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In contextul hotărârilor adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la perfecționarea metodelor de conducere a economiei, un loc important revine măsurilor de îmbunătățire a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, de adaptare a acestuia la noile condiții create prin organizarea admi- nistrativ-teritorială a țării. Esențialul constă acum în ridicarea calitativă a activității politico-organizatorice și ideologice a organizațiilor de partid, în creșterea rolului lor în conducerea întregii vieți economice și sociale.Premisele favorabile rezultate din noile condiții — lichidarea verigilor intermediare, apropierea organelor de conducere de unitățile de bază, noile metode folosite de Comitetul județean de partid Maramureș în organizarea muncii, elaborarea și controlul îndeplinirii hotărârilor — facilitează o mai largă cuprindere a diferitelor sfere de activitate, soluționarea competentă a sarcinilor, valorificarea inițiativei și energiei creatoare a maselor.Nivelul la care s-au desfășurat acțiunile întreprinse în perioada care a trecut de la constituirea organizației județene de partid — elaborarea și aplicarea măsurilor de delimitare a municipiilor, orașelor și comunelor ; constituirea organelor locale de partid și de stat; crearea comitetelor de direcție ; realizarea și depășirea planului de stat pe primele cinci luni "îă principalii indicatori în toate unitățile economice maramureșene ; fundamentarea propunerilor pentru viitorul plan cincinal — reflectă eforturile perseverente ale organelor și organizațiilor locale de partid pentru perfecționarea stilului lor de muncă.Trebuie să subliniem însă că aceste rezultate pozitive sînt încă departe de a corespunde posibilităților și cerințelor actuale. Acest lucru a fost reliefat de analiza efectuată timp de

o lună în județul nostru de o brigadă a Comitetului Central, care ne-a ajutat să depistăm resursele și posibilitățile insuficient utilizate, să adoptăm metode și forme de muncă menite să asigure valorificarea maximă a avantajelor create de reorganizarea admmistrativ-teritorială, ridicarea nivelului muncii organizatorice, politice și ideologice de partid, mai buna îndrumare a organelor de stat, a organizațiilor economice și obștești.Din activitatea desfășurată de brigadă ne-am dat mai bine seama cum este concepută de conducerea de partid munca de îndrumare și control în • condițiile de azi, cum trebuie să activăm, la rândul nostru, în această direcție. Alcătuită din activiști de partid, de stat și specialiști, condusă nemijlocit de tovarăși din conducerea de partid, brigada Comitetului Central al P.C.R. ne-a sprijinit efectiv în legătură cu : depistarea și determinarea cauzelor care au generat neajunsuri în activitatea organelor și organizațiilor, de partid, e.conomice, de stat și de' masă din județ ; ' rezolvarea operativă a unor probleme care condiționau realizarea planului de producție și de investiții; punerea în funcțiune la termen a unor obiective industriale și social-culturale. Cu sprijinul brigăzii au fost inițiate studii privind îmbunătățirea structurii culturilor și raselor de animale, combaterea fenomenelor negative generate de eroziunile de maluri, îmbunătățirea activității de desecări și irigații. în același timp, prin nume-

Corneliu LEU

scris mai de mult, tot în aceste coloane, un articol despre „traficul de' relații", despre acea categorie de indivizi care încearcă pe orice oale să te servească, obligîndu-te ca la rândul tău să-i servești, despre mentalitatea celor care încearcă să acrediteze ideea că, pentru a realiza ceva, e nevoie să al relații.„Tu pe oe trăiești ? !“ —răspuns, într-o soare, un fost de liceu. „...Te olari împotriva ficuilui de relații, exprimi niște deziderate care apar foarte frumoase la modul teoretic, dar ridicol de nepraotioe. De ce să condamnăm într-atî- ta folosirea de către individ a relațiilor pe care le are, cînd, de fapt, fiecare om a- leargă după relații, fiecare om încearcă să-și faciliteze, prin relațiile pe oare le are sau le stabilește cu cei din jur, rezolvarea unor probleme?"... - - - -țeleg, _ clarațl sau rați ai unui asemenea punct de vedere consideră că ar fi vorba de unele concluzii practice pe care viața, în desfășurarea ei, ne face să le tragem. Punîndu-le în aplicare, traiul devine mai comod, rezolvarea unor probleme capătă soluții mai u- șoare ; trebuie să fii de-a dreptul prost să renunți la ele, insinuează autorul scrisorii.Să luăm lueruri’e 
tale-cuale și să ve-

lume mi-a scri- coleg de- tra-

unorDupă cîte în- partizanii de- nedeola-

dem cum «-ar putea ele aplica în contextul social. în acest caz trebuie să admitem că, într-un fel sau altul, toți cetățenii tării noastre pot să beneficieze de „un cuvînt" pus de cineva pentru rezolvarea problemelor lor personale. La ce s-ar ajunge în mod prac-

tecție în mai multe domenii, cei cu protecție într-un domeniu, cei lipsiți de orice fel Poate-i pe cei în culpă gravitatea de protecție, va surprinde

opinai
tic ? Luați un șir de figurine de plastilină și așezați-le ca la coada unui ghișeu nu- nnerotînd locul fiecăreia. Extrageți-le pe cele cărora le conferiți onoarea de a beneficia de protecție și așezați-le mai în față. Numerotați din nou locurile și veți constata că cei lipsiți de protecție au fost dați înapoi exact cu atîtea locuri eîți protejați există. Elementar, nu?... Căci dacă unii dintre solici- tanții așezați la o coadă vor beneficia de protecție, beneficiul u- nora se va realiza numai în dezavantajul celorlalți. Balanța drepturilor egale nu se poate ridica într-o parte decît în cealaltă.Protecția, cînd este acționează particular și rențiail, creînd misele unei diferențieri subiective între membrii societății, premisele unei stratificări : cei cu pro-

coborândatuncl acordată, în mod prefe- pre-

cuvintelor, dar favoritismul și implicații de din penal pentru din punctul de dere al justiției, o încercare conștientă sau inconștientă de a submina legile orânduirii noastre bazate pe o deplină între brii ei, pe principiu al sociale. Este, tentativă de a-i priva pe membrii societății de posibilitatea de a beneficia din plin de condiția democrației socialiste.Se pune întrebarea : care este „suportul" datorită căruia mai poate dăinui ideea că și în o- rînduirea noastrăprotecția este necesară ? Aș îndrăzni să cred că explicația stă și în proasta funcționare a unor instituții. Pentru că funcționare, tismul ou tegiul lui de suferințe, îi poate obliga pe unii să încerce (adesea cu ajutorul unui individ cu lății", întîlnit în gul instituției) o dalitate ilicită de rezolvare a problemelor care duc spre birourile respective.îmi spunea un prieten care conduce o instituție că multe dintre problemele pentru care este de

are or- că, ve- este
egalitate mem- înaltul echității astfel, o

proasta birocra- tot cor-
vre- „re- pra- mo-
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roase recomandări și propuneri prețioase, ca și prin participarea nemijlocită la un șir de acțiuni, brigada a ajutat efectiv biroul comitetului județean de partid să-și îmbunătățească stilul de muncă, să folosească forme și metode de activitate specifice condițiilor actuale, în concordanță cu noua structură organizatorică.Este important de relevat faptul că, în scopul finalizării activității desfășurate de brigadă, concluziile desprinse în urma controlului efectuat au fost analizate de secretariatul Comitetului Central, din partea căruia biroul comitetului județean a primit un sprijin esențial. Indicațiile clare din partea secretariatului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au o excepțională importanță pentru munca pe care organizația noastră de partid o desfășoară în vederea lichidării neajunsurilor, dezvoltării într-un ritm și mai rapid a vieții e- conomice și social-culturale a Maramureșului.Pe baza orientării trasate de secretariatul C.C. al P.C.R., biroul comitetului județean de partid a luat măsuri pentru îmbunătățirea întregii sale activități, remedierea lipsurilor constatate, lichidarea cauzelor care le-au generat. în acest sens, acordăm o atenție deosebită imprimării unei perspective mai largi activității economice, politice și social-culturale a județului, organizării ■aplicării și controlului îndeplinirii - hotărârilor. Birourile comitetelor județean și municipale de partid și-au fixat principalele obiective de rezolvarea cărora se vor ocupa în acest an, orientîndu-se în lumina lor în elaborarea planurilor de muncă curente ; vom extinde această metodă la toate organele și organizațiile de partid, ceea ce va înlesni îmbinarea preocupărilor curente cu sarcinile de perspectivă, concentrarea forțelor spre soluționarea problemelor majore, izvorâte din necesitățile concrete și particularitățile județului.înlăturând tendințele de formalism, membrii comitetului județean de partid informează acum, la fața locului, organizațiile de bază, colectivele de muncă, despre măsurile adoptate, le ajută să înțeleagă importanța și oportunitatea acestora, să organizeze înfăptuirea lor.în ședința lărgită a biroului comitetului județean de partid s-a făcut o amplă investigare a căilor de valorificare maximă a ajutorului primit din partea Secretariatului Comitetului Central, stabilindu-se măsuri politioo-organizatorice de durată. Astfel, colective ale comitetului județean vor studia 1—2 luni pe teren rezervele de care dispune județul, posibilitățile de valorificare deplină a potențialului uman și material, spre a putea trece apoi la laborarea unor măsuri eficiente, mod experimental, un alt studiu referitor la îndeplinirea planului stat în industrie și construcții precum și proiectul planului de măsuri ce vor fi supuse spre aprobare plenarei comitetului județean au fost publicate în presa locală; dezbaterea publică va înlesni, fără îndoială, punerea lor într-o mal strînsă concordanță cu obiectivele propuse. în activul de partid, unde aceste propuneri au și fost dezbătute, s-au făcut numeroase completări de natură să îmbunătățească complexul de soluții preconizate, cele mal valoroase dintre ele urmînd a fi incluse în materialul prezentait plenarei. în

decît oferta. Cu ocazia repartizărilor trebuie să efectuăm un adevărat tur de forță pentru a ajunge la un acord cu delegații întreprinderilor de instalații și utilaje, institutelor de proiectare și ai celor de cercetare. Și asta în condițiile în care învă- țămîntul superior de construcții oferă anual un număr de absolvenți de circa 10 ori mai mare decît în 1938. în schimb, sub raportul profilului pregătirii științifice, o- ferta noastră — concretizată în orizontul da cunoștințe al absolvenților — depășește solicitările, doar aparent unilaterale, ale producției. Pentru că, în pofida unor deficiente strict organizatorice referitoare la structura unor facultăți, secții, care apar și sînt corectate pe parcurs, școala românească de construcții își propune șl realizează din ce în ce mai bine un învățămînt superior unitar, de larg profil, unde pregătirea de cercetare și de proiectare se îmbină armonios cu cea practică, șl datorită căruia specialistul se poate adapta mai ușor noilor cerințe tehnico-științifice. în această pregătire omogenă a viitorilor specialiști văd eu una din cerințele epocii moderne și implicit posibilitatea absorbției totala și înalt eficiente a absolvenților".Observația merită să fie consemnată cu atît mai mult cu cît vizează o problemă amplu dezbătută pe plan mondial. După cum se știe, Invă- țămîntul superior din diferite țări vest-euro- pene este supus unor critici frecvente uneori tocmai datorită caracterului său unilateral, nearmonios. Incepînd cu modul în care se faca selecția sociala a studenților și terminînd cu problemele asimilării absolvenților în producție. într-un număr recent revista „Paris Match", referindu-se la situația învățămîntulul din țările occidentale, arăta că marea criză a educației provine din faptul că învățămîntul de masă, o necesitate șl o onoare a epocii actuale, se desfășoară după aceleași metode. Șl ca o ilustrare a a-
Mihai IORDANESCU

Astăzi se supune unei observații curente faptul că, pe măsură ce înaintăm în timp, diagrama activității desfășurate în oricare domeniu include în sine, asemenea unui cod genetic, acțiunea formativă și informativă a școlii. Tocmai de aceea, printre caracteristicile esențiale ale epocii noastre este menționat adeseori faptul că pregătirea pentru viață a tinerei generații a încetat să mai fie o problemă strict individuală și s-a transformat într-o preocupare socială de cea mai acută importanță. Iar în calculele economiștilor, statisticienilor, sociologilor, medicilor sau etnografilor de pe toate meridianele, cu privire la valorificarea într-un fel sau altul a virtualităților specifice unui popor, la perspectivele evoluției unei societăți, gradul în care învățămîntul este legat de nevoile societății contează ca un factor decisiv.— De fapt, istoria ultimelor trei decenii ale României oferă și din acest punct de vedere un exemplu concludent — relevă conf. dr. Petre Burloiu, director adjunct al Direcției învățămînt, cultură și sănătate Stat anul 1939 studenților la rile de zi era de circa 26 500, revenind cam 17 studenți la 10 000 de locuitori. Numărul absolvenților din anul 1939 abia ajungea la 5 200. Și cu toate acestea integrarea lor în posturi corespunzătoare crea dificultăți larg resimțite pe plan cial. Pentru că nevoile reale de ale societății și le de școlarizare deosebi structura profesiunilor proprie acestor cifre — era adeseori o discrepanță acută. De pildă, în anul u- niversitar 1938—1939ponderea studenților din învățămîntul superior tehnic, inclusiv agronomic, reprezenta abia 13,1 la sută, în timp ce a celor din învățămîn- tul universitar și pedagogic reprezenta 63 la sută. Astăzi structura învățămîntulul nostru se înfățișează cu totul alta. Datorită preocupării conducerii partidului șl statului și pe baza Înfăptuirii Directivelor
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din Comitetul de al Planificării. în universitar 1938— numărul total al cursu-
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IMPORTANTE SARCINI IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR

Particu arit

n curentele

Realizarea investițiilor în condiții de înaltă eficiență 
economică — obiectiv esențial al politicii partidului și 
statului în acest domeniu — este influențată de un an
samblu de factori. După cum s-a arătat Ia consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din construcții, la cea a cadrelor 
din domeniul proiectării construcțiilor, precum și cu alte 
prilejuri, între acești factori un Ioc de prim ordin îl 
ocupă dimensionarea judicioasă a construcțiilor în stric
tă concordanță cu nevoile procesului tehnologic, redu
cerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor, 
în favoarea dotării cu mașini și utilaje moderne. Neîn
doielnic, în ultimii ani s-au obținut rezultate pozitive în 
diminuarea ponderii construcțiilor în valoarea anumi
tor investiții din unele ramuri economice. Dar aceste re
zultate nu sînt pe măsura cerințelor puse de partid și a 
tendințelor generale existente azi pe plan mondial.

Evidențiind din nou acuitatea acestei cerințe în ac
tivitatea de investiții, în cuvîntarea la plenara C.C. al 
P.C.R. din 19 iunie a. c. tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
a subliniat: „UNA DIN LIPSURILE CARE SE MENȚIN ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR O CONSTITUIE PRACTICA
REA UNOR SOLUȚII CONSTRUCTIVE PREA SCUMPE, 
SUPRADIMENSIONAREA SUPRAFEȚELOR CONSTRUITE. 
TREBUIE COMBĂTUTĂ ȘI LICHIDATA MANIA GIGAN
TISMULUI LA REALIZAREA UNOR CONSTRUCȚII INDUS
TRIALE, AGRICOLE Șl SOCIAL-CULTURALE, DISPERSA
REA CLĂDIRILOR PE TERENURI ÎNTINSE, ASIGURÎN- 
DU-SE ELABORAREA UNOR PROIECTE ȘI SOLUȚII CON
STRUCTIVE CÎT MAI ECONOMICOASE’.

Se desprinde, deci, că sarcina diminuării ponderii 
construcțiilor în totalul investițiilor — criteriu de bază 
al economicității proiectelor — continuă să fie de strin
gentă actualitate. Invesiigățfileîhtreprinse în rîndul spe
cialiștilor de la diferite organe economice centrale, din 
institute de proiectări, din construcții (ale căror conclu
zii le consemnăm în pagina a IlI-a a ziarului) au urmă
rit să reliefeze ce factori frînează încă traducerea în 
viață de către proiectanți și titularii de investiții a aces
tei importante sarcini trasate de partid și, mai ales, să 
evidențieze ce rezerve și posibilități există pentru a se 
progresa mai rapid în acest domeniu.

Referindu-se la mișcarea revoluționară din țara noastră, francezul Hippolyte Desprez, unul dintre numeroșii despre nea că ten al 1848 : „Mișcarea românească este a- 
cea acțiune 
scriitorilor... 
milioane de 
vietuit celor

scriitori și publiciști străini care Vasile Alecsandri spu- binemerită numele de prie- românilor. scria în ianuarie
de dr. Radu PANTAZI 
secretar științific al Institutului 

de filozofie al Academiei

politică, a savantilor si 
pentru reunirea a opt 

români, care au supra- 
saptesprezece secole de(Continuare in pag. a II-a)

La recoltat pe ogoarele întreprinderii agricole de stat Movila Vulpii din
județul Prahova (Foto : Agerpres)

crunte încercări". Cu toate că a- ceastă apreciere nu evidențiază puternicele resorturi naționale și sociale ale mișcării românești de la 1848 și, în primul rînd, rolul maselor revoluționare de la orașe și sate, ea pune totuși în lumină o particularitate importantă a acesteia: a- nume că reprezentanții ei, conducătorii ei au fost cărturarii cei mai de seamă ai epocii. Așa cum este știut, tocmai reflectînd năzuințele maselor, «intetizîndu-le, dîndu-le — în funcție de limitele de clasă — expresii cît mai fidele, cărturarii epocii au jucat un rol de seamă în conducerea mișcării revoluționare.Nicolae Bălcescu, această ilustră figură a națiunii noastre. Mihail Kogălniceanu, Simion Bărnuțiu, Ion Ghica, C. A. Rosetti, George Barițiu, Vasile Alecsandri, Cezar Bol- liac. Ion Ionescu de la Brad, Di- mitrle Bolintineanu, Tlmotei Cipariu, Alecu Russo, Ion Heliade Rădulescu etc. reprezentau în istorie, literatură. filozofie, economie, tot ce a- veau mai bun cultura și știința românească în acel timp. Intelectuali de valoare, militant! pentru progres, reprezentanții 48-ului românesc au fost mai presus de orice — patrioți. Se poate susține că pentru cei mai avansați dintre ei, rațiunea existenței lor » fost lupta pentru bertatea și prosperitatea națiunii mâne.Poziția militantă, întregită denoașterea vieții sociale, de o vastă cultură, le-a dat posibilitate conducătorilor revoluției de la 1848 să înțe-
11- 

ro-cu-

elaborateC.C. la tea tot mai mare măsurăcerințele actuale și de perspectivă în domeniul pregătirii cadrelor, în anul universitar 1967—1968, de pildă, ponderea studenților din învățămîntul superior tehnic, inclusiv agronomic, reprezintă 48,5 la sută, iar a celor din învățămîntul universitar pedagogic — 29,8 la sută, reflectînd și pe această cale echilibrul și justa proporționaliza- re a ramurilor economiei noastre naționale. Anul acesta vor cursurile de zi stituțiilor de mînt superior 17 000 cadre pentru necesitățile tuturor domeniilor de activitate. Dintre aceste cadre, peste 7 300, a- dică 43 la sută, sînt ingineri pentru industrie, agricultură, construcții și transporturi, peste 6 600, adică circa 33 la sută, sînt profesori și specialiști în diferite domenii de cercetare, aproape sînt medici ciști, peste 900 miști. Acest corp meros de cadre va începe să activeze în întregime chiar în semestrul II al acestui an, adăugind noi forțe e- conomiei naționale.Și spunînd aceasta se definește nu numai rapiditatea cu care noii specialiști sînt integrați în vastul angrenaj social-economic al țării, dar și un alt atribut e- sențial al societății noastre: puterea de absorbție totală a absolvenților învățămîn- tului superior. Se știe că anual zeci de mii de tineri se îndreaptă spre studiul disciplinelor strâns legate de aspectele moderne ale industriei și agriculturii și în fiecare an promoția de absolvenți — în unele cazuri de 4, 5, 6 ori mai mare decît în urmă cu numai un sfert de secol — nu acoperă integral cererea de cadre din domeniul- energeticii,-electrotehnicii, construcțiilor de mașini, construcțiilor civile șl industriale, transporturilor ș.a. „în domeniul nostru — ne spunea prof. ing. Panalt Ma- zilu, prorector al Institutului de construcții — cererea față de numărul de specialiști este întotdeauna mai mare

leagă un șir de cerințe obiective ale progresului economic și social, să găsească răspunsul la multe din problemele vitale ale țării, reau a fi rezolvate.tegrantă a ideologiei nare europene care marile mișcări sociale la mijlocul secolului trecut pe continentul nostru, ideologia pașoptistă se distinge în cadrul acesteia prin- tr-o seamă de trăsături proprii, de note specifice, care-i conferă o profundă originalitate.încercînd să definim aceste trăsături, se cuvine să ne oprim în primul rînd asupra caracterului ascuțit ai criticii sociale, critică inspirată de contradicțiile adînci de clasă. După cum se știe, cele trei mari părți constitutive ale teritoriului românesc — Moldova, Țara Românească și Transilvania — deși despărțite pe atunci datorită vicisitudinilor istoriei, prezentau, cu unele diferențe, același tablou social al feudalismului în descompunere, al capitalismului în plină ascensiune. Era momentul de contact și întrepătrundere între două orîn- duiri, moment în care exploatarea socială de tip feudal continua să se manifeste cu tărie, determinînd, în condițiile dezvoltării tot mai accentuate a relațiilor capitaliste, o înrăutățire a situației maselor muncitoare, în primul rînd a țărănimii.Ca o reflectare a acestei stări de lucruri, opera ideologilor de la 1848 abordează aprofundat și multilateral problema agrară. în tratarea acestei probleme, accentul este pus, mai mult decît în cadrul altor ideologii de la 1848 din Europa, pe raportul dintre proprietarul de pămînt și țăran, pe dezvăluirea situației grele a acestuia din urmă. Deținînd proprietatea asupra pămîntului, spunea George Barițiu, nobilii „au plinea și

care se ce- Parte in- revolnțio- a animat desfășurate

(Continuare In pag. a IV-a)

Două semnale de alarmă agită tn prezent zonele producătoare de cafea ale lumii și în special America Latină, unde se concentrează cea mal mare parte a acestui produs. Primul semnal pornește de la anumite laboratoare chimice nord-americane, unde se spune că s-ar afla în fază avansată cercetările privind substituirea cafelei cu un similar sintetic. Un expert brazilian, Juvenal Osorio de Aranjo Dorio, denunța recent într-un studiu tentativa aceasta, afir- mînd că „pentru Brazilia cafeaua sintetică ar însemna o adevărată tragedie".De mal mult timp, marile laboratoare din S.U.A. se află tn căutarea modalităților de a obține pe cale artificială acai „flavor", adică complexul de calități care determină savoarea și airoma cafelei. Principalii protagoniști ai cercetărilor sînt ma-
CORESPONDENȚ A DIN RIO 

DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROSrile firme producătoare de cafea solubilă ca „General Foods", „Falger* șl „Coca-Cola". într-o lucrare recentă, intitulată „Cofee Flavor" șl aparți- nînd lui M. A. Glanturco (cercetător la firma „Tenco", subsidiară a iul „Coca-Cola", care fabrică cafea solubilă, deocamdată din boabe naturale, importate) se face cunoscut că „aU fost identificați 150 de componenți al «aromei complex» șl că s-a ajune aproape de «definirea chimică a sa- voarei de cafea»". Scopul „definirii* îl clarifică un studiu înaintat senatului nord-american de către „Stanford Research Institute". între altele, acest studiu afirmă următoarele : „E foarte probabili că în viitorul apropiat să se producă cafea sintetică. Cercetările au identificat mulți componenți volatili și amestecul lor dă o aromă asemănătoare cafelei naturale. Astfel, va fi posibil să se obțină la un preț mult mai scăzut o cafea solubilă la fel de bună ca și cele mal valoroase amestecuri naturale*.în cazul cînd s-ar realiza practic înlocuirea cafelei cu un produs sintetic, care să fie la fel de accepta) pe piață, utilizarea cuvlntulul „tra*

(Continuare In pag. a V-a)
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modernizarea uni-

O întrebare
nu este rău dacă re- un adevăr cunoscut.

noile forme a unităților, trecut o pe- de mare de

concretă

în satele județului Timiș

din problemele care trebuie cît

de partid din Maramureș
in fața organizațiilor

APTUL
VERS

De două luni, vagonul marfă I.T. 2427594 circulă de la Galați la Ciceu și invers avînd ca încărcătură... gunoaie. Jocul a început la sfîrșitul lui aprilie,cînd vagonul a sosit la Ciceu considerat gol și ..bun de încărcat". Cînd l-au deschis, cei de la Ciceu au exclamat : „Tovarășii de la Galați să-1 curețe I" $i l-au expediat înapoi. Asta se petrecea, repetăm, în ultimele zile din aprilie. Pe unde s-a mai plimbat vagonul respectiv, nu se știe. Destul că în 12 iunie, cei din Ciceu s-au pomenit iar cu vagonul cu pricina, avînd a- ceeași încărcătură. Ca să nu iasă vorbe (ați ghicit I) l-au expediat din nou Galațiului. Jocul continuă. Vagonul proscris, imobilizat astfel 50 de zile. putea transporta 460 tone mărfuri. Cine va suporta consecințele ? Va avea cu ce să le ducă : vagonul are o capacitate de 16 tone I

S-a vorbit adeseori despre necesitatea unui control periodic în activitatea (gestiunea) celor ce manevrează sume mari de bani. Dar, pe-o ureche intră, pe alta iese. Recent, la Brașov, s-a constatat că Eliza Feldio- reanu, casier colector la O.C.L. Alimentara, a delapidat peste 100 000 lei prin sustragere din sumele ce-i erau încredințate de unitățile comerciale. Infractoarea a fost condamnată potrivit faptelor comise. Altceva indignează acum : Direcția comercială a municipiului și conducerea O.C.L. Alimentara recunosc cu seninătate că în aproape 3 ani (!) nu au controlat deloc gestiunea casieriței. E bine (și necesar) să-ți recunoști vina în încălcarea unor dispoziții și atribuții de servici — dar tot atît de necesar este (pentru societate) să suporți și consecințele. Au fost sau nu sancționați vinovății de această tolerantă neîngăduită și periculoasă ?Boală vechePractica includerii unităților 
comerciale pe motive dintre 
cele mai „obiective" am criti
cat-o și cu alt prilej. De o săp- 
tămînă. singurul magazin specializat în desfacerea produse
lor lactate din municipiul Alba 
lulia (strada Unirii) a fost închis. Cauza este cam stranie : o 
hîrtie lipită pe ușă anunță 
cumpărătorii că „Magazinul 
este închis din cauză de boală". 
Cine este bolnav ? Probabil 
gestionarul. Aici însă este vor
ba de o boală mai veche, întîl- nită frecvent în practica rețelei comerciale. Oare să n-albă 
leac ?Descoperireîn primăvara anului trecut, D.S.A.P.C. Cluj a construit în curtea imobilului Administrației Financiare din Piața Victoriei o baracă pentru a-și mări spațiul de proiectare. După ce i s-a pus acoperișul, lucrările au fost abandonate. Motivul ? Construcția nu corespundea scopului urmărit (!). Tot ce se poate. Nici cei 300 000 lei „îngropați" sub temelia construcției n-au corespuns scopului urmărit ? Ce spun inițiatorii construcției inutile : pentru demolare mai cer ceva?În dilemă ceas ceua 

cazul

REȚEAUA DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
5

In viața nouă a satelor, supuse unor adinei transformări economice și sociale, se înregistrează o permanentă trecere spre forme moderne de comerț, spre o deservire a cetățenilor în condiții asemănătoare celor de la orașe. Unitățile de alimentație publică ale cooperației de consum joacă un rol însemnat în buna deservire a cetățenilor.In ultimii ani, în județul Timiș rețeaua alimentației publice de la sate s-a dezvoltat, în prezent func- ționînd aproape 320 de unităti — restaurante, bodegi, cofetării, bufete expres, cafenele, chioșcuri cu dulciuri și răcoritoare ; pe lingă acestea își desfășoară activitatea și 116 grădini de vară. Intr-adevăr, rețeaua este dezvoltată numeric. cu o puternică bază de producție. Se pune însă întrebarea : satisfac unitățile de alimentație publică ale cooperației de consum cerințele oamenilor muncii de Ia sate ?Una „cheie", mai urgent rezolvată, este aceea a repartizării teritoriale judicioase a unităților. Numărul lor fiind mare, s-ar părea că acoperă toate localitățile din județ. Totuși, există localități complet lipsite de restaurant sau cofetărie. Mai este și un alt aspect: față de normele existente și raportat la numărul locuitorilor, unitățile de alimentație publică dispun cu 1 340 de locuri la mese mai puțin decît ar fi necesar. Deci, de la început apare clar că în acest sector de activitate al cooperației de consum sînt necesare măsuri energice. O recentă a- naliză a situației a dus la concluzia că dezvoltarea rețelei se impune chiar în acest an. Ca atare, s-a prevăzut înființarea de unităti noi în 27 de localități în care nu există, majoritatea în localurile cetățenilor. date acestora în administrare prin mandat ; sub această formă se vor deschide și 11 cofetării. La Făget, Buziaș și Deta — localități cu intens trafic turistic — vor fi amenajate complexe turistice.Dar existenta unităților nu înseamnă, implicit, și rezolvarea problemei bunei deserviri. Din păcate, mult timp a existat părerea că în unitățile de alimentație publică de la sate nu sînt necesare confortul.

o dotare cu mobilier și utilaj corespunzător, ele fiind considerate un fel de „ce- nușărese' ale comerțului. Consecințele acestei concepții profund greșite se resimt încă și astăzi. In realitate, cu cît unitățile oferă un grad mai ridicat de confort, o ambianță plăcută, cu atît atrag multi consumatori, cu reușesc să devină mai tabile. pot să asigure neficii mai mari.Urmărind modernizarea unităților. Uniunea județeană a cooperativelor de consum Timiș continuă acțiunea începută în acest sens în urmă cu cîțiva ani, unitățile de la Gătaie, Sta-. mora-Moravița. Recaș, Sag, Belinț, Topolovăt, Ghiroda, Remetea Mare și altele ne- deosebindu-se astăzi prin nimic de cele din orașe. Totuși, în multe localități gradul de dotare și confort este încă scăzut, fapt demonstrat, printre altele, si de încadrarea unităților pe categorii. In prezent, avem numai 6 unități de categoria I si 22 de unităti de categoria Il-a. restul de 290 fiind de categoria a IlI-a ; cofetăriile și patiseriile funcționează toate ca unități de această din urmă categorie. Este deci limpede că se impune cu acuitate continuarea în ritm accelerat a modernizării și dotării, planul de investiții pe anul în curs prevăzînd, de altfel, înzestrarea cu mobilier modern și cu utilajele necesare unei deserviri civilizate a 27 de unități. Legat de aspectul și gradul de confort al noilor unităti ce se construiesc, socotesc necesar a se lua în studiu și nivelul la care sînt elaborate proiectele tip, acestea avînd nevoie de îmbunătățiri substanțiale.O dată cu dezvoltarea turismului, a fost necesar ca unitățile de alimentație publică de la sate să se combine și cu unităti de cazare. Pe lîngă restaurantul Deta. de exemplu, funcționează un hotel ; au fost înființate campinguri Ia Deta. Coștei. Sag și Periam. Capacitatea lor este însă insuficientă.Aspectul major al deservirii cetățenilor în unitățile cooperației de consum de la sate îl reprezintă însă modul în care se asigură un sortiment variat de preparate culinare, existenta unor mîncăruri specific locale. La Făget și Deta. la Cenad și Recaș. la Sag și

și despre pregătirea profesională. De aceea, ne-am propus să organizăm cursuri de scurtă durată, pe centre zonale, iar la sediul județului, în continuare, cursuri pentru lucrătorii de pe traseele turistice.îmbunătățirea activității de alimentație publică depinde, în foarte mare măsură, și de modul în care se aplică prevederile Ho- tărîrii Consiliului de Miniștri privind de gestionare Cu toate că a rioadă destul la apariția acestei hotărîri, în prezent lucrează în mandat, în județul nostru, doar 18 unități. De asemenea, s-a făcut verificarea unor șefi de unități în vederea acordării de drepturi lărgite. Din 47 de lucrători prezenți la examen, 40 au fost declarați corespunzători ; totuși, numai 6 șefi de unități au fost propuși pentru exercitarea a- cestor drepturi, iar dintre aceștia au primit delegație doar doi. Se vede clar că In aplicarea prevederilor hotărîrii se manifestă rețineri cu totul nejustificate.Rețeaua alimentației publice de la sate este chemată să satisfacă, în măsură tot mai mare, exigențele cetățenilor. Uniunea județeană a cooperativelor de consum Timiș și-a propus, într-un plan amplu. măsuri concrete, care socotim că vor determina

Buziaș, în afară de mîncă- rurile zilnice, se găsește și specialitatea casei. Cu toate acestea, în numeroase bufete și bodegi de la sate, unde lipsesc inițiativa și spiritul de bun gospodar al gestionarilor, se oferă un „sortiment" invariabil : conserve, salam, cîrnați și chiftele. Am subliniat lipsa de inițiativă a acestora, deoarece, în contrast, cu ei, gestionarii din unele unități — Sag, Deta, Buziaș și altele — fructifică dreptul de a se aproviziona pe plan local, asigură prin comenzi ferme cu întreprinderile și laboratoarele cooperației de consum o bună aprovizionare. Consider că petăm anume că eforturile depuse pentru taților, pentru dotarea lor cu mobilier nou și utilaje rămîn fără efect atîta timp cît gestionarii nu se ocupă și de asigurarea unui sortiment mai variat de preparate.Rezultatele nu vor fi cele așteptate dacă nu vom acționa mai insistent și în direcția mai bunei pregătiri a cadrelor. Cu toate că Uniunea județeană a cooperativelor de consum Timiș a inițiat cursuri de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale pentru lucrătorii din alimentația publică, ele nu au putut fi urmate decît de un număr redus de ospătari. majoritatea lor fiind încadrați în unitățile de pe TTVrart '"timp"'îmbunătăți- rea activității acestui sector.

Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare a inițiat un concurs de proiectare cu tema „Soluții pentru realizarea de baraca- mente demontabile pentru organizarea de șantier cu recu- perabilitate maximă".Tema program poate fi obținută, în București, de la secretariatul științific al C.S.C.A.S. și de la institutele centrale de proiectare, iar în celelalte orașe se poate procura de la D.S.A.P.C.-uri. Concursul este dotat cu premiul I — 18 000 lei; premiul II — 14 000 lei ; premiul III — 10 000 lei; trei mențiuni a cîte 5 000 iei.Proiectele vor fi depuse pînă la 15 octombrie 1968, orele 15, la C.S.C.A.S., str. Calomfires- cu nr. 8, sectorul 4, București.

De la ADAS

traseele turistice. In prezent, peste 60 la sută din lucrători au numai o vechime de pînă la 4 ani. pregătirea lor profesională fiind minimă. Deci, dacă fondul de cadre este corespunzător cantitativ, nu același lucru se poate spune
loan NEDELCU
economist, merceolog 
principal la Uniunea 
ludefeanâ a cooperati
velor de consum Timiș

Administrația Asigurărilor de Stat anunță că tragerea de amortizare pe luna iunie 1968 a asigurărilor mixte de viață are loc la 30 iunie 1968, în o- raștil Pitești.Pentru a participa la tragere este necesar ca asigurații să-și achite la termen ratele de primă.

Mangalia Nord Foto : Gh. Vințilă/

cursul acestei luni vor fi supuse a- probării comitetului județean măsurile vizînd perfecționarea muncii organizatorice, politice și ideologice a organizațiilor de partid, îmbunătățirea conducerii organizațiilor de m^să.O atenție deosebită acordăm, In lumina indicațiilor primite din partea conducerii de partid, complexului de probleme legate de organizarea științifică a producției și a munoii. Deși în acest domeniu au fost obținute rezultate apreciabile — în primele cinci luni ale anului fiind aplicate 248 măsuri prin care s-a realizat un spor de producție de peste 27,5 milioane lei, o reducere a prețului de cost cu 3,7 milioane lei și beneficii peste plan de 2,1 milioane lei — totuși. în unele unități, nu există o preocupare sistematică pentru utilizarea deplină a' capacităților de producție. La Uzina mecanică de mașini și utilaj minier Baia Mare indicele de utilizare a mașinilor unelte (la secțiile de bază) este de numai 50,5 la sută față de 60 la sută realizat în aceeași perioadă a anului trecut, iar la I. F. Vișeu — ca o consecință a folosirii neraționale a utilajelor'— nu au fost realizate sarcinile de plan privind productivitatea muncii. Totodată, în întreprinderile noastre (îndeosebi la Combinatul chlmico-metalurgic, U- zina „1 Mai" și Combinatul minier Baia Mare) există un volum mare de mijloace fixe inactive a căror valoare se ridică la peste 36 milioane lei.în întreprinderile de industrie u- șoară „Unitatea" și „Partizanul" din Sighetul Marmației, în întreprinderile forestiere etc. nu se acordă a- tenția cuvenită utilizării forței de muncă și a timpului de lucru. Numai în primele cinci luni ale acestui an s-au înregistrat în unitățile din județ 536 mii om-ore absente nemotivate. învoiri, concedii fără plată și stagnări, timp în care s-ar fi putut da o producție în valoare de peste 31 milioane lei. Această stare de lucruri este determinată atît de insuficienta preocupare pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, cazare și transport a muncitorilor, cît și caracterul insuficient de concret diferențiat al muncii politice masă vizînd întărirea disciplinei.In vederea înlăturării neajunsurilor în domeniul organizării producției și a muncii a fost adoptat un ansamblu de măsuri prevăzînd printre altele : completarea pînă la 1 august 1968 a serviciilor de organizare a producției și a muncii cu cadre corespunzătoare ; reactivizarea tuturor comisiilor constituite în acest scop ; organizarea folosirii complete a utilajelor si capacităților de producție ; redistribuirea utilajelor inactive

septembrie și uzură fizică Iulie ; extin- motivare teh- condițiilor de fluctuației sala- miniere, fores-

de Și de

Cînd cooperativa
e prost gospodărită
suferă clienții

In fiecare zi, în fiecare 
omenirea descoperă cite 
care ne uimește. Ca în 
de fată. Conducerea Schelei pe
troliere Tîrgoviste a trimis la 
școala de maiștri (de trei ani) 
din localitate pe cetățeanul B. M. în vîrstă de... 55 de ani! 
Scopul unei școlarizări este ca, după absolvire, elevul devenit 
maistru să contribuie activ la 
dezvoltarea producției. El ce-o 
să facă ? Va termina școala la 
vîrsta de 58 de ani. Conducerea 
întreprinderii tîrgoviștene va fi 
atunci în dilemă ? Ii va da de
cizie de încadrare în producție 
— sau decizie de pensionare ? 
Oricum, o școală pentru pregă
tirea celor ce ies la pensie încă nu s-a înființat. Avem și noi 
lipsuri IPrecizareDuminica trecută, Ia această rubrică relatam (pe baza unei informații de la O.N.T. Carpați) că de 15 zile directorul Direcției generale de turism intern de la O.N.T. și directorul Direcției valutare din Ministerul Finanțelor nu reușesc să se întâlnească pentru a perfecta acorduri rior, tare că (deși, așa cum sesizarea a îmbunătățit colaborarea dintre cele două instituții). Rămîne să urăm menținerea a- cestei colaborări fructuoase si să condamnăm „tentativa" informațiilor exagerate din partea unor

și măsuri directorul ne-a adus sesizarea de servici. Ulte- Direcției valu- suficiente dovezi este exagerată susține O.N.T.,

Rubrică redactată
Ștefan ZiDARIȚA 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

funcționari superiori.
de r

Scrisori sosite în ultima vreme la redacția ziarului nostru semnalau o serie de aspecte negative privind stilul de muncă al conducerii cooperativei meșteșugărești „Viitorul" din Făgăraș. Se arăta de pildă, că președintele. vicepreședinții și unii șefi de serviciu manifestă dezinteres fată de bunul mers al unităților cooperatiste, nu se interesează de aprovizionarea și de utilarea acestora. In activitatea de conducere nu se aplică principiul muncii colective, președintele Dumitru Malene lucrează sectar, fără a ține cont de părerea cooperatorilor și membrilor consiliului de conducere, aceste deficiente grevînd asupra deservirii prompte si de bună calitate a populației, asupra lărgirii gamei de servicii.Pentru a elucida cele sesizate în scrisoare. am vizitat cîteva unităti ale cooperativei în cauză.La secția nr. 12 blănărie și cojocă- rie am fost martorii unor discuții neplăcute, cu numeroși clienți, care reclamau fie lipsa de promptitudine în executarea comenzilor, fie calitatea slabă a lucrului. A ieșit, astfel, la Iveală că acestei unităti i-au fost returnale în ultimul an. de către clienți, un mare număr de confecții — cojoace, căciuli etc. — mai cu seamă din cauza calității proaste a vopsirii. Oamenii, în majoritate de la sate, sînt purtați pe drumuri săp- tămîni și luni de zile. La aceasta trebuie adăugate nemulțumirile unora dintre ei, care reproșează unității schimbarea materialelor aduse pentru prelucrare sau confecție.Serioase neajunsuri se manifestă șl în activitatea altor unităti. Să luăm, ca exemplu, secția de reparații radio și televizoare. După cum se știe. în unitățile de acest gen din tară s-a încetățenit obiceiul ca cetățeanul să fie informat, la predarea aparatului pentru reparații, asupra defecțiunii pe care acesta o are. costului lucrării și, bineînțeles, a- supra termenului de execuție. La Făgăraș, lucrurile se petrec altfel. Cetățeanul este informat asupra defecțiunii si costului lucrării numai în momentul ridicării obiectului reparat. Este un sistem care dă naștere la suspiciuni și nemulțumiri în rîndul cetățenilor. La aceasta trebuie adăugat și faptul că unitatea nu acordă asistentă tehnică la domiciliu. Pentru defecțiuni neînsemnate, cetățenii sînt nevoiți să-și transpor-

te televizoarele și aparatele de radio la singura unitate existentă în oraș.Această stare de lucruri își are originea în lipsa de sprijin de care s-au izbit unitățile din partea conducerii cooperativei, in pasivitatea cu care aceasta a privit rezolvarea unor probleme de care depinde desfășurarea în condiții normale a lucrului. Să luăm tot unitatea nr. 12 de blănărie-cojocărie, care ridică cele mai multe nrobleme. De multi ani. colectivul lucrează în condiții total necorespunzătoare atît sub aspectul spațiului, cît și sub cel al dotării tehnice. Deși conducerea cooperativei știa că vopseaua primită e necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, n-a mișcat un deget pentru a asigura această materie primă, indispensabilă desfășurării în buhe condiții a procesului tehnologic.Un alt exemplu tipic pentru lipsa de interes cu care conducerea cooperativei privește problemele vitale ce le ridică activitatea de deservire se poate da din domeniul dotării tehnice. După multe stăruințe, uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești a trimis aceleiași secții o mașină de tuns piei de productivitate ridicată, care poate prelucra 100 de piei pe zi. Dar. în loc ca mașina să fie imediat montată — dat fiind volumul mare de lucru pe care îl înregistra secția — ea a zăcut într-o curte pînă de curînd (de la 12 ianuarie), fiind montată numai la intervenția energică a comitetului orășenesc de partid.Deficientele existente în activitatea de deservire a cooperativei meșteșugărești „Viitorul" din Făgăraș sînt rezultatul neîndoielnic al stilului de muncă defectuos al conducerii cooperativei, al lipsei de preocupare a acesteia față de rezolvarea mulror probleme stringente ce se ridică în fața unităților: ele reflectă totodată înstrăinarea conducerii cooperativei preocupările unităților, lectivului de conducereparticipă din ce în ce mai rar la ședințele de lucru ale unităților, dar se deplasează la ele cu foarte mare greutate. Președintele, în special, nu a mai fost văzut pe la unele din secțiile importante de luni de zile.în această situație, multe din doleanțele și propunerile cooperatorilor privind ridicarea nivelului de deservire, diversificarea activității

si Izolarea de viata și Membrii co- nu numai că

de prestații, ca și organizarea mal bună a lucrului în secții n-au găsit ecou si rezolvare. ..Nu o dată am solicitat conducerii cooperativei să ne procure sculele de strictă necesitate. Am venit chiar cu o soluție pentru asigurarea unora pe plan local. Dar conducerea nu ține seama de asemenea lucruri" — ni s-a spus Ia secția de încălțăminte. „De ani de zile arătăm conducerii necesitatea dotării unităților de croitorie cu cîteva mașini de cusut tip Cugir. Cele De care le avem sînt uzate și au o productivitate scăzută — ne-au declarat croitorii. Dar nu s-a făcut nimic". Astfel de probleme nu-1 preocupă însă pe președinte. Iată un exemplu tipic privind modul în care își înțelege el rostul în conducerea treburilor cooperativei. Cînd a trebuit să repartizeze spațiul unui imobil pus la dispoziție pentru birourile cooperativei a înghesuit într-o singură încăpere trei servicii, cu 11 persoane, iar o încăpere de mărime asemănătoare a rezervat-o în exclusivitate secretarei sale. în plus, și-a rezervat alături de birou o altă încăpere, pe care a transformat-o, pe cheltuiala cooperativei. în cameră de dormit pentruBine, ceilalți rativei. siliului ciu ce Au evitat să aibă discuții deschise cu președintele, lăsîndu-1 să lucreze cum îl taie capul.Am discutat despre toate aceste probleme la Comitetul orășenesc de partid Făgăraș. Tov. Aurelian Vlad, secretar al comitetului, a caracterizat conducerea cooperativei drept „nepăsătoare și pasivă".Sesizată, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești-Brașov a dispus analizarea activității cooperativei în cauză și înlăturarea președintelui care își nesocotea obligațiile de serviciu. După cum sîntem informați, se constată că acolo s-au comis și alte abateri mult mai grave. Ne întrebăm însă, de ce asemenea situații care persistă de un timp îndelungat, dăunînd activității cooperativelor și deservirii populației, sînt cercetate cu atît de mare întîr- ziere, de ce este nevoie de repetate sesizări, cînd forul local este obligat să cunoască starea de lucruri din unități și să intervină prompt cu măsuri corespunzătoare ?

el.se poate întreba cineva, dar membri ai conducerii coope- vicepreședinții. membrii con- de conducere, șefii de servi- au făcut, cum au acționat ?

