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largă participare

Instituție nouă a societății noastre, adunările generale a.le salariaților sau ale reprezentanților acestora, care au loc în aceste zile în întreprinderile și organizațiile economice de stat, oglindesc preocuparea consecventă a partidului și statului nostru de a lărgi și adinei continuu aplicarea principiilor democratismului socialist în viața economică a țării. Ele marchează un stadiu calitativ’ superior al participării oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției, constituind o tribună de afirmare largă a opiniei și inițiativei colective în dezbaterea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al activității economice a întreprinderilor. Redăm, mai .jos, relatări de la adunările reprezentanților salariaților care au avut loc la întreprinderea textilă „Dacia“-Bucurcști Săvinești. și Uzina de fire și fibre sintetice-
întreprinderea textilă

75Dacia" din București sintetice din Săvinești

combinate

Caracteristic pentru adunarea reprezentanților celor 2 500 de sala- riați de la întreprinderea textilă ..Dacia" din Capitală este atmosfera de seriozitate și exigență în care ea s-a desfășurat. Indiscutabil, o contribuție importantă la reușita acestei adunări a avut-o și informarea comitetului de direcție, prezentată la început, care, bazîndu-se pe c analiză temeinică a principalelor probleme și rezultate din semestrul I al acestui an, a înfățișat în mod realist, obiectiv, neajunsurile care mai dăinuie, cauzele și efectele lor, precum și măsurile a căror aplicare este de stringentă actualitate pentru îndeplinirea în și mai bune condiții a planului în a doua jumătate a anului curent.Continuînd „tradiția" bunelor rezultate, colectivul din această întreprindere bucureșteană a înscris în bilanțul primului semestru depășiri la toți indicatorii de plan. Din informarea prezentată de președintele comitetului de Pascali, reiese bală, producția marfă și producția marfă vîndută fost realizat în proporție de 101 la sută, iar la productivitatea muncii, indicator care explică „secretul" a- cestor depășiri de plan, s-a realizat un spor peste prevederi de 1,3 la sută. Cu nimic mai prejos sînt și rezultatele la indicatorii financiari. La prețul de cost s-a înregistrat o economie suplimentară de peste 1,2 milioane lei, iar planul de beneficii a fost îndeplinit în proporție de 101 la sută. Evidențiind aceste realizări, informarea nu a pierdut însă din ve-
Viorel SALĂGEAN

direcție, ing. Nicu că la producția glo-și încasată, planul a

Dominată de un profund caracter de lucru, adunarea reprezentanților salariaților de la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești a dezbătut și analizat activitatea desfășurată de întregul colectiv pentru înfăptuirea planului pe primul semestru, problemele și sarcinile ce trebuie rezolvate și realizate în perioada următoare, în vederea îndeplinirii integrale a planului pe acest an.Din informarea prezentată de ing. Vasiie Belizna, președintele comitetului de direcție, s-a desprins că primul semestru al anului a fost încheiat de colectivul uzinei cu un bilanț bogat de realizări. Pentru prima dată în scurta sa istorie, întreprinderea și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii. Au fost produse și livrate peste plan, în acest răstimp, 124 tone de fibre melană, 104 tone de caprolactamă și însemnate cantități de fire și fibre de re- lon. De remarcat că aproape întregul spor de producție, în valoare de 28,5 milioane lei. a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii.Dar o dată cu trecerea în revistă a realizărilor, atît informarea, cît și participant^ la discuții s-au oprit îndeosebi asupra unor neajunsuri care mai stînjenesc activitatea colectivului uzinei pentru sporirea eficienței economice, abordînd o serie de probleme esențiale, la ordinea zilei, de a căror rezolvare depinde ridicarea la un nivel superior a întregii activități a întreprinderii. în cuvîntul său. maistrul Vladimir Mes- tecăneanu, membru în comitetul de
Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii

Criteriile de eficiență economică și 
cerințele crescînde de carne, ouă și 
alte produse animale au determina! 
apariția uneia dintra cele mai tinere 
ramuri ale industriei noastre în cadrul 
căreia se produc nutrejurile combinate. 
Din aceasta, economia națională ara 
de cîștigat nu numai sub raportul spo
ririi producției de carne sau ouă, ci și 
prin reducerea cu peste 30 la sută a 
consumului specific de nutrețuri pe 
unitatea da produs. în complexele in
dustriale zootehnice, nutrețurile combi
nate sînt indispensabile, ela făcînd 
parte integrantă din tehnologia da creș
tere. Și în condițiile fermelor obiș
nuite ale unităților agricole de stat și 
ale cooperativelor agricole, prin folo
sirea acestor nutrețuri se pot realiza in
dici economici superiori, sporuri da 
creștere în greutate a animalelor adesea 
comparabile cu cele obținute în cadrul 
zootehniei industriale. Concludent în 
această privință este exemplul între
prinderii agricola da Stat Prejmer, ju
dețul Brașov, care în cele mai ieftine 
tipuri da adăposturi existente în I.A.S., 
a obținut anul trecut un spor mediu de 
creștere în greutate de peste 700 g pe 
zi la porcii puși la îngrășat, adică mai 
mult chiar decîf în complexele de tip 
industrial. Asemenea rezultate demons
trează convingător că nu construcțiile 
gigant, nu zidăria supradimensionată și 
scumpă, ci nutrețurile utilizata rațional, 
științific au rolul hotărîtor în mărirea 
producției de carne și alte produse.

In țara noastră industria de nutrețuri 
combinate s-a dezvoltat aproape para
le! cu construcția complexelor zooteh
nice industriale. Această evoluție apare 
firească, dar la o analiză mai aprofun- 
dată^ se poare constafa că nerespectarea 
unei ordine de urgență în efectuarea 
investițiilor, subaprecierea necesității 
specializării din timp a cadrelor nu 
au asigurat realizarea unei eficiența e- 
conomice maxime și totodată constituie 
cauza unora dintre deficiențele și greu
tățile actuale.

Deși tardiv, în ultimul timp au fost 
luate măsuri pentru formarea cadrelor de 
nutriționiști care să asigure atît produ
cerea cît și utilizarea cu o înaltă efi
ciență a furajelor. Pentru a cîștiga 
fimpul pierdut, se impune selecționarea 
celor mai bune cadre și specializarea 
lor în mod corelat cu a genefiștilor — 
specialiști indispensabili pentru amelio
rarea efectivelor de animale din com
plexele industriale și din celelalte unități 
agricole. Este evidentă însemnătatea 
deosebită a rezolvării acestei probleme.

în faza de începui a dezvoltării in
dustriei de nutrețuri combinate a fost 
neglijată și o altă problemă impor
tantă și anume producerea nutrețurilor 
proteice și a altor componenfi nutritivi. 
Dintre aceștia de strictă necesitate sînt

drojdiile furajere, făina de carne și de 
pește, laptele praf, țroturile de soia, 
granulele de lucerna etc, Deși țara 
noastră dispune de resursele necesare, 
cantitățile de nutrețuri proteice nu a- 
coperă cerințele crescînde, iar o parte 
din acestea se importă. Pentru asigura
rea nutrețurilor proteice au fost efec
tuate analize minuțioase, stabilindu-se 
un complex de măsuri de punere în va
loare a resurselor interne, existente în 
cadrul unităților aparținînd mai multor 
ministere și organe centrale. Cum se 
achită acestea de sarcinile încredințate ? 
In cadrul Ministerului Industriei Alimen
tare sînt prevăzute sa intre în funcțiune 
trei secții de lapte praf pentru uz 
zootehnic la București, Satu Mare și 
Timișoara. Unitățild amintite sînt prevă
zute ca, anul acesta, să; livreze 3 050 
tone lapte praf, dar din cauza întîrzieri- 
lor la lucrările de construcții montaj 
se prelirpină realizarea unor cantități 
mult mai mici. Această situație se ,dato- 
rește aiît începerii cu îhtfrziere a lu
crărilor, cît și slabei organizări ă șan
tierelor, preocupării insuficiente pen
tru asigurarea materialelor și a brațelor 
de muncă.

Analizele întreprinse asupra modului 
în care se îndeplinesc sarcinile privind 
programul de dezvoltare a producției 
de nutrețuri proteice au prilejuit con
statarea că există îniîrzieri păgubitoare 
și la alte obiective, mai ales în ceea 
ce privește asigurarea utilajelor. Minis
terul Industriei Alimentare a întîrzial 
studiul ofertelor, depunerea notelor co
mune și a fișelor tehnice de import a 
instalațiilor pentru drojdie furajeră și 
lapte praf. La toate acestea se adaugă 
faptul că nici instalațiile existente pen
tru producerea laptelui praf la Remetea 
și Rărău nu sînt folosite cu întreaga ca
pacitate din cauza insuficienței materiei 
prime. Oare aceasta să fie cauza ? în 
cadrul unei ședințe de lucru organi
zate de Consiliul Superior al Agricul
turii, privind rezolvarea problemelor 
producerii de nutrețuri proteice, repre
zentantul Ministerului Industriei Alimen
tare a afirmat că „laptele degresat și 
alte materii prime de la punctele de co
lectare unde nu sînt fabrici de lapte praf, 
se valorifică sub o formă oarecare sau 
uneor pur și simplu se elimină la canal”. 
Așadar în țară există materie primă și 
încă în cantități de mii și mii de hl 
în iimp ce ss importă lapte praf. Se 
impune deci ca Ministerul Industriei Ali
mentare, care este și unul dintre bene
ficiarii direcți ai sporului de producție 
animală ce se realizează prin asigura
rea furajelor combinate, să ia măsuri 
pentru valorificarea superioară a surselor 
de proteină.

Ing. Constantin BORDEIANU

Joi la amiază, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co- 

' munist Român, și Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., au avut o întîlnire cu 
delegația Partidului Comunist din 
Marea Britanie, formată din to
varășii John Gollan, secretar ge
neral al partidului, și Jack Woddis, 

:membru al Comitetului Politic,

șeful Departamentului internațio
nal al partidului.

A participat tov. Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. ‘a) PC.R.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a avut, loc o 
informare reciprocă în legătură cu 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide și s-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
probleme ale situației internaționa-

le, ale mișcării comuniste și mun
citorești și ale dezvoltării în con
tinuare a relațiilor frățești stator
nicite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ma
rea Britanie. *

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit în cinstea oaspeților un de
jun, la care au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Ma
nea Mănescu și Gheorghe Călin, 
șeful cancelariei C.C. al P.C.R.

Reportaj de Al. ANDRIȚOFU
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LÂ ROȘ SĂ
COMUNĂ DE MUNTE

(Continuare în pag. a III-a)

Trăiesc încă sub im
presia acelui azur total 
care ridica zările la 
rangul clasic de pictu
ră vestită și dădea 
munților bănuiri mito
logice. După obsesia secetei căzuseră ploi mă
noase, după care s-au 
așezat în văzduh aceste 
clarificări. Lunecam cu 
mașina pe'-un drum de 
munte robust, cum tre
buie ■ să fi fost drumu
rile romanilor. Lune
cam prin armonii, de 
nebănuit, printr-o natu
ră rămasă ,încă în cer
cul ci primar, la vîrsta 
saturniană. Turme, du
mirind tăcerea, prelun
geau această vîrsta de 
legendă si vis. Era cea
sul apt scandărilor din 
Bucolicile lui Virgiliu.

O sosea care se pre
gătea pentru asfalt ne 
aducea către realitate 
în: acest colț bihorean 

‘ îndepărtat. Apoi înce
peau satele ca o des- 
meticire : sate seculare 
dar întinerite crin du- 
rările frumoase si trai
nice— adevărate vile 
montane cu etaj si te
rase — zugrăvite în cu
lori tari si prevăzute cu 
flori de tot felul.

îl însoțeam pe depu
tatul în Marea Aduna
re Națională la o în
tâlnire cu alegătorii, 

■ prin acest peisaj primar în care aveam să dăm 
peste simbolice prezențe(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a III-a)

Tineretul școlar așteaptă întotdeauna cu multă bucurie și nerăbdare vacanțele, cu deosebire vacanța de vară. El știe că cei în drept iau măsuri ca această etapă cu care se încheie anul școlar să fie cît mai recreativă și odihnitoare, cît mai bogată în manifestări cultural-educative și sportive. Măsurile preconizate pentru vacanța de vară a anului 1968 oferă toate premisele realizării unor asemenea deziderate. Uniunea Generală a Sindicatelor, de pildă, a pus la dispoziția organizatorilor vacanței școlare zeci de milioane de lei, Inspectoratelor școlare, comitetelor U.T.C. și consiliilor pionierești județene li s-au acordat largi posibilități pentru manifestarea inițiativei ; 80 la sută din tabere au fost încredințate acestor foruri județene, iar responsabilitatea organizării excursiilor și drumețiilor le-a fost predată în întregime, stabilin- du-se și o legătură directă cu școlile. S-au creat și organisme speciale în acest scop : Biroul de turism din cadrul C.C. al U.T.C., comisiile de U.T.C. țene.în nizat, pe interese și aptitudini, peste 8 000 de elevi, pionieri și ute- ciști au posibilitatea să se bucure de frumusețea celor mai renumite localități ..turistice ale patriei, să îmbine activitățile de delectare, cultu- ral-artistice și sportive, jocurile în aer liber, excursiile și drumețiile, cu activități interesante de prT’H. r.--'- nite să-i ajute să se dezvolte in

continuare pe linia pasiunii lor. La tabăra de la Cheia, de pildă, s-au strîns sute de meșteri pionieri aero- modeliști. La taberele de la Schiori și Homorod și-au dovedit măiestria pionieri care s-au distins în diferite ramuri ale sportului. în mînuirea
mie, — precum șl posesorii „miinilor de aur", care s-au distins la concursul pe meserii al școlilor profesionale. La Cozia, vor imortaliza frumusețile defileului Oltului și ale ctitoriei lui Mircea Voievod reprezentanții cercurilor foto, iar după

File albe in agenda

această vară, s-au orga- pe plan central, 23 tabere . în care
turism ale comitetelor și consiliilor pionierești țude-

educativă a vacanței
Prof. Maria POPESCU,

director în Ministerul Invâfâmintuluî

cuvîntului, a liniilor și a culorilor, pionieri îndrăgostiți de cîntecul și dansul românesc. în tabăra de la Gîlma, s-au întîlnit redactorii și conducătorii revistelor școlare, activiștii cenaclurilor literare, iar la Sinaia, se vor bucura de pitorescul stațiunii finaliștii concursului de literatură română. în taberele de la Bran, se vor aduna iubitorii științelor pozitive — finaliștii de la concursurile de matematică, fizică, chi-

ei, în altă serie, premiații expoziției naționale de desen. în toate aceste tabere, elevi talentați se întîlnesc cu personalități marcante ale științei, artei și culturii românești, care le vorbesc despre universul preocupărilor lor. despre cerințele epocii contemporane în domeniile respective, îi îndrumă în încercările lor literare, științifice sau artistice.Pe alocuri însă, programele de activitate din t'-brre itinerarele unor i(

excursii arată că educatorii: organizatori n-au pătruns încă pe deplin . - esența hotărîrilor și recomandărilor conducerii partidului nostru cu privire la îmbunătățirea muncii edu- ' cative cu pionierii și cu uteciștii, cu toți elevii, cu privire la întărirea • rolului școlii în educarea tinerelor generații. Constatările recente ale forurilor centrale care .se ocupă de j vacanta elevilor într-un număr des- j tul de mare de tabere arată că a- ceste programe de' activitate nu pot satisface copiii și tineretul școlar, întrucît nu lin seama de universul lor spiritual, de preocupările și do- j rințele lor fierbinți de desfășurare, , de realizare. Copiii și măi ales tinerii preadolescent! merg în tabere și excursii cu o vie curiozitate, cu interesul de a cunoaște realitatea în ■diferitele ei fețe și planuri,- cu do- țrința de a investiga, de a cerceta, de a cuceri date concrete,' adevăruri prin eforturi proprii. Ei nu se pot mulțumi numai cu activități și jocuri menite să-i. delecteze, să-i o- di'nnească. Conștienți de valoarea timpului, și mai ales a vacantelor, ' în completarea pregătirii de cultură j generală, ei vor să-și îmbogățească lectura, să se înalte pe noi praguri în înțelegerea lumii, a sensurilor ei sociale actuale. Conținutul progra- j melor din unele- tabere vădește pe lîngă necunoașterea psihologiei copilului și adolescentului și un grav j indiferentism. Rezultatul acestei atitudini este o atmosferă de plictiseală supărătoare. ■ !
(Continuare în pag a IV-a)

de civilizație socialistă. 
Ținta noastră era co
muna Roșia, una dintre 
cele mai. întinse si mai 
risipite comune din 
țară : vatra ei se întin
de pe 54 de kilometri 
pătrați, iar lungimea ei 
numără exact 16 kilo
metri. Pe această arie 
de anvergură... bucureș- 
teană înfloresc numai 
opt sute și ceva de aos- 
podării cu numai trei 
mii și o sută de sufle
te, Tristețea e că a- 
ceastă comună a avut 
un trecut a cărui su
ferință era direct pro
porțională cu întinderea 
sa. Căci au existat prin 
Munții Apuseni si prin 
Vrancea așezări omenești uitate de dumne
zeu. împinse parcă 
capătul lumii, cu 
destin cumplit. Așa 
Roșia. Era comuna 
care vara intrau moli
mele, iama lupii. iar 
primăvara, la 23 aprilie, 
intrau oaspeți bogați, din 
Banat, Bărăgan și Cim- 
pia Transilvană spre 
a-si târgui brațe de 
muncă. Slugii 
cele. încă de 
adolescentină, 
liniați pe 
drumului, de 
rea în sat pînă la pri
mărie. Oferta era mare 
și strica prețul de la 
un an la altul. Mă gîn- 
deam. privind 
cum această 
de oameni se 
ra, paradoxal, 
rul mirific al 
turi care îmbia 
la o viată 
griji. Culori ca din 
pensula unui Van Gogh 
fulgerau solar pe cres
tele colinelor.

La intrarea în sat. 
lîngă tabla indicatoare, 
o moară de apă. răma
să. ca un memento, mă- 
cina grîu sau poate 
vremuri ancestrale. A- 
poi numaidecît începea 
pleiada tutelară a ca
selor noi care rosteau 
noul destin al comunei. 
Case frumoase si. spre 
bucuria mea. durate în

la 
un
și 
în

Transilvană 
brațe 
i si slujni- 

la vîrsta 
. erau a- 

marginea 
la intra-

munții, 
tocmeală 
desfășu- 
în deco- 
unei nă

pârcă 
lipsită de 

ca

vechiul stil, fără acea 
măimuțăfie a clădirilor 
suburbane pe care o 
aduc cu. ei, la țară, 
meșteri orășeni dubioși 
si puși pe căpătuială. 
Asistam la un specta
col arhitectonic simplu 
si aerisit. în linii îm
păcate si culori vioaie, 
care presupun veselie 
si familiaritate.

Această dragoste față 
de arta populară m-a 
întâmpinat firească și 
in căminul cultural (co
muna are două cămine) 
unde urma să aibă loc 
întâlnirea. Masa prezi
diului era acoperită cu 
ștergare în alesăturile 
cărora am deslușit sti
lizarea si rafinamentul 
creatorului anonim, vir
tuți artistice care ne-au 
dat universalitate si 
despre care etnografii 
noștri mai au încă mul
te de spus. Pe pereți, 
de jur împrejur, aceeași 
ointă de ștergare des
făcute ca două aripi și 
u.vînd la mijloc farfurii 
de faianță candidă, pic
tate înlăuntru cu sime
trii perfecte. Diplome 
cîstigate la concursurile 
de amatori purtau chi
pul lui 
celeasi 
rîvnite 
țio nari.
șiei lucrează pentru ei 
înșiși sumane, fote si ii. 
Comercializarea lor este 
imposibilă datorită mi- 
aalei si timpului înde
lungat pe care le so
licită manopera. Ei nu 
cunosc ce-i seria. In
dustrializarea acestei 
munci sfinte i-ar jigni.

în discuțiile pe care 
deputatul le purta cu 
asistenta exemplar de 
omogenă m-a impresio
nat frumos cititul legii 
pe care roșienii îl du — cum înșiși mărturi
seau — din datini și 
strămoși. Cînd li se 
vorbea despre însem
nătatea recentelor legi 
votate în Marele Sfat

Caragiale pe a- 
cusături atît de 
de către colec- 

Locuitorii Ro

(Continuare 
în pag. a V-a)
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® Abuzul de putere deteriorea
ză prestigiul directorului 1

® Ghișee de care nu te poți 
apropia

® Comerțul cu mărunțișuri 
nu este o problemă măruntă1.

@ Răspunsuri Ia articolele 
publicate

incertitu

Cronicarii de peste ocean ai apropiatelor alegeri prezidențiale, incer- cînd să analizeze complexul tablou politic al acestei veri, ajung adesea Ia concluzii care încep eu expresii ce le sînt caracteristice — „cea mai...", „cel mai..." etc. „Cea mai confuză situație din ultimii 30 de ani", „Lupta cea mai strînsă", „Cel mai lipsit de interes an electoral" — sînt cîteva din constatările cotidiene ale presei americane.Totuși, ca observator direct al mai ■ multor fapte legate de campania electorală americană, „cel mai" surprinzător fapt mi s-a părut metamorfoza stilului cursei pentru fotoliul prezidențial, după noaptea de 4 spre 5 iunie, cînd a fost asasinat Robert Kennedy. „America nu va mai fi niciodată aceeași după această crimă" — preziceau multi prestigioși oameni politici și comentatori de presă din S.U.A. Nu știu dacă stau cu adevărat astfel, dar cert este că disputa electorală s-a schimbat mult de atunci, cîștigînd în .sobrietate, E drept că, pe măsură ce timpul se intercalează între acel tragic eveniment și amintirea contemporanilor și pe măsură ce se apropie actul final, hotărîtor, al înfruntării electorale, multe dii- „tradițiile" genului încep să recîștige în vigoare.Dispariția din competiție a tînăru- lui senator nu. a determinat numai modificări de formă, ci și unele de substanță. O primă schimbare s-a produs în raportul de forțe din cadrul partidului democrat, apreciat ca net în favoarea, candidatului guver- vicepreședintele Hubert Robert

lucrurile

namental,Humphrey. Se știe că ________Kennedy, prin platforma cutezătoare cu care și-a susținut campania, prin popularitatea de care se bucura în cercuri largi ale' opiniei publice din S.U.A., avea cele mai mari șanse să se impună — apelînd direct Ia electorii democrați — candidat al acestui partid, în ciuda împotrivirii aparatului de conducere care se află a- proape în întregime sub controlul lui Humphrey. Acest control i-a permis, de altfel, actualului vicepreședinte ca, fără să participe direct la testele de popularitate ale preliminariilor, să obțină totuși numărul suficient de delegați la convenția națională a partidului democrat pentru a-și asigura învestitura de candidat al acestui partid la președinția S.U.A. O situație similară s-a produs în partidul republican, unde fostul vicepreședinte Richard Nixon, pregătindu-șî minuțios și din vreme campania șl bucurîndu-se de influentă în rîndul majorității liderilor regionali aî partidului, și-a asigurat (participînd însă
Nicolae IONESCU

(Continuare tn pag. a V-a)
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Unui salariat i s-a făcut o gravă nedreptate. Cum este și normal, el nu se poate împăca cu o lovitură primită din senin. Primul organ căruia ’i se adresează este comisia de litigii, care e chemată să analizeze lucrurile cu toată obiectivitatea, să împartă dreptate, să militeze pentru instaurarea ei.Maistrului Tudor Jilăveanu, de la "întreprinderea de exploatare și prelucrare a metalelor nemetalifere Vălenii de Munte i s-a desfăcut contractul de muncă. Pe ce bază, în urma cărei abateri grave săvîrșite de el ? Răspunsul ni-1 dă chiar decizia pe care directorul întreprinderii, Oprea Ștefan, a semnat-o la 7 septembrie 1967. în această hîrtie se arată că angajatul ar fi comis „abateri repetate în muncă, în funcția ce o avea ca maistru mecanic".Nedreptățit, Tudor Jilăveanu a a- dus cazul în fata comisiei de soluționare a litigiilor de muncă din întreprindere. Membrii comisiei au constatat că petiționarul este victima unei grave nedreptăți. în ciuda referatelor și declarațiilor strînse de directorul întreprinderii, ei nu s-au lăsat influențați și, străduindu-se să-și îndeplinească așa cum se cuvine mandatul de apărători ai adevărului, au hotărît anularea deciziei abuzive.în mod firesc, urma ca maistrul să fie reintegrat în serviciu și repus în drepturile sale. Dar Oprea Ștefan a ținut morțiș să arate că directorul întreprinderii este mai tare decît orice comisie de litigii. S-a dus la comitetul sindicatului să anuleze hotărîrea care îl legase de mîini, nepermițîndu-i să facă ce vrea cu un salariat în subor- dinea sa. Nici de data aceasta nu i-a reușit manevra, dar, deși el nu avea dreptate, a căutat cu orice chip să-și impună punctul de vedere. Trecînd peste orice norme de etică, a aranjat lucrurile în așa fel încît, printr-o sentință nedreaptă, pronunțată de fostul tribunal al raionului Teleajen, maistrul Tudor Jilăveanu a fost dat afară din întreprindere. Nici astăzi, după mai bine de 10 luni, cazul nu este rezolvat. S-au deplasat la fața locului numeroase comisii, s-au făcut anchete. Ultima dintre acestea, efectuată de către Direcția județeană pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Prahova evidențiază cu prisosință ilegalitatea săvîrșită. Pentru repararea ei s-au făcut demersuri în vederea judecării cazului la Tribunalul Suprem. Iată, deci, cîți oameni și cîte foruri sînt angrenate în elucidarea unui litigiu generat de ambițiile unui director abuziv.Din păcate, întîlnim destule cazuri similare cînd legea — una și aceeași pentru toată lumea — este interpretată și aplicată în mod arbitrar, după criterii străine principiului echității, prejudiciindu-se grav interesele oamenilor. Acest lucru se datorește faptului că, de multe ori, acolo unde se ivesc asemenea conflicte, deciziile și hotărîrile luate în spiritul dreptății sînt nesocotite de către conducătorii unităților respective.Doi salariați de la Spitalul C.F.R. din Turnu Severin (Elena Militaru și Dumitru Vrăjitorul, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă, au fost repuși în drepturi de către comitetul sindicatului. Dar conducerea unității — ca și cum deciziile (rămase definitive) date de Comitetul sindicatului C.F.R. din stația Turnu Severin n-ar avea absolut nici o valoare — refuză să-i reîncadreze. Cu alte cuvinte, cei doi salariați au dreptatea de partea lor, atestată prin deciziile legale, dar practic rămîn în continuare fără slujbă ! Așteaptă oare conducerea spitalului să se treacă la... executarea silită a deciziei ? Pentru că legea dă dreptul și la un asemenea procedeu.Printr-un simplu și banal Incident, petrecut absolut involuntar, tehnicianul Alecu Anton și-a atras asupra lui mînia neînduplecată a directorului general al Uzinei „1 Mai" Ploiești, Dumitru Nistor. într-o duminică, cînd o parte din salariați! uzinei au fost solicitați să se prezinte Ia lucru pentru a presta ore suplimentare, Alecu Anton, din motive foarte bine întemeiate (soția sa era grav bolnavă), n-a putut da curs acestei cerințe, Fără să se intereseze și fără să cunoască deci situația reală, directorul general s-a făcut foc și pară și, șocat de „îndrăzneala" acestui subaltern „nedisciplinat", s-a năpustit asupra lui cu tot arsenalul represiv pentru a-1 pune la punct. A dispus imediat să i se facă un control riguros și amănunțit în scripte, să i se analizeze întreaga activitate pentru descoperirea unor abateri în vederea desfacerii contractului de muncă. După „cercetările" întreprinse s-au formulat „capetele de acuzare" : a calculat greșit necesarul de agregate, a încheiat contracte economice cu furnizorii fără a ține seama de stocul existent de piese, creînd mari stocuri supranormative în uzină, „a încălcat în repetate rînduri regulamentul de ordine interioară".Iată însă că lucrurile stau cu totul altfel. In fața comisiei de litigii, Alecu Anton a arătat clar că ceea ce i s-a imputat nu intră în atribuțiile de serviciu ale unui tehnician dispecer. Nici una din învinuirile ce î-au fost aduse nu rămînea în picioare. Rezulta clar cui trebuia să-i dea dreptate comisia de litigii în această situație. In ciuda dovezilor, însă, membrii comisiei de litigii n-au vrut „să-și creeze probleme" cu conducerea uzinei și au pronunțat o sentință profund nedreaptă. Cererea reclamantului a fost respinsă ca neîntemeiată.Ceea ce n-a făcut comisia de litigii a făcut însă comitetul sindicatului, pronunțînd, în fața probelor evidente, hotărîrea care-i dă omului dreptate. Dar, directorul, declarînd că este dispus „să meargă pînă în pîn- zele albe", pentru a-și impune punctul de vedere, s-a adresat tribunalului. 81 aici însă lucrurile fiind clare, a înregistrat un eșec. S-a hotărît reintegrarea în producție a salariatului, iar uzina a fost obligată să-i

plătească salariul pe 45 de zile, su- portînd totodată și cheltuielile de judecată. Intr-adevăr, Alecu Anton a fost reîncadrat, și-a primit salariul pentru cele 45 de zile nelucrate, dar fiind tot timpul șicanat, pînă Ia urmă, a fost nevoit să părăsească uzina.Acesta nu este singurul caz cînd, abdlcînd de la datorie, comisia de litigii se situează de partea directorului abuziv pentru a confirma cu docilitate hotărîrile lui. Salariatei

președintele comisiei de litigii: „Este adevărat că sîntem în culpă. Dar n-avem încotro. Am încercat o dată să dăm o sentință dreaptă, așa după cum ne dicta conștiința noastră, dar am fost chemați la ordine. Pe un ton ridicat, tovarășul director general ne-a tras la răspundere : „Cum de-ați îndrăznit să anulați o dispoziție dată de mine ? Am să-ți țrîntesc o plăcintă ca să mă ții minte". în aceste condiții, este aproape imposi-
LEGEA AFARA MUNCA ȘI DREPTATEA

Abuzul de putere
deteriorează
prestigiul
directorului!

Filofteia Constantin I s-a interzis, din senin, să mai vină la serviciu. Pusă în situația de a judeca și acest fapt, comisia de litigii a dat dreptate și de data aceasta celui mai tare, adică directorului general. Maistrului Nicolae Nache de la secția construcții metalice i s-a întîmplat la fel.Cum se face totuși că această comisie de litigii dintr-o uzină cu mii de muncitori — ale căror interese este datoare să le respecte și să le apere — nu are un punct propriu de vedere ? Oare nu, tocmai atitudinea sa docilă i-a permis directorului uzinei să nedreptățească pe diferiți sa- lariați pe care îi lua el la ochi și îi considera indezirabili ? O explicație ne-a dat-o chiar Alexandru Frîncu,
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sbil să mai faci dreptate". Aceleași lucruri rezultă și din discuția avută cu Mihai Bădulescu, președintele comitetului sindicatului: „în uzina noastră — ne spunea el — în ultimul timp litigiile de muncă au crescut îngrijorător. Anul trecut acestea au atins cifra de 122, din care 30 desfaceri de contracte de muncă. Anul acesta numărul lor se menține ridicat. Aceasta se datorește abuzurilor săvîrșite de conducerea uzinei, încălcării flagrante a legislației muncii. Muncitorului Ștefan Popa i s-a desfăcut contractul de muncă în timp ce se afla în spital. Barbu Haralam- bie a fost destituit pentru „absențe nemotivate" deși acesta a fost tot timpul prezent la serviciu. Si s-ar

sînt folosite sînt privește

mai putea da și alte exemple. Toate aceste ilegalități sînt avizate șl contrasemnate cu o seninătate uluitoare chiar de către oamenii legii, lucrătorii oficiului juridic, aflați și ei Ia discreția directorului general".Pe bună dreptate, se pune întrebarea : ce-1 determină pe directorul uzinei să săvîrșească astfel de abuzuri flagrante ? Am vrut să cunoaștem, în această privință, și părerea sa. încă de la început a încercat să ocolească un răspuns clar, edificator. Merită să fie remarcată prudența cu care își căuta cuvintele. In limbajul său delicat, abuzul devine... „măsură disciplinară".Trebuie să remarcăm însă că, depășind în chip evident cadrul a ceea ce numim în mod normal măsuri disciplinare, ilegalitățile săvîrșite au avut și au un efect contrariu scopurilor mărturisite de directorul uzinei, în timp ce urmărea „pînă în pînzele albe" diferite răfuieli mărunte cu unii salariați. In secțiile uzinei se acumulau numeroase probleme de producție de mare însemnătate, care așteptau zadarnic să fie luate în evidență. In diferite secții și ateliere condițiile de lucru lasă de dorit, utilajele nula întreaga lor capacitate, mari deficiențe în ce planificarea operativă a producției și aprovizionarea locurilor de muncă. Unor muncitori nu li se asigură lucru pentru cele 8 ore; în schimb însă, asupra uzinei grevează încă balastul zecilor de mii de ore suplimentare.Desigur, pentru bunul mers al muncii, întărirea și respectarea disciplinei de către toți salariați! este o condiție esențială. într-o oarecare măsură chiar prestigiul conducătorului de întreprindere sau instituție are un mare rol în această privință. Dar problema este prin ce mijloace se realizează aceste două deziderate. Impun ele oare încălcarea legii, sînt compatibile cu abuzul ? Evident, răspunsul este categoric : Nu ! Dimpotrivă, adevărata disciplină și autoritate se întemeiază exclusiv pe respectarea riguroasă a legilor, pe competența și capacitatea conducătorului de a rezolva problemele majore ale activității desfășurate de întregul colectiv. Societatea noastră nu poate admite și tolera ca să fie sacrificate demnitatea și drepturile unor oameni corecți. După cum nu poate ignora și admite nici simpla reparare a prejudiciilor generate de asemenea acte de nedreptate. Prin urmare, oriunde și oricine își permite să încalce legea trebuie să suporte rigorile ei.
In urma articolelor și scrisorilor apăruta în cadrul „dialogului cetățenesc", la redacție au sosit mai multe răspunsuri din partea instituțiilor și întreprinderilor vizate.Publicăm mai jos o parte punsuri : din aceste râs-
Lupii puși să pă

zească oile"In ziarul nostru din 12 iulie a.c. a apărut articolul cu titlul de mai sus, în care era criticată ușurința cu care unii conducători de întreprinderi admit încadrarea în diferite funcții gestionare persoane cu antecedente penale, foști delapidatori, elemente care puse să gospodărească avutul obștesc se înfruptă din el, provocînd daune însemnate întreprinderilor respective.Referindu-se ștesc, săvîrșite Mare de către gajat ca tehnician auto, Ministerul Transpor
turilor Auto, Navale și Aeriene ne-a trimis un răspuns în care, printre altele, se arată că vinovatul și-a primit pedeapsa cuvenită. In răspuns se precizează de asemenea că s-au aplicat sancțiuni disciplinare și împotriva a- celor persoane care, tratînd cu superficialitate sarcinile de serviciu, au înlesnit numirea infractorului într-o funcție care i-a permis să frustreze avutul obștesc. Cazul a fost prelucrat cu conducerile autobazelor, luîndu-se măsuri de prevenire a repetării unor asemenea

la sustragerile din avutul ob- în cadrul Autobazei nr. 2 Baia infractorul Petru Leșieru, an-

Vasile MIHAI

4’

nu te poți apropia

cine și lămureas-

La redacție am primit un telefon. Un cetățean ne invita să vizităm oficiul de pensii al sectorului 6 București, „unde aș
teptăm de mult timp să ni 
se rezolve diferite proble
me legate de dosarul de pensionare". Am dat curs invitației și iată-ne la oficiul de pensii. în curte mare aglomerație, zeci de cetățeni, majoritatea în vîrstă, așteptau. Unii pentru lucruri mărunte, care puteau fi rezolvate pe loc fără nici un fel de complicații, cînd săcă ? Pentru că aici se lucrează cu publicul doar la două ghișee între orele 14 și 16 și numai în zilele de luni, miercuri și vineri, încercăm să pătrundem la șeful oficiului. Dar nu, nu se poate. Portarul ne aține, amenințător calea: „La șef n-are voie să intre nimeni". Pătrund cu greu (și numai după ce mă legitimez) în „zona interzisă". Tovarășul Constantin Coteanu, șeful oficiului, pare încurcat, supărat de atitudinea portarului. Așadar cetățenii n-au acces la șef și în nici unul din birouri, nici măcar în cele 2 ore prevăzute în program. Direct cu publicul lucrează doi funcționari cîte 6 ore pe săptă- mînă, în total 12 ore.— N-ar fi bine ca accesul publicului săpermis în toate cele 6 zile ale săptămînii ?— Da, ar fi bine, dar nu prea avem funcționari.Să fie oare adevărat ? Facem o mică incursiune prin birouri. Funcționarii discută de una, de alta, numai despre problemele de serviciu nu. Aflăm că de curînd Direcția proble-

fie

me de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București, pentru a ajuta oficiul sectorului 6, a trimis aici încă 3 funcționari și 2 asistente medicale. Stau în birouri, la șuete și așteaptă ora terminării programului. Așa se explică aglomerația curte și amînările, murile inutile.„întreprinderea trimis dosarul la oficiul de pensii de-acum 4 luni — ne spunea Luiza Mol
dovan, fostă muncitoare la F.R.B, București. Dar nici pînă acum n-am primit nici un ban. Zeci de drumuri am bătut pînă aici, dar n-am rezolvat nimic. Am cerut să-mi spună dacă lipsește vreun act din dosar. Nu mi se spune decît să stau acasă și să aștept pensia. Nu mai știu ce să fac ; am ajuns la capătul răbdării. Stau de 4 luni fără nici un ban".La redacție am primit un mare număr de scrisori prin care cititorii ne sesizează numeroase alte aspecte ale lipsei de solicitudine din partea funcționarilor de la ghișee. Muncitoarele Paraschiva 
Cucu și Zîna Vasiliu din Iași s-au prezentat la spațiul locativ al municipiului pentru un schimb de locuință. Cererea lor era justificată, care optînd pentru o cuință mai aproape întreprinderea unde crează. Era a nu știu cîta oară cînd făceau acest drum. Dar de fiecare dată de după ghișeu a apărut sfinxul, rece, fără pic de solicitudine față de cetățean : „Completați un formular 1" Și a închis ge-

din dru-mi-a

fie- lo- de lu-

neglijențe dăunătoare, prin verificarea antecedentelor tuturor salariaților care ocupă funcții cu acces la gestiune și prin întărirea controlului asupra gestiunilor.Referitor la același articol ne-a mai trimis un răspuns și conducerea O.C.L. Alimentara 
sectorul 3. care recunoaște că furturile săvîrșite de remizierul Petre Mihăilescu au fost descoperite cu întîrziere datorită nerespectării de către revizorul Nicolae Dobre a instrucțiunilor privind controlul și inventarierea gestiunilor. Pentru acest fapt, revizorul respectiv a fost sancționat. Totodată, s-a hotărît să se confrunte zilnic monetarele din ziua precedentă cu fișele de recepție, pentru a preveni astfel orice încercare de sustragere din avutul obștesc.în același articol, a mai fost criticată și conducerea I.A.L. Sectorul 4 din București pentru faptul că, pe unul din șantierele sale, materialele au fost lăsate la voia întîmplării, situație de care a profitat un infractor, care și-a permis contravaloarea legătură cu să le vîndă, lor. Pînă în aceasta n-am însușindu-și prezent, în primit nici un răspuns. Să fie această tăcere expresia continuării aceleiași atitudini de nepăsare față de avutul obștesc ?
„Un cartier în... vid
comercial"

Referlndu-se la scrisoarea cu titlul de mai 
sus, Direcția generală comercială a municipiului București ne răspunde că, în luna iulie, 
a avut loc o consfătuire cu președinții co

mulețul. Cum să-l completeze, ce acte le mai trebuie și de unde să le obțină n-au putut afla. Și pierd astfel ore în șir, din producție, pentru că la spațiul locativ din Iași ghișeele pentru public sînt deschise numai între orele 7 și 9 dimineața (1)Uneori nepăsarea îmbracă forme grave, com- plicînd la nesfîrșit lucruri neînchipuit de simple. 
Ștefanla Chirițescu Bacău a solicitat 17 noiembrie 1967 la serviciul arhive al nisterului Sănătății o vadă de vechime muncă. După o lună, viciul arhive a cerut tiționarei date personale suplimentare. Au fost trimise și acestea. La 25 aprilie 1968 petiționara — văzînd că nu 1 se comunică nimic nit. „La 1 prezentat București, arhive. Aici întrebatm-a

din la de Mi- do- în sei- pe-
— a reve- iunio m-am personal la la serviciul o funcționară m-a întrebat cum mă cheamă, m-a notat în- tr-un registru și mi-a spus că voi primi răspunsul în- tr-un timp scurt. Au trecut însă de atunci cîteva săp- tămîni, dar răspuns n-am primit. Este oare posibil ca în 8 luni să nu mi se rezolve această problemă ?".Intr-unui din articolele publicate recent în ziarul nostru se arătau gravele abateri săvîrșite de salariați cu munci de răspundere ai Consiliului popular al sectorului 1, București, în cazul Magdalenei Fazekaș, muncitoare la I.A.P.L. „Aluniș", care în mod abuziv a fost evacuată din casă. Ce s-a întîmplat după aceea ?

„Am sperat că cei criticați în articol vor avea mai multă solicitudine față de mine — ne-a scris din nou M. Fazekaș. Dar lucrurile s-au petrecut altfel. Am fost căutată de un funcționar de la serviciul de gospodărie lo- cativă, care mi-a spus că am dreptate. Urma ca pînă a doua zi să întocmesc copii după actele ce le am pentru a veni să le ia. Au trecut de atunci mai multe săptămîni, dar nu a mai venit. După ce l-am căutat zile în șir, în sfîrșit l-am întîlnit pe șeful serviciului de gospodărie locativă. Dar spre surprinderea mea acesta mi-a spus categoric : „nu mai umbla degeaba că problema dumitale nu o voi rezolva". Iată un exemplu tipic de răfuială cu cetățeanul, care, din păcate, trebuie să suporte șicanele și mizeriile funcționarului rău intenționat.Cetățeanul care se a- dresează unei instituții dorește ca problemele ce-1 preocupă să găsească înțelegere și solicitudine, să fie soluționate cu maximum de operativitate și eficiență. Fiecare instituție este datoare să a- dopte asemenea măsuri încît cererile și sesizările cetățenilor să fie rezolvate într-un mod cît mai simplu, fără amînări șl tergiversări inutile. Pretutindeni cel ce pun oamenii pe drumuri și, conștient sau inconștient, complică lucrurile, provocînd greutăți cetățenilor să fie sancționați cu toată asprimea.
M. VASILE

mitetelor de bloc și locatarii cartierului Titan, 
precum și cu reprezentanți ai comerțului, gos
podăriei comunale, cooperației meșteșugărești 
etc. Cu acest prilej s-a stabilit că pentru re
medierea neajunsurilor arătate, pînă la reali
zarea noilor complexe comerciale și de de
servire, vor fi luate măsuri de organizare a 
unor puncte volante pentru aprovizionarea cu 
mărfuri de primă necesitate a locuitorilor din 
acest cartier. Pentru deservirea acestora, aici 
a fost prevăzută construirea a 6 complexe co
merciale ; la două dintre ele au fost începute 
lucrările, urmînd să fie date în folosință în 
trim. 11.1969.

„Corespondență

tante, printre care Galați, Tg. Mureș, Hune
doara, Bacău etc. — se arată în răspunsul res
pectiv — nu s-au înființat încă asemenea sta
ții, întrucît organele, locale susțin că o astfel 
de activitate nu-i rentabilă. Avem totuși con
vingerea că un asemenea punct de vedere 
nefundamentat va fi revizuit". Cum s-ar zice, 
s-a dat o indicație și cu asta — basta. Dar cu 
o indicație nu se face apă gazoasă, ci, cel 
mult... apă de ploaie !

In legătură cu criticile ce le-au fost adre
sate în articolul respectiv, așteptăm răspun
surile cuvenite din partea Consiliilor populare provizorii ale județelor Dîmbovița și Iași ale municipiilor Buzău și Gheorghe Gheorghiu- Dej și întreprinderii de electricitate Dobro- gea.

sterilă" ■ na
Un „Pompei" balneo-

Articolul cu titlul de mai sus releva con
secințele tratării superficiale, birocratice, de 
către mai multe instituții, a unor sesizări ale 
cititorilor, trimise spre rezolvare de către re
dacția ziarului nostru.

Pînă acum, dintre toate instituțiile criticate, 
n-a răspuns decît Ministerul Comerțului Interior, care arată că a trimis indicații orga
nelor în subordine din județe să nu pună în 
vînzare autosifoane decît în localitățile unde 
există stații de îmbuteliere a capsulelor. Pînă 
aici totul ar fi bine. întrebarea este, însă, 
ce a întreprins Ministerul Comerțului Inte
rior pentru a determina organele locale să în
ființeze asemenea stații în cît mai multe o- 
rașe din țară ? „In unele localități impor-

La scrisoarea apărută sub titlul de mai sus, 
Consiliul popular județean Covasna ne răspunde : „Neglijată multă vreme, stațiunea Vîl- cele, ale cărei vile s-au degradat în decursul anilor, a fost preluată recent de întreprinderea balneo-climaterică Covasna, care a și început lucrările de modernizare. Pînă acum s-au făcut reparații curente la 7 vile, au fost puse în funcțiune băile calde, s-a amenajat o cantină cu o capacitate de 200 de locuri, s-au făcut nivelări de teren etc. In urma lucrărilor de renovare, stațiunea Vîlcele dispune deocamdată de 165 locuri în vilele renovate".

In mai multe scrisori sosite la redacție, cititorii semnalează că numeroase articole electrotehnice și unele produse metalo-chimice, de largă necesitate, lipsesc cu desăvîrșire din rafturile magazinelor de specialitate.„Am un televizor Azur — ne scrie, de exemplu, Petre Ghițescu din București. De la înființarea noului post de televiziune, eu nu mai pot însă viziona decît programul II deoarece nu găsesc nicăieri bobine pentru canalul 6. Am colindat orașul în lung și în lat, dar degeaba".Pornind de Ia cîteva sesizări asemănătoare, am vizitat unul din magazinele bucureștene de specialitate, și anume pe cel din strada Academiei.— Deși, în fond, niște mărunțișuri — ne-a lămurit responsabilul Sebastian Toacsen, aceste piese produc cele mai mari necazuri cetățenilor. Toată lumea înțelege că piesele respective sînt de strictă necesitate. Totuși, nouă ni se repartizează cantități foarte mici în raport cu cerințele. Cît privește bobina de canal, aceasta este alcătuită din două piese : modulatorul și oscilatorul. Dar nouă ni s-a repartizat doar... modulatorul. Ce să facă cetățeanul cu o piesă incompletă ? Dar s-a vîndut și așa. Și spre surprinderea noastră, „Ia spartul tîrgului", atunci cînd s-a vîndut modulatorul ni s-au livrat oscilatoare, 40 de bucăți, care s-au epuizat rapid. Dar în afara acestora, mai sînt și altele care provoacă multe „ofuri" cumpărătorilor: butoni săgeată și bananele de antenă pentru unele tipuri de televizoare, care ne lipsesc de vreun an, adaptorii pentru aceste televizoare, transformatorii de linie, stecherele de antene etc. Solicităm mereu astfel de articole I.C.R.M.-ului, dar rugămințile noastre rămîn fără ecou.Care sînt totuși cauzele ce determină absenta îndelungată din comerț a unor asemenea articole atît de căutate de cumpărători ? Am adresat această întrebare tov. ing. Mircea Drăghicescu, director general adjunct în Ministerul Comerțului Interior.— Mai întîi — ne-a spus dînsul — aș dori să fac o precizare utilă mai ales posesorilor de televizoare tip ..Azur" sau „Tonitza". La început nu se fabricau televizoare echipate cu

12 canale. Așa este și cazul acestor aparate. Echiparea lor în vederea transmiterii și a programului doi, conform unei înțelegeri intervenite

și cauzele acestor stări de lucruri. Intr-adevăr, din marea grupă a celor 75 000 de articole ale sectorului nostru (direcția generală a comerțului pentru produse metalo-chimice, mobilă și materiale de construcție) nu se găsesc în cantități suficiente numeroase piese de schimb pentru apa- rataje electrice, o serie de obiecte din fier forjat, corpuri de iluminat și de artizanat, găleți galvanizate etc. Noi considerăm că principala răspundere pentru crearea unei asemenea situații ne revine nouă, reprezentanților co

formală a cererii duce la o repartizare necorespunzătoare pe teritoriu a mărfurilor, motiv pentru care în unele județe anumite produse lipsesc, iar în altele prisosesc, așa cum se întîmplă și în prezent. In ultimul timp, conducerea ministerului a luat o serie de măsuri pentru înlăturarea acestor deficiențe, reconsiderîndu-se comenzile, corectîndu-se „din mers" cele greșite astfel încît să asigurăm continuitate și ritmicitate în aprovizionarea tuturor județelor.Trebuie să subliniem însă că nu

Comerțul cu mărunțișuri 

nu este o problemă măruntă!

între comerț și cooperația meșteșugărească, se face prin unitățile acesteia, deoarece la comercializarea televizoarelor, bobinele rotactorului nu se vînd ca piese de schimb întrucît la montarea lor este necesară o reglare a frecventei.— Ce ne puteți spune în legătură cu celelalte lipsuri semnalate ?— Analizînd reclamațiile, sesizările și cererile cetățenilor sosite și la minister, firește, sîntem puși în situația de a constata nu numai golurile ivite în aprovizionarea populației cu anumite articole, ci de a depista

merțului. De ce ? Pentru că aprovi- zinarea rațională, cu o paletă atît de largă de articole, este de neconceput fără studierea temeinică a cererii populației. Din acest punct de vedere sîntem încă deficitari. Numeroase anomalii ce apar în aprovizionarea magazinelor se datoresc organizațiilor comerciale, responsabililor de magazine și chiar vînzătorilor care nu acordă atenția cuvenită cerințelor cetățenilor, nu sesizează operativ doleanțele acestora și nu iau măsuri eficiente pentru satisfacerea lor. Studierea superficială,

numai comerțul se face vinovat dacă în magazine nu sînt prezente anumite sortimente. Din păcate, din rafturile lor absentează multe mărfuri care, deși contractate, nu sînt livrate de industrie la termenele stabilite sau sînt respinse Ia recepție din cauza calității lor necorespunzătoare. în primul semestru al acestui an, în sectorul mărfurilor metalo-chimice au fost refuzate, din cauza slabei calități, produse în valoare de peste 124 milioane lei, iar datorită nerespectării contractelor nu au ajuns la îndemîna cumpărătorilor articole in

valoare de peste 49 milioane lei ! Este admisibilă o asemenea situație ? Ușurința de care dau dovadă unele unități ale industriei și cooperației meșteșugărești, lipsa de exigentă, jocul „de-a bătuta" cînd este vorba de promptitudine și „de-a baba oarba" cînd e vorba de calitate le resimt cetățenii, precum și economia națională în ansamblul ei. în această ordine de idei, aș vrea să remarc — a spus în continuare tov. ing. Drăghicescu — că furnizorii cei mai recalcitranți, care produc cele mai multe necazuri cumpărătorilor, sînt unitățile producătoare de articole mărunte. Fabrica de nasturi din Jimbolia, în semestrul I, nu a livrat 97 mii de dulii normale, 42 mii de întrerupătoare, 122 mii cleme pentru rufe. Pe lista acestor restanțieri se înscriu și întreprinderea de industrie locală din Mediaș (res- tanțieră la aparataj electric), întreprinderile republicane de mobilă C.I.L. Sighet, G.I.L. Suceava, IPROFIL-Rădăuți, I.I.L. Sebeș, I.I.L. Mureșul — Arad, I.I.L. — Brăila, I.I.L. Făgăraș etc.Practica nerespectării contractelor comerciale este o racilă veche, dar nu și fără leac. Intr-o oarecare măsură, tolerarea ei se datorește și reprezentanților comerțului a căror indulgență, prost înțeleasă, a permis multor furnizori să se abată de la clauzele disciplinei contractuale. în ce ne privește, sîntem hotărîți să curmăm asemenea obiceiuri. în fond noi sîntem reprezentanții intereselor cetățenilor și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a le apăra. Nimeni nu ne dă dreptul să fim îngăduitori cu cei ce nu înțeleg să-și respecte propriile angajamente, în acest scop vom urmări mai îndeaproape felul cum se face livrarea mărfurilor și vom penaliza orice abatere de la obligațiile stabilite prin contracte.— Asemenea asigurări au mai fost date cetățenilor și cu alte ocazii. De

data aceasta, redacția își permite să întărească angajamentele Ministerului Comerțului prin promisiunea că vom reveni cu un articol care să analizeze în ce măsură ele sînt îndeplinite. Și acum, o altă problemă. In sesizările lor numeroși cetățeni își manifestă nemulțumirea și în legătură cu felul în care comerțul își îndeplinește obligațiile ce-i revin în perioada de garanție a produselor pe care le desface. Care este situația în această privință ?— Aproape în majoritatea cazurilor, cetățenii au dreptate ! Deși comerțul și industria plătesc unităților de deservire, prin contractele stabilite, peste 40 milioane de lei anual, pentru repararea articolelor ce se defectează în timpul garanției, se constată că multe unități de deservire nu își fac datoria conform condițiilor contractuale, provocînd nemulțumiri cetățenilor. Controlînd activitatea unor unități ale cooperației meșteșugărești. reprezentanți ai M.C.I. și UCECOM-ului au constatat numeroase nereguli și abateri de la prevederile contractuale și, conform legislației în vigoare, au luat o serie de măsuri penalizatoare. Cu aceasta, firește, nu s-a rezolvat problema. Este greu de crezut că o amendă, chiar mai substanțială, a reușit să înlăture munca de mîntuială, apucăturile necinstite ale unor lucrători. De aceea, pentru îmbunătățirea deservirii cumpărătorilor, solicităm în continuare sprijinul acestora, invi- tîndu-i ca ori de cîte ori constată asemenea deficiențe să se adreseze organizațiilor comerciale de la care au cumpărat obiectele respective, pentru care au primit certificatele de garanție, deoarece acestea au obligația să-i ajute în efectuarea unor reparații de calitate și totodată au posibilitatea să tragă la răspundere pe cei ce nu-și fac datoria.
Dumitru MINCULESCU
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SUPRASTOCARILE
ANGAJEAZA DIN PLIN
RĂSPUNDEREA

Directorii sucursalelor Băncii Naționale din județele Maramureș și Satu-Mare ne relatau, zilele trecute, despre atitudinea de neînțeles a unor conducători care nu schițează măsură pentru a neeconomicoasă a imobilizate, printre altele, în stocuri supranormative. La finele semestrului I a.c., în județul Maramureș existau aproape 40 milioane de lei „anchilozați" în materii prime și materiale disponibile, în mijloace tehnice și produse fără desfacere, iar în întreprinderile sătmărene — circa 33,5 milioane de lei. E drept că în prezent organele de inspecție ale Băncii Naționale se preocupă mai îndeaproape de această situație, chiar în mod insistent, astfel îneît conducerile unor întreprinderi se plîng că sînt prea mult deranjate că nu știu ce să mai facă pentru a scăpa de suprastocare sau de imobilizarea unor mașini și utilaje. Pe alocuri, am fost întrebați de ce pînă acum, cele două sucursale județene nu au acționat în controalele efectuate cu spirit de răspundere, pentru a nu admite creditarea unor materii prime și materiale care s-au trans-■mat ulterior în stocuri supranormative ?Cine sînt recordmenii în „cursa" Imobilizărilor ? în județul Maramureș, locurile „fruntașe" le dețin Combinatul minier Baia Mare, U.M.M.U.M. și C.I.L. Sighetul Mar- mației. Numai combinatul minier ține, de ani de zile, Imobilizate peste 31 milioane de lei, incluzîndu-se aici și stocurile de concentrate de zinc și pirită pentru care Ministerul Minelor n-a găsit încă beneficiari. Tot aici, milioane de lei stau nefructificate în materii prime, materiale, piese de schimb și diverse utilaje. La U.M.M.U.M., stocurile supranormative au o valoare de circa 3 milioane de lei provenite în principal din deficiențele dă ’fia'tură 'organizatorică, din lipsa de discernă- mînt și de prevedere. Conducerea întreprinderii a practicat, o perioadă, sistemul de aprovizionare intensiv, așa că pe la sfîrșitul lunii mai a.c. s-a trezit că dispune de cantități de țagle din oțel-carbon care prisosesc. Neîndeplinirea la termen a unor obligații contractuale a avut, în final, același rezultat : 400 000 de lei „înghețați" în stocuri de profile grele și mijlocii. Acestora li se adaugă și refuzurile de produse din partea unor beneficiari, deoarece la recepționarea lor s-au constatat defecțiuni tehnice.Cît privește celelalte întreprinderi, tov. Gheorghe Codrea, secretar al Comitetului municipal de partid Sighetul Marmației, ne relata :— La Combinatul de industrializare a lemnului și la întreprinderea de tricotaje „Unitatea", de mai mulți ani stau imobilizate utilaje care ar putea fi valorificate prin redistribuire. Nici Ministerul Economiei Forestiere și nici Ministerul Industriei Ușoare — care cunosc bine situația — nu se agită și nu manifestă interes pentru lichidarea imobilizărilor. La C.I.L. Sighetul Marmației, de la bun început, s-a știut că o seamă de utilaje nu vor folosi la nimic și totuși s-au adus și acum ruginesc. Valoarea lor se ridică la circa 800 000 de lei. Alte utilaje, cum ar fi descărcătorul lateral, presa dublă și cea pentru furnire stau inactive de 30 de luni. La „Unitatea", situația nu este mai bună. Din vina, în primul rînd, a M.I.U., importante fonduri bănești sînt imobilizate în cele 70 de utilaje care nu funcționează. Valoarea exactă a utilajelor inactive de la această întreprindere este de peste 3 milioane de lei, în care se includ 5 mașini circulare, aduse din import.Cum se înfățișează situația suprastocării de valori materiale în întreprinderile sătmărene ? „Recordul", ca să folosim aceeași expresie, îl dețin în ordine : uzina „Unio", IPROFIL, combinatul de industrie locală „1 Mai". La „Unio", circa 2,5 milioane de lei sînt imobilizați numai în materii prime și materiale, printre care laminate de aluminiu și alamă, motoare, diferite oțeluri, lacuri, vopsele și altele. Stocurile supranormative se țin lanț la această uzină și reprezintă aproape un sfert

de întreprinderi, cît de cît vreo preveni irosirea milioanelor de lei

peste

din valoarea mijloacelor circulante normate. De pildă, în magazia întreprinderii se aflau 74 380 de bucăți rulmenți și totuși s-au mai cumpărat încă 1 349 bucăți, deși într-un interval de 5 luni nu s-a consumat nici unul.Situația aceasta s-a reeditat, cam la fel, și la IPROFIL, unde, după prima jumătate de an, s-au adunat stocuri supranormative de aproape 6 milioane de lei, precum și la combinatul de industrie locală „1 Mal" și întreprinderea „Sătmăreana" — ambele cu imobilizări ce reprezintă în permanență circa 30 la sută din valoarea normativelor finanțate. Nici aici organele Băncii Naționale nu și-au fă-
Organele banilor în prea- materii înseamnă

ANCHETĂ ECONOMICA 
ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ, 

SATU MARE Șl ALBA

cut datoria. Se motivează că... lipsesc pîrghlile de a preveni imobilizările, adică se încearcă „teoretizarea" suprastocării de materii prime, materiale, utilaje și produse finite fără desfacere asigurată. Comisiile economice de la comitetele județene de partid Maramureș și Satu Mare împărtășesc acest punct de vedere, justificările formulate de conducerile întreprinderilor și unele organe bancare ?Asemenea stări de lucruri am depistat și în unele dintre întreprinderile industriale ale județului Alba. Tov. Frîncu Franchini, directorul sucursalei județene a Băncii Naționale, ne relata în acest sens că '■'tiproape 70 la sută'din“valoarea ' stocurilor supranormative existente în întreprinderi — de peste 41 milioane de lei — se datorează activității defectuoase a sectorului aprovizionării.— Suprastoearea. asemenea „obezității", este o boală cronică dăunătoare organismului întreprinderii, preciza directorul amintit. Aceeași maladie se manifestă diferit de la un organism la altul, deși cauzele ei, de ceie mai multe ori, sînt identice. Ea se datorează lăcomiei în aprovizionare, păgubitoare și neîntemeiate, care se dovedește a fi, de fapt, consecința lipsei de prevedere a conducerilor întreprinderilor în cheltuirea cit mai productivă a fondurilor bănești.într-adevăr, sub privirile îngăduitoare ale conducerilor de întreprinderi, dar și a unor inspectori bancari, mulți dintre lucrătorii serviciilor de aprovizionare acționează după concepția „mai bine să prisosească", fiind ia cheremul secțiilor de producție, care solicită de-a valma materii prime și materiale peste necesitățile îndeplinirii planului. Cei din serviciile de aprovizionare nu au curajul să reducă cererile de materiale la necesitățile reale de producție, ignorînd consumurile specifice. Nu fac acest lucru de teama că cineva ar putea să-i învinovățească atunci cînd lipsește... un cui. La întreprinderea metalurgică din Aiud se poate constata că cei de la aprovizionare suferă acut de maladia suprastocării. în acest an ea a intrat cu stocuri supranormative de 4 214 000 lei și în trei luni a diminuat, pe diferite căi, valoarea acestora cu 3 225 000 de Iei. Conducerea întreprinderii nu a fost consecventă în combaterea maladiei, întrucît într-o singură lună supranormativele au crescut din nou cu aproape 2 milioane de lei.„Balansul" păgubitor dintre lichidarea și formarea la loc a stocurilor supranormative poate fi urmărit și la Combinatul de industrializare a lemnului Blaj. La începutul anului, această întreprindere nu avea stocuri supranormative, însă mai tîrziu, într-un timp record, și-a creat din nou imobilizări de peste 2 500 000 de lei.Inconstanța în evitarea suprastocării constituie note negative pentru conducerile întreprinderilor, forurile

lor de resort, însă, în aceeași măsură, chiar pentru organele Băncii Naționale. De ce și pentru organele bancare ? întrucît ele se limitează la a constata diversele neajunsuri și a- ceasta după ce au avut loc. în timpul anchetei, cineva chiar ne-a spus : „Oare nu banca este aceea care dispune eliberarea sumelor necesare aprovizionării tehnico-mate- riale a întreprinderilor ? bancare aprobă angajarea statului fără să cunoască, labil, nivelul stocurilor de prime și materiale ? Nucă și inspectorii bancari contribuie la perpetuarea suprastooării 7“Credem că aceste întrebări nu vor rămîne fără un răspuns.Readucerea stocurilor supranormative în circuitul economic, precum și prevenirea formării altora constituie sarcini de prim ordin pentru toate întreprinderile și organizațiile economice. Căile de lichidare și cele de preîntîmpinare sînt cunoscute. Este vorba de întărirea controlului preventiv la încheierea contractelor și emiterea comenzilor, corelarea necesarului de aprovizionat cu stocurile inițiale, declararea tuturor stocurilor supranormative, fără mișcare și de prisos în vederea redistribuirii lor, renunțarea, în termenele legale, la cantitățile suplimentare, introducerea în fabricație numai a acelor produse care au asigurată desfacerea. însă, aceleași mari îndatoriri le au organele bancare în tratarea și prevenirea stocurilor supranormati-ve.

Uzina „7 Noiembrie" din Craiova este profilată pe fabricarea de diferite tipuri de mașini agricole. întregul colectiv al întreprinderii este puternic angrenat în înfăptuirea sarcinilor privind înzestrarea agriculturii cu o gamă de mașini cît mai diversificată și de nivel tehnic tot mai ridicat, potrivit prevederilor planului cincinal. Demnă de remarcat este larga acțiune ce se desfășoară în uzină pentru asimilarea de noi tipuri de mașini agricole și modernizarea celor aflate în fabricație. Amănunte în acest sens am aflat din discuția pe care am avut-o cu cadre de conducere și specialiști din întreprindere.— Este cunoscut faptul că întreprinderea dv. face parte din principalele uzine din țară producătoare de mașini și utilaje agricole. Ce rezultate au fost obținute în ultimii ani în efortul de diversificare a fabricației și ce preocupări mai importante există în prezent în acest domeniu ?— In ultimii doi ani — ne-a spus ing. Mihail Stingu, directorul uzinei — colectivul nostru a asimilat în fabricație 20 de tipuri de mașini și utilaje agricole. Cele mai multe din ele sînt noi nu numai pentru uzină, ci și pentru agricultura țării noastre. Numai de Ia începutul acestui an am asimilat 6 produse noi, dintre care amintesc în mod deosebit mașina de mare capacitate pentru împrăștiat amendamente și îngrășăminte chimice și freza pentru prășit în legu- micultură. Aceste mașini au și fost livrate agriculturii. Pînă la sfîrșitul anului vom mai asimila încă 7 tipuri de mașini agricole, care se află în faza de pregătire a fabricației și de execuție a lotului zero.— Dar în legătură cu performanțele acestor mașini, în vederea ușurării eforturilor fizice și sporirii productivității muncii în agricultură, ce ne puteți spune ?— Diversificarea și asimilarea de mașini agricole — a continuat directorul — cu un grad înalt de tehnicitate și mare productivitate, care să ducă la ușurarea eforturilor fizice în agricultură, prin mecanizarea și a acelor lucrări ce

continuă să fie efectuate încă manual sau semima- nual, este nu numai un deziderat al nostru, ci una din principalele sarcini ce ne-a fost trasată în Directivele Congresului al IX- lea al P.C.R. și de alte cumente ulterioare partidului. Serviciile concepție și proiectare, do- ale de în-

vorba de freza laterală cu palpator și freza dezaxată pentru prășit în plantații de vii și livezi de pomi. Este știut că lucrările în plantațiile de vii și livezile de pomi se fac acum în mare parte manual. Prin asimilarea celor două mașini amintite și livrarea lor către unitățile agricole, se
sss

Sistem modern de programare
și calculare științifică

a necesarului de materialeLa întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara se utilizează acum un sistem modern de programare și calculare științifică a necesarului de materiale, bazat pe aportul calculatorului electronic. Noul sistem permite determinarea și centralizarea cantităților de materiale și de lucrări cuprinse într-un grup nelimitat de devize ordonate pe obiectivele ce se construiesc.Cantitățile de lucrări sistematizate pe obiective, sectoare de activitate și șantiere servesc Ia întocmirea graficelor de execuție, a graficelor liniare sau graficului rețea, după metoda

„drumului critic". Se astfel o aprovizionare cu materiale, fără a stocuri. Aplicarea noului sistem se bazează pe un cod cu 12 serii de cifre, capabil să asigure calcularea a 25 000 de materiale. De pildă, se pot cunoaște cu precizie cantitățile necesare de oțel beton pe dimensiuni și calități, cantitatea și dimensiunile lamelelor de parchet pentru pardoseli, în concordantă cu prevederile stasului și alte asemenea date. Pentru efectuarea calculelor este folosită și stația de mașini „Aritma", aflată în dotarea întreprinderii de construcții.
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tregul nostru colectiv, au tot timpul în preocupările lor această sarcină economică esențială.în completarea răspunsului la această întrebare, ing. Ion Rogoveanu, șeful serviciului de concepție, a adăugat : „Aș dori să scot în evidentă, în afară de mașinile pe care Ie-a amintit tov. director, și a căror tehnicitate a fost apreciată de către unitățile agricole cărora le-au fost livrate, două mașini care sînt în curs execuție. EsteSever UTAN 
Ștefan D1NICĂ 
corespondenții

Șantierul fabricii de zahăr din Oradea

întreprinderea textilă
„Dacîa“ din București

(Urmare din pag. 1)dere diferitele laturi negative ale activității economice, faptul că în anumite secții de fabricație sau la nivelul întreprinderii nu sînt încă valorificate toate resursele de sporire- a producției și de reducere a cheltuielilor de fabricație. Este vorba, între altele, de stocurile supranorma- tive care, de mai mulți ani, generează o serie de cheltuieli neecono- micoase, de întreținerea sau repararea necorespunzătoare a unor mașini, de unele refuzuri de mărfuri.Discuțiile vii și interesante, spiritul critic și de responsabilitate în care au fost abordate problemele, propunerile valoroase care s-au făcut și care au completat într-un mod util măsurile preconizate de comitetul de direcție conturează conținutul și sensul intervențiilor în dezbaterile care au urmat.După ce a relevat rezultatele pozitive obținute în sectorul finisaj, foarte bine dotat din punct de vedere tehnic, șefa sectