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Pe 3200000 hectare, W DEZBA TEREA COMUNIȘTILOR,
recolta așteaptă a Întregului popor

culegătoriiIn aceste zile, cea mai importantă lucrare care trebuie executată în a- gricultură este recoltarea și depozitarea neîntîrziată a cerealelor păioase șl îndeosebi a griului. Pe lingă faptul că trebuie strînsă recolta de pe o suprafață întinsă — circa 3 200 000 hectare — lucrările sînt îngreunate atît de dezvoltarea neuniformă a culturilor, cît și de timpul care se menține instabil. In aceste condiții se cere ca, în fiecare unitate agricolă, munca să fie astfel organizată încît recoltatul, transportul și de- Îiozitatul produse- or să se facă la timp și fără pierderi. Ținînd seama de condițiile specifice din acest an, este necesar ca specialiștii din unitățile agricole, de la direcțiile agricole, /trusturile I.A.S.și uniunile cooperatiste să cunoască amănunțit starea lanurilor, pe porțiuni, pentru a putea preciza cînd să înceapă exact momentul recoltatul. în general, după cum ne informează corespondenții noștri care au efectuat o amplă anchetă privind modul cum s-au făcut pregătirile în vederea recoltatului, specialiștii din unități și organele locale au analizat evoluția culturilor și au stabilit măsuri concrete în vederea bunei desfășurări a lucrărilor. In multe județe comitetele județene de partid au analizat problemele desfășurării campaniei agricole de vară. în legătură cu acestea se impun cîteva constatări. In județul Arad, de exemplu, din cauza timpului ploios, multe . lanuri cu grîu sînt culcate. De aceea, toate combinele au fost prevăzute cu ridicătoare de spice. Inginerii Mihail Plopșoreanu, directorul direcției agricole, și Ion Coroiu, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole, ne-au declarat că, față de alți ani, campania de recoltare
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a fost pregătită mai temeinic. Recoltatul griului se va termina în 12 zile. In campanie vor lucra 1 559 combine, 420 prese de balotat, 64 ateliere mobile de reparat. Pe terenurile unde nu se va putea recolta mecanic, grîul va fi cosit. Viteza zilnică de lucru va fi de peste 7 800 ha. In județul Olt, după cum ne-a relatat tov. Dumitru Cristea, președintele uniunii cooperatiste, planul de măsuri stabilit prevede ca recoltatul păioa- selor să se termine în 10 zile. La orz, pentru a se putea însămînța culturi
o SE APRECIAZĂ CĂ, ÎN FIECARE JUDEȚ, RECOLTA
REA GRIULUI SE POATE TERMINA ÎN 10-12 ZILE 
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duble de porumb, s-a prevăzut a se lucra cu secera pentru a da posibilitate tractoarelor să are și să însă- mînțeze printre clăi. Se apreciază că mașinile agricole ce sînt folosite în campanie au fost bine pregătite. ' Majoritatea combinelor sînt noi, iar întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii s-au aprovizionat cu piesele de schimb necesare. In vederea folosirii cu randament maxim a utilajelor, s-au asigurat pentru fiecare combină cîte 150 saci.Din discuția avută cu tov. ing. Mircea Samoilă, directorul direcției agricole județene Galați, rezultă că, în general, recolta de.gțîu este bună. După evaluările făcute în lanuri la sfîrșitul lunii iunie, se apreciază că va fi realizată producția planifioată atît în întreprinderile agricole de stat; cît și în cooperativele agricole. Ținîna seama de forțele de care dispun unitățile agricole din județul

Folosind din plin timpul favorabil, mecanizatorii de la întreprinderea agricolă de stat Mogoșoaia, ferma 
Pipera, recoltează cu toate forjele cerealele păioase de vară

Galați, s-a stabilit ca recoltarea griului să se termine în 10 zile bune de lucru în cooperativele agricole și în 11 zile în I.A.S. In acest scop, se va recolta zilnic grîul de pe 10 000 ha. Toate cele 1 228 combine au fost reparate, li s-au făcut recepții, probe de etanșeitate, probe cu. boabe, s-au confecționat colectoare de pleavă pentru fiecare combină, s-a asigurat echiparea atelierelor mecanice mobile cu sculele și cu piesele de schimb necesare etc.Și în alte județe, după cum am fost

ca re- cereale- facă ne-

informați, au fost luate măsuri tehnice și organizatorice în vederea bunei desfășurări a campaniei de recoltare. In legătură cu aceste lucrări se ridică totuși unele probleme asupra cărora vom insista în rîndurile care urmează.Pentru coltarea lor să se stingherit se cere ca toate pregătirile să fie făcute din vreme și cu cea mai mare răspundere, încă de pe acum, trebuie să se asigure căi de acces combinelor în,lanuri astfel ca, în momentul cînd se' va da semnalul că grîul s-a copt, să se poată lucra cu toată viteza. în județul Arad, de exemplu, au fost luate măsuri ca deschiderea drumurilor pentru combine să se facă cu 4—5 zile înainte de începerea recoltatului. De asemenea, după cum ne relata tov. ing. G. Mateescu, director adjunct al direcției agricole, parcelarea lanurilor se face în așa fel încît fiecare combină să aibă de lucru cel puțin 2—3 zile și, pe cît posibil, să lucreze cît mai grupa'te. în felul acesta combinele pot fi mai bine supravegheate și întreținute.Cu toate că grînele au dat în copt, iar în unele locuri chiar a început
(Continuare în pag. a VII-a)

TEMELII
DE METAL

Ing. Neculai AGACHI
ministrul industriei metalurgice

Concepția unitară și de lungă perspectivă a partidului nostru, care stă la baza continuării ferme a politicii marxist-leniniste de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare prioritară a ramurilor industriale cu un rol decisiv în economie, își găsește reflectarea și în progresul susținut pe care l-a cunoscut și îl cunoaște industria metalurgică. Dezvoltarea acestei ramuri, care furnizează tot mai mult, metal economiei naționale, s-a accentuat în mod deosebit în anii actualului cincinal, potrivit sarcinilor trasate de Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. In primii trei ani ai cincinalului, producția industriei siderurgice a crescut într-un ritm mediu anual de 12,4 la sută, superior celui stabilit prin plan ; în cadrul acestei ramuri, producția de o- țel a sporit și mai susținut, atingînd în 1968 aproape 5 milioane de tone, pe această cale acoperindu-se an de an, în proporții sporite, necesitățile de metal ale economiei naționale. Dezvoltarea bazei de metal a țării este ilustrată convingător și de cifrele care oglindesc creșterea producție} în anul trecut, față de anul 1950 : la uțel de 3,5-ori. la fontă de 9,4 ori, la laminate finite pline de 8,4 ori și la țevi din oțel de 12,2 ori. Nivelul producției de oțel din acest an este mai mare de circa 10 ori decît cel realizat în 1950 și de 1,6 ori față de anul 1965 — ritmul mediu anual de creștere fi

ind de 12,5 la sută în patru ani din actualul cincinal.Caracteristice pentru perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. sînt nu numai creșterile substanțiale ale producției de metal, ci și progresele înregistrate în îmbunătățirea structurii acesteia. Prin intrarea în funcțiune a primelor capacități de la Combinatul siderurgic Galați, profilat pe fabricarea produselor plate, s-a eliminat disproporția accentuată care exista între producția și consumul de tablă. De asemenea, au fost date în exploatare noi capacități pentru obținerea produselor sideruigice cu o prelucrare avansată (sîrmă trefilată, electrozi, bare trase și profile în- doite), a căror producție, în ansamblu, este anul acesta de circa 2.2 ori mai mare față de anul 1965. S-a intensificat asimilarea unor noi mărci de oțeluri, potrivit necesităților principalilor beneficiari, s-au asigurat condițiile tehnice de prelucrare metalurgică a acestor o- țeluri, prin reconstrucția și modernizarea unor laminoare, de la combinatele din Hunedoara și Reșița și la uzina. „Laminorul" Brăila. De asemenea, au fost ’jjușe în funcțiune și sînt în curs de realizare noi capacități de elaborare a oțelurilor a- liate în cuptoare electrice, au fost construite sau dezvoltate laboratoare uzinale, dotate cu utilaje și aparatură modernă. Ca urmare, ponderea oțelurilor aliate în producția totală de oțel, a crescut de la 5,3 la sută în 1965 la 6,7 la sută anul trecut. In același interval de timp, producția de oțeluri slab aliate a sporit de circa 4,5 ori, dată fiind extinderea utilizării acestor oțeluri în industria construcțiilor metalice și de beton armat, în locul oțelurilor carbon obișnuite.Se poate spune că furnaliștiî, oțe- larii, laminatorii țării, toate colectivele din siderurgie au răspuns cu entuziasm îndemnurilor partidului, sarcinilor' trasate de a da patriei cît mai mult metal, de mai bună calitate, în condiții de eficientă economică sporită. Ei realizează anul acesta o productivitate a muncii cu 33,2 la sută mai mare decît cea din 1965, un preț de cost mai mic cu 3 la sută și o rentabilitate mai înaltă cu circa 32 la sută. Sugestive pentru avîn- tul muncii ce se desfășoară în toate întreprinderile noastre, în întâmpinarea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, sînt rezultatele consemnate în acest an în îndeplinirea planului și a angajamentelor. De la începutul anului, si- derurgiștii au produs peste prevederi 1200 tone cocs, 32 000 tone fontă, 2 600 tone laminate finite, valoarea

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

'Scrisoarea plenarei

Consiliului Național al FemeilorIn numele milioanelor de femei din patria noastră, plenara Consiliului Național al Femeilor consacrată dezbaterii Tezelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului și proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, exprimă adeziunea deplină față de programul de o excepțională importantă pentru făurirea deplină a socialismului în România și trecerea treptată la comunism, cuprins în aceste documente.într-un climat de intensă activi
Scrisoarea plenarei Consiliului 

oamenilor muncii de naționalitate 

maghiară din RomâniaConsiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, întrunit în ședință plenară în vederea dezbaterii Tezelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului, a proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971— 1975 și a liniilor directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, își exprimă adeziunea totală față de conținutul și spiritul profund creator al acestor documente de excepțională importanță pentru propășirea patriei. 
RĂSPUNSUL GUVERNULUI ROMÂN 

IA NOTA VERBALA A SECRETARULUI
GENERAL Al 0. II. II. PRIVIND

POLITICA DE APARTHEID PROMOVATA 
’ DE REPUBLICA SUD-AFRICANA

tate creatoare, de puternică afirmare a spiritului de inițiativă șl responsabilitate, prilejuit de apropiatul congres al partidului și de glorioasa aniversare a eliberării țării, femeile da la orașe și sate — muncitoare, țărănoi, intelectuale — contribuie cu entuziasm la înfăptuirea obiectivelor planului pe acest an, la propășirea și înflorirea României socialiste.Munca rodnică, plină de abnegație a femeilor în toate domeniile producției bunurilor materiale și spirituale constituie o dovadă vie și grăitoare a recunoștinței lor nemărginite
(Continuare în pag. a III-a)

Documentele, înfățișînd Imaginea luminoasă a României de mîine, constituie pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, un puternic izvor de bucurie, optimism și încredere în forța conducătoare a țării — Partidul Comunist Român.Membrii consiliului — muncitori, țărani, intelectuali, oameni de știință, cultură și artă de naționalitate! maghiară de pe întreg cuprinsul țării — consideră că aceste documente, de mare valoare teoretică
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

PAGINA A VI-A FONDUL LOCATIV - COMPONENTĂ A AVUȚIEI NAȚIONALE
O direcție esențială a cercetării științifice

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ 
A BOGĂȚIILOR PATRIEI

T e I e g r a m e
în cursul călătoriei spre Sofia, zburînd peste teritoriul țării noastre, tovarășii Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, au adresat o telegramă de salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Agerpres)

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane BERLINCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți, tovarășe președinte, felicitările mele cordiale, însoțite de urări de să'~ nătate și fericire. I ION GHEORGHE MAURER 
| Președintele Consiliului de Miniștri ti al Republicii Socialiste România

Recepția noilor locuințe 
nu este un act de bunăvoință

Fondul locativ reprezintă una dintre avuțiile publice cele mai importante, atât prin valoarea lui materială ridicată, cjt și prin valențele sale de ordin funcțional. Pentru. sporirea lui continuă, statul nostru socialist depune eforturi considerabile. Anul trecut, de pildă, aproape 400 000 locuitori s-au mutat în cele 111 700 locuințe nou construite, din care 52 300 din fondurile statului. Realizarea integrală și la timp a investițiilor alocate acestui domeniu, ca și buna gospodărire a fonduhii locativ existent, reprezintă obiective majore ale organelor locale ale administrației de stat. Totuși, în recepționarea noilor locuințe, în întreținerea și repararea celor date în folosință se mențin unele fenomene negative, care se opun efortului general. Deși presa a semnalat în repetate rînduri asemenea neajunsuri, măsurile necesare pentru curmarea lor întârzie. într-un cîclu de articole, care începe cu cel de față, intenționăm să punem în atenția organelor în drept unele probleme stringente ale realizării și bunei gospodăriri a fondului locativ.Ce este recepția definitivă a unei construcții ? Formal, ea reprezintă consemnarea oficială a stingerii oricăror obligații între constructor și beneficiar. In fapt, ea garantează, după scurgerea perioadei de verificare în exploatare a construcției — de regulă un an de zile — că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul, în condițiile de calitate prevăzute de normele legale, că eventualele defecțiuni ascunse, descoperite pe parcursul verificării, au fost remediate corespunzător. Ga

rantează deci că fondurile investite și-au atins integral finalitatea. Avînd în vedere eforturile considerabile ale statului nostru socialist, ale întregului popor, în vederea realizării unor importante obiective productive și social-culturale, a unui vast program de investiții, respectarea întocmai a actului recepției este de cea mai mare însemnătate, subliniată de altfel și de reglementarea sa prin Hotărî- rea Consiliului de Miniștri cu numărul 1003, din anul 1964.
Ce este recepția provizorie 7 După

cum se prevede în H.C.M. 1003 și în instrucțiunile respective de aplicare, prin recepția provizorie se constată, înainte de darea în folosință a unei construcții, că lucrările indicate în proiect au fost executate întocmai și de bună calitate, că nu există lipsuri sau defecțiuni vizibile. Perioada de verificare în exploatare sau anul de garanție cum i se mai spune, se derulează tocmai între recepția provizorie și recepția definitivă. Este un act de prevedere, menit șă facă posibilă punerea în' evidență a celor mai discrete vicii ale construcției și înlăturarea lor la'timp cu cele mai mici pagube posibile.Dar nu întotdeauna prevederile legale privind fazele recepției sînt respectate. Mai ales în construcția de locuințe, asemenea încălcări sînt destul de des întîlnite, și ziarul nostru a atras, în repetate rînduri, atenția asupra consecințelor negative,
Arh. Gh. SĂSĂRMAN

(Continuare în pag. all-a)

• La 7 iulie a.c., Misiunea permanentă a Republicii Socialiste România de la New York a transmis Organizației Națiunilor Unite răspunsul guvernului român la Nota verbală a secretarului general al O.N.U. privind politica de apartheid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane.In Nota de răspuns se arată că examinarea deciziilor adoptate din 1946 pînă în prezent de către Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite și Consiliul de Securitate în problema apartheidului demonstrează cu claritate că guvernul Republicii Sud-Africane refuză constant să se conformeze recomandărilor acestor organisme ale O.N.U. în ciuda măsurilor prevăzute în rezoluțiile Adunării generale a O.N.U. și ale Consiliului de Securitate, conflictul rasial din Republica Sud-Afri- cană se agravează din zi în zi. Arestările în masă, deținerea și condamnarea unor persoane pe motivul o- poziției lor față de politica de a- partheid sînt contrare scopurilor și principiilor Cartei O.N.U. și prevederilor Declarației universale cu privire la drepturile omului.Diferite organisme ale O.N.U. și, în primul rînd, Comitetul special însărcinat cu studiul politicii de a- partheid, au cerut, în repetate rînduri, guvernului Republicii Sud- Africane să pună capăt politicii sale bazate pe supremația unei rase a- supra alteia. 'Ignorînd aceste ane- luri, guvernul Republicii Sud-Africane a intensificat, în ultimul timp, politica sa rasistă. Această atitudine este contrară concepției marii majorități a statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, care consideră că rasismul, sub toate formele și în toate manifestările sale, lezează demnitatea umană și afectează relațiile dintre popoare și state, 
constituind un fenomen extrem de

periculos, a cărui eliminare din viața societății este imperios necesară.Republica Socialistă România s« pronunță constant pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, văzînd în extinderea relațiilor economice, diplomatice și culturale o contribuție la cauza generală a păcii și la progresul nestingherit al tuturor popoarelor. Dar România nu poate fi de acord ca un stat să încalce principiile și normele cuprinse în documente internaționale fundamentale, cum sînt Carta O.N.U. _ și Declarația Universală a drepturilor omului, și condamnă energic asemenea practici. Guvernul Republicii Socialiste România apreciază că promovarea politicii de apartheid, prin implicațiile sale asupra întregului continent african, reprezintă o a- menințare la adresa păcii și securității internaționale. în concepția guvernului român, Consiliul de Securitate are datoria să ia măsurile necesare care să asigure respectarea Cartei O.N.U. și a prevederilor rezoluțiilor Adunării generale și ale Consiliului de Securitate. Guvernul Republicii Socialiste România are convingerea că eficacitatea acestor măsuri depinde de conjugarea eforturilor întregii comunități internaționale pentru anlicarea rezoluțiilor a- doptate de Organizația Națiunilor Unite și. în primul rînd, de concursul acelor state care întrețin relații politice. economice si militare strînse cu guvernul Republicii Sud-Africane.In ceea ce-1 privește, guvernul Re-. publicii Socialiste România respectă întru totul prevederile rezoluțiilor Adunării generale a O.N.U. și ale Consiliului de Securitate în problema politicii de apartheid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane șî nu întreține relații diplomatice, consulare, politice sau economice cu autoritățile de la Pretoria.



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 9 iulie 7969
BE

I

«FAPTUL
I .. ......................................... ..........urni

CONTRACTUL SOLCA Receptionarea

DIVERS victimă a „războiului adreselor"

| Marca
„Viscia"ani în urmă zăceau cooperativei agricole Gimbășani, județul două tractoareCu doi în curtea din satul Ialomița, tipul „Hanomag". Fuseseră duse în Bărăgan prin ’37. făcuseră datoria. Așteptau lectorii de metale vechi de I.C.M.Aceștia n-au venit. Bătrînele tractoare au dispărut. în locul lor a apărut un tractor nou cu marca... „Viscia". ‘ în același timp, din curtea cooperativei au dispărut multe alte mașini vechi, destinate inițial pentru retopire. Locul le-a fost luat de un porzolator, care poate trata cîte două vagoane de semințe pe zi, o tocătoare cu 24 de cuțite, care transformă cocenii în furaj, o vînturătoare cu o capacitate de patru vagoane pe zi. Toate acestea poartă marca „Viscia*. Ele au fost confecționate din piese de la mașinile deteriorate. Autorul acestor creații : mecanicul perativei, Ion R. Viscia.

de a- își cola

coo-

O halbă
pentru
„Calul bălan"Instantaneu de la restaurantul „Calul bălan" din Vaslui:— Ce se poate mînca 1— Nimic. Bucătăria nu funcționează. Din lipsă de curent.— O sticlă cu apă minerală I— S-a... epuizat— Un pahar cu apă potabilă l— Nu curge apa.— O sticlă de sifon— Nu-i, din lipsă de apă...— Dar ce-aveți ?— Bere.— O halbă de bere !— Cu plăcere, dacă halbă, că ale restaurantului sînt... ocupate.Deci, cine are o halbă pentru „Calul bălan" din Vaslui ?

aveți
Fluieră
vîntul
a pagubă... 
prin parbrizValea Oltului este, precum se știe, unul din locurile turistice cele mai frecventate — și, în același timp, una din principalele artere de circulație peste munți. Pe serpentinele ei circulă multe automobile. Dar duminică, 6 iulie, circulau mai puține. Mai multe stăteau — trase la margine. O mînă de gospodar a avut ideea să presare pietriș peste asfalt. Rezultatul ? Aruncate de roți, pietrele pulverizau parbrizele mașinilor. Pentru viitor gospodarii respectivi nu se gîndesc la perfecționări ? S-ar putea planta cuie în asfalt. In sprijinul turismului.
Alo!
Se aude?Uniunea județeană a cooperativelor de consum din Vrancea a amenajat anul trecut un a- tractiv punct turistic în Crîn- gul, care se află la o distanță de 5 km. de Focșani. Găsești aici . de toate: un restaurant cu cîteva sute de locuri, cu orchestră, cu bucate și băuturi alese, locuri de cazare în camere și în căsuțe prefabricate etc. Găsești o liniște deplină. Un singur lucru lipsește : un post telefonic. Ca să dai un telefon trebuie să parcurgi 5 km.De ce ? Asta-i curiozitatea punctului turistic. O curiozitate care, din păcate, nu-i atrage pe turiști.
Opriți 
plugul, măi 
flăcăi!L-am oprit de mult, spun gestionarii de la depozitele întreprinderii de aprovizionare a cooperativelor agricole din județul Iași. Și de cînd l-am oprit, toate plugurile (31 de bucăți) semănătorile (45 de bucăți), _ tri- oarele, tocătorile și alte utilaje agricole cu tracțiune animală sau manuală stau în depozite. Stau de peste doi ani. Ca atare, valoarea stocurilor supranorma- tive la ■ această întreprindere trece de 5 000 000 lei. Plugurile stau, iar întreprinderea plătește penalizări. Pină cînd ?, — Mai dați din bici, flăcăi !Să. se audă pînă la U.N.C.A.P.
Cine
acostează
mai bine?Emil Bota a încercat să acosteze o fată. Locul : in plin cîmp, pe șoseaua dintre satele Baru și Livadea din județul Hunedoara. Fata a ripostat. El, ca să nu rămînă păgubaș, i-a luat ceasul și banii din poșetă.N-a trecut mult timp și Emil Bota a fost și el... acostat. De către un lucrător de miliție. Acesta a izbutit. Ca urmare, I Emil Bota are timp (cinci ani) I să se gîndească la cine acostează mai bine.

Rubrică redactată de
D. TĂRNĂUCEANU

în convorbiri recente avute cu directori, directori generali și alți reprezentanți ai comerțului, s-a conturat cu claritate ideea că una dintre principalele cauze ale golurilor ce se ivesc adesea în rafturile magazinelor, indiferent de profilul lor, se identifică cu lipsa de ritmicitate în livrarea mărfurilor de către furnizori.— Bine, înțelegem — am spus noi — dar comerțul are încheiate contracte cu furnizorii, ba, mai mult, sînt alcătuite, de comun acord, grafice precise de livrare trimestriale, lunare, decadale, chiar zilnice. înseamnă că se încalcă cu bună știință prevederea contractuală ?Am fost informați că, uneori, da — și atunci am întrebat din nou :— Și penalizați pe cei în culpă ? întrebarea nu pare cîtuși de puțin lipsită de temei. E bine cunoscut faptul că indisciplina în respectarea angajamentelor contractuale este un fenomen negativ, care aduce după sine un întreg cortegiu de neajunsuri. Tocmai pentru a se evita situațiile neplăcute de pe urma cărora păgubaș iese, în final, cumpărătorul, intre industrie și comerț — adică între furnizor și beneficiar — se încheie contracte, acte oficiale, instrumente cu care comerțul determină sau ar trebui să determine furnizorul să-i livreze mărfurile conform înțelegerii inițiale. Și dacă, totuși, furnizorii încalcă propriile angajamente ? Sînt penalizați ? Cum anume ?Pentru încep.ut, iată un scurt catalog de firme, de altfel prestigioase, care livrează nu cînd s-au angajat să facă acest lucru, ci cînd pot : fabrica „Miorița“-Oradea avea la un moment dat (pentru anul 1969) o restanță de... 73 000 bucăți tricotaje p.n.a. pentru copii ; fabrica Tricotajul Roșu-București — 89 000 articole de îmbrăcăminte și lenjerie; fabrica „Tricodava“-București cere înlocuirea a 60 000 trieotaje de relontex cu tricotaje p.n.a. ; fabricile „Clujana", „Crișul" Oradea, „Progresul" București etc. solicită cu insistență comerțului anularea parțială a contractelor (!), reducerea cantităților de marfă prevăzute a fi livrate, decalări de termene în livrare.Alte exemple : Direcția generală a produselor alimentare din M.C.I. a prevăzut, pentru aprovizionarea zilnică a Capitalei, o anumită cantitate de preparate de carne. Furnizori — fabricile „Mistrețul" și „A- vîntul". Publicăm cîteva date statistice din luna aprilie a.c. din care va reieși „dinamica" livrărilor. Unitățile comerciale solicită furnizorilor, conform contractelor, livrarea pe zi a circa 50 tone preparate de carne (salamuri, cîrnați etc.). Fabricile livrează cînd 19, cînd 35, cînd 40 de tone.Luna rrjai. Situație mai mult sau mai puțin identică. Total restanțe : 230 tone. Dar iată că vine și luna iunie, sfîrșitul trimestrului, sau mai bine ziș scadența. Ca prin farmec,, planul de livrări începe să fie sistematic depășit. Nu e de mirare — furnizorul a intrat în... zodia recuperărilor. într-adevăr, în cazul dat, „A- vîntul" și „Mistrețul" livrau săptămî- nal magazinelor specializate cite 50' de tone preparate, de carne în plus, ‘ Semne sigure că se sileau să îndeplinească contractul... trimestrial. U- lucru rămîne neclar : după ce criterii comerciale s-a ajuns Ia concluzia ’ mezeluri în salturi, mal ales la sfîrșitul trimestrului, atunci cînd furnizorii certați cu disciplina contractuală reușesc să-și încheie situațiile ?înainte de a ne opri mai mult asupra celor ce întreprinde comerțul pentru a redresa lucrurile, vom a- duce cîteva exemplificări și din comerțul cu combustibil. Cum se face aprovizionarea populației cu această marfă ? în mod obișnuit. Mai exact, pe baza experienței anilor trecuți, unitățile „Combustibilul" alcătuiesc necesarul de cărbuni și lemne de foc și încheie contracte cu furnizorii — întreprinderile forestiere și niere. începe să marfa, livrare ? ba de .minieră Cîmpulung ar fi trebuit să livreze Capitalei (în iunie) cite 933 de tone de cărbuni pe zi.. Și cum a livrat? în salturi: cînd 500, cînd 2 000 de tone. I. M. Oradea are un sistem și mai original : livrează o dată și bine, apoi face pauză. La lemnele de foc situația este absolut identică (întreprinderi forestiere în culpă : I. F. Brezoi, Tg. Jiu, Cîmpina, Pitești. Novaci, Bozovici, Orșova, Brașov etc. etc.).E inutil să continuăm exemplificările. Cît despre consecințe, ne-am referit la ele la timpul potrivit. Vom.insista, de aceea, în continuare asupra posibilităților pe care le are comerțul de a determina furnizorii să-și respecte contractele. într-o primă e- tapă, comerțul caută să impulsioneze industria. Cum ? Prin adrese scrise. Iată, de pildă, cîteva mostre.Luna februarie, anul 1969. M.C.L către M.I.A. „...Pentru 1969, printre furnizorii de conserve (pateuri), transmiși de Direcția generală a industriei cărnii și frigului figurează și I.I.S. „Avîntul“-București. (Dar „A- vîntul" nu livrează — n.n.)... Pentru a nu se repeta situația necorespunzătoare în aprovizionare, creată în 1968, vă rugăm a dispune începerea de urgență a livrărilor"...Aprilie 1969. M.C.I. din nou către M.I.A. : „Se constată că, cu toate asigurările primite, I.I.S. „Avîntul" nu a livrat nici o cantitate din repartiția de consum pe trimestrul II"...Mai 1969. M.C.L către M.I.A. : „Cu toate sesizările făcute anterior, fabrica „Avîntul" nu a livrat cantitățile de conserve promise, continuă deci să facă greutăți în aprovizionarea populației. Vă rugăm insistent să se dispună măsuri pentru a determina furnizorul să se achite de sarcinile contractuale"....Și fluviul de adrese continuă, între furnizori și beneficiari se poartă o corespondență asiduă. E bine, e rău ? Nu putem spune că organele comerciale procedează nepotrivit a- tunci cînd impulsionează furnizorii, cînd le atrag „telegrafic" atenția a- supra faptului că nu-și respectă cu strictețe contractele. Dar cît trebuie să dureze acest dialog scris, în raport cu cererea, cu necesitățile pieței ? Oricum, nu înțelegem ca simpla „a- tenționare" să se transforme înțrro practică birocratică, de durată, ineficace. Dar să vedem ce răspunde industria. Am desprins din prea durduliile dosare, existente atît la furnizor cît și la beneficiar, cîteva motivări-cheie; ...„Avem (zice-se — n.n.) o situație fortuită : ne lipsește, pentru moment, materia primă" ; „Nu putem livra la timp, pentru că utilajul principal e în reparație" ; „N-a fost montată mașina din import „X".O puzderie de motive — toate, care

mai de care mai „obiective". întrebare : la contractare, unitățile industriale au știut sau nu de ce potențial dispun ? Dacă au știut, de ce au contractat la întimplare, de ochii lumii ? Dacă, invers, n-au știut să aprecieze propriile disponibilități, cine ar trebui să știe acest lucru ? Comerțul sau, poate, cumpărătorii ?Se știe că, la cantități de marfă în valoare de miliarde, se naște, în mod inevitabil, între oferta teoretică și cea practică, un mic decalaj, un „joc". Dar, din exemplele de care dispunem, reiese că, uneori, acest „joc" este... o horă în toată regula I Și atunci 1 Comerțul se mulțumește numai cu impulsionări Scrise ? Vom vedea că nu. în cazurile (cu totul) ieșite din comun, se acționează energic. Există mai multe pîrghii pe care organele comerciale pot apăsa pentru a determina furnizorul să fie punctual. De pildă, cînd e cazul, poate respinge marfa întîrziată, invocînd motivul încălcării contractului; de
Însemnări despre

relațiile

comerț-industrie

la caz la caz, poate solicita derogare la prețul de achiziție etc. Mai jos ne vom ocupa însă, pe scurt, de cazurile cînd cei în culpă sînt chemați în fața Arbitrajului de stat, sînt penalizați material. Există trei feluri de penalizări. Furnizorul care nu respectă disciplina contractuală poate fi sancționat cînd : a) nu respectă ritmicitatea în livrare ; b) nu livrează marfa contractată; c) livrează marfă de calitate proastă. Este dina- mizantă pentru furnizor penalizarea aplicată ? Să vedem. Pentru nerespec- tarea ritmicității, penalizarea se ridică la... 0,05 lei la sută, calculată la valoarea mărfii in cauză. Mai explicit : întreprinderea „X“ (poate fi luată orice întreprindere restanțieră) întîrzie, din motive subiective, livrarea unor articole de necesitate curentă pentru populație, produce goluri artificiale în magazine și, în loc să fie penalizată imediat și drastic, i se fixează să plătească drept „despăgubiri" sume derizorii. Un exemplu edificator : la 31 mai 1969, întreprinderea forestieră . Pitești avea o restanță în livrare, pe anul în curs, de 200 de vagoane lemne de fo<c. Practic, cîteva mii de familii n-au putut să se aprovizioneze, la timp cu combustibil din cauza modului în care această unitate se achită de îndatoririle contractuale. La cît s-a ridicat penalizarea impusă de Arbitrajul de stat ? La „astronomica" sumă de 681 lei I Exemplificările de acest fel s-ar putea întinde pe multe pagini. Penalizarea, așa cum este ea concepută, în loc să acționeze ase-

meni unui instrument de reglare a livrărilor, pare mai curînd o invitație la indisciplină contractuală ! (cînd o întreprindere nu livrează nici una din cantitățile contractate cu comerțul sau livrează mărfuri calitativ neeprespunzătoare, sumele pe care urmează să le plătească drept penalizări sînt mai mari : 3, 4 și chiar 5 lei la sută, calculat la valoarea mărfii în litigiu ; cazurile de această natură sînt însă mult mai rare decît cele în care livrările sînt tergiversate). Dar indiferent cît de „aspră" ar fi penalizarea, cine plătește totuși suma respectivă ? Cei direct responsabili de indisciplina contractuală sau ?... Normal ar fi ca, după ce Arbitrajul de stat și-a spus cuvîntul, să se facă la întreprinderea furnizoare aflată în culpă o analiză, în urma căreia să se tragă concluzii. Așa se și procedează. De regulă, după penalizare, contabilul șef al întreprinderii, împreună cu jurisconsultul, se întîlnesc și apreciază a cui e vina. Și aproape întotdeauna vina e a... nimănui ! Astfel, penalizarea, atît de mică cum e ea, se „varsă" la capitolul „pierderi neprevăzute". Iar de plătit, plătește întreprinderea ! Cum pot fi îndeplinite contractele economice atunci cînd la respectarea lor veghează acest sistem blind al penalizărilor ?încă ceva. De foarte multe ori, cu toate că sînt în situația de a nu-și, realiza (la un moment dat) planul de desfacere din cauza partenerilor de contract, organele comerciale nici măcar nu mai sesizează Arbitrajul de stat. De ce ? Din foarte multe motive. In primul rînd : de pe urma penalizării furnizorului, comerțul, în mod direct, nu cîștigă nimic (dimpotrivă, pierde timp). In al doilea rînd : dacă își tot cheamă la Arbitraj partenerii, unitățile comerciale se tem să nu-și strice relațiile cu ei. Pentru că nici unitățile comerciale nu sînt, la rîndul lor, întotdeauna parteneri ideali de afaceri pentru industrie. într-o multitudine de cazuri, chiar în afara unor situații neprevăzute, comerțul cere industriei suplimentări considerabile de marfă în termene foarte scurte, renunță la unele mărfuri contractate. Și industria, „după posibilități", îi onorează cererea. „înțelegerea" este, deci, bilaterală...în concluzie : este timpul ca angajamentul contractual să reintre în drepturile lui firești, iar practici de felul celor relatate să fie excluse din relațiile comerț-industrie. Pentru a- ceasta, între altele, este nevoie, ca organele comerciale să facă dovada unei mai mari fermități, să utilizeze — firește,, atunci cînd partenerii de contract nu dispun de circumstanțe atenuante — toate posibilitățile ce ie stau la îndemînă pentru a determina furnizorii să se încadreze in disciplina contractuală. In fine, poate e necesar să fie revăzută însăși concepția privind rolul penalizărilor, să fie dinamizate și controlate cu mai multă atenție organele care penalizează. Oricum,- concesiile, penalizările simbolice nu pot înlocui mărfurile pe care cumpărătorii le așteaptă să apară in magazin.

Complexul de industrializare. a lemnului din Blaj, situat la confluența celor două Tîrnave, a devenit furnizorul unei game variate de sortimente de mobilă, apreciate și tot mai solicitate în țară și străinătate. Garnitura „Solea", bunăoară, se execută în două variante : cameră combinată și 
dormitor. Ambele variante se disting prin finisajul de calitate superioară, dimensiuni și gabarit redus și, ceea ce e mai important, posibilități funcționale multiple. Garnitura „Solea" se poate utiliza și în versiunea unei „camere de zi", compunîndu-se dintr-un dulap cu trei uși (un corp inferior demontabil și altul suprapus fix), comodă, toaletă, măsuță, masă extensibilă. în varianta de dormitor, garnitura include un pat demontabil, pentru două persoane și două noptiere ata- șabile. Fiecare dintre variantele garniturii „Solea" sînt concepute și executate în vederea utilizării raționale a spațiului locuibil, permițînd, în același timp, amplasarea lor după gust.

locuințelor
(Urmare din pag. I)
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Mănuși si confecții de• • «

piele oferite comerțuluiModernizată, în ansamblu, Fabrica de pielărie și mănuși din Tg. Mureș a început să satisfacă, în mai mare măsură, cerințele consumatorilor. Va interesa, desigur, pe cumpărători faptul că la această unitate de prestigiu a industriei noastreo ușoare se confecționează anual 1 500 000 de perechi de mănuși din piele de cea mai bună calitate, pentru femei și bărbați. Datorită măiestriei cu care sînt executate, produsele ei sînt solicitate și la export. De menționat că anul acesta valoarea producției la articolul principal — mănușile — este de peste 10 ori mai mare față de anul 1950. Pe baza noilor investiții ce-i sînt destinate, Fabrica de pielărie și mănuși din Tg. Mureș își va.' spori cu mult producția în anii următori.La actualele contractări cu comerțul, ea se prezintă și cu confecții din piele ușoară, moi, elegante. Colectivul fabricii se conformează prompt cerințelor modei și oferă o mai mare varietate de modele pentru fiecare categorie de consumatori: pantalonași din piele pentru copii și fuste, destinate femei-
Unla că cetățeanul consumă

conform Nici așa
forestiere și mi- „curgă" imediat graficelor de nu poate fi vor- ceva ! întreprinderea

Gh. GRAURE

Foto : M. AndreescnOradea. Pe malul Crișului în construcție un nou hotel

solicitînd insistent luarea unor măsuri energice pentru prevenirea și lichidarea acestor situații. Sesizările care continuă să sosească pe adresa redacției ne îndreptățesc să credem că încercări de ocolire a recepției, de amînare a diferitelor ei faze, de reducere a sa la o simplă formalitate se mai petrec, diminuind eficiența investițiilor respective, provocînd daune avutului obștesc și numeroase neplăceri locatarilor. Cum este oare posibil acest fapt, în condițiile actuale, cînd respectarea legalității socialiste în toate sectoarele de activitate este ridicată la rang de principiu suprem ? Ne vom mulțumi, pentru început, să menționăm că, ceea ce nu e inițial decît o carență de organizare a constructorului, o încer- ‘ care de nesocotire a obligațiilor sale contractuale, se transformă, prin declanșarea unui întreg lanț de slăbiciuni, într-un amestec ciudat și generalizat de lipsă de răspundere și lipsă de curaj, totul desfășurat sub oblăduirea îngăduitoare (și chiar e- nergică pe alocuri) a unor comitete executive ale consiliilor populare județene, care au în subordine atît pe constructor, cît și pe beneficiar.De curînd, tihnita farsă a duelului de hîrtie — pe care, pe seama banilor statului și a confortului locatarilor, o joacă de ani de zile’ întreprinderea de gospodărie locativă și Trustul de construcții locale din Constanța — a fost întreruptă printr-o lovitură de teatru : prin adresa 2226 din 9 iunie 1969, Arbitrajul de stat interjudețean din localitate deschidea, din oficiu, o acțiune (dosarele 554 și 563/69), chemîndu-i pe cei doi „spadasini" în fața legii. Arbitrajul dorea să fie informat despre remedierea defecțiunilor constatate la blocurile de locuințe preluate în anul 1968 de către I.G.L. de la T.C.L. și despre stadiul recepționării acestor blocuri. Drept pentru care'beneficiarul (I.G.L., prin 5467/11 iunie a.c.) răspunde, printre altele : „Cele două întreprinderi avînd același for tutelar, considerăm că este necesară a- probarea organelor în drept pentru înaintarea situației cerute de dv., în vederea rezolvării acestui caz la nivelul Arbitrajului de < stat". Cu alte cuvinte, ce te amesteci matale, noi avem un coordonator și nu ne trebuie arbitru I Rețineți, este vorba de răspunsul beneficiarului, al părții lezate deci. Nu am reușit să aflăm ce s-a întîmplat între timp, dar după incă două zile, I.G.L. s-a decis totuși să informeze Arbitrajul asupra celor solicitate. Reiese, din cea de-a doua adresă, că totul decurge'în mod normal sau pe aproape, că prevederile și normele legale sînt respectate. N-am verificat în ce măsură aceste afirmații mai sînt valabile și astăzi ; de aceasta se ocupă Arbitrajul, care a și comandat o expertiză pentru lă- murirea-lucrurilor.Există însă cel puțin un fapt care ne-a nedumerit : din moment ce o instituție, a cărei menire este să vegheze la respectarea legalității socialiste, are posibilitatea să deschidă acțiuni din oficiu ( și chiar datoria, a- tunci cînd cei în cauză evită să i se adreseze), dacă s-a decis să o și facă, de ce s-a limitat la situația blocurilor construite în 1968, aflate încă în anul vădește baterea dăinuie pînă laArbitrajul de stat din Constanța să nu se fi aflat absolut nimic despre cele 30 de blocuri 1966—1967, a căror vă nu s-a făcutPentru claritatea mităm cazul la cele menite mai înainte, pentru claritate ; cazul T.C.L. stanța este mult mai complex în realitate, el implicînd numeroase alte litigii cu Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală, cu întreprinderi agricole de stat din județul Constanța, cu întreprinderea de gospodărie locativă Tulcea ș.a. Este vorba, așadar, despre 25 de blocuri din cartierele constănțene Tomis III și Tomis Nord, 4 blocuri din Mangalia și căminul cu 300 de locuri din Eforie-Nord, recepționate provizoriu de I.G.L., între 10 aprilie 1966 și 30 decembrie 1967 și nerecepționate încă definitiv. ESte o ipotecă grea pentru constructor, căci, dacă s-ar dovedi că vina este a lui, numai pe-

de garanție, și de ce nu se același interes pentru com- unor nereguli evidente, care aici de ani de zile ? Oare discuția purtată cu noi, la
predate în anii recepție definiti- nici astăzi ? expunerii, să li- 30 de blocuri poci facem numai Con-

Cunoscut de» secole, geamul se produce ca să-1 pună omul la uși, la ferestre. Este, desigur, o mare deosebire, atît sub aspectul calității, cît și sub cel al cantității, între producția de geamuri realizată cu ani în urmă și cea de astăzi, datorită valorificării superioare a materiilor prime, precum și condițiilor create pentru dezvoltarea fără precedent a acestei industrii cu veche tradiție în țara noastră. Pa baza unor tehnologii mereu perfecționate se asigură în prezent geamurilor o transparență superioară, caracteristici îmbunătățite, iar continuitatea ciclului de funcționare a instalațiilor permite fabricarea unor cantități mult sporite, din care circa o treime se exportă în zeci de țări ale lumii.Să ne oprim puțin la „geamul de Scăeni", produs al uneia dintre modernele întreprinderi furnizoare, amplasată în raza orașului Boldești.Dezvoltarea și diversificarea producției de geamuri la Scăeni este rezultatul direct al importantelor lucrări de investiții care s-au efectuat aici în anii construcției socialiste, în acești ani au fost date în exploatare noi cuptoare, echipate cu mașini moderne de tras geamuri, noi linii tehnologice și secții cu posibilități

de dezvoltare. Un rol important în dezvoltarea fabricației și asimilarea de noi produse l-a avut punerea în funcțiune a unei linii de geam laminat — ornamental și armat — cu o capacitate de 3 200 000 m.p. într-un singur an. Este sin
Fabrica dispune de un sector profilat în producția de vată de sticlă, cu o capacitate anuală de 10 000 tone ; acest sector realizează, de asemenea, 1 000 000 mp rogojini și saltele din vată de sticlă. Cea mai „tînără" este secția -de securi-

Nei întrebuințări

ale „sticlei de Scăeni"

gura linie de acest fel din țară, care asigură produse de cea mai bună calitate.Fabrica din Scăeni, lărgită și modernizată, produce cantități importante de geamuri și alte produse. Sectorul de geamuri trase este înzestrat cu 6 cuptoare în care se topește sticla și cu 26 mașini de tras. El produce peste 18 360 000 mp geam în fiecare an, în vreme ce din alt sector se livrează circa 3 800 000 mp geam laminat continuu.

zare a geamurilor pe baza unui proces tehnologic caracterizat printr-un ridicat grad de automatizare. Echipamentul tehnic, ca și înalta calificare a personalului asigură realizarea unui geam mult mai rezistent decît' cel cu care sîntem obișnuiți.Procesul de securizare — de călire a geamului la o temperatură de circa 650°C — s-a aplicat cu succes atît la geamul tras, obișnuit, cît și la geamul termoabsorbant și la

cel ornamental. Noile posibilități de „înnobilare" a geamului determină pe specialiștii fabricii să studieze noi domenii de utilizare a geamului securizat. Căutările, experimentările s-au finalizat prin noi rezultate, confruntările cu viitorii beneficiari relevînd încă odată interesul suscitat față de produsele oferite. Se ieschid, așadar, noi perspective arhitecților și constructorilor. Este de menționat noutatea, ce va fi salutată, cu siguranță, de toți cei care văd în acest produs nu atît geamul tradițional cu atributele lui specifice, ci mai degrabă plusul de eleganță, durabilitate și precisă funcționalitate ce-1 vor căpăta interioarele și edificiile noastre. Prin această nouă prismă „văd" geamul și neîntrecuții făurari din Scăeni, care valorifică în prezent roadele muncii lor în 45 de țări ale lumii.Antrenat cu multă pasiune și însuflețire în activitatea productivă care implică, pe lîngă studii și proiectări, și găsirea elementelor și accesoriilor corespunzătoare pentru a satisface prompt și ireproșabil cererile beneficarilor, colectivul fabricii din Scăeni aduce o contribuție meritorie la creșterea producției de geamuri de cea mai bună calitate.

nalizarea pentru depășirile de termen ar urma să se ridice (după calculele noastre) la aproximativ 6 milioane de lei! După cum vom vedea însă, deși pornește de la T.C.L., vina nu este numai a lui.Primul contact cu constructorul ne-a lăsat impresia unei prosperități evidente : sediul T.C.L. se află instalat într-un impunător edificiu nou, cu cinci etaje. Aici am purtat o interesantă discuție cu inginerul-șef Ion Caraiani. Mai întîi, dînsul ne-a lăsat să credem că e foarte supărat pe beneficiar, care de atita amar de vreme tergiversează convocarea recepției definitive. Pe parcurs însă, ne-am convins că inginerul-șef apelase la o figură de stil : de fapt, cunoștea foarte bine motivele tergiversării și anume că I.G.L. nu putea recepționa lucrările atîta timp cît remedierile necesare nu fuseseră efectuate. Și cine altul decît T.C.L. este vinovat pentru asta ?Ni s-a spus, apoi, că defecțiunile și lipsurile erau mărunte, că „blocurile nu riscau să se dărîme, iar a- partamentele puteau fi locuite". Ciudată optică, încercarea de reducere a exigențelor — normate, standardizate, legiferate — la acest nivel-li- mită al locuibilității ! Totuși, lucrările au fost plătite de bune, și încă integral, ceea ce, în condițiile date, nu pare deloc justificat. Cît despre părerea că defecțiunile și lipsurile respective ar fi mărunte, ne întrebăm dacă tovarășii din conducerea T.C.L. ar accepta să locuiască în apartamente cu asemenea „defecțiuni mărunte" cum ar fi infiltrațiile de apă prin pereți și terasă, balcoane nefini- . sate, coșuri de ventilație înfundate, pereți fisurați și altele asemănătoare? (redate în sinteză în adresa I.G.L. nr. 8 410 din 11 octombrie 1968, către T.C.L. Constanța).,Dar nici minimalizarea neajunsurilor nu explică de ce n-au fost elo remediate. Așa că ni s-a servit argumentul forte : cazurile de forță majoră : în perioada aprilie-iunie constructorul are sarcini deosebite la obiective turistice de importanță re-. publicană, în iulie-septembrie își A concentrează forțele la realizarea planului de locuințe. Perioada octom- brie-martie este prea friguroasă, ploioasă, deci neindicată pentru efectuarea lucrărilor de remediere. Incit ele sînt amînate mereu, de la un an la celălalt ! După noi, e limpede că Trustul de construcții locale nu s-a dovedit, ani de-a rîndul, capabil să-și organizeze astfel activitatea îneît să fie în măsură să-și îndeplinească sarcinile în mod ritmic, să se achite o- perativ de atribuțiile care îi reveneau.In sfîrșit, ni se dau garanții că, pînă la finele trimestrului III a.c., toate remedierile vor fi rezolvate, a- sigurîndu-se posibilitatea ca pîhă la 30 septembrie toate recepțiile definitive, aflate în întîrziere, să fie încheiate. Deci, remedierile se vor face în iulie-septembrie. Sperăm că printr-un efort de mai bună organizare, și nu prin neglijarea altor sarcini majore, cum ar fi planul de locuințe. Și cu atît mai mult ne întrebăm de ce un asemenea efort nu s-a întreprins din timp, fără a lăsa defecțiunile să se a- graveze, pagubele să crească ? Pentru toate acestea, cine o să aibă de plătit 1 Răspunderea contractuală nu trebuie luată în joacă...Am discutat și cu reprezentanți beneficiarului — întreprinderea de gospodărie locativă a municipiului, respectiv Direcția de gospodărie comunală și locativă a județului Constanța.— Nu considerați că o parte a răspunderii revine și îngăduinței exagerate pe care ați manifestat-o față de constructor ?— Nu, răspunde ing. Roman Gom- boș din D.G.C.E. Ar fi fot așa dacă am fi acceptat încheierea recepției definitive, dar n-am făcut-o, ceea ce dovedește că am fost exigenți.Noi credem că lucrurile nu stau tocmai așa. A accepta recepția, în asemenea situație, înseamnă a-ți lua povara tuturor remedierilor și a le plăti din fondurile I.G.L., deoarece recepția îl dezleagă pe constructor de orice obligație. Exigența ar fi fost dovedită prin convocarea la timp a comisiei și respingerea recepției, cu toate urmările care decurg de aici. Dar nu s-a procedat așa, recepția a fost mereu amînată, fără să se ia nici un fel de măsuri disciplinare, care să-1 oblige pe constructor să-și respecte contractul. Asemenea măsuri există, pot fi luate, și dinH. C.M. 1 003 rezultă nemijlocit obligativitatea lor. Tărăgănarea recepției este contrară prevederilor legale și nu dovedește altceva decît o primejdioasă indulgență.Ar mai fi de discutat o problemă esențială : răspunderea comitetului executiv. Cei care alcătuiau fostul comitet executiv mai există și activează încă, unii deținînd și în prezent funcții de răspundere. Cît privește noul comitet executiv, un fapt este incontestabil : acesta n-a întrw. prins nimic pentru a aplica întocmai prevederile H.C.M. 1 003, pentru a lua măsurile disciplinare corespunzătoare împotriva celor care au permis risipa și au manifestat o păgubitoare indiferență pentru gospodărirea fondurilor încredințate. Chiar stingerea remedierilor nu-1 scutește pe constructor de plata penalităților pentru în- tîrzierile de care s-a făcut vinovat.Considerăm că aplicarea hotărită a prevederilor legale se impune în situația dată cu forța unui principiu de neocolit. Deși ne îndoim căI. G.L. va rămîne pe mai departe în expectativă, este de datoria Arbitrajului de stat să cerceteze amănunțit — fie și din oficiu — modul de ducere la îndeplinire a contractelor în cazul celor 30 de blocuri amintite, și să ia măsurile corespunzătoare. Considerăm, de asemenea, că ar fi o obligație a Comitetului executiv al consiliului popular județean Constanța să analizeze activitatea din ultimii ani a Trustului de construcții locale în spiritul respectării și aplicării neabătute a legalității socialiste.Am dezvoltat în amănunt analiza celor petrecute la Constanța. Concluziile au însă o valabilitate mai largă, iar urmărirea lor e necesar să se-facă de către toate comitetele executive 
ale consiliilor populare județene.
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ta un sfert de veac de la eliberarea patriei, Iașii, străvechea cetate a Moldovei, prezintă dimensiunile unui puternic centru economic și social-cultural, ale unei vaste concentrări de energii umane, angajate, cu toate potențele, pe făgașurile de profunde înnoiri ale socialismului. Gestul emoționant al istoriei trecutului se continuă aici, pe multiple planuri, într-un prezent vibrant, înscris în istoria României contemporane. Astăzi, Iașii reprezintă industrie, o industrie puternică, multilateral dezvoltată, care realizează în cel de-al patrulea an al cincinalului, o producție globală în valoare de peste 5,9 miliarde de lei.Astăzi, Iașii participă cu o substanțială „cotă-parte" la creația științifică românească. Astăzi, Iașii constituie un bogat laborator de formare, creștere și educare a generațiilor viitorului. Astăzi, Iașii participă în susținutele strădanii la creația cultural-artistică a poporului.în acest context desfășurată, pe fundalul fertil al unor izbînzi fără precedent în viața acestor meleaguri, conferința organizației municipale de partid, consacrată dezbaterii documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al P.C.R., a fost un prilej de tonică rememorare a drumului parcurs, de responsabilă și exigentă scrutare a jaloanelor viitorului, de fierbinte adeziune a sutelor de participanți — delegați ai celor aproape 25 000 de comuniști din Iași, — la politica internă și externă a partidului. ,— întregul nostru popor, a spus loan Manciuc, prim-secretar al comitetului municipal de partid, întâmpină cu un nestăvilit entuziasm creator Congresul al X-lea al partidului, eveniment care va avea adînci semnificații în viața României, în evoluția ei viitoare. încheind întâiul semestru al celui de-al patrulei an al cincinalului, colectivele de muncă din economia municipiului au îndeplinit planul producției globale industriale în proporție de 104,9o/0, obținînd depășiri de 138 milioane de lei, față de angajamentul anual inițial de humai 92 milioane lei. Astfel s-au produs, peste prevederile planului, 537 tone de țevi, 179 tone profile îndoite, 1 813 tone fibre poli- esterice, 200 MUl penicilină și derivați, aproape 128 mii mp țesături din mătase și bumbac, 76 mii bucăți tricotaje, 1 095 tone de combustibil etc. Aceste rezultate constituie un omagiu al faptelor, pe care locuitorii municipiului Iași îl aduc Con-

LA IAȘIgreșului al X-lea al partidului, sărbătoririi aniversării unui sfert de veac de la eliberarea României.— Tezele C.C. al tul de Directive, a Mihai Todosia, de din Iași, înaripează ale întregii noastre parea centrală a partidului nostru va fi și în viitor progresul continuu al economiei. Este aceasta o politică economică plină de responsabilitate față de viitorul națiunii, clarvăzătoare, subordonată intereselor majore ale actualei generații și ale generațiilor viitoare, fiindcă numai aștfel, prin dezvoltarea multilaterală a potențialului de producție al țării, se pot realiza sporirea nivelului de viață a poporului, perfecționarea societății socialiste.A fost, nu o dată, loc de evocare — tribuna conferinței. O rememorare care, puternio luminată de comandamentele și exigențele documentelor aflate în dezbatere, a căpătat sensul precis de autoanalizare a propriei activități, de situare în contextul cerințelor viitorului. Cuvîntul unor participanți, ca Valeria Stârcea, secretarul comitetului de partid de la fabrica de tricotaje „Moldova", Vasile Popovici, secretarul comitetului de partid de la IPROFIL „Mobila1!, Constantin Șeica, directorul I.A.S. Iași, Petru Mușat, secretarul comitetului de partid de la fabrica de ulei, Mihai Vătavu, directorul Uzinei metalurgice, a constituit o sumă de interesante preocupări și propuneri destinate folosirii raționale a materiilor prime, îmbunătățirii calității mobilei produse la Iași, mai bunei aprovizionări cu produse agroalimentare ■ populației.— Participăm la un vast forum în care cetățeanul României își spune cuvîntul asupra destinelor țării sale, a arătat prof, dr .Petru Brînzei, directorul Spitalului nr. 7. Satisfacția care am avut-o cunoscînd aceste documente pregătitoare pentru Congresul al X-lea a urmat alteia, generată de inițiativa partidului de a perfecționa asistența sanitară a României. Sînt acestea inițiative cu profund efect pe plan național, iar în arena internațională la creșterea necontenită a lui României.Omul de știință Ieșean apoi asupra necesității desfășurării unei bogate activități profilactice, de educație sanitară, conjugării muncii medicului cu sprijinul consiliilor

P.C.R. și proiec- arătat prof. dr. la Universitatea forțele creatoare națiuni. Preocu-

contribuie prestigiu-
a insistat

LA TURNU MĂGURELE

populare, ca baza materială bogată de care dispune asistența medicală să se reflecte și mai concludent în ocrotirea sănătății populației. Vorbitorul a relevat și preocupările cercetării medicale ieșene, hotărîrea cercetătorilor din acest important centru de a participa mai accentuat la progresele științei românești.Cu spirit critic și exigență au fost abordate, în cuvîntul multor participanți, printre care Mircea Dumi- trașcu, directorul trustului local de construcții, Elena Gheorghiță, rantă la uzina de fibre Gheorghe Cambose, ședințe al comitetului al consiliului mon Iotcovici, unii județene meșteșugărești, îmbunătățirii muncii pe șantierele de construcții, întăririi legăturii dintre cercetarea științifică și producție, amplificării acțiunilor de atragere a maselor de cetățeni la înfrumusețarea orașului, întreținerea în mai bune condiții a fondului de locuințe, înlăturarea neajunsurilor care există în transportul urban, lărgirea rețelei de deservire a cetățenilor și diversificarea acesteia.Despre puternicul îndemn la creație artistică majoră, durabilă, pe care oamenii de artă ieșeni l-au aflat în documentele pentru Congresul al X- lea, despre bogăția de idei și sugestii oferite artei de peisajul efervescent al României contemporane, despre răspunderile care revin învățămîn- tului artistic românesc în anii viitori, a vorbit pictorul Dan Hatnianu, lector _la Institutul pedagogic. Studenta Cătălina Lovinescu, în cuvinte emoționante, a exprimat recunoștința tineretului universitar ieșean față de condițiile minunate create de partid învățămîntului românesc, angajamentul de răspundere de a se pregăti temeinic, ca generație a unui viitor luminos, fericit.A luat apoi cuvîntul tovarășul Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.în încheiere, participanții la conferința municipală de partid au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se spuhe : „Dînd glas sentimentelor de dragoste și recunoștință nețărmurite pe care oamenii muncii le nutresc față de încercatul nostru partid și conducerea sa înțeleaptă, participanții la lucrările conferinței extraordinare "a organizației municipale Iași a P.C.R. își exprimă, o dată cu deplina lor adeziune față de politica partidului, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a măsurilor care vor fi adoptate de cel de-al X-lea Congres, contribuind astfel la prosperitatea și înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

labo- sintetice, prim-vicepre- executiv municipal, Solo- președintele Uni- a cooperativelor și alții, problemele

Plenara Consiliului Național
al FemeilorMarți dimineața a avut loc în Capitală plenara lărgită a Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, care a dezbătut Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1960.'La plenară au participat membre ale Consiliului Național al Femeilor, reprezentantele conducerii comitetelor județene ale femeilor, activiste obștești ale mișcării de femei și redactorii șefi ai revistelor editate de C.N.F.Tov. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, a prezentat o amplă expunere cu privire la Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive, subliniind sarcinile ce revin comitetelor, și comisiilor femeilor în lumina acestor documente.Luînd cuvîntul în cadrul plenarei.

numeroase participante au relevat excepționala însemnătate a documentelor elaborate pentru Congres, exprimînd în același timp adeziunea și hotărîrea fermă a femeilor de a contribui la transpunerea lor în viață, de a întîmpina cu noi realizări cel de-al X-lea Congres al partidului și cea de-a XXV-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist.într-o atmosferă de puternic entuziasm, plenara a adoptat o scrisoare adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.La punctul doi al ordinii de zi al plenarei, tov. Maria Groza, vicepreședintă a C.N.F., a prezentat o informare cu privire la participarea delegației Consiliului Național al Femeilor la lucrările Congresului Mondial al Femeilor și ale Congresului Federației Democrate Internaționale a Femeilor, care s-au desfășurat între 14 și 18 iunie a.c. la Helsinki. (Agerpres)

Plenara Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate 
maghiară din România

Cuvîntarea 
SuzanaTezele Comitetului Central al partidului pentru Congresul al X-lea, proiectul de Directive sintetizează politica științifică, marxist-leninistă a partidului nostru caracterizată prin spirit viu, creator, prin realismul iz- vorît din cunoașterea aprofundată a realităților, din înalta responsabilitate pentru destinele patriei.Cu mîndrie patriotică — a spus vorbitoarea — constatăm participarea la dezbateri a unui număr impresionant de femei din toate domeniile de activitate, propunerile valoroase pe care le-au făcut reflectând răspunderea cu care ele abordează multiplele probleme ale vieții economice și sociale, optimismul și încrederea lor în programul partidului de dezvoltare continuă a societății noastre, hotărîrea de a depune toate eforturile pentru înflorirea multilaterală a patriei.Cei 25 de ani pe care i-a parcurs poporul nostru de la eliberarea patriei — a spus în cuvîntul său vorbitoarea — au marcat profunde transformări social-politice în istoria societății românești, împlinirea idealurilor de libertate națională și socială, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a maselor.încercăm un sentiment de justificată mîndrie la gîndul că în toate victoriile înregistrate de poporul român se află materializată și' munca milioanelor de femei, constructori activi ai societății socialiste, apreciată în repetate rînduri de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu.După o prezentare amplă a perspectivelor pe care Ie anticipează

tovarășei
Gâdea

-I' .programul propus dezbaterii întregului popor prin documentele pentru Congresul al X-lea, vorbitoarea a spus: Continuînd linia stabilită de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională, Tezele conturează direcțiile principale ale procesului multilateral de perfecționare a tuturor raporturilor sociale, de dezvoltare a democrației socialiste, de afirmare a personalității umane, de creștere puternică a rolului statului în societate, paralel cu intensificarea participării nemijlocite a cetățenilor, a organizațiilor de masă și obștești, înmănuncheate în Frontul U- nității Socialiste, la conducerea statului. Noi deslușim în aceasta și a- tenția pe care partidul o acordă creșterii rolului femeilor în societatea noastră și, în același timp, o orientare clară asupra direcțiilor în care trebuie să ne desfășurăm activitatea în noua și deosebit de importanta etapă a dezvoltării orîndui- rii și construcției socialiste. A- dînc recunoscătoare pentru tot ce s-a înfăptuit în acești ani prin grija partidului pentru femeile din țara noastră — a spus vorbitoarea în încheiere — ne exprimăm totala adeziune față de conținutul Tezelor și al proiectului de Directive, văzînd în politica partidului expresia cea mai înaltă a intereselor vitale ale poporului nostru, călăuza sigură spre noi victorii în desăvîrșirea construcției socialismului. Ne adresăm tuturor femeilor cu chemarea de a pune toată puterea lor de muncă, tot talentul și toată priceperea lor în slujba realizării grandioaselor obiective ale progresului multilateral al României socialiste.

Marți după-amiază a avut loo plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, care a dezbătut Tezele C.C. al P.C.R., pentru Congresul al X-lea al partidului și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980.Acad. prof. Ștefan Peterfi," președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Româ- • nia, a făcut o amplă expunere în legătură cu Tezele Comitetului Central al partidului pentru Congresul al X-lea și proiectul de Directive, subliniind sarcinile ce revin oamenilor muncii de naționalitate maghiară, alături de întregul nostru popor, pentru transpunerea în viață a mărețelor prevederi ale documentelor.Numeroși participanți, care au luat apoi cuvîntul, au dat glas gîndu- rilor și sentimentelor sincere ale muncitorilor, țăranilor cooperatori și intelectualilor de naționalitate ma-

ghiară din țara noastră, exprimînd deplina adeziune la politica internă și externă a partidului, garanție a mersului înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialismului. Vorbitorii au subliniat că documentele supuse dezbaterii oglindesc interesele și aspirațiilepirațiile fundamentale ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră, indiferent de naționalitate, asigură afirmarea tot mai largă a personalității fiecăruia. Totodată, ei și-au exprimat hotărîrea de a milita neobosit, în cadrul Frontului Unității Socialiste, pentru înfăptuirea cu succes a tuturor sarcinilor" stabilit* de partid.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Mihai Gere, secretar al C.C. al P.C.R.într-o atmosferă de puternic entuziasm, plenara a aprobat în unanimitate scrisoarea adresată Comitetului Central al Partidului Comu- nisț Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.
Cuvîntarea

Scrisoarea
(Urmare din pag. I)

plenarei

Socialismul a înscris cu trăinicie o nouă istorie a orașului Turnu Măgurele. în diferite feluri exprimată, aceasta este ideea care a dominat lucrările conferinței municipale de partid Turnu Măgurele, prilej cu care comuniștii și-au rostit adeziunea entuziastă la politica partidului, aprobarea deplină față de documentele pentru Congresul al X-lea.— Interesul profund și satisfacția cu care comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Turnu Măgurele au primit și au» dezbătut Tezele și proiectul de Directive, a spus tovarășul Anton Sofronie, prim-secretar al comitetului municipal de partid, au dat un și mai mare avînt întrecerii care se desfășoară în întreprinderi, pe șantierele de construcții, în unitățile agricole, în cinstea Congresului al X-lea și a celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei. In anii care au trecut de la eliberare, partidul a acordat o mare atenție industrializării — factorul hotărî- tor al schimbărilor calitative și cantitative care au avut loc în întreaga economie națională. Municipiul Turnu Măgurele a simțit din plin binefacerea politicii partidului și statului : numai între anii 1960— 1969 au fost investite sume în valoare de aproape 4,2 miliarde lei.— Colectivul combinatului de îngrășăminte, a spus ing. Ilie Morariu, directorul general al acestei mari cetăți a chirmei, nu-și va precupeți e- forturile pentru îndeplinirea sarcinilor mari care ne revin și în etapa viitoare. Succesele obținute de noi în semestrul întîi din. acest" an dovedesc marile resurse de care dispune colectivul nostru, capacitatea acestuia de a învinge greutățile începutului. Spre a ne aduce o stanțială contribuție la programului stabilit de tru anii următori, să reducem consumurile materii prime și materiale, să ne organizăm mai bine munca. Este nevoie, în același timp, ca ministerul tutelar să dea o mai mare atenție asigurării combinatului cu cadre, cu piese de schimb, să pună la punct un sistem riguros de aprovizionare ritmică a unității cu materia primă necesară.— Lumina lui August — a spus prof. Florian Crețeanu, directorul liceului „Unirea" — căci există în istoria noastră această mare lumină, 
va spori în acest an în strălucire ; a

și mai sub- înfâptuirea partid pen- va trebui specifice de

XXV-a aniversare a eliberării patriei este un moment de sinteză a marilor înfăptuiri dobîndite de poporul i nostru în acest pătrar de veac, sub conducerea înțeleaptă a partidului, iar Congresul al X-lea ne va deschide o nouă perspectivă în cadența spre comunism. Mă simt mîn- dru să pot vedea că viața spirituală a municipiului nostru a cunoscut a- celași drum ascendent ca și cea e- conomică. Ca profesor, încerc emoția unui viitor și mai strălucit pentru școala românească de toate gradele, așa cum este cel prefigurat în documentele de partid pe care le dezbatem, pe care le a - probăm și pe care sîntem hotărîți, alături de întregul popor, să le îndeplinim.— Sarcinile care ne revin din documentele pentru Congresul al X-lea, a spus Pricopie Grecu, președintele cooperativei agricole „Cetatea" și realitatea arată că agricultura cooperatistă dispune încă de mari rezerve. Urmînd indicațiile date de conducerea partidului, noi ne vom profila producția în așa fel îneît să contribuim într-o măsură și mai mare la aprovizionarea cu legume și carne a locuitorilor municipiului.Alți delegați la conferință, printre care ing. Vasile Andarache, șeful Șantierului I.M.B., Gh. Popa, directorul fabricii de conserve din legume și fructe,Ilie Dragomir, directorul O.C.L., Constantin Tapai, secretar al comitetului municipal de partid, au abordat' cu simț de răspundere sarcinile concrete care le revin, au propus o serie de măsuri menite să ducă la ridicarea pe o treaptă superioară a activității în sectoarele respective.în încheiere, a luat cuvîntul tovarășul Marin Drăgan, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.Conferința municipală de partid Turnu Măgurele și-a încheiat lucrările prin trimiterea unei telegrame Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care participanții la conferință, în numele comuniștilor din municipiu. al întregii populații își exprimă întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului, se angajează să îndeplinească sarcinile ce le vor reveni din documentele Congresului al X-lea al partidului.
Alexandru BRAD

Republica Socialistă Ro-
Plafon PARDĂU

față de partid pentru condițiile ce le-au fost create de a se afirma ca cetățene egale în drepturi și îndatoriri, a încrederii lor neclintite în Partidul Comunist Român, care își consacră întreaga activitate dezvoltării multilaterale a țării, creșterii continue a bunăstării poporului.Profund interesate în menținerea păcii în lume, în asigurarea liniștii căminelor și a viitorului copiilor, femeile sprijină neabătut politica externă a partidului și guvernului țării noastre îndreptată spre dezvoltarea prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a solidarității cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, dezvoltarea cooperării cu toate țările în vederea creării unui climat internațional de securitate, încredere și pace între popoare.Exprimînd gîndurile și sentimentele de adîncă mîndrie patriotică ale femeilor din patria noastră, plenara Consiliului Național al Femeilor încredințează Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întâmpinarea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor, întregul activ obștesc al

mișcării de femei vor mobiliza masele de femei de la orașe și sate la vasta activitate creatoare a poporului pentru îndeplinirea șl depășirea planului pe anul acesta — an hotă- rîtor al cincinalului.In colaborare cu celelalte organizații de masă și instituții de stat vom intensifica activitatea cultural- educativă în vederea dezvoltării continue a conștiinței socialiste a femeilor, creșterii responsabilității lor față de îndatoririle profesionale, sociale' șl obștești, față de rolul pe care îl au în familie ca soții și mame, ca educatoare ale tinerei generații în spiritul înaltelor principii etice ale societății noastre, al devotamentului și recunoștinței față de partid, a dragostei nețărmurite de patria socialistă.Femeile din țara noastră — mance, maghiare, germane și de ____naționalități, însuflețite de perspectivele luminoase înfățișate în documentele programatice pentru Congresul al X-lea al partidului, care exprimă interesele și năzuințele profunde ale întregului popor, ale națiunii noastre socialiste, sînt ho- tărîte să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea cu succes a măreței opere de construire a socialismului, de ridicare a României socialiste pe noi trepte ale progresului și civilizației.

fa(ăro- alte

acad. prof. Ștefan PeterfiDezbaterea Tezelor și proiectului de Directive pentru Congresul al X-lea — a spus vorbitorul — constituie o afirmare strălucită a adeziunii unanime a oamenilor muncii, a întregului nostru popor la politica internă și externă a partidului și statului nostru, aprobarea plenară a programului dezvoltării economice și sociale a țării. Consensul unanim al sentimentelor manifestate de întreaga populație a țării, de toți oamenii muncii din România, indiferent de naționalitate, se datorește faptului că documentele au fost elaborate în mod științific, ținînd seama de necesitățile reale și de interesele fundamentale ale poporului.Vorbitorul a arătat că, animați de sentimentul unui profund devotament față de politica marxist-leninistă a partidului, față de idealurile socialismului, înfrățiți de idealul unei înflăcărate dragoste față de patria socialistă. strîns uniți în jurul partidului, oamenii muncii de naționalitate maghiară își alătură gîndurile de a- dîncă adeziune la gîndurile întregului nostru popor, participă cu entuziasm la dezbaterea Tezelor și proiectului de Directive pentru Congresul al X-lea, documente în care văd un luminos program de muncă, de afirmare multilaterală, deplină a tuturor capacităților, a tuturor energiilor tării.Referindu-se la succesele repurtate de poporul român în ultimul sfert de veac, sub conducerea partidului, vorbitorul a spus : La realizarea ascensiunii economice a țării, a progresului social și cultural și-au adus contribuția, înfrățiți de aceleași nobile idealuri, împreuna cu oamenii muncii români, și cei de naționalitate maghiară, germană și de alta naționalități.

Partidul Comunist Român s-a în« grijit în permanență de dezvoltarea economică, socială și culturală a tuturor regiunilor și localităților. In cadrul acestei politici consecvente, unitare și-a găsit o rezolvare remarcabilă, în spiritul marxism-leninismu- lui, și problema națională, au fost soluționate și multiplele probleme economice, sociale ale unor regiuni și localități în care, pe lîngă oamenii muncii români, se află și populația de naționalitate maghiară.Fiind pătrunși de semnificația ideii cuprinse în documentele pentru Congresul al X-lea privind creșterea continuă a rolului conducător al partidului — a spus vorbitorul — Consiliul nostru va milita neobosit pentru înfăptuirea ei în toate domeniile de activitate. „Consiliile oamenilor muncii maghiari, germani, sîrbi, ucraineni vor trebui să desfășoare o largă activitate de mobilizare a naționalităților conlocuitoare, în spiritul frăției șl al muncii unite cu poporul român, pentru înfăptuirea programului partidului, pentru înflorirea patriei comune" — se subliniază în Tezele C.C. al P.C.R. Aceasta este o sarcină de onoare pe care ne-o încredințează partidul șl pentru îndeplinirea căreia vom munci cu abnegație.în numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară — a spus în încheiere vorbitorul —• ne angajăm în fața partidului, a Comitetului său Central, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu că împreună cu oamenii muncii români, noi, oamenii muncii de naționalitate maghiară, vom munci cu entuziasm, vom depune toate eforturile pentru transpunerea în viață a mărețelor obiective prevăzute în documentele pentru Congres. •>
Scrisoarea

(Urmare din pag. I)și practică, reprezintă o sinteză a politicii partidului, o coordonare științifică de ansamblu a eforturilor creatoare ale întregii societăți, concentrarea tuturor resurselor materiale și umane spre dezvoltarea și înflorirea patriei.Plenara noastră aprobă întru totul orientarea fermă a partidului spre continuarea în ritm susținut a dezvoltării economiei și, în primul rînd, a industriei, chezășia cea mai sigură a progresului rapid și multilateral al țării și satisfacerii tot mai complete a nevoilor materiale și spirituale ale maselor populare.In dezvoltarea viguroasă' a forțelor de producție, pe întreg cuprinsul țării, vedem garanția principală a asigurării egalității în . drepturi și a posibilităților de afirmare multilaterală a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.Participanții la plenară au evidențiat ca una din marile cuceriri ale socialismului în România rezolvarea în spirit marxist-leninist a mei naționale, înfăptuirea egalități economice, sociale proble- deplinei și poli-

plenareitice dintre poporul român șî naționalitățile conlocuitoare. Pentru a- ceastă mare realizare, la care dumneavoastră, tovarășe secretar general, ați adus o ■ contribuție de mare însemnătate, vă exprimăm cele mai calde mulțumiri.Cultura naționalității maghiare, parte integrantă a culturii socialiste a țării, se dezvoltă armonios. învă- țămîntul, activitatea editorială și de presă, mișcarea artistică amatoare și profesionistă, în limba maternă, cunosc o împlinire neîntreruptă, concură tot mai eficient la adîncirea sentimentului patriotismului socialist, a frăției cu poporul român, a devotamentului față de patria comună — Republica Socialistă România.Oamenii muncii maghiari, cetățeni egali în drepturi- și îndatoriri, care și-au adus aportul împreună cu întregul popor la toate victoriile revoluției socialiste, se angajează solemn în fața Comitetului Central și a dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, să-și dăruie toată capacitatea și priceperea cauzei traducerii în fapte a mărețului program elaborat de partid, cauzei prosperității și înfloririi patriei noastre dragi.

I

(Urmare din pag. I) plusproducției marfă realizată în fiind de 34,5 milioane lei.Corespunzător necesităților industrializării socialiste a țării, în perioada 1971—1975 industria siderurgică, se va dezvolta în ritm susținut, fiind orientată — potrivit prevederilor proiectului de Directive. ale Congresului al X-lea al P.C.R. — spre creșterea rapidă a producției de metal și îmbunătățirea substanțială a structurii acesteia, prin fabricarea de sortimente valoroase care să satisfacă în condiții din ce în ce mai bune cerințele de metal ale economiei.. Concludente pentru nivelul pe care ,Î1 va atinge industria noastră siderurgică în cincinalul viitor sînt următoarele cifre :-în anul 1975, ea va produce 10—10,5 milioane tone o- țel, 7,2—7,5 milioane tone laminate și 1,0—1,1 milioane tone țevi.Urmînd linia de dezvoltare din actualul cincinal, principalul aport la sporirea producției de oțel în perioada 1971—1975 — și anume, de peste două treimi — trebuie să-1 dea Combinatul siderurgic de la Galați. Aici se va construi etapa a doua a cțelăriei cu convertizoare LD și se va întregi sectorul de elaborare a fontei cu încă două furnale de mare capacitate, iar sectorul de prelucrare — cu laminoarele de benzi la cald și. la rece. La sfîrșitul cincinalului viitor, „cetatea" metalului de pe malul Dunării va avea o capacitate de circa 5 milioane tone oțel pe an, fiind unitatea cea mai mare și mai modernă a siderurgiei românești, în scopul asigurării în mai mare măsură a necesarului de cocs, în special pentru furnalele de la Galați, se va binat mite mari sporirea producției de cocs a țării.După cum se știe, țara noastră dispune de resurse limitate de minereuri de fier și nu ne putem permite 
să le folosim cu randament scăzut,

să fabricăm, în continuare, oțel cu însușiri calitative reduse. Totodată, dezvoltarea, și diversificarea industriei constructoare de mașini, orientarea ei spre ramurile moderne, de înaltă tehnicitate, impun în mod imperios-creșterea accentuată a producției de oțeluri aliate, de calitate, lărgirea substanțială a gamei mărcilor de oțeluri. De fapt, îmbunătățirea substanțială a structurii producției de metal constituie o sarcină principală 
a siderurgiei în viitorul cincinal.

văd a fi puse în funcțiune în anii 1972—1973. La creșterea în ritm susținut a producției siderurgice și îmbunătățirea structurii ei vor contribui numeroase alte lucrări de investiții, orientate îndeosebi spre dezvoltarea unităților existente, extinderea sau construirea de secții noi, în care o pondere însemnată o vor avea capacitățile pentru produse de valoare ridicată ca : sîrme trefilate și bare trase, cabluri de tracțiune, profile îndoite, țevi sudate, plase de sîrmă su-

punere în funcțiune a noilor obiective productive.îndeplinirea sarcinilor referitoare la adîncirea laturilor calitative ale producției industriei siderurgice este strîns legată de creșterea a- portului cercetării proprii, originale — îndreptată spre asimilarea unor noi mărci de oțeluri de calitate, oțeluri aliate și noi sortimente de laminate, spre îmbunătățirea generală 
a calității produselor. Activitatea de cercetare din Institutul de cercetări

TEMELII DE METAL

construi în cadrul acestui com- o uzină de cocs, care va per- utilizarea unor cantități mai de cărbuni indigeni pentru

Corespunzător • proiectului de Directive, va crește în mod accentuat producția de oțeluri de calitate, a mărcilor de oțeluri de înaltă rezistență, inoxidabile, oțeluri pentru scule și rulmenți. Nivelul de 1,0—1,1 milioane tone oțeluri aliate, prevăzut pentru anul 1975, reprezintă o pondere de circa 10 la sută în producția totală de oțel, fiind similară cu aceea a țărilor cu siderurgie avansată.Pentru vel de structuri de oțeluri se preconizează ca în viitorul cincinal să se realizeze o serie de lucrări de investiții, cum ar fi extinderea ajustajului laminoarelor de profile mijlocii și ușoare la Combinatul siderurgic Reșița, extinderea laminorului de tablă groasă de la Galați pentru producerea tablelor din oțeluri aliate și înalt aliate. O contribuție hotărîtoare la creșterea producției de oțeluri aliate va avea însă construirea u.lei noi uzine, ale cărei prime capacități de producție se pre

atingerea acestui nî- producție și a acestei moderne a producției

date, material tubular, pentru foraj adînc, table zincate și altele. De asemenea, în vederea asigurării unor materii prime și materiale importante, necesare siderurgiei, se vor pune în funcțiune, în afară de uzina de cocs de la Galați, capacități noi pentru producția de feroaliaje, materiale refractare bazice, cocs mărunt, produse cărbunoase.Cu toată claritatea se desprinde că realizarea acestui vast program de lucrări de investiții, care revine Ministerului Industriei Metalurgice în următorul cincinal, implică utilizarea cu eficiență economică ridicată a fondurilor ce vor fi alocate. Tocmai de aceea, ne gîndim să organizăm încă de pe acum elaborarea studiilor și documentațiilor, tehnice, să urmărim adoptarea celor mai bune soluții tehnologice și micșorarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj în totalul investițiilor, să asigurăm decalajul corespunzător între proiectare și execuție, precum și desfășurarea ritmică și rapidă a lucrărilor pe șantiere, în vederea scurtării duratei de

metalurgice și din uzine va trebui intensificată în sensul finalizării studiilor. O mare parte din cercetările în curs vizează obiectivele cincinalului următor, cum ar fi asimilarea oțelurilor de scule, a oțelurilor inoxidabile pentru diferite medii corosive, a oțelurilor rezistente la temperaturi înalte pentru industria energetică, a oțelurilor pentru fabricarea autoturismelor. Alte cercetări urmăresc perfecționarea proceselor tehnologice, în vederea reducerii consumurilor specifice de metal și ridicării calității, sau caracterizarea mai completă a produselor prin indicatori speciali de calitate, care să permită o mai rațională utilizare a lor.Ținînd seama de rolul important al ministerului nostru, ca organ coordonator al producției și desfacerii metalului, considerăm necesar ca întreaga activitate privind dezvoltarea capacităților și asimilarea de noi oțeluri și produse siderurgice să fie corelată nemijlocit cu cerințele economiei. In acest scop, se impune • colaborare mai strînsă cu princi-

palii beneficiari, în primul rînd eu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, spre a se asigura, pe de o parte, activizarea proiectanților de construcții mecanice și metalice pentru promovarea oțelurilor cu caracteristici superioare, a oțelurilor a- liate, peste tot unde acestea se justifică tehnic și economic, iar pe de altă parte, cunoașterea din timp da către siderurgiști a oțelurilor și produselor care trebuie asimilate sau a căror fabricație trebuie extinsă. Totodată, prin dezvoltarea producției de oțeluri aliate și creșterea calității produselor siderurgice valoroase, se va putea asigura ji o participare mai largă a industriei noastre siderurgice la schimburile pe piața externă, la sporirea eficienței economice a comerțului cu alte țări.De mare importanță pentru siderurgie este și sarcina subliniată în proiectul de Directive de a reduce consumul de cocs, materie primă deficitară și care — în același timp — ocupă o pondere ridicată în prețul de cost al fontei. Ne gîndim, de asemenea, la asigurarea cadrelor și perfecționarea calificării lor corespunzător gradului ridicat de complexitate tehnică al agregatelor, proceselor tehnologice moderne, precum și la continuarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Numai pentru noile capacități prevăzute să fie puse în funcțiune în următorii ani sînt în curs de școlarizare peste 2 500 muncitori, 350 maiștri, și 350 tehnicieni, care vor absolvi cursurile în perioada 1970— 1972. Cît privește cadrele cu pregătire superioară, prin înființarea institutelor de subingineri, se poate aprecia că se va asigura o structură îmbunătățită și o utilizare mai eficientă a inginerilor în producție. ,Avem convingerea fermă că sarcinile sporite și de mare răspundere ce ne revin în viitorul cincinal vor fi îndeplinite cu deplin succes, prin aceasta adueîndu-ne contribuția la înfăptuirea programului de dezvoltare economică și socială a României, pe care îl va adopta Congresul al X-lea al partidului.
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Linii viguroase în profilul 
artistic al tinerei generații

de pictori, sculptori
și graficieni

S-a făcut în mai multe rînduri observația că arta tinerilor nu poate fi despărțită de întreaga atmosferă a artei noastre contemporane. Si a- ceasta nu numai pentru că, în cîm- pul larg al artei, cuvîntul tînăr își pierde, în bună parte, înțelesul lui generic ; nu numai, deci, pentru că sînt, în generațiile vîrstnice. admirabile exemple de permanență tine- rețe, după cum între tinerii artiști sînt talente mature, al căror glas sună distinct în arta românească de astăzi. De aceea mi se par de judecății critice discuțiile