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

util, acea func- con-

„Tu pe ce lume
trăiești?"

ranjat cu intervenții, nu sint de competenta lui, ci de competența subalternilor. Atunci ? Cum se explică faptul cazuri in rea poate de către rul plătit ceastă treabă, caută totuși o intervenție la un șef mai mare (ocupat de fapt cu o altă categorie de probleme) ? Cumspuneam, aici e de vină proasta funcționare a unor servicii; se naște incertitudinea rezolvării competente, în timp Se adaugă și mentalitate a ționarului care sideră că îți acordă o favoare rezolvin- du-ți problema respectivă, și uită că, de fapt, indiferent ce funcție ar avea, el este plătit de societate tocmai pentru a găsi în domeniul respectiv soluții pentru toți cetățenii. El dator să facă o sebire netă între terea pe care o în funcția respectivă și îndatoririle sociale care îi incumbă de aici, îndatoriri ce nu-i îngăduie nici o clipă să fie discreționar, arbitrar.Numai asigurarea funcționării aparatului public care se o- cupă de rezolvarea tuturor problemelor — administrative, de deservire și de aprovizionare, de prestare de servicii și de sănătate, de educație, de cultură etc. — sub strictețea unor norme de echitate toți membrii ții, poate da dinea ieșirii de sub imperiul actului de voință personal al u- nuia sau al altuia. Convingerea că societatea în care trăiește funcționează în virtutea unor principii evidente, cunos-

că. în care cere- fi rezolvată funcționa- pentru a- unii

cute și posibile pentru toți, dă cetățeanului sentimentul clar al existenței demne, bazată pe respect reciproc și egalitate deplină, pe care nu o poate a- coperi nici măcar umbra sentimentului că s-ar afla la discreția cuiva.Legislațiareflectă evident aceste condiții, iar statui și opinia publică își spun din plin cuvîn- tul în asigurarea unor norme de conduită firești. Se pot da exemple nenumărate de instaurare definitivă a normelor civilizației socialiste. Că mai există și altfel de cazuri, izolate ? Acestea printre natarul tate, să procedeul ției și al „fiind vechi lumea" este bil. Intr-adevăr. există de cînd lumea și mai persistă pe alocuri și astăzi, dar nu asta este deajuns pentru a le da celor care-1 . practică, certitudinea că va dăinui. Ei se pot hrăni cel mult cu o înșelătoaț-e iluzie, în încercarea de a profita de ocazie „cît merge".Da, mai care, în cînd eu o blică o consideră ca pe un drept, ca pe o proprietate, șl nu ca pe o datorie, ca pe o răspundere pe și-o asumă societății. Ei că să vicieze fera socială, 1 de muncă principiale, introducînd trocul de servicii: „îți dau cutare lucru de la mina (adică din instituție) îmi dai și tu. în schimb, de la tine (adică tot din instituție)". De undeva din străfunduri tulburi vine rezonanța unul instinct fanariot; a-

tavisme sociale de pe vremea cînd funcțiile se cumpărau cu bani grei vărsați căpeteniei otomane pe al cărei tron un singur principiu era încrustat categoric : peșcheșul. Mai tîrziu, funcțiile s-au dobîndit prin înșelăciune, demagogie ; respectivi- noastră lor le-a fost „rușine" să mai stoarcă exaot ca pe vremea fanarului, au inventat metode voalate. Au fost măturate de mult acele triste epoci și. dacă trecerea lor nu a putut să nu lase urme în cîte o conștiință de parazit, de profitor, asta nu înseamnă că există vreun argument convingător în sprijinul perenității odiosului trafic de relații.La întrebarea „tu pe ce lume trăiești ? 1“ există un răspuns categoric, confirmat și acreditat de însăși realitatea înconjurătoare. Sîntem martori și părtași la procesul de mare profunzime socială prin care statul socialist își perfecționează necontenit Creșterea inițiativei sabilității, narea stilului și metodelor de muncă, lărgirea democrației socialiste, oferă tot atîtea temeiuri de ofensivă împotriva a tot ce e vetust, nociv, străin de esența orînduirii noastre. MUitînd cu fermitate pentru a îndepărta tarele moștenite din trecut (printre care și favoritismul, „relațiile" — a- panaj al parazițllor, al celor care refuză cîștigul prin muncă), contribuim la nua purificare ții sociale, la rea deplină a lui principiu de echitate socială, atît de strălucitor pus în lumină de recenta plenară a partidului nostru comunist.

îi fac pe unii, care și sem- scrisorii ci- considere că interven- protecției de cînd și imua-
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pînă cel tîrziu la 30 casarea celor cu o avansată pînă la 31 derea normelor cu nică, îmbunătățirea muncă și lichidarea riaților în unitățile tiere și de construcții, corelarea planului de producție al echipelor miniere ; intensificarea muncii politice și cultural-educative de masă spre realizarea ritmică și integrală a sarcinilor de plan și sprijinirea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.Pe primul plan al preocupărilor noastre am pus. în lumina sarcinilor trasate de secretariatul C.C. al P.C.R., continuarea acțiunii de rentabilizare a întreprinderilor și produselor. Nu putem privi cu indiferență faptul că unităti cum sînt C.I.L. Sighetul Marmației, U.M.M.U.M. Baia Mare, întreprinderea de industrie locală Sighetul Marmației, întreprinderea de materiale de construcții Baia Mare etc. continuă să execute unele produse cu pierderi, deși sînt planificate cu beneficii. La Combinatul minier, Uzina „1 Mai", I.M.T.F., I. F. Tg. Lăpuș, Trustul de construcții, forurile tutelare mai acceptă activitatea cu pierderi de multe milioane de lei, „planificate" încă de la începutul anului.Considerăm că, alături de insuficienta valorificare a materiilor prime, cheltuieli neeconomicoase pentru aprovizionarea cu materiale și utilaje, nivelul scăzut al productivității muncii, în care răspunderea revine unităților amintite, la menține-’ rea unor produse nerentabile își a- duc „contribuția" și anumite organe centrale de specialitate.Măsurile stabilite pentru lichidarea pierderilor planificate și ridicarea eficienței economice a întreprinderilor au în vedere diminuarea cheltuielilor materiale de producție, descoperirea și valorificarea tuturor rezervelor interne, perfecționarea proceselor tehnologice, mecanizarea u- nor lucrări și faze de producție. Organizațiile de partid din județ acordă o deosebită atenție îndeplinirii riguroase a planului de investiții, dării în funcțiune a tuturor obiectivelor la termenele planificate. Rezultatele obținute în acest domeniu nu ne mulțumesc ; realizarea planului anual pe primele cinci luni în proporție de 38,5 la sută nu este în concordanță cu posibilitățile reale. Se manifestă deficiențe serioase în organizarea muncii pe șantiere, utilizarea timpului de muncă șj a agregatelor, ritmicitatea producției. Măsurile pe care le preconizăm în acest domeniu (o parte au și fost materializate) vor contribui la realizarea integrală a planului pe acest an, precum și a investițiilor suplimentare pentru dezvoltarea municipiului Sighetul Marmației.Cu toate că analizarea problemelor privind dezvoltarea agriculturii județului, creșterea producției vegetale și animale, lichidarea unor peajunsuri semnalate urmează a fi încheiată abia în luna august prin stabilirea de măsuri corespunzătoare de către plenara comitetului județean, de pe acum, peste 20 colective investighează în unitățile a- gricole cooperatiste și de stat, cu a- jutorul organizațiilor de partid și al consiliilor de conducere : realizarea producțiilor planificate, utiliza- • rea fondului funciar, dezvoltarea po- miculturii și zootehniei, ramuri de bază ale agriculturii maramureșene, extinderea activităților anexe, cointeresarea materială a cooperatorilor, rentabilizarea I.A.S.-urilor — constatările rezultate urmînd a fi puse în dezbaterea plenarei.Fără a aștepta pînă atunci, pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor, acționăm în vederea extinderii și folosirii amenajărilor pentru irigat, asigurarea bazei furajere necesare, îmbunătățirea efectivelor de animale, orientarea planificării producției anului viitor în funcție de specificul fiecărei unități agricole. Organizațiile de partid, organele a- gricole, cu sprijinul comitetului județean, au luat măsuri de lichidare a tendințelor manifestate în cîteva cooperative agricole de a folosi forme și metode care lezează proprietatea obștească, interesele cooperativei.Este evident că realizarea obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea economică și social-culturală a județului depinde, în primul rînd, da creșterea continuă a rolului conducător al organizației județene de partid, a competenței activului ei, de îmbunătățirea muncii politice-or- ganizatorice și ideologice a tuturor organizațiilor de partid. Trăgînd concluziile cuvenite din indicațiile conducerii de partid, ținind seama de necesitățile reale din unitățile județului, desfășurăm o sistematică muncă politică și organizatorică în vederea întăririi numerice și calitative a organizațiilor de partid, cu precădere a celor din sectorul minier, exploatări forestiere, construcții, din sistemul financiar-bancar, Institutul pedagogic din Baia Mare, cooperativele agricole de producție și a celor din satele cooperativizate.Tot în spiritul indicațiilor trasate de secretariatul Comitetului Central al partidului, comitetul județean, cele municipale, orășenești și comunale de partid se ocupă în mai mare măsură de ridicarea conținutului de idei și a eficienței propagandei de partid. Măsurile stabilite în această direcție prevăd folosirea diferențiată a unei multitudini de forme și metode pentru intensificarea muncii de educare patriotică, moral-cetățeneas- că și ateist-științifică a maselor șl îndeosebi a tineretului.Spațiul restrîns al articolului nu-mi îngăduie să mă refer la toate preocupările noastre, la măsurile și acțiunile pe care le-am inițiat. Sîntem hotărîți să răspundem ajutorului primit prin eforturi perseverenta pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor șl organizațiilor de partid, de stat și obștești, astfel îneît să ne aducem din plin contribuția la aplicarea ho- tărîrilor celui de al IX-lea Congres al P.C.R.
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llzarea soluțiilor preconizate. S-au putut obține astfel îmbunătățiri remarcabile la unele proiecte. Numai la proiectul dezvoltării Uzinei de mașini grele București, prin eliminarea unor exagerări, s-au economisit 10 ha de teren ocupat și peste 4 000 tone metal. De asemenea, reduceri de suprafețe ocupate s-au realizat la proiectele Uzinei de sîrmă Buzău, Fabricii de osii din Balș și altele.Din analizele C.S.C.A.S. am mai reținut și o altă

cifră : numai la șase obiective de investiții, prin avizare s-au economisit la costul devizelor circa 160 milioane de lei. Evident, a- ceste fonduri bănești, zecile de ha teren economisite, miile de tone metal cîștigate sînt demne de menționat. Totuși, ele s-au născut din aducerea pe... linia de plutire a unor proiecte, din eliminarea acelor exagerări flagrante în domeniul investițiilor — tolerate de unele consilii teh- nico-științifice.

Progrese sensibile
umbrite de „vâri
ante" costisitoare

Primele coordonate ale problemei le-am abordat într-o convorbire cu tov Tiberiu Horvath, vicepreședinte al Băncii de Investiții, care ne-a spus :— O eficientă tot mai ridicată a investițiilor se obține nu prin proporțiile e- xagerate ale construcțiilor, ci prin realizarea unui volum cit mai mare de produse de înaltă calitate, la nivel tehnic mondial, cu cheltuieli minime, cu beneficii cit mai mari. De aici, necesitatea ca Ia proiectarea oricărei investiții productive să se pornească de la criteriul e- conomicității și raționaliza jii spațiului construit, îndreptîndu-se efortul de investiții cu precădere asupra dotării cu utilaje și instalații tehnologice moderne, de înaltă productivitate. care au rolul activ, e- sențial, în realizarea bunurilor materiale, în asigurarea unei înalte eficiența e- conomice. Se înțelege că adoptarea prin proiectare a soluțiilor care economisesc cît mai mult volumele de construcții are consecințe favorabile atît asupra reducerii costului lucrărilor de investiții cît și asupra micșorării duratei de execuție a noilor unități productive. Prin toate aceste considerente se explică de ce conducerea partidului a atras în repetate rînduri a- tenția asupra imperativului scăderii sistematice a ponderii construcțiilor in volumul total al investițiilor, prin înlăturarea oricăror tendințe de exagerare în dimensionarea construcțiilor, de monumentalism și risipă a terenului în proiectarea noilor obiective.— Cunoaștem că Banca de Investiții a examinat recent, împreună cu alte organe economice centrale, această latură a activității de investiții. Ce tendințe se manifestă în evoluția indicatorului ponderea construcțiilor în totalul investițiilor ?— Se poate spune că la investițiile realizate în u- nele sectoare industriale s-au obținut în ultimii ani îmbunătățiri sensibile ale acestui indicator, față de perioadele anterioare. Merită să printre ponderii totalul investiții la unele Combinatul Ploiești, la 12,4 la sută la instalații similare de Combinatul din de la 53,2 la sută la Fabrica de produse lactate “ mișoara, la 43,4 pectiv la sută Fabrica tate Ploiești, în 1967. Cu toate rezultatele pozitive, din datele de care dispunem, se desprinde că, pe ansamblul investițiilor industriale e- xecutate din fondurile statului, acest important indicator nu evoluează favorabil. Ponderea lucrărilor de construcții-montaj în totalul .................................................în în de la Această creștere n-a influențată decît foarte mică măsură de variațiile de structură a lucrărilor ce au intervenit în fiecare an.— Cum se explică alunei o atare dinamică nefavorabilă a acestui indicator ?— Explicația este următoarea : menținerea unui nivel ridicat și chiar creșterea acestui indicator la o serie de obiective industriale similare proiectate în ultimul timp. In proiectul stației de transformare de 220/110 kV din Timișoara, ponderea construcțiilor este de 42,8 la sută, față de 33,7 la sută la stația București-Sud, proiectată anterior ; tot astfel, ponderea construcțiilor a fost de 58 la sută la Fșbrica de conserve Fetești, proiectată în 1966 față de 46,9 la sută la fabrica similară de la Caracal, proiectată in 1965, datorită printre altele și amplasării unității din Fetești pe un teren macro- poric. La această situație s-a ajuns din mai multe motive. O cauză principală constă în tărăgănarea elaborării și definitivării de către majoritatea ministerelor titulare de investiții a normativelor departamentale pentru unități de producție, linii tehnologice și obiecte care se execută repetat, ceea ce a dus la anumite exagerări în ocuparea suprafețelor de teren și dimensionarea Spațiilor construite. Nu e

mai puțin adevărat că în unele proiecte se mai prevăd „spații pentru orice e- ventualilate", prin care se acoperă necunoașterea suficientă a tuturor datelor privind fluxurile tehnologice sau gabaritele utilajelor ce urmează a fi montate.Se desprinde însă și un alt aspect. De fiecare data cînd conducerea partidului a insistat asupra necesității reducerii ponderii construcțiilor in totalul investițiilor. s-a avut în vedere compararea cu nivelele atinse în alte țări. Chiar și numai o comparație făcută la obiective similare arată că ponderea construcțiilor se menține la un nivel ridicat în țara noastră. Mă voi limita, in această privință, la date comparative privind centralele termoelectrice. Ponderea părții de construcție în totalul cheltuielilor de investiții, efectuate pentru realizarea de centrale termoelectrice cu două grupuri de 100 MW în Republica Federală a Germaniei reprezintă 22,5 la sută față de 41 la sută la extinderea cu 2 grupuri de aceeași putere a C.E.T. București- Sud.— în lumina experiențe! dobindit.e atît in tara noastră. cit și pe plan mondial, care de că a .în totalul cheltuielilor investiții ?— Sînt o multitudine căi care pot contribui rezolvarea problemei discuție. In acest sens. brdiSefarea ..trebuie să joace roiul primordial, nîrid mari.mul rînd, de concepția
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fie remarcate, altele, reducerea construcțiilor in cheltuielilor de de la 17,2 la sută instalații, de la petrochimiclaPitești;Ti- proiectată în 1962, la sută, cu aproape mai puțin, de produse lac- proiectată toate

investițiilor industriale loc să scadă a crescut ultimii 3 ani ajungind la 4G,7 la sută în 1965 48,9 la sută in 1967.fost într-o

ar fi căile principale reducere ponderii construct!sistemati- ilor dede la inaețio- pe două coordonate Este vorba, în pri- ..7 s> soluțiile tehnologice adoptate pe baza mai multor trebuie xurile cesul de centrate lume ' cît asemenea dovedit fructuoasă în cazul multor obiective construite în ultima perioadă ; reducerea considerabilă a ponderii construcțiilor în cazul amintit a!. Fabricii de produse lactate de la Ploiești, în comparație cu cea de la Timișoara, se datorește, în măsură însemnată. și faptului că gradul de ocupare a terenului este la prima unitate

studicrii variante, care să determine fl'.i- raționale în producție, con- în spații și vomai reduse. O preocupare s-a
pro-
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de 64 la sută, față de 48 la sută la Timișoara.De mare importanță este însă și cea de a doua coordonată a activității de proiectare — și anume a- ceea a concepției și soluțiilor constructive. In practică s-a confirmat că numai o bună cunoaștere și rezol- proiectanți a tehnologice o raționali- efortuluî de dimensiona- a construc- cu
vare de către problemelor poate asigura zare optimă a investiții prin rea judicioasățiilor. în concordanță nevoile stricte de amplasare a utilajelor și de funcționalitate a liniilor de fabricație. Necunoașterea din timp ori , ne.l.uayea ip.. .con-. side.i:arc a. car.acter'isțicilpr.. si gabaritelor utilajuliii- și instalațiilor, tehnologice pot duce la supradimensionări nejustificate ale spațiilor de producție construite și, implicit, la majorarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj.Posibilități de diminuare a acestei ponderi pot fi puse în valoare prin amplasarea unor utilaje si instalații tehnologice și energetice în aer liber, alegerea atentă a unor amplasamente care să evite executarea de fundații costisitoare. extinderea cooperărilor, în cadrul zonelor industriale, la folosirea utilităților. tipizarea construcțiilor și a elementelor de construcții, folosirea materialelor noi. ușoare, eliminarea exceselor arhitectonice.

să fie luminate încăperile, deși, în treacăt fie spus, chiar acolo unde s-au creat ferestre speciale, se lucrează tot la... becul de neon. Si, astfel, clădirile au fost amplasate' nu paralel, ci oblic față de bd. Aurel Vlaicif. ivindu-se o „spatii moarte"

Grandomanie și
exagerări pe banii

statului

ancheta la proiectări ușoară.Am continuat Institutul de pentru industriaDin dispoziția conducerii institutului, care în momentul investigațiilor noastre se afla angrenată în rezolvarea unor probleme ce nu sufereau aminare, ni s-a înmînat un material detaliat pe marginea temei în discuție. Din el reținem că, în ultimii ani, dar mai ales după consfătuirea proiec- tanților, s-a trecut de la organizarea „pavilio- nară" — pe obiective separate a construcțiilor u- zinale — la comasarea secțiilor de fabricație în mo- noblocuri și a celorlalte o- biecțe in zone restrinse pentru obținerea unei suprafețe construite mai reduse și a unui teritoriu u- zinal minim. Gradul de o- cupare a terenului a crescut sensibil în ultimii ani, atingînd cifre absolute de 80 Ia sută din suprafața totală a Incintei, în timp ce cheltuielile aferente lucrărilor de plan general s-au redus cu circa 60 la sută. Concomitent, în nnele subramuri gradul de comasare a construcțiilor a atins un nivel ridicat : în industria textilă, de exemplu, a crescut de la 40—70 la sută, la aproape 90 la sută, iar în industria sticlei, acest indice a sporit de la 37—70 la sută la peste 90 la sută la noua fabrică de articole din stiolă aflată în construcție în București.Din materialul pus la dispoziție am reținut că în industria bumbacului, la noile obiective care se construiesc acum la Oltenița, Giurgiu, Galați, Pitești, ponderea luorărilor de con-

strucții-montaj scăzutpînă la 30 la sută. La fel au evoluat lucrările și in sectorul de încălțăminte. Față de fabrica „Progresul" din Capitală, unde construcțiile au avut o pondere de 41,5 la sută la fabrica nr. 1 de la Pitești, aflată în construcție, se atinge doar 32 la sută.Progresele sînt vizibile. Ne așteptam totuși ca conducerea institutului să adopte o poziție autocritică în problema adusă in discuție, să înfățișeze nu numai laturile pozitive, ci și punctul ei de vedere referitor la combaterea maniei gigantismului și mo- numentalismului, a irosirii unor spații din incinta industrială a anumitor obiective noi. Chiar exemple de dată recentă demonstrează la ce consecințe se poate ajunge cînd sînt considerate ca facultative indicațiile date de conducerea partidului în acest sens. Despre unele dintre aceste consecințe ne-am dat seama la fața locului, la întreprinderea integrată de lină — Constanța.înainte de a intra în incinta construită a fabricii -te intimpină. un parc decorat cu brăduți și lămpi ascunse pe Iîngă boschete, care se întinde pe o suprafață de aproape două hectare. Cum a apărut parcul? Se spune că autorii halelor au gîndit ca egiptenii din antichitate, care iși înălțau piramidele în funcție de poziția marelui astru. „Avem nevoie de cît mai mult soare" — și-au zis, probabil, proiectanții de la Institutul de proiectări pentru industria ușoară, ca

mulțime de .................... .atit in fata fabricii, cît și în vecinătatea centralei electrice de termoficare. Datorită formei lor triunghiulare, a- ceslc terenuri scoase din circuitul agricol nu mai pot fi folosite nici pentru e- ventualele extinderi industriale. După cum ne-a spus inginerul șef, Oprea Cara- bulca. recent au sosit elementele decorative pentru întregirea fînlîflețarleziene: din parc care costă circa 100 000 de lei.Carențe serioase se observă și în conceperea unor spatii industriale și. îndeosebi, a celor de depozitare, care le micșorează funcționalitatea. Aproape jumătate din spațiul acoperit pentru magazii, din această u- nitate a industriei ușoare, nu poate fi folosit din cauza proastei proiectări, cum este cazul la magazia de lină brută.— In pădurea de stîipi de beton făcuți pentru a mai crea o platformă de depozitare. nu numai că e greu să te miști cu baloturile, dar nu poate fi utilizat complet nici spațiul de jos — ne spunea tov. Miltiade Andoneseu, directorul adjunct al fabricii. Deasupra stâlpilor lina e ridicată cu poduri rulante și tocmai din cauza -acestora spațiul rămîne nefolosit. Toate a- ceste neajunsuri nu ar fi existat dacă în locul stîlpi- lor se făcea un planșeu de beton, baloturile urmînd să fie mînuite cu electro- stivuitoare. Aceasta ne-ar fi scutit și de cele 5 poduri rulante, cu a căror valoare se mai putea construi încă o jumătate de magazie...La cele relatate de directorul adjunct, inginerul șef al fabricii a adăugat:— Noi am spus încă înainte de a se construi magazia că, așa cum a fost concepută, nu va da rezultate. Dar ni s-a replicat că ministerul a aprobat proiectul, iar refacerea lui ar întârzia construcția.Deci, a fost mai bine să se cheltuiască bani în mod inutil. Nu este î-nsă vorba numai de spații de depozitare, ci și de spații de producție. Exagerări în dimensionarea pe verticală se observă atît la unele dintre halele mai vechi ale întreprinderii, cît și la filatura intrată recent în funcțiune, la țesătoria care se află în construcție. în timp ce mașinile nu depășesc statura omului, pereții clădirilor se înalță la 10 metri.Ce consecințe apar unii proiectanți, fie grandomanie, fie din comoditate sau superficialitate, nu se străduiesc în suficientă măsură să prevadă soluțiile constructive cele mai e- conomicoase. se desprind și din investigațiile întreprinse în rîndul unor specialiști din Brașov.Iată părerea tov. Mircea Gora, inginer șef la I.S.C.M. Brașov : „Literatura de specialitate demonstrează că pe plan mondial se merge in prezent pe ideea construirii de hale industriale suple, cu învelișuri ușoare și cu o mare mobilitate în cazul necesității efectuării unor modificări impuse de procesul tehnologic. Din păcate. la noi nu se promovează asemenea soluții moderne, mergîndu-se în. continuare pe construcții cu închideri grele, complicate, din metal sau elemente ■prefabricate, lipsite de suplețe și, bineînțeles, costi-

sitoare. Cel puțin, așa s-a procedat la acoperișul halei Fabricii de motoare electrice Pitești.— Sint, din nefericire — a spus tov. Moise Pat, in- giner-șef la I.S.C.M.- Brașov — și proicclanți care manifestă exagerări vizibile, pierzind simțul proporțiilor, proiectând o- biective monumentale, risipind în acest mod spații, materiale și, în ultimă instanță, banii statului. La fabrica de motoare 'electrice Pitești s-a proiectat și e- xecutat un pavilion tehnic- a'dministrativ. al cărui spațiu pe 8—9 nivele, pe lingă

faptul că nu e temeinic justificat, conține tot felul de amănunte arhitectonice costisitoare.Similar este, de altfel, și cazul pavilionului administrativ recent construit în cadrul Fabricii de scule din Rișnov. Clădirea cuprinde holuri și culoare largi, podește mari și, în pius, a fost placată de jur-împre- jur cu plăci mici din ceramică albastră. Dacă n-ar fi amolasat in imediata apropiere a halelor de fabricație, cu ușurință ar putea fi luat drept un monument de arhitectură, un lăcaș de cultură.
Consilii tehnico

științifice fantomă ?

circacînd din

— In general, din avizarea documentațiilor teh- nico-economice — ne-a spus tov. ing. Radu Agent, șeful sectorului industriale C.S.C.A.S. în ultimul tățire a soluțiilor tehnice și o preocupare sporită din partea proiectanților pentru reducerea suprafețelor de teren ocupate, a suprafețelor construite și a consumului de metal. In industria textilă s-a trecut pe scară republicană la comasarea halelor în clădiri monobloc pe mari suprafețe, economisind astfel suprafețe importante de teren, odată cu adaptarea pentru aceste hale a unor soluții moderne, industrializate, integral prefabricate și cu consum redus de oțel, pe baza unui proiect elaborat de I.P.I.U. și miat de C.S.C.A.S. De menea, comasarea în monobloc și prefabricarea integrală se extind și în alte ramuri, pe baza elementelor tipizate de I.P.C.T. și de I.P.I.M.P.C. și omologate de C.S.C.A.S., după toate verificările experimentale pe prototipuri.Ne-am notat și alte exemple pozitive. De pildă, la noul abator din Galați — prin eliminarea liniilor de cale ferată și adoptarea transportului auto — s-au redat circuitului agricol 15 ha de teren. La complexele tip industrial pentru creșterea porcilor de la Buzău, Deta, Fetești, Jucu — prin aplicarea variantei comasate, preconizate de C.S.C.A.S. — s-a obținut o reducere a suprafeței construite de 140 ha teren.De ce, însă, mai stăruie supradimensionările ? O cauză constă în modul defectuos în ca.re se analizează temele tehnologice și studiile tehnico-economice în cadrul consiliilor tehnico- științifice ale ministerelor. La stabilirea temelor tehnologice nu se analizează suficient implicațiile pe care acestea le au asupra costului construcțiilor, ajungîndu-se la încărcări, deschideri și condiții exagerate, care scumpesc nejustificat clădirile. In unele cazuri nu se precizează prin temă încărcările, iar proiectele de execuție se întocmesc fără a le cunoaște cu precizie, ceea ce obligă pe proiectant 'la dimensionări... acoperitoare. De exemplu, ‘la avizarea proiectului Uzinei de autoturisme Pitești, unul din considerentele pentru care s-a adoptat o șarpantă me-

de construcții și agricole din — se constată, timp, o îmbună-

tip pre- ase- hale

talică, cu consum ridicat de oțel, a fost necunoașterea exactă a încărcărilor tehnologice suspendate de acoperiș.La C.S.C.A.S. ni s-a mai spus că in multe documentații, proiectanții au prezentat comparativ mai multe variante constructive, în beton armat și în metal, dar consiliul tehnico-științific al ministerului respectiv nici măcar nu s-a pronunțat asupra lor - în avizul dat. A- ceasta a fost lăsată pe seama avizării la C.S.C.A.S., ca de exemplu la proiectele instalațiilor de acid formic și acid oxalic de la combinatul chimic Făgăraș .instalației de dimentiltereftalat de la Combinatul petrochimic Ploiești și altele. De cele mai multe ori, în astfel de cazuri, se constată că în componența C.T.S.-urilor respective nici nu au fost cuprinși specialiști constructori și arhitecți.— Competențele sporite date în ultimii ani ministerelor beneficiare în aprobarea investițiilor — a continuat specialistul din C.S.C.A.S. — au avut drept consecință o reducere a numărului de proiecte ce se supun avizării forurilor centrale. In aceste condiții, organele de avizare ale C.S.C.A.S. s-au putut concentra în mai mare măsură pe examinarea aprofundată a unor investiții importante, sporindu-și exigența în ana-

Am considerat avem o discuție și cialiști din Comitetul de Stat al Planificării, care se ocupă de avizarea documentației tehnico-economice a investițiilor.— Practic — ne-a relatat tov. ing. Solomon Moscovici, conducătorul comisiei de avizare — multe din proiectele de investiții trimise la avizare la C.S.P. conțin încă rezerve și exagerări, de natură a conduce la o risipă de fonduri materiale și bănești.O parte din cauzele acestor fenomene le-am trecut în revistă împreună cu "conducătorul comisiei de avizare și cu tov. Mircea Gorun, șef de grupă în C.S.P. Le susținem cu exemple sugestive de dată recentă, fără pretenția de a stabili o ordine de importanță.1. Tendința de a prevedea lucrări ce depășesc nevoile funcționale ale obiectivului proiectat. Astfel, la documentația elaborată sub auspiciile Ministerului Energiei Electrice, ca titular de investiții, pentru o uzină de piese de schimb destinată agregatelor energetice, se prevăd lucrări de sistematizare a zonei preuzinale ce nu condiționează buna funcționare a întreprinderii : un bulevard (a cărui realizare comportă demolarea cîtorva zeci de locuințe) un parcaj pentru 400 autoturisme, bazine decorative, ca și cum s-ar pune problema construcției unui teatru sau a altui edificiu social-cultural, nu a unei întreprinderi industriale. Alt exemplu. Se află acum în construcție la Bă- neasa-Giurgiu de cercetări pentru lucrări hidroameliorațive, al cărui titular este. .Consiliul Superior ăl, Agriculturii. Inițial, proiectantul a preconizat realizarea în cadrul acestui obiectiv a numeroase lucrări ce depășeau nevoile reale ale unității proiectate : locuințe-vilă pentru o parte a personalului, un pavilion tehnico-admi- nistrativ impozant, terenuri de sport cu piscine, un cablu pentru legătura telefonică proprie directă cu... Capitala. Eliminarea unor asemenea exagerări, în cadrul avizării la C.S.P. a documentației a contribuit și ea la reducerea, în cele din urmă, a valorii totale a investiției, pe baza indicațiilor organelor superioare de partid și de stat, de la aproape 350 milioane la mai puțin de jumătate.2. Exagerări frecvente mai persistă încă în domeniul pavilioanelor tehnico- administrative, sau al grupurilor sociale din cadrul obiectivelor industriale proiectate după unor titulari deIată unul din sele exemple: la derea integrată Pitești, concepută de Institutul de proiectări pentru industria ușoară, prin avizarea la C.S.P. s-a suprafața pavilionului teh- nico-administrativ cu circa 30 la sută.— Nu de puține ori — ne relata șeful de din C.S.P. — se face Ia compartimentarea asemenea construcții, ce duce Ia folosirea . țională a suprafețelor, străinătate se folosesc adesea cu succes pentru spatiile administrative săli mari, realizîndu-se o compartimentare economică și în același timp elastică prin folosirea unui mobilier adecvat (la noi, însă,

util să cu spe-

un centru

mulți proiectanți vădesc încă reținere în fața unor asemenea soluții și tendințe noi).O soluție rațională o constituie comasarea construcțiilor administrative și a altor obiecte auxiliare (cantine, ateliere mecanico de întreținere și altele) ce deservesc întreprinderi a- propiate. Datorită însă unei optici înguste, „departamentale", avantajele unor asemenea soluții sînt încă rareori folosite. De pildă, documentațiile tehnico-economice prezentate succesiv la C.S.P. pentru întreprinderile din cadrul complexului de industrie electrotehnică din București prevedeau pavilioane teh- nico-administrative separate pentru fiecare Întreprindere, deși toate aceste întreprinderi — care aparțin aceleiași direcții generale din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — sînt situate pe terenuri alăturate.3. Stăruie încă uneori o flagrantă disproporție între dimensiunile proiectate pentru unele spații industriale și nevoile funcționale reale ale acestora. De pildă, la dezvoltarea întreprinderii „Elastic“-Sibiu s-a proiectat o hală de 7 m înălțime, în care să

se lucreze la niște arcuri cît un... degetar. Prin avizul C.S.P. înălțimea halei s-a redus aproape la jumătate. La Uzina de mașini grele București s-a conceput o hală cu o deschidere de 30 m cu structură metalică, pentru diferite activități auxiliare, ale căror cerințe funcționale conduc la compartimentarea halei în încăperi mai mici (astfel îneît, de fapt, nu se justifică o asemenea structură constructivă costisitoare).De multe ori, depistarea unor asemenea exagerări este dificilă datorită nesocotirii de către titulari și proiectanți a prevederilor legale în vigoare, care îi obligă să prezinte la fiecare documentație tehnico- economică nivelul la care se situează parametrii noului obiectiv industrial comparativ cu cele mai bune realizări pe plan mondial. Pe de altă parte, se constată pe alocuri și tendința de adoptare mecanică a diverselor proiecte achiziționate de la furnizorii din străinătate — fără a se ține seama de condițiile concrete și de posibilitățile țării noastre.4. Practicarea unor soluții constructive prea scumpe și a unor manifestări de gigantism îșî aro cîteodată izvorul și în lipsa unei poziții critice a pro- iectanților față de tema și indicațiile date de titularii investițiilor. Unii proiectanți se limitează astfel la situația de... simpli execu- tanți, în loc de a-și exercita, ca oameni de cepție, rolul de față de titularul ției.Pornlndu-se de cepția greșită că tehnică a documentației este un „tabu", partea de justificare economică apare ca o rezultantă și nu ca o condiție indispensabilă în activitatea de elaborare a unor documentații perfecte sub toate aspectele eficientei economice. De aceea, uneori fundamentarea economică are rolul unei... glazuri care să acopere, să justifice ca eficiente anumite soluții defectuoase. La această situație contribuie și ușurința cu care se a- cordă calificativele proiectelor, aproape toate de la „foarte bine" în sus, purtătoare de premii șl recompense, dar nu șl de răspunderi materiale în cazul soluțiilor imperfecte, superficiale.
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grupă exces unor ceea nera- In

In cursul anchetei s-a adus adesea in discuție -problema reducerii greutății -construcțiilor. O cale principală pentru a- tingerea acestui obiectiv constă în extinderea mal rapidă a producției și a folosirii materialelor cu caracteristici înalte pentru e- lemcntele de rezistență (o- țeluri superioare, cimenturi speciale) și a materialelor ușoare și eficiente pentru ziduri, acoperișuri, și alte elemente de închidere (materiale din mase plastice, prefabricate din beton ușor), susceptibile de multiple întrebuințări și care ar permite realizarea unor construcții ușor adaptabile necesităților impuse de modernizarea continuă a proceselor de producție și de introducerea tehnicii noi.Rămînerea în urmă în a- cest domeniu, folosirea cu precădere a cărămizilor, varului, nisipului și altor materiale „clasice" favorizează fenomenul frecvent de masivitate a clădirilor sau a elementelor acestora, greutatea excesivă a construcțiilor șl duratele mari de execuție — toatei generatoare de costuri ridicate ale unor investiții. După cum ni s-a spus la Banca de Investiții, concludent în acest sens este cazul depozitului de fosfați de la Combinatul de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele. Depozitul a fost realizat din ance de beton armat, închiderea (pereți și acoperiș) făclndu-se cu chesoane prefabricate din beton-armat. Din cauza

greutății exagerate a acestor chesoane a fost necesară adoptarea unor arce de dimensiuni mari, iar întregul depozit a căpătat aspectul unei adevărate... fortărețe.Sugestivă nl se pare și situația comparativă care ne-a fost prezentată la C.S.C.A.S. La luminatoarele acoperișurilor, la noi în țară se folosesc elemente din sticlă cu șprosuri metalice sau cele verticale grele, acoperite cu plăci din beton armat. în străinătate, metodele moderne constau în utilizarea plăcilor ondulate din poliesteri armați cu fibre de sticlă, fără consum de metal, precum și a cupoletelor din poliesteri sau din plexiglas. La părțile vitrale ale pereților exteriori, noi folosim geamuri plane în rame metalice, pe cînd în alte părți se utilizează plăcile ondulate sau cutate translucide din poliesteri armați cu fibre de sticlă. Efectele ? Pe scurt, acolo unde se folosesc aceste metode moderne, dimensiunile și greutatea elementelor respective sînt mai reduse cu 15- 20 la sută — de pildă, în Suedia — față de procedeele curente.Iată de ce, a devenit o- portun ca și în țara noastră să se treacă treptat la asimilarea în fabricație si producerea unor astfel de materiale. Dar, după cum nl s-a spus In cursul anchetei, industria chimică se dovedește uneori refractară cerințelor, ergiumentînd că ele ®r putea fi realizate 
după anul... 1970.

se desprinde că sarcina traDin ancheta noastră se desprinde că sarcina trasată de partid cu privire la reducerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor — prin dimensio- narca rațională a spațiilor noilor obiective de investiții, evitarea dispersării clădirilor pe suprafețe întinse, aplicarea unor soluții constructive cît mai economicoase — nu este tradusă în viață pretutindeni cu răspunderea ouvenită. Nu s-au luat în unele institute de proiectare măsuri concrete, eficiente și, după cum se vede, nici unele ministere și organe economice titulare de investiții nu au intervenit ferm pentru ca tendințele de exagerare, de gigantism șl monumentaiism In proiectarea noilor construcții economice să fie complet eradicate.Stările de lucruri negative care mai persistă au mai fost criticate de conducerea partidului Ia consfătuirile constructorilor, a proiectanților și cu alte prilejuri, dar — așa cum reiese și din ancheta noastră — nu s-au tras toate învățămintele, nu s-a acționat cu perseverență pentru înlăturarea tuturor cauzelor care le generează. Se constată încă serioase carențe în ceea ce privește pregătirea din timp a condițiilor necesare înoeperii și desfășurării normale a proiectării. Cu prea multă timiditate se promovează soluțiile moderne, economicoase, în proiectarea sistemelor constructive, se recurge rareori la comparabilitatea cu rezultatele din alte țări. Este inexplicabil de ce unele ministere titulare de investiții nu au elaborat și definitivat nici pînă în prezent normative departamentale pentru unități de producție, linii tehnologice șl obiecte care se execută repetat, ceea ce duce la exagerări în ocu-

și în dimensionareaparea suprafețelor de teren spațiilor construite.Apare, de asemenea, cu toată claritatea că, datorită lipsei de exigență din partea conducerii unor ministere față de consiliile tehnioo-științifice, se mențin în activitatea acestora aspecte de formalism în studierea soluțiilor constructive și economice prevăzute în documentații, la avizarea proiectelor punîndu-se accentul doar pe soluțiile tehnologice. Intruoît studierea și avizarea proiectelor în consiliile tehnlco-ștltnțifioe se face de cele mal multe ori de specialiștii care le-au elaborat sau au participat la avizarea lor in consiliile interne ale institutelor, nu so sesizează eventualele neajunsuri din documentații, mai ales la partea economică, de construcții șl instalații.Economicitatea construcțiilor este o latură de bază a eficienței investițiilor. Marea răspundere pe caro proiectanții și titularii de investiții o au în fața poporului pentru realizarea programului de investiții al cincinalului, pentru cheltuirea unei părți importante a venitului -național impune acestora să dea dovadă de maximă exigență și competență în activitatea lor, să chibzulască profund la întocmirea și avizarea fiecărui proieot, astfel îneît resursele materiale și financiare alocate do stat să fructifice din plin, să contribuie Îs creșterea avuției naționale, la accelerarea progresului economic și social al țării.
Anchetă realizata de Mircea ANGELESCU, loan 
CIUCHI, loan ERHAN, Nicolao MOCANU, 
fi Petre NEDELCU
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Mai multă exigență 
In gospodărirea
fondurilor
social-culturaleCheltuielile pentru finanțarea acțiunilor social-culturale au o pondere importantă în bugetul de stat al țării noastre, ele ocupînd din acest punct de vedere locul imediat următor după cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, reprezentând aproape un sfert din totalul cheltuielilor bugetare.în documentele Congresului al IX- lea și ale Conferinței Naționale a partidului, precum și în diferite alte ■ocazii, conducerea de partid a atrai atenția în mod deosebit asupra necesității de a se ridică pe o treaptă superioară eficienta Socială a oricărei activități, indiferent de ramurile în care se desfășoară.Această indicație se referă și la activitatea financiară și operativă a colectivelor din cele peste 50 000 de unități social-culturale din țara noastră, — de învățămînt, știință, cultură și artă, de ocrotire a sănătății populației, de asigurări și asistentă socială — chemate să aducă o contribuție la bunăstarea întregii societăți.Aceste colective desfășoară, îndeobște, o activitate pozitivă în ce privește planificarea și utilizarea economicoasă a fondurilor afectata acțiunilor social-culturale. Totuși se mai constată cazuri cînd unele organe centrale șl locale, unii lucrători din aparatul tutelar sau din aparatul operativ manifestă carențe în această privință, abateri de la disciplina financiară și de plan, exigență șl preocupare Insuficientă în a face opțiunile necesare înainte de efectuarea oricărei cheltuieli, acțiuni care se traduc în cheltuieli neeconomicoase, neoportune și în ultimă instanță lipsite de eficiența necesară.Asemenea neajunsuri pot fl depistate în măi toate sectoarele activității social-culturale.în învățămîntul superior de exemplu, asistăm la fenomenul unui raport nejust între numărul de student! și numărul de salariați (cadre didactice și administrative luate laolaltă). Față de circa 100 000 stu- denți la cursurile de zi, funcționează circa 42 000 salariați în institutele de învățămînt superior și în universități, din care circa 24 700 norme și posturi didactice ajutătoare. Aceasta înseamnă 2,4 studenți Ia un salariat și circa 4 studenți la un cadru didactic.Cu toate că, în general vorbind, materialul didactic existent astăzi în școlile de cultură generală și licee nu satisface pe deplin necesitățile procesului de învățămînt, fondurile cheltuite în ultimii ani în acest scop nu au avut eficiența dorită. S-au constatat situații cînd materialele didactice au fost distribuite pe unități în mod mecanic, fără a se ține seama de programa și profilul școlii. Astfel, școala generală nr. 28 din București a primit de la Inspectoratul școlar al municipiului un a- parat demonstrativ pentru emisie- recepție, aparat care de fapt era necesar liceelor. Liceul nr. 7 din Galați a primit 200 diafilme, adică normativul întregului municipiu, unele diafilme, chiar mal multe dintr-un titlu, în timp ce Liceul nr. 1 nu a primit nimic.în domeniul sanitar se mențin șl în prezent unele defecțiuni în sistemul de aprovizionare, administrare și gestionare a medicamentelor. Se mai întîlnesc uneori cazuri de prescrieri de medicamente pentru perioade mai mari decît cele necesare sau de acordare a lor în mod gratuit unor persoane neîndreptățite la aceasta. însă fenomenul cel mai caracteristic al lipsei de eficiență în acest sector al sănătății publice îl constituie prelungirea în unele cazuri a frecvenței de utilizare a patului de spital peste exigențele terapeutice. Acest lucru blochează nejustificat paturile din aceste unități șl îngustează accesul spre spitalizare al acelora care au realmente nevoie de tratamentul la pat.O strînsă interdependență între _ Indicatorii financiari și cei operativi se observă în cultură și artă. Aci, dacă o lucrare artistică este izbutită, fie că e vorba de carte, spectacol teatral sau film, ea atrage cititori și spectatori, aducînd implicit rezultate financiare pozitive — și invers. Astfel, în facerii de actuală a stabilește munerația practice obținute, se observă o creștere a stocurilor de carte diversă. La o valoare nominală a desfacerii cărții diverse, în 1962 a corespuns un stoc de 25 la sută din desfacere, pe cînd în 1967 acest stoc s-a ridicat la aproape 40 la sută. Aci se cuprind, în afară de unele titluri de valoare perenă care oricînd trebuie să existe în librării, o serie de lucrări nevandabile care stau imobilizate ani de zile, grevînd cheltuielile rețelei de librării cu milioane lei dite bancare pentru stocuri fără culație.în sectorul cinematografic, me a căror calitate și atracti- vitate nu au fost corespunzătoare, au adus încasări slabe, ca de exemplu: „Vară romantică". „Lumini de iulie", „Merii sălbatici", „Aproape de soare", etc. încasări care ani și ani de zile nu au reușit să acopere decît 30 la sută din costurile de cîte 3 pînă la 5 milioane lei a acestor filme.Un fenomen deosebit de negativ persistă în rețeaua instituțiilor artistice de spectacole. Destul de frecvent, se montează spectacole cu extrem de slab ecou în public, în condițiile în care peste 3/4 din cheltuielile acestor unități se acoperă prin subvenție de la bugetul de stat. 
La Opera din Timișoara de exem-

plu spectacolul „Falstaff", pus în scenă în 1965, nu a realizat decît... 
6 reprezentații.în domeniul cercetării științifice eficiența utilizării fondurilor alocate institutelor de cercetări științifice trebuie să se manifeste, desigur, în primul rînd în alegerea celor mai potrivite teme de cercetare, legate de interesele fundamentale ale dezvoltării economiei noastre în general, ale industriei și agriculturii în special. Dar pe lingă aceasta este necesar să se manifeste o grijă deosebită în utilizarea justă, economicoasă, cu simț gospodăresc, a materialelor de cercetare, care ocupă o pondere însemnată în totalul cheltuielilor acestui sector.Faptul că institutele de cercetări științifice au asigurate de la buget — în actualul sistem de finanțare — totalitatea cheltuielilor, fără ca acestea să fie într-o oarecare măsură condiționate de valoarea și eficienta cercetărilor și de respectarea termenelor de realizare a tematicii de cercetare, generează situația ca procurarea de materiale de cercetare (reactivi, chimicale, sticlărie de laborator, fierărie, rulmenți, cablu, condensatori, utilaje de construcție etc), să se facă uneori în cantități supra necesare. Acest lucru, pe lingă influența negativă pe care o are asupra modului de

puncte de vedere

utilizare a fondurilor bugetare, duce implicit la situații dăunătoare, ca de pildă scoaterea din circuitul economic a unor produse care sînt depozi- ____  .. . institutele de cercetări și care sînt necesare în alte sectoare ale economiei. Aceste materiale și utilaje, depozitate timp îndelungat, datorită procesului contemporan foarte rapid de uzură morală în tehnologie, se pot transforma de-a dreptul în pagubă netă.Pentru ilustrarea celor arătate mai sus, din diversitatea cantităților de materiale supra-necesare aflate în institutele de cercetare, se pot da cîteva exemple : Institutul de cercetare forestieră la 1. I. 1967, a avut în stoc cantitatea de 11 292 kg. de cablu oțel M.A.T., a mai achiziționat în cursul anului 1967 încă 259 kg, iar consumul pe întregul an a fost de numai 331 kg. rămînînd în stoc o cantitate bună pentru circa 30 de ani. Institutul de cercetări de etnografie și folclor din cele 796 bucăți benzi magnetofon în depozit, 
a consumat în anul 1967 numai 57 cutii, rămînînd în stoc la 31 decembrie 1967 o cantitate pentru 14 ani.Fără îndoială, problema eficienței în sectorul social cultural nu se poate pune In același mod ca în sectorul producției de bunuri materiale. Primordială e aci funcția socială, educativă, culturală. Dar în orice situație nu trebuie uitată și neglijată problema gospodăririi fondurilor alocate, în așa fel îneît fiecare sumă investită să aducă maximum de utilitate socială. Evitarea cu desăvîrșire a stocării supranorma- tive de materiale, alegerea în orice moment, în cadrul mijloacelor financiare date, a cheltuielilor celor mai oportune, eliminarea oricărei risipe de fonduri bănești, materiale sau forță de muncă, iată unele jaloane ale eficienței execuției bugetare în acțiunile social-culturale.Trebuie de asemenea pus preț acolo unde este cazul și cu măsură necesară, pe factorul veniturilor proprii, al încasărilor, care în ultimă analiză dau măsura capacității de pătrundere în masă a creației artistice sau culturale.

tate nejustificat trj

Mihail CRIȘAN
Director al Direcției social culturale 
și de salarizare din Ministerul Fi
nanțelor

(Urmare din pag. I)

sectorul producției și des- carte, unde reglementarea’ drepturilor de autor nu nici o legătură între rede bază și rezultatele

ere* 
clr-

fii-

cestei idei, frecvent în- tîlnită în publicațiile occidentale, se citează adeseori faptul că în pofida amplei dezvoltări pe care o înregistrează diferitele domenii ale industriei, agriculturii, științelor medicale ș.a., numărul specialiștilor pregătiți în aceste direcții continuă să fie inferior celor cu pregătire „clasică" (drept, litere, științe sociale ș.a.). La rîndul ei revista franceză „Problămes âco- nomiques" nr. 1005 reproduce, între altele, faptul că în R.F. a Germaniei. în anul 1963, în domeniul disciplinelor de „științe umane" (drept, științe economice, comerț, litere, științe sociale, teologie) au fost acordate 11970 de diplome, iar în domeniul celor de „științe exacte, naturale și aplicate" (științe exacte și naturale, tehnice, agronomie și medicină veterinară, științe medicale ș.a.) fost atribuite 11415 diplome. In Italia portul este de 12 270 9160, în Franța
au de raia _____  - .de 11 000 la 16 750. In aceste condiții, evident că plasarea în locuri corespunzătoare de muncă a tuturor absolvenților învățămîntu- lui superior este sub posibilitățile reale. Situația se înfățișează oarecum asemănătoare cu cea existentă în România înaintea celui de-ail doilea război mondial. O problemă pe care noi am rezolvat-o adaptînd profilul și structura învăță- mintului superior la sarcinile în continuă creștere ale societății contemporane. Este o explicație sufi-

Un muzeu al satului transilvânean. Inițiativa organizării sale aparfine Mual satului transilvănean. Inițiativa organizării sale aparfine Mu
zeului etnografic din Cluj (Foto : Agerpres)zeului etnografic din Cluj (Foto : Agerpres)

RADIO POEZIA
final de stagiune

băreanu, care cu

La capătul unei ade
vărate stagiuni, pe par
cursul căreia și-a dovedit 
convingător viabilitatea, 
Studioul de poezie al 
Radiodifuziunii a prezen
tat zilele trecute un re- 
cital-spectacol Eminescu.

Nu se putea o 
fericită încheiere, 
capul locului mă obligat să laud 
rioasa activitate a nizaforilor acestui dio, și în primul rind a 
poetului Constantin Să- o 
echilibrată afirmare de 

cu

Gheorghe 
TOMOZEI

V

l

(Urmare din pag. I)

E

mai 
Din 

simt labo- orga- 
Stu-

mijloace, au dus 
mină sigură, la început 
candid-fragila idee a 
unei Case a poeziei, 
acum realitate, dăruin- 
du-se unei îndeletniciri 
dintre cele mai nobile. S-au făcut multe încercări de a aduce Poezia în faja sălii înecate în 
penumbre, la microfonul de spectacol aflat 
aproape cu exclusivitate 
în stăpînirea interpreți- 
lor de muzică ușoară și 
— de ce n-am recu
noaște-o î — rezultatele 
n-au fost totdeauna cele 
așteptate. Și aceasta
pentru că s-a încercat 
transcrierea automatică 
în silabe răstite ori șop
tite a stărilor de suflet 
sugerate de vers după 
un alfabet de procedee înduioșător de simplu : 
cuvîntul „codru", de 
pildă, se rostea abrupt, 
ca un bubuit de tobă, 
iar iubirea devenea un 
unguent sonor, catifea a 
auzului. Suferința se 
traducea prin sprijinirea de microfon ca de o cîrjă, iar bucuria prin 
înălțări de greabăn dra
matice. S-a putut astfel 
lansa primejdios constatarea că publicul nu e 
receptiv la versul auzit 
(chiar versul scris cap- 
tîndu-i tot mai rar in
teresul), că tomul de 
poezie trebuie degustat, 
licoare rară, doar sub 
abajurul intim al orelor 
de seară, cînd cerneala tiparului are decise confluențe cu apele transpa
rente ale imaginației...Din fericire, Studioul 
Radiodifuziunii a re
dat rostirii versului (sînt

împotriva Ideii de inter
pretare) un cald fior ori
ginar ; chiar respirația 
poetului s-a păstrat, de
pusă ca un smalț suav, 
pe cuvintele stihurilor. 
Actorii s-au pus în sluj
ba prințesei Poezia și 
(lucru nou I) a meșteri
lor poeți, făcîndu-ne să-l aplaudăm pentru modul 
în care și-au „jertfit" 
personalitatea, punîn- 
du-și vocea și fot ce e 
mister în ființa lor, la 
picioarele tronului sele- nic, tăiat în porfir șl ala
bastru de către 'Eminescu. Sigur, ca tot
deauna, impresia cea 
mai profundă ne-a lă
sat-o poetul Emil Bolta, 
care a recitat făcîndu-ne 
să substituim scena de 
placaje banale a sălii 
cu granitul ogivelor unui nou Elsinor bîntuit de 
fantomele geniului. Ște
fan Ciubotărașu, cu un 
„farmec trist" în glas, 
contrazicînd superb sta
tura de Moș Creangă al 
poveștilor și ospețelor, 
Dan Nasta „desenînd" 
versurile, în eter, cu 
maliție medievală, Val 
Săndulescu, topind eu- 
ritmii în abur romantic, 
Dana Comnea și Cristina 
Tacoi reeditînd pentru 
noi posibile graiuri de Veronici, ne-au convins de marile afinități pe 
care versul cu litere de 
aur le are cu cele cu 
litere de plumb.

Cred că stagiunea viitoare, depășită fiind ti
miditatea începutului, ne 
va oferi spectacole de 
înaltă ținută. Bineînțeles, 
recitalurile de versuri 
trebuie pregătite cu toa
tă seriozitatea, ele nu 
pot li lipsite de o regie a lor, muzica din 
ilustrativă trebuie să de
vină net funcțională, iar 
selecționarea textelor 
poate fi mai chibzuită.

Există actori de... bel- 
canto la care se poate 
renunța, gestica 
meritară neavînd 
comun cu lumea

rudi- 
nimic secre-

fă a poeziei; totodată, 
visez, mai ales, o îm
prospătare a ...afișului. 
Cu fiecare seară de 
poezie trăiesc senzajia neplăcută că minima rezistentă, comoditatea, 
implicațiile de ordin 
strict amical, ne obligă 
să-i solicităm mereu pe 
aceiași, aceiași, aceiași, 
cavaleri ai microfonului care, oricît de talenfafi 
ar fi, își devalorizează 
„moneda" harului lor, 
făcînd din vocea lor o 
mașină de spus versuri. 
Fiindcă unii actori spun orice. La „Moment poetic” — Coșbuc, la clubul vînăforilor șl pescarilor — Theodor Speranjia, la 
tragerea festivă Loto- 
pronosport, Topîrceanu, 
etc., etc...

Visez actori speciali- za|i în ...autori. Visez 
mereu alte voci și nu 
mă împac cu gîndul că 
cercul celor care spun 
versuri e atît de mic. 
Radioul, televiziunea, 
cluburile, apelează la a- 
ceiași 3—4 actori, me
reu disponibili și tresar 
cu neplăcere la gîndul 
că banda rulantă are a- 
depji printre cei ce ar 
trebui să caute unicita
tea.

In speranfa că Teatrul 
de Poezie despre care 
am scris stăruitor, va 
ființa cîndva (nu m-ar 
supăra dacă acest eveni
ment ar fi contemporan 
și cu.., mine) aplaud 
Studioul Radiodifuziunii < care e o prezentă plină de consistentă în viața < 
artistică bucureșteană. 4Se impune ca el să < aibă un secretariat life- 4 rar — onorific — capa- 4 
bil să impună pe afiș < textele cele mai pofri- 4 
vite, un scenograf inspi- 4 raf, un „comentator" 
muzical mai pufin co- 4 mod și un nemaipome- 4 
nit maestru de lumină. <

Ideile nu lipsesc, ac- 4 tori de talent avem foar- j 
te mulji (există chiar și J 
actori care spun versu- < 
rile mai bine decît pro- j za pieselor în care joa- 4 
că...) nu ne rămîne de- 4 
cît să înconjurăm Stu- J 
dioul de poezie cu în- 5 credere și dragoste. 4

cientă prin ea însăși pentru a lămuri și faptul că la noi, bunăoară, cu toată creșterea anuală a noilor promoții de cadre didactice, legiferarea recentă a învățămîntului general de 10 ani a sporit necesitățile de profesori și învățători în viitorii 2—3 ani cu încă 15—16 mii.

de mare actualitate este ca activitatea depusă de fiecare absolvent al învățământului să corespundă cît mai bine cu aptitudinile personale, să constituie un mod superior de existență individuală.— Pentru aceasta, noi, cadrele didactice, avem îndatorirea de a cunoaște.
oa

cuțitul în mina lor". Clasa dominantă și-a consfințit posesiunea și pe cale juridică, așa îneît, prin lege — arăta Simion Bărnuțiu — poporul este supus „domnilor pământești cu 
rusticitate absolută pentru toată e- 
ternitatea, ca si nu mai aibă nece 
una rază de speranță, că doară vor 
scăpa de jug oarecînd măcar nepoții 
au strănepoții lor".Starea — subliniau ideologii de la 1848 — este întru totul nedreaptă, deoarece libertatea este o notă esențială a omului. în acest spirit, ideile general-generoase de libertate, egalitate, fraternitate, care au dominat revoluțiile din Europa începînd cu 1789, se particularizează în ideologia pașoptistă prin sublinierea necesității de a se asigura eliberarea socială a țărănimii, a se desființa relațiile de dependență a țăranilor și a se înfăptui împroprietărirea lor.In susținerea împroprietăririi țăranilor, unii gînditori de la 1848 au formulat idei foarte avansate — e drept nu pe un suport materialist științific și cu caracter disparat, negrupate într-un sistem — ridieîndu-se, de pildă, pînă la înțelegerea necesității lichidării exploatării omului de către om. „Nu este omenesc — scria Mihail Kogălniceanu — ca o- 
mul să exploateze pe om, ca cei mai 
multi să fie instrumentele de mun
că acelora puțini ■și ca un popor 
să-și jertfească viata în folosul u- 
nora, în contra principiilor evanghe
lice și ale adevăratei libertăți". Sub influenta ideilor socialist-utopice, alți gînditori ca, de pildă. C. A. Rosetti. vorbeau despre proprietate ca rod al muncii. Erau idei care izvorau din simpatia pentru cei multi si oropsiți, din dorința de a determina o radicală îmbunătățire a situației acelora care, cu mîinile lor negre și bătătorite, creau toate a- vuțiile țării. Merită relevat însă că militanții de la 1848 au privit împroprietărirea țăranilor nu ca un simplu deziderat de esență umanitaristă. ci ca o necesitate vitală pentru progresul societății românești. 
„In aceste cîteva cuvinte — scria Ion Ionescu de la Brad despre articolul 13 al proclamației de la Islaz care formula revendicarea împroprietăririi — zace toată viitorimea 
de bogății și putere a țării și pen
tru aceea art. 13 devine problemul 
cel mai însemnat și mai greu de dez
legat al epocii noastre".Orizontul larg al celor mai de seamă cărturari pașoptiști, capacitatea lor de a înțelege problemele de samblu ale dezvoltării societății mânești se vădesc și în faptul soluționarea problemei agrare văzută de ei în legătură cu un1 samblu de reforme economice șiciale, destinate să ducă la transformări înnoitoare în întreaga structură a societății, să asigure modernizarea ei.In această direcție, se înscriu preocupările gînditorilor de atunci pentru progresul industriei și al comerțului — deziderat pe care-1 concepeau în mod just ca o cerință obiectivă a dezvoltării societății românești. Cerînd înlăturarea tuturor piedicilor existente în calea dezvoltării armonioase a economiei naționale, C. A. Rosetti întreba: 
„Cum poate fi bogăție acolo unde 
pămîntul e lucrat de robi, unde nu 
e industrie, unde nu sînt drumuri, 
unde nu e monedă și unde pe tot 
minutul ești în primejdie să-ți pierzi 
și mica avere ce mai ai, dacă va 
voi prințul sau judecătorul". In legătură cu necesitatea dezvoltării industriale, George Barițiu scria: „Liberă trebuie să fie industria dacă 
are să sporească, iar nu restrînsă 
la mini privilegiate. Industria are 
să fie a patriei...".Progresul multilateral cietății presupunea, ca fundamentală, rezolvareanaționale, pentru că asuprirea străină seculară frînase acest progres și continua să fie, prin suzeranitatea otomană și protectoratul țarist în Moldova și Țara Românească, prin dominația habsburgică și, nemijlocit,

an- ro- că era an- so-

al so- o premisă problemei

cea a nobilimii maghiare în Transilvania, un obstacol puternic în calea dezvoltării economice și sociale.Ca atare, problema națională ocupă un loc central în activitatea șl scrierile ideologilor pașoptiști. Se cuvine a reliefa că problema națională este privită de ei în indisolubilă legătură cu problematica socială, în fond, nici un aspect al acesteia din urmă nu e tratat fără referire la problema națională. Și invers. Libertatea internă — scria Bălcescu, — „este peste putință a dobîndi fără 
libertatea din afară, libertatea de 
sub dominare străină...". La fel, A- lecu Russo arăta : „Slobozenia e în
doită : cea dinlăuntru și cea din a- 
fară... ele sînt surori, una fără alta 
nu pot trăi". Se relevă aici o particularitate pronunțată a ideologiei noastre de la 1848. în Franța, de exemplu, s-au aflat pe primul plan al ideologiei revoluționare problema socială și în special ideea egalității sociale. In Italia se punea mai ales problema eliberării naționale de sub jugul habsburgic — la fel ca și în Ungaria. Evident, în a- ceste mișcări si problemele sociale își aveau ponderea lor.Problema națională era abordată de revoluționarii de la 1848 sub multiple laturi. O idee esențială, afirmată cu deosebită forță în scrierile lor este aceea a dreptului poporului român la existența națională proprie, la reunificarea statală, la afirmarea sa ca națiune — și de aci sublinierea necesității de a se împotrivi și a rezista ingerințelor străine care se opuneau procesului de constituire a statului național unitar, tindeau, în ultimă instanță, la jefuirea resurselor țării, la deznaționalizare.Deosebit de acut se punea această problemă în Transilvania, unde românilor, populație majoritară, li se nega prin lege („Unio Trium Natio- num" era încă în vigoare) dreptul la existentă națională. Este edificatoare pentru forța cu care se manifesta sentimentul naționalității la românii transilvăneni observația publicistului francez J. H. Ubicini, care la 1848 a îndeplinit unele însărcinări pe lîngă guvernul provizoriu al revoluției muntene: „Dedesuptul celor trei 
națiuni — scria el — sînt valahii, 
vechii stăpîni ai pământului și cei 
mai numeroși locuitori, care nu po
sedă teritoriu în proprietate și care, 
răspînditi pe toată întinderea țării, 
păstrează întipărit profund senti
mentul naționalității lor". Foarte bine au înțeles aceasta conducătorii mișcării românești din Transilvania. Ca și Bălcescu, care spunea că libertatea fără naționalitate e iluzorie, Simion Bărnuțiu accentua: 
„Fără de naționalitate nu e libertate, nici lumină nicăliurea. ci pre- 
totinde numai catena (lanțuri — R.P.) 
întuneric si amorțire; ce este apa 
pentru pești, aerul pentru sburătoa- 
re și pentru toate viețuitoarele, ce 
este lumina pentru vedere, soarele 
pentru creșterea plantelor, vorba pentru cugetare, aceea e naționali
tatea pentru vercare popor".Omniprezentă apare în scrierile pașoptiștilor ideea unității naționale, — concluzie firească a însăși existenței românilor din toate cele trei țări ca o singură națiune, indisolubil sudată prin originea comună, prin unitatea de limbă, de cultură, prin multiplele legături economice și sociale. Astfel Mihail Kogălniceanu, referindu-se la necesitatea unor reforme democratice, scria în august 1848 : „Pe^lîngă toate aceste 
radicale instituții, singurele care ne 
pot regenera patria, apoi partida ira
țională mai propune una, ca cunună 
tuturor, ca cheia boitei fără care s-ar 
prăbuși tot edificiul național: aceas
ta este Unirea Moldovei cu Tara Ro
mânească". Unirea celor două principate era însă, în viziunea conducătorilor revoluției de la 1848, numai punctul de plecare pentru o unire a tuturor românilor ; astfel, același M. Kogălniceanu afirma : 
„eu privesc ca patria mea toată a- 
cea întindere de loc unde se vor
bește românește și ca istorie națio
nală, istoria Moldovei, a Valahiei și

Transilvania", îar

efectueze în legătură mai strînsă cu totalitatea preocupărilor lor.— Și, dacă îmi este îngăduit să adaug, mai ales cu valențele de personalitate cărora absolventul le face dovada în elaborarea lucrării de diplomă — a continuat Constantin Con- stantinesou, student în anul

Am cunoscut multi student! de la facultățile tehnice, de la Universitate care, în efortul de a-și pregăti probele orale, susținute de altfel în promovarea anilor anteriori, neglijau în bună măsură calitatea elaborării lucrării de diplomă.— Și nu o dată se trezeau
a

Certitudinea valorificării
în cimpul social
a pregătirii universitare• ©

tu- m de șiDesigur, repartizarea turor absolvenților locuri corespunzătoare activitate încununează consacră eforturile depuse pentru ca formarea și educarea tinerilor să se desfășoare în condiții dintre cele mai bune. Dar procesul de pregătire a specialiștilor nu se poate limita la atît ; el vizează obiective mai adinei, subordonate idealului dezvoltării pe mai departe a personalității tinerilor. Un principiu social

mai bine, o dată cu capacitatea de muncă a studenților, și preocupările lor personale — spunea acad. Miltiade Filipescu. Iar noile măsuri, consacrate de Plenara din aprilie a C.C. al P.C.R. și de noua Lege a învățămîntului îmbogățesc relația profesor- student cu nod atribute tocmai în sensul îndatoririi amintite. Pe această bază, se creează posibilitatea ca repartizarea în producție a viitorilor absolvenți să se

VI la Institutul de arhitectură „Ion Mincu". După părerea mea, recenta hotă- rîre a ministerului, ca la unele specialități examenul de stat să constea în elaborarea și susținerea unei lucrări de diplomă, vine foarte bine în întîmpinarea dezideratului ca absolventul învățămîntului superior să fie un specialist bine format, cu o gîndire științifică cristalizată, capabil de a elabora soluții teh- nico-științifice valoroase.

probabil repartizați în locuri pentru care, pe parcursul studiilor, nu manifestaseră o vocație deosebită — este de părere ing. Mircea Marinescu, de la Rafinăria Ploiești-Sud. Pentru că, din păcate, modul în care se efectua repartizarea în producție a absolvenților nu permitea să se țină seama și de criterii decît de media tistică obținută. Or, știut că notele în sine prea este sînt puțin concludente,

dacă nu se are în vedere și laturile concrete ale personalității tînărului, corespunzătoare unuia sau altuia dintre calificativele obținute. După opinia mea și a altor colegi, recent absolvenți, măsurile de curînd adoptate cu privire la stabilirea numărului de o- biecte din care studenții pot alege și frecventa pe cele care răspund mai bine înclinațiilor lor personale, și în general conlucrarea mai strînsă dintre cadre didactice și studențî oferă posibilitatea ca tinerii să fie mai bine cunoscuți și îndrumați, la absolvire, spre locurile de muncă ce corespund cu specificul personalității lor.Dincolo de obiectivele concrete imediate, un asemenea dialog — reeditat zilnic în nenumărate variante, mai ales acum cînd comisiile guvernamentale de repartizare a noilor promoții de absolvenți și-au început activitatea concludent. pentru tul plă nul noi a învățămîntului superior. Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea școlii zează. șl potențează menea preocupare, că la rangul unui piu politic, a cărui re va conduce nemijlocit la ridicarea nivelului de cultură al întregii națiuni socialisto

- este spiri- vin, de intensă ți am- participare, sub sem- căruia se desfășoară la continua perfecționare
sinteti- o ase- o ridi- princl- aplica-

a fraților dinGeorge Barițiu, subliniind că limba comună vorbită de românii de pretutindeni definește naționalitatea lor, scria, în 1844, că : „tăria și puterea 
unui popor, baza sa, politica sa de 
cumpănire, nădejdile sale, prezentul 
și viitorul său zac în unirea națio
nală". C. A. Rosetti, în „Pruncul român" și Dimitrle Bolintineanu, în „Popolul suveran" făceau o pledoarie caldă, în zilele revoluției muntene, pentru a „alcătui un singur 
stat, o singură nație, o singură Româ
nie liberă, mare și puternică, care va fi binecuvîntată de Dumnezeu și cărei lucește un viitor plkt de fe
ricire".Existența, libertatea și unitate» națională trebuiau întărite prin do- bîndirea independenței. Deși, din cauza condițiilor concrete la 1848, problema se punea pe plan practic doar sub aspectul autonomiei, principiile de independență și suveranitate națională sînt caracteristice gîndirii pașoptiștilor. Un stat este adevărat și complet, arăta Bărnuțiu, cînd în interior poporul este suveran, iar în politica externă nu depinde de vreo putere străină. Intuind, cu o mare forță de previziune, sensul dezvoltării sociale, Bălcescu arăta că revoluția democratică și socială de la 1848 urma să fie întregită de două alte revoluții: „o revoluție de unitate 
națională si, mai tîrziu, de inde
pendentă națională, pentru ca în a- 
cest mod națiunea să reintre în ple
nitudinea drepturilor sale naturale".Ideea națională se completează armonios în ideologia pașoptistă prin respingerea energică a exclusivismului național, a șovinismului, prin ce^> rința de colaborare cu toate națiunile,' pe baza respectului reciproc — în spiritul unității și frăției de luptă a oamenilor muncii ce caracterizează întreaga istorie a pămînturilor românești. Sînt ilustrative în acest sens cuvintele lui S. Bărnuțiu, care arăta că națiunea română, proclamîndu-șl libertatea și independenta, „n-are cu
get dușman în contra altor națiuni și cunoaște același drept pentru toa
te...". Trebuie reținut că cerînd recunoașterea drepturilor naționale ale românilor ca populație majoritară în Transilvania, Bărnuțiu se referea și la necesitatea respectării drepturilor naționalităților conlocuitoare care, spunea el, în spiritul ideilor sale umanitariste, trebuie tratate „ca membri ai corpului națiunale".De asemenea, pe plan internațional, colaborarea dintre națiuni e posibilă șl necesară în vederea înfăptuirii idealurilor comune de libertate și pace — susțineau ideologii pașoptiști. „Am vroit frăție și solidari
tate cu toate națiunile", spunea C. A. Rosetti, referindu-se la una dintre convingerile sale politice constante. Ca si Bălcescu care accentua ca un - însemnat principiu politic : „respectul, recunoașterea, egalitatea și so
lidaritatea naționalităților".Pledînd pentru profunde transformări economice, politice, sociale, cel mai înaintați dintre gînditorii pașoptiști au înțeles că modalitatea sigură de a le înfăptui, de a asigura înnoirea societății românești era revoluția. Intr-o formulare impresionantă, N. Bălcescu scria: „Ce trebuia să 
facă acest popor român, lipsit de 
pîinea de toate zilele, de proprie
tate. de securitate, de tot fe
lul de libertăți, și garanție, de 
industrie, de comerț, de legi și de 
dreptate, dat în prada unei oligar
hii de birocrați despoți, fricoși, in- ' 
capabili, corupți, răpitori, trăind prin. ilegalități și abuzuri, meprinzînd (dis- 
prețuind — n. n.) morala și omeni
rea, exploatând țara în folosul „lor 7 
Cum poporul ar mai fi putut res
pecta o legiuire ce n-o respectase 
acei ce au făcut-o și care acum nu 
mai exista? Cum ar fi putut el, ale 
cărui plîngeri nimeni nu le asculta, să iasă din această stare grozavă 
(affreux âtat) et faire entendre sa 
voix (și să-și facă ascultat glasul — 
n. n.) decît printr-o revoluție ?“. In concepția lui Bălcescu revoluția este un fenomen necesar, impus de însăși dezvoltarea societății, cauza el pierzîndu-se în zilele veacurilor, în același sens, Bălcescu sublinia ideea extrem de prețioasă a legăturii indisolubile dintre revoluția națională și revoluția socială.Chiar șl cei mai moderați dintre pașoptiști, care dezaprobau violența, își dădeau seama — după cum spunea I. Heliade Rădulescu — că „ti
ranii nu conced niciodată drepturi, 
dacă nu le zmulge poporul". Deosebit de valoroasă este ideea organizării armatei pentru apărarea cuceririlor revoluției. „Cea dinții grijă 
să vă fie fraților armata I" — scria E. Murgu. „Armată cît mai în grabă 
să aveți, ca să puteți cel puțin cea 
dintîi năvală 
bună ispravă".Animați de patriotice, N. C. A. Rosetti, cerut împotrivirea cu arma în mînă față de ostile turcești venite să înăbușe revoluția din Tara Românească, în Transilvania, organizarea luptei armate a fost de o importantă inestimabilă, pentru că românii au fost amenințați atunci, în modul cel mai brutal, în însăși existenta lor națională. Ideea luptei armate pentru păstrarea cuceririlor revoluției sa integra In concepția generală a pașoptiștilor despre crearea unui stat românesc democrat, unit, independent. prosper, gata să colaboreze cu toate statele dacă „respectează în 
faptă" principiul suveranității naționale.Chiar dacă ideile pașoptiștilor nu au putut depăși anumite limite determinate de stadiul de atunci al dezvoltării sociale, ele au fost realiste, au corespuns momentului istoria respectiv, au exprimat cerințele vitale ale națiunii române în acea epocă. Și tocmai de aceea au cuprins masele, s-au putut transforma într-o uriașă forță propulsoare a revoluției. Prin conținutul ei de idei înaintate, profund originale, ideologia de la 1848 se înscrie ca o pagină de valoare în cartea puternicelor tradiții progresiste ale culturii noastre naționale și totodată, ca o valoroasă contribuție la îmbogățirea tezaurului revolu* ționar mondial.

«fi o întîmpinați cuprofunde sentimente Bălcescu, C. Bolliac, I. Brătianu etc. au
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Primirea de către tovarășul PLECAREA TOVARĂȘULUI vremea viața internațională
llie Verdeț a ministrului industriei

chimice din Cehoslovacia
GHEORGHE RADULESCU LA VARȘOVIA

Miercuri dimineață, prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, llie Verdeț, a primit pe ministrul industriei chimice din Cehoslovacia, Stanislav Razi.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a partici-
pat Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice.Au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării și schimburilor de experiență în domeniul industriei chimice între cele două țări.

* ★In aceeași zi delegația de specialiști din industria chimică cehoslovacă a părăsit Capitala.Cu prilejul vizitei a fost semnat un protocol privind colaborarea dintre industriile chimice ale celor două țări. Ministrul român al industriei chimice omologului său însărcinatul cu a oferit în cinstea ceh un dineu, ■ iar afaceri ad-interim

al Cehoslovaciei la București, o masă.La plecare, oaspeții au fost conduși de Constantin Scarlat, de alte persoane oficiale, precum și de Karel Komarek, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Cehoslovaciei la București.

Miercuri la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Varșovia, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, pentru a participa la cea de a Vil-a sesiune a Comisiei guvernamentale de colaborare economică româno-polonă.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau de față tovarășii Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Aurel Vi- joli, ministrul finanțelor, Roman Moldovan, președintele Comitetului pentru Prețuri, Vasile Șândru, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față Jan Brudzynski,

însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, tovarășul Gheorghe Rădulescu a sosit la Varșovia. La aeroport, erau prezenți Zenon Novak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor ministere economice.Au fost de față ambasadorul R. P. Polone în România, Jaromir Ochenduszko, și ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia, Tiberiu Petreseu. (Agerpres)

Ieri in țară : vremea a fost frumoasă, cu cer variabil. Cu totul izolat în regiunea subcarpatică a Munteniei și în Dobrogea s-au semnalat averse și descărcări electrice. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 21 de grade la Joseni și Cîmpulung Moldovenesc și 30 de grade la București, Călărași, Videle, Budești și Hîrșova.Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 iunie. în țară : vreme în general călduroasă, cu cerul variabil. Vor cădea averse izolate însoțite de descărcări electrice. Vînt slab pînă Ia potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 34 de grade. In București: vreme în general frumoasă și călduroasă cu cer variabil. mai mult senin noaptea. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere.

CONGRESUL UNIUNII

SINDICATELOR DIN IUGOSLAVIA

(Agerpres)
Cronica zilei

Sesiune la Academia militară

generală consacrată
PLECAREA DEFINITIVĂ 

A AMBASADORULUI 
REPUBLICII ARABE SIRIENE

Revoluției din 1848
Miercuri dimineața, în aula Academiei militare generale a avut loc sesiunea de comunicări organizată de Marele stat Major, Academia militară generală și Muzeul militar central, cu prilejul aniversării a 120 de ani de la Revoluția din 1848 în Țările Române.Sesiunea a fost deschisă de că- ■ tre general de armată Ion Tuto- veanu, comandantul Academiei ■militare generale.Colonel dr. Mănguț Enache, colonel Tudor Gheorghe și Locot- colonel Vasile Hristache, de la Academia militară generală, au prezentat comunicările „Revoluția de la 1848 din Moldova, Transilvania și Țara Românească, eveniment important în istoria poporului ro-

mân11, „Unele idei rezultate din pregătirea și desfășurarea revoluției de la 1848 în Moldova11 și „Ecoul internațional al revoluției de la 1848 din Țările Române11. Despre „Atragerea armatei de partea luptei revoluționare în timpul revoluției din Țara Românească11 a vorbit Elena Popescu, de la Muzeul militar central, iar despre „Aspectele militare ale revoluției de la 1848 din Transilvania11, colonel Loghin Leonida, din Marele stat Major.In încheiere, a luat cuvîntUl general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate.

Miercuri, 26 iunie, a părăsit definitiv țara noastră, Nabih Sab- bagh, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Siriene la București.
★în cursul zilei de miercuri, membrii delegației comerciale și industriale suedeze, condusă de Ake Vrethem, președintele Comitetului suedez pentru promovarea comerțului cu România, au avut întrevederi cu Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, cu funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și din alte instituții economice. După- amiază, oaspeții au vizitat unele obiective industriale din Prahova. județul

(Agerpres)
A apărut revista

PROBLEME ECONOMICE"

★ dimineața a întorcîndu-se părăsit în pa- Central fas-
Miercuri Bucureștiul, trie, delegația Comitetului al Combatanților împotriva cismului și capitalismului din Republica Populară Bulgaria, condusă de generalul-locotenent Krum Radonov — membru în biroul Comitetului — care între 18 și 26 iunie a făcut o vizită în țara noastră.In această perioadă, oaspeții au vizitat Muzeul de istorie a Parti-

dului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Muzeul Doftana și alte obiective istorice, industriale și social- culturale din București, Valea Prahovei și orașul Brașov, orașul Constanța și stațiunile de pe litoral.La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor patriei au fost depuse coroane de flori.Delegația a fost primită de generalul de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, cu care a avut convorbiri prietenești privind activitatea celor două comitete.
★Cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației guvernamentale israeliene, condusă de Zeev Sharef, ministrul comerțului și industriei, miercuri seara, Eliezer Doron, ministrul acestei țări la București, a oferit o recepție în saloanele Hotelului Athenee Palace. Au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior. Au luat parte șefi ai unor misiuni

diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.în cea de a doua zi a vizitei la Brașov, membrii delegației guvernamentale israeliene au fost oaspeții constructorilor de tractoare și de autocamioane. După amiază a fost vizitată stațiunea turistică Poiana Brașov.
★La hotelul „București" din Mamaia au început miercuri lucrările celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei mixte pentru aplicarea Convenției de pescuit în Marea Neagră. Participă delegații ale celor trei țări semnatare : Bulgaria, România și U.R.S.S. — alcătuite din reprezentanți ai ministerelor de competență, consilieri, cercetători, specialiști și practicieni în domeniul pisciculturii.Lucrările sesiunii au fost deschise de ing. Constantin Nicolau, secretar general în Ministerul Industriei Alimentare din țara noastră, președintele celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei mixte pentru aplicarea Convenției de pescuit în Marea Neagră. El a prezentat darea de seamă asupra activității desfășurată în perioada dintre precedenta și actuala sesiune. Au avut loc apoi discuții pe marginea dării de seamă. (Agerpres)
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SPORT
dr. SULTANA Reducerea uzina „Dade CAME- la rubrica
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In barajul pentru
categoria Aeuropean feroviar

în cîteva rînduri
teatre

PROGRAMUL I
BUZEȘTI

(Lec-
W4C : PACEA

(Lec-

cum ați putut 
dumneavoastră

Acest număr al revistei cuprinde articolele : Diviziunea internațională a muncii și eficiența participării active la circuitul economic mondial de >dr, , E. HUTIRA și. dr.:. C.: ,-MOISUG;' Unele aspecte ale planificării'' cercetării științifice de TEODOR BRATEȘ, Noi forme de organizare a realizării investițiilor de A. MOLDOVEANU, Reducerea termenelor de dare în funcțiune — cale de sporire a eficienței economice a investițiilor de dr. C. V. OLARIU (Timișoara), Probleme de politică economică și economie politică in opera lui Ion Ionescu de la Brad de V. NECHITA (Iași).în continuare sînt publicate materialele: Raporturile dintre plan și piață. Opinii ale tovarășilor : dr. D. FUNDĂTURĂ. AL. SESAN, GH. SICĂ, Cercetarea științifică-economică în lumina cerințelor actuale — ancheta realizată de revista „Probleme economice11. Evaluări teoretice asupra fenomenelor actuale din economia capitalistă — masă rotundă organizată de Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu11 și revista „Probleme economice11. Criteriile de valorificare a gîndirii economice din trecut — opinii ale tovarășilor : VIRGIL FLOREA și dr. I. VEVERCA - la rubrica „Dezbateri11; Teoria deciziilor și aplicarea ei în întreprinderile capitaliste de MIHAIL DUMITRES- la rubrica „Consultații11;

Studiul utilizării optimale a u- nei secții de filare de fire și fibre sintetice de ILEANA NĂDEJDE și MIHAI F. A. OPRES- CU,t la rubrica „Folosirea, matematicii în economie11; Cîteva considcrațiuni pe marginea unei recenzii de SUTĂ-SELEJAN, prețului de cost la nubiana" București LIA MURGU — „însemnări11.Revista mai publică articolele : O contribuție importantă pe linia perfecționării planificării, conducerii și organizării comerțului socialist (Mihail Levente: Orientări noi în comerțul românesc, Ecjitura științifică, 1968) de dr. M. BULGARU, Sporirea venitului național — premisă majoră a dezvoltării economice (Dan Grindea : Venitul național în Republica Socialistă România. Editura Științifică, 1967) de V. BALAURE și I. PREDOI, Tehnica modernă și climatul psihosocial (Gh. Chepeș. Em. Drob, M. Popescu : Aspecte ale integrării profesionale a muncitorilor din industria modernă, Editura Politică. 1967) de A. GO- GONEATĂ, O carte interesantă despre știința conducerii în domeniul administrației (Jersy Starosciak : Elemente ale științei administrației. Editura Politică, 1967) de dr. C. M. Enache — la rubrica „Critică și bibliografie11

De la corespondentul nostru la Sofia LA TIMISOARA

RAPID, campion

Aseară pe stadionul Vassil Lewski din So
fia, Rapid și-a apărat 
cu mult succes avanta
jul de două poluri pe 
care-l deținea iată de 
Lokomotiv. încă din 
meciul tur al finalei 
disputat la București. 
Ieri fotbaliștii bulgari 
cu toate eforturile de
puse au reușit să mar
cheze numai un singur 
punct, în minutul 88 
prin Kotkov, iar scorul 
general al ambelor man
se ale finalei a rămas

favorabil bucuresteni- 
lor : 3—2.

Rapid a cucerit ast
fel titlul si cupa _cele{ 
de-a patra ediții a cam
pionatului european 
roviar. A 
sfîrsitul 
plauzele 
fiot care 
cui bun. 
calm al 
mâne.

După 
vedea si 
pe micul ecran, în spe
cial apărarea rapidistă, 
de astă dată în forma

cucerit 
partidei si publicului 
a apreciat 

ordonat 
echipei

fe- 
la 
a- 

so- 
jo- 

si 
ro-

tie completă cu Lu- 
pescu, Motroc, Dan și 
Gr eavu a rezistat sigur, fără panică, atacurilor 
aproape continue ale 
înaintașilor de la Lo
komotiv. Dintre ceilalți 

o 
a 

nu 
u-

jucători giulesteni 
impresie deosebită 
lăsat Năsturescu, 
numai ca autor al 
nor excelente contra
atacuri (si al unui gol 
anulat pe motiv de of
said), dar si prezent ca 
apărător în multe si
tuații dificile.

Gheorghe IEVA

® Steagul Roșu Brașov - 
Crișul Oradea 1-1

• Progresul București - 
Politehnica Galați 4-2

• Opera Română : Choplnlana ; Nas- 
tasia — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Topaze — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
• Teatr-ul satiric-muzical „C. Tănase’ 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.

• Căderea imperiului roman : PATRIA
— 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20..
e Vicontele plătește polița : REPUBLI
CA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,30, FEROVIAR — 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,15, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21.15.
O Prin Kurdistanul sălbatic : LUCEA
FĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
CIRCUL DE STAT — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,30, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30;
16.45 ; 19 ; 21,15.
0 Domnișoarele din Rochefort : CAPI
TOL — 11 ; 14 ; 17 ; 20, la grădină — 
20,45.
• Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRA
DINA DOINA — 20,30.
O Nuntă la Malinovka : VICTORIA — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
p Dirijabilul furat : LUMINA - 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
o O fată fericită : DOINA - 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
o Ghinionistul : CINEMATECA — 10 ;
12 ; 14 ; 16,30.
e O poveste uimitoare ; Rapsodia un
gară : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
o împușcătura i UNION — 15,30 ; 20,30.

• Desene animate UNION — 18.
• Freddy, lovește tu întii ! : G1ULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; la gră
dină - 20,30.
9 Mumia intervine : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. 
0 Obsesia : DACIA — 9—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 21.
• Zoltan Karpathy : 
17,30 ; 20.
0 Sfirșitul agentului 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Un dolar găurit :
11.15 ;13,30 ; 16 ; 18,15 ;
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
FLAMURA — 9 ; 11,15 , 
20,30.
A Inimă nebună... nebună de legat : 
BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină - 20,30, TOMIS — 9—15.45 
în continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, 
AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.15 ; la grădină — 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
0 EI Dorado : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
la grădină - 20,30.
0 Căutați idolul : FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Pasărea timpurie : VITAN
17.30 ; 20 ; la grădină — 20,30.
O Eddie Chapman, agent secret : 
POPULAR — 15,30 ; 18,15 ; 21.
0 Răzbunarea haiducilor : MUNCA —
9.30 ; 12 ; 16 ; 18 : 20, FERENTARI —
15.30 : 18 ; 20,30.
o Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină - 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună t 
COSMOS — 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Blestemul rubinului negru : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ce noapte, băieți : VOLGA — 9,15 ; 
11,30; 13,45: 16,15;............... “
VA — 15 ; 17,30 ;
20,30.
0 Bomba de la ora
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Hocus-pocus : GRĂDINA PROGRE
SUL PARC — 20,30.
0 Caut o nevastă : LIRA — 15 ; 17,30 ; 
20 ; Ia grădină — 20,30.
0 Cînd tu nu ești : GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
0 Cimaron : GRADINA BUZEȘTI — 
20,30.
0 Sînt și eu numai o femele : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Pentru cițiva dolari in plus : CRlN- 
GAȘ1 — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Eu, eu, eu... și ceilalți : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

GRIVIȚA
20,30, FLOREAS-

16 ; 18,15 ; 20,30, 
; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

15 ;

18,30 ; 20,45, RAHO-
20 ; la grădină —

10,10 : PROGRESUL

BELGRAD 26. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La Belgrad și-a început la 26 iunie lucrările cel de-al VI-lea congres al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, la care participă peste 1200 delegați și invitați, conducători de partid și de stat și ai organizațiilor social-politice. Sînt prezenți, de a- semenea, reprezentanți ai numeroase organizații sindicale din aproape 50 de țări. Din Republica Socialistă România participă o delegație condusă de tov. Constantin Dră- gan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al Consiliului Central

al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Congresul a fost deschis de Du- șan Petrovici-Sane, președintele Consiliului Central al U.S.I., după care s-a trecut la alegerea organelor de lucru și adoptarea ordinei de zi. în cadrul Congresului Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia a rostit o amplă cuvîntareDupă cuvîntarea președintelui Tito, Dușan Petrovici-Sane a prezentat raportul Consiliului Central al U-.S.I.
Lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al Uniunii SovieticeMOSCOVA 26. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Miercuri au continuat aici lucrările sesiunii a patra a celei dfe-a 7-a legislaturi a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice. In ședința comună a Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților, care a avut loc după-amiază la Palatul Congreselor din Kremlin, B. V. Petrovski, ministrul sănătății al U.R.S.S., a rostit cuvîntul de închidere a dezbaterilor asupra primului punct la ordinea de zi. Deputății au adoptat în unanimitate hotărîrea cu pri

vire la asistența medicală pentru populație și măsurile pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății.în cadrul celui de-al doilea punct al ordinii de zi, președintele Comisiei de propuneri legislative a Sovietului Uniunii, M. S. Solomențev, a prezentat raportul privind proiectul bazei legislației U.R.S.S. și republicilor unionale referitoare la căsătorie și familie.Lucrările sesiunii Sovietului Suprem continuă.
PANMUNJON

Protestul părții coreenePHENIAN 26 (Agerpres). — La Panmunjon, anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, a avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu în Coreea.Reprezentantul părții coreene a protestat pe lîngă partea americană în legătură cu acțiunile provocatoare întreprinse în ultima perioadă în zona demilitarizată. El a arătat că partea americană continuă să trimită grupuri înarmate în diferite raioane ale sectorului coreean, întreprinde incursiuni, acțiuni de spionaj și activități ostile. în afară de aceasta, continuă aducerea în zona demilitarizată de armament. de diferite tipuri. Astfel, la 22 iunie au fost aduse patru tancuri grele, patru tunuri mobile, iar în perioada 20 mai — 24 iunie au fost introduse în

mod Ilegal arme de diferite tipuri, tancuri și mașini blindate. Concomitent, nave-spion sînt trimise în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene unde se dedau la acțiuni provocatoare. El a amintit că o navă de patrulare a R.P.D. Coreene a deschis focul asupra unei nave-spion care pătrunsese în zona portului Boopo, scufundind-o împreună cu întregul echipaj.Amintind că aceste acțiuni fac să crească și mai mult tensiunea în zona demilitarizată și creează o situație primejdioasă, reprezentantul părții coreene a cerut să se pună capăt imediat tuturor provocărilor militare și acțiunilor instigatoare, luîndu-se totodată măsuri pentru aplicarea cu strictețe a prevederilor acordului de armistițiu în Coreea.

(Urmare din pag. I)

10,00 — Curs de limba germană, 
țiile 15 și 16).

11,00 — Curs de limba spaniolă, 
țiile 15 și 16).

12,00 — Telecronica economică. Ancheta 
T.V. : Avem timp liber ?... Cit 7

17.30 — Curs de limba rusă (lecția a
20-a).

18,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină11 — pediatrie și pueri
cultura. Encefalopatiile post- 
traumatice la sugari. Prezintă 
conf. dr. Mircea Maiorescu.

13.30 — Transmisiuni sportive. Polo :
Dinamo București — Steaua. 
Finala Campionatului național.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Pu

blicitate.
20,00 — Film serial : Vikingii.
20,26 — Artă plastică. Clasicismul și le

găturile lui cu filozofia Ilumi
nismului (III).

20.45 — Poșta T.V.
21,00 — întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răs
puns încă. Emisiune de știință.

21,35 — Teleglob. Pe urmele lui Cristo- 
for Columb și Vasco Da Gama.

22,00 — Parada vedetelor. Caterina Ca- 
selli — film realizat de Studioul 
de Televiziune București.

22,20 — Lira — album de poezie, 
jul Cupldon".

22.45 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

„Pa-

neoblș-la, 90 — Document : Intîmplare 
nultă In Matto Grosso.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — O samă de cuvinte... Dimltrle 

Cantemlr : „Istoria hieroglifică".
21.30 — Comedie cu Mickey Rooney.
22,00 — Concert simfonic. Orchestra 

simfonică a Cinematografiei. Di
rijor Constantin Bugeanu. In 
program : Suita I pentru or
chestră de George Enescu.

22.30 — Invitație la dans. Tango, bolero,
bosanova, habanera. Dansează 
un grup de balerini de la Opera 
Română. Coregrafia Ion Alexe.
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Aseară s-a încheiat la Sinaia turneul internațional feminin de șah. în ultima rundă au fost înregistrate următoarele rezultate mai importan- ........................... . ' remiză ; remiză ; Clasamentul -2. Zatulovskaia (U.R.S.S.),te : Polihroniade-Nicolau Teodorescu-Malypetrova Stadler-Sinka 1—0.final : 1—L ____ ___________ _Stadler (Iugoslavia) cîte 9 puncte ; 3. Polihroniade (România) 8,5 puncte ; 4. Malypetrova (Cehoslovacia) 8 puncte ; 5. Teodorescu (România) 7,5 puncte ; 6—7. Jianu (România), No- varra (Polonia) cîte 7 puncte etc.In turul doi al turneului internațional de tenis de la Wimbledon, australianul Roy Emerson l-a învins cu 5—7, 6—1, 6—2, 6—0 pe Ion Tiriac (România). Alte rezultate: Gi- meno (Spania) — Bowrey (Australia) 6—2, 4—6, 9—7, 6—3; Mandarino (Brazilia) — Leschly (Danemarca) 11—9, 10—8, 6—3.In ziua a doua a turneului internațional feminin de handbal de la Negotin echipa U.R.S.S. a învins cu scorul de 9—7 (4—4) echipa României. Ungaria a întrecut cu 13—11 (6—5) echipa secundă a Iugoslaviei. Astăzi echipa României susține o partidă decisivă în compania Ungariei. In caz de victorie handbalistele românce se califică pentru turneul final.Astăzi a părăsit Capitala, îndrep- tîndn-se spre Berlinul occidental e- chipa de box a clubului Steaua București. Pugiliștii români urmează să susțină sîmbătă 29 iunie o întîl- nire cu formația Herta din Berlinul occidental. Au făcut deplasarea, printre alții, Silberman, Buzuliuc, Gruiescu și Trandafir.Bazinul Dinamo din Capitală găzduiește astăzi după-amiază derbiul campionatului republican de polo pe apă dintre echipele bucureștene Dinamo și Steaua. Partida va începe la ora 18,30.

Lupta celor patru echipe de fotbal începută duminică pe stadioanele din Timișoara, în cadrul barajului pentru categoria A, a continuat ieri cu etapa a Ii-a. Meciul „vedetă*1 Steagul roșu — Crișul a constituit punctul de atracție pentru timișoreni. Jocul însă, în mare parte, a deziluzionat pe spectatori. Prima repriză, începută într-un ritm viu. antrenant. a devenit, după primele 15 minute, monotonă. Steagul roșu a dominat, jocul desfășurîndu-se mai mult în preajma careului de 16 m al Crișului. Dar de abia în minutul 37 Necula înscrie întîiul gol al meciului : 1—0 pentru Steagul roșu, scor cu care de altfel se încheie prima parte a meciului.După pauză, orădenil reiau jocul cu mai multă vigoare, acțiunile de- plasîndu-se în partea de teren a echipei Steagul roșu. în min. 79 jucătorii de la Crișul reușesc să înscrie al doilea gol al partidei, ega- lînd, la o lovitură de colț, printr-o ușoară împingere a mingii în plasă de către Kun I.Cel de-al doilea meci, opunînd echipele Progresul București și Politehnica Galați, s-a disputat pe stadionul C.F.R. O partidă de mare luptă, în care spectacolul a fost însă lăsat pe al doilea plan.Prima repriză a fost dominată de echipa bucureșteană, care a și reușit în min. 42 să deschidă scorul. 1—0 pentru Progresul, rezultat cu care se încheie repriza.La reluare, Progresul încearcă să-și mărească avantajul. în min. 48 Alecu singur în fața porții adverse, înscrie ridicînd scorul la 2—0 pentru Progresul. Peste numai un minut Breban schimbă cîteva pase cu Neagu și reușește să reducă scorul la 2—1. în min. 53 Oaidă centrează lui Matei și... 3—1 ! Jocul devine mai viu, jucătorii bucureșteni reușind în min. 83 să înscrie prin Țarălungă un al patrulea punct. în min. 87 fundașul gălățean Velea marchează ultimul gol al meciului. Scor final 4—2 pentru Progresul.înaintea ultimei etape a barajului care se va disputa duminica viitoare, echipele Steagul roșu și Crișul au acumulat cîte trei puncte. Progresul are două puncte iar Politehnica Galați. fără nici un punct cîștigat în două etape, a pierdut de orice șansă promovare în divizia „A“.
Gh. RADEL
corespondentul „Scînteii

PRONOEXPRES nr.Numerele extrase la concursul26 din 26 iunie 1968. Extragerea I — 31 :Fondrea a— 19 29 45 20 21 41 — 40 17. de premii : 377 205 lei. Extrage-II-a 36 41 31 37 8 4515 Fond de premii : 284 367 lei.

gedie11 pentru a desemna gravitatea repercusiunilor în rîndul principalelor țări producătoare, nu ar însemna o exagerare. Cafeaua are o pondere specială în economia mondială. După petrol, afirmă experții, este produsul cu cea mai mare valoare în comerțul internațional : circa două miliarde de dolari anual. 20 de milioane de oameni din patruzeci de țări producătoare sînt angajate în activități legate de cafea. Șase țări latino-amerieane și cinci africane depind în proporție de peste 40 la sută de cafea pentru obținerea de devize necesare susținerii întregii economii. E lesne de înțeles ce ar însemna pierderea bruscă a unei surse de venituri de asemenea dimensiuni.Dar, se pare că amenințarea cu substituirea cafelei naturale rămîne pe planul al doilea față de alta, mai actuală. E vorba de faptul că Congresul nord-american nu a ratificat în termenul așteptat noul acord internațional al cafelei și nici nu se știe deocamdată dacă o va face. Acordul în vigoare expiră pes-te circa două luni și dacă S.U.A., care achiziționează jumătate din exporturile mondiale de cafea, nu-I ratifică pe cel nou, practic piața va reveni la haosul dinaintea ultimilor cinci ani, prevestind prejudicii foarte serioase marilor producători.Cu toate lipsurile sale, Acordul International al cafelei a introdus o anumită disciplină pe piață prin fixarea unor cote de export în raport cu ponderea producătorului si a unui preț mai mult sau mai puțin stabil. Au fost vremuri cînd cafeaua acompania ciclurile altor produse agricole. înregistrînd alternativ cînd perioade favorabile, cînd declin. Cu timpul însă s-a ajuns ca fluctuațiile negative de preturi să fie o constantă invariabilă. Or. scăderea cu un singur cent la prețul unei livre de cafea înseamnă numai pentru țările Americii Latine o pierdere anuală de circa 50 milioane de dolari. Dar preturile înregistrează deseori scăderi de mai multi cenți. Declinul constant a devenit un serios obstacol pentru dezvoltarea economică a 15 țări latino-americane producătoare de cafea, si în mod special a șase din ele — Brazilia, Columbia, Costa Rica. Salvador, Guatemala și Haiti — care obțin din exportul a- cestui produs între 40 și 70 la sută din veniturile externe necesare achiziționării de mașini și echipamente industriale. Scăderea constantă a preturilor are la bază. în primul rînd, decalajul între cerere si ofertă. în timp ce consumul mondial de cafea sporește în medie cu 2,5 la sută pe an. producția crește în ritm dublu. Dar asupra fenomenului își spun cuvîntul totodată raporturile neechitabile dintre țările producătoare — toate făcînd parte din categoria celor în curs de dezvoltare — și principalele țări consumatoare, toate, fără excepție, fiind țări industrializate.Acordul international al cafelei s-a născut ca urmare a eforturilor susținute ale marilor producători — in primul rînd ale Braziliei — la capătul unei perioade de negocieri de opt ani. Astăzi marea majoritate a țărilor producătoare și consumatoare fac parte din Organizația internațională a cafelei, formată din două grupuri, fiecare cu cîte 1 000 de voturi. Pentru a fi aprobată în plenară, orice problemă are nevoie de

majoritatea voturilor fiecărui grup, în grupul producătorilor. Brazilia dispune de cele mai multe voturi (347), urmată de Columbia cu 119 ; în cel al consumatorilor Statele U- nite au 400 voturi. Oferta excesivă face însă ca voturile consumatorilor să fie întotdeauna decisive și prin aceasta S.U.A. dețin o poziție net privilegiată în cadrul organizației. De Ia intrarea sa în vigoare. Acordul international al cafelei a început să reglementeze oarecum piața, micșo- rînd tendința persistentă de dezechilibru între producție și consum. între obiectivele principale ale acordului figurează „stabilirea unui echilibru rezonabil între cerere si ofertă în așa fel ca să se asigure o aprovizionare adecvată cu cafea a consumatorilor, ca și piețe pentru producători, la prețuri echitabile11.Dar. atît cotele de export fixate, cît și regimul prețurilor nu sînt în genere respectate. Producția crește impetuos, iar ultimul cuvînt în materie de preturi aparține invariabil cumpărătorilor, lucru ilustrat elocvent de distribuția voturilor în cadrul organizației, unde se întîlnesc două categorii de țări cu interese opuse : cele producătoare — subdezvoltate — și cele consumatoare — marile puteri industrializate. în angrenajul sistemului capitalist, primelor le este rezervat rolul de hinterlanduri. condamnate de regulă la monocultură agricolă. Pentru aceste țări, în împrejurările hipertrofierii prin arderea stocurilor, prejudiciile sînt deopotrivă mari si deocamdată inevitabile. Tot mai multi înțeleg că singura alternativă realistă ar consta în dezvoltarea industriei si diversificarea producției agricole. Numai că raționalizarea si controlul producției de cafea e un capitol dificil. întrucît cultura prețioaselor boabe, ca și alte culturi, depinde în principal de interesele „liberei initiative11 particulare — autohtone sau străine — a cărei putere si influență prevalează asupra autorității guvernelor. Asa se face că putinele inițiative de eradicare a plantațiilor de cafea (cea mai notabilă aparține Braziliei cu eliminarea a sute de milioane de arbuști) și de a le înlocui cu alte culturi alimentare necesare populației și deficitare, în majoritatea cazurilor au eșuat, deși s-au cheltuit din fondurile publice sume mari în acest scop.Astfel, vechiul coșmar avansează. Conform previziunilor oficiale, pînă în 1972 stocurile de cafea nevîndute vor crește cu 76 milioane de saci, ceea ce înseamnă că se vor dubla fată de cele existente în momentul de față. Și acest calcul e făcut ți- nîndu-se seama că acordul ar fi prelungit, fiindcă în cazul lichidării lui nici nu se poate prevedea cum va arăta piața cafelei peste patru ani, mai ales dacă între timp ar deveni realitate intențiile exprimate în studiul elaborat de chimiștii de la „Stanford Research Institute11.Sorbindu-si zilnic ceașca de cafea, consumatorii de rînd de pe toate continentele nici nu bănuiesc dimensiunile luptei surde de interese ce se duce în jurul prețioaselor boabe și nici semnificația sfidării pe care le-o aruncă tot mal insistent chimia. O chimie trainic prinsă în mreaja intereselor politico-economice ale monopolurilor. Dacă originea boabelor de cafea se pierde în legendă, prezentul lor este marcat de împrejurări dramatice, iar viitorul pare că vrea să le rezerve o lovitură de grație.
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Campania electorală
Ambasadorul

potrivit înceteze Vietna- potrivit

R. D. Vietnam si $. U. A.
1PARIS 26. — Corespondentul 'Agerpres, Georges Dascal, transmite : Miercuri a avut loc cea de-a zecea ședință a convorbirilor oficiale dintre reprezentanții guvernelor R. D. Vietnam și S.U.A. ILuînd primul cuvîntul, ambasadorul Cyrus Vance, care îl înlocuiește în fruntea delegației americane pe Averell Harriman, plecat la Washington pentru consultări, a repetat cunoscuta formulă căreia S.U.A. ar fi gata să bombardamentele asupra mului de nord „la timpul și în împrejurări corespunzătoare". El s-a eschivat de a da un răspuns clar la cererea justificată a guvernului R. D. Vietnam de a se pune capăt necondiționat bombardamentelor și tuturor actelor de război americane împotriva Vietnamului de nord. Reprezentantul S.U.A. a reluat tema „reciprocității" în dezescaladarea conflictului, fără a aduce nimic nou ce ar putea să facă să progreseze convorbirile oficiale.în cuvîntarea sa, reprezentantulR. D. Vietnam, Xuan Thuy, a respins „teoria reciprocității". Răs- punzînd întrebării reprezentantului american cu privire la măsurile pe care le-ar lua R. D. Vietnam în vederea restabilirii păcii, ministrul Xuan Thuy a declarat i „Dacă S.U.A. pun capăt necondiționat bombardamentelor și tuturor actelor de război împotriva întregului teritoriu al Vietnamului de nord, R. D. Vietnam și S.U.A. vor discuta alte probleme de interes pentru ambele părți și se vor apropia pas cu pas de restabilirea păcii în Vietnam pe baza respectării independenței, suveranității și libertății poporului vietnamez". Vorbitorul a criticat cu asprime încercarea reprezentantului S.U.A de a deforma conținutul fundamental al acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam în scopul justificării agresiunii americane. El s-a referit pe larg la natura reală a administrației marionetă de la Saigon, pe care a calificat-o a fi un instrument folosit deS. U.A. pentru aservirea poporului din Vietnamul de sud, subminarea acordurilor de la Geneva și dezlănțuirea războiului de agresiune. Ministrul Xuan Thuy a subliniat că reprezentantul autentic al poporului din Vietnamul de sud este Frontul Național de Eliberare. în încheierea .cuvîntării sale, reprezentantul R. D. Vietnam a spus că ideea unei încetări a focului în Vietnam, lansată de vicepreședintele S.U.A., Humphrey, și alți politicieni americani este menită să

înșele opinia publică americană și mondială și să evite încetarea necondiționată a bombardamentelor și tuturor actelor de război americane împotriva R. D. Vietnam, care rămîne condiția indispensabilă a oricărui progres în convorbirile oficiale de la Paris.Următoarea ședință a convorbirilor oficiale va avea loc la 3 iulie.

o tovurusului Corneliu Mănescu
*RABAT 26 — Trimisul special Agerpres, C. Benga, transmite : La invitația guvernului regelui Marocului, Hassan al Il-lea, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și președinte al celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a sosit în capitala marocană în fruntea unei delegații, care, timp de trei zile, va efectua o vizită oficială în Maroc.

în plină desfășurarePARIS de marți nou în plină campanie electorală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor generale de la 30 iunie. Inaugurarea campaniei electorale la televiziune, în cea de-a doua etapă, a fost făcută de primul ministru Georges Pompidou. Au mai luat cuvîntul, în cursul aceleiași emisiuni, Franșois Mitterrand, în numele Federației Stîngii Democrate și Socialiste, și Robert Ballanger, din partea P.C. Francez.La Paris s-a anunțat că oferta lansată luni de premierul francez grupării „Progres și democrație modernă", de tendință centristă, precum și „Centrului democrat", condus de Jean Lecanuet, de a încheia acorduri pe plan național în vederea unei tactici electorale comune cu „Uniunea democrată pentru cea de-a 5-a Republică", la scrutinul din 30 iunie, a fost respinsă. Atît Jean Lecanuet, cit și Jacques Duhamel au declarat că își vor menține candidații pretutindeni unde consideră că aceștia au șanse de a fi aleși.Pentru cele 316 mandate din metropolă se vor prezenta la cel de-al doilea tur de scrutin 775 de candidați. Din cei 2 267 de candidați la scrutinul din 23 iunie, 662 neputînd obține 10 la sută din numărul voturilor, au fost eliminați din oficiu. Potrivit cifrelor oficiale prezentate de Ministerul de Interne al Franței, în 259 de circumscripții electorale la cel

26 (Agerpres). — începînd seara, Franța se află din 5de-al doilea tur de scrutin se vor înfrunta numai cîte doi candidați. în același timp, în 243 de circumscripții electorale, un candidat al „Uniunii pentru apărarea Republicii" se va afla în competiție cu unul din candidați! forțelor de stingă, iar în 56 de circumscripții lupta se va duce între candidații grupării majoritare, stîngii' și centrului. La Paris urmează să fie desemnați la cel de-al doilea tur de scrutin 28 de deputați. La pri- Fran- depu-mul tur de scrutin, în capitala ței au fost aleși numai trei tați.
★Guvernul francez a hotărît plice integral angajamentele le-a asumat în cadrul Comunității Economice Europene, anunță un comunicat oficial publicat după ședința de miercuri a Consiliului de Miniștri al Franței. Pentru a contracara eventualele fenomene negative ce ar rezulta din această hotărîre și din recentele evenimente interne, guvernul a adoptat o serie de măsuri în vederea facilitării exporturilor. în ce privește importurile, guvernul își propune să stabilească timp de cîteva luni un sistem de contigentări la automobile, aparate electrice de menaj și unele produse textile. Dispoziții similare se preconizează și pentru siderurgie.După ședința consiliului s-a a- nunțat că președintele de Gaulle va pronunța sîmbătă o cuvîntare radiotelevizată.

să a- ce și

La sosire, pe aeroportul din Rabat, pavoazat cu drapele de stat ale României și Regatului Maroc, ministrul de externe român a fost salutat de dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe, Dey Ould Sidi Baba, ministru în cabinetul regal, dr. Ben Bouvhaib, guvernatorul orașului Rabat, Mohamed Zebdi, viceguvernatorul orașului Rabat. Pe aeroportul orașului se afla, de asemenea, Cornel Burtică, ambasadorul României în Maroc.în cinstea oaspetelui român a fost aliniată o companie de onoare.La solicitarea ziariștilor, ministrul de externe al României a făcut o declarație în care și-a exprimat satisfacția de a face această vizită la invitația adresată de Ma- jestatea Sa regele Hassan al Il-lea. El a transmis un călduros salut poporului marocan, față de care poporul român nutrește sentimente de profundă stimă și prietenie.Miercuri dimineața, Majestatea Sa regele Hassan al Il-lea al Marocului l-a primit pe ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu. Au participat Driss M’Hammedi, director general la Cabinetul regal, dr. Mohamed Ben- hima, prim-ministru, ministru al a- facerilor economice, al formării de cadre și al planului, dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe,Cu ocazia primirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- bordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări și ale situației internaționale.Miercuri după-amiază, ministrul de externe român a început convorbirile cu primul ministru marocan, Mohamed Benhima.în aceeași zi, delegația română a depus o coroană de flori la Mausoleul regelui Mohamed al V-lea.

In capitala Italiei, 
precum și în alte 
orașe din fără s-a 
înregistrat în ulti
mele zile o intensi
ficare a acțiunilor 
greviste. Sub lozin
ca „Muncă și pro
tecția muncii", la 
Roma s-a desfă
șurat o mare de
monstrație a mun
citorilor din con
strucții (în fotogra
fie). La Paler
mo, circa 3 000 
de muncitori de la 
șantierele navale 
participă la o gre
vă începută cu a- 
proximativ 50 de 
zile în urmă/ în 
sprijinul revendică
rilor lor privind îm
bunătățirea sala
riilor și a condi
țiilor de muncă.

îl 0si

României primit 
de președintele 

Austriei
VIENA 26. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Președintele Republicii Austria, Franz Jonas, a primit la 26 iunie pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Gheorghe Pele, la cererea acestuia. In cursul întrevederii a avut loc o discuție prietenească privind continua dezvoltare a relațiilor dintre Austria și România.

CORESPONDENTA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

Rezultatele alegerilor din Canada

Lichidarea prin forjă a „orașului 
speranțelor" de către autorităjile 
federale și municipale din 
Washington a provocat un val de 
indignare in rlndurile păturilor 
sărace. Coloana participanfilor la 
marș, care a fost alungată din acest 
orășel construit pe malurile Polo- 
macului, s-a îndreptat în căruțe trase de măgari pe arterele prin
cipale ale capitalei 
manilestind împotriva acțiunilor 
polițienești și cerînd 
celor arestați.

Ca urmare a încercării de forjă 
la care au recurs luni autorităjile 
municipale, situația din capitala 
S.U.A. continuă să rămînă încor
dată. In'ultimele 24 de ore poliția

OTTAWA 26 (Agerpres). — Marți, noaptea tîrziu, la Ottawa au fost a- nunțate rezultatele alegerilor parlamentare care s-au desfășurat în Canada’. Acestea indică o victorie netă a Partidului liberal, care și-a asigurat o majoritate absolută în Camera Comunelor, obținînd 152 din cele 264 de mandate, față de 129 cit obținuse în alegerile din 1965. Principalii săi rivali, conservatorii, dețin acum 72 ele locuri (față de 99 în 1965), Partidul nou democrat — 23, iar alte trei partide care au participat la alegeri restul de 17 locuri.

In cadrul unei conferințe de presă, în care a anunțat victoria partidului său, primul ministru canadian, Pierre Elliot Trudeau, a cerut tuturor cetățenilor canadieni să-1 sprijine „pentru o Canadă unită și prosperă". El a reafirmat intenția guvernului de a proceda la o revizuire a politicii interne și externe a țării. De asemenea, a anunțat că nu intenționează să convoace parlamentul înainte de luna septembrie, decît în caz de forță majoră. Trudeau a arătat că într-un viitor apropiat va proceda la o remaniere guvernamentală.

A LUI U THANT
APROPIATA VIZITA

IN EUROPA

americane,eliberarea ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII

La încheierea unei

în Trafalgar Square, populația Lon
drei a organizat o demonstrație 
împotriva politicii rasiste din Re
publica Sud-Africană și a colonia

lismului

NEW YORK 26 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U.. Thant, va face între 28 iunie și iulie un turneu într-o serie de țări din Europa, s-a anunțat la Secretariatul O.N.U. După o vizită - de patru zile în R.P. Bulgaria, U Thant va sosi la 2 iulie la București pentru a participa la lucrările Comitetului O.N.U. pentru coordonarea administrativă și ale Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U. El va vizita, de asemenea, Viena, Geneva și Dublin.
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26 iunie. Începînd din această zi, ceasornicele din insulele Ogasawara indică din nou timpul capitalei japoneze, odată cu trecerea lor sub suveranitatea Japoniei, după 23 de ani de ocupație a- mericană. Momentul retrocedării a fost marcat prin festivități organizate simultan atît la Tokio, cit și pe insule, unde, în fața fostului comandament al forjelor militare navale americane staționate pe arhipelag, drapelul S.U.A. a fost înlocuit cu cel japonez.Arhipelagul Ogasawara, alcătuit din circa 30 de insulițe, a trecut sub ocupație americană în 1945, rămînînd sub controlul S.U.A. și după semnarea, în 1951, a tratatului de pace separat de la San Francisco. In ultimii ani pe întreg teritoriul țării s-a dezvoltat o largă mișcare populară, toate forțele politice progresiste pronunțîndu-se pentru retrocedarea insulelor ocupate, inclusiv a Okina- wei. Sub presiunea acestei mișcări, premierul Ei- saku Sato a abordat problema retrocedării teritoriilor ocupate în cursul vizitei sale la Washington din toamna trecută și a obținut acordul Casei Albe de a renunța la o- cuparea insulelor Ogasa-

wars. Tratativele ulterioare bilaterale s-au încheiat prin semnarea la Tokio, la 5 aprilie a.c., a unui acord care reglementează condițiile de retrocedare. Miercuri, cînd s-a împlinit o lună de la schimbarea instrumentelor de ratificare a acordului, Ogasawara a revenit sub administrația japoneză. Imediat, pe insule a luat ființă un organism administrativ japonez, iar Banca Japoniei și Ministerul Finanțelor au deschis un birou special de preschimbare a dolarilor a- mericani, deținuți de localnici, în yeni, moneda națională.Deși a trecut sub administrația Japoniei, a- ceastă țară nu-ți poate exercita deplin drepturile suverane asupra arhipelagului, deoarece, din momentul retrocedării, arhipelagul a fost inclus în rîndul celorlalte regiuni japoneze, supuse efectelor tratatului de securitate japono-ameri- can. In consecință, potrivit unei hotărîri a Comitetului pentru acest tratat, pe cîteva insule din arhipelag vor mai rămîne instalații deservite de militari americani.în timpul războiului, ca și în perioada ocupației, numeroși locuitori au pă-

răsit arhipelagul. Acum, mulji din ei doresc să se reîntoarcă la vetrele lor. Autorităjile japoneze preconizează măsuri pentru înlăturarea urmărilor ocupației americane din arhipelag, unde, în prezerv-, există un singur cinematograf și nu apare nici un ziar sau revistă. La unica școală existentă se predă în limba engleză, iar japoneza se învafă numai în clasele superioare și ca o limbă străină.Insulele Ogasawara sînt situate într-o zonă bogată în surse de pescuit. Acoperite cu vegetație luxuriantă, ele oferă condiții optime pentru organizarea unui splendid parc natural. Retrocedarea Ogasawarei este interpretată aici ca un succes al luptei poporului japonez împotriva ocupației americane. Acest act e de natură să dea un nou impuls luptei maselor populare, tuturor forjelor progresiste din țară, pentru retrocedarea Oki- nawei, cea mai importantă insulă japoneză ocupată de S.U.A., care au transformat-o înfr-un uriaș depozit de munifii, inclusiv de bombe nucleare, și au înjesat-o cu aeroporturi de care se folosesc în războiul de agresiune din Vietnam.

agențiile de presă transmit:

• PASTORUL RALPH A- 
BERNATHY ARESTAT ȘI 
CONDAMNAT
• MANIFESTAȚII DE 
PROTEST LA WASHING
TON

dezbateri constructive
CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORI A LIMAN

« aresfaf aproximativ 700 de per
soane participante la marș. Deși 
interdicția de circulație a fost ri
dicată în noaptea de mărfi spre 
miercuri, pe străzile orașului continuă să patruleze forje de poliție 
și membri ai gărzii naționale. Un număr de 1 600 de militari din armata regulată au fost aduși In 
apropierea Washingtonului și puși în stare de alarmă, gafa să in
tervină în orice moment.Intre timp, mai multe tribunale 
din Washington au trecut la jude
carea celor arestați. Liderul parti- 
cipanților la marș, Ralph Aber
nathy (în fotografie), succesorul lui Luther King, a fost deja condamnat la 20 de zile închisoare.

După dezbateri care au durat 
trei săptămîni, cea de-a 52-a se
siune a Conferinței internaționale 
a muncii și-a încheiat lucrările. 
Importanta ei este subliniată p.in 
participarea a 1 179 delegați și 
consilieri tehnici, între care 69 mi
niștri, precum și a reprezentanților 
a numeroase organizații interna
ționale.

In centrul discuțiilor s-a aflat 
activitatea Organizației Internațio
nale a Muncii în raport cu proble
ma drepturilor omului. Intr-o alo
cuțiune rostită la sfîrșitul sesiunii, 
directorul general al Biroului In
ternațional al Muncii, David A. 
Morse, a relevat decalajul existent, 
în numeroase regiuni ale lumii, 
între angajamentele formulate cu 
privire la apărarea drepturilor 
omului șl situația de fapt Insu- 
șindu-și punctele de vedere expri
mate de mai multe delegații, între 
care și de delegația română, vorbi
torul a apreciat că legislația și 
procesul democratic sînt insuficien
te pentru a asigura deplina res
pectare a drepturilor omului, numai 
o politică dinamică și practică a 
dezvoltării economice și sociale 
fiind de natură să întărească li
bertățile și demnitatea omenească. 
Pe de altă parte, a spus el, pro
gresul material, economic și știin
țific nu trebuie realizat în dauna 
acestor libertăți.

In legătură cu această problemă 
în cursul sesiunii au fost criticate 
practicile rasiale și discriminatorii. 
S-a propus un program de ac
țiune pe plan internațional în ve
derea ameliorării situației econo
mice și sociale a victimelor discri
minării, formularea d® noi norme

internaționale înglobînd ansamblul 
măsurilor care ar trebui aplicate 
în lupta împotriva discriminărilor.

Pentru întîia oară a fost adoptat 
un instrument internațional consa
crat apărării drepturilor muncitori
lor agricoli în relațiile lor cu pro
prietarii pămînturilor pe care lu
crează. Recomandarea votată de 
conferință se referă la nivelul chi
riilor, la reglementarea lor în ca
zul unor recolte slabe sau altor ca
tastrofe naturale, ca și la retribu
ția muncii și metodele de exploa
tare a pămîntului. Un avant-proiect 
de convenție propune instituirea 
inspecțiilor la locurile de muncă a- 
gricole, în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de lucru, iar un altul se 
referă la garantarea ajutorului 
caz de boală pentru muncitor, 
și pentru familia sa.

In alte documente adoptate de 
conferință sînt condamnate practi
cile discriminatorii, opresiunea co
lonială, refuzul de a se acorda și 
respecta libertatea sindicală, orice 
încălcare a drepturilor omului. O 
rezoluție cere decretarea unei am
nistii generale pentru toți sindica
liștii arestați sau condamnați da
torită activităților lor sindicale. Pre
gătirea profesională și promovarea 
egalității în drepturi a femeilor 
constituie obiectul unei rezoluții 
speciale.

Problemele cooperării tehnice, a- 
supra cărora a insistat delegația 
română, își găsesc reflectarea în- 
tr-o rezoluție care cere Biroului In
ternațional al Muncii să continue 
examinarea și punerea în aplicare 
a măsurilor economice de natură a 
contribui la progresul economic și 
social al tuturor țărilor.

în
ca

Valoarea lirei sterline a Înregistrat marți cel mal scăzut 
nivel — 2,3829 în raport cu dolarul —• în perioada de după devalorizare (noiembrie 1967). Ea se apropie astfel de plafonul limită — 2,38 — cînd banca Angliei este obligată să intervină pentru redresarea cursului acesteia. După părerea observatorilor din Londra această scădere a valorii monedei britanice s-ar datora mai multor cauze.
Miniștrii de externe al Tur

ciei și Greciei au sosit miercuri la Londra, venind de la Reykjavik, unde au luat parte la sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. în capitala Marii Britanii, Ihsan Sabri Cag- layangil și Panayotis Pipinelis voi avea discuții separate cu ministrul de externe al Ciprului, Spyros Kypri- anou, asupra posibilităților de soluționare a problemei cipriote.

Vladimir Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin pe Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.Vietnam, care se află la Moscova, în drum spre țară. Au fost abordate probleme privind colaborarea economică dintre U.R.S.S. ți R.D.Vietnam.

Sirhan Sirhan, asasinul se
natorului Robert Kennedy, va apărea pentru scurtă vreme în fața tribunalului, vineri, pentru o formalitate judiciară. Judecarea procesului nu va începe mai devreme de august sau septembrie. Autoritățile din Los Angeles au comandat o cușcă de sticlă incasabilă în se afle Sirhan său.

tămînă asupra capitalei mexicane, unul din cartierele acesteia se află realmente sub apă. Aproximativ 2 000 de persoane au rămas fără adăpost
în care ar urma să timpul procesului

stat al S.U.A.rde
a făcut miercuri

Patru nave de război ame
ricane au pătruns la 25 
iunie în apele teritoriale ale
R. P. Chineze, într-o zonă situată la sud de insula Tamkon din provincia Guandun, anunță agenția China Nouă. In aceeași zi, un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al Chinei în zona insulelor Dun și Yunsin din provincia Guandun. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe, informează agenția, a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu acțiunile provocatoare întreprinse de navele de război și avionul militar aleS. U.A.

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor din Mongolia « avut loc la 26 iunie la Ulan Ba- tor. La plenară au fost discutate probleme referitoare la perfecționarea organizațiilor comerciale și din domeniul alimentației publice, precum și la sporirea activității de control a sindicatelor în domeniul organizațiilor de deservire publică.

Secretarul 
Dean Rusk, 
o vizită de patru ore la Bonn, unde s-a întîlnit cu cancelarul Kie- singer, ministrul de externe, Willy Brandt, și cu alți membri nulul vest-german.

Postul de televiziune I.T.V. 
a prezentat două numere exe
cutate de Ansamblul Clocîr- 
11a, în turneul făcut anul trecut în Anglia, în cadrul unei emisiuni intitulate „Marele spectacol", cuprinzînd numere selecționate din cele mal bune spectacole prezentate în ultimul timp în Marea Britanie,

ai guver-
semnat 
cu prl-

R. F. A GERMANIEI

Forțele armate ale Repu
blicii Arabe Yemen au respins o încercare a mercenarilor și trupelor regaliste care căutau să pătrundă pe teritoriul țării într-o regiune de graniță, relatează ziarul „Al Gumhuria". Forțele republicane au luat prizoniere o parte din elementele regaliste, cap- turînd totodată o mare cantitate de arme și alt material de război, în principal de fabricație americană.

Convorbiri Giancarlo Pa- 
Jetta — Mialko Todorovici. Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, care se află în Iugoslavia, la invitația C.C. al U.C.I., a avut convorbiri cu Mialko Todorovici, secretarul Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I. în cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind mișcarea muncitorească internațională și colaborarea dintre cele două partide.

Satelitul artiiiclal al Pă- 
mîntulul „Cosmos—229", la bordul căruia este instalat aparataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic, a fost lansat la 26 iunie în Uniunea Sovietică.

La Sofia a fost 
miercuri un protocol 
vire la schimburile de măr
furi dintre R. P. Bulgaria șl 
R. F. a Germaniei pe anul 1968. Protocolul prevede ca R. P. Bulgaria să exporte în R.F.G. fructe și legume proaspete și conservate, textile, tutun, mașini și produse chimice, primind în schimb mașini și u- tilaje, metale, produse chimice, materie primă pentru industrie, produse farmaceutice și altele.

In urma ploilor torențiale care au căzut timp de aproape o săp-
Starea sănătății pacientului dr. Phillip Biaiberg s-a îmbu

nătățit serios în ultimele cîteva zile — se arată în buletinul medical publicat miercuri de spitalul Groote Schuur din Capetown. Afecțiunea sa hepatică s-a ameliorat. Dr. Biaiberg are poftă de mîncare și se interesează da tot ce se petrece în jurul său — adaugă buletinul medical.

prăbușit ra
pe teritoriul 
a Germaniei.

Rămășițele celui 
de-al 84-lea avion 
de luptă „Starfigh- 
ter", 
cent

BONN 26 (Agerpres). — La apelul lansat de organizația „Acțiunea democratică", peste 2 500 de persoane au luat parte la o demonstrație de protest împotriva reînvierii nazismului în Republica Federală a Germaniei. Luînd cuvîntul la mitingul organizat cu acest prilej, deputatul Essl, din partea Partidului social-democrat, a subliniat necesitatea unei „lupte deschise active împotriva Partidului najional-democrat, principalul purtător al ideilor neonaziste din Germania Federală". Manifestația a fost organizată în semn de răspuns la conferința organizației Partidului național-democrat din Bavaria, care a avut loc la Coburg. După cum anunță ziarul „Suddeufsche Zeitung", liderul partidului neonazist, von Tsdden, a declarat că conducerea partidului intenționează să aloce în scopuri electorale peste 10 milioane de mărci. Manifestații asemănătoare împotriva neonazismului au avut loc șl la Bochum.
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