanțată a filozofiei și 
ideilor conținute. Toate acestea fac 
ca unele cronici să fie subordonate 
unui tehnicism excesiv, care pot 
evidenția frumusețile unei metafore 
dar nu pot semnifica sensurile ma
jore ale unei opere. Evident, ig
norarea unor asemenea deziderate
fundamentale ale criticii are implica
ții atît în ceea ce privește valoarea 
cronicilor respective, utilitatea lor

OPINII ALE CITITORILOR
DESPRE CRITICA LITERARĂ

pentru creatorii înșiși cît și asupra 
receptării lor de către cititori".

Critica își înalță conștiința de sine 
Pe sentimentul că este receptată, în
sușită de societate. Ea investighează 
nu numai opere dar și conștiințe, sta
bilind în plan estetic, moral sau afec
tiv contacte durabile, cu efecte po
zitive asupra formării omului. Dialo
gul critic-cititor constituie unul din 
factorii esențiali ai atragerii publi
cului către marea literatură. Din a- 
cest fructuos schimb, lectorul se 
orientează asupra celor mai valoroa
se opere, își creează preferințe, dez- 
voltîndu-și înclinațiile native. „Une
ori — ne spunea eleva Ștefănescu 
Mioara — observ că se încearcă o 
subtilă subapreciere a cititorului, a 
posibilităților sale de a recepta anu
mite creații. Consider că nu aceasta 
este perspectiva fertilă din care tre
buie privit dialogul continuu dintre 
creator și cititor. Mai mult, ar fi, 
după opinia mea; de un real folos 
promovarea cu consecvență în pre
să a cuvîntului cititorului, a puncte
lor sale de vedere care, încurajate si 
cultivate cu încredere, își pot afla o 
audientă utilă atît la creator cît 
la 
în 
și 
cu . , .
presa cotidiană ca și emisiunile de Ia 
radio și televiziune, care sînt chemate 
să întrețină viu schimbul de idei, să 
găzduiască dezbaterea amplă și prin
cipială a problemelor literare. Coloa
nele presei pot deveni terenul pro
pice al afirmării creației originale in
spirată din realizările noastre con
temporane, după cum tot aici își află 
locul atitudinea fermă, militantă îm
potriva penetrației ideilor străine, 
concepțiilor străine despre viață și 
artă.

„Medierea” realizată de critic în
tre operă și cititor nu-și poa
te atinge telul decît dacă cri
tica e pornită dintr-o intuiție 
clară și fundamentată pe o cul
tură substanțială, dacă găsește mij
loacele de expresie adecvate în așa 
fel încît să facă din obiectul său o 
zonă accesibilă. Tocmai aici se poate 
semnala în unele studii sau în unele 
volume pericolul de a separa critica 
de beneficiarul ci de drept: citito
rul. „Mi se pare că în momentul ac
tual, ne spune prof. Ion Sănduiescn. 
cîteodată critica se îndepărtează de 
la cerințele sale, că intentionînd com
plexitatea devine uneori doar com
plicată. prețioasă, prejudiciind rele
varea operei de artă. Mă refer la 
acele articole sau studii absconse, 
contorsionate, contradictorii prin 
afirmațiile ce le conțin, scrise în
tr-un limbaj greoi care, inevitabil, 
fac un deserviciu cititorului. înde- 
părtîndu-1 de la semnificațiile operei.

Desprind dintr-o discuție purtată 
nu de mult într-o revistă un mod 
de a face critică : ....a
nemaipomenit pentru 
făcut egiptenii mii de 
sute de ani. Egiptenii . ..
fost niște suprarealiști calzi (...). Su- 
prarealismul de azi, cel rece, este o 
ciocnire cu ceea ce se întîmplă în 
genere. Suprarealismul este o izo
lare. Contemporanii care se aud nu
mai contemporani vor lăsa urme 
foarte rare. Contemporanul nu mai 
poate să decurgă, el se ciocnește" 
îmi este foarte greu să înțeleg un 
asemenea text și cred că nu sînt 
doar eu vinovatul de aceasta".

Continuînd ideea, prof. Constantin 
I.ungu remarca terminologia pleto
rică, insuficient asimilată de către 
unii critici: „Originalitatea cu orice 
preț pare a fi pretextul și scuza 
acestor exegeți. Instrumentul prefe
rat. devine atunci cuvîntul rar. ver
bul sonor, fraza întortocheată, lipsa 
logicii. Citez din «jronica unui critic : 
„Poetul trăiește frenetic, duce o

și 
criticul de artă". Un deosebit rol 
promovarea literaturii de calitate 
asigurarea colocviului continuu 

publicul îl au revistele literare.

fost un oftat 
ceea ce au 
ani si grecii 
și grecii au

tv '

Lecția 62

Lecția 61

revedețl 7 
teatru :

10,00 — Limba franceză, 
(reluare).

10.30 — Limba engleză.
(reluare).

11,00 — Ce ați dori să 
Spectacolul de
„Căsătorie cu de-a sila" de 
Moliăre.

11,45 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Ecranul cu păpuși : „Pin

guinii" — Prezintă Teatrul 
de păpuși din Bacău.

17,50 — Limba germană. Lecția 59.
18,15 — Albatros : Revistă bilunară 

pentru tineret.

9

viată de ascet și singurul țel este 
să se salveze prin poezie, literatură". 
Cum. este și frenetic și ascet tot
odată ? Stările respective se exclud re
ciproc. Sau același critic ne oferă un 
exemplu de labilitate și inconsecven
ță a actului critic. într-un articol 
panoramic criticul afirmă că Blaga 
este creația istoricului literar ce l-a 
studiat, cu toate că mai înainte 
într-o cronică afirma altceva : auto
rul „nu își domină obiectul... Imagi
nea unui Blaga, așa cum o prezintă 
Micu, e desigur insuficientă, dar cum 
ea există, altele vor întregi sinteza". 
Atunci cum este ?

O calitate esențială a dialogului 
trebuie să fie caracterul său con
structiv. Judecata de valoare este re
zultatul unei atente cercetări și ela
borări, ea nu poate fi redusă la sen
tințe și etichetări nefondate de spi
ritul operei. Combativitatea criticului 
își află rostul în disputa de idei crea
toare, singura în stare să contribuie 
la luminarea unor laturi ale crea
ției. „Cîteodată în presa literară se 
încrucișează spade și țîșnesc scîntei 
din motive minore, consideră Grigore 
Nedelcu, tehnician. Opiniile diferite 
pot genera polemici — istoria noas
tră cunoaște atîtea — dar ele au avut 
întotdeauna o valoare cognoscibilă, 
au adus progrese într-un domeniu 
sau altul. Iritarea ce domnește în 
replici, persiflarea preopinentului nu 
fac decît să tulbure climatul literar, 
creația prin îndepărtarea efortului 
creator spre zone periferice. Urbani
tatea dialogului critic face parte din

tre calitățile elemen- 
tare ale spiritului cri
tic".

Desigur. producția 
literară actuală fiind 
destul de vastă, ea 
nu poate fi cuprinsă 
în totalitatea ei. De 
altfel, critica nu-și 
poate propune acest 
lucru, ea operînd se
lectiv. Chiar și în a- 
cest caz. rapiditatea

cu care critica intervine în discuta
rea creației nu este întotdeauna cea 
dorită. „Cronica literară, 
zia, nota ar trebui să 
țească foarte de aproape 
riția oricărei lucrări, sugerează stu
dentul Mati Cătălin. Ele apar însă tar
div și uneori nu au documentarea ri
guroasă. discuția tranșantă, la obiect, 
ținuta elevată și chiar opinii perso
nale. Lipsesc unor cronici claritatea 
ideilor și accesibilitatea, calități fără 
de care actul critic se autoignoră". 
într-adevăr, claritatea ideilor, limpe
zimea exprimării lor și. în primul 
rînd poziția de pe care sînt expri
mate aceste idei, franchețea cu care 
se subliniază spiritul lor constructiv, 
folositor cunoașterii umane, tendin
ței către progres merită să se afle 
mereu în atenția criticului. După cum 
reținem și sugestiile mai multor ci
titori referitoare la utilitatea unor 
avancronici literare, în presă și la 
radio, ceea ce impune o mai rodnică 
conlucrare între critici și edituri, 
fără a transforma critica doar în
tr-un mijloc de reclamă a cărții, sar
cină ce revine editurilor. Menținîn- 
du-și viu simțul de discernere criti
că. criticul exprimă obiectiv sensul 
permanent al dezvoltării unei culturi. 
Conștiința sa profesională nu se ali
mentează din conjuncturi literare, 
din cultivarea mitului personalității 
sau din amiciții.

O mare importanță capătă în edi
ficarea gustului pentru literatură e- 
xistența unor lucrări capitale dedi
cate poeziei, romanului sau drama
turgiei noastre contemporane, capa
bile să discute într-un înalt spirit, de 
pe pozițiile esteticii marxiste, creația 
unui scriitor, curentele literare, ten
dințe ale mișcării artistice, deziderat 
formulat de numeroși participant la 
ancheta noastră. Numai cuprinderea 
amplă a fenomenului literar contem
poran va permite publicului larg să 
cunoască și să înțeleagă schimbările 
structurale de viziune si de tehnică 
artistică produse în proza si lirica 
actuală, față de care cititorii se a- 
propie mai greu. în acest sens este 
relevantă observația făcută de prof. 
Ion Săndulescu : „în ultimii ani au 
apărut puține lucrări de sinteză asu
pra poeziei sau romanului 
Este un aspect ce așteaptă 
se afle soluționare de 
tica și istoria literară 
centrarea eforturilor creatoare, de
oarece doar traducerea unor cărți de 
sinteză din literatura universală nu 
poate umple acest gol".

Literatura cunoaște, ca de altfel 
toate activitățile omenești, un conti
nuu proces de transformare, de mo
dernizare și îmbogățire a universului 
investigat ca și a mijloacelor folosite, 
în această situație, critica literară 
este chemată să se aplece cu mai 
multă atentie asupra complexului 
cîmp literar, pentru a putea fructifi
ca spre folosul cititorilor întreaga 
creație. Pentru critic, nici un efort 
nu este inutil dacă are în vedere că 
activitatea sa se îndreaptă către masa 
de cititori, care așteaptă de la el 
să-și spună părerea competentă si 
clară asupra creației literare, asupra 
direcțiilor ei de dezvoltare. O ase
menea învestitură capătă semnifica
ții deosebite privită prin prisma în
datoririlor ce revin literaturii ca fac
tor important de educare și înrîurire 
a spiritului uman, de modelare a con
științelor. idee conținută în recentele 
Teze ale C.C. al P.C.R. pentru Con
gresul al X-lea al partidului, întîm- 
pinate cu deplină adeziune de 
membrii frontului nostru scriitoricesc.

Emil VASILESCU

recen- 
înso- 
apa-

românesc, 
încă să i 
către cri- 
prin con-

18,45 — Tribuna economică : „Uti
laje așteptate de șantiere".

19,05 — Trepte spre finală : Soliști 
și formații participante la 
cel de-al IX-!ea Concurs 
al artiștilor amatori. As
pecte de la faza județeană 
a artiștilor amatori din ju
dețul Suceava.

19.30 — Telejurnalul de seară —
Buletinul meteorologic.

20,00 — Dialog cu telespectatorii. 
20,20 — Tele-cinemateca : „Seara 

saltimbancilor" — produc
ție a studiourilor suedeze, 
In regia lui Ingmar Berg
man.

21,55 — Reflector.
22,10 — Itinerar european. Emisiu

ne de Dan Hăulică. Ima
ginea : Dan Grigorescu.

22.30 — Armonii contemporane :
Seară de balet pe muzică 
de compozitori români.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

• Neîmblînzlta Angelica: PATRIA
- 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, FAVORIT — 9,45 ;
11,45 ; 13,45 ; 15 ; 18,15 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
G Străin în casă : REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FES
TIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, la grădină — 20,15.
o Lovitură puternică : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16.15 ;
18.30 ; 20,45.
• Alexandru cel fericit: MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
® In umbra coltului : VOLGA — 
9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare ;
18.15 ; la grădină — 20,15, BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; la
grădină — 20,15, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Anul trecut la Marlenbad : CEN
TRAL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Adio, Grlngo : LUMINA —
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Intîlnire ia Ischla: CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
• Acasă Ia Nlcolae Popa ; Nlcoiae 
lorga ; Muzică... mai presus de 
orice ; Mulțumesc, Mihaela ; Gus
tav întinerește : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
c Comedianții (ambele serii) : 
DOINA — 11,30 ; 16 : 19,30.

pentru copii « DOINA

vita : GRADINA DOI-

20.

15,30 ;

UNION — 15 ț 17,4o ;

•
• Prințesa tristă : MUNCA
O Vremuri minunate la Spessart : 
VITAN — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,15.
• Noaptea e făcută pentru... * 
visa : RAHOVA — 15,30 ; 18. la 
grădină — 20,30.
• Pe urmele șoimului : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.
0 Crimă în stil personal : PRO
GRESUL — 20.30.
• Iluzii : FERENTARI
18 ; 20,15.
o Noaptea : COSMOS — 15,30 ; 18 : 
20,15.

ani

O Program
— 9 ; 10.
• La dolce 
NA — 20,30.
• Eclipsa :
20,30.
• Prințul negru : FEROVIAR — '
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; ' 
20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; '
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — ' 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. '
• A trăi pentru a trăi : GRIVIȚA '
— 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FLA- ' 
MURA — 9,15 : 13 ; 14,45 ; 17,30 ", ' 
20,15.
o Samuraiul : ÎNFRĂȚIREA ÎN- 
THE POPOARE — 15,15 ; 17,45 : 20. , 
o Am două mame și doi tați : , 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
O Vițelul de aur (ambele serii) : ■ 
GRADINA BUZEȘTI — 20,15.
O RIo Bravo (ambele serii) : DA
CIA — 8,30—20,15 în continuare ; 
COTROCENI — 15 ; 18.
• Crăciun cu Ellsabeta : COTRO
CENI — 20,30.
e Tată de familie I UNIREA —
15.30 ; 20,15.
« Roșii și albii: UNIREA — 18.
e Rolls Royce-ui galben : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
o Paradisul îndrăgostiților : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
e Becket: PACEA — 16; 19,15.
o Pentru încă puțini dolari : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Tarzan, omul junglei : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ", 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Ia grădină
— 20,15, TOMIS — 9,30—17,30 în 
continuare ; 19,30, la grădină — 
20,30.
O Contemporanul tău (ambele se
rii) : VIITORUL — 15,30 ; 19.
a Nu vor fi divorțuri : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20.15.
O Asasinatul s-a comis luni : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 20.15.
• Căsătorie pripită 7 : POPULAR
— 15,30 ; 18 : 20,30.

Vera Cruz : MUNCA — 16 ; 18.

Un sistem
informațional modern 
în viața universitară

Analizele profunde șl cuprinză
toare, indicațiile deosebit de pre
țioase, de mare valoare științifică și 
practică ce se desprind din Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea al partidului și din proiec
tul de Directive, sînt tot atîtea 
rațiuni de stringentă actualitate care 
ne obligă să efectuăm noi disocieri 
și să delimităm noi posibilități de 
stimulare a procesului de perfec
ționare început cu un an în urmă 
în cuprinsul școlii românești. 
Iată de ce în rîndurile urmă
toare îmi propun să fac unele 
aprecieri asupra informării și do
cumentării universitare. în calitatea 
lor de condiții esențiale si — evident 
— faze de neînlocuit în procesul de 
învățămînt în general și cu atît mai 
mult în învățămîntul superior.

în ceea ce privește documentarea 
continuă a studentului, considerăm 
că în prezent nu mai există impedi
mente pentru a fi satisfăcută, în 
general, corespunzător. Condiția 
principală este doar ca studentul să 
aibă dorința de a citi si asimila ceea 
ce i s-a recomandat în acest scop.

Informarea permanentă și cores
punzătoare a cadrului didactic ridică 
însă, cred, unele probleme, pînă 
în prezent doar partial rezol
vate. Ele sînt în bună măsură 
generate de ritmul descoperirilor 
și al modificărilor tehnologice în 
toate ramurile, ritm care, după 
cum bine se știe, astăzi se ac
celerează din ce în ce mai mult; 
în consecință, nu este întîmplă- 
tor că în lume se țin anual circa 2 000 
de congrese, conferințe, simpozioane 
sau alte manifestări științifice și teh
nice, cu prezentarea multor mii de 
referate și comunicări.

Această caracteristică de perma
nentă evoluție a științei și tehnicii 
moderne se oglindește, firesc. în 
generarea progresivă a unor canti
tăți crescute de cunoștințe noi, fapt 
ce se răsfrînge în ritmul exponențial 
de creștere a volumului literaturii de 
specialitate, în tendințele aparent 
contradictorii, de specializare în
gustă și de interpătrundere a do
meniilor. Cu toată creșterea masivă 
a literaturii de specialitate (circa trei 
milioane și jumătate de articole pu
blicate în prezent anual) accesul la 
informațiile cuprinse în această 
masă de publicații este continuu 
ușurat. Aceasta nu este un paradox 
dacă se ține seama de perfecționa
rea și chiar revolutionarea mijloace
lor și metodelor actuale de comuni
care.

în situația dată, informarea e- 
fectuată individual de către cadrul 
didactic, deși este o condiție nece
sară a tinerii sale la curent, nu mai

Conf. ing. Vasile TĂRĂBOI 
directorul Institutului central 

de documentare tehnică

poate fi însă și suficientă. De aceea, 
după părerea mea, astăzi sînt nece
sare în învățămîntul superior servicii 
specializate de informare și nu ele 
„documentare". încadrate cu perso
nal pregătit în primul rînd în 
specialitățile instituției deservite și 
în al doilea rînd în munca de infor
mare și documentare privită ca dis
ciplină distinctă, guvernată de prin
cipii bine conturate și utilizînd mij-. 
loace și metode specifice. Avem în 
prezent, într-adevăr, numeroase 
servicii de documentare în cadrul 
bibliotecilor din instituțiile de în- 
vățămînt superior. Multi dintre sa- 
lariații acestora pot selecta mai ales 
în domeniul științelor umanistice, pe 
baza instrumentelor de informare 
procurate de la instituțiile de infor
mare specializate, acele informații 
documentare care ar putea prezenta 
cel mai mare interes pentru bene
ficiar. Din păcate însă, multe din 
serviciile de documentare din în- 
vătămîntul superior nu sînt de 
regulă încadrate cu personal care 
să îndeplinească condițiile amintite. 
Și aceasta se referă în special
la învățămîntul superior tehnic.
La aceasta se adaugă si faptul
că în tara noastră nici pînă
astăzi nu s-a organizat încă învăță- 
mîntul în domeniul informării și 
documentării, complementar, dar e- 
sențial deosebit de cel al biblio
teconomiei. Așa se face că actualul 
personal din serviciile de documen
tare ale învățămîntului superior 
poate selecta mai greu pentru ca
drele didactice informațiile perti
nente profilului lor de preocupări. 
Din practică se știe, de altfel, că 
bibliotecile institutelor de învăță- 
mînt superior, chiar și cele mai 
bine organizate. își conturează ac
tivitatea asupra servirii studenților 
în condiții cît mai bune, punîndu-le 
la dispoziție cărți și cursuri uni
versitare, îh scopuri exclusiv docu
mentare. Cadrelor didactice li se 
furnizează, în majoritatea cazurilor, 
documentele de care au nevoie, dar 
numai dacă respectivele cadre in
dică personal titlurile lucrărilor pe 
care le doresc. Cu alte cuvinte, de
servirea acestora devine posibilă nu
mai după ce cadrele didactice s-au 
informat, prin mijloace și cu forțe 
proprii, asupra obiectului în care 
sînt interesate.

O asemenea metodă ește neraționa-

Filarmonica de stat „George 
nescu" (la Sala Mică a Palatu- 
li) : Concert dat de cvartetul 
Muzica" — 20.

• Opera Română : Rigoletto — 11.
• Teatrul de Operetă (la Sala Pa
latului) : My fair lady — 19.30. 
e Teatrul Național „I. L. Cara-

(sala Comedia) : Travesti

e Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Nlcnlc — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră 
19,30.
« Teatrul Mic : Iertarea
• Teatrul Giuleștl : Visul 
nopți de Iarnă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică'
Calea Victoriei) : Șoricelul și 

,pușa — 10.
• Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Tănase-Revue
— 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones
— 20.

lă deoarece implică din partea celui 
care dorește să se documenteze foarte 
mult timp cheltuit cu informarea, 
adică doar cu operația de depistare a 
acelor documente care l-ar putea 
interesa și în care ar fi posibil să 
găsească informațiile ce-1 ajută să-și 
rezolve pe cale documentară proble
mele. Dacă mai avem în vedere și 
faptul că o astfel de operație este de 
multe ori dificilă (în cazul subiectelor 
înguste) chiar pentru un inginer in- 
formatician, deci profesionist în a- 
cest domeniu, rezultă clar cît de em
piric este executată operația de de
pistare a informațiilor de către ca
drul didactic, care nu numai că nu 
are timp, dar nici nu poate să cu
noască toate instrumentele de infor
mare existente, mijloacele tehnice și 
metodele moderne la care recurge un 
centru de informare specializat.

în sfîrșit, metoda este în mare mă
sură neeficientă deoarece practic 
constă în special din informarea în 
librării („ce s-a mai publicat nou“ ?), 
din informare întîmplătoare orală 
(„colega, ai citit articolul lui“.„) și 
mai ales din răsfoirea periodică (nu 
vrem să afirmăm întîmplătoare) a 
cîtorva reviste de specialitate.

Soluții pentru o informarea cores
punzătoare a cadrelor didactice 
există. Ele sînt. mai ales, de 
natură organizatorică. Ne gîndim în 
primul rînd la imperativul ca în- 
vățămîntul superior să beneficieze 
în domeniul activității de informare 
de un cadru organizat, care să a- 
sigure o puternică diviziune a mun
cii, o eliminare cît mai completă a 
suprapunerilor între activitatea 
serviciilor de documentare ale în- 
vătămîntului și cea a centrelor de 
informare specializate, în așa fel 
încît randamentul muncii de infor
mare, eficienta ei să crească sub
stanțial. în al doilea rînd, sînt de 
părere că serviciile de documentare 
ale învățămîntului superior trebuie 
să dispună de cadre de înaltă ca
lificare, cu pregătire de bază în 
specialitățile pe care le deservesc. 
Dacă la aceasta se va adăuga un 
învătămînt de stat în disciplinele in
formării și documentării, cu carac
ter post-universitar, care să asigure 
acestor cadre o a doua calificare nece
sară. este cert că acestea vor fi capa
bile să execute o selectare și prelucra
re în conținut a materialelor necesare 
beneficiarilor informării. în cazul dat 
— cadrele didactice. Sugerăm în a- 
cest sens ca Ministerul învățămîntu- 
lui să studieze împreună cu ceilalți 
factori competenți elaborarea me
todologiei și a programelor analitice 
corespunzătoare unui astfel de în
vătămînt.

în prezent. Institutul central de 
documentare tehnică lansează ex
perimental un sistem modern de in
formare periodică pe profil indivi
dual a specialiștilor, sub denumirea 
de PRODOC. Vom trimite, deocam
dată unui număr restrîns de insti
tute. întreprinderi și de specialiști, 
formulare pe care aceștia își - vor 
specifica problemele în care sînt in
teresați în mod deosebit. In funcție 
de acestea și de materialul documen
tar care intră la institutul nostru (și 
pe care-1 analizăm integral) vom 
semnala abonaților sistemului la fie
care 10 zile — selectiv — noutățile 
respective apărute între timp, creînd 
astfel o legătură reciprocă și per
manentă între institut și beneficiarii 
acestui sistem. După părerea mea, 
un asemenea sistem poate fi a- 
plicat și adaptat- în orice institut do 
învățămînt superior. Pentru că, să 
nu uităm : a informa înseamnă îna
inte de toate a avea inițiativă, a 
oferi servicii utile și nu a aștepta 
cereri.

„PICTORI LA 11 ANI
întreg universul 

copilăriei, acest uni
vers în care formele 
sînt exprimate și di
mensionate după alt 
canon decît cel obiș
nuit, un univers sin
cer și plin de can
doare se regăsește în 
lucrările prezentate 
de cei 16 copii din 
comuna Vulturești — 
Argeș în cadrul ex
poziției organizate în 
holul Universității 
populare (Sala Dal
les).

Premiul I pe țara 
obținut în 1968 de 
Vasilica Bologa, pre
miul „Paleta de aur" 
la concursul „Cute
zătorii", cîștigat de 
Mihai Băcescu în 
1969 împreună cu o 
mențiune specială 
pentru cercul plastic 
din care face parte, 
medalia cu care a 
fost distinsă Elena 
Constantinescu la 
Concursul interna
țional de la Sofia, cei 
12 elevi premiați pe 
țară care și-au pe
trecut în 1968 va
canța în tabăra de la 
Homorod, participa
rea la concursurile 
internaționale ale de
senelor pentru copii 
din Italia și Iugo
slavia, sînt doar cî
teva din rezultatele 
strălucite ale palma
resului acestui cerc, 
întemeiat în 1967 și 
condus de atunci cu 
atentie si pricepere 
de învățătorul Ion 
Măgescu, cercul re
unește prin limbajul 
unitar al imaginii 
elevii unei singure 
clase (actualmente 
clasa a V-a).

Candoarea, stîngă-

cia, naivitatea, ac
centele anecdotice ale 
lucrărilor acestor 
„pictori la 11 ani" 
dobîndesc un farmec 
poetic, un farmec iz- 
vorînd poate din ca
pacitatea de a esen- 
țializa imaginea prin- 
tr-o maximă concen
trare. Lucrările sem
nate de Luminița I-

IN SĂLILE 
DE EXPOZIȚII

vașcu, de Viorica 
Păunescu, de Zenai- 
da Popa, de Elena 
Constantinescu, de 
Ana Elena, de Filof- 
teia Onica, de Vio
rica Păunoiu sau 
Vasilica Bologa se 
reunesc în încerca
rea de a fabula, de 
a crea situații sau 
relații organizate în 
reprezentări grafice 
ce poartă în ele un 
mod de transfigurare 
coloristică a lumii 
înconjurătoare.

Există la acești 
copii un mod emo- 
țional-imaginativ de 
reprezentare a reali
tății, inedite legături 
între reprezentări și 
cunoștințele de care 
dispun. Domină în 
toate lucrările, mate
rializată, această ex
periență moral-afec- 
tivă, căci centrul de 
organizare al ele
mentelor compozițio
nale implicit sau ex

plicit exprimă o a- 
preciere asupra 
lumii înconjurătoa
re. Portretele, foarte 
numeroase de altfel, 
relevă un anumit ra
port cu oamenii, fap
tul că adultul se află 
continuu ca un punct 
de referință, în cen
trul acestui univers 
imaginativ. Soarele, 
florile și figura u- 
mană într-o continuă 
metamorfoză, casele 
și ulițele satului na
tal asociate unor as
pecte surprinse în 
ambianța cotidiană 
sînt conturate cu a- 
jutorul unei materii 
dense, somptuoase 
uneori, iradiind lu
mină.

Subliniind o anume 
evoluție a modalită
ților perceptive pro
prii unei etape bine 
definite în dezvolta
rea lor, lucrările in
clud în același timp 
și particularități ce 
țin de tradiția națio
nală și de specifici
tatea psihică națio
nală. Culorile amin
tesc de multe ori 
vioiciunea cromaticii 
populare.

în ansamblul ei 
expoziția reunește 
cu puritate și limpe
zime cristalină o im
presionantă pasiune 
și interes pentru artă, 
pasiune concretizată 
în lucrări ce au far
mecul acelor dimi
neți de iarnă în care 
spațiul dizolvîndu-se 
parcă, lucrurile, chiar 
și cele mai îndepăr
tate, ne ating ochiul 
cu o neobișnuită cla
ritate.

Marina PREUTU

VIAȚA MUZICALĂ
® Primul concert al Reuniunii 

corale „George Dimass din Brașov

în cadrul manifestărilor consa
crate întîmpinării Congresului al 
X-lea al P.C.R. și aniversării a 25 
de ani de la eliberarea României 
de sub jugul fascist, la Brașov a 
avut loc primul concert al Reuniu
nii corale „George Dima". înfiin
țată în toamna anului trecut, cînd 
se împlineau 100 de ani de Ia 
crearea în localitate a „Reuniunii 
de gimnastică și cîntări" Un rol 
important în activitatea vechii reu
niuni l-a avut compozitorul brașo
vean George Dima care înainte de 
primul război mondial i-a condus o 
bună perioadă de timp repetițiile 
și concertele.

Actuala formație corală reunește 
80 de coriști tineri și vîrstnici de 
cele mal diferite profesii. Ei l-au 
ales ca președinte de onoare ne 
Constantin Bobescu. artist emerit, 
primul director al Conservatorului 
Astra din Brașov (azi Școala popu
lară de artă). De altfel. în con

certul la care ne referim, dirijor a 
fost însuși Constantin Bobescu. ală
turi de profesorul Cornel Arion, di
rijor al corului.

în cadrul manifestării au fost in
terpretate cu înaltă măiestrie ar
tistică următoarele piese : „Glorios 
partid" de Mircea Neagu. „Doină și 
învîrtita" de compozitorul brașovean 
Aron Bogdan. „Măi dorule" și „Ța
rina" de Cornel Arion, „Brumăre- 
lul“ de I. Mureșianu. „Imnul uni
rii" de Ciprian Porumbescu. Con
certul a mai cuprins și alte piese 
muzicale în interpretarea unor so
liști al reuniunii, nrecum si ai 
Filarmonicii și Teatrului muzical 
din Brașov.

Prima manifestare publică a Reu
niunii corale „George Dima" mar
chează reluarea unei valoroase tra
diții. intrarea în viata muzicală 
brașoveană a unei formații de ama
tori de valoare.

N. PROSAN

© Jubileul Filarmonicii din Satu Mare
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de activitate, Filarmonica de Stat 
a municipiului Satu Mare a inițiat 
primul festival de muzică simfonică 
(6 — 14 iunie a.c.).

De la Societatea corală a orașului 
Satu Mare, înființată în anul 1875, 
la Reuniunea de cîntări și muzică 
Vasile Lucaciu și apoi la Societatea 
filarmonică formată din artiști ama
tori cu activitate sporadică, viata 
muzicală sătmăreană a înscris suc
cese remarcabile reușindu-se ca 
acum, după un secol de existentă și 
după două decenii de activitate nouă. 
Filarmonica de Stat din Satu Mare 
să se înfățișeze cu o personalitate 
proprie, bucurîndu-se de apreciere. 
Creația muzicală românească a stat 
întotdeauna pe prim plan în activi
tatea acestei filarmonici, iar în stră
dania de a avea un repertoriu cît 
mai bogat și mai variat, orchestra a

ancorat curajos și muzica clasică și 
romantică universală. Evenimentul 
aniversării prilejuiește o săptămînă 
de noi manifestări muzicale care vor 
îmbogăți viața artistică a orașului 
Satu Mare cu o sene de spectacole 
de valoare. în sala Teatrului de Nord 
din .Satu Mare se vor prezenta în 
aceste zile Serenada pentru orches
tră de coarde de Elgar, Simfonia nr. 
33 în Si bemol major de Mozart, 
Rapsodia pentru orchestră de Mir
cea Basarab, arii din opere etc.

La aceste manifestări își dau con
cursul maestrul emerit al artei Mir
cea Basarab, pianistul iugoslav Zlata 
Feller, artiștii emeriți Teodora Lu
caciu, Stefan Ruha, Lucia Stănescu, 
Mihai Constantinescu și alte perso
nalități ale vieții muzicale din tară 
și străinătate.

Ion P1TICU i



SCINTEI4 — miercuri 11 iunie 1969 PAGINĂ 5
sesbubh

OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
I

AERUL TARE
AL PERFORMANȚEI
Performanță! Cînd auzim acest 

cuvînt ne gîndim în primul rînd la 
lumea sportului, la acel univers al 
recordurilor înconjurate de o largă 
Și, adeseori, gălăgioasă publicitate și, 
uneori, de aureola aproape legendară 
a incredibilului. Performerii sînt, sau 
par a fi, oameni ieșiți din comun, 
dotați cu calități excepționale, capa
bili de eforturi, de isprăvi, de acțiuni 
îndrăznețe care înfrîng barierele im
posibilului. Așa au fost Ulisse și 
Cristofor Columb, așa sînt astăzi cos- 
monauții, ca să ne referim doar la 
performanțele cele mai cunoscute, 
performanțe ce pot caracteriza epoci 
din istoria marilor căutări și desco
periri ale geniului uman.

Performanța e un act de 
ție 1 Evident. Dar e deajuns 
vim cu mai multă atenție în 
să descoperim că performanța se în- 
tîlnește, sub înfățișări uneori specta
culoase, alteori (poate de cele mai 
multe ori !) sub înfățișări mai puțin 
pregnante, mai modeste, în viața, în 
activitatea cotidiană a unor oameni, 
a unor colective de muncă.

excep- 
să pri- 
jur, ca

★
<— închîpuiți-vă că la această tur

nare au asistat aproape 200 de spec
tatori 1

Nu, nu este vorba de turnarea 
unui film, iar interlocutorul meu 
nu este un regizor ci un inginer care, 
după 16 ani de practică în „univer
sitatea" metalurgică a Reșiței, a pri
mit misiunea de a conduce una din 
cele mai tinere și mai complexe uzi
ne din țară. Este inginerul Tiberiu 
Grecu, directorul general al Uzinei 
de mașini grele-București, ia'r turna
rea Ia care se referă constituie o 
performanță, „recordul absolut" — 
dacă se poate spune astfel — în a- 
ceastă dificilă disciplină a metalur
giei românești.

— Erato, puși în fața unor pro
bleme .’insolubile : piesa urma să cîn- 
tărească.200 tone de oțel, iar capa
citatea totală a oțelăriei noastre (trei 
cuptoare electrice) atinge, la o șarjă, 
abia 110 tone. Dar, în afară de ches
tiunea cantității, se ridica o altă di
ficultate : calitatea ireproșabilă a 
turnării, piesa fiind butucul rotoru
lui, un element de bază, de mare 
rezistență și durabilitate, pentru 
turbina de 178 MW destinată hidro
centralei de la Porțile de Fier,

Din acest moment al discuției simt 
că reportajul poate și trebuie să del 
vină un reportaj-anchetă: cum a 
fost posibilă, în contextul atîtor di
ficultăți, performanța ? Era vorba de 
.o „premieră" industrială de mare im
portanță pentru economia națională, 
era un „debut" și, ca în fața oricărui 
debut, se puneau în balanță șanse 
și contra-șanse, soluții și contra- 
soluții, îndrăzneala și incertitudinea, 
ingeniozitatea și rutina. Era un act 
de excepție tehnică realizat doar în 
cîteva țări ale lumii. Deci 7...

— Prima soluție propusă a fost și 
cea ma; soară : să comandăm piesa 
în str ,ate, adică să ne-o facă 
alții în jchimbul unor bani grei. A 
doua prevedea cooperarea cu altă 
uzină ; adică, transportarea cu tre
nul, pe linia de centură, a lingotie- 
relor cu oțel lichid produs de Uzi
na „23 August". Vă dați seama că 
riscul unui eșec era enorm.

— Și atunci ?
Dar să dăm cuvîntul unora din 

participanții direcți la realizarea a- 
cestei performanțe.

— Mai întîi, am supraîncărcat cup
toarele, bineînțeles, în urma studii
lor făcute de specialiști, îmi rela
tează operatorul oțelar Ilie Constan
tin. Astfel, din două cuptoare de 50 
tone am obținut aproximativ 130 
tone de oțel, plus cele 10 tone din 
al treilea cuptor de capacitate re
dusă. Sincronizarea celor trei șarje 
a fost o problemă...

...Tone, temperaturi, șarje. Oame
nii retrăiesc evenimentul descriin- 
du-1 sub aspectul său tehnic, exact, 
profesional; relatarea lor precisă, 
obiectivă, începe să mi se pară însă 
liniară, performanța se diminuează, 
parcă, sub abundența termenilor de 
specialitate. Și totuși, dincolo de or
dinea cronologică și tehnologică a a- 
cestei creații, dincolo de sobrietatea 
modestă a relatării se ascunde ceva, 
se simte temperatura, mai înaltă 
decît a metalului, a pasiunii și emo
țiilor omenești.

-- Nu cred că se vor supăra oțe- 
Iarii dacă am să spun că la noi a 
fost examenul cel mai greu, continuă 
discuția șeful de echipă Gheorghe 
Ormuz, de la turnătorie. Trei luni 
de zile am pregătit groapa de tur
nare, formele, miezurile. Luam schi
țele și acasă să le studiez. Conco
mitent s-au făcut repetițiile...

— Ce repetiții ?
— Toți oamenii care au participat 

la turnare au făcut probele în gol, 
adică simularea întregii operații de 
la A la Z, cu absolut toate utilajele. 
Toate mișcările erau învățate pe de 
rost, duratele erau cronometrate, ni
meni nu avea voie să vorbească și 
nici să intervină în altă operație, în 
afară de cea prevăzută pentru sine.

Cu alte cuvinte, totul era măsurat 
la milimetru și la secundă, fiecare 
pas, fiecare gest era stabilit cu o pre
cizie de ceasornic, fiecare mișcare 
era ireversibilă pentru că orice ele
ment de nesincronizare ar fi peri
clitat succesul. Dar nu un singur om 
ci cîteva sute, nu o echipă ci mai 
multe trebuiau să-și sincronizeze 
pașii, gesturile, privirile. Toată ope
rația trebuia redusă la timpul cel 
mai scurt, ca în cursele de ștafetă 
ale atleților. îi sugerez această idee 
interlocutorului meu.

— Ba nu, a fost cu mult mai greu, 
fiindcă nu se puteau prevedea unele 
surprize și numai oțelul turnat costa 
două milioane. Iar mișcările noastre 
erau urmărite de vreo două sute de 
oameni, ingineri din alte uzine, spe
cialiști din institute de cercetări, pro
fesori de la politehnică, ba chiar și 
cîțiva tovarăși miniștri. Era prima 
experiență de acest fel din tară.

— Vă stînjeneau aceste priviri ?
— Uitasem complet de ele. Am 

treizeci și cinci de ani, am trecut,

credeți-mă, prin multe încercări, dar 
atunci tremuram de tensiune.

Experiența a reușit, iar piesa a ie
șit „oglindă", după cum spune Gh. 
Ormuz, care amintește cu mîndrie că 
Uzina constructoare de mașini din 
Reșița a trimis o scrisoare de mul
țumire pentru calitatea desăvîrșită a 
piesei. Dar cît efort, cîtă concen
trare și emoție au făcut posibil acest 

■ succes ! în mod paradoxal însă, șe
ful de echipă afirmă că cea mai 
mare „palpitație" a simțit-o la a treia 
piesă. De ce ?

— Prima era o experiență. La a 
doua, hai să zicem că mai puteam 
găsi o scuză. La a treia însă...

Ce s-a întîmplat, de fapt, la a 
treia ? în fond, nu mai era vorba de 
un debut, dificultățile erau mai bine 
cunoscute, oamenii mai bine pregă
tiți, antrenați, primele succese erau 
încurajatoare. Dar, tocmai succesul 
devenise o obligație, răspunderea se 
ridicase la cota cea mai înaltă, pres
tigiul obținut pînă atunci de între
gul colectiv nu mai eră doar un 
prestigiu profesional ci unul moral, 
de la care nu se mai putea admite 
nici cel mai mic rabat. Pentru fie
care om, pentru fiecare echipă, a 
treia piesă însemna a treia treaptă 
a confirmării unor înalte valori, a 
treia treaptă a demonstrației că pri
mele succese n-au fost întîmplătoare, 
că performanța intra în obișnuit !

E însă vorba doar de o performan
tă tehnică, profesională, izvorîtă nu
mai din calculele exacte, din gîndi- 
rea lucidă a inginerilor și din efor
tul și competența muncitorilor ? Nu, 
pentru că ceea ce părea inițial un mi
racol tehnic a devenit fapt datorită 
unor elemente pe care tehnica, nu
mai tehnica, nu le poate asigura to
tal. Viziunea, perspectiva performan
ței a stîrnit în oameni dorința auto- 
depășirii, a propulsat îndrăzneala 
creatoare pe orbite înalte, a, ridicat 
ștacheta răspunderii la o cotă necu
noscută pînă atunci. Apoi, lupta cu 
secundele, cu metrii, cu capriciile me
talului incandescent a solicitat la ma
ximum spiritul de inițiativă al fie
căruia și al tuturor, de la cei mai 
vîrstnici pînă la cei mai tineri mun
citori și tehnicieni ai uzinei.

— A fost o răspundere atît de 
mare îneît ne-a obligat ca toate ho- 
tărîrile să le luăm în colectiv, să le 
discutăm, să le dezbatem înainte de 
a porni la . acțiune, spune același 
Gheorghe Ormuz, care este și mem
bru în comitetul de direcție al uzi
nei.

Se știe : o împrejurare excepțio
nală dezvăluie caractere, personali
tăți excepționale și, totodată, pune 
în lumină incompetența, slăbiciunile, 
comoditatea. Performanța a acționat 
aici ca un selector care separă me
talul prețios de steril, dar a acționat 
și ca o substanță revelatoare, desco
perind la unii oameni valențe as
cunse, neștiute’ bina atunci nici de ei 
înșiși.

— Au fost mulți, foarte multi, care 
pînă a veni aici au turnat, piese cît... 
căciula, se exprimă plastic Ioniță 
Stanciu, șeful biroului învățămînt.

— Acolo unde am lucrat înainte, 
făceam una și aceeași piesă, pe ban
dă, confirmă Nicolae Iana, turnător- 
formator. Am venit aici pentru că e 
cea mai mare turnătorie din țară, 
pentru că se fac piese de o complexi-

tate foarte mare, piese foarte fru
moase.

Răspundere, complexitate, frumu
sețe. Frecventa în discuție a acestor 
cuvinte îmi dezvăluie pasiunea și 
satisfacția cu care privesc munca in
terlocutorii mei. Pasiune și satisfacție 
care explică o altă performantă a 
colectivului : în 1968 uzina a atins 
parametrii de funcționare cu aproxi
mativ șase luni mai devreme 
de proiect și a 
4 milioane lei, 
de producție.

Dar există și _ _ ___ _________
ță: colectivul însuși! Intr-un răgaz de 
timp foarte scurt o uzină a luat naș
tere adunînd, concentrînd oameni din 
mai multe întreprinderi, mari și 
mici, din Capitală, din Reșița, din 
Brăila, din mediul rural. Oameni cu 
diferite grade de calificare și de ex
periență în industrie, cu deprinderi 
și mentalități diferite, cu calități dar 
și cu metehne. Și iată că din indivizi 
disparați și inegali s-a ivit, uluitor 
de repede, un colectiv sudat, un uni
vers uman armonios și eficient ca 
un mecanism bine pus la punct. Se
cretul ?

— Nu ne-am propus un succes mi
cuț, o realizare măruntă, ci un succes 
adevărat, o realizare de performan
tă, impusă, de fapt, de cerințele cres- 
cînde ale industriei noastre — reia 
discuția directorul general Tiberiu 
Grecu. Dificultățile, răspunderea fată 
de acest unicat tehnic au mobilizat 
toate forțele, toată capacitatea oa
menilor.

— Omogenizarea colectivului s-a 
făcut din mers, continuă ideea ajus- 
torul Constantin Petrache, membru 
în comitetul de partid al uzinei, tre
zind și dezvoltînd în oameni conști
ința că participă la un examen foarte 
greu dar și foarte important pentru 
întreaga ramură a metalurgiei noas
tre. Comuniștii s-au aflat în punctele 
cele mai dificile îmbrățișînd cu în
drăzneală și răspundere soluțiile noi, 
realizînd operațiile cele mai delica
te, demonstrînd prin fapte că ceea ce 
părea unora imposibil este pe deplin 
posibil.

în fata acestor cuvinte, peisajul 
modern al oțelăriei, masivitatea pie
sei de forjare, gigantismul pieselor 
turnate se estompează, făcînd loc u- 
nui alt peisaj, invizibil la prima ve
dere — peisajul uman al pasiunii, al 
răspunderii, al înaltei conștiințe mun
citorești.

Apărută și dezvoltată între cele 
două congrese ale partidului, al IX- 
lea și al X-lea, această uzină face 
parte din istoria ultimilor ani, ani 
de succese puse sub semnul perfecți
onării în toate domeniile vieții noas
tre economice și sociale. Dar mi-ar 
veni foarte greu, acum, la încheie
rea acestor însemnări, să precizez 
care performanță este mai mare, mai 
concludentă pentru sensurile ascen
dente ale ultimilor ani în această 
uzină și în multe altele : performan
ța tehnică sau performanța umană ? 
Amîndouă constituie, desigur, un tot 
indisolubil, dar cred că ultima pri
mează, fiind germenele unor alte suc
cese, unor superioare performanțe 
'viitoare. Pentru că trăim într-o so
cietate care înalță personalitatea o- 
mului la un ridicat grad de conști
ință, cultivînd și afirmînd, pe plan 
individual și social, etica performan

fată 
adus un beneficiu de 
neprevăzut în planul

o a treia performan-

și 
întinde

descris în
19 
lui 

sub
martie. 
Ștefan 

titlul 
mușa-

ne reproșează 
nu arătăm ur-

Șeful sectorului de pro
iectări al trustului „Elec
tromontaj" fusese surprins 
luînd mită de la un sub
altern. în schimbul promi
siunii de a-1 avansa. A fost 
arestat pe loc. Gheor
ghe Ionescu avea „sub 
mînă" vreo 130 de proiec
tanți. Storcea fără milă : 
împrumuturi silnice, pon- 
tări fictive și peste 20 000 
lei reprezentînd fonduri de 
deplasare manipulate sub 
diferite nume.

Cazul a fost 
„Scînteia" din 
sub semnătura 
Zidăriță 
„Cînd se 
mana".

Cititorii 
uneori că 
marea :

— Ați pomenit de mu
șama. Și ? Ce s-a întîm
plat pe urmă ? S-a mai 
mușamalizat ?

★
Trustul „Electromontaj" 

aparține de Direcția gene
rală de construcții și mon
taje energetice. într-o a- 
dresă trimisă „Scînteii". di
recția generală confirmă 
că „faptele pentru care a 
fost acuzat Ionescu Gheor
ghe sînt reale, ele eviden
țiind profilul moral al unul 
element descompus". Sem
natarul adresei — directo
rul general al D.G.C.M.E. 
tov. Claudian Nanu — ne 
scrie mai apoi :

„Trebuie însă spus că din 
analiza făcută de noi nu 
s-a desprins nici un ele
ment care să evidențieze 
intenția din partea cuiva 
din conducerea T.E.M. 
(trustul Electromontaj) 
pentru a acoperi sau în
curaja faptele lui Ionescu 
Gheorghe".

Se poate întîmpla ca un 
escroc să opereze păcălin- 
du-i pe cei chemați să-l 
controleze. Aci însă exis
tau numeroase referințe — 
cunoscute ! — atestînd că 
și în întreprinderea prece
dentă Ionescu Gh. comi
sese grave „nereguli" în 
manevrarea fondurilor.

Adresa tov. Nanu nu răs
punde la acest fapt precis
— antecedentele CUNOS
CUTE — și nu explică de 
ce — treeîndu-se peste ele
— i s-au dat lui Ionescu 
mijloacele necesare reci
divei.

Să răspundem noi. Io
nescu a fost numit șef al 
atelierului de proiectare 
printr-o decizie (139) sem
nată... ing. Claudian Nanu. 
Directorul general de azi
— care ne lămurește obiec
tiv că nu se poate vorbi de 
mușamalizare — este per
soana care l-a promovat a- 
cum cinci ani pe Ionescu. 
într-o caracterizare scrisă, 
îl califica drept „descurcă
reț în probleme adminis
trative" (afirmație oarecum 
profetică), dominat de 
..brutalitate în vorbire", iar 
fată de superiori, de „ser
vilism".

Poate că tov. Nanu avea 
totuși temeiuri — în 
să-1 promoveze și să 
că nu va recidiva, 
credem că — în 69 
fi fost mai elegant să
fere la acest fapt și să ni-1 
explice, în loc de a respin
ge în formule generale 
existența mușamalei.

Cunoscut și ca sursă de 
scandaluri amoroase. Iones
cu maltratase în public o 
proiectantă : în 1968, urma 
să fie destituit, dar... în 
plus, un referat al contro
lului financiar intern a- 
firma negru pe alb că Io
nescu încurajează „sistemul 
de producere a ilegalități
lor".

De ce s-a trecut peste 
toate acestea ? în loc de a 
răspunde, D.G.C.M.E. limi
tează artificial toată pro
blema la persoana a nu
mai doi tovarăși, directorul 
tehnic si inginerul-șef — 
Vicol și Ceapîru — și se 
mulțumește să afirme că ei 
„sînt binecunoscuti în mi
nisterul nostru" :

„Se poate aprecia că au 
dat dovadă de lipsă de o- 
rientare în aprecierea fap
telor, dar in nici un caz că 
au mușamalizat sau au con
tribuit la mușamalizarea 
faptelor săvîrșite de Iones
cu Gheorghe".

Slavă domnului ! Dacă 
te-ai fi luat după fapte, ai 
fi putut să crezi că-i vor
ba de mușamalizare. Cînd

colo, e numai o chestiune 
de apreciere a aprecierii...

★
După investigații, am 

găsit dosarul inovației in
titulate prescurtat: con
strucții de tip nou cu pa- 
nouri-sanviș. Inovația cu 
panouri-sanviș are trei au
tori. Unul este tov. Pa
vel Vicol — directorul teh
nic pomenit mai sus. Ce
lălalt este tov. D. Ceapîru 
— inginerul șef la care se 
zădărnicise nota financiară 
despre Ionescu. La mijlocul 
sanvișului, între acești doi 
coautori, se află numitul 
Ionescu Gheorghe.

Obiectivitatea ne 
să constatăm însă 
lași tovarăș Vicol, 
ună cu secretarul 
zației de partid și președin
tele sindicatului, i-a cerut 
directorului general al trus-

obligă 
că ace- 
împre- 
organi-

cît — cităm — „părerile 
colaboratorilor sînt împăr
țite" ;

— a trimis conducerii mi
nisterului o notă întocmită 
în „pantă", presărată cu 
expresii ca „se pare", „dis
cutabil" etc., în care ta
bloul escrocheriilor lui 
Ionescu apare atenuat, iar 
victimele acestuia sînt dez
aprobate.

Supărat pe bună drepta
te, ministrul adjunct — to
varășul Adrian Georgescu 
— dîndu-și seama că cei 
din conducerea trustului 
perseverează în mușamali
zare, s-a adresat direcției 
generale :

„Tov. dir. g-ral Nanu... 
în prezentul referat se tin
de a se diminua vinovăția 
și descompunerea morală a 
lui Ionescu. Rog ca direc
ția generală... să adîncească

cu, și o mustrare pentru 
contabilul-șef.

In 26 mai i-am cerut a- 
mănunte tovarășului Nanu 
despre 
o oră 
către 
datată 
printr-o coincidență, emisă 
în ziua cînd sosisem acolo. 
Repetăm, coincidență, dar 
vrem să fie clară natura ei: 
mai întîi (în nota adresată 
ziarului la 14 mai) tov. 
Nanu contestă mușamali
zarea și abia 12 zile maî 
apoi apare nota observato- 
rie.

Reiese că operativitatea 
în a contesta mușamaliza
rea e mai mare decît ope
rativitatea în a combate 
mușamalizarea.

★
Nu prea se obișnuiește 

nicăieri să se instaleze ga-

aceste note. După 
ne-a arătat nota 
Mihalache Ionescu, 
tot... 26 mai, deci,

MUȘAMA 
PESTE

MUȘAMA?
9

ancheta socială
*

65 — 
spere

Dar 
— ar 
se re-

scoși azi vinovați princi
pali — AU SEMNALAT în 
cîteva prilejuri actele de 
necinste ale lui Ionescu. 
Nu vrem să scădem partea 
lor de vină. Ionescu a 
știut să le exploateze 
temerile, nădejdile, scă
derile... Am verificat însă : 
au existat mai multe 
cazuri în care ei au dat în 
vileag actele ilegale. De 
altminteri, au reamintit 
asta în public, în ședința 
ținută în aprilie la sectorul 
de proiectare.

Directorul general Miha
lache Ionescu a apreciat 
însă că iju e cazul să se 
facă un proces-verbal al 
acestei ședințe. S-a păs
trat deci la dosar doar ce a 
spus el ; notele luate de un 
tînăr inginer au fost recol
tate imediat după ședință 
și... — în sfîrșit, să trecem 
la principal :

Cîțiva proiectanțl l-au 
sesizat pe secretarul orga
nizației de partid că Iones
cu ia bani de la subalterni 
și face matrapazlîcuri. Se
cretarul — tov. Teodor 
Dinu — recunoaște că a 
fost sesizat. De ce n-a ac
ționat cu destulă fermitate ? 
Pe motiv că n-ar fi strîns 
încă toate dovezile ; iar a- 
colo unde dispunea de une
le dovezi, l-a informat pe 

, directorul general Mihala
che Ionescu. Așadar, bi
roul organizației de bază a 
făcut cîte ceva pentru de
mascarea lui Gh. Ionescu, 
dar fără rezultate practice 
și fără a tăia mai adînc în 
lianele de mici interese 
care făceau ca necinstea 
lui Ionescu să se simtă a- 
coperită de toleranță. I

In „prelucrarea" scrisă 
existentă la dosar, directo
rul Mihalache Ionescu elu
dează vina conducerii trus
tului, aruncînd răspunde
rea pe proiectanți:

„Era destul ca un SIN
GUR salariat să fi sesizat 
conducerea trustului..."

Să fim serioși ! Nu un 
singur salariat, ci SERVI
CII ÎNTREGI au raportat 
„grave ilegalități". Tov. Mi
halache I. îi scoate vino- 
vați și pe cei ce l-au sesi
zat : „s-au- mulțumit să 
facă uz de anumite afir- 
mațiunl... însă final nu au 
propus măsuri radica
le" (? !). Dacă nu era mul
țumit, n-avea decît să cea
ră completări atunci.

Articolul nostru trecut 
își exprima nădejdea că 
se va scoate la iveală co
merțul de servicii și con- 
traservicii care a făcut 
ca o serie de cadre, „cu 
sau fără . știință'f, să facă 
posibilă activitatea escro
cului. Din păcate, în locul 
unei analize precise și unei 
DELIMITĂRI a vinilor 
(care să nu mai facă din 
cadrele trustului „o apă 
și-un pămînt", care să ara
te cine și ce a știut, cum a 
acționat, despre ce „păreri 
împărțite" a fost vorba în 
conducerea trustului). ni 
s-au oferit cîteva controale 
limitate la evidența hîrtiilor 
și cîteva fraze de „apre
ciere" despre buna cre
dință.

Tovarășii vizați se mărgi
nesc la o reacție : „Ori 
sintem și noi infractori, ori 
sîntem nevinovați !“ Aceas
tă dilemă extremistă este, 
cum am mai arătat, falsă. 
Documentele elaborate de 
trust și direcția genera
lă DUPĂ criticile cu 
privire la mușamalizare, a- 
rată un efort și mai mare 
de a întinde mușamaua 
peste mușama.

Mușamaua provine și din 
complicități, din afecțiuni 
față de cei cu care prac
tici schimbul de servicii, 
dar poate fi întinsă și ca 
urmare a miopiei, birocra
tismului, lipsei de simț al 
responsabilității. în toate 
cazurile însă, mușamaua a- 
ceasta — spre 
re de cea 
cătărie — nu te apără 
de pete. Mai rău te umple.

Fără îndoială că Minis
terul Energiei Electrice și 
organele de partid respec
tive vor veghea ca de astă- 
dată mușamaua să aibă 
parte de o incizie analitică 
mai adîncă : nu e vorba 
numai de o delimitare mai 
precisă a unor vini — ți- 
nînd seama de răspunderile 
tovarășilor respectivi — dar 
și de mentalitatea, stilul de 
muncă ce le-au făcut posi-

tului, tov. Mihalache Io
nescu — în 1968 — ca Gh. 
Ionescu să fie schimbat, ba 
chiar a și indicat om în loc. 
Directorul general a acțio
nat însă în direcția mușa
malizării.

N-are nici un rost să ni 
se răspundă — cum s-a 
răspuns — că e vorba de 
tovarăși „cunoscuți", cin
stiți etc. și că DE ACEEA 
nu poate fi vorba de mu
șamalizare, căci tovarășii 
respectivi N-AU știut că 
Ionescu e escroc, 
știut, și atunci sînt com
plici, ori n-au știut, și a- 
tunci nu e mușamalizare — 
aceasta e dilema formală 
ce ni se oferă. Să punem 
punctul pe i. La conduce
rea trustului nu s-a’ știut 
TOT ce învîrtea Ionescu, 
dar s-a știut DESTUL ca 
să fie schimbat din muncă.

Cei menționați în adresa 
semnată Nanu (tovarășii Vi
col și Ceapîru, la care mai 
putem adăuga pe tov. Nanu 
însuși) sînt într-adevăr cu
noscut! de conducerea mi
nisterului și de salariații 
trustului ca oameni cu sta
giu îndelungat și aport în
semnat în munca de elec
trificare. Atunci, CINE și 
DE CE aduce mereu în dis
cuție chestiunea cinstei și a 
meritelor ? E evident că în 
locul problemei despre care 
e vorba, ni se propune o 
alta. Meritele sînt evocate 
pentru a se obține o renun
țare la criticarea unor fap
te.

Să vedem însă cum a 
procedat conducerea trustu
lui DUPĂ ce Ionescu fusese 
tras la răspundere prin 
lege.

Ori au

ancheta și să o lărgească 
pentru a înlătura complet 
climatul nesănătos care a 
favorizat apariția și tolera
rea la T.E.M. a unor ase
menea situații".

Pe măsură însă 
rîm treptele de la 
în jos, exigența 
(Ea va începe să 
cînd vom ajunge 
sectorul 
dar să nu anticipăm).

Ministrul adjunct cere o 
analiză și din partea oficiu
lui de control financiar al 
ministerului. Să cităm 
punctul 4 al raportului în
tocmit de șeful oficiului:

„4 ...se referă la existenta 
unui climat 'dâre a favori
zat abaterile, teama șl ne
păsarea oamenilor din 
preajma lui (Ionescu), pro
blemă pe care nu am veri- 
ficat-o, întrucît în general 
nu intră în profilul 
de control".

Nu rîdeți. Au fost 
rificat multe laturi 
ciare și e dreptul 
specialist să atragă 
că n-a putut să se ocupe 
de problemă și sub aspec
tul ei moral și social. Din 
păcate însă, tocmai formu
lările acestui raport — care 
singur își declară limitele 
în problema mușamalizării 
— sînt preluate, pe treapta 
următoare, de 
general Nanu, 
nega mușamaua.

Raportul controlului fi
nanciar spunea că Ionescu 
Gheorghe a putut sta mul
tă vreme nepedepsit. ÎN 
PARTE și din vina subal
ternilor săi, dar ÎN MARE 
MĂSURA din vina con
ducerii T.E.M. Or, în adre
sa de răspuns a directoru
lui general, aceste consta
tări sînt preluate cu retu
șuri. Firește, tov. Nanu nu 
era obligat să le citeze în
tocmai. („Sînt mai în pro
blemă decît ei"). Să vedem 
în ce sens au mers retușu
rile. Vina celor din subor
dinea lui Ionescu este agra
vată, în schimb vina con
ducerii trustului este ate
nuată.

Facem cititorul atent că 
nu-i vorba de un simplu 
război al formulărilor. A 
plouat cu sancțiuni : au 
fost sancționați (cu tăieri 
de la primă, mustrări scri
se etc.) 24 de oameni care 
se numărau printre victi
mele lui Ionescu. în schimb» 
în ce privește conducerea 
trustului, abia după dispo
zițiile ministrului adjunct 
intră în joc o „notă obser- 
vatorie" pentru directorul 
trustului, Mihalache Iones-

ce cobo- 
ministru 

scade, 
urce iar 
„jos", în 

de proiectări —

nostru

de ve- 
finan- 

unui 
atentia

raje într-o curte de biseri
că, dar tov. Mihalache Io
nescu, directorul general 
al T.E.M., l-a chemat la el 
pe Gheorghe Ionescu, astă 
iarnă, și i-a cerut să-i facă 
devizul pentru două gara
je în curtea bisericii Sf. 
Vasile, din Calea Victoriei 
198. Gh. Ionescu afirmă că 
a primit asta ca îndatorire 
de serviciu. Faptele — ve
rificate — arată că topo
metrul Ilarie Cîrlea, în ca
drul acelorași sarcini de 
serviciu, a primit dispozi
ția să facă măsurătorile 
necesare. La fel este, pe 
bază de sarcină, devizul 

. întocmit de G. Georgescu.
Prețurile au fost calculate 
după ...catalogul C nu ca 
pentru un particular, ci ca 
și cum ar fi vorba de un 
garaj al trustului.

Dar să lăsăm aceste mes
chinării ! Parcă îi aud pe 
unii tovarăși de la T.E.M. 
și D.G.C.M.E. : de ce, cînd 
noi avem pe cap proble
mele atîtor montaje elec
trice din toată tara, mili
arde de lei, să ne ocupăm 
de cîteva ore meschine de 
lucru, de două garaje du
bioase și necăjite ?

Uite de ce : 
Nu e vorba de

mii de lei în plus sau mi
nus. deși contează
E vorba de ceea ce favori
zează mușamalizarea. Dacă 
ești director de trust și te 
zgîrcești la cîteva sute și 
îl pui pe un subaltern să-ți 
lucreze pentru interese 
personale în cadrul orelor 
de serviciu, mîine, cînd va 
trebui să adopți o poziție 
principială față 
mă-nțelegi...

Totuși, cu 
s-au construit 
garaje ? Cum 
lache, 
din garaje, era plecat pe 
teren, ne-am dus la celă
lalt beneficiar, tov. Gheor
ghe Botoroagă. Fiind vorba 
de șeful corpului de con
trol al ministrului, puteam 
să-i cerem simultan amă
nunte și despre mușamali
zare si despre garaje. Tov. 
Botoroagă însă n-a avut 
sarcini de control în prima 
privință, iar în ce privește 
garajul ne-a spus :

— îmi pare rău, dar bo
nurile și toată evidenta se 
găsesc la tov. Mihalache.

★
Spuneam că unii n-au 

știut TOTUL despre faptele 
lui Ionescu, dar au știut 
DESTUL. De fapt, aici e 
nodul discuției despre mu
șamalizare : proiectanții din 
subordinea lui Ionescu

cîteva

și asta.directorul 
pentru a

de el

Sergiu FARCASAN

mijloace 
două 

Miha- 
unuia

directorul
al trustului s-a

ce
aceste 
tov. 

beneficiarul

deosebi- 
din bu-

Paul DIACONESCU

URMĂRILE UNUI „VACCIN

Am primit de Ia Inspectoratul miliției mu
nicipiului București o comunicare. înainte de 
a o face cunoscută cititorului, reamintim 
că este vorba despre un gest huliganic să- 
vîrșit împotriva unei femei — doctorița care 
îngrijea copilul împricinatului.

Vă comunicăm că în urma articolului 
„«Vaccin» contra legalității ?“ și a recla- 
mației făcute de doctorița D. S. împotriva 
angajatului civil Cristea Dragomir, s-a tre
cut Ia verificarea celor sesizate. S-a consta
tat că Cristea Dragomir s-a făcut vinovat 
de insultarea și lovirea doctoriței D. S. în 
timp ce aceasta își exercita atribuțiunile de 

, serviciu.
Conducerea I.M.M.B. a hotărît ca Iui Cris

tea Dragomir să i se desfacă contractul de 
muncă și a ordonat organelor de miliție com
petente cercetarea cazului. (Maior A, TEO- 
DORESCU, adjunct al șefului I.M.M.B.).

Nota redacției. Deoarece articolul a apărut 
în 21 mai. iar faptele au și fost verificate 
de sperăm să încunoștintăm rapid
cititorii noștri despre măsurile legale luate.

★
Directorul general . al 

trustului „Electromontaj" 
este inginerul Mihalache 
Ionescu. (Nu-i rudă cu 
Gheorghe Ionescu). După ce 
escrocul a fost surprins în 
flagrant delict, 
general 
distins — mă refer numai 
la activitatea pentru care 
există documente scrise — 
în cîteva direcții :

— a dat mai toată vina 
pe subalternii lui Ionescu, 
pe cei care suferiseră de 
pe urma manoperelor aces
tuia, singurii sancționați 
material ;

— a trimis în exterior, 
împreună cu șeful persona
lului, referințe în care nu 
erau pomenite neregulile 
anterioare ale lui Ionescu ;

— a cerut oficiului juri
dic să „reanalizeze" mate
rialul din care reieșea vi
novăția lui Ionescu, întru-

POȘTA PAGINII
DISCUȚIA ARE UN COD

Mi-ați publicat la poșta paginii o mică 
intervenție de opinii pe marginea cazului 
„doctor Prosi", și m-am bucurat.

(Nota redacției : era vorba despre un pro
prietar de apartament care recurge la per
secuții pentru a scăpa de o chiriașă nedorită).

Iată însă că după publicare, un tovarăș 
Lesnic P. Grigore îmi scrie pentru a mă 
face „cu ou și cu oțet“ Deoarece scrisoa
rea d-sale cuprinde și unele insinuări insul
tătoare, găsesc că a-i răspunde ar fi un act 
mai prejos de demnitatea mea.

Cum însă s-ar putea ca problema să vă 
intereseze din punct de vedere al modului 
cum sînt duse unele discuții, m-am gîndit 
că ar fi păcat ca scrisoarea aceasta să fie 
îngropată în coșul meu de hîrtii. V-am tri
mis-o, Dacă doriți s-o reproduceți, n-am ni
mic contra. (Prof. Traian POP, comuna Fel- 
dru. Bistrița-Năsăud).

Nota redacției. Vă mulțumim. Ați procedat 
bine. Vom publica însă doar unele extrase, 
deoarece nu dorim să încurajăm insultele. 
Iată cîteva pasaje;

ONORABILE „PROFESOR" TRAIAN POP
Dacă ați fi avut curiozitatea să citiți cîte 

ceva despre un împărat roman care se nu
mea Traian, ați fi aflat de nemaipomenitul 
său caracter, evidențiat în special prin spi
rit de justiție și sentiment de bunătate.

Dar se vede că titlul pe care vi-1 puneți 
de „profesor" nu este decît un titlu și nu co
respunde calității efective pe care trebuie 
să o aibă un educator de vlăstare.

A te lua după un simplu articol de ziar 
fără a cunoaște întreaga situație, a te erija 
în „judecător" fără a avea competența, sînt 
fapte care pot fi categorisite extrem de bine 
în justiție. Bănuiesc că vreți să vă adăugați 
galoane și să vă faceți o anumită populari
tate locală. V-aș sfătui să vă ocupați de fa
milia Dvs. întîi și apoi de meseria de pro
fesor, de educația Dvs. și apoi de cea a ele
vilor, și mai apoi de cea a oamenilor ma
turi ! (Lesnic P. GRIGORE, Str. Șura Mare 
nr. 1, Buc. 7).
Nota redacției. Interzicînd profesorului Pop 
să emită opinii asupra altor oameni înainte 
de a-i cunoaște personal, corespondentul său 
e primul care se' abate imediat de la acest 
principiu, punîndu-i titlul de „profesor" în 
ghilimele, insinuînd că rîndurile sale — în

care își declara revolta față de persecutarea 
unei bătrîne lipsite de apărare — ar fi in
spirate de dorința unei ieftine popularități.

De unde știți, stimate preopinent Lesnic? 
L-ați cunoscut pe profesorul Pop ? Sau con
siderați „din oficiu" că nu poți să-ți exprimi 
o părere în ziar, nu poți sări în apărarea 
cuiva, decît dacă vrei să-ți cîștigi „galoane"? 
Oare credeți sincer că nu există oameni ca
pabili de a scrie dintr-o pornire dezintere
sată, din dorința de a-și satisface un sen
timent al dreptății ? Oare nu pot exista ase
menea oameni ? Dacă nu există, atunci în 
ce categorie vă clasați pe dumneavoastră, 
care ați negat mobilurile și pregătirea pro
fesorului Pop. înainte de a-1 cunoaște. Iar 
dacă există asemenea oameni, capabili de 
a scrie dintr-o pornire dezinteresată, pe ce 
temei îl excludeți pe profesorul Pop din rîn
durile lor ?

Din scrisoarea dv. nu se desprinde nici 
un element care ar contrazice faptele expri
mate în articolul cu pricina. Puteați să vă 
exprimați dezacordul cu interpretarea fap
telor, dar nu era cazul să vă năpustiți cu 
insinuări și insulte asupra unui cititor dez
interesat. de evidentă bună credință.

Există numeroase cazuri, în lumea
dernă a comunicațiilor rapide, cînd opinia 
publică reacționează la cazuri și evenimen
te aflate în ziar sau la televiziune, din alt 
oraș sau chiar de pe alt continent,- por- \ locală Cluj. (Inspectoratul general al miliției, 
nind de la premisa că informația este e- șeful serviciului secretariat, locotenent-colo- 
xactă, nel Aurel BOTA).

mo-

Oamenii corecți pornesc de la premise po
zitive, adică atribuie și celorlalți — pînă la 
proba contrară — intenții bune. „Procesele 
de intenție", atribuirea, fără probe, a unor 
mobiluri josnice, sînt supuse oprobriului so
cietății noastre. O discuție are un anumit 
cod al bunei cuviințe. Nu e destul să-i vor
biți adresantului cu „dumneavoastră", ca 
apoi să-1 copleșiți — la persoana a doua plu
ral — cu toate expresiile ce vă cad sub con
dei. Nu credeți ?

IMPUTĂREĂ SE MODIFICI, 
ĂBUZUL RĂMÎNE

în legătură cu articolul „O casă zidită pe 
abuz și necinste" vă facem cunoscut că fap
tele relatate în legătură cu fostul director 
al întreprinderii, construcții-montaj Cluj au 
fost verificate ca fiind reale, comise în pe
rioada august-noiembrie 1968.

în ianuarie 1969, ing, Vasile Vlad a contes
tat rezultatul verificărilor. S-au făcut re- 
măsurări în prezența sa, scăzîndu-se valoa
rea prejudiciului de la 30 000 lei la 24 057,66 
lei — materiale și manoperă folosite în mod 
abuziv la construcția vilei sale.

Avînd în vedere că majoritatea faptelor 
comise întrunesc elementele constitutive ale 
unui abuz în serviciu, dosarul de verificare 
a fost depus spre cercetare la Procuratura

i
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ACTUALITATEA
privita

HĂRȚI ALE CÎMPULUI GEOMAGNETIC

de cercetare

puncte de vedere

DEZBATERI PE TEMA PROGRESULUI TEHNIC

cercetam

Colectivul de cercetători ai Institutului de fizică București a 
elaborat tehnologia de fabricație a lămpilor incandescente cu 
ciclu de iod. Datorită vaporilor de iod din interiorul ei, care au 
rolul de a redepune pe filament materialul din Wolfram eva
porat, lampa are o durată de funcționare mare și produce o 
lumină apropiată de cea a zilei.

Ing. Mario DUMA
Institutul de proiectare 
pentru automatizări

Convorbire realizată de
Ing. Traian SAVA

— Cum vedeți posibilita
tea creșterii rapide în vii
tor a contribuției institu
tului la soluționarea pro
blemelor tehnico-științifice 
impuse de dezvoltarea ter- 
moenergeticii ?

cesitătilor economiei noaS' 
tre în plină dezvoltare.

transpu- 
mărețu- 
adoptat 

al

La Tulcea au avut loc lucrările colocviului „Studii și comu
nicări despre Delta Dunării", la care au luat parte peste 120 
de specialiști de la diferite institute ale Academiei și ale unor 
departamente, de la catedre universitare, precum și de la uni
tăți de cercetare din deltă. Participanții au dezbătut pe secții 
mai mult de 100 referate și comunicări științifice, țintind spre 
o mai bună cunoaștere și valorificarea complexă a poten
țialului natural al deltei.

pentru una și aceeași 
cercetare se poate chel- 
mult. si mai autin. fără

Cercetătorii Centrului de geofizică al Academiei au întocmit, 
sub conducerea acad. Gh. Atanasiu, hărți zonale privind distri
buția valorilor absolute ale elementelor geomagnetice și ale 
cîmpului geomagnetic normal pe teritoriul țării noastre.

Rezultatele obținute de cercetători români în acest domeniu 
pot fi integrate în hărțile magnetice mondiale, care fac obiectul 
unei largi colaborări internaționale.

— Deși înființat relativ 
de curînd, institutul nostru

termoelectrică 
urmînd ca alte a- 

grupuri româ- 
fie puse în func-

sursele țării, să se realizeze o pro
ducție mai complexă, la un nivel 
tehnic și calitativ mai ridicat, cu o 
sporită eficiență economică. Un e- 
xemplu elocvent în ce privește va
lorificarea superioară a concepției 
proprii în domeniul construcției de 
mașini îl constituie cercetările care 
au permis progresul înregistrat de 
producția noastră de utilaj pe
trolier. De cîțiva ani ne situăm, din 
punctul de vedere al exportului in
stalațiilor petroliere, pe un loc de 
frunte în lume, întreaga producție 
din această ramură bazîndu-se pe 
cercetări și proiectări proprii, pe 
utilizarea practică și concretizarea 
unor idei științifice valoroase, care 
în trecut nu-și puteau găsi valorifi
carea industrială. Alt exemplu edi
ficator în ce privește valorificarea 
pe un plan superior a „inteligenței 
științifice" proprii, în actualele con-

— Vă rugăm, să vă refe
riți la cîteva realizări mai 
importante ale institutului, 
precum și la preocupările 
actuale ale colectivului pe 
care-l conduceți, în lumina 
sarcinilor ce-i revin.

instalații 
destinate 

R.A.U. și

Centrul de calcul economic și cibernetică economică : într-unul din laboratoarele de mașini de calcul

o parte, și de cele legate 
de dezvoltarea noilor car
tiere de locuințe, pe de altă 
parte.

Domeniul vast de activi
tate pe care l-am schitat 
mai sus și importanța pen
tru economia națională a 
viitoarelor centrale termo
electrice presupun proiec
tarea tuturor turboagrega- 
telor și a echipamentelor 
auxiliare la un nivel cali-

— Care sînt obiectivele 
principale prevăzute în pla
nul de stat, urmărite în 
prezent prin activitatea de 
cercetare și proiectare a 
institutului dv. ?

de dimensionare a 
oferind rezultate dife- 
aleasă. deci, varianta 
asigură efectele eco-

Date fiind importanța, 
varietatea și complexitatea 
echipamentului unei termo
centrale de mare putere, 
s-a luat hotărîrea ca el să 
fie produs în țară. Drept 
urmare, în 1967 a luat fi
ință institutul nostru. Tot
odată, s-a trecut la con
strucția unei mari unități de 
fabricație a echipamentelor 
termoenergetice — Uzina de 
mașini grele București —

și, în general, a investiții
lor făcute de stat pentru 
dezvoltarea ramurii ener
giei electrice — constă și în 
reducerea masivă a cheltu
ielilor valutare, prin pro
ducerea în țară a unor in
stalații care ar costa alt
fel multe milioane de lei 
valută. Un singur grup de 
50 MW, proiectat și exe
cutat la noi, costă zeci de 
milioane de lei — și ase
menea grupuri se insta
lează cîte 2—3 pe an. în 
prezent s-a ajuns în situa
ția ca toate grupurile de 
termoficare de 50 MW și 
mai mici să fie executate 
în țară.

diții, îl constituie cel al mașinilor- 
unelte cu comandă program, dome
niu în care cercetările efectuate ca
pătă acum contururi în producția 
industrială de serie. Mai mult chiar, 
amploarea preocupărilor noastre în 
această direcție justifică elaborarea 
unui program prioritar pentru aces
te produse ale industriei construc
toare de mașini. De asemenea,, în 
urma analizării activității de cerce
tare desfășurate în domeniul motoa
relor cu ardere internă, se elabo
rează în prezent studiul privind o- 
portunitatea stabilirii unui program 
prioritar pentru producția unor ast
fel de motoare perfecționate.

Sînt cîteva exemple care ilus
trează concret și întăresc temeiul 
prevederilor preconizate în pro
iectul de Directive referitoare la 
dezvoltarea, industriei construc
toare de mașini. Ele scot în evi
dență necesitatea accentuării și 
concentrării cercetărilor din acest 
sector, în vederea obținerii de pro
duse de tehnicitate sporită, de ma
șini cu înalte performante care să 
utilizeze metal puțin, dar care să 
asigure un înalt grad de prelucrare 
cu ajutorul unor tehnologii supe
rioare. Totodată, exemplele amin
tite ilustrează preocuparea per
manentă de a înzestra economia cu 
mijloace tehnice moderne, valorifi- 
cînd în acest sens concepția pro
prie. Proiectul de Directive pre
vede, de asemenea, în acest dome
niu, ca un obiectiv esențial, dez
voltarea mai intensă a unor sub- 
ramuri de importanță majoră, cum 
sînt cele legate de produse mo
derne ale industriei electronice si 
electrotehnice, de mecanică fină, 
dispozitive, echipamente de coman
dă și control.

u-
beneficiari că 
nu are condi
că nivelul de 
este exageratcare a și' intrat în func

țiune.
La dimensiunile și capa

citățile ei, Uzina de mașini 
grele București — ca prin
cipal beneficiar al proiec
telor noastre — creează 
condițiile ca, în perioada 
1971—75, să fabricăm în 
țară o parte însemnată din 
necesarul intern de' echipa
mente termoenergetice de 
mare putere. Pe lîngă a- 
ceste echipamente funcțio- 
nînd în condensație, se va 
produce și un număr va
riat de turboagregate de 
termoficare industrială și 
urbană, care să corespundă 
parametrilor impuși de ne
cesitățile industriale, pe de

Simpozionul „Cuceriri ale științei și tehnicii contemporane" a 
marcat inaugurarea acțiunii „Tehnica nouă, Vaslui ’69", care se 
va desfășura în acest județ timp de 6 luni. In această perioadă, 
la Vaslui, Bîrlad și Huși, precum și în întreprinderi indus
triale și agricole, instituții de cultură și artă din alte localități 
din județ vor fi organizate o serie de simpozioane, comunicări, 
dezbateri pe tema progresului tehnic și rolul lui în dezvoltarea 
social-economică a țării.

După cum reiese din pro
iectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al parti
dului, producerea- de ener
gie electrică în centrale ter
moelectrice va continua să 
ocupe și în viitor un loc 
preponderent față de cele
lalte posibilități : centrale 
hidroelectrice, centrale nu
cleare. Pornindu-se de la 
această realitate și ținîn- 
du-se seama de volumul 
mare de echipament nece
sar unei termocentrale, cît 
și tendința actuală de a se 
construi asemenea obiective 
cu puteri unitare ale gru
purilor termoenergetice din 
ce în ce mai mari, apare 
evidentă sarcina fabricării 
unor asemenea echipa
mente, de o deosebită com
plexitate, în cantități spo
rite și la un înalt nivel 
tehnico-calitativ. în legătu
ră cu preocupările specia
liștilor și cercetătorilor din 
țara noastră în acest dome
niu, am adresat cîteva în
trebări tov. ing. Teofil Po- 
povici, director al Institu
tului de cercetări și pro
iectări de echipamente ter
moenergetice.

Desigur, pe lîngă cadrul organi
zatoric general stimulativ, creat ac
tivității de cercetare în ultima 
vreme, se impune asigurarea con
tinuării procesului de perfecțio
nare, ducerea acestuia pînă la ni
velul fiecărui nucleu științific, 
pînă la îmbunătățiri de detaliu.

Traducerea în viață a sarcinilor 
din proiectul de Directive va 
da certitudinea că nu se vor re
edita situații ca excesul în achizi
ționarea integrală a unor licențe 
de peste hotare. Recenta înfiin
țare, în cadrul C.N.C.S., a comi
siilor centrale de coordonare 
a cercetării științifice pe ramuri — 
comisii alcătuite din specialiști 
care lucrează în diferite comparti
mente ale producției și cercetării, 
la toate nivelurile — constituie o 
garanție în plus că astfel de ano
malii se vor putea evita în viitor.

Totuși, fiind subordonate atît 
C.N.C.S.-ului cît și departamentelor 
și întrunindu-se doar o dată pe lună 
comisiilor amintite consider că, 
în prezent, le lipsește ' totuși 
un element principal : opera
tivitatea. Modalitățile de coordo
nare a cercetării cu nevoile in
dustriei s-ar îmbunătăți dacă, de 
pildă, aceste comisii ar dispune de 
un aparat redus, dar permanent, 
care, pe lîngă coordonarea intere
selor reciproce ale științei și pro
ducției și rezolvarea problemelor 
curente, ar putea stimula și studii 
sau propuneri de orientare în 
perspectivă a cercetărilor, prin e- 
laborarea, eventual, a unor pro
grame prioritare pentru diversele 
subramuri sau chiar familii de 
produse, prin studiul metodelor și 
mijloacelor de cercetare care să 
fie supuse atenției comune a cer
cetătorilor din diferite comparti
mente.

De asemenea, după părerea mea, 
în etapa următoare va trebui re
zolvată problema numărului prea 
mare de compartimente diferite ale 
rețelei noastre științifice — uzinale 
și departamentale, din învățămîn- 
tul superior și Academie — număr 
excesiv, care, în fond, frînează 
procesul de accelerare a desfășu
rării ciclului idee științifică — rea
lizare industrială. Soluționarea 
judicioasă a acestei probleme ar 
evita fărîmițarea eforturilor de
puse pentru perfecționarea bazei 
lor materiale, care se soldează 
uneori cu echiparea incompletă a 
acestor compartimente. S-ar îm
bunătăți pe această cale și înzes
trarea lor cu cadrele necesare cer
cetării, știut fiind că în prezent, 
deși dispunem de un număr con
siderabil de specialiști cu o înaltă 
calificare, se mai fac încă simțite 
deficiențe în ce privește încadrarea 
tuturor compartimentelor actuale 
de cercetare, iar procesul de for
mare a cercetătorului este încă 
foarte îndelungat.

încredințați că, așa cum se sub
liniază și în Tezele Comitetului 
Central, activitatea de cercetare 
științifică va fi orientată cu pre
cădere spre rezolvarea problemelor 
pe care le ridică modernizarea pro
ducției, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, îmbunătățirea 
calității produselor, răspunzînd în 
același timp și altor nevoi ale dez
voltării societății noastre — oa
menii de știință, cercetătorii și 
specialiștii din uzine, alături de în
tregul nostru popor, aderă cu fier
binte 
nerea 
lui . _
de cel de-al X-lea Congres 
P.C.R., în interesul dezvoltării 
multilaterale a țării în anii viitori.

Convorbire cu ing. 
Teofil POPOVICI, 
director al Institutului 

de cercetări și proiectări 
de echipamente 
termoenergetice

— în ultimii ani s-a 
mers pe linia construirii 
unor obiective energetice 
dotate cu agregate de mare 
putere, Iată cîteva cifre e- 
dificatoare. Dacă pînă în 
1960 producția de energie 
electrică se realiza în a- 
gregate pînă la 50 de MW, 
în 1964 se atinsese 150 MW; 
trei ani mai tîrziu s-a a- 
iuns la unități instalate de 
200 MW, iar în 1968 — de 
300 MW. în perioada 
1970—1975, potrivit proiec
tului de Directive ale Con
gresului al X-lea, urmea
ză să se instaleze încă 
5 400—5 800 MW, din care 
circa 70 la sută în unități 
termoenergetice.

necesare 
atare, a- 
deosebi- 
colective

a obținut cîteva realizări 
demne de menționat. Au 
fost proiectate 
termoenergetice 
exportului în
Turcia, care sînt concepute 
să funcționeze cu apă de 
mare, ceea ce a constituit 
pentru colectivul nostru o 
noutate. De asemenea, a 
fost proiectat un generator 
electric special, cu putere 
de impuls de 110 MVA, 
solicitat de Institutul de 
cercetări și proiectări elec
trotehnice (I.C.P.E.), lucra
re ce se evidențiază prin 
caracterul inedit al soluției.

Activitatea institutului 
în anul 1968 a fost axată

Creșterea substanțială, a eficientei 
activității de cercetare tehnico-ști- 
ințifică. orientarea ei mai consec
ventă spre necesitățile majore ale 
economiei naționale sînt strîns le
gate de regimul economic în care 
se desfășoară ea. Generalizarea au
tofinanțării cercetării pe bază de 
contracte, prevăzută în proiectul de 
Directive ale Congresului al X-lea 
al P.C.R.. departe de a fi o sim
plă modalitate de asigurare a fon
durilor necesare cercetării, reprezin
tă o puternică pîrghie economică, 
de natură să accentueze economici
tatea rezultatelor cercetării.

Prevederea din proiectul de Di
rective este cu atît mai necesară 
cu cît experiența de pînă acum ne 
arată că unele condiții ale regimu
lui contractual nu sînt încă sufi
cient de lămurite, pentru ca posi
bilitățile oferite să fie fructificate 
la maximum. Astfel, o problemă în 
discuție o mai constituie plata e- 
fectivă a lucrărilor de cercetare. Se 
pune întrebarea : decontarea trebuie 
să se facă la valoarea inițială, sta
bilită la data semnării contractului, 
indiferent de costul real al cerce
tării, sau trebuie 
plătit de benefi- '
ciar costul efec
tiv, determinat la i
încheierea lu- I
crării (desigur, 
în limitele fon- ■
durilor alocate) ?

La prima vedere, aceasta poate 
părea o chestiune pur contabil-fi- 
nanciară. în realitate, s-a mai de
monstrat că decontarea pe baza va
lorii contractate inițial va cointeresa 
institutul în reducerea costului lu
crărilor.

De fapt, 
lucrare de 
tui și mai 
să fie neapărat vorba de risipă în 
primul caz, sau de eficientă mai ri
dicată în al doilea. Dar nu se poa
te alege între cele două căi. fără 
a analiza si compara consecințele 
economice la aplicarea în practică. 
De obicei, soluția tehnică superioară 
promite efecte economice superioare.

Este esențial. însă, să stabilim în 
ce condiții se obține acest avantaj. 
Dacă el va fi mai mare decît spo
rul de cheltuieli necesar pentru cer
cetare si realizare, atunci, evident, 
este indicat să cheltuim mai mult 
în cercetare, deoarece la aplicare 
vom cîștiga și mai mult. Dacă a- 
vantajul realizat este redus, este 
recomandabil să ne rezumăm la o 
lucrare de 
porții.

Desigur, 
prezentat-o 
realitate.

Posibilități largi 
de perfecționare a 

unor detalii ale muncii

în urmă cu trei decenii — 
cînd, personal, făceam primii pași 
pe tărîmul cercetării — știința și. 
tehnica înaintau, de fapt, în direcții 
paralele, cu foarte rare puncte de 
contact, cel mai adesea întîmplă- 
toare, între ele; iar aplicarea idei
lor științifice în producție, chiar în 
cazurile cele mai fericite, era un 
proces îndelungat, care nu rareori 
se desfășura de-a lungul deceniilor. 
Astăzi, ideea că știința devine o tot 
mai importantă forță de producție,, 
a cîștigat adeziunea unanimă,, 
s-a transformat într-o convin
gere de neclintit, care se cere 
transpusă în fapte de viață.

Ascensiunea continuă a științei 
românești, în acest sfert de veac 
care s-a scurs de la eliberarea pa
triei, a permis nu numai înflori
rea acelor ramuri care s-au bucu
rat de tradiție — matematica, fi
zica, chimia, medicina, biologia 
— dar și crearea unor noi școli 
științifice românești, care, ală
turi de cele cu mai veche tradiție, 
au recoltat succese deosebite atît 
prin îmbogățirea patrimoniului ști
ințific, în general, cît și din punc
tul de vedere al aplicației lor în 
economie. în acest sens pot fi men
ționate școlile românești de mate
matică și, îndeosebi, orientarea lor 
recentă spre matematizarea econo
miei și în domeniul folosirii compu
terelor, școlile științifice de fizică 
și, în special, contribuțiile aduse de 
cea de fizică atomică, printre altele, 
la utilizarea în economie a radio- 
izotopilor activi ; de asemenea, șco
lile românești de chimie, de energe
tică au dobîndit realizări științifice 
de prestanță, a căror aplicare în 
producție a dus la efecte economi
ce simțitoare prin valorificarea su
perioară a resurselor naturale. Mai 
apropiat de preocupările mele de 
specialitate amintesc că, printre 
școlile științifice care au dezvoltat 
ramurile specifice producției de 
mașini, o poziție remarcabilă ocu
pă și școala românească de motoa
re cu ardere internă, creată și dez
voltată cu precădere de asemenea 
în ultimii 25 de ani.

Sporirea rolului științei în ca
drul forțelor noastre de producție 
s-a accentuat pe măsură ce a prins 
viață complexul de măsuri inițiat, 
în ultimii ani, de conducerea de 
partid și de stat, îndeosebi ca ur
mare a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. — măsuri care 
au transformat structural organiza
rea activității' științifice din țara 
noastră, tocmai în scopul unei mai 
strînse apropieri a cercetării _ de 
specialitate de ramurile industriale 
corespunzătoare, 'totodată, înființa
rea și apoi lărgirea atribuțiilor Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice — ca organ coordonator al 
întregii activități științifice din țara 
noastră — elaborarea pentru pri
ma oară a unui program unitar al 
cercetării științifice pe o perioadă 
de cinci ani, includerea în planul 
de stat a valorificării unui șir de 
teme reprezentînd obiective majo
re ale economiei naționale — toate 
acestea au constituit acțiuni menite 
să asigure o eficiență superioară ac
tivității oamenilor noștri de știință.

Creșterea continuă a rolului ști
inței în cadrul forțelor de 
producție a contribuit — după cum 
se subliniază în Tezele Comitetului 
Central al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea al partidului — ca în toa
te ramurile industriei, îndeosebi în 
industria energetică, chimie și con
strucțiile de mașini, să se înregis
treze sporuri însemnate de produc
ție, să se valorifice mai bine re-

alternativa pe care am 
este un caz extrem. în 

pentru ansamblul cercetă
rii respective există o multitudine 
de variante 
cheltuielilor, 
rite. Trebuie 
optimă, care 
nomice maxime și care nu va fi, de 
regulă, nici cea a unor cheltuieli 
maxime, care să ducă la irosirea 
fondurilor de cercetare, dar nici cea 
a unor cheltuieli minime, care să 
afecteze. în ultimă instanță, rezul
tatele economice ale cercetării.

Decontarea pe baza valorii con
tractate inițial — de aici am por
nit — ar stimula material institu
tele numai 
cheltuielilor 
Sau. altfel 
stitutele să

Prof. ing.
Constantin ARAMĂ 

membru corespondent 
al Academiei

— Astăzi, producția de 
echipamente termoenerge
tice. la nivelul impus de 
necesitatea competitivită
ții acestora, nu poate fi con
cepută fără o bază de cer
cetare puternică. în acest 
sens, a fost prevăzută 
crearea unei noi baze de 
cercetare. Ne revine sar
cina ca, într-un timp scurt, 
să definim proiectele de 
execuție pentru această 
bază, căreia cercetătorii 
noștri îi acordă o deosebită 
atenție.

Fără îndoială, pentru a- 
bordarea unor astfel de 
teme va trebui să ne asi
gurăm și cadrele 
de cercetare. Ca 
cordăm o atenție 
tă formării unor 
de cercetători specializați 
în diferite direcții, care 
vor transmite din cunoș
tințele și experiența lor 
tinerilor absolvenți, anga
jați în activitatea de cer
cetare a institutului nostru.

STUDIUL ACTIVITĂȚII CEREBRALE 
ÎN TIMPUL SOMNULUI

unor aparaturi 
au fost finanțate 

Pentru aplicarea acestor 
era necesar ca anumite e- 
să fie furnizate de între- 
ale M.I.C.M. (în particu- 

I.O.R.). Deși studiul tehni- 
co-economic preliminar a fost avi
zat de conducerea M.I.C.M., acum, 
după ce cercetarea s-a încheiat, s-a 
constatat că acest minister na asi
gură fabricarea elementelor respec
tive. ceea ce nu s-ar fi întîmplat 
(sau s-ar fi întîmplat cu o proba
bilitate mai redusă) dacă cerceta
rea ar fi fost finanțată de M.I.C.M. 
sau chiar de întreprinderea produ
cătoare respectivă.

Rezultă deci că. în situații de 
felul celor amintite, se impune în
cheierea unor contracte de cerce
tare tripartite; cercetare, benefi- 
ciar-producător si beneficiar-utiliza- 
tor. Ambii beneficiari, trebuind să 
suporte costul cercetării (într-o pro
porție dată), vor interveni în lu
crarea de cercetare cu pîrghiile e- 
conomice specifice, inclusiv garan
țiile referitoare la aplicarea ei po
trivit cu interesele economice 
proprii.

După părerea mea. sînt de prefe
rat dificultățile organizatorice ini
țiale. cheltuirii de milioane de lei 
și consumului de timp prețios al ca
drelor calificate, pentru ca. abia la 
sfîrșit. să se constate de către 
nul dintre cei doi 
cercetarea respectivă 
ții de finalizare sau 
performante realizat 
sau insuficient.

Cercetarea tehnico-stiintifică are 
implicații economice profunde, com
plexe. multilaterale. Sistemul con
tractual de finanțare, aplicat în spi
ritul Directivelor, trebuie să le re
flecte în mod judicios pentru a 
influenta pozitiv cercetarea si efi
cienta ei. Contractele de cercetare, 
care Dot acționa ca instrumente e- 
conomice de mare eficientă, se cer 
deci continuu perfecționate în con
ținut și mod de aplicare, adaptate 
variatelor situații concrete pe care 
le generează viata.

tativ superior. Institutul 
nostru este pregătit să 
rezolve problemele de con
cepție a utilajelor ce com
pun ansamblul unor săli de 
mașini, în care sînt montate 
turboagregate de mare pu
tere, răspunzînd astfel ne

diferită asupra conținutului tehnic 
și economic al lucrării de cerce
tare.

în prezent, pentru produsele care 
urmează a fi asimilate în fabrica
ție de serie de către industria con
structoare de mașini, contractele de 
cercetare se încheie cu beneficiarul- 
producător. indiferent cine este be- 
neficiarul-utilizator. Aceasta implică 
însă unele aspecte negative. în pri
mul rînd. beneficiarul-utilizator este 
adesea cel care inițiază lucrar?.L-,ș*! 
determină înscrierea ei în planuri 
le de cercetare, o dată cu alocarea 
forțelor și fondurilor necesare. ■'Con
tractul de cercetare se semnează și 
se finanțează însă de către bene- 
ficiarul-producător. utilizatorul fiind 
eliberat de orice răspundere eco
nomică. Cel care plătește este. doar, 
producătorul.

Pe parcursul cercetării însă, pre
tențiile asupra rezultatelor sînt for
mulate tot de beneficiarul-utilizator 
(beneficiarul-producător, titularul 
contractului de cercetare, declinîn- 
du-și, de obicei, competenta). în 
schimb, fondurile le alocă, le dis
cută cu institutul (și caută perma
nent să le reducă) producătoritl. 

care nu cunoaște 
efectele economi
ce scontate de u- 
tilizator în dife
ritele variante 
posibile de desfă
șurare a cerce
tării. Uneori prp • 
în mod autQ’1^,*&

Un colectiv de cercetători de la Clinica de neurologie din 
Tg. Mureș, în colaborare cu specialiști de la clinica de obs
tetrică și ginecologie din localitate, studiază de mai mulți ani 
unele probleme legate de tulburări respiratorii, circulatorii și 
nervoase. înregistrări clectroencefalografice și investigațiile e- 
lectropoligrafice de lungă durată, efectuate în noul laborator 
al clinicii neurologice, unde se cercetează activitatea electrică, 
cerebrală și alți parametri biologici în timpul somnului, au 
permis specialiștilor să surprindă unele semne de maladii ce
rebrale deosebit de importante și cu totul inedite. Observațiile 
făcute în decursul cercetărilor deschid căi noi în neurologia 
modernă, în cunoașterea suferințelor cerebrale la noii născuți 
și în aplicarea unor tratamente adecvate și diferențiate, încă 
în starea precoce a bolii, în vederea evitării sechelelor de mai 
tîrziu.

ducătorul acceptă .... ___ ___
pretențiile tehnice formulate de u ’ *• 
zator. ca date și imuabile. Ca 
zultat. dispare legătura dintre- edu- 
tractul de cercetare și alegerea va
riantei optime de dimensionare a 
cercetării.

Pentru exemplificare, se poate a- 
minti că fostul Minister al Indus
triei Petrolului . și Chimiei a cerut 
elaborarea unei aparaturi de teie- 
mecanică. cercetarea respectivă fi
ind inclusă în planul de stat. Cu
rînd după aceea. M.I.P.Ch. a re
nunțat la intențiile de aplicare, cer
cetarea însă a continuat, fiind fi
nanțată de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini si consu- 
mînd circa 3 milioane de lei. Evi
dent. lucrurile s-ar fi desfășurat alt
fel dacă M.I.P.Ch. ar fi răspuns de 
finanțarea lucrării de cercetare.

Dar nici soluția finanțării exclu
sive de către beneficiarul-utilizator 
nu este recomandabilă în toate ca
zurile. Astfel, două cercetări ample, 
privind elaborarea 
de telemecanică, 
de I.T.B. 
lucrări 
lemente 
prinderi 
iar. de

în special pe proiectarea e- 
chipamentelor de mare pu
tere. Astfel, se află în faza 
de definitivare proiectul 
primului grup de 300 MW, 
care va fi instalat la Cen
trala termoelectrică Ro- 
vinari și va consuma lig
nit inferior din bazinul 
carbonifer cu același nume. 
Asimilarea unui astfel de 
grup presupune o muncă 
vastă de cercetare și pro
iectare, dat fiind numărul 
mare de instalații auxi
liare a căror complexitate 
și putere rivalizează cu 
centralele termoelectrice 
realizate în țară în ultimii 
ani. De asemenea, numărul 
mare de instalații de auto
matizare, schimbătoare de 
căldură, condensatoare etc. 
presupune un volum mare 
de documentație, soluțiile 
tehnice situîndu-se la nivel 
mondial.

în același timp, au fost 
definitivate proiecte pen
tru producerea în țară a u- 
nor grupuri de termoficare 
de puteri sporite și cu pa
rametri tehnico-economici 
îmbunătățiți. Printre ele 
se numără grupul de 50 MW, 
executat la Reșița, care se 
află în faza de montaj la 
centrala 
Govora, 
semenea 
nești să 
țiune în anii următori. Este 
prevăzută și proiectarea 
unor grupuri în stare să 
furnizeze energie termică 
și energie electrică în pa
ralel, cu puteri de 100—150 
MW, funcționînd atît cu pă
cură indigenă, cît și cu pă
cură cu conținut sporit de 
sulf și vanadiu.

Sarcini deosebit de im
portante în realizarea a- 
cestor echipamente revin 
și altor institute și centre 
cu care conlucrăm, ca Cen
trul de cercetări și proiec
tări cazane, uzinele „Vul
can" — București, I.P.A., 
I.S.P.E. etc.

însemnătatea economi
că a eforturilor noastre —

în direcția variantei 
de cercetare minime, 

spus, ar influenta in- 
își concentreze atenția 

asupra realizării de economii in
terne. în dauna calității si eficien
ței lucrărilor de cercetare. Opinez, 
așadar, în favoarea menținerii siste
mului de decontare în principal pe 
baza cheltuielilor reale, afectate cer
cetării respective.

Un alt aspect de natură să con
tribuie esențial la eficienta siste
mului contractual este conținutul 
noțiunii de beneficiar noțiune mai 
complexă decît apare la prima ve
dere. Astfel, elaborarea unui nou 
produs, să zicem, pentru industria 
constructoare de mașini, vizează, de 
cele mai multe ori. cel puțin doi 
beneficiari : uzina care va asimila 
Si fabrica noul produs si întreprin
derea care-l va cumpăra si uti
liza. De exemplu, pentru un utilaj 
petrolier, primul beneficiar este in
dustria constructoare de mașini, iar 
al doilea este industria petrolieră. 
Aceeași situație se întîlneste si în 
alte ramuri : pentru o nouă fibră 
sintetică, beneficiarul-producător este 
industria chimică, iar beneficiarul- 
utilizator industria textilă.

Cine dintre acești beneficiari de
vine titularul contractului de cer
cetare ? în funcție de răspunsul dat, 
intră - în acțiune pîrghii economice 
diferite, care exercită o influentă

entuziasm la 
în. viață a 

program ce va fi

OBIECT DE STUDIU : „DELTA DUNĂRII"
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Primire
fa Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, a primit marți pe 
ministrul federal pentru alimentație, 
agricultură și silvicultură al R.F. a 
Germaniei, Hermann Hocherl, care 
se află într-o vizită oficială în țara 
noastră.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme ale colaborării, între cele 
două țări în domeniile cercetării, 
tehnicii și producției agricole.

La convorbiri au participat Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Gheorghe Mol
dovan, prim-adjunct al ministrului 
industriei alimentare, și Filip Tomu- 
lescu, șeful Departamentului silvi
culturii.

A fost de față dr. E. Strătling, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București.

Aranjament re colaborare tehnico - științifică 
intre Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Federal 

pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură
al C. f. a Germaniei

In urma convorbirilor care au avut 
Ioc la București, marți s-a semnat 
la Consiliul Superior al Agriculturii 
un aranjament de colaborare teh- 
nico-științifică între Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Ministerul Fe
deral pentru Alimentație, Agricul
tură și Silvicultură al R.F. a Ger
maniei.

Din partea română, aranjamentul 
a fost semnat de Nicolae Giosan,' 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, iar din partea R. F. a 
Germaniei de Hermann Hocherl, mi
nistrul federal pentru alimentație, 
agricultură și silvicultură.

Aranjamentul prevede vizite reci
proce de specialiști din diferite do
menii ale agriculturii, silviculturii și 
industrializării produselor agricole, 
specializări în institute de cercetări 
și unități de producție din cele două 
țări, schimburi de material biologic 
și publicații științifice între institute 
de cercetări.

■k
Marți după-amiază ministrul fe

deral pentru alimentație, agricultură 
și silvicultură al R. F. a Germaniei 
a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Cronica
Marți la amiază a părăsit Capitala 

directorul general adjunct al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.). Myer Cohen, 
împreună cu soția, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în tara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa. oas
petele 
Malița, 
cerilor 
periorl 
Muncii.

’naiste de plecare, directorul ge
nial adjunct al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai pre
sei din Capitală, exprimîndu-si cu 
acest prilej deplina satisfacție de a 
coopera cu România. în general — 
a spus oaspetele — activitățile 
P.N.U.D. în problemele dezvoltării 
constituie un domeniu care uneori 
poate întîmpina dificultăți. în cazul 
dv. totul merge foarte bine. Dintre 
proiectele realizate cu concursul 
P.N.U.D. în România menționez în 
special Centrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi de la Otopeni care, 
o spun sincer, este una din uni
tățile cele mai bune' pe care le-am 
vizitat pînă în prezent. Investițiile 
guvernului român pentru realizarea 
lui sînt substanțiale. O caracteris
tică specială a centrului dv. este 
aceea de a fi legat direct cu in
dustria ; sînt în alte părți multe 
institute foarte frumoase, dar care 
nu au legătură cu nimic.

Ti” să precizez că proiectele care 
sj lizează în țara dv., cu spriji
nă. . iganismului de asistentă teh
nică al'O.N.U.. sînt proiecte ale gu
vernului român, care învestește 
sume mari pentru fiecare din ele. 
P.N.U.D. acordă o anumită parte 
pentru specializarea de cadre și in- 
troducera noii tehnologii. însă pro
iectul rămîne român.

Răspunzind unei întrebări referi-

a fost salutat de Mircea 
adjunct al ministrului afa- 
externe, de funcționari su- 
din M.A.E. și din Ministerul

Marți Ia amiază. în clădirea Mu
zeului de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România s-a deschis 
expoziția jubiliară a presei și cărții 
pentru copii „Universul pionierilor", 
organizată de Consiliul. Național' al 
Organizației Pionierilor în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei și a celei de-a 20-a aniversări 
a înființării p.’.-imelor detașamente de 
purtători ai cravatelor roșii.

W

țării noastre în 
Națiunilor Unite

toare la activitatea 
cadrul Programului 
pentru Dezvoltare, directorul gene
ral adjunct al acestuia a arătat că 
România, ca membră a Consiliului 
de Administrație a Programului, din 
care fac parte 37 de state, ia parte 
activă la elaborarea politicii Pro
gramului, contribuie prin specia
liști, îndeosebi din domeniile geolo
giei și petrolului, la realizarea unor 
proiecte în diverse alte state.

★
Marți dimineață. Orban Laszlo, 

prim-adjunct al ministrului culturii 
din R.P. Ungară, a avut întrevederi 
la Comitetul de Stăt pentru Cultură 
și Artă cu Alexandru Bălăci și Ion 
Moraru, vicepreședinți ai comitetului, 
și la Ministerul învățămîntului cu 
Miron Constantinescu, adjunct al mi
nistrului. La întrevederi au luat 
parte funcționari superiori din insti
tuțiile respective, precum și repre
zentanți ai Ambasadei R.P. Ungare 
la București.

★
între 11 și 12 iunie are loc la Mos

cova un concurs internațional de 
balet, la care iau parte și artiști din 
țara noastră. Maestrul de balet Oleg 
DanOvschî, de la Opera din 
București, participă ca membru în 
juriu, iar ca invitată de onoare — 
maestra de balet Tilde Urseanu, tot 
de la Opera bucureșteană. La con
curs țara noastră va fi reprezentată 
de șase tineri balerini din București 
și Cluj.

+
în cursul zilei de marți, mem

brii misiunii economice taylandeze 
conduse de Yuad Loesrit, ambasa
dorul Taylandei la Moscova, care 
se află în tara noastră, au vizitat 
Combinatul petrochimic de la Brazi, 
Uzinele de utilaj, petrolier „1 Mai" 
din Ploiești și Uzinele de tractoare 
din Brașov. Seara, 
înapoiat în Capitală.

oaspeții s-au

(Agerpres)

V»

cârtii

Expoziția ilustrează 
vistelor pentru copii 
limba română și în limbile naționa
lităților conlocuitoare, prezintă cărți 
pentru tineretul școlar, pliante si 
albume pentru comandanții de pio
nieri, apărute sub egida Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor în cei 20 de ani de exis
tentă.

activitatea re
editate în

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI
MAXIM BERGHIANU DE LA MOSCOVA
Marți seara s-a înapoiat de la Mos

cova tovarășul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat, al 
Planificării, care a luat parte la o 
ședință în cadrul Consiliului de Aju
tor. Economic Reciproc (C.A.E.R.) în 
legătură cu dezvoltarea în continu
are a colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre țările membre 
ale C.A.E.R,

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Gheorghe Cioară și 
Petrache Buzoianu, prim-vicepre- 
sedințj ai C.S.P.. și alți reprezentanți 
ai Comitetului de Stat al Planificării

Au fost de fată A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialisto

a plecat
Marți a plecat la Praga o dele

gație a Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, condusă de 
tovarășul Dumitru Petrescu, vice
președinte al Frontului Unității So
cialiste, care, la invitația Frontului 
Național din Cehoslovacia, va face 
o vizită de schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Necu- 
lai Agachi, Tamara Dobrin si Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al F.U.S., și de 
membri ai consiliului.

la Praga
A fost de față Karel Kurka, am

basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

ic
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Praga. Pe aeroport, delegația a fost 
salutată de Jan Pauly, ministru, vi
cepreședinte al C.C. al Frontului na
țional din R. S. Cehoslovacă, Marie 
Hruskova, secretară a C.C. al Fron
tului național, și de alte persoane o- 
ficiale. Au fost prezenți Ion Obrado- 
vici, ambasadorul României la 
Praga, și alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
f PARTIDULUI

COI»! ITALIAN
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Co
munist Italian, condusă de tovarășul 
Gastone Gensini, membru al Pre
ședinției Comisiei Centrale de Con
trol a P.C.I., șeful secție) Educație 
ideologică a C.C. al P.C.l- care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră. Din delega
ție fac parte tovarășii: Antonino 
Cuffaro, membru al C.C. al P.C.L, 
prim-secretar al Federației P.C.l. din 
Triest, Franco Ambrogio, membru al 
C.C. al P.C.l., prim-secretar al Fe
derației P.C.L din Cosenza, Dino 
Diotallevi, membru al Comisiei Cen
trale de Control a P.C.l., prim-secre
tar al Federației P.C.L din Ancona, 
Agostino Zavattini, prim-secretar al 
Federației P.C.l. din Mantova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Ghizela Vass și Aldea Militaru, 
membri ai C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Sosirea unei delegații

Vizitele delegației Comitetului
orășenesc Budapesta al P.M.S.U.
și a Sfatului popular orășenesc

funcționarilor superiori

viața internațională 

geneva Conferința
Internațională a Muncii
GENEVA 10 — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : Con
ferința Internațională ,a Muncii și-a 
început lucrările pe grupe, abordînd 
probleme ridicate în raportul direc
torului general al Organizației Inter
naționale a Muncii (O.I.M.), David A. 
Morse. Luînd cuvîntul Ia punctul 
„Programe speciale de formare și 
favorizare a tineretului", delegatul 
român Ion Păcuraru a subliniat im
portanța acestei probleme, îndeosebi 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
El și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că sugestiile formulate de gu
vernul român au fost incluse în do
cumentul supus conferinței. Vorbito
rul a propus adoptarea unui instru
ment internațional cuprinzînd reco
mandări în vederea soluționării 
problemei educației, calificării și 
folosirii depline a capacităților tine

retului. El a precizat că programele 
speciale preconizate trebuie integrata 
în programele naționale de dezvol
tare ale fiecărei țări, astfel îneît să 
corespundă necesităților de deplină 
valorificare a resurselor umane și da 
dotare a economiei cu cadre califica
te. La punctul „Sistemele de fixara 
a salariului minim și problemele co
nexe, îndeosebi în ce privește ță
rile în curs de dezvoltare", a luaît 
cuvîntul delegatul român Eugen Lo
ner.

★
în cadrul Conferinței International^ 

a muncii, întrunită în sesiune jubip 
liară, Papa Paul al VI-lea a rostii 
marți o cuvîntare. El a salutat Orga
nizația Internațională a Muncii șl 
celelalte instituții internaționale, sub
liniind rolul ce Ie revine în edifi
carea unei „păci universale și dura
bile, bazată pe justiție socială".

japonia, Cereri pentru extinderea relațiilor 
economice cu țările socialiste europene

TOKIO 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Federației organizațiilor 
economice din Japonia. Kogoro Ue- 
mura, a cerut guvernului să între
prindă inițiative în direcția extin
derii relațiilor economice și comer
ciale cu țările socialiste esț-euro- 
pene. Uemura. care a condus re

cent o misiune economică guverna
mentală într-un turneu prin cîteva 
state socialiste din Europa (inclusiv 
România), a subliniat existenta unor 
condiții favorabile pentru dezvolta
rea de relații cu aceste state în 
diferite domenii de activitate.

Delegația Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U. și a Sfatului 
popular orășenesc, care se află în 
țara noastră, a făcut marți dimineața 
o vizită la Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului București. Membrii delega
ției, condusă de tovarășul Sarlos Ist
van, membru al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Buda
pesta, au avut o întîlnire cu tovară
șul Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Capi
talei. La întîlnire au luat parte Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
membri ai biroului comitetului mu-

P.C.R. și ai co
al Consiliului
avut loc un

nicipal București al 
mitetului executiv 
popular.

Cu acest prilej a 
schimb de păreri asupra activității
desfășurate de organele de partid și 
de stat din cele două1 capitale pri
vind realizarea principalelor obiec
tive ce le stau. în față în domeniul 
economic, social-cultural și de deser
vire a populației.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, expoziția 
cu „Columna lui Traian", cartiere de 
locuințe noi, complexe comerciale, 
unități de deservire a populației și 
instituții cultural-artistice bucureș- 
tene.

Seara, tovarășul Dumitru Popa a 
oferit o masă în cinstea membrilor 
delegației Comitetului orășenesc Bu
dapesta al P.M.S.U. și a Sfatului 
popular orășenesc.

din L F. a Germaniei

o delegație a conducerii 
funcționarilor superiori 

Germaniei — D.A.G. — 
Hermann Brandt, preșe-

La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, marți după-amiază a sosit 
în Capitală 
Sindicatului 
din R.F. a 
condusă de
dintele sindicatului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nati de Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Constantin Tudor, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din instituțiile administrației 
de stat și consiliile populare. de 
membri ai Comitetului executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști sindicali. (Agerpres)(Agerpres)

SPORTvremea
I

P. C. din Canada 
se pronunță 

pentru retragerea 
țării din N. A. T. 0.

OTTAWA 10 (Agerpres). — într-o 
declarație a Partidului Comunist din 
Canada, prezentată Comisiei parla
mentare pentru problemele politicii 
externe și ale apărării, se subliniază 
necesitatea retragerii Canadei din 
pactul N.A.T.O. și din Comandamen
tul mixt canadiano-american de apă
rare antiaeriană a Americii de Nord 
(N.O.R.A.D.). Guvernul canadian, 
menționează declarația, trebuie să 
promoveze o politică externă de ne- 
angajare, să declare Canada zonă 
denuclearizată și să interzică dislo
carea de arme atomice pe teritoriul 
său. Aceasta ar constitui un pas im
portant pe calea asigurării indepen
denței și securității țării și ar con
tribui la destinderea încordării inter
naționale.
&W ®ve."5‘

Colaborarea economică 

în centrul convorbirilor 

turco-iraniene

CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA N. POPOVICI

ARGENTINA Consultări

Ieri în țară : vremea s-a ame
liorat în sudul și estul țării, 
unde cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Cu totul izolat s-au 
semnalat averse slabe de ploaie 
și descărcări electrice. în Tran
silvania și Banat cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit în 
cursul după-amiezii, cînd au 
căzut averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului a înregis
trat o creștere ușoară, oscilînd 
la ora 14 între 15 grade la Jo
seni și Dr. Petru Groza și 24 de 
grade Ia Craiova, Tg. Jiu, Cara
cal, Calafat, Bechet și Tr. Mă
gurele.

Timpul probabil pentru 12, 
13 și 14 iunie. în țară : vreme 
în general frumoasă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea averse 
izolate de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : vreme în general fru
moasă și în încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

Campionatele balcanice de tir
Marți au continuat pe poligonul de 

la Tunari campionatele internaționa
le de tir ale țării noastre și între
cerile Balcaniadei. în proba de armă 
standard 3X20 focuri, victoria a re
venit țintașului Gary Anderson 
(S.U.A.) cu 585 puncte. în clasamen
tul balcaniadei primul loc a fost ocu
pat de Rotaru (România) cu 574 punc
te. La pistol liber 60 focuri a termi
nat învingător Hromada (Cehoslova
cia) — 563 puncte. La balcaniadă, țin-

tașul român Bratu s-a clasat pe pri
mul loc cu 558 puncte. Proba de 
armă standard 3X20 (feminin) a fost 
dominată de sportiva maghiară La- 
josne Paveska cu 564 puncte. Geor- 
geta Șerban a ocupat primul loc la 
balcaniadă cu 557 puncte. Proba bal
canică de armă standard 3X20 (ju
niori) a revenit iugoslavului bazici 
cu 560 puncte. Astăzi au loc ultimele 
întreceri.

(Agerpres)

„C. C. E." LA VOLEI

Ț.S.K.A. Sofia
Steaua București 3-0

5

Muncă rodnică, avîntată

Aseară, la Sofia s-a disputat pri
ma „manșă" a finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la volei dintre 
echipele masculine Ț.S.K.A. Sofia și 
Steaua București. Voleibaliștii bul
gari au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (15—3, 15—12, 15—12). Retu
rul va avea loc la 
rești.

15 iunie la Bucu-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

de fată se fac intense pregătiri pen
tru punerea în funcțiune a lucrărilor 
de dezvoltare a exploatărilor miniere 
de la Baia Borșa și Bălan, precum și 
a celor de modernizare a instalației 
de preparare Orșova.

Rezultate prestigioase au obținut 
și întreprinderile din economia fo
restieră. Pe ansamblul Ministerului 
Economiei Forestiere s-a realizat în 
cinci luni o producție globală cu 112 
milioane lei mai mare față de plan, 
toate direcțiile generale din minister 
îndeplinindu-și sarcinile la acest in
dicator. Livrările de produse la fon
dul pieței au fost cu 20,1 milioane 
lei superioare prevederilor, iar pla
nul de export a fost îndeplinit în 
proporție de 100,6 la sută. Unitățile 
din această ramură au produs pînă 
acum în plus 34 300 mc bușteni de 
rășinoase, 21 300 mc bușteni de fag, 
50 000 mc bușteni de stejar, 15 700 
mc cherestea de rășinoase. aproape 
10 900 mc cherestea de foioase și can
tități însemnate de parchete, furnire 
și materiale de ambalaj. Lucrătorii 
din silvicultură raportează că ău îm
pădurit țn primăvara aceasta aproape 
48 000 hectare de pădure, din care 
35 860 lyctare cu rășinoase. Colecti
vele dit cadrul inspectoratelor silvi
ce Alb»;. Bacău. l**strița-Năsfiud, Su
ceava, Cluj. Buzău, Prahova și Mu
reș și-au îndeplinit integral planul 
anual de împăduriri.

De la Rm. Vîlcea ni s-a comunicat 
îerl că colectivul noului combinat 
chimic din localitate și-a realizat cu 
20 zile mai devreme planul la pro
ducția globală și marfă pe primul se
mestru al anului. La sodă caustică- 
leșie s-a realizat în această neri- 
oadă o depășire de 1 300 tone fată de 
plan, iar la clor lichid de 2 700 tone.

Planul de livrări la export a fost de
pășit cu 1 600 tone sodă caustică so
lidă. 3 100 tone clor lichid și 700 tone 
acid clorhidric.

Pe banda de montaj a Uzinei de 
autoturisme din Pitești s-a aflat zi
lele trecute cel de-al 8 200-lea auto
turism românesc „Dacia 1100". Colec
tivul uzinei depune mari eforturi 
pentru ca produsul pe care îl fabrică 
să corespundă exigentelor celor mai 
ridicate ale beneficiarilor. In acest 
scop, se dă atenție efectuării exem
plare a tuturor operațiilor de mon
taj, vopsitorie, tapițerie, ca și în
cercărilor pe pista de rodaj. De pe 
panoul de onoare al evidențiaților în 
întrecere ne-am notat numele me
canicilor auto Ion Florea și Constan
tin Duță. vopsitorilor Florea Morgan 
și Vasile Dumitrache, tapițerilor Mir
cea Indrea și Alexandru Dumitru.

în aceste zile de întrecere, oamenii 
muncii din unitățile economice ale 
județului Caraș-Severin se oregătesc 
să întîmpine ce] de-al X-Iea Con
gres al P.C.R. și a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei cu însemnate rea
lizări în producție. Valorificînd din 
plin rezervele interne, folosind mai 
bine agregatele, colectivul Combina
tului siderurgic Reșița a dat peste 
prevederi 20 000 tone produse side
rurgice. Este de remarcat faptul că 
sporul de producție pe ansamblul 
combinatului — în valoare ăe 44 mi
lioane lei la producția marfă vîn- 
dută și încasată — a fost realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Rezultate remarcabile au ob
ținut și constructorii de mașini din 
Reșița și cei de la U.C.M.M.A. Bocșa, 
muncitorii forestieri din Caransebeș 
și alte colective de întreprinderi.

Pe ansamblul industriei județului, 
planul pe cinci luni a fost depășit cu

1,5 Ia sută la producția globală și cu 
1,8 la sută la producția marfă vîndută 
și încasată. în această perioadă s-au 
dat peste prevederile planului 443 
tone fier conținut în producția de 
minereu, motoare electrice cu o pu
tere de 14 880 kW, 89 tone utilaj teh
nologic pentru industria chimică, 558 
tone mașini și utilaje pentru indus
tria metalurgică, 341 tone echi
pament hidromecanic, 8 poduri 
rulante, 6 macarale turn, 60 
tone carne. îmbucurător este și faptul 
că întreprinderile industriale din ju
dețul Caraș-Severin și-au onorat co
menzile la export, livrînd în plus 
produse în valoare de 18 077 000 lei.

Apropierea celor două mari eve
nimente din viața partidului, a în
tregii țări a dat un puternic impuls 
și activității industriale din județul 
Sibiu. în primele cinci luni ale anu
lui. planul producției globale a fost 
depășit cu 163 milioane lei. Au fost 
realizate peste plan 791 tone acid 
sulfuric, 104 000 mp geamuri trase, 
22 000 bucăți tricotaje, 14 700 perechi 
încălțăminte, 310 tone brînzeturi și 
altele. Uzina chimico-metalurgică 
Copșa Mică, Fabrica de geamuri Me
diaș, fabrica „Flamura roșie“-Sibiu, 
Uzina de piese auto Sibiu, Uzina tex
tilă Cisnădie sînt numai cîteva din 
unitățile industriale din județ care 
și-au adus o prețioasă contribuție la 
aceste realizări. Adăugind la toate a- 
cestea faptul că s-au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 23 milioane lei și beneficii 
peste plan ce însumează 31,7 milioa
ne lei, ca și faptul că sarcinile' de 
export au fost depășite, în primele 
cinci luni, cu 14 milioane Iei. avem 
în fată un bilanț bogat care demons
trează că angajamentele luate pe ju
deț în întrecerea socialistă sînt în 
cea mai mare parte îndeplinite și 
depășite. ,

Astăzi se desfășoară etapa a 
29-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. Cele două meciuri 
programate în Capitală se vor 
disputa după următorul pro
gram : STADIONUL DINAMO 
ora 18,00 : DINAMO BUCU
REȘTI — PETROLUL PLO
IEȘTI: STADIONUL REPUBLI
CII ora 18,00 : PROGRESUL 
BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA. în țară vor 
avea loc următoarele jocuri: 
Jiul Petroșani — Universitatea 
Cluj ; F. C. Argeș — Vagonul 
Arad ; Dinamo Bacău — Rapid 
București ; Crișul Oradea — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Politehnica 
Iași — Steaua București ; U. T. 
ARAD — FARUL CONSTANȚA.

În cîteva rînduri
LA VARȘOVIA s-au încheiat lu

crările celei de-a 08-A SESIUNI A 
COMITETULUI INTERNAȚIONAL 
OLIMPIC. în ultima zi a lucrărilor 
a fost aprobat programul propus de 
comitetul de organizare a J.O. de 
iarnă de la Sapporo (întrecerile vor 
dura 11 zile), dar a rămas în sus
pensie problema numărului de echi
pe participante la turneul de hochei 
pe gheată, întrucît C.I.O. dorește ca 
numai opt formații să-și dispute 
titlul olimpic, iar comitetul de orga
nizare insistă ca numărul participan
telor să fie de 16. Pe, de altă parte 
au fost acceptate noile t reguli ale 
Federației internaționale de schi 
(F.I.S.) cu privire la clasificarea 
schiorilor, compensarea unor chel
tuieli legate de deplasări și antrena
mente, drepturi de publicitate etc. 
Prin recunoașterea de către C.I.O. a 
noilor reguli ale F.I.S., probele de 
schi alpin nu mai sînt amenințate cu 
excluderea de la Jocurile olimpice. 
S-a stabilit ca Jocurile olimpice de 
vară de la Miinchen să dureze 16 zile. 
La viitoarea olimpiadă, în sporturile 
de echipă, la turneele finale vor 
participa în fiecare sport opt echipe 
în loc de 16. Au fost incluse în pro
gramul J.O. handbalul, canoe-slalom 
și tirul cu arcul. Trofeele olimpice, 
create în anul 1906 de Pierre de Cou
bertin, au fost atribuite Mexicului 
pentru organizarea J.O. din 1968 și 
Comitetului olimpic polonez. A fost 
respinsă o rezoluție prezentată de 
contele Jean de Beaumont prin care 
se cerea ca membrii C.I.O. în vîrstă 
de peste 80 de ani să demisioneze, 
în încheierea lucrărilor s-a anunțat 
că C.I.O. va patrona Jocurile mon

diale universitare ce vor avea loc 
anul viitor Ia Torino.

DUPĂ 7 RUNDE ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA 
LIUBLIANA în fruntea clasamentu
lui se află Tringov, Gligorici, Puc, 
Pianinei cu cîte 4,5 puncte fiecare. 
Șahistul român FLORIN GHEOR
GHIU ocupă locul 9 cu 3 puncte și 
o partidă întreruptă. în rundele 5 și 
6 Gheorghiu a remizat cu Mușii și 
respectiv Bajec, iar în runda a 7-a 
a întrerupt în poziție complicată cu 
Forintos.

INTRE 16 și 24 IUNIE vor avea loc 
în sala sporturilor din Constanta re
uniunile competiției internaționale de 
box pentru „CUPA MĂRII NEGRE". 
La competiție și-au anunțat partici
parea pugiliști reprezentînd orașele 
VARNA, ODESA, ISTANBUL și 
CONSTANȚA. La 15 iulie va începe 
la Constanta competiția internațio
nală de box dotată cu „Mănușa Li
toralului", iar între 1 și 10 august 
se va disputa trofeul internațional 
„Cupa Mamaia".

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE CICLISM PROFESIONIST a in
format Liga velocipedistă belgiană 
în legătură cu suspendarea oficială 
a rutierului belgian Eddy Merckx, 
exclus pentru doping din recentul 
Tur al Italiei. Eddy Merckx este sus
pendat între 2 iunie și 1 iulie 1969. 
în cazul că nu se va reveni asupra 
acestei hotărîri el nu va putea lua 
parte la Turul Franței. Liga belgiană 
a făcut apel împotriva sancțiunii a- 
plicate lui Merckx. Federația interna
țională de ciclism profesionist va re
examina cazul Merckx, la 14 iunie, 
la sediul său din Bruxelles.

pentru soluționarea 
crizei politice

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Consultările președintelui Ongania 
cu liderii politici în vederea solu
ționării crizei politice din Argentina 
continuă. Președintele s-a întîlnit cu 
ministrul economiei, Adalbert Krie
ger Vasena, și cu șeful Consiliului 
național pentru dezvoltare, Jose Ma
ria Dagnino Poastore. Se așteaptă 
ca, în urma acestor consultări, să 
fie anunțată noua componență, a gu
vernului, în locul celui demisionat. 
Potrivit agenției U.P.I., modifică
rile vor viza Ministerul de Interne 
și secretariatele de stat dependente 
direct de el. Nu s-a adoptat pînă 
în prezent nici o hotărîre în vede
rea înlocuirii celor 50 de înalți func
ționari, inclusiv a celor 23 de guver
natori care au demisionat.

Pe de altă parte, Confederația Ge
nerală a Muncii a hotărît, în ciuda 
avertismentelor, să declare o nouă 
grevă pe scară națională.

Marți a plecat la Ankara primul 
ministru iranian, Amir Abbas Hovei- 
da, pentru o vizită oficială in Turcia, 
la invitația premierului Suleyman 
Demirel. In capitala Iranului călăto
riei i se atribuie o însemnătate par
ticulară, conferită printre altele de 
agenda bogată în teme politice și e- 
conomice ce urmează a fi abordate 
în timpul convorbirilor. Vnele co
mentarii apărute în ajunul începerii 
vizitei subliniază că axul central al 
discuțiilor îl va constitui ideea de 
colaborare fi înțelegere regională.

Relațiile comerciale și economice 
irano-turce sînt în plină expansiune, 
remarca zilele acestea „Journal de 
Teheran", iar vizita actuală și tra
tativele pe care aceasta le va pri
lejui vor accelera realizarea obiecti
velor ce se construiesc în cooperare 
bilaterală și vor pune bazele lărgirii 
colaborării economice în special în 
domeniul petrolului. Se menționează 
că Iranul și-a dat acordul privitor la 
furnizarea de țiței pentru, rafinăria 
de la Izmir, cu o capacitate de două 
milioane și jumătate de tone anual, 
ce va fi construită în curînd. '

Comentînd perspectivele întrevede
rilor de la Ankara, ziarul „Farman" 
subliniază că pe lingă chestiunile 
de ordin economic agenda discuțiilor 
conține și teme politice de interes 
pentru Iran, în primul rind conflictul 
cu Irakul privind navigația pe estua
rul Șaat El Arab. In urmă cu cîteva 
zile informații de presă relatau că 
Egiptul ar fi intervenit pe lîngă gu
vernul turc pentru a-i solicita con
cursul în vederea reglementării di
ferendului irano-irakian. Pe de altă 
parte, în capitala Iranului s-a dat 
publicității declarația șefului statului 
iranian prin care acesta s-a arătat 
favorabil reluării relațiilor diploma
tice între Iran și Egipt, rupte în 
1960. După cum se vede, o agendă 
încărcată de lucru care explică de ce 
convorbirile de la Ankara sînt urmă
rite aici cu mult interes.

Solidaritate cu victimele 
represiunilor din Guatemala!
Reacțiunea guatemaleză, care 

se dedă de ani îndelungați Ia 
crunte represiuni antipopulare 
pentru a înăbuși lupta dîrză a 
maselor pentru libertate, demo
crație și progres, a săvîrșit 
o nouă acțiune samavolni
că : arestarea tovarășului Al
varado, unul dintre conducătorii 
încercați ai mișcării revoluționa
re din această țară. Vestea în
temnițării sale, intervenită într-un 
moment cînd cercurile de extre
mă dreaptă tind să deslănțuie un 
nou val de represiuni sîngeroase, 
a provocat o proiundă neliniște 
în rîndul tuturor forțelor progre
siste din Guatemala. Arătînd că 
viața tovarășului Alvarado este 
în pericol, Partidul Muncii din 
Guatemala a adresat un apel că
tre toate partidele frățești, către 
oamenii cinstiți din întreaga lume 
de a-și manifesta solidaritatea și 
de a acționa în apărarea curajo
sului fiu al poporului guatemalez.

După cum se știe, de la răs
turnarea guvernului democratic al 
Iui Jacobo Arbenz (1954), Guate
mala s-a aflat sub conducerea 
unor guverne militare dictatoria
le care, sfidînd aspirațiile mase
lor populare, au. menținut țara 
într-o adîncă stare de înapoiere 
economică și au instaurat o crun
tă teroare antidemocratică. Prin
cipala lor țintă au constituit-o co
muniștii. Cercurile militare extre
miste continuă să'dețină poziții 
cheie și sub regimul actual al Iui 
Julio Montenegro. In ultimii ani 
au apărut numeroase organizații 
teroriste cum sînt M.A.N.O. sau

„Mano Blanco* (Mișcarea națio
nală a anticomuniștilor — Mîna 
albă) N.O.A. (Noua organizație 
anticomunistă) etc., al căror scop 
este reprimarea comuniștilor, a 
forțelor de stînga și a tuturor ce
lor care — de pe diferite poziții 
— încearcă să folosească drep
turile constituționale, revendicînd 
înfăptuirea unor reforme care să 
atenueze impasul economic și so
cial. Ca urmare a activității aces
tor organizații, mii de oameni au 
fost asasinați sau supuși unor 
torturi crîncene. Printre cei uciși 
se află conducători ai muncitori
lor și țăranilor, ca Victor Manuel 
Gutierez, Rafael Tischler și'Leo
nardo Castillo Flores, ziariști, 
poeți ca Otto Castillo, lideri ai 
partidelor burgheze. In ciuda a- 
cestor represiuni, lupta maselor 
populare nu poate fi înfrîntă.

Represiunile sîngeroase din 
Guatemala, cărora le-au căzut 
victimă atîția patrioți, provoacă 
proteste pline de indignare în 
rîndul opiniei publice mondiale. 
Exprimîndu-și calda solidaritate 
cu lupta poporului guatemalez 
pentru libertate, democrație, pro
gres, comuniștii, toți oamenii 
muncii din România înfierează cu 
hotărîre prigoana antidemocrati
că dezlănțuită de reacțiunea din 
Guatemala și îșl ridică puternic 
glasul în apărarea victimelor te
rorii, a tuturor forțelor democra
tice și progresiste din această 
țară. Să fie eliberați tovarășul Al
varado și ceilalți patrioți guate
malezi întemnițați 1
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Apelul Consfătuirii mtemațsonde-
a partidelor comuniste și muncitorești

Consfătuirea internațională a re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești transmite poporu
lui frate vietnamez un înflăcărat 
salut de luptă și—1 felicită din 
toată inima pentru succesele isto
rice obținute în lupta împotriva 
agresiunii S.U.A.

Transmitem un salut deosebit 
avangărzii poporului vietnamez, 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și Comitetului său Cen
tral, marelui patriot și internațio
nalist, tovarășul Ho Și Min, emi
nent militant al mișcării comuniste 
internaționale. Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam constituie 
forța însuflețitoare și conducătoare 
în lupta împotriva agresiunii im
perialismului S.U.A. El apără con
secvent interesele naționale ale
R. D. Vietnam, avanpostul socia
lismului în Asia de sud-est.

Transmitem salutul nostru fier
binte Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, repre
zentantul legitim al populației 
Vietnamului de sud, organizatorul 
și conducătorul încercat al luptei 
eroice de rezistență împotriva a- 
gresiunii S.U.A. Programul poli
tic al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud con
stituie o bază a unirii întregii 
populații din Vietnamul de sud în 
lupta sa dreaptă de eliberare.

Consfătuirea internațională spri
jină fără rezerve programul în 10 
puncte „principiile și conținutul 
principal ale soluționării generale 
a problemei sud-vietnameze ca o 
contribuție la restabilirea păcii în 
Vietnam" — program formulat la 
8 mai 1969 de Comitetul Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Acest pro
gram pornește de la principiile de 
bază ale acordului de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și 
de la situația actuală din Vietnam, 
El se bazează pe programul politic 
și pe poziția, exprimată în cele 5 
puncte, a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud și 
corespunde cu poziția formulată în 
4 puncte de guvernul Republicii 
Democrate Vietnam. Soluționarea 
propusă a problemei sud-vietna
meze corespunde pe deplin dreptu
rilor naționale ale poporului viet
namez și intereselor păcii în lumea 
întreagă. Ea garantează dreptul 
populației sud-vietnameze la auto
determinare și asigură pacea trai
nică în Vietnam, corespunzînd, de 
asemenea, intereselor celorlalte 
popoare din Indochina.

Dreptul poporului vietnamez de 
a lupta pentru salvgardarea pa
triei sale exprimă dreptul sfînt 
și inalienabil al tuturor popoarelor 
de a-șl asigura propria apărare.

Lupta poporului vietnamez pen
tru libertate și independență stîr- 
nește admirația și respectul pro
fund al popoarelor. Dîrzenia, ero
ismul și încrederea poporului viet
namez în victoria sa constituie un 
exemplu ți un stimulent în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
menținerea păcii, pentru eliberarea 
popoarelor de sub exploatare și a- 
suprire. Apărîndu-și patria, popo
rul vietnamez își îndeplinește, tot
odată, datoria internaționalistă și 
slujește cauza nobilă a asigurării 
păcii mondiale. In această luptă, 
profund justă, a poporului vietna
mez, noi am fost, sîntem și vom fi 
cu fermitate și în mod solidar de 
partea sa.

Lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii S.U.A. 
este una din cele mai importante 
componente ale luptei pe plan 
mondial dintre socialism și impe
rialism, dintre forțele progresului 
și cele ale reacțiunii.

Prin intervenția armată în Viet
nam, forțele imperialiste ale S.U.A.' 
au încercat să distrugă unul din 
avanposturile socialismului în Asia, 
să bareze popoarelor din Indochina 
calea spre pace, libertate și pro
gres, să dea o lovitură mișcării re
voluționare de eliberare națională 
din Asia, Africa și America Lati
nă, să pună la încercare trăinicia 
solidarității țărilor socialiste și a 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
Aceste planuri ale imperialismului
S. U.A. sînt condamnate la eșec.

Cu sprijinul puternic al țărilor 
socialiste, în primul rînd al Uniunii 
Sovietice, precum și al tuturor po
poarelor iubitoare de pace din 
lume, poporul vietnamez a demon
strat S.U.A. — principala forță a 
imperialismului — că puterea lor 
nu este nelimitată.

Crimele barbare 
niștilor americani 
porului vietnamez,
lor biologice, chimice și a altor 
mijloace de exterminare în masă, 
care constituie un genocid în ade
văratul înțeles al cuvîntului, re-

ale intervențio- 
împotriva po- 

folosirea arme-

voltă conștiința omenirii. Ele au 
dezvăluit în fața tuturor popoare
lor adevărata esență antiumană a 
imperialismului.

Toate acestea au dus Ia izolarea 
politică și morală crescîndă a agre
sorului în cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice, inclusiv în 
cercurile guvernante din unele țări 
capitaliste. Pînă și în S.U.A. pături 
tot mai largi ale populației se pro
nunță împotriva războiului murdar 
din Vietnam, ale cărui consecințe 
zguduie societatea americană.

Epopeea eroică a poporului viet
namez este unul din factorii de- 
terminanți ai mișcării antiimpe
rialiste a popoarelor, care își gă
sește, de asemenea, expresie în 
acțiunile de luptă ale tineretului 
și studenților.

în ciuda faptului că agresorul a 
pus în mișcare o gigantică mașină 
de război, el a fost nevoit să în
ceteze în mod necondiționat bom
bardamentele asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam și 
să accepte tratative cvadripartite 
cu participarea, egală în drepturi, 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. în Vietna
mul de sud forțele armatei popu
lare de eliberare dau fără încetare 
lovituri grele intervenționiștilor 
S.U.A. și marionetelor lor. Pe cea 
mai mare parte a teritoriului .a 
fost instaurată puterea populară. 
Regimul-marionetă falimentar se 
menține numai cu ajutorul baio
netelor imperialismului S.U.A.

Toate acestea constituie impor
tante succese ale eroicului popor 
vietnamez, ale sistemului mondial 
socialist, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ale 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
și progresiste. Lupta dusă cu suc
ces de Vietnam oglindește schim
bările intervenite în raportul de 
forțe pe plan internațional, pu
terea crescîndă pe scară mondială 
a forțelor socialismului, democra
ției și eliberării naționale.

în ampla mișcare de sprijinire 
a Vietnamului împotriva agresiu
nii S.U.A. și-a găsit o expresie 
clară și concretă năzuința miș
cării comuniste internaționale, 
precum și a tuturor forțelor anti
imperialiste, spre coeziune și uni
tate de acțiune în lupta împotriva 
dușmanului comun al omenirii — 
imperialismul.

Lupta patrioților vietnamezi de
monstrează că este de neînvins un 
popor care luptă consecvent îm
potriva imperialismului, pentru 
libertate și independență și de 
partea căruia se află U.R.S.S., 
toate țările socialiste și forțele 
păcii din lumea întreagă.

Cu cit sînt mai puternice unita
tea și coeziunea mișcării comuniste 
internaționale și a tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta împotriva 
dușmanului comun, imperialismul, 
cu atît mai mari sînt succesele 
acestor forțe. Cu cît partidele co
muniste și muncitorești ridică, mal 
ferm steagul apărării libertății po
poarelor lor și se situează în frun
tea luptei împotriva politicii im
perialiste de agresiune, cu atît mai 
larg și mai eficient se desfășoară 
mișcarea antiimperialistă a mase
lor populare.

Cercurile militariste din S.U.A., 
în ciuda înfrîngerilor grele sufe
rite, nu au renunțat cîtuși de puțin 
la planurile lor neocolonialiste a- 
gresive cu privire la Vietnam și își 
continuă cu îndîrjire încercările de 
a obține rezolvarea problemei 
vietnameze pe cale militară. Ele 
perseverează pe calea periculoasă 
a extinderii conflictului militar, 
așa cum o dovedesc bombardamen
tele tot mai intense asupra terito
riului Laosului și provocările per
manente împotriva Cambodgiei 
neutre.

Guvernul S.U.A. și reprezentanții 
săi Ia Paris refuză cu încăpățînare 
să ducă în mod practic și realist 
tratative cu privire la cererile 
juste ale guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, în primul rînd în pri
vința retragerii depline și necon
diționate a trupelor S.U.A. și ale 
celorlalți participanți la agresiunea 
din Vietnamul de sud. în loc de 
aceasta, ei încearcă să dezorienteze 
opinia publică internațională cu a- 
jutorul unor, manevre demagogice 
și să obțină, prin presiuni la masa 
tratativelor, succesele pe care nu 
le-au putut dobîndi pe cîmpul de 
luptă. Ei se eschivează de la re
zolvarea problemei fundamentale 
— retragerea totală și necondițio
nată a trupelor S.U.A. și ale sate
liților lor din Vietnamul de sud — 
și insistă asupra așa-numitei re-

trageri reciproce a trupelor. în fe
lul acesta agresorul este pus pe 
același plan cu victima agresiunii. 
Dar imperialismul S.U.A. nu va 
reuși niciodată să ascundă faptul 
că el a dezlănțuit și continuă cu 
încăpățînare agresiunea în Viet
nam.

Intervenția americană în Viet
nam constituie o amenințare per
manentă pentru pacea în lumea în
treagă, o provocare directă ia a- 
dresa tuturor popoarelor care luptă 
pentru pace, independență naționa
lă, democrație și progres social. 
Mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, fidelă principiilor 
internaționalismului proletar, va a- 
corda și în viitor poporului viet
namez, în spiritul solidarității fră
țești, tot ajutorul necesar pînă Ia 
victoria definitivă a cauzei sale jus
te. în felul acesta, partidele comu
niste și muncitorești aduc o mare 
contribuție la cauza păcii în lumea 
întreagă, la cauza libertății și socia
lismului.

Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești 
declară cu toată fermitatea că re
zolvarea justă a problemei viet
nameze este posibilă numai pe 
baza asigurării drepturilor națio
nale fundamentale ale poporului 
vietnamez.

în prezent, cînd lupta poporului 
vietnamez a intrat într-o nouă e- 
tapă importantă, cînd datorită ini
țiativelor Republicii Democrate 
Vietnam și ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
s-au creat toate condițiile necesare 
pentru o reglementare politică jus
tă, noi cerem :

— S.U.A. trebuie să renunțe la 
poziția lor obstrucționistă la con
ferința cvadripartită de la Paris;

— S.U.A. trebuie să înceteze fără 
întîrziere acțiunile sale agresive în 
Vietnam, să retragă în întregime 
și necondiționat din Vietnamul de 
sud trupele proprii, 
sateliților lor ;

— S.U.A. trebuie 
dreptul populației 
de sud de a-și rezolva în mod de 
sine stătător problemele interne, 
fără nici un amestec din afară ;

— S.U.A. trebuie să renunțe la 
orice acțiuni îndreptate împotriva 
suveranității și securității Republi
cii Democrate Vietnam ;

— S.U.A. trebuie să înceteze a- 
mestecul și agresiunea în Laos, pre
cum și încălcarea integrității teri
toriale a Cambodgiei, să recunoască 
frontierele acesteia, să renunțe la 
scopurile lor agresive față de sta
tele Asiei de sud-est și Asiei de 
est, să respecte cu strictețe acordu
rile de la Geneva din 1954 și 1962.

Noi cerem ca Tailanda, Noua 
Zeelandă, Australia și regimul-ma- 
rionetă sud-coreean, precum și Re
publica Federală a Germaniei și 
Japonia să pună capăt participării 
lor fățișe sau camuflate la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam !

în numele milioanelor de comu
niști adresăm un apel tuturor oa
menilor cinstiți, tuturor celor căro
ra le sînt 
libertatea 
relor :

Ridicați 
tate, în întreaga lume, glasul vos
tru de protest împotriva războiului 
criminal desfășurat de imperialis
mul american în Vietnam !

Participați și mai activ la mișca
rea internațională de solidaritate 
cu eroicul popor vietnamez !

Cereți 
trupelor 
lor !

Cereți
tîrziată a problemei vietnameze pe 
baza asigurării drepturilor inalie
nabile ale poporului vietnamez 1

Sprijiniți programul în 10 puncte 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud !

Chemăm toate forțele antiimpe
rialiste și iubitoare . de pace să 
desfășoare neîntîrziat noi acțiuni 
și mai puternice, variate și coor
donate, în sprijinul poporului viet
namez care luptă împotriva agresi
unii S.U.A. !

Boicotați transporturile de trupe, 
armament și materiale pentru in- 
tervenționiști și sateliții lor !

Transformați ziua de 20 iulie, 
aniversarea semnării acorduri
lor de la Geneva, în ziua inter
națională de solidaritate cu Viet
namul, ziua luptei pentru înceta
rea agresiunii S.U.A. !

Glorie și cinste eroicului popor 
vietnamez care luptă cu abnegație 
pentru independență și libertate !

Să ridicăm tot mai sus steagul 
solidarității internaționale !

Independență, libertate și pace 
Vietnamului !

Cauza dreaptă a poporului viet
namez va învinge !

Moscova, 10 iunie 1969.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
10 iunie, Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și mun
citorești și-a continuat lucrările.

în cadrul ședinței „de dimineață, 
prezidată de L. Corvalan, secretar 
general al P.C. din Chile, partici- 
panții la consfătuire au adoptat.în 
unanimitate, cu entuziasm, apelul 
„Independență, libertate și pace 
Vietnamului !"

La dezbaterea problemelor aflate 
pe ordinea de zi a Consfătuirii au 
luat cuvîntul F. Muhri, președin
tele P.C. din Austria, T. Jivkov, 
prim-secretar al C-C. al P.C. Bul
gar, C. Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
șeful delegației P.C. din Pakistanul 
de Est, A. Muhammed, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Irak.

La ședința de seară, prezidată de 
M. Drumaux, președintele P.C. din 
Belgia, au luat cuvîntul J. Kădâr, 
prim-secretar al C-C. al P.M.S.U., 
R. Ghioldi, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C. din 
Argentina, J. Lechleiter, membru 
al Comitetului de conducere, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Elveția.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru decolonizare 
(Comitetul celor 24) a adoptat marți 
o rezoluție prin care se cere Marii 
Britanii să ia măsuri efective, inclu
siv folosirea forței, pentru a pune ca
păt conducerii Rhodesiei de către re
gimul minoritar a lui Ian Smith. în 
favoarea rezoluției, propuse de un 
grup de 58 de state africane și de 
reprezentahtul Iugoslaviei, au votat 
19 delegații. Delegațiile S.U.A. și Ma
rii Britanii au votat împotrivă, iar 
Italia și Norvegia s-au abținut. De a- 
semenea, rezoluția recomandă ca 
sancțiunile impuse Rhodesiei să fie 
extinse și asupra Republicii Sud- 
Africane și Portugaliei.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a declarat ziariștilor 
că președintele Consiliului de Secu
ritate, ambasadorul Paraguayului, 
Miguel Solano L6pez, întreprinde 
consultări în legătură cu eventuala 
convocare a Consiliului joi, pentru a 
discuta situația din Rhodesia.

Această propunere a fost făcută 
într-o scrisoare prezentată de ace
lași grup de țări în care se cere o 
întrunire de urgentă în legătură cu 
această problemă.

h autonomie regională
KHARTUM 10 (Agerpres). — 

Consiliul Comandamentului Revolu
ției și guvernul Republicii DemocrA-
tice Sudan au adoptat o hotărîre cu 
privire la recunoașterea dreptului 
celor 4 milioane de negri din sudul 
țării la autonomie regională în ca
drul Sudanului unit — anunță pos
turile de
Totodată, a fost elaborat un pro
gram prin care

radio din Khartum.
guvernul se an

gajează* să adopte o serie de mă
suri economice, sociale și culturale 
destinate dezvoltării sudului. In gu
vernul central va fi numit un mi
nistru pentru problemele sudului și 
va fi înființat un cadru administra
tiv pentru provinciile sudice astfel 
îneît acestea să-și rezolve singure 
problemele.

în declarația dată publicității în 
legătură cu această hotărîre guver
nul a adresat tuturor locuitorilor din 
sud, inclusiv răsculaților care s-au 
refugiat în păduri, apelul să contri
buie la menținerea calmului și or
dinii în țară. Acei care se află în 
străinătate, se arată în declarație, pot 
să se întoarcă în patrie pentru a par-

ticipa la „construirea Sudanului unit, 
democratic și prosper1'.

„Problema sudului" (cele trei re
giuni — Bahr El Ghazal, Nilul Su
perior și Ecuatoria, populate de circa 
4 milioane de membri ai unor tri
buri africane) a revenit Sudanului 
independent ca o moștenire grea a 
colonialismului. încercînd prin toate 
mijloacele să ațîțe rivalitatea dintre 
populația africană din sud și cea 
arabă din nord, cercurile colonialiste 
au reușit să organizeze în anul 1955 
o revoltă armată a unui grup de sol
dați negri împotriva administrației 
arabe. începînd cu această dată, în 
sudul țării au avut Ioc în repetate 
rînduri ciocniri între răsculați și tru
pele guvernamentale. Sub influența 
unor cercuri interesate din sud, a- 
ceastă mișcare a revendicat chiar 
desprinderea celor trei regiuni de 
restul Sudanului.

Declarația guvernului de la Khar
tum cu privire la recunoașterea drep
tului populației din această parte a 
țării la autonomie regională, subli
niază observatorii politici, consti
tuie un pas însemnat pe calea re
glementării acestei probleme.

precum și ale

să recunoască 
din Vietnamul

scumpe pacea, justiția, 
și independența popoa-

cu și mai multă fermi-

retragerea din Vietnam a
S.U.A. și ale sateliților

re.zolvarea pașnică neîn-

SAIGON 10 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea anunță că în 
zilele de 6, 7 și 8 iunie a avut loc 
Congresul reprezentanților popu
lației din zona eliberată a Vietna
mului de sud. în cadrul congresu
lui — menționează agenția citată — 
a fost desemnat un guvern revolu
ționar provizoriu și un consiliu con
sultativ al acestuia. La congres au 
participat 88 de delegați și 72 de 
invitați reprezentînd diferite partide 
politice, organizații, diferite națio
nalități, comunități religioase și stra
turi sociale, unități ale forțelor ar
mate de eliberare și brigăzi de tineri 
voluntari din principalele orașe sud- 
vietnameze.

După cum s-a subliniat la Con
gres, guvernul revoluționar provizo
riu „va mobiliza toate eforturile po
porului sud-vietnamez și ale forțe
lor sale armate pentru intensificarea 
luptei împotriva agresiunii americane 
în noua etapă, pentru preluarea 
puterii de către popor, pentru con
struirea unui Vietnam de sud inde
pendent, democratic și neutru și tre
cerea spre reunificarea pașnică 
triei".

Congresul a fost convocat în 
hotărîrii adoptate în cadrul
conferințe consultative anterioare, 
la care au luat parte delegați ai 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud și ai Comitetului Cen
tral al Alianței forțelor naționale, 
democratice și pașnice din Vietnam, 
cu sprijinul tuturor partidelor poli
tice, organizațiilor, comunităților re
ligioase, și naționalităților din între
gul Vietnam de sud.

VIETNAMUL DE SUD

JAPONIA. — Aspect de Ia marile demonstrații care au avut loc în orașul 
Ito împotriva sesiunii anuale a Consiliului Asiei și Pacificului (A.S.P.A.C.),
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declară ministrul de externe britanic
GUVERNUL SPANIOL INTENȚIONEAZĂ SA ADOPTE 

NOI MĂSURI RESTRICTIVENOI MASURI

a pa-

urma 
unei

Ministrul comerțului in
terior al Republicii Socia
liste România, NicoIae Bozdog, 
a sosit la 9 iunie la Berlin, la invita
ția ministrului pentru comerț și apro
vizionare al R.D.G., pentru a vizita 
expoziția comercială din Leipzig 
„Ratio’69“. Pe aeroportul Schonefeld 
din Berlin oaspetele român a 
fost întîmpinal de către Kurt Bem- 
heier, secretar de stat și prim-locții- 
tor al ministrului pentru comerț și 
aprovizionare al R.D.G. A fost de față 
ambasadorul României în R.D.G., Ni- 
colae Ghenea.

La Dubîia, central Științific de 
lingă Moscova, a început marți sesiu
nea Consiliului științific al Institutu
lui unificat de cercetări nucleare. La 
lucrări participă oameni de știință din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Mon
golia, Polonia, România, Ungaria,
R. D. Vietnam, U.R.S.S. Consiliul ști
ințific va examina referate cu privire 
la cele mai importante cercetări efec
tuate la Dubna.

împotriva proîectahn Sa
feguard. cursu' audierii în fața 
Comisiei pentru alocații bugetare a 
Camerei Reprezentanților, vicepreșe
dintele Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare din
S. U.A., Jackie Robinson, a cerut Con
gresului să nu aprobe fondurile des
tinate construirii sistemului de rachete 
antirachetă „Safeguard", arătînd că

FRANȚA PRECIZĂRI
ALE CANHMTILOR, 

ÎN CAMPANIA 
ELECTORALĂ

PARIS 10 (Agerpres). — Georges 
Pompidou, candidatul actual al ma
jorității guvernamentale la alegerile 
prezidențiale din Franța, a 
într-un interviu televizat că în 
zul cînd va fi ales președinți al 
Franței va cere ori de cîte-ori va 
fi nevoie părerea generalului de 
Gaulle în problemele importante. Cu 
același prilej, fostul prim-ministru 
francez a negat că prin...............
sale făcute la Roma în 
zitei neoficiale în urmă 
luni ar fi intenționat să 
plecarea lui de Gaulle.

Cît privește pe Alain Poher, can
didatul centrist, el a precizat într-o 
declarație televizată că în cazul u- 
nui eșec la 15 iunie îl. va aștepta pe 
președintele ales lâ Palatul Elysee 
pentru a-1 felicita. Alain Poher s-a 
pronunțat din nou împotriva unei 
devalorizări a francului, menționînd 
că o astfel de măsură „solitară" nu 
va reglementa actuala criză mone
tară interoccidentală. El a arătat că 
va propune săptămîna aceasta un 
plan de redresare economică și fi
nanciară a Franței. t
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praga întrevefea

declarațiile 
timpul vi- 
cu cîteva 
grăbească
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LONDRA 10 (Agerpres). — în Ca
mera Comunelor au avut loc luni 
dezbateri în legătură cu hotărîrea 
guvernului spaniol de a închide 
frontiera terestră cu Gibraltarul. 
Ministrul afacerilor externe. Mi
chael Stewart, a reafirmat, cu acest 
prilej, că guvernul britanic va men
ține actuala sa politică în Gibral
tar. El a respins cererile unor 
membri ai parlamentului ca Marea 
Britanie să recurgă la represalii 
împotriva Spaniei.

Pe de altă parte, 
au fost semnalate 
incidente în urma 
tierei cu Spania. Unități ale arma-

în Gibraltar nu 
nici un fel de 
închiderii fron-

tei engleze au primit ordinul să în
locuiască o parte a celor 5 000 de 
muncitori snanioli care lucrau zil
nic în această colonie.

între timp, guvernul spaniol a 
făcut cunoscut că ia în conside
rare adoptarea altor măsuri împo
triva Marii Britanii în legătură cu 
conflictul legat de Gibraltar. Prin
tre aceste măsuri au fost menționate 
posibilitatea suspendării serviciului 
de feriboat care leagă portul spa
niol Algeciras de Gibraltar si în
treruperea comunicațiilor telefonice 
si telegrafice între această colonie 
și Spania.

J. Cyrankiowicz
PRAGA 10 (Agerpres). — Preș* 

dintele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, l-a primit marți Ia Hradul 
din Praga pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, Jo- 
zef Cyrankiewicz, aflat într-o vizită 
în Cehoslovacia. Agenția C.T.K pre
cizează că au fost discutate pro
bleme legate de dezvoltarea colabo
rării dintre Cehoslovacia și Polonia, 
precum și unele probleme interna
ționale actuale.
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acesta reprezintă o inversare' a prio
rităților naționala ale S.U.A., duca 
la escaladarea cursei înarmărilor și 
barează orice acord potențial asupra 
dezarmării.

După cîteva zile de mare agi
tată. în care cîrma și catargul 
au fost avariate, nava de pa
pirus a lui Heyerdahl se în
dreaptă în prezent spre Me
xic. Intr-un mesaj radio captat 
la Cairo, navigatorul norvegian 
s-a arătat pe deplin încrezător 
în reușita experienței sale. „In 
cursul ultimelor zile, a transmis 
Heyerdahl, am putut constata 
direct ce se putea întîmpla na
vigatorilor din antichitate aflați 
la bordul unor astfel de bărci 
în largul coastelor nord-afri- 
cane. Este într-adevăr evident 
că. în cazul în care au căzut 
victimă furtunilor, ei au nau
fragiat de-a lungul coastelor 
stîncoase. ori au fost împinși 
de curenți spre Lumea Nouă, 
pierzîndu-se în larg".

Phurissara, care face o vizită oficială 
în R. P. Polonă, a fost primit de 
mareșalul Marian Spychalski, preșe
dintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone. A avut loc o convorbire re
feritoare la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

Indrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a sosit 
marți la Cairo, într-o scurtă vizită de 
prietenie pentru un schimb de pă
reri în probleme care interesează 
U.R.S.S. și R.A.U., anunță agenția 
TASS.

10 000 m și vitezei de 1200 km/h 
au durat 30 minute.

Hsfronauții Meii Arm
strong și Edwin fîldrin,car® 
în timpul zborului navei spațiale 
„Ăpollo-ll“ urmează să efectueze la 
20 iulie prima aselenizare, au execu
tat, începînd de luni, un antrenament 
de 15 ore la bordul modulului lunar, 
în acest timp, ei au simulat cu aju
torai calculatoarelor electronice toate 
fazele zborului autonom al modulului 
din momentul decuplării sale de ca
bina principală pînă în momentul re» 
cuplării, inclusiv aselenizarea.

En Maroc a tost inaugu
rat barajul Arabat, construit 
în regiunea Fez din nordul țării. Noul 
baraj, cel mai mare din țară, va avea 
un lac de acumulare de 40 milioane 
metri cubi de apă, care va permite 
irigarea unei suprafețe de 80 000 ha.

Ministrul de externe al 
Cambodgtoî, prințul Norodom

Sviomil de pasageri 
„Tu-lW' a efectuat primul zbor, 
în cadrul căruia a depășit zidul sonic, 
anunță agenția TASS. Toate sistemele 
de bord au funcționat perfect în con
dițiile zborului supersonic. Pilotarea 
Aeronavei a fost realizată în acest zbor 
de cunoscutul pilot de încercare 
Eduard Elian, asistat la sol de con
structorul general Andrei Tupolev. De
colarea, atingerea altitudinii de peste

Două avioane de torțe
lor aeriene vesS-germrae 
s-au prăbușiiîn cursul zilei da 
luni. Unul dintre ele participa la ma
nevrele aeriene combinate care se 
desfășurau în Grecia și s-a prăbușit 
în timp ce încerca să aterizeze la baza 
de la Nea Abkihalos. Al doilea avion, 
un „Starfighter F-104-G", s-a prăbu
șit în Renania Palatinat.

La Istanbul au avut loc marți demonstrații Stu
dențești ds tm^toare. Elc au fost organizate în semn de protest 
împotriva ocupării localului Universității de către poliție. între demonstranți 
și poliție au avut loc ciocniri violente soldate cu răniți. S-a făcut cunoscut în 
cursul după-amiezii că doi dintre răniți — un student și un polițist — au 
încetat din viață. Senatul universității s-a întrunit în ședință extraordinară și a 
hotărît suspendarea oricărei activități universitare, inclusiv amînarea exame
nelor pînă la toamnă.
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