Dan GRIGORESCU

încercare de a transforma por-
prisos atenuările care intervin, uneori. în privind prezența tinerilor în peisajul artistic contemporan. Asemenea „adevăruri învelite în vată sau în zahăr ars", cum le numea un scriitor italian, pot deveni — la urma urmelor — (jignitoare.Arta tinerilor se dezvoltă sub un orizont prielnic, într-un climat fecund, ca- re-i îngăduie să devină, cu adevărat, o artă tînără. „Tinerețea 1 — se întreba marele pictor mexican Diego Rivera. Ea se trăiește sau se ignoră, ea nu este un act de opțiune". O realitate bogată în semnificații constituie universul înăuntrul căruia se conturează diversele direcții artistice ale. creației de astăzi. Tezele Comitetului Central, al Partidului pentru Congresul ‘ relevă această împrejurare prielnică pentru artă : „Creația literar-artistică găsește astăzi, mai mult decît oricînd, în realitatea dinamică, în continua transformare și înnoire a vieții noastre socialiste, un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație". Expoziția tineretului dovedește o firească preocupare a multor artiști de a descoperi sensurile majore ale realității contemporane, de a le cuprinde în imagini coerente, apte să transmită emoția estetică. Metafora plastică se tălmăcește, tot mai adesea; in modalități ale figurativului, în simboluri poetice de o intensă vibrație lăuntrică.De data aceasta, sculptura mărturisește mai deplin, după cum mi se pare, decît în expozițiile trecute capacitatea artiștilor de a transforma lumea realului în imagini artistice convingătoare. Mi se pare semnificativ faptul că tinerii sculptori se îndreaptă, de data aceasta, mai deciși spre portret, tncercînd să descopere universul spiritual al unor personalități proeminente ale istoriei și culturii românești. Ei au ales, astfel, un drum nu lipsit de dificultăți : pentru că ei au de înfruntat comparația pe care cei mai mulți dintre noi o facem, aproape fără voie, între i- maginea propusă de ei și aceea conturată în mintea noastră, mai de mult, de opere adesea fundamentale ale artei românești. Din a- cest, punct de vedere, Mircea cel Bătrîn al lui Paul Vasilescu, tălmăcind universul interior mistuit de febre al Voievodului pe care tradiția populară l-a învestit cu însușiri de erou legendar, sau Brîncoveanu al Silviei Radu, personaj dramatic, meditativ, împovărat de gînduri, sau George Călinescu al lui Constantin Popovici, care traduce (într-o formulă care poate stîrni discuții) c viziune răscolită de mari furtuni, reprezintă, de fapt, niște efigii, desenate din perspectiva oferită de e- poca modernă.Și în pictură se pot desluși, de asemenea, cîteva încercări izbutite de a restitui imaginea unor personalități de seamă ale istoriei noastre. Precum, de pildă, un Brîncoveanu al Gabrielei Pătulea, tratat într-o linie suplă, ca în miniaturile cărților românești din veacul al XVIII-lea | sau Miron Costin al lui Ion Grigore, într-o viziune energic monumentală ; sau un Nicolae Iorga al lui Gh. Constantinescu, imagine de o caldă omenie, desprinzîndu-se din umbra întunecată a unui trecut tragic ; sau portretele de țărani ale Angelei Popa-Brădean, într-o linie lapidară, conturînd ferm chipuri de o austeră noblețe.Se cuvine relevată prezența în expoziție a unor lucrări menite să evoce figurile unor eroi ai istoriei noastre mai recente, al căror nume se asociază cu momente dintre cele mai semnificative ale luptei comuniștilor români pentru instaurarea unei societăți a dreptății și libertății. Un Filimon Sîrbu al lui Petre Nica, un Vasile Boaită al lui Iorgas Ilio- polos, un Constantin Godeanu al lui Ion Condiescu adaugă direcțiilor tematice ale expoziției un spor care va putea să ofere tinerilor artiști temeiuri pentru împliniri durabile. Investigarea universului spiritual al acestor personalități, tălmăcirea freamătului lor sufletesc în imagini pline de forță poetică sînt un țel major al artei contemporane românești, artă a participării Ia marile evenimente ale istoriei acestui popor.Arta portretului și-a propus, de mai multe secole, să cuprindă, într-o expresie complexă, întreaga personalitate a modelului. într-o mărturie rămasă celebră, Gustave Courbet spunea : „Aș vrea să pot picta figurile acestor ostași anonimi ai Comunei ; dar ceea ce mă interesează, în primul rînd, e să le pictez sentimentele și gîndurile, astfel incit, chiar dacă nu i-aș înfățișa în uniforme militare, oricine să poată spune: Iată comunarzii!". Portretul nu poate să rămînă Ia reprezentarea placidă a unor fizionomii, fără să urmărească să pătrundă în lumea spirituală, deslușind tocmai acele trăsături specjfice care-i acordă celui portretizat un loc de seamă în Istorie. Ceea ce, firește, respinge ori-

ce încercare de a transforma portretul într-un simplu joc de volume, de linii sau de culori, oricît de ingenioase ar fi ele. De aceea, rămî- nînd la efectul pur exterior, nu l-am putut regăsi pe Mihai Viteazul în sculptura întrucîtva lipsită de elevație a lui Anton Eberwein ; nici pe Tudor Vladimirescu în "chipul inte-
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grat Intr-țm joc de cilindri al lui Șerban Rusu ; nici pe Mihail Sado- veanu în imaginea rece semnată de A. Bodea ; nici pe Aurel Vlaicu sau pe Dimitrie Bolintineanu în reprezentările sumare, lipsite de elan, ale lui Dorel Zaica sau Dan Negoescu.Așa cum constatam și cu alt prilej, compoziția tematică .mărturie a puterii a cuprinde înfățișărileal X-lea

....... ' ’

Paul Vasilescu „Mircea celrealității în datele ei cele, mai elocvente, nu se înfățișează decît cu puține realizări notabile. Și aș cita din nou, printre ele, Gărzile muncitorești ale lui Constantin Nițescu, care, în pofida unei înclinații întrucîtva emfatice, a gestului grandilocvent, are meritul de a releva preocuparea de edificare a unei arte cu înțelesuri sociale mai adînci. Sau Străbunii, pictura lui Marin Ghera- sim, în care figurile de legendă ale lui Traian și Decebal se proiectează pe o arheologie pietroasă, evocînd erele istorice pe care le-a străbătut istoria poporului nostru. Sau Surorile de Grigore loan, simbolizînd unirea țărilor române din 1918. Sau Brigada de tineret a lui Adrian Maftei, cu amintiri din Guttuso, în-’ fățișînd o imagine caracteristică a vieții pline de avînt a tineretului nostru. Dar asemenea exemple nu sînt, din nefericire, prea numeroase. O expresie mai decisă a conștiinței civice, a acelei conștiințe care a conferit întotdeauna creației românești de artă valoare și sens filozofic, iată ce așteptăm, de fiecare dată, de la fiecare expoziție (și nu numai de la cele ale tinerilor).Se desprinde, și de această dată, din multe lucrări de pictură, sensul adeziunii la tradiția artei românești care conferă autenticitate poetică unor modalități stilistice diverse. Rafinamentul coloristic al lui Dimitrie Gavrilean, descinzînd din imaginile de o fastuoasă desfășurare pictate cîndva de zugravii monumentelor din Moldova de Nord ; asprimea contrastelor din Fabrica de cărămidă a lui Florin Mitroi, amintind echilibrul coloristic din scoarțele românești ; compozițiile lui Ion Vră- neanțu, care asociază sugestiile picturii românești pe lemn cu acelea, ale artei broegheliene ; sau candoarea lui Ștefan Știrbu, de inspirație populară. Iată doar cîteva pilde da împlinire a unor direcții care afirmă modernitatea spiritului creator al artei noastre care nu se desparte de înfăptuirile creației tradiționale, acea creație care l-a îndemnat pe marele istoric de artă Henri Focillan să exclame : „România « o țară de pictori".Din această tradiție a spiritualității românești se revendică lucrări care evocă străvechi obiceiuri folclorice, în care fantasticul dobîndește, ca în basmele noastre, înțelesuri filozofice și poetice pline de o netăgăduită dorință de viață. Și Nopțile de sînziene ale lui Val. Gheorghiu, și Basmul lui Barbu Nițescu și Jocul căluțului al lui Toma Roată se inspiră din acest univers plin de poezie ,pe care lirica populară îl continuă, în versuri de un învăluitor lirism, de atîtea mii de ani.

pe care le oferă contemporaneitatea.Așa cum dovedesc principalele momente ale evoluției culturii și artei, creația artistică oglindește, direct sau indirect, aspectele esențiale ale vieții sociale. Capacitatea cognitivă a artei determină valoarea ei generală șl reprezintă într-o anumită măsură un principiu axiologic. O operă intră în posteritate și radiază multiple lumini atunci cînd in imaginile sale cititorul contemporan, ca și cel al veacurilor viitoare, va afla aspectele tulburătoare ale existenței umane, timbrul

eroilor, în aspirațiile acestora.Tendința în actul da creație este inerentă, ca de altfel și mesajul său. In legătură cu tendința în artă, clasicii marxismului dovedesc necesitatea ca a- ceasta să se exprime in structura operei de artă. Este vorba, deci, de o tendință interioară, care izvorăște din întregul corn-. plex al operei. Tendința operei de artă se deduce din suita imaginilor si ea nu are un caracter declarativ, nu reprezintă un dat exterior operei de artă. Tendința are o influentă și o eficientă pregnantă a- tunci cînd este „ascunsă". Semnificația acestui termen, „ascuns", denotă exigența clasicilor marxismului în materie de creație artistică, conditionînd tendința autentică, tendința artistică, de felul cum rezultă, cum este impregnată și colorează imaginile care alcătuiesc opera. Erwin Piscator, partizan al teatrului politic, spunea că în epocile revoluționare tendința reiese din prezentarea adevărului. A crea opere cu tendință înseamnă a-ți exprima o atitudine clară, fără ezitări ambigue, fără retrageri lașe din fata marilor probleme ale omenirii. în același timp, trebuie să înțelegem lucid conceptul de tendință care nu are dreptul să fie demonetizat prin sonore lozinci, prin sloganuri formale. Tendința, cînd reiese din substanța operei, constituie o componentă a funcției estetice. Arta autentică a avut în toate etapele social-istorice un caracter angajat, re- prezentînd realitatea socială prin prisma concepțiilor politice, filozofice înaintate ale epocii respective.întrucît artistul nu esta un simplu înregistrator de fapte, nici arta nu poate fi rezultatuL mecanic al datelor pe care autorul intenționează să le prezinte în operă. Artistul este sensibil la fenomenele lumii înconjurătoare, trăiește cu patos evenimentele, se e- motionează în viitoarea lor. își comunică în imagini sensibile adeziunea la ■ acțiunile pe care societatea ’ le înscrie în viața sa. Ast-‘ fel îneît în ceea ce 11 privește pe artistul zilelor noastre, opera sa nici nu poate fi concepută în a- fara partinității ; căci partinitatea le asigură tuturor creatorilor libertatea reală de a pătrunde în miezul realității, de a-i descifra sensurile cele mai profunde, permanențele e- moționale.Atașamentul deschis, o- biectiv, lucid și afectiv, partinitatea, deci, presupune libertatea creatorului de a aborda cele mai semnificative aspecte alo vieții, de a pune în valoare, în actul reflectării și al desăvîrșirii operei, întreaga sa capacitate creativă. Ca și tendința artei, partinitatea este imanentă operei, decurgînd din însăși natura cunoașterii artistice. îndrumarea literaturii și a artei de către partid, îndrumarea ideologică, constituie’ temelia înfloririi multiplelor ramuri și genuri ale creației artistice. Multitudinea si varietatea formelor artei se concretizează în unitafep. și fermitatea ideologiei marxiste. Deci, partinitatea și libertatea reală — realități pregnante ale vieții noastre culturale — creează climatul dezvoltării stilurilor și genurilor artei, creează atmosfera plină de emulație necesară afirmării viguroase a talentelor. Principiul spiritului de partid pune în valoare dominanta artei, u- manismul socialist care reclamă creatorilor cerința întruchipării aspectelor clocotitoare ale vieții, elogiul omului și al muncii, evocarea momentelor cruciale din istoria patriei. Partinitatea și umanismul socialist contribuie la dezvoltarea capacității creatoare a artistului, la înflorirea talentului, la posibilitățile sale nelimitate de a cuprinde epopeea puternicelor transformări social- istorice care au loc în socialism.

Estetica marxistă definește arta ca o formă a conștiinței sociale, menită să reflecte existenta u- mană prin intermediul u- nor imagini sensibile. Cum viata socială nu se poate raporta decît la om. rezultă că obiectul primordial al artei îl constituie omul, prezența sa în societate, în natură, omul ou universul său spiritual și emoțional.Nu este întîmpător faptul că arta, slujind cauza societății, sporește responsabilitatea artistului. Arta modelează caracterul uman și de aceea trebuie militat pentru consecvența ideologică și estetică a creației artistice. Doar o artă refractară influențelor străine de gîndirea noastră — gîndire bazată pe principiile fundamentale ale materialismului dialectic și istoric — poate aduce o contribuție nelimitată Ia configurarea spirituală a publicului, a consumatorului de artă convins să acționeze în spiritul dezideratelor și al imperativelor timpului său. De aici și semnificația deosebită pa care o dobîndește precizarea exprimată în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului privind îndatorirea tuturor celor ce desfășoară domeniul al culturii celor ce se temporanilor lor prin intermediul imaginilor artistice — de a-și aduce contribuția specifică „la mobilizarea activă a maselor la înfăptuirea programului partidului nostru de înflorire multilaterală a patriei, Ia dezvoltarea conștiinței socialiste $1 promovarea trăsăturilor politicomorale înaintate, specifice omului nou al societății socialiste".Arta constituie punctul de Intersecție ai diferitelor forme ale conștiinței sociale. Caracterul dominant al unui element sau al altuia se determină de către intențiile autorului întruchipate de operă, de izvoarele inspirației — și prin aceasta, realitatea transfigu- ■ de mesajul pe care-1 comunică artistul. Valoarea operei de artă, _ eficiența social-edu- cativă a acesteia stau în capacitatea autorului de a transmite idei și sentimente, atitudini și concepte menite să pună în valoare tendințele progresiste ale societății, acțio- nind prin aceasta asupra conștiinței și sensibilității umane.Tocmai de aceea, Tezele pentru cel de-al X-lea Congres al partidului dau , o înaltă apreciere rolului ce îi revine artistului în societatea noastră, subliniind eforturile pe care este chemat a le depune în înfăptuirea progresului social, tn procesul de reflectare a realității aflate într-o permanentă prefacere înnoitoare, în prospectarea zonelor de fertilă inspirație

mată „expres", ci consideră că eficienta asimilării, bucuria estetică pe care i-o produce opera sau suita imaginilor se fac simțite prin meditația și emoția degajate. Ideea și sentimentul. dozarea rațională a acestor elemente în o- pera de artă reprezintă continua preocupare a artistului pe parcursul întregului proces de creație. Mari poeți contemporani dau versurilor destinația dialogului siune cu opera de receptacul bleme ale cietății. Arta

de partinitate
Prof. dr. Ion TOBOȘARU
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Dar, ceea ce e încă și mai semnificativ, lucrările tinerilor cuprind, într-o măsură mai elocventă decît altădată, reprezentări ale vieții contemporane din România socialistă, fragmente ale unui peisaj' înnoi ilat necontenit de prezenta umană. Peisaje urbane, construite în ritmuri riguroase de planuri, ca Orașul de piatră al Mihaelei Nica sau Urbana lui Dimitrie Grigoraș, sau în linii de concentrare poetică, precum Brașovul lui Eftimie Modîlcă, priveliști calme, desenate clar, ca Strada din Miercurea Ciuc al lui Laszlo Imets, demonstrează virtuțile lirice pe care le cuprinde înfățișarea o- rașului modern. Dar mai a- les acele imagini în care se descifrează actul însuși al transformării peisajului, vastele șantiere de construcții, elanul muncitorilor își dovedesc, în cîteva opere, valorile emoționale, Dietrich Sayler, într-o lucrare creată în spiritul esteticii noului figurativ, Ion Chișu în Case la malul mării, e- laborate logic, sau T. Svințiu într-un Peisaj cu sonde ritmat cu un anume aplomb conferă acestei teme o autentică substanță poetică.Revenim adesea asupra unei probleme pe care, după cum se pare, unii tineri artiști nu o înțeleg încă în toate implicațiile ei majore : originalitatea. Nu e un paradox cel pe care, de la Lessing încoace, filozofia culturii îl repetă adesea : originalitatea și noutatea nu sînt ■ mărimi identice. Asistăm, uneori, la eforturi mult prea evidente nu atît pentru a dobîndi cu adevărat o expresie originală. în stare să afirme un talent a- devărat, cît pentru a nu semăna cu nimeni. Eforturi care duc, tn cele din urmă, opera de artă spre o viziune care, mai mult decît orice, nu seamănă cu a- ceea a artistului însuși.Așa se întîmplâ că artiști,, fără îndoială talentați, precum Dimitrie Guriță sau Gheorghe Firică, fac ca impresiile lor plastice (intitulate, de altminteri, într-un chip care sugerează vagul ințenției filozofice Zbor de noapte sau Evoluție) să devină simole pretexte, a- șezîndu-se în conul de umbră al expresionismului abstract. Sau Andrei Nagy să, rămînă prea mult tributar geometrismului cubist, rece și ostentativ. Sau Ilie Boca, descinzînd din expresionismul lui Ehsor și Kutter, să nu depășească grotescul. Sau Ciprian Radovan să nu izbutească încă, în pofida evidentei sale sensibilități coloristice, să se desprindă de influența unui impresionism abstract, nu întru totul adecvat, cred, talentului său. Pe de altă parte, u- nii artiști înzestrați, precum Vintilă Făcăianu, ar trebui, mi se pare, să mediteze la primejdiile auto- pastișării, ale unui impas spre care se îndreaptă arta lor, dacă nu i se adaugă un plus de gîndire robustă a- supra sensurilor majore ale creației.Expoziția tineretului este o expoziție a certitudinilor și a făgăduințelor. Unele din aceste făgăduințe, e adevărat, nu sînt intru totul împlinite. Dar, prin ceea ce cuprinde autentic, prin ceea ce mărturisește adeziunea Ia problematica vastă a omului de astăzi din patria noastră, această manifestare oferă un prilej de încredere în forța artistică a celei mai tinere români.

• Dragoste la Las Vegas: PATRIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ;
14.45 ; 17 ; 19 ; 21, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
O Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 21, GRĂDINA DOINA —
20,30.
o Comisarul X șl banda „Trei 
cîlni verzi" : REPUBLICA — 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, FA
VORIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ,
18.15 ; 20,30, STADIONUL DINA
MO — 20,30.
O Ultima tură : VICTORIA — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O La dolce vita : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, TOMIS — 9—
12.15 în continuare ; 16 ; 19,30, la 
grădină — 20,30.
o „Armata codobaturilor" din nou 
în luptă : LUMINA — 8,45—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10»
• Tarzan, omul junglei : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
VIITORUL — 15,30 ; 18,30.
O Apele primăverii : VIITORUL — 
20,30.
• Gustul mierli : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Primăvara ; 
Convergențe ; 
tornlcle ; Leul 
PURI NOI —
18.15 ; 20,45.
0 Noaptea generalilor (ambele se
rii) : FEROVIAR — 8,30—14 în con
tinuare ; 17,15 ; 20,15, EXCELSIOR
— 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA —
8.30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20, MODERN
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 19,30, FLAMURA
— 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15.
• Străin în casă : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
• Contemporanul tău : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Prințul negru : PROGRESUL —
15.30 ; 10, GRADINA BUZEȘTI —
20.30 ; GRĂDINA PROGRESUL 
PARC — 20,30.
• Călugărița șl comisarul : PRO
GRESUL — 20,30.
a Alexandru cel fericit : DACIA
— 8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ;
20,45, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 10,15 ; 20,30, GRĂDINA 
VITAN — 20,30.
• Neîmblînzita Angelica: BUCEGI
— 9; 11,15 13,30 ; 16; 18,15, la
grădină — 20,30, VOLGA — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Comedianțli (ambele serii) : 
NIREA — 15 ; 18, la grădină 
20,30.
a Lovitură puternică : LIRA
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
O Noaptea e făcută pentru... 
visa : FERENTARI — 15,30 ;
20.15.
• In umbra coltului : COTROCENI
— 15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Căsătorie pripită : COTRO
CENI — 20,30.
a Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Aruncați banca în aer : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
la grădină — 20,30.
a Am două mame șl 
MOȘILOR — 15,30 ; 13,
— 20,30.
• Nu vor fi divorțuri :
— 15,30 ; 18 ; 20,15,
a Winnetou (seria a IH-a) : MUN
CA — 10.
a Ziaristul (ambele serii) : MUN
CA — 16 ; 19.
• A trăi pentru a trăi : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Operațiunea „Belgrad",: ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 17,30 ;
19.15, la grădină — 20,30.
9 Paradisul îndrăgostlțllor ;
TAN — 15,30 ; 18.
a încotro, omule ? : RAHOVA 
16.
0 Profesioniștii : GRĂDINA RA
HOVA — 20,30.
a Prințesa tristă : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
e Tarzan, omul maimuță t CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

Retorte șl giganți ; 
Mexico ’88 ; Sta- 
șl șoricelul : TIM- 
9,15 ; 12,45 ; 15,30 ;
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specific epocii pe care o reflectă. Referindu-se la caracteru) activ al artei, la virtuțile teatrului care produce o satisfacție instructivă și mobilizatoare totodată, Brecht menționa : „Teatrul nostru trebuie să suscite freamătul înțelegerii și să-i obișnuiască pe oameni cu satisfacția de a schimba realitatea. Publicul nostru nu trebuie să

învețe numai cum a fost eliberat Prometeu. el trebuie să fie și antrenat în plăcerea de a-1 elibera Trebuie învățat să simtă, în teatrul nostru. întreaga satisfacție și deplina plăcere pe care le trăiesc inventatorul și descoperitorul, întregul triumf al eliberatorului".Transfigurarea realității în opera de artă urmărește o finalitate precisă. Omul, cel căruia îi este destinată opera de artă, nu se așteaptă însă ca imaginile alcătuitoare ale ac.esteia să-1 convingă prin teza expri-

generații de artiști
trăsătură expansiunii ce a țărilor capitaliste în perioada postbelică o reprezintă inegalitatea dezvoltării, proprie celor mai diverse domenii ale activității u- mane, de la producția și circulația de valori materiale la cercetarea științifică.în lucrarea „Decalaje în Occident", recent apărută în Editura Științifică, dr. Gheorghe BADRUS își propune să contribuie la elucidarea conținutului actual și a mecanismului complex al acțiunii legii economice care guvernează această dezvoltare inegală a țărilor lumii capitaliste, să dezvăluie profundele ei implicații social-economice.Se remarcă enunțarea unor categorii noi, gruparea originală, realizată din diverse unghiuri de vedere, a categoriilor economice și a contradicțiilor actuale capitalismului, sugerînd soluții de sistematizare și indicatori în scară ce pot fi folosiți în cercetarea diferitelor laturi ale sistemului capitalist mondial. Concluziile referitoare la conținutul actual și sfera de cuprindere a legii dezvoltării inegale a țărilor capitaliste au meritul de a circumscrie cadrul metodologic adecvat, propice unor investigații fructuoase în a- cest domeniu. Dezvoltarea economică și politică inegală a țărilor capitaliste are loc — subliniază autorul — cu intermitențe, nu este continuu ascendentă, ci se desfășoară cu pauze, cu abateri bruște în sus și în jos ; ea trebuie dedusă din compararea unor indicatori

ale

arzînd de ten- marele public, artă devine un al marilor pro- natiunii si so- trebuie să

?articipe la viața cetătii. n lirica noastră, alături de Geo Bogza, Miron Radu Paraschivescu, Eugen Je- beleanu, Mihai Beniuc, nume de poeți tineri se impun din ce în ce mai mult. De la Nichita Stănescu sau Adrian Păunescu pînă la Ana Blandiana, Grigore Hagiu ori Ion Gheorghe, fiorul emoției întîlnește a- deseori evenimentul con-

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Photo-Finish — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 1 
nașe" (la grădina Boema) : Femei, 
femei, femei — 20.
• Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala teatrului „C. I. Nottara") : 
Perlnlța mea — 19.

complecși, cum sint indicatorii de nivel, de potențial, cei de dinamică ; acțiunea legii ca atare trebuie privită distinct, pe cele două grupuri de țări : dezvoltate și slab dezvoltate.In lucrare sint reliefați factorii care au influențat acțiunea legii dezvoltării i- negale după cel de-al doilea război mondial și care au imprimat acestei dezvoltări trăsături noi. Reține aten-

?!

Limba franceză (reluare). 10,25 — Ce-ațl 
ciori să revedețl ? A 12-a noapte de W. Shakespeare. 
Interpretează colectivul Teatrului „Matei Mlllo- din 
Timișoara. Regla Marieta Sadova. 12,40 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,40 — Buletin de știri. 17,45 
— Lumea copiilor. Cei trei mușchetari (I). Prezintă 
Teatrul de păpuși din Brașov. 18,00 — Imagini estivale. 
Cu tinerii noștri telespectatori pe stadioane și la 
ștranduri. 18,15 — Pentru școlari. „Un ierbar... nemai
văzut 1“ 18,45 — Tribuna economică. Competența Co
mitetelor de direcție. Redactori : Ciprlan Enache, Ionel 
Cristea. 19,15— Muzică și jocuri populare în interpre
tarea formațiilor artistice de amatori ale Casei de 
Cultură a sindicatelor din Bacău. Transmisiune în 
direct. 19,30 — Telejurnalul de seară. • Buletin meteo
rologic. 20,00 — Tele-cinemateca. Jesse James-Brigan- 
dul. Jesse James a existat în realitate. Haiduc din 
spița Iul Robin Hood, el a apărat drepturile micilor 
fermieri. Rolul titular este Interpretat de Tyrone 
Power, secundat de Henry Fonda în rolul lui Frank 
James. 21,50 — Reflector. 22,05 — Convorbiri literare. 
• Critica șl funcțiile el estetice șl sociale. Reportaj- 
anchetă. Vor fi invitați să-și spună părerea scriitorii 
Eugen Barbu, Nina Cassian, Dan Laurențiu, precum și 
numeroși cititori. • Documentar literar : Memoria 
caselor clujene (Lucian Blaga șl Emil Isac). • Cărți 
și autori. 22,45 — Telejurnalul de noapte și buletinul 
meteorologic. 23,00 — Publicitate. 23,05 — Dialog cu 
telespectatorii. 23,20 — închiderea emisiunii.

temporan, poezia sfîrșind prin a fi o meditație despre actualitate,. Cele mai semnificative .creații ale liricii noastre contemporane demonstrează că poezia nu poate abdica de la prestigiul rațiunii, că poezia nu se poate abstrage din tumultul existentei. Regresul într-un subconștient străin de evoluția și fră- mîntările umanității nu ar sfîrși decît printr-un eșec, printr-o singură ruptură de marele public. Iraționalismul e o atitudine de neconceput în acest secol care poate fi definit tocmai prin strălucitele mărturii aduse de rațiune în slujba unei umanități a- vidă de cunoștințe si teluri luminoase. Arta nu-și poate permite să facă figură de „exemplar primitiv" într-o posibilă comparație a manifestărilor u- mane din epoca noastră.Vorbind despre funcția cognitivă și educativă a artei, nu ignorăm, desigur, funcția sa estetică. In ultimă instanță, funcția cognitivă cît și cea educativă se constituie tocmai prin valorile celei estetice. Funcția estetică a artei, evident, nu se consolidează numai în mijloacele expresiei artistice, ci acționează cu aceeași intensitate si în aria conținutului. Autorul detectează acele elemente esențiale ale vieții care posedă încărcătura emoțională, menită să contribuie mai eficient la sporul cognitiv și educativ al creației artistice. Substanța estetică, virtutea funcției estetice se concretizează în conținutul și în forma operei. în particularitățile sale, în stabilirea temei și proiectarea aces- unui anu- realizarea
Un deosebit interes prezintă ierarhia principalelor țări capitaliste construită în lucrare pe baza unei multitudini de indici și indicatori, cum șînt: ponderea țărilor capitaliste dezvoltate în producția industrială, valoarea producției industriale totale pe locuitor, ritmul mediu anual, sporul anual al producției industriale etc., precum și alți indicatori de structură,

modo“ din statistici, ci prelucrate pe baza unei selectări și grupări prealabile, prin transformarea acestora în date, comparabile — ceea ce contribuie, desigur, la sporirea forței lor de expresie. De altfel, datele statistice folosite nu se referă doar la aspecte cantitative, ci cuprind evaluări calitative, care indică stări de fapt și, mai ales, schițează perspective. Proce-
GHEORGHE BADRUS

Decalaje in Occident"
note de lector

ția ideea diversității acestor factori : economici, sociali, politici, tehnico-știin- țifici, a forței lor diferite de influențare în timp și spațiu. Tocmai datorită marii lor eterogenități și modului lor specific de influențare asupra dezvoltării inegale, autorul nu a putut extinde analiza in direcția relevării raportului cauză-efect pentru fiecare dintre ei. Credem că o grupare a factorilor respectivi după criterii unitare ar fi permis o asemenea analiză într-o formă concentrată.

Conf. univ.
dr. A. D. ALBU

referitori la investiții, cercetarea științifică, comer- . țul internațional, exportul de capital. în legătură cu utilizarea datelor — cifrice și faptice — deosebit de abundente în această parte a lucrării, menționăm faptul că acestea nu au fost preluate „groso-

dînd astfel, autorul și-a pregătit terenul pentru a formula generalizări teoretice. Dintre acestea a- mintim : reliefarea principalelor modificări structurale survenite în industria țărilor capitaliste ca urmare a revoluției tehnice- științifice — creșterea mai rapidă a ramurilor prelucrătoare decît a celor extractive; creșterea considerabilă a greutății specifice a industriei constructoare de mașini în ansamblul industriei prelucrătoare și al întregii industrii ; mutații esențiale înăuntrul indus-

triei constructoare de mașini ; creșterea impetuoasă a industriei chimice, care prin ritmul său devansează în toate țările dezvoltate celelalte ramuri ale industriei ș.a. Concluzii interesante sînt desprinse în lucrare și privitor la raporturile dintre acumulare și creștere, trăsăturile distinctive ale comerțului mondial etc. Autorul demonstrează • inconsistența teoriilor unor economiști burghezi, potrivit cărora pe măsură ce o țară devine mai industrializată si își dezvoltă forțele de producție, ea și-ar încetini inevitabil ritmul de creștere a producției. fiind condamnată să înregistreze o curbă descendentă ; netemeinicia teoriilor keynesis- te și neokeynesiste, după care alocarea unei cote părți sporite cheltuielilor neproductjve ar reprezenta cheia asigurării echilibrului și creșterii economice etc.Dintre generalizările teoretice făcute de autor am dori să facem referiri speciale la cele din canitolul intitulat „Tehnological gap": tactica „integrării" sau menținerea suveranității ? Astfel, el consideră că lichidarea unor disparități tehnico-economice și organizatorice existente între țări nu se poate realiza pe calea integrării, a federalizării, ci în condițiile menținerii si consolidării suveranității : în carte este expusă părerea — , pe care o considerăm justă — că decalajul dintre S.U.A. și Europa occidentală nu este atît de ordin tehnologic, cît, mai ales, de

O O O Oordin organizatoric (management). în ce privește problema decalajelor — tehnologice și organizatorice — considerăm că apelul autorului la mai multe date si elemente concrete ar fi întregit imaginea acestora, ar fi întărit convingerea cititorului despre importanta covîrși- toare pe care o are managementul pentru producția modernă.în lucrarea de care ne o- cupăm, ampla tratare a inegalității economice si sociale nu este privită ca un scop în sine. Dimpotrivă, de pe poziții militante, autorul lucrării dezvăluie cu vigoare contradicțiile economice, sociale si politice Pe care le generează dezvoltarea inegală în cadrul sistemului capitalist mondial. Modificările raporturilor de forțe dintre principalele țări capitaliste, alternanța tendințelor de unitate si luptă dintre monopoluri pe plan mondial, contradicțiile interimperia- .liste, ca și celelalte implicații ale dezvoltării inegale a acestor țări — conchide autorul — șubrezesc stabilitatea și foi’ța sistemului mondial capitalist în epoca actuală, deschid noi perspective luptei revoluționare.Prin actualitatea problematicii abordate, prin nivelul științific ridicat, ca și prin accesibilitatea sa, lucrarea oferă unui cerc larg de cititori material bogat de reflecții asupra cîtorva din aspectele fundamentale ale economiei capitaliste și ale lumii contemporane în ansamblu.
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OMUL FAȚĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...
Un mic eveniment care a trecut aproape neobservat, m-a făcut să mă gîndeso la o competiție de un gen aparte : competiția inteligenței. Mai puțin spectaculoasă. desigur, decît competiția sportivă, mai modestă, mai tăcută, desfășurată fără public și, adeseori, fără publicitate (inexplicabilă inerție a civilizației moderne în care publicitatea dovedește atîta mobilitate și gălăgioasă îndrăzneală), întrecerea minților devine totuși, pe zi ce trece, o competiție caracteristică a epocii noastre.Gîndiți-vă la consecințele uluitoare ale competiției dintre ,Vlaicu și ceilalți pionieri ai a- viației 1 Și totuși, acea perioadă glorioasă pare arhaică azi, în lumina științei moderne care/se dezvoltă nu într-un ritm constant ci cu o accelerație din ce în ce mai rapidă, ceea ce îl determina pe savantul atomist Robert Oppenheimer să afirme : „Am făcut mai multe progrese în 40 de ani decît în 40 de secole. Nouă zecimi din savanții pe care i-a dat la iveală umanitatea de la începuturile ei sînt azi în viață. Ca urmare, 99 la sută din cunoștințele noastre se datorează unor oameni care trăiesc încă..."Cifrele par de necrezut ! Dar, în definitiv, de necrezut pare și iminenta debarcare a omului în Lună după numai doisprezece ani de la lansarea primului sputnic. Utopii, visuri, proiecte cutezătoare se realizează mai repede decît s-ar fi putut bănui în urmă cu cîteva decenii. în concluzie, trebuie să ne pregătim pentru a pătrunde în acest univers al științei din ce în ce mai dens, din ce în ce mai complex, din ce în ce mai inedit prin continuele descoperiri care ne solicită atenția, puterea de înțelegere, capacitatea de asimilare și de creație.Cînd începe această pregătire ?Am văzut nu de mult o expoziție surprinzătoare, pentru tă în ea jocul se împletea cu creația, ingeniozitatea cu naivitatea, formulele'învățate în școală cu un spirit practic ieșit din comun. Era o expoziție care selecta cele mai interesante lucrări prezentate de pionieri la concursul „Miniteh- nicus" inițiat de revista „Cutezătorii". In fantezia fără margini a copiilor r-3 savonieră devenise carcasa unui a- parat de radio cu tranzistori, iar citronada, banala citronadă, juca rolul de... rezistență într-un aparat de transformat tensiunea electrică. Automobile și vaporașe teleghidate, motoare miniaturizate, avioane cu reac- ție, rachete de mărimea unui creion — un adevărat univers al tehnicii contemporane redus la dimensiuni liliputane, la dimensiunile jocului și ale copilăriei. Dar, dincolo de aceste dimensiuni se ghicea gîndirea, forța inteligenței în acțiune, dorința și capacitatea de creație a unor copii care nu depășesc vîrsta de 15.ani. Cu alte cuvinte, germenii prețioși ai pasiunii și ai vocației pentru știință și tehnică.Cum alimentăm, cum dezvoltăm a- cești germeni la vîrstele mai mari ? Pentru elevii școlilor profesionale e- xistă Olimpiadele pe meserii, pentru elevii liceelor Olimpiade de fizică, chimie, matethatică, literatură etc. întreceri largi, cuprinzind anual zeci și zeci de mii de tineri, circumscrise în aria largă și fertilă a educației comuniste, olimpiadele dezvăluie pre-

Vuia,

ocupări și Înclinații spre tehnică și știință, încurajează și confirmă speranțe, propulsează adolescenții spre traiectoriile lor viitoare de maiștri, ingineri, cercetători, profesori.De altfel, micul eveniment amintit la începutul acestor rînduri s-a petrecut în urmă cu cîteva zile, cînd un grup de tineri s-a întors de la Brno, unde a avut loc Olimpiada internațională de fizică. Palmaresul lor este s-au miu III, și o mențiune. Premianții sînt notabil : cei cinci participant! întors cu un premiu I, un pre-absolvenți ai liceelor, sînt la

țiale ale unor adolescenți abia desprinși din magma incertă a copilăriei, revine în discuție ca un personaj esențial în înțelegerea acestei e- voluții. La elogiul profesorului său, Sorin Mancaș adaugă ceea ce numește „o inițiativă bună" : înființarea claselor speciale de fizică, cuprinzînd elevi dotați pentru această disciplinăAșadar, certitudinea valorii lor se împletește cu conștiința că această valoare este produsul, rezultatul n- nor eforturi convergente, al unor con- • diții sociale largi, oferite cu generozitate tineretului de către orînduirca

COMPETIȚIA
9

INTELIGENTE
9

vîrsta de 18—19 ani, vîrsta tuturor posibilităților. Mi s-a părut interesant ca la acest început de drum să le cunosc preocupările, gîndurile, aspirațiile.Aflați la pragul dintre adolescență și tinerețe, pistă. de decolare spre cele mai înalte visuri și realizări, „olimpicii" fizicii îmi vorbesc cu o certitudine calmă, definitivă, irevocabilă, despre viitorul lor. Petre Dan, absolvent al liceului „Nicolae Băl- cescu" din București, (premiul I la Brno), va fi inginer-fizician, specialist în circuite integrate și semiconductors s Sorin Mancaș, absolvent al liceului „Emil Racoviță" din Iași, (premiul III), va deveni cercetător în domeniul fizicii atomice sau al fizicii solidului — amîndouă fiind domenii cu o „rapidă aplicabilitate", după cum se exprimă el.De unde provine această profundă certitudine ? Din conștiința valorii lor, desigur, dar și din acel sentiment că viitorul lor sub raport profesional se suprapune, coincide cu viitorul dinamic asigurat științei și tehnicii românești. împlinirea destinelor lor — aflată sub auspiciile unei societăți profund interesate în creșterea și promovarea valorilor — nu depinde decît de forța, voința și talentul lor intrate în competiție doar cu voința și talentul celor ce aspiră la aceleași înalte piscuri ale realizării și nicidecum, în competiția inegală, presărată cu obstacole și piedici arbitrare în care s-au văzut aruncați (și adeseori învinși 1) atîția tineri talentați din generațiile anterioare.La această certitudine se adaugă, aparent paradoxal, modestia.— Succesul la Olimpiadă se datorează în mare măsură profesoarei mele de fizică, ține să sublinieze Petre Dan.Profesorul, omul care a știut să deschidă ferestre largi spre orizonturile cunoașterii, omul care a detectat cu antene sensibile 'nclinațiile poten-
POȘTA
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Epilog la „Codul discuției"în „Poșta paginii" din 11 iunie 

a.c. au fost inserate unele opinii 
privind „codul discuției", prilejuite 
de o intervenție (în afara normelor 
de civilizație unanim recunoscute) a cititorului Grigore Lisnic Padura
ru. Ulterior, am primit numeroase 
scrisori vădind interesul cititorilor 
față de problema pusă în discuție, 
care depășește cazul în speță.Am luat cunoștință prin ziar de felul inuman în care proprietarul Spiru Prossi persecută o bătrînă chiriașă fără apărare, ca s-o silească a evacua o cameră. Nu am scris nimănui despre părerea mea, poate și pentru că eram sigur eă vor scrie mulți alții. Mi-au plăcut apoi cuvintele de mustrare omenească prin care cititorul Traian Pop, din comuna Feldru, îl chema la ordine pe persecutor. Spunea ceea ce gîndesc și eu. Ani citit apoi cu uimire un răspuns prin care, sub semnătura Grigore Lisnic Păduraru, profesorului Pop i se cere socoteală pentru faptul că a îndrăznit să-și exprime părerea.Această ultimă scrisoare a umplut paharul. M-am hotărît să scriu și eu. Cereți-mi și mie socoteală, concetă- țene Gr. Lisnic Păduraru, pentru că si pe mine mă revoltă atitudinea criticată în coloanele ziarului 1 Aveți însă de cerut socoteală unui număr măricel de persoane, pentru că sîntem în această țară multe milioane de oameni, adulți și responsabili, pe care ne revoltă comportări neome- neșțj, în genul aceleia supuse discuției 1Mă adresez direct dumneavoastră și vă întreb :— De ce v-a Indignat atitudinea unui om obiectiv și de bună credință, ca profesorul Pop, care n-avea nici un interes propriu de apărat în această discuție — și cum de nu v-a

pe un ton calm și j.«<pderat. Se plînge că a primit mai multe scrisori de acuzare acasă, mâ informează că le-a trimis redacției dumneavoastră și îmi trimite și mie una, de la un maistru, scrisoare care îi este net defavorabilă.Am primit și copia unei anonime care îl acuză pe L.P.G. de lucruri u- rîte ; nu știu cît de adevărate sînt, dar faptul că n-a ascuns părerile care-1 dezaprobă indică totuși o oarecare tărie, spune ceva. M-am convins că discuția are un cod !

noastră — așa cum spicul de grîu este rodul pămintului, al soarelui, al miinilor celui ce seamănă și culege.O.nuanță profundă, inedită, a modestiei, descopăr în observația pe care o face Victor Bîrsan, absolvent al aceluiași liceu „N. Bălcescu" (dublu omagiu adus profesoarei de fizică Georgeta Nicoîov !) relevat, de asemenea, la Olimpiada de la Brno— Actualele olimpiade au un caracter mai mult sau mai puțin școlăresc. S-ar cuveni ca ele să fie urmate de un concurs de grad superior, care să solicite mai mult pregătirea și capacitatea noastră.Se allă aici, desigur, ceva ritul etic al competiției. O nemulțumirii. Nemulțumire mai atunci cînd ești învins tunci, mai ales atunci, cînd frunte laurii victoriei. Pentru’ că nici o victorie nu e prea mare în aria infinită a inteligenței omenești, nici o victorie nu poate fi definitivă, absolută.Tocmai de aceea, într-o epocă tn care competiția inteligenței nu cunoaște răgaz, sîntem datori, în sensul cel mai profund social al a- cestui cuvînt, datori față de prezent dar și față de viitor, să facem totul pentru ca flacăra pasiunii pentru știință și tehnică să devină mai puternică, mai strălucitoare. Faptele relatate pînă aici sînt concludente. Și totuși, am întîlnit elevi de liceu care vorbeau cu o ușoară nostalgie despre virsta pionieratului. De ce ? Pentru că la acea vîrsta dispuneau de Casele pionierilor, de laboratoarele și cercurile tehnice care funcționează în aceste instituții. Mai tîrziu, în licee, tocmai cînd vocația și aptitudinile se descoperă și se dezvoltă, elevii nu găsesc totdeauna cadrul unei activități extra-școlare cu caracter științific și tehnic, cadrul u- nei munci autonome de cercetare și creație. Amintitele olimpiade pot a- coperi această lacună ? •— în actuala lor formulă olimpiadele au un accentuat caracter teoretic, consideră acad, Nicolae Teodorescu. Ele nu pot înlocui, deci, activitatea practică, creatoare, desfășurată în laboratoare și ateliere. Noi avem, de altfel, o tradiție care ar putea fi reluată : Casa Școalelor. Mi-amintesc că încă la vîrsta de 13 ani am reușit să pătrund acolo, dus de un profesor de științe naturale. Ce oferea acea instituție ? în primul rînd, o biblioteca mai bogată și mai diversă decît orice bibliotecă de liceu ; în al doilea rînd, laboratoare de fizică și chimie, de naturale, cabinete de istorie și geografie și, mai ales, cîțiva profesori pasionați care se dedicau pregătirii elevilor talentați, descoperirii și dezvoltării unor aptitudini și vocații la vîrstele cele mai fragede. Avem suficiente condiții pentru a relua această tradiție, întrucît depistarea și încurajarea talentelor cenței a a epocii să spun lor, sau, mai exact, o Casă a Științei, ar fi o investiție rentabilă. în primul rînd, pentru că ar facilita o-

din spi- etică a nu nuci și a- porți pe că .

rientarea profesională a adolescenților, apoi pentru că le-ar dezvolta curiozitatea științifică, spiritul de cercetare și de creație, stimulînd, pregătind, grăbind apariția unor viitori savanți.— Subliniați, deci, ideea răspunderii față de talentele tehnice și științifice. E numai o răspundere a școlii ?— In primul rînd. Pentru că aici, în școală, se dezvăluie, înmuguresc semnele dinții ale talentului, profesorul fiind omul care sesizează și încurajează însușirile deosebite. Dar, un rol important revine părinților, de înțelegerea și efortul cărora depinde în.mare măsură evoluția și realizarea unor tineri talentați. Apoi, tinerele talente se bucură din ce în ce mai mult de atenția și sprijinul societății, care este direct interesată de realizarea lor ca valoroși specialiști în domeniul științei și tehnicii, domenii de o însemnătate vitală în dezvoltarea multilaterală a societății.Construim, așadar, o, lume în care inteligența și competența, transfigurate în idei îndrăznețe, novatoare, materializate în noi aparate și mecanisme moderne, vor ridica omul, pe treptele tot mai înalte ale progresului și civilizației. Care vor fi trăsăturile acestui om — omul viitoarelor decenii ? Se vorbește adesea despre așa-numitul homo telinicus, omul tehnician, familiarizat pe deplin cu universul înțesat de instalații și mașinării al epocii noastre. Acest tip de om reprezintă o necesitate obiectivă. El este creatorul, demiurgul complexului univers tehnico-științi- fic care ne înconjoară. Păstrîndu-și, și mai ales, îmbogățindu-și neîntrerupt calitatea de creator, „homo teh- nicus" își păstrează și își îmbogățește toate calitățile sale fundamental u- mane, fiind ferit, astfel, de „tehnicizare" — în sensul peiorativ al cuvîn- tului — de veștejirea sensibilității, de restrîngerea ariei personalității sale.Tinerii „olimpici" care mj-au sugerat ideea acestor rînduri ilustrează pe deplin adevărul observațiilor de mai sus, dovedind încă o dată că pasiunea pentru știință și tehnică se împletește cu preocupări și însușiri din lumea, aparent opusă, a spiritului, a artelor.— Aș dori să găsesc în facultate cîțiva amatori de muzică instrumentală cu care să alcătuiesc un quartet, un quartet al „rezervelor’, îmi spune Petre Dan, premiantul de la Brno.— De ce al rezervelor ?— Pentru că acum sînt singurul tînăr într-un quartet de oameni mai în vîrsta. E de datoria mea să continui tradiția.Aflu astfel că tînărul fizician a urmat timp de opt ani școala de muzică, făcînd studii de vioară și compoziție, după care s-a lăsat atras de partitura la fel de frumoasă a științelor moderne. Colegul său din Iași, Sorin Mancaș. vrăjit nesemne de faima Copoului, de umbra maiestuoasă a lui Eminescu, se mărturisește într-un tîrziu, cu timiditate, stăpînit de muza poeziei. Legile stricte ale mecanicii, lumea infinită a particulelor elementare se întîlnesc, deci, cu legile armoniei, cu universul infinit al sensibilității și poeziei, alcătuind din zeci și sute de fațete, personalitatea bogată a acestor viitori oameni ai științei și tehnicii, pregătiți să creeze dar să se și bucure de creația lor. Pentru că societatea în mijlocul căreia se dezvoltă ei și întreaga lor curajează și aspirații.Directivele al partidului lului științei ții economice și sociale, ne spune acad. N. Teodorescu. Sub ochii noștri se desfășoară un proces de intelec- tualizare a tuturor formelor de muncă. De aceea, în fața acestor tineri se deschide un orizont larg, mai larg ca oricînd, orizontul unei societăți dinamice, în plină înflorire, care angrenează toate talentele, toate energiile creatoare în procesul de dezvoltare multilaterală a țârii.Iată încă un motiv pentru a stimula din plin competiția inteligenței în care se selectează valorile autentice, competiție în care concurenții își propun țeluri majore, nu de o zi sau de un an, ci de o viață. în- trucît, în epoca noastră de complexă dezvoltare a științei și tehnicii. întrecerea minților este un fenomen continuu, o lege a împlinirii fiecărei personalități în parte și a progresului întregii societăți.
Paul D1ACONESCU

generație cultivă, în- răsplătește asemeneaCongresului al X-lea subliniază creșterea ro- în toate domeniile vie-

indignat comportarea proprietarului cu pricina ? Ce fel de om sîntețidumneavoastră ? mă întreb. Pe criterii vă întemeiați judecățile ? ce
Adrian ȘTEFĂNESCU 
str. Brăilei, Bloc B 3, GalațiAm citit cele scrise în paginile ziarului „Scînteia" din 11 iunie a.c. și am reținut multe învățăminte ; îmi însușesc în mod special stilul, tonul și nivelul criticii ce mi-ați făcut-o și vă mulțumesc.Vă remit o scrisoare pe care am mai primit-o ; vă voi trimite orice alt material primit de mine în unicul scop de a nu stînjeni în nici un fel exprimarea opiniilor — chiar atunci cînd îmi sînt defavorabile.

Grigore Lisnic PĂDURARU 
str. Șura Mare î B, BucureștiAm primit iar o scrisoare de la Lisnic P. Grigore, dar de data aceasta

Prof. Traian POP
comuna Feldru, Bistrița-NăsăudNota redacției. Am primit și noi multe scrisori aspre la adresa lui Gr. Lisnic Păduraru, între altele și originalul anonimei la care se referă prof. Pop.Refuzăm să dăm curs acestei anonime, și iată de ce:Gr. Lisnic Păduraru, exprimînd o părere nejustă, făcînd aluzii nedemne la adresa profesorului Pop, a a- vut totuși curajul răspunderii, a semnat citeț, cu numele său adevărat) chiar dacă opiniile lui erau greșite, a avut curajul de a și le susține. Cînd a fost contrazis — iar unele scrisori erau extrem de usturătoare — deși mesajele i-au parvenit direct, a avut tăria de a le trimite redacției sau preopinentului său.Din umbră, un anonim îi inventariază viața personală și afirmă că „publicînd cele scrise de Gr. L. P. i-ați acordat o considerație pe care nu o merita, și era mai bine dacă rămînea în anonimat". Socotind probabil că nici dînsul nu merită considerație, autorul scrisorii rămîne el însuși în anonimat. Scrisoarea este semnată „un cetățean onest" și — culmea 1 — poartă următorul post scripturn : „Din cele de mai sus, se poate face portretul moral al omului care face pe moralistul". Anonimul, probabil, nu și-a dat seama că ironia se întoarce împotriva lui însuși. Face morală altora, dar nici măcar nu semnează !Mulțumim tuturor celorlalți cititori care ne-au scris în acest caz. Sperăm că sînt de acord cu ’ 'ce greșeala a fost recunoscută, nu are rost să înșirăm toate mustrările, fie ele meritate.Un lucru e sigur : respectînd „codul discuției", cei doi preopinenți și-au apropiat pozițiile. Din păcate, după cum ne scrie conferențiarul Li- viu Solomon, din același imobil cu doctorul Prossi, discuția n-a avut însă nici un efect asupra acestuia, care continuă să-și asuprească vjetima. în cadrul conviețuirii într-un apartament există căi multiple de a face cuiva „mizerii ; nu există însă silnicie căreia legea să nu-i poată găsi leacul, pină la urmă.

noi că, devreme

falsei compasiuniCompasiunea — una dintre cele mai nobile trăsături ale ființei. Capacitatea de a suferi atunci cînd un alt om suferă, de a face din grijile sale propriile tale griji a fost și este un semn distinctiv al omului adevărat, al omului in care valorile etice ale societății au rodit. Marele scriitor american Faulkner a spus o dată că „omul este om fiindcă este capabil de compasiune".Dar — ca de altfel a- proape orice altă trăsătură pozitivă — compasiunea se cuvine a avea și oarecare limite. Sîntem aduși constatăm acest lucru unele fapte pe care ni oferă viața de fiecare Limitele compasiunii ni arată judecata, ni le arată normele sociale, propria noastră experiență de viață, însă nu conflictului dintre compasiune și rațiune îi dedicăm aceste rînduri ci falsei compasiuni, milei fără obiect, pomenii cu sentimente. Ne gîndirn la cei care se arată „miloși" doar pentru că ei personal nu pierd nimic, pentru că nici un interes, cît de mic, nu le este știrbit ; despre cei care dăruiesc bani falși știind că sînt falși, despre cei care sînt miloși „așa", fără vreun motiv; despre milă, ca derivat al lipsei de responsabilitate.O întîmplare recentă — un „caz-limită“, cum spune — ne-a sugerat rîn- durile de față.La 23 septembrie 1968, în timp ce soțul ei dormea, Maria Cristea, din comuna Iordăcheanu, județul Fra- hova, a aruncat un lighean eu benzină aprinsă, asupra bărbatului. Victima, Nicolae Cristea, cu arsuri grave, a mai trăit cîteva zile la spital, decedînd în ziua de 2 octombrie 1568. Ancheta întreprinsă de procuratură a stabilit împrejurările în care s-a petrecut crima. Vinovăția Măriei Cristea nu lasă nici un dubiu : omucidere cu premeditare.Iat-o, de altminteri, pe ea însăși relatînd cum s-au petrecut lucrurile :„Cînd a venit fetita mea de la școală, i-am spus să se ducă să se jeace. că tăticul doarme. (Urmează apoi descrierea ' .săvîrșit cu sînge rece — n.n.). Sînt vinovată de fapta comisă și îmi pare rău de fetița noastră, care va rămîne fără părinți"....Nicolae Cristea a murit după 10 zile de chinuri îngrozitoare.La rădăcina acestei fioroase crime stă o sordidă

să de le zi. le

se

omorului,

Istorie de adulter, o viață conjugală incalificabilă. Dar nu ne propunem, aici, să analizăm cauzele în- tîmplării. O comisie medicală de specialiști a stabilit că făptașa sănătoasă și de faptele sale....S-ar părea crimei este responsabilăcă nimic nu mai poate urma acestei recunoașteri. căreia cedaseră probele, țiile martorilor Numai că, în ciuda elemente stabilite cu limpezime, în ciuda recunoașterii fără echivoc, a inculpatei. după un timp de la comiterea crimei, pe adresa
îi pre- depozi- ocuiari. acestor

— Credeți că e nevinovată Maria Cristea ?Răspunsul are ne stupefieze :— Cum să fie vată, dacă a crimă ’ 1 (Mirare din partea interlocutoarei).— Atunci cum de ați semnat o petiție în care cereați, împreună cu alți 59 de consăteni, punerea ei în libertate ?— A venit Gh. Matache, tatăl ei, la mine, și-am semnat și cu, ca alții, să-i ușureze pedeapsa, să-i mai scadă.— Ce pedeapsă să-i scadă, de vreme ce în scri-
ancheta socială

unor foruri centrale au pornit din comuna Iordă- cheanu două scrisori, în care situația era prezentată într-o versiune absolut diferită.Prima scrisoare afirmă și cere următoarele (nu ne propunem să facem corecturi stilistice) :„Cristea Nicolae a vrut să dea foc la anumite o- oiecte din casă și s-a a- prins singur. Soția lui. vă- zlnd aceasta, a fugit, ți- pînd spre salvarea lui. unde a fost salvat de vecini și dus Ia spital unde și-a dat sfîrșitul. Această femeie este arestată nevinovată și cerem cu toții să dispuneți libertatea Măriei .Cristea".A doua insistă în aceeași manieră. Cei care susțin „cu toții" și-au pus și semnăturile pe verso : 60 la număr.Am cercetat dosarul; am luat notă de mărturisirea făptașei. Lucrurile erau limpezi : a ucis cu premeditare. Și .atunci ? Ce e cu aceste scrisori ? Ce e cu cei șaizeci de semnatari ?Am plecat în comuna Iordăcheanu să discutăm cu cîtiva dintre el.Pentru că ne reținuse a- tenția îndeosebi semnătura Măriei Bucur. însoțită de recomandarea „asistentă medicală", ne-am îndreptat în primul rînd spre dispensar. Am aflat că este, de fapt, soră „în curs de calificare". Dar. în sfîrșit...— Ați fost martoră crimă ?— Nu. Eu locuiesc în tul Valea Cucului, iarzul s-a petrecut în celălalt sat, Ia Plavia. Am aflat și eu după aceea.
lasa- ea-

darul sănevino- făcut o evidentă

soare se afirmă că Maria Cristea nu e vinovată ?— N-am citit hirtia a- ceea. Așa spunea ? Că e nevinovată ? Atunci... am făcut o prostie mare sem- nînd. Nu mi-am dat seama de importanta semnăturii.Discutăm și cu Gh. Ma- tache, tatăl celei care a săvîrșit crima. Nu ascunde că el este acela care a strîns semnăturile și a expediat cele două scrisori : „De necăjit, la zăpăceală, omul mai De scris scrie, da’ zuți ? Nu spună ce-a (Crima a avut loc în satul Plavia, la 4—5 km. de Valea Cucului, unde domiciliază semnatarii — n.n.). Lumea l-a știut de om rău pe mort și a zis să-i ușureze ăsteia, pacostii, pedeapsa. Noi am scris, da’ ce, vă luați după noi ?“Inconștiența ni se pare a întrece orice limite. Ultima frază închide în ea o confuzie etică greu de imaginat. însuși petiționarul ne recomandă să nu-i * luăm în seamă petilia... Și cei 60 de „miloși" care au semnat...Ion Bădin. primarul comunei Iordăcheanu, remarcă în legătură cu spusele celor doi :„Semnezi, te angajezi. Crima e crimă, trebuie să te gîndești : am milă, că sînt om. dar față de cine ?“Intr-adevăr, pe cine apărăm, în ce fel ne manifestăm înțelegerea omenească ? Este acesta un adevărat umanism 7 Indiferent de natura relatiiior dintre cei doi soți, nu poate exista justificare

face și-o prostie, e mulți care ce, trebuie cre- putea lumea să fost acolo.

pentru cel care ia cu premeditare viața unui om. Lucrul acesta l-a înțeles pină și Maria Cristea. făptașa, dar cei 60 de semnatari. din păcate, nu s-au gîndit. nici măcar să tină scama de recunoașterea ei.Firește, dreptul de a pe- tiționa este consemnat și garantat de Constituție, și nu de puține ori sesizările oamenilor muncii au dus la evitarea unor încălcări ale legislației socialiste, la restabilirea dreptății și a- devărului. Cu condiția ca lucrurile scrise pe birtie să corespundă adevărului, să pornească dintr-o matură chibzuință, să aibă girul discernămîntului. Altfel, cel mai ușor calificativ ce se poate acorda unei asemenea acțiuni este iresponsabilitate. Iar cînd o petiție se vrea expresia unei „opinii de masă", gravitatea actului respectiv se accentuează.Procurorul criminalist șef lonescu Gheorghe, din cadrul Procuraturii județului Prahova, care a cercetat cazul de față, subliniază :— A subscrie la afirmația că victima s-a stropit cu benzină în timp ce voia să dea foc la unele haine ale soției lui și că aceasta nu are nici o vină, fiind arestată pe nedrept, așa cum au făcut cei 60 de cetățeni din comuna Iordăcheanu, însemnează a schimba starea de fapt reală. însemnează, în ultimă instanță, a o ' favoriza pe infractoare, lucru care, în ceie din urmă, nu lasă indiferent nici Codul penal.Iată, deci, ce fapt evident nemoral au comis a- cei oameni punîndu-și semnătura pe o petiție care făcea afirmații mincinoase, petiție pe care majoritatea lor nici nu au citit-o. Dar, înainte de a acționa Codul penal, codul etic vestejește asemenea fapte, le condamnă cu asprime, pornind de la întrebarea firească : Pe cine apărăm. în ce fel ne manifestăm înțelegerea omeiiească ?...O întrebare căreia conștiința noastră nu poate și nu trebuie să-i dea niciodată alt răspuns decît cel pe care i-1 dictează adevărul și numai adevărul, omenia adevărată și numai omenia adevărată. A proceda altfel, înseamnă a întina o sublimă trăsătură umană, a o devitaliza, a o deprecia, ba chiar — ca în cazul de față — a o transforma într-un factor nociv.
Corneliu ȘERBAN

științifice la vîrsta adoles- devenit o cerință obiectivă noastre. Nu mai e nevoie că o nouă Casă a Școale-

scrisoare sosită laîntr-o redacție un om se plînge că este persecutat : „Poate fi redus un om la tăcere, chiar dacă are dreptate și spune adevărul ? Mi s-au tăiat aripile, am fost condamnat să trăiesc calvarul omului persecutat, mi s-au spulberat elanurile, idealurile, încrederea în oameni, dreptate și echitate. Oare am ieșit din comun fiindcă " am avut curajul să lupt împotriva greșelilor ? Un om a fost îngenuncheat".însoțit de tov. Vasile Bărduță, inspector general în corpul dfe control al ministrului învățâmîntului, am plecat la „locul în care— după spusele corespondentului — nu se face dreptate" : comuna Plopeni din județul Constanța.Profesorul Șerban Nejloveanu, autorul scrisorii primite la redacție, are a- cum 25 de ani. A absolvit, în urmă cu trei ani. Institutul pedagogic din Constanța. Aici, unde a fost repartizat, s-a căsătorit cu o absolventă de liceu. Naș la nuntă i-a fost chiar... directorul de-atunci al școlii, învățătorul Ion Bur- cea. Ce părere are astăzi simpaticul fin despre nașul său ? Iată : „Directorul școlii, care deseori se folosea de machiavelisme. îndeosebi „dividae et im- pera" (corect se scrie . „divide" — n.n.) și care se afla la o vîrsta respectabilă. se îndrăgostește subit de mine — cu siguranță în urma unor calcule, de a-și păstra locuința și de a înlătura orice pretendent la direcție, pînă la pensionare (a se reține această idee— n.n.). îmi propune, chipurile pentru comportarea și integritatea mea. să-mi fie naș. Am acceptat, fără

să mă gîndesc la meschinării".Dar interlocutorul nostru mai are, despre fiecare, de altfel, destule „date" adunate. Principala sa „rivală", profesoara Elena Șerban „este în afară de orice cunoștințe de limba franceză, făcînd numeroase greșeli de citire și de pronunție" și tot ea i-ar fi pus pe elevi să sustragă din lemnele școlii, ca să i le aducă acasă în ghiozda-

cercarea de a-i da pe ceilalți de-o parte. Un om se folosește, în mod premeditat, de „perdeaua de fum" a greșelilor altora, majoritatea închipuite, ca să-și a- copere propriile lipsuri precum și planurile de parvenire, graba de a ocupa un post-cheie în școală. în plus, cum e de preferat să faci și „impresie bună", Șerban Nejloveanu ține să apară, în orice împrejurare, ca fiind curajos, principial.

el pleacă și vine cînd dorește, ajunge om de încredere al direcției școlii (cită încredere se poate avea în- tr-însul, cuvintele sale în legătură cu acela care l-a orbește). Cînd are ore de conducere o școală din Constanța, Șerban Nejloveanu părăsește clasa, lăsînd înlocuitori de o calificare oricum inferioară. Modifică note și medii în catalog sau uzează

reiese clar dinprotejat de făcut auto la

Finul wfifef doar bîrna
din ochiul nașului...

1 ne, și ar fi luat, tn văzul public, de la pomul de iarnă, niște dulciuri aparți- nînd copiilor etc., etc. Poate însă că ceilalți colegi de breaslă, profesori și învățători ai școlii generale Plopeni, sînt mai Cumsecade ? Da’ de unde I Sînt — afirmă „intransigentul" Șerban Nejloveanu — „oameni îngăduitori și nepăsători, nerți, după risiri" cui ?).,O unică părere bună, primată deschis : „Am servat că sînt singurul lificat dintre profesori".Evident, în cazul „îngenuncheatului" din Plopeni, nu-i vorba doar de un caracter prost, ci de ceva mult mai reprobabil în în-

pseudo-pedagogi, i- apatici și blazați, propriile lor mărtu- (făcute unde Șiex- ob- ca-

combativ, necruțător cu a- baterile de la normele didactice și principiile pedagogice. Ce se ascunde însă îndărătul acestei „perdele de fum" ?Mai întîi să înregistrăm faptul că, în scurt timp, fina directorului — soția lui Nejloveanu — capătă orele de istorie și geografie la toate clasele, ca profesoară suplinitoare, deși „nivelul său de cunoștințe cum se ziu, de școlar Nejloveanu cumulează, rește, și postul de secretar al școlii. Nașul-director are grijă, după cum începe să se vadă, de proaspeții săi fini : Nejloveanu este citat într-una, lăudat fie că merită, fie că nu merită,

este scăzut" (după constată, prea tîr- către Inspectoratul ludețean). Șerban ' ' fi-

ne-de un procedeu absolut permis, punînd doar data la care ascultă un elev, nota inscriind-o abia la o a doua ascultare 1Cînd însă, în ciuda „perdelei de fum" proteguitoare, cgea ce fusese clădit îndărătul ei cu atîta migală începe să se clatine, mișcările micului lago devin mai îndrăznețe : probabil că el nu mai are răgazul să Ie calculeze și să le acopere : culege informații cu privire la ceilalți profesori și învățători chiar de la... elevi, anchetîndu-i. folosește — în plină cancelarie — violențe de limbaj la adresa unei colege, „perle" care ajung și la urechile copiilor din clasă. Cum stau asemenea fapte față-n față cu sclipitoarele cuvinte caligrafiate de

mîna aceluiași om : „Am dorit să apăr cinstea, principialitatea, să-mi păstrez nealterate propriile mele convingeri, același elan, a- ripile, să îndepărtez atmosfera nesănătoasă din școală și colegialitatea prost înțeleasă" ? !Urciorul nu merge însă de multe ori la apă, mai ales, cînd încearcă să se umple cu apă tulbure. Cu un timp în urmă — după ce faptele au fost atent verificate și cîntărite — a fost convocată o ședință a colectivului școlii din Plopeni. Majoritatea profesorilor și învățătorilor au condamnat favoritismul instalat în școala lor, cerînd reinstaurarea unei atmos- ■ , fere limpezi, constructive, de lucru, în care suspiciunea, vinarea cu rea voință a lipsurilor celorlalți, intriga să dispară, odată pentru totdeauna, astfel incit ei să-și poată îndeplini misiunea de educatori. Forurile în drept au luat măsuri. Rezultatul ședinței a fost înlocuirea lui Ion Bur- cea din postul de director, deoarece era în permanență influențat, în luarea tuturor hotărîrilor, de finul său, ceea ce îl împiedica să-și exercite qbligațiile de îndrumare și control a activității corpului profesoral, iar Șerban Nejloveanu (și Elena Șerban) au primitscrisă cu avertisment, pentru crearea unei atmosfere nesănătoase în școală.Noua conducere a școlii s-a apucat de treabă, colectivul didactic la fel și lucrurile păreau a fi reintrat pe făgașul normal. Și, dintr-o dată, din apărător exclusiv al integrității morale, Șerban Nejloveanu sa

transformă peste noapte, în biet... persecutat. Urmează plîngeri peste plîn- geri. Dacă enumerăm „pierderile" suferite de Șerban Nejloveanu în ultimul timp, nu este greu să înțelegem de unde țîșnește sentimentul său de nemulțumire : după ce părea că lucrurile merg ca pe roate, totul se prăbușește ca un castel de nisip, postul de secretar (și venitul suplimentar) se duce, și „propteaua" ța direcție se duce, și soția pierde orele de istorie și geografie pentru care nu era. în nici un fel, calificată, el se mai alege și cu o sancțiune, ba se duce pe apa sîmbetei și speranța „de-a pune mîna" pe direcția școlii (care, mărturisește Ș.N.. i-a fost chiar făgăduită la un moment dat). Tristă viață IRealmente tristă trebuie să fie existența aceluia preocupat să vîneze greșelile colegilor. numai din de-a face din ele ale carierei sale ! un dram de con- îl obligă pe Ș.N. să în scrisoare : „Sînt să iau poziție, și de
cite o mustrare

pre Iile nevoia pirgllii• (Parcă știintă noteze nevoit data aceasta tot singur, nu cu gîndul la direcție, de a lovi în cineva, de a vina greșeli"). Fără doar și poate, există multi oameni care se dovedesc extrem de exigenți cu munca tovarășilor lor, fiind — în același timp — la fel de exigenți muncă.altora, interesul pășirea foloasele trage poz.ind apărător al cinstei și drep. tații.

cu propria lor Criticînd greșelile aceștia urmăresc general, nu pro- personală și nici pe care Ie poți în frenetic
Mihai STOIAN
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O direcție esențială

VALORIFICAREA

„UNA DIN DIRECȚIILE PRINCIPALE ALE ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI PE CARE O VOR DESFĂȘURA PARTIDUL Șl 
STATUL VA FI CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE. VALO
RIFICAREA LA MAXIMUM A RESURSELOR MATERIALE Șl 
UMANE ALE ȚĂRII, A EFORTURILOR FĂCUTE DE POPORUL 
NOSTRU PENTRU DEZVOLTAREA FORȚELOR DE PRODUC
ȚIE, PENTRU ASIGURAREA PROGRESULUI NEÎNTRERUPT 
AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE".

(Din Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea al partidului)

In ultimii ani au apărut frecvent știri în presă despre închiderea unor mine de cărbuni în țări industriale din Apus, în numele „rentabilizării", „modernizării" sau „raționalizării" exploatărilor. S-ar părea că ar avea loc o eliminare, o înlăturare a cărbunelui din competiția materiilor prime și din rîn- dul resurselor de energie.Să cercetăm unele date statistice. Producția mondială de fontă va a- tinge, în anii 1970—1972, circa 400 milioane de tone, iar cea de oțel va depăși 650 milioane de tone, consumul specific de cocs va scădea de la 800—900 kg. la tona de fontă, la mai puțin de 600 kg. Aceasta înseamnă, totuși, o cantitate de 250 milioane tone de cocs pe an, respectiv o cantitate de cel puțin 400 milioane de tone cărbune spălat special pentru cocsificare. Creșterea impetuoasă a cererilor de oțel și fontă impune, deci, în cifre absolute, o creștere continuă a producției de cocs, respectiv a cantităților de cărbune folosite la producerea cocsului.

în același timp, se deschide o nouă perspectivă pentru valorificarea cărbunilor ca materie primă — mai ales că rezervele de cărbune rămîn cu mult mai mari decît cele de țiței sau de gaz metan. Aceasta impune inevitabil reducerea masivă a prețului de cost al cărbunelui și valorificarea sa superioară, în special prin deschiderea unor noi căi de chimizare a lui, în vederea realizării unor produse economic competitive. Astfel, marile societăți petroliere abordează în prezent, folosind noi mijloace tehnice în producția petrochimică, problema obținerii unor produse valoroase direct din cărbune. Una dintre căi este obținerea din cărbuni de gaze cu putere calorică ridicată, precum și de produse lichide, prin gazeifi- carea lor la presiune înaltă, cu hi- drogenare concomitentă sau chiar hidrogenare directă și hidrocraca- re ; pe această cale se obțin benzine, cu cifre octanice ridicate.Folosirea de plasmă de argon cu temperaturi de 3 400—12 000°C permite transformarea a 15—40 la sută

Conf. dr. ing. Ion ȘTEFĂNESCU
Institutul politehnic — București

din cărbune în acetilena atît de necesară în industria maselor plastice. O altă serie de lucrări duce la transformarea, prin conversiune biologică, a parafinelor normale în proteine, pornind fie de la gaze naturale, fie de la gaz metan obținut din cărbune.în țara noastră, unde există anumite tradiții de peste 100 de ani în domeniul cocsificării cărbunilor și s-a creat o puternică industrie petrochimică șr de valorificare a gazului metan, sînt întrunite pre

mise suficiente pentru atacarea a- cestor probleme — cu atît mai mult cu cît valorificarea cărbunilor a ridicat o serie de probleme specifice, care au solicitat ample și aprofundate lucrări de cercetare științifică. Astfel, pentru fabricarea cocsului au trebuit să fie folosiți cărbuni din Valea Jiului, care, din punct de vedere al vîrstei geologice,, ar fi trebuit să fie integral necocsifica- bili. Datorită unor condiții deosebite de metamorfism, ei s-au transformat însă parțial în huile slab 

cocsificabile. Lucrările de cercetare întreprinse au permis ca, folosind huile de Lupeni, în amestec cu 16 la sută semicocs din cărbuni de Pe- trila, să se poată lua în considerare construirea uzinei cocsochimice de la Hunedoara, una dintre marile realizări ale dezvoltării industriei în țara noastră.Astăzi, datorită cercetărilor intense întreprinse în continuare de colectivul de specialiști ai uzinei, cocseria de la C.S.H. reușește să fabrice cocs pentru furnale de 1 000 mc din șarje care conțin 50 la sută cărbuni slab cocsificabili din Valea Jiului, nivel de vîrf pe plan mondial. în aceste condiții, industria cocsoehimică, creație a regimului nostru, a reușit ca, utilizînd din plin rezultatele lucrărilor de cercetare, să realizeze în numai 16 ani (1952—1968) o creștere de peste 14 ori a producției de cocs. Este un rezultat care demonstrează capacitatea științei românești în domeniul chimizării cărbunelui.Obținerea unor sortimente superioare, mărirea producției de căr

buni cocsificabili vor avea drept consecință evidentă reducerea importului de cocs necesar siderurgiei, industriei chimice și altor industrii., în același timp, pentru obținerea de energie electrică ieftină, se prevede dezvoltarea termocentralelor care folosesc cărbuni inferiori și mixti, ponderea cărbunilor din resursele de energie ajungînd, pînă în 1980, la cel puțin un sfert din întreaga cantitate a combustibililor utilizați.Lucrări intense de cercetare și proiectare se fac pentru asigurarea populației cu combustibil obținut din cărbune, pentru a se reduce cantitatea de lemne arse în uz casnic. în anii ce vin, brichetele din cărbuni, cărbunele defumat, care evită și poluarea aerului din orașe; sau ligniții deshidratați vor deveni un combustibil de uz larg, permi- țînd economisirea unor cantități importante de lemne, care vor putea fi folosite în alte domenii, mai prețioase decît arderea pentru încălzit. Considerăm, de asemenea, că nu este rațional să se ardă direct nici șisturile bituminoase, fără a se în

cerca recuperarea unor produse valoroase pentru industria chimică.Aceasta este rațiunea sporirii în anii viitori — după cum se arată în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. — a producției de cărbune cu peste 50 la sută, producția de țiței rămînînd la același nivel. Extracția de cărr buni urmează astfel să atingă pînă în 1975, un nivel de 36—38 milioane tone anual, subliniindu-se că vor fi perfecționate procesele tehnologice de preparare a cărbunilor, în vederea obținerii în cantități sporite a unor sortimente superioare. în mod deosebit vor trebui luate măsuri pentru mărirea producției de cărbuni cocsificabili. Trebuie deci acordată o atenție deosebită problemelor chimizării și valorificării, prin mijloace moderne, a cărbunelui, căilor de obținere din el a produselor gazoase și lichide. Căci acest combustibil valoros este, în același timp, o materie primă prețioasă, care poate fi utilizată cu succes la lărgirea bazei industriei noastre chimice.
Combustibili, lubrifianți, numeroase produse speciale, între care materiile primfe pentru industria petrochimică și pentru întreaga producție de cauciucuri sintetice, o mare parte din cea a materialelor plastice și a fibrelor sintetice, o proporție apreciabilă din îngră- șămintele azotoase întrebuințate în agricultură — iată cîteva din formele în care petrolul contribuie la dezvoltarea întregii industrii. El își justifică rolul esențial în ansamblul economiei naționale și prin aportul substanțial la export.Avînd în vedere că atît rezervele de petrol cunoscute, cît și cele de perspectivă, rămîn limitate, precum și necesitatea asigurării unui raport rațional între rezerve și producție, proiectul de Directive ale Congresului al X-lea prevede ca, în perioada 1971—1975, extracția de țiței să fie de 13,1—13,5 milioane tone pe an. In acest scop, se va urmări perfecționarea metodelor secundare de extracție, pentru creșterea randamentului sondelor, a coeficientului de recuperare a țițeiului • din zăcăminte, și se va trece la exploatarea rezervelor de- la mari adîncimi. în sectorul de prelucrare, se va pune accentul pe valorificarea optimă a țițeiului. 

îmbunătățirea calitativă a produselor și asigurarea cu prioritate a sortimentelor utilizate ca materii prime în industria chimică.Sînt sabcini care se întemeiază pe rezultatele remarcabile obținute în acest domeniu de țara noastră — cea mai mare producătoare de țiței din Europa, după Uniunea Sovietică — și la care cercetarea științifică a adus o contribuție importantă. Astfel, datorită eforturilor perseverente ale cercetătorilor, în tot mai strînsă conlucrare cu specialiștii din producție, în ultimele două decenii valorificarea tonei de țiței a crescut cu 220 la sută, în viitor, acest proces va continua, prin perfecționări tehnice în toate domeniile. Aplicarea în extracția și producția de țiței, în* condiții specifice, a rezultatelor cercetării și lucrări proprii de dezvoltare privind recuperarea secundară, prin injecția cu aburi în sondă, sau prin ardere subterană, au avut ca rezultat sporirea considerabilă a recuperării țițeiului din anumite sonde. Metodele de lucru și experiența acumulată în forajul de mare adîncime, construirea în țara noastră a utilajelor pentru aceste operații, se vor dezvolta în viitor, așa

Prof. dr. Gheorghe C. SUCIU 
membru corespondent al Academiei

cum se preconizează în proiectul de Directive,S-au obținut realizări valoroase în sectorul instalațiilor de recuperare și de fracționare fină a gazelor de sondă și din rafinării, dobîndindu-se îmbunătățirea purității produselor și sporirea randamentului combinațiilor valoroase recuperate (propan — propilenă). Totodată, combinarea judicioasă a unor operații și utilaje s-a soldat cu creșterea producției rfe hidrocarburi aromatice de mare puritate (benzen — toluen, etil — benzen, ortoxilen, paraxilen, etc.). Este semnificativ faptul că, în prezent, exportăm cantități apreciabile de 

produse aromatice chiar în țări cu , o veche și reputată tradiție în ■ ceea ce privește aprovizionarea cu chimicale a pieței mondiale.Prin cercetări aplicative și de dezvoltare, s-a .contribuit la realizarea instalațiilor de mare capacitate — de pildă, aportul la instalația de 4 milioane de tone, de la Rafinăria Brazi — pentru distilarea atmosferică și sub vid a țițeiului, realizîndu-se pe această cale reduceri considerabile de investiții specifice și o dublare a productivității muncii. Colaborarea rodnică dintre Ministerul Petrolului și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a dus la pro

grese apreciabile în conceperea și fabricarea unor utilaje perfecționate (aparate de măsură și control, de schimb de căldură, cuptoare, coloane de fracționare, pompe și compresoare etc.) — asemenea instalații, chiar rafinării întregi, proiectate și construite integral în țară, fiind solicitate la export de către multe țări.Pentru a continua linia ascendentă a acestei evoluții, cercetarea științifică trebuie să extindă și să fructifice în continuare rezultatele obținute, cu atît mai mult, cu cît necesității de a exploata rațional această bogăție a subsolului patriei i se va adăuga în viitor și cea de a asigura fructificarea superioară a cantităților de țiței provenite din import.Sînt cerințe ce corespund și tendințelor generale imprimate de desfășurarea revoluției tehnico-știin- țifice în acest domeniu. Nevoia de produse petroliere tot mal perfecționate este dictată de întreaga e- voluție a caracteristicilor utilajelor și mașinilor pentru, a căror funcționare este esențială calitatea produselor petroliere utilizate. Voi a- minti, în acest sens și creșterea progresivă a cifrei octanice a benzinei, pe măsura ridicării rației de 

compresie a motoarelor, determinată, la rîndul ei, de creșterea randamentului lor energetic și ridicarea calităților lubrifianților, prin utilizarea de aditivi.Procesul de continuă perfecționare a calității produselor petroliere este și el condiționat de perfecționarea și ridicarea performanțelor utilajelor din instalațiile industriale și ale proceselor de fabricație (sînt suficiente cîteva impurități de un gram la mia de tone, pentru a deteriora catalizatorul de platină utilizat la procesul de reformare catalitică I). Sînt deci tot atîtea domenii în care cercetătorilor de specialitate le revin sarcini direct legate de valorificarea superioară a resurselor noastre de petrol.Cercetările se orientează, în prezent, spre obținerea de catalizatori îmbunătățiți la diversele procese de prelucrare, spre producerea de aditivi la uleiuri cu calități superioare și spre hidrofinarea acestora (procedeu de rafinare, caracterizat prin tratarea produselor cu hidrogen, la temperaturi ajungînd la 400°C și presiuni care variază între 30— 200 atmosfere) și, îndeosebi, spre accentuarea profilului petrochimic al rafinăriilor. Pe de altă parte. 

ținînd seama de faptul că în. domeniul ingineriei chimice există o dinamică excepțional de activă, ale cărei efecte accelerează considerabil uzura morală a utilajelor și a proceselor, se prevede aplicarea mai largă a metodelor de cercetare operațională, perfecționarea metodelor moderne de automatizare, obținerea . unor rezultate de înaltă e- conomicitate în lucrările de inginerie chimică.După cum este știut, oricît de impetuos ar fi ritmul realizărilor tehnice industriale, el trebuie să fie devansat de cel al cercetărilor, în lupta pentru a produce neîncetat produse noi, mai bune și mai ieftine, în competiția ascuțită pentru obținerea produselor cu calități superioare, la prețuri de cost mai reduse, în intensificarea și scurtarea ciclului idee științifică-reali- zare industrială, oamenilor de știință, cercetătorilor și specialiștilor noștri uzinali le revine im rol ho- tărîtor. însuflețiți de entuziasm patriotic, ei vor transforma în reali-- tăți, în anii următori, prevederile' din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea, pentru a contribui din plin la valorificarea superioară a resurselor noastre petroliere.
Necesitatea de a satisface în condiții optime cerințele tot mai mari de material lemnos ale economiei naționale impune sectorului forestier, care gospodărește fonduri însemnate de păduri (peste 6 300 000 ha, reprezentînd 27 la sută din suprafața țării), sarcini deosebit de importante în conservarea, apărarea și dezvoltarea acestui prețios patrimoniu. Astfel, pe lîngă refacerea și gospodărirea rațională a pădurilor, creșterea productivității lor, introducerea și extinderea speciilor repede crescătoare, sau lărgirea mecanizării în lucrările de exploatare, transporturi și construcții de acest gen. Una din principalele direcții spre care este orientată cu precădere și activitatea de cercetare din acest domeniu privește valorificarea superioară a masei lemnoase, prin realizarea de produse cu o economicitate sporită și tehnologii optime, menite a fi asimilate cu rapiditate în unitățile de industrializare a lemnului.După cum se menționează în proiectul de Directive, prin utilizarea superioară a resurselor pînă în 1975, producția în industria de exploatare și prelucrare a lemnu

lui va crește cu 13—14 la sută. De asemenea, concomitent cu sporirea ponderii lemnului prelucrat industrial în cantitatea totală de masă lemnoasă exploatată, documentul pregătitor pentru Congresul al X-lea preconizează o creștere cît mai substanțială a proporției lemnului destinat prelucrării industriale. Pînă în 1970, această proporție va fi. de peste 75 la sută din volumul total de masă lemnoasă dată în producție (față de 70 la sută în 1965) — rezultat care se va obține prin aducerea în circuitul economic a unor cantități mai mari de lemn de dimensiuni mici, apt pentru prelucrarea în plăci și celuloză.Se constată existența unor posibilități directe de sporire a contribuției cercetării de specialitate în rezolvarea acestor sarcini majore. Așa de pildă, în momentul de față, la exploatarea materialului lemnos de mici dimensiuni este utilizată o mare cantitate de forță de muncă, ceea ce determină o creștere exagerată a costurilor de producție. Din cercetările efectuate, s-a ajuns la concluzia că fasonarea și transportul lemnului sub formă de to- cătură, obținută chiar în pădure.

LEMNUL
Dr. ing. Dumitru IVĂNESCU 

directorul Institutului de cercetări forestiere

necesită un consum de muncă cu 14 la sută mai redus decît varianta transportului în legături. Studiile elaborate la Combinatul de industrializarea lemnului Pitești au demonstrat că, prin utilizarea deșeurilor rezultate din întregul proces tehnologic, se poate reduce la maximum 30 la sută cantitatea de masă lemnoasă provenită din pădure, din necesarul unității de plăci fibrolemnoase, aceste produse avînd o valoare de 2—2,5 ori mai ridicată decît cea a deșeurilor. Pe de altă parte, folosirea superioară a lemnului de mici dimensiuni presupune prelucrarea lui chimică — 

distilarea uscată și liidroliza — pentru a obține valoroase produse de extracție : tananți vegetali, colo- ranți naturali, rășini, uleiuri eterice și gume. Tot din hidroliza lemnului rezultă, ca produse principale, drojdia furajeră și eventual alcoolul, iar secundar — furfuro- lul. Iată tot atîtea. căi larg deschise cercetării aplicative și de dezvoltare menite să asigure o valorificare superioară a bogățiilor noastre forestiere.în anii următori, cercetarea științifică se va concentra asupra sporirii în perspectivă a resurselor de masă lemnoasă, extinderii speciilor 

repede crescătoare, valorificării superioare a produselor accesorii. Pentru aceasta, în domeniul silviculturii se vor extinde cercetările legate de ecologia și selecția speciilor forestiere, urmărindu-se înmulțirea și introducerea grabnică în producție a materialului selecționat. în proiectul de Directive se precizează că pentru refacerea fondului forestier, în cincinalul viitor, se va reîmpăduri o suprafață de 270—280 mii ha cu specii valoroase. în ceea ce privește gospodărirea rațională a fondului forestier, accentul va fi pus pe mijloacele moderne de inventariere și sortare, se vor îmbunătăți metodele de amenajare a pădurilor. Măsuri organizatorice sînt întreprinse în momentul de față pentru folosirea în aceste scopuri a calculului electronic. Vor fi efectuate lucrări de mecanizare și automatizare a sistemului informațional economic, paralel cu pregătirea specializată a cadrelor și crearea bazei tehnico- materiale pentru înființarea unui centru de calcul de profil, care să aplice metodele moderne de programare matematică. Pe baza experienței dobîndite în ultimii ani de cercetători în folosirea izotopilor 

radioactivi, se impune lărgirea și în viitor a unor aplicații ca determinarea efectelor „fertilizării chimice“ asupra proceselor biopro- duotive la speciile lemnoase de importanță economică, producerea de mutații forestiere autohtone, grefarea lemnului cu polimeri prin impregnarea cu monomeri, poli- merizarea în cîmp de radiații etc. în industria produselor semifinite (cherestea, furnire, placaje, paneluri) vor fi lărgite investigațiile legate de obținerea pe bază de noi materiale și tehnologii a unor produse cu utilizări superioare,, solicitate la export. Prin modernizarea instalațiilor folosite și elaborarea de noi procedee, perfecționate, se va urmări ameliorarea tratării termice a acestor produse, introducerea controlului Ia distanță și reglarea automată. Noi procedee de îmbunătățire și extindere a sortimentației brute și prelucrate vor fi elaborate si în industria plăcilor aglomerate, fibrolemnoase și înnobilate — pînă în 1975 fiind preliminată creșterea de aproximativ trei ori a producției de P.A.L. și P.F.L.într-o altă sferă de preocupări — producția de mobilă — proiectul de 

Directive preconizează diversificarea producției, acordindu-se o atenție deosebită tipurilor cu consum redus de lemn, precum și introducerii pe scară largă a maselor plastice și metalului, îndeosebi în fabricația mobilierului pentru laboratoare, birouri, rețeaua comercială etc. Cercetările din acest domeniu vor urmări crearea de noi tipuri de mobilă, de concepție modernă, corespunzătoare atît necesităților pieței interne, cît și exportului. De asemenea, printr-o colaborare mai strînsă cu proiectan- ții, se vor efectua cercetări privind introducerea unor procese de fabricație în linii continue specializate, urmărindu-se creșterea productivității muncii și utilizarea mai rațională a spațiilor.Folosind în activitatea lor cele mai înaintate și valoroase rezultate ale concepției proprii, în pas cu cuceririle științei pe plan mondial, cercetătorii și specialiștii din domeniul forestier vor depune eforturi sporite pentru a face ca activitatea de cercetare științifică să devină un factor de prim ordin în ridicarea nivelului de folosire rațională, eficientă a fondului forestier al economiei naționale.
Mările și oceanele ascund energii nebănuite, minereuri, îngrășăminte pentru sol, tot felul de substanțe chimice, dar în primul rînd, hrană. In momentul de față, cantitatea de pește, crustacee, moluște, extrasă anual, este destul de importantă, dar în ansamblul alimentației omenirii — care se înmulțește atît de rapid — ea nu reprezintă decît un infim procent. Calcule recente demonstrează că de pe 1 km.p. suprafață marină, cultivată intens, s-ar putea obține 4 milioane tone de vegetale, in timp ce 1 km. p. de pămint arabil furnizează cel mult 600 tone de cereale.Hidrobiologul român, dornic de a-și pune știința în slujba economiei țării, nu poate deci decît să salute cu entuziasm prevederile din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. privind, elaborarea unui program prioritar de cercetare în legătură cu valorificarea complexă a resurselor Deltei Dunării, pe lîngă dezvoltarea cercetărilor de oceanografie și elaborarea unui program complex pentru cercetarea resurselor Mării Negre (în acest domeniu, în colaborare cu alte țări interesate). Cu atît mai mult, cu cît, în ce privește exploatarea bogățiilor numeroase ale Deltei, de pildă, mulți ani 

s-a procedat nerațional, fără consultarea biologilor, ceea ce a avut drept efect compromiterea unor vaste întinderi de stuf. Tot aici, la gurile Dunării, prin efectuarea pescuitului tocmai în timpul migraților de reproducere, numărul sturionilor (morun, nisetru, păstru- gă) a scăzut treptat. în consecință, se impun măsuri hotărîte pentru refacerea și ocrotirea acestor specii valoroase, a fondului național de pescuit (sturioni, scrumbii de Dunăre etc.).Marea Neagră, deși prezintă condiții mai puțin favorabile, este populată cu specii de pești valoroși — sturioni, scrumbii de Dunăre, chefal, pălămidă, ton, stavrizi, calcan etc. Studiul vieții în acest mare bazin acvatic reclama încă multe eforturi, cercetări susținute și complexe, menite să asigure mai ales lămurirea legăturilor între viețuitoare. De asemenea, determinarea momentelor și căilor de migrație ale peștilor reprezintă, după părerea mea, un alt obiectiv științific important, a cărui elucidare va permite organizarea unui pescuit mai bogat.Se știe astăzi că apele mării de pe platforma continentală românească produc pînă la 40 de milioane tone de fitoplancton, o cantitate de substanță organică ce poate

.• »:r ' -V>.

/</,■ ■■ & “ • A; Ă DĂAPAnan
.r

Prof. univ. Theodor BUȘNIȚĂ
membru corespondent al Academiei

servi drept hrană unei cantități de 4—5 ori mai mare de pește, decît se(prinde acum, într-un an bun de pescuit. Consider că trebuie intensificate, în acest sens, studiile și cercetările privind potențialul biologic al Mării Negre, baza de hrană pe care o oferă peștilor și speciile care o folosesc mai bine — într-un cuvînt, cercetările asupra productivității eiMerită subliniat, ca un alt aspect particular al Mării Negre, existența pe platforma continentală a unor grupări mari de midii, care pot servi nu numai ca hrană pentru animale, dar și ca îngrășăminte pentru sol. Ele își pot găsi 

locul și în alimentația omului. In acest sens, se impune însă efectuarea unor cercetări complexe, care să elucideze temeinic fenomenele și posibilitățile de utilizare ale acestor resurse. Cît despre algele mari, de asemenea prezente în Mărea Neagră, ele conțin valoroase substanțe nutritive, ce ar putea fi prelucrate pe cale industrială.Consider că trebuie acordată toată atenția pisciculturii în bazinele cu apă sărată sau salmestră, legate direct sau indirect cu marea, producerii puietului de crap și de șalău necesari populării acestor bazine și care se dezvoltă în astfel de condiții mult mai bine decît 

în apa dulce. Astfel, se vor deschide perspective noi economiei piscicole. In același timp, trimiterea de nave de pescuit în Oceanul Atlantic, de-a lungul Africii sau in nord, în regiunea Islandei, pro- cedînd de fiecare dată după temeiuri științifice bine precizate, va determina un important spor de hrană bogată în proteine pentru populație.Un rol important vor avea de îndeplinit colectivele de cercetare care au luat ființă în cadrul Academiei și al Ministerului Industriei Alimentare. în sarcina lor se află rezolvarea problemelor legate de pescuitul în Marea Neagră. în alte mări și în oceane. înființarea unui institut oceanografie care să îndru- meze sistematic aceste cercetări, să confrunte rezultatele, să elaboreze soluții, ar fi, după părerea mea, de mare folos.Cercetarea biologică în domeniul apelor are însă și alte aspecte. Trăim în secolul unei puternice dezvoltări a industriei, dar uriașele rezultate obținute sînt însoțite de unele racile, cum este deversarea reziduurilor industriale în apele curgătoare și stătătoare. In proiectul de Directive se sublinia

ză că vor fi luate măsuri pentru protejarea cursurilor de apă, epurarea apelor uzate la obiectivele industriale șl în centrele urbane, accentuîndu-se că instalațiile de epurare la noile obiective industriale vor trebui să fie date in funcțiune o dată cu instalațiile tehnologice principale. Trebuie să ținem seama de faptul că apa nu este numai combinație de hidrogen și oxigen, plus cîteva săruri, ci reprezintă un întreg complex biologic. De aceea, se impune perfecționarea și elaborarea unor metode biologice de epurare, cu ajutorul unor viețuitoare, microorganisme sau chiar pești. în acest din urmă caz, se pot obține și importante rezultate economice. Este domeniul de cercetare care a fost denumit sapro-biologie sau limnolo- gie sanitară. Și la noi există, la Institutul de studii și cercetări hidrotehnice, o secție specială care se ocupă cu aceste probleme. Consider că trebuie luată în considerare organizarea unei intense colaborări și cu Institutul de biologie „Traian Săvulescu" al Academiei.O altă problemă biologică, tot atît de importantă, este legată de 

construcția barajelor și a lacurilor de acumulare, mai ales că proiectul de Directive insistă asupra amenajării unor astfel de lacuri cu folosință complexă. în acestea din urmă se dezvoltă, de obicei, alge și bacterii, uneori în cantități atît de mari, îneît la un moment dat, pot opri pînă și funcționarea turbinelor. Este o problemă complicată, studiată în multe țări din Europa și care ar trebui abordată și la noi. Cît de necesară este colaborarea între tehnician și biolog, ne arată și următorul exemplu. Acum 10—15 ani, s-au construit, în lunca inundabilă a Dunării, mai multe baraje, crezîndu-se că, prin reținerea apei, se vor crea condiții pentru piscicultura. Realitatea a evoluat însă în alt sens. Au crescut ciulinul, stuful, papura, nu însă și peștii, deoarece apele stagnante au devenit propice dezvoltării vegetației. înainte de a trece la realizarea unor asemenea construcții, se impune cu necesitate consultarea biologului.Iată deci o serie de probleme biologice, strîns legate de progresul nostru economic, care presupun cercetări științifice, atît cu caracter fundamental, cît și aplicativ.
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PRIMIRE
LA CC. AL P.C.R.Marți la amiază, tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.C. din Cehoslovacia, condusă de Julius Turoni, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. din Slovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de schimb de experiență in țara noastră.La primire, care s-a desfășurat fntr-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul Bucur Șchiopu, vicepreședinte al Consiliului Economic.A fost de față Karel Kurka,

ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.
★în timpul vizitei în România, de-. legația de activiști ai P.C. din Cehoslovacia a avut convorbiri la Consiliul Economic, Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, la comitetele județene Brăila și Constanța ale P.C.R., a vizitat obiective economice și social-cultu- rale din Capitală și din județele Brăila, Constanța și Ilfov.în după-amiaza aceleiași zile, delegația s-a înapoiat la Praga.

Cronica zilei
Ministrul agriculturii și industriei alimentare al R. P. Ungare, dr. Di- meny Imre, împreună cu specialiștii care îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră, a avut marți dimineața o întrevedere cu Mihai Suder, ministrul economiei forestiere. Oaspeții au făcut apoi o călătorie în județele Ilfov și Prahova. Ei au vizitat Combinatul avicol al întreprinderii agricole de stat Periș, Cooperativa agricolă de producție Bucov și întreprinderea agricolă de stat Valea Călugărească. La întrevedere

și în timpul vizitelor, oaspeții au fost însoțiți de David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.
★S-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Național al Organizației Pionierilor, condusă de scriitorul Iu- liu Rațiu, care, la invitația Uniunii democratice a pionierilor din Finlanda, a făcut o vizită documentară în această țară, (Agerpres)

TELEGRAMĂ

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui Luvsantorjiin Toiv cu prilejul realegerii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Populare Mongole. (Agerpres)Sesiuni științifice
în cadrul manifestărilor organizate în cinstea Congresului partidului și aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei, la Academia de studii economice din București a avut loc marți o sesiune științifică festivă a cadrelor didactice.Lucrările sesiunii au fost deschise de prof. dr. docent Mt A. Lupu, rectorul academiei.Au fost prezentate apoi comunicări privind creșterea rolului Partidului Comunist Român în conducerea economiei In etapa actuală, industrializarea — temelia dezvoltării multilaterale a României —, folosirea metodelor moderne de conducere în întreprinderi, utilizarea mașinilor electronice de calcul în economia țării, experiența României în făurirea unei agriculturi moderne, creșterea comerțului interior și exterior ca expresie a creșterii economiei românești, dezvoltarea științei și a învățămîntului ca forțe ale dezvoltării economice în țara noastră.Cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central tal Partidului Comunist Român, tova.-ăului NICOLAE CEAUȘESCU.

★Marți la amiază au luat sflrșit lucrările sesiunii științifice a Institutului de etnografie și folclor al A- cademiei, organizată în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea institutului. Timp de două zile, participanții la sesiune — etnografi, folcloriști, muzicieni, cercetători în domeniul istoriei artelor, cadre didactice din învătă- mîntul universitar — au dezbătut comunicări de specialitate privind realizările și perspectivele folcloristicii românești, cercetările etnografice asupra așezărilor rurale din țara noastră, particularitățile stilistice ale muzicii populare etc.La închiderea sesiunii, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central alPartidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
Util și eficient 

pentru 
împrospătarea 

aerului
Ne stă la îndemînă un mijloc eficient pentru asigurarea și menținerea igienei aerului din locuințe, birouri, restaurante : ventilatorul de masă.„Electromotor" — Timișoara produce două tipuri de ventilatoare de masă : „V.M.-3" și 

„V.M.-4". Primul tip este prevăzut cu grătar de protecție la elice și funcționează în două turații. Elegant și ușor de manevrat, reglabil pentru diferite unghiuri pe verticală, îndreaptă curentul de aer în direcția dorită. Un suport special permite instalarea lui și pe perete.Ventilatorul de masă — de tip 4 — este o construcție simplă și estetică, cu un suport din sîrmă cromată. Oscilează pe suport, permițînd dirijarea curentului de aer în direcția dorită.Ambele ventilatoare sînt echipate cu electromotoare de calitate superioară, cu axul pe lagăre autolubrifiante, care asigură o funcționare ireproșabilă la tensiunea nominală de 220 sau 120 V.

Sesiunea Comisiei interguvemamentale 
româno-sovietice de colaborare

vremea

economicăîn cursul zilei de marți, la Consiliul de Miniștri au început lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare economică.Delegația guvernamentală română este condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar delegația guvernamentală sovietică de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Comisia interguvernamentală examinează modul în care au fost îndeplinite recomandările adoptate la sesiunea anterioară, precum și noi posibilități de lărgire și adîncire în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări. (Agerpres)
Adunare festivă cu prilejul

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 iulie a. c. în țară : Vreme în general instabilă. Cerul va fi variabil mai mult noros în nord și nord-estul țării, unde vor cădea ploi locale și sub formă de averse. Vînt potrivit cu unele intensificări. Temperatura va continua să scadă mai ales în nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 17 și 27 grade. în București : Vreme în general instabilă cu cerul variabil favorabil averselor în cursul după-amiezii. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

Plecarea președintelui

Mișcării Populare 

pentru Eliberarea AngoleiMarți la amiază a părăsit Capitala dr. Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.Oaspetele angolez s-a întîlnit, în timpul vizitei sale, cu tovarășii Chi- vu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent,

secretar al C.C. al P.C.R., și Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R. De asemenea, a avut o convorbire cu membri ai conducerii Ligii române de prietenie cu popoarele din Africa și Asia..La aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de tovarășii Chivu Stoica și Ghizeja Vass, de activiști de partid.
aniversării revoluției populare mongoleCu prilejul celei de-a 48-a aniversări a revoluției populare mongole, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți seara, la Casa de cultură a institutului, o adunare festivă. Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E. și C.S.C.A., oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. De a- semenea, au luat parte Damdinneren- ghiin Bataa, ambasadorul R.P. Mongole la București, membri ai ambasadei și alți membri/ ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de loan Botar, secretar al I.R.R.C.S. Semnificația revoluției populare mongole a fost relevată în cuvîntările rostite de Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și de ambasadorul R.P. Mongole. în încheiere a fost prezentat un program de filme documentare mongole. (Agerpres)
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FOTBAL AUTOMOBILISMEchipajele românești
Marți la amiază, la Casa Centrală a Armatei a avut loc plenara Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, întrunită pentru dezbaterea documentelor Congresului al X-lea al partidului.La plenară a participat generalcolonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate.în cadrul lucrărilor, general de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, a prezentat o expunere cu privire la Tezele C.C. al P.C.R.. pentru cel de-al X-lea Congres al P.C;R. și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980.Vorbitorul a exprimat, în numele veteranilor, adeziunea unanimă a tuturor celor care au luptat pentru independența și suveranitatea patriei față de documentele de excepțională însemnătate elaborate pentru Congres, documente care conturează un vast și mobilizator program al propășirii patriei.La dezbateri au participat gene

rali și ofițeri în rezervă, foști combatanți pe frontul antihitlerist. Vorbitorii au dat o înaltă apreciere bogatului conținut al documentelor, fundamentului lor științific, subliniind caracterul lor realist, mobilizator și patriotic. în unanimitate cei care au luat cuvîntul și-au exprimat atașamentul profund față de politica înțeleaptă internă și externă promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, angajamentul lor de a participa cu toate forțele la edificarea României socialiste.în încheierea lucrărilor, plenara a adoptat în unanimitate o scrisoare adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : „Veteranii războiului antifascist asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, de stima și recunoștința lor profundă, de deplina lor adeziune față de politica partidului nostru, de edificare a socialismului pe pămîntul României". (Agerpres)
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Conferința a VII-a a 
Uniunii asociațiilor stu
dențești din România

★
Conf. dr. C. MM0- 
LESCU: Organizațiile de 
partid din învățămîntul 

superior

® U.T.A.-Legia Varșovia ® Steaua-Glasgow RangersLa. Geneva a avut loc tragerea la sorți a meciurilor primului tur din cadrul competițiilor continentale de fotbal „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor".Campioana României, echipa U.T. Arad, va întîlni (primul joc pe teren propriu) formația Legia Varșovia. In „Cupa cupelor", Steaua București va juca primul meci în deplasare cu echipa scoțiană Glasgow Rangers.Alte întîlniri mai importante din

primul tur : „C.C.E." : T.S.K.A. So- fia-Ferencvaros Budapesta ; Bayern Munchen-St. Etienne ; Austria Viena- Dinamo Kiev ; Vorwarts Berlin- Panathinaikos Atena ; „Cupa cupelor" : F. C. Magdeburg-M.T.K. Budapesta ; Dynamo ZagrebrSlovan Bratislava ; Atletico Bilbao-Manchester City; Dukla Praga-Olympique Marsilia. în ambele competiții, meciul tur va avea lor la 17 septembrie, iar returul la 1 octombrie.

„Castrol”
în cîteva rînduri

© HANDBAL. — In turneul 
de Ia Madrid, România — 
Franța 22—13

® ÎNOT.
ropean

Nou record eu-

Tabere de vară pentru micii 
„specialiști** ai cercurilor 

pionierești .
Din inițiativa Consiliului Național al Organizației Pionierilor, în vacanța de' vară a acestui an pionierii și școlarii talentați au posibilitatea să-și petreacă timpul în mod plăcut și activ în tabere speciale. La Telega și-au dat întîlnire, de la 3 iulie, pionierii din toate județele țării pasionați de construcția de navomodele, aeromodele și rachete. Celor 340 de modeliști li se oferă condiții prielnice pentru îmbogățirea cunoștințelor dobîndite în cadrul cercurilor pionierești și pentru realizarea unui fructuos schimb de experiență. în același timp, la Snagov, pionierii atrași de carting, participanți nu demult la primul raliu pionieresc, își

consolidează pregătirea teoretică și măiestria conducerii carturilor.în august, 300 de radioconstruc- tori se vor întîlni în tabăra de la Bran, al cărei program va oferi copiilor posibilități variate de a lucra montaje radio și de automatizare, în același timp de a se întrece în pasionantele concursuri „vînătoare de vulpi". Tot la Bran se vor odihni și 200 de pionieri evidențiați în cadrul concursului de fotografii organizat în anul școlar 1968—1969 de către Consiliul Național al Organizației Pionierilor.La Sinaia, între 9 și 22 august, premiațil concursului „Minitehnicus" vor desfășura primul simpozion teh- nico-științifio al pionierilor.

A APĂRUT

„Revista 
de Filozofie** 

nr. 6/1969Numărul pe luna iunie a.c. al revistei are următorul cuprins : Obiect și subiect, în cunoașterea perceptivă. Critica empirismului și apriorismului (I) de MIRCEA FLONTA, Funcția epistemologică a modelării informaționale a unor procese fiziologice și psihologice de I. DRĂGHICI, I. POPESCU, Logica matematică și problema metodei logic- formale de investigație de RADU STOICHIȚA, Sistemul sociologic al lui yilfredo Pareto, de STELA CERNEA, Televiziunea și universul comunicațional de PAVEL CIMPEANU — la rubrica „Studii și articole" ; Sociologia mass-media de II. CULEA — la rubrica „Comunicări" ; Nicolae Horga — luminist și mare patriot de GHEORGHE ȘORA, PETRU ARDELEAN (Cluj), Obiectul și metoda esteticii în concepția Iui Mihai Ralea de ION PASCADI — la rubrica „'Cercetarea critică a istoriei filozofiei românești"; Perspective originale în filozofia științei de NILS OFFENBER- GER, D.D. Roșea — Influența lui Hegel asupra lui Taine de CALINA MARE (Cluj), In Ioc de recenzie de FLORICA NEA- GOE — la rubrica „Critică și bibliografie" ; Judecata de valoare în cercetarea sociologică de LILIANA POPA — la rubrica „Viața științifică".

A început turneul Internațional masculin de handbal de la Madrid, în primul joc, echipa României a învins cu scorul de 22—13 (10—7) echipa Franței. Cei mai buni jucători români au fost Gruia, Marinescu, Popescu și Oțelea. Din echipa franceză s-au remarcat Ferignac, Gallant și Brunet. în cel, de-al doilea meci, echipa Norvegiei a întrecut cu scorul de 24—18 (13—8) echipa Spaniei.
® TENIS. — Năstase, Mul
ligan învinși Ia Trave- 
miinde, în finala de dubluîn cadrul concursului internațional de tenis de la Travemunde (R.F.G.), proba de dublu masculin a fost cîș- tigată de perechea vest-germană Prohmann și Ploetz. Ei au învins în finală cu 6—4, 6—-8, 6—1, 3—6, 6—3 pe Mulligan (Italia), Năstase (România).
® FOTBAL. — Echipa Sao
Paulo în drum spre Româ
niaEchipa braziliană de fotbal Sao Paulo, care a întreprins un turneu în Spania, a plecat pe calea aerului de la Valencia la Stockholm. Fotbaliștii brazilieni vor susține două partide în Suedia, după care-și vor continua turneul european evoluînd în România (la începutul lunii viitoare) și în Bulgaria. înainte de a se întoarce în țară, echipa Sao Paulo va mai susține un meci în Spania cu echipa Las Palmas. Antrenorul echipei braziliene, Mario Nateu, a declarat ziariștilor spanioli că jucătorii dovedesc o formă impecabilă și că sînt odihniți suficient pentru a face față unui asemenea turneu.

(Urmare din pag. I)recoltatul, unele consilii de conducere din cooperativele agricole și conduceri de întreprinderi agricole de stat nu au luat măsuri pentru deschiderea în lanuri a drumurilor pentru combine, ceea ce, evident, va întirzia efectuarea lucrărilor. Șefii secțiilor de mecanizare au obligația să ceară consiliilor de conducere din cooperativele agricole grăbirea acestei lucrări.In unele cooperative agricole din județul Prahova, cum sînt cele din Gorgota, Cioranii de Sus și altele, a început secerișul. Datorită condițiilor specifice din acest an, cînd grîul ește; în multe cazuri, culcat de vînturi și ploi, iar pe unele suprafețe este mîlit, direcția agricolă județeană a dat indicația ca recoltatul să se facă și cu mijloace manuale. în cazul combinelor, pe porțiunile îmburuienate, se va acționa cu lățime de lucru mai redusă, pentru a se evita defectarea, în județul Dolj, în unele _ locuri grîul are paiul scurt, iar combina nu-1 poate tăia. S-au luat măsuri ca pe aceste locuri grîul să fie tăiat cu coasa împiedicată și cu secera.Ținînd seama că în acest an, din cauza condițiilor climatice, unele lanuri au o coacere neuniformă și o densitate mai mică, altele au talia scundă sau sînt căzute, Consiliul Superior al Agricultura a dat indicații în vederea folosirii depline a combinelor și a celorlalte mijloace ale unităților socialiste. Se apreciază că în toate județele sînt posibilități ca strîngerea și depozitarea recoltei să se termine în 10—12 zile. în acest scop sînt folosite circa 98 000 tractoare, 49 000 combine, 15 000 prese de balotat paie, iar pentru transport — 16 000 autocamioane și 35 000 remorci. Trebuie însă ca specialiștii din unități și cei din cadrul organelor agricole să ia măsuri în vederea folosirii cu randament a acestor utilaje. De asemenea, pe baza cunoașterii situației de pe. teren, specialiștii să indice operativ unde să înceapă recoltatul și ce mijloace să fie folosite. .Cu toate că timpul este avansat, încă nu au fost rezolvate, peste tot, 
o serie de probleme legate de desfă

șurarea în bune condiții a secerișului. In județul Constanța există combine care n-au fost reparate pe motivul că sînt vechi și trebuie casate. însă forul tutelar nu a aprobat casarea celor 142 combine aparținînd întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. Cu puțină inițiativă și mai multă răspundere aceste combine ar fi putut fi folosite . la strîngerea recoltei de pe suprafețe mari. De asemenea, din județul Teleorman ne

se asigure o bună conservare a produselor. în județul Constanța, silozurile și magaziile sînt pregătite pentru a primi recolta. Pentru transportul griului s-au asigurat 1 910 autocamioane îh I.A.S.' și 650 autocamioane și aproape 700 atelaje în cooperativele agricole.în bazele de recepție din județele Dolj și Mehedinți au și început să sosească primele cantități de cereale din noua recoltă. Cu toate acestea, la

Pe 3200 000 hectare, 
recolta așteaptă culegătorii

este sesizat faptul că nu se găsesc cantități suficiente de carbid, oxigen, de acumulatori, electrolizi pentru sudură, materiale de cafe au nevoie secțiile de mecanizare și cele 70 de ateliere mobile care le deservesc.Paralel cu grăbirea secerișului trebuie luate măsuri care să asigură transportarea neîntîrziată și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei. Pentru acest an, spațiile de înmagazinare au fost mărite cu peste 128 mii tone față de vara anului trecut. în această perioadă au fost date în folosință noi silozuri la Oradea, Pecica, Orțișoara, precum și 22 magazii de mare capacitate, îndeosebi în zonele cerealiere ale țării. Totodată a fost mărită baza materială prin noi dotări cu selectoare, uscătoare și diferite alte utilaje pentru mecanizarea transportului și manipularea produselor. Capacitatea de uscare, care în acest an va trebui să fie folosită integral datorită umidității mai mari a griului din cauza ploilor, depășește în prezent 31 000 tone zilnic. Sînt create astfel condiții pentru ca operațiunile de condiționare să1 se facă concomitent cu cele de preluare și să

baza de recepție Vînju Mare, județul Mehedinți, pregătirile n-au fost încheiate. Magaziile repartizate pentru recolta din acest an nu erau încă dezinfectate și curățate. Releele pentru transportul cerealelor nu au fost încă montate. O parte din utilajele necesare pentru transportul și selectarea cerealelor sînt încă în faza de reparații.De ani de zile, la mai multe baze de recepție, o problemă care nu se rezolvă este aceea a drumurilor de acces. Aceste drumuri care sînt folosite de mai mulți beneficiari sînt lăsate în paragină. Fiecare așteaptă ca celălalt să investească sumele necesare pentru întreținerea lor. Așa stau lucrurile la bazele de recepție Segarcea, Portărești, Calafat și altele, din județul Dolj. Aceeași situație și la unele baze de recepție din județul Arad. La cea din Vinga, drumurile de acces sînt foarte prost întreținute, iar pe timp de ploaie nu se poate ajunge aici. Surprinde faptul că această bază transferă anual 4 000 tone cereale la silozul din Pecica, plătind cîte 22 lei pentru o tonă, în loc ca aceste cereale să fie preluate de

baza de recepție din Orțișoara, comună situată la 5 km depărtare, cu drumuri bune, dar care din păcate se află... în județul Timiș.Cu prilejul primirii primelor cantități de cereale în bazele de recepție și în județul Olt au fost constatate unele neajunsuri. De pildă, la baza de recepție din Caracal, una din cele mai mari din județ, preluarea se desfășoară anevoios. La unele din magazii descărcarea sacilor se face cu spinarea. Și aici nu și-a găsit rezolvarea corespunzătoare amenajarea drumurilor de acces spre bazele de recepție. Cel care duce spre baza de recepție din Drăgănești-Olt este presărat cu grămezi de pietriș și gropi. La baza de recepție Caracal pe o porțiune de cîteva sute de metri poți culege de jos grîul cu lopata, deoarece între beneficiarii acestui drum (C.F.R., consiliul popular și bază) se poartă discuții interminabile și sterile în legătură cu executarea reparațiilor.Cu prilejul anchetei de față, reprezentanții multor direcții agricole, u- niuni cooperatiste și unități agricole au declarat corespondenților noștri că pregătirile în vederea recoltatului au fost încheiate. Este adevărat că au fost făcute foarte multe lucruri bune și utile. Dar, după cum s-a văzut, mai sînt unele probleme de rezolvat. Este nevoie ca, în timpul cel11 mai scurt, să fie luate măsuri în vederea bunei funcționări a combinelor, recoltării cerealelor păioase căzute cu ajutorul altor mijloace, transportării și depozitării cu grijă a produselor pentru a nu se pierde nici un bob din noua recoltă. Problemele campaniei de recoltare trebuie să preocupe în cel mai înalt grad organele agricole județene. Direcțiile agricole și uniunile cooperatiste să acționeze direct pe teren, să ia măsuri practice în vederea bunei desfășurări a lucrărilor. Sarcini de mare răspundere revin organelor și. organizațiilor de partid, care au datoria să intensifice munca politică și organizatorică la sate pentru antrenarea oamenilor muncii din agricultură la executarea la timp a secerișului și a celorlalte lucrări de sezon.
Ion HERȚEG
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cu prilejul unui concurs de natație desfășurat la Helsinki, înotătoarea finlandeză Marjata Hara (în vîrstă de 18 ani) a stabilit un nou record european în proba de 800 m liber cu performanta de 9’42” 7/10. Vechiul record — 9’43”5/10 — aparținea din anul 1968 lui Sigrid Goral (R.D. Germană).
© CICLISM. — Merckx con
tinuă să poarte tricoul gal
ben în „Turul Franței"Cea de-a 10-a etapă a Turului ciclist al Franței, Chamonix-Brianțon (220,500 km), comportînd ascensiunea vîrfului Galibier (2.556 m) din Munții Alpi, a revenit rutierului belgian . Hermann van Springel, cronometrat /cu timpul de .61141’43”. Eddy Merckx s-a clasat pe locul secund la 2’01” de învingător.în clasamentul general individual continuă să conducă Eddy Merckx (Belgia), urmat de francezii Roger Pingeon — la 5’21”, Raymond Pouli- dor — la 6’49”, olandezul Rinus Wagt- mans — la 7’16”, italianul Felice Gi- mondi — la 7’29” etc.

l

Automobil Clubul Român a definitivat lotul automobiliștilor români care participă în Raliul Dunării — „Castrol". Cele patru echipaje, care vor concura pe mașini Renault 8 Gordini, sînt compuse din : Marin Dumitrescu — Petre Vezeanu, Florin Popescu — Viorel Marin, Eugen Ionescu Cristea — Gheorghe Rotaru și Constantin Pescaru — Horst Graef. Antrenamentul și recunoașterea traseului (al cărui punct de plecare este Praga) se vor efectua între 10 și 12 iulie. Ștartul se va da la 31 iulie. Vineri 1 august, la ora 17, participanții la Raliul Dunării „Castrol" vor intra în România prin punctul de frontieră Borș, .Urmînd apoi itinerarul : Oradea — Cluj — Sebeș — Hațeg— Petroșani — Bumbești Jiu — Rîm- nicu Vîlcea — Sibiu — Mediaș — Sovata — Gheorghieni — Bicaz — Gheorghieni — Sovata — Odorhei— Miercurea Ciuc — Pasul Ghimeș Palanca — Comănești — Tg. Ocna •— orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Oi- tuz — Nehoiaș — Cislău — Văleni de Munte — Cheia — Săcele, se vor opri la Brașov sîmbătă 2 august. A doua zi dimineața are loc ultima probă specială : viteză în coastă Brașov — Poiana Brașov.• Automobil Clubul Român și Touring Club Royal de Belgique organizează un raliu turistic, în cadrul căruia un mare grup de automobi- liști belgieni (peste 50 de automobile) va vizita România în perioada 8-23 iulie.Oaspeții au intrat ieri prin punctul ' ‘ .....................................................vor șov cea din ___ _ _____ __ ___ d ____dea. în București, turiștii belgieni vor rămîne două zile, iar pe litoral opt. Grupul de automobile este însoțit de o mașină de asistență tehnică a A.C.R.

de frontieră Nădlac (Arad) șl parcurge traseul : Arad — Bra-— București — Mamaia — Tul-— Piatra Neamț — mănăstirile Nordul Moldovei — Cluj — Ora-

Noi produse

i Polimerii chimiei moderne pă- ’ trund tot mai mult în viața cotidiană. îi întîlnim transformați în cele mai diferite articole de uz casnic, îi purtăm ca vestminte frumoase și durabile. Sînt prezenți, totodată, pe luciul mobilelor, ca și în caroseriile autovehiculelor, în cele mai complexe instalații industriale, în construcții. Rezistența la acțiunea agenților chimici, greutatea specifică mică, proprietățile dielectrice superioare, ușurința cu care se prelucrează — iată cîteva dintre însușirile care au contribuit la marea lor răspîndire.în stabilirea unei tehnologii optime de fabricare a produselor din polimeri, Uzina pentru prelucra
rea maselor plastice din Iași a dobîndit un prestigiu binemeritat în țară și peste hotare. în această întreprindere se depune în prezent un mare efort de creație tehnică în vederea fabricării de noi sortimente solicitate. Capacitatea de producție a uzinei ieșene a crescut de la 7 250 tone în 1963, la peste 30 000 tone în 1969 și va spori în continuare, ajungînd peste cîțiva ani la mai mult de- cît dublul celei actuale.Iată cîteva dintre produsele noi pe care le realizează uzina din Iași. Covoarele și dalele în culori atrăgătoare, imitînd parchetul, marmura sau mozaicul, apărute de puțin timp, trezesc interesul arhitecților, constructorilor. Covoarele acestea se obțin din poli- clorură de vinii prin calandrare, din mai multe straturi de compoziție identică, suprafața lor superioară fiind ușor șagrenată. Este, desigur, un avantaj pentru viitorii beneficiari faptul că noile covoare realizate într-o diversitate de culori și nuanțe sînt rezistente la uzură, igienice, iar întreținerea cît se poate de simplă: se spală cu apă și săpun și se lustruiesc cu ceară. De aceea, se folosesc pe scară tot mai largă pentru pardoseli în locuințe, școli, spitale, magâzine, hoteluri, edificii culturale.Dalele flexibile din p.v.c. pentru pardoseli se obțin prin ștan- țarea covorului rezultat din ca- landrarea și dublarea acestuia. La cerere, dalele se produc în culoarea și nuanța preferate de . beneficiar. De altfel, destinația dalelor flexibile este bine cunos-
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JIași, pe care beneficiarii le pot L solicita în funcție de nevoile ? proprii. ț

cută : ele se folosesc pentru executarea de pardoseli în bucătării, holuri, băi, camere de locuit, biblioteci, săli de clasă.
Foliile plastifiate, produse în- tr-un bogat sortiment de modele — albe sau colorate — și-au croit de acum drum în multe domenii. Ele se utilizează la confecționarea articolelor sudate de marochină- rie, papetărie, în industria jucăriilor, dar și în construcții, pentru izolări hidrofuge.Rezistența la umiditate, neto- xicitatea și neinflamabilitatea sînt însușirile de bază ale noului produs denumit „foaie vacuumabilă". Produsul servește la confecționarea ambalajelor de uz alimentar, de cele mai variate forme și culori, opace sau transparente. Tot industriei alimentare îi sînt destinate și plăcile presate din p.v.c. rigid, cu stabilizatori netoxici.Placondul este bine cunoscut multor posesori de autoturisme, care îl utilizează pentru acoperișuri ușoare Ia garaje. Sfera lui de întrebuințare este însă mult mai largă. Plăcile ondulate, obținute prin procedeul de extrudere —I cu suprafața netedă sau șagrenată, divers colorate — cu lungimea maximă pînă la 4 metri, pot fi folosite în construcții pentru acoperișuri ușoare la peroane, stații de benzină, ca și la balcoane, terase, săli de așteptare. De asemnea, din acest material se pot amenaja standuri pentru expoziții, panouri de reclame, pereți de protecție. Multiplele utilizări ale placondului se datoresc calităților pe care le întrunește acesta.De curînd s-au obținut și plăci 

din granule de polistiren șoc prin procedeul de extrudere. Noul produs se utilizează la placarea mobilelor, autobuzelor, pereților, precum și în diverse scopuri decorative sau de protecție. Supuse procesului de formare sub ' vacuum, din plăcile de polistiren se obțin uși și cuve interioare pentru frigidere, lavoare, chiuvete șl multe alte sortimente solicitate de industria optică sau de mecanica de precizie.Am prezentat doar cîteva dintre noile produse rezultate din polimerii prelucrați de uzina din
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CRIZA DE GUVERN DIN ITALIA

Conturări de poziții

a/e partidelor politice
Faza preliminară consultărilor pe care președintele Saragat le începe joi cu expo- nenții autorizați ai partidelor în vederea rezolvării crizei de guvern — deschise la sfîrșitul săptămînii trecute — nu este de natură, potrivit părerii majorității observatorilor ' avizați, să ofere indicii clare asupra perspectivelor situației politice din I- talia. Aproape din oră în oră se suprapun zeci de declarații contradictorii reflectînd o situație încă fluidă, plină de incertitudini și necunoscute. După cum s-a anunțat, parlamentul și-a suspendat lucrările pînă la prezentarea de către viitorul prim-ministru desemnat a programului guvernamental.Majoritatea partidelor au analizat consecințele demisiei cabinetului Rumor, sub- liniindu-se unanim că Italia a intrat în cea mai profundă criză politică de după război. Acestei aprecieri a situației i se asociază poziția partidelor respective în legătură cu modalitatea de a se ieși din ■ criză, fiind afirmată, în același timp, dorința de a a- dopta cu rapiditate măsuri pentru ca efectele negative ale noii situații să nu afecteze prea mult desfășurarea normală a activității generale în țară.Declanșată la numai șapte luni de la instalarea cabinetului Rumor, actuala criză survine într-un moment de mare însemnătate pentru Italia, caracterizat printr-o puternică presiune pentru reînnoiri democratice și justiție socială, pentru reforme structurale, cerute cu insistență de masele largi populare, menite să rezolve problemele societății italiene. împo- trivindu-se unor astfel de revendicări legitime, forțe retrograde vor să deplaseze axa politică spre dreapta, să treacă la acțiuni autoritare, ceea ce ar comporta pericole serioase pentru instituțiile democratice ale

țării. Tocmai în a- ceasta constă esența problemei ; de soluția ce se va adopta ar putea depinde însuși viitorul curs al politicii italiene.Criza reflectă, după cum se știe, disensiunile foarte puternice din rîndurile compo- nenților fostei coaliții guvernamentale. Numeroși observatori consideră, de altfel, că sciziunea socialiștilor face destul de dificilă reconstituirea formulei guvernamentale de centru-stînga. Din declarațiile unor repre-................................... .zentanți autorizați ai dusă pînă acum Partidului Democrat Creștin, principala
Corespondentă 

din Roma 
de la N. Puicea

forță a coaliției, reiese că acesta continuă să considere formula de centru-stînga ca singura viabilă pentru condițiile de azi ale Italiei. La rîndul său, Partidul Socialist Italian (P.S.I.), se pronunță pentru continuarea coaliției și realizarea programului guvernamental care a stat la baza constituirii cabinetului Rumor. Rețin atenția însă ultimele declarații ale „socialiștilor unitari" (componenta social-de- mocrată, desprinsă din P.S.I.) că nu vor participa la un nou guvern alături de miniștri reprezentînd P.S.I. Nici partidul republican, un alt partener al vechii coaliții, nu s-a arătat dispus să continue colaborarea potrivit vechii formule de centru-stînga. Republicanii au arătat că nu mai există condițiile pentru reconstituirea coaliției.Soluții pentru o ieșire pozitivă din criză există și ele sînt prezentate cu spirit de răspundere și calm de către partidul comunist și alte forțe de stînga. „Italia . — se menționează într-un comunicat al Direcțiunii Partidului Co-

munist Italian — are 
nevoie de o politică 
nouă. Aceasta este 
cerința ce se desprinde 
cu tot mai multă for
ță din marile lupte 
unitare ale muncito
rilor, ale maselor 
populare... Crizei de 
guvern trebuie să i se 
dea o soluție care să 
permită mersul înain
te al democrației ita
liene și nu înapoi. 
Este absurdă și peri
culoasă orice revenire
— deschisă sau mas
cată — la o politică 
de centru. Este nece
sară o cotitură pro
fundă față de politica- ~ (je
către coaliția de cen
tru-stînga. Partidul 
comunist va lupta pen
tru a deschide calea 
unei astfel de cotituri 
și va ști să aprecieze 
în mod responsabil 
orice pas făcut în a- 
ceastă direcție". La căutarea unor astfel de soluții — este de părere P.C.I. — trebuie să-și aducă contribuția toate forțele de stînga și democratice. O poziție similară a adoptat și P.S.I.U.P., mișcarea socialiștilor autonomi și parlamentari aparținînd grupului independenților de stînga. Ei preconizează să se răspundă manevrelor dreptei „prin- tr-o mai amplă și mai puternică unitate a tuturor forțelor stîngii— socialiste, catolice, comuniste — pentru a se crea condițiile unei alternative de stînga".Analizînd, în lumina acestor coordonate, perspectivele crizei de guvern — observatorii politici, fără a exclude posibilitatea reconstituirii unui guvern de centru-stînga, consideră mai probabilă formarea unui guvern de- mocrat-creștin mono- color, sprijinit în parlament de aceleași forțe care au alcătuit cabinetul Rumor, men- ționîndu-se numele a- celeiași personalități ca șef al unui astfel de guvern. Se crede că programul unui asemenea guvern ar fi, de fapt, o reluare a punctelor principale ale celui prezentat parlamentului cu șapte luni în urmă.
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O demonstrație a muncitorilor poriuari din Londra în sprijinul revendică
rilor lor economice

 ,,.j»

VIETNAMUL DE SUD

Instaurarea puterii populare 
în provincia Da NangSAIGON 8 (Agerpres). — în importanta provincie sud-vietnameză Da Nang a fost instaurată puterea populară reprezentată de Comitetul revo-Raportul secretanilui general al O.N.IJ.asupra armelor chimice și bacteriologiceGENEVA 8 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : în ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare a fost prezentat raportul secretarului general al Națiunilor Unite, U Thant, asupra armelor chimice și bacteriologice și efectele eventualei lor utilizări. Raportul a fost întocmit cu sprijinul unui grup de experți. El a fost înaintat, de asemenea, Adunării Generale a Națiunilor Unite, Consiliului de Securitate și guvernelor statelor membre ale O.N.U., pentru a fi examinat la cea de-a 24-a sesiune a Adunării Generale.în cuvîntul lor, delegații Poloniei, Suediei, Canadei, Japoniei, Mexicului șl Angliei au apreciat importanța documentului.

PERU

franța va continua să sprijine principiile 
independenței și dreptului popoarelor

luționar al poporului. La congresul de constituire al acestuia, relatează a- genția „Giai Phong", au participat reprezentanți ai organelor locale ale Frontului Național de Eliberare și ai Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice, precum și membri ai organizațiilor de masă, ai unor partide politice diverse, intelectuali, oameni de afaceri, țărani și soldați patrioți din armata saigoneză, budiști și catolici.
Retragerea primului 

contingent americanSAIGON 8 (Agerpres). — Primul contingent din cei 25 000 de militari americani care urmează să fie re- patriați în cursul acestei veri în Statele Unite a părăsit marți Saigo- nul, îndreptîndu-se spre Seattle, statul Washington. Este vorba de 814 soldați aparținînd celei de-a noua divizii de infanterie americană, care acționa în delta fluviului Mekong.
★HANOI 8 (Agerpres). — Forțele apărării antiaeriene din provinciile Thanh Hoa și Vinh Phu au doborît marți după-amiază două avioane a- mericane de recunoaștere fără pilot, transmite agenția V.N.A.

la autodetermiHre
O declarație a președintelui PompidouPARIS 8 (Agerpres). — Luînd cuvîntul marți în cadrul unei ceremonii de prezentare a corpului diplomatic, președintele. Franței, Georges Pompidou, a declarat că guvernul său va continua să sprijine principiile „independenței și dreptului popoarelor la autodeterminare", care au stat la baza politicii generalului Charles de Gaulle. „Fidelă acestei linii politice, a a- dăugat Pompidou, Franța încearcă să coopereze cu toate țările lumii". El și-a exprimat speranța că evoluția pe care o vor cunoaște toate națiunile europene va duce la dispariția divergențelor care în prima jumătate a secolului al XX-lea au contribuit la pierderea temporară a influenței țărilor Europei pe plan mondial.La recepția de la Palatul Elysâe

au luat parte, de asemenea, primul ministru, Jacques Chaban-Delmas, și ministrul de externe, Maurice Schumann.

LIMA 8 (Agerpres). — Ministrul Peruvian al agriculturii, generalul Jorge Barandiaran, a anunțat că va fi promulgată o lege cu privire la folosirea apelor, în completarea recentei legi asupra reformei agrare. El a adăugat că anul viitor reforma agrară va fi aplicată pe întreg teritoriul țării și în acest scop este necesară colaborarea cadrelor didactice și a studenților în agronomie.în ultimele zile; avioane peruviene au zburat deasupra tuturor regiunilor țării, difuzînd manifeste, în care țăranilor le este explicată semnificația reformei agrare.

Noi incidente 
in statul indian 
Andhra Pradesh HYDERABAD 8 (Agerpres). - în statul indian Andhra Pradesh au continuat incidentele între forțele de ordine și adepții creării unui stat independent Telengana. Demonstrațiile organizate la Hyderabad și în localitatea Warangal, situată la 128 km de capitala statului, au fost marcate de ciocniri violente, în cursul cărora poliția a deschis focul asupra manifestan- ților. Mai multe persoane au fost ucise.

Cea de-a 18-a Conferință 
a Organizației țărilor expor
tatoare de petrol, (opec), s-a deschis marți la Viena. La lucrările a- cestei reuniuni participă miniștri din cele nouă state membre ale OPEC — Arabia Saudită, Libia, Venezuela, Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, Qatar și Abu Dhabi. Participanții la lucrările sesiunii vor lua în discuție cererea de primire în această organizație a Algeriei, situația actuală a pieței internaționale a petrolului, coordonarea politicii în domeniul industriei petroliere a țărilor membre, problema stabilirii prețurilor și a redevențelor pentru petrolul brut.

„Ponta 81“ este cea mai mare platformă construită în Franța pentru cercetări petroliere submarine. în fotografie : platforma este transportată din portul Le Hâvre spre golful Gasconia

Evoluția situației 
din Orientul ApropiatCAIRO 8 (Agerpres). — Avioane israeliene au pătruns luni în spațiul aerian al R.A.U., în regiunea portului Hurghada, a declarat un purtător de cuvînt egiptean, citat de agenția M.E.N. Aviația egipteană a intervenit. După o scurtă luptă aeriană avioanele israeliene s-au retras. Purtătorul de cuvînt a dezmințit. afirmațiile că două avioane egiptene au fost doborîte în cursul acestei lupte.Agenția M.E.N., citind o declarație a unui purtător de cuvînt egiptean, anunță că în noaptea de luni spre marți o companie a infanteriei egiptene a traversat Canalul de Suez șl a atacat pozițiile fortificate israeliene în regiunea lacului Timash. Purtătorul de cuvînt a declarat că 30 de soldați israelieni au fost uciși iar două tancuri și alte două mașini blindate au fost distruse.TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un purtător _ de cuvînt israelian, citat de agenția A.P., a declarat că luni a avut loc în regiunea peninsulei Sinai o luptă aeriană între avioane israeliene și egiptene. în cursul luptei două aparate egiptene au fost doborîte.Potrivit declarației unui alt purtător de cuvînt israelian, în noaptea de luni spre marți trupe egiptene au traversat Canalul de Suez și au încercat să atace pozițiile israeliene dispuse în fața portului Ismailia. Trupele israeliene au respins atacul, obligînd partea egipteană, care a lăsat pe cîmpul de luptă trei morți, să se retragă.

DAMASC 8 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar a dat publicității o declarație oficială prin care anunță că escadrile de avioane de luptă israeliene au violat marți după-amiază spațiul aerian al Siriei, anunță agenția France Presse. Potrivit comunicatului, aviația siriană a intervenit

imediat, obligînd avioanele israeliene să se întoarcă din drum. în cursul luptei aeriene, care a durat mai mult de o oră. au fost doborîte patru avioane israeliene. Totodată au fost pierdute în luptă trei avioane siriene — precizează comunicatul oficial sirian.TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că avioane de luptă israeliene au doborît marți după- amiază 7 avioane siriene în cursul unei lupte aeriene ce a avut loc în regiunea Kuneitra, din zona înălțimilor Golan, teritoriu ocupat de forțele israeliene. Purtătorul de cuvînt, anunță agenția France Presse, a precizat că avioanele siriene au fost interceptate de aviația israe- liană în momentul în care pătrundeau în zona ce se află sub controlul forțelor israeliene.
BEIRUT 8 (Agerpres). — Un xco- municat al organizației palestinene de rezistență „Al Assifa", distribuit presei libaneze, informează că membri ai acestei organizații au plasat luni în portul Eilath bombe incendiare care au explodat provocînd un mare incendiu. Comunicatul menționează că incendiul a cuprins și instalațiile portuare și că „daunele provocate sînt evaluate la mai multe milioane de dolari".TEL AVIV 8 (Agerpres). — Incendiul care a izbucnit luni după-amiază în portul Eilath a fost provocat de aprinderea spontană a unor insecticide expuse la căldură, au afirmat oficialitățile israeliene.Incendiul a fost stins după două ore și jumătate cu concursul pompierilor și armatei. Portul Eilath nu a avut de suferit. Pagubele provocate de incendiu sînt evaluate de autorități la 120 000 dolari.

Cu prilejul 

celei de-a XXV-a 

aniversări 

a eliberării 

RomânieiNICOSIA 8 (Agerpres). — La Clubul „Atlas" din Nicosia a avut loc o seară a prieteniei româno- cipriote, consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.Cu această ocazie a foșt prezentată o expoziție de cărți, fotografii, discuri, obiecte de artizanat și mărci poștale românești.însărcinatul cu afaceri a.i. al României în Cipru, Stelian Pe- reanu, și secretarul general adjunct al organizației de tineret E.D.O.N., Nicos Christodoulou, au vorbit despre semnificația actului de la 23 August și despre realizările poporului român în cei 25 de ani de la eliberare.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Germane

in UniuneaMOSCOVA 8 (Agerpres). — La Moscova au continuat marți convorbirile dintre conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice și delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane, condusă de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G. în a- ceeași zi, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut o convorbire cu Otto Win- zer, ministrul afacerilor externe al

Sovietică\R.D.G., în probleme de interes comun, transmite agenția TASS.Tot marți, delegația a depus o coroană de flori la Mausoleul lui V. L Lenin din Piața Roșie.Delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane a oferit o recepție la care au participat Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat sovietici.

BELGRAD

INTILNIREA CONSUITATIVĂ 
A TARILOR NEANGAJATEBELGRAD 8. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La Belgrad și-a început marții lucrările întîlnirea consultativă a țârilor neangajate, la care participă reprezentanți ai guvernelor din 51 de țări ale Europei, Africii, Asiei și Americii Latine.Lucrările întilnirii au fost deschise de șeful delegației iugosiave, Mirko Tepavaț, secretarul de stat pentru afacerile externe.Participanții au fost apoi salutați de Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia.

Conflictul nigeriano-biafrez

Delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Ungare

a sositSOFIA 8 — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite: Marți a sosit la Sofia delegația de partid și guvernamentală a R. P. Ungare, condusă de Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.La sosire, pe aeroport, delegația a fost întîmpinață de Todor Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de

la SofiaMiniștri, și de alte persoane oficiale.în aceeași zi, delegația de partid și guvernamentală ungară a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov din Sofia.Delegația a făcut apoi vizite lui Todor Jivkov și lui Gheorghi Trai- kov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

Recrudescentă 
a ofensivei 

forțelor federaleLAGOS 8 (Agerpres). — IiVr-un mesaj adresat comandanților forțelor armate ale țării cu prilejul împlinirii a doi ani de la izbucnirea războiului civil din Nigeria, șeful statului federal nigerian, generalul Yakubu Gowon, a afirmat că pacea nu va fi restabilită decît atunci cînd forțele secesioniste biafreze vor fi înfrînte din punct de vedere militar.Difuzînd această declarație, agențiile de presă semnalează totodată o recrudescență a ofensivei forțelor ni- geriene.Un "comunicat difuzat marți la Lagos anunță că prima divizie a trupelor federale a ocupat orașul Abri- ba, situat la nord-est de Umuahia.Intre timp, importante efective militare federale înaintează spre Ower- ri, ultimul oraș important aflat sub controlul. biafrezilor. După cum se știe, trupele lui Odumegwu Ojukwu au reocupat localitatea Owerri la numai cîteva zile după ce pierduseră importanta fortăreață Umuahia.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Î°S'P Broz Tito, a primit marți delegația parlamentară franceză, condusă de Rene La Combe, vicepreședinte al Adunării Naționale, care face o vizită în Iugoslavia, transmite agenția Taniug.
Secretarul de stat la Mi

nisterul de Externe al Indiei, Kewal Singh, a fost primit luni de președintele Pakistanului, Yahya Khan, căruia i-a înmînat un mesaj din partea premierului indian, Indira Gandhi. Ke- val Singh se află de săptămîna trecută în Pakistan pentru a semna documentele în legătură cu reglementarea unei dispute de frontieră între cele două țări. Observatorii remarcă faptul că este al doilea contact indo-pakistanez la nivel înalt de la preluarea de către generalul Yahya a puterii în Pakistan.
Fostul premier irakian, 

Abdel Rahman al Bazzaz, a 
fost deferit justiției urmează să fie judecat de către Tribunalul Revoluției, anunță presa din Bagdad. Împreună cu el vor compare în fața tribunalului alte 19 persoane acuzate că ar fi inițiat sau participat la un „complot împotriva siguranței statului".

Camera Comunelor a par
lamentului canadian a,adoptat

în a treia și ultima lectură proiectul de lege în Jtaza căruia franceza urmează să devină, alături de engleză, limbă oficială în Canada. Proiectul, sprijinit de toate partidele politice canadiene, cu excepția unui grup de a- proximativ 15 deputați conservatori, va fi trimis Senatului.
Premierul Marii Britanii, Harold Wilson, care a făcut în Suedia o vizită oficială de patru zile, s-a reîntors marți la Londra.

In cadrul celui de-al cincilea Festival folcloric internațional, care se desfășoară în orașul Burgas din R. P. Bulgaria, ansamblul folcloric al județului Mureș a prezentat pe scena Teatrului de vară un spectacol de gală. Solii artei populare românești s-au bucurat de un frumos succes, fiind răsplătiți de cei prezenți prin vii și îndelungi aplauze.
Astronautul american 

Frank Borman 8 vizitat marti orășelul oamenilor de știință din Novgorod. Aici, el a luat cunoștință de activitatea centrului de calcul, a institutului de hidrodinamică, a muzeului de geologie etc. în prezența astronautului american, în laboratorul poligon s-a efectuat o demonstrație de sudură prin explozie a unor metale care nu pot fi sudate prin nici un alt mijloc.

Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a- primit marți delegația Partidului de stînga-comuniștii din Suedia, condusă de Benne Lantz, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului, informează agenția ACTC.
Asasinarea ministrului 

kenyan al planificării eco
nomice Tom Mboya, personalitate marcantă a vieții politice a Kenyei, a provocat zilele acestea o serie de incidente, mai ales în capitala țării, Nairobi. Tulburările s-au intensificat marți, cînd peste 100 000 de persoane s-au adunat în jurul catedralei din Nairobi, unde este depus trupul neînsuflețit al lui Mboya. Poliția a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile turbulente.

La tribunalul din Broo
klyn (New York) a început procesul intentat împotriva a trei persoane acuzate de a fi complotat pentru a asasina pe președintele Nixon. Cele trei persoane — Ahmed Gageh Namer și doi fii ai săi — au fost arestate pe baza unui denunț, la două zile după alegerile prezidențiale de la 7 noiembrie. în urma unei descinderi la locuința lor, poliția a descoperit două arme și pumnale. Acuzații sînt pasibili de pedeapsa cu închisoarea pînă la 25 de ani.

0 delegație iugoslavă, condusă de Blagoie Bogavaț, directorul Institutului federal pentru colaborarea tehnică internațională, a făcut o vizită în Marea Britanie în cursul căreia a avut convorbiri cu reprezentanți ai acestei țări în legătură cu colaborarea în domeniul științei și tehnologiei.
Ploi torențiale continuă să cadă de mai bine de o săptămînă asupra insulelor japoneze Kyusyu Si- kuoka și Honsyu. Potrivit datelor furnizate de poliția japoneză, 120 de clădiri au fost distruse, 480 au fost avariate parțial, iar aproximativ 7100 au fost inundate. Apele au distrus 24 de poduri, au inundat șosele și căi ferate provocînd perturbări în traficul rutier și feroviar.

„Bonny" — micuța maimuță tailandeză, lansată la 30 iunie la bordul „Biosatelitului nr. 3“ pentru un zbor spațial de 30 de zile — a încetat marți din viață. Manifestînd încă de săptămîna trecută semne de plictiseală și apatie, luni, cu 21 de zile înainte de termen, „Bonny" a fost readusă pe Pămînt după ce specialiș

„Zilele regiunilor po
lare” au avut: 1°° orașul Kemi din nordul Finlandei. Au participat reprezentanți ai locuitorilor din aceste zone, din Uniunea Sovietică, Norvegia, Finlanda și Suedia.

La 31 august, în Turcia 
vor avea Ioc alegeri preli
minare, anunta ziarul „Adalet", citind surse oficiale. Aceste alegeri au loc în cadrul partidelor politice și au ca scop stabilirea definitivă a listelor de candidați ce vor fi prezentate do acestea pentru alegerile de deputați prevăzute a avea loc în luna octombrie a.c.

Sîmbătă a încetat din 
viață regizorul american de 
film Leo McCarey,în vîrsta do 71 ani. McCarey și-a dedicat întreaga viață filmelor comice, fiind un maestru al genului. în lunga sa carieră cinematografică cineastul american a obținut cîteva merituoase premii Oscar.

tii N.A.S.A. au constatat că maimuța a refuzat să răspundă la semnalele ce-i anunțau ora prînzului. Specialiștii N.A.S.A. acordau acestui zbor o importanță deosebită pentru programele spațiale a- mericane prin dalele ce puteau fi furnizate asupra zborurilor orbitale de lungă durată și a capacității de rezistență a organismului

astronauților în condiții de imponderabilitate prelungită. Prin dispariția maimuței, cercetătorii N.A.S.A. au fost privați de posibilitatea de a obține informațiile necesare Dentru a trage concluziile asupra acestui zbor. Un purtător de cuvînt a declarat că deocamdată motivele morții nu sînt cunoscute.
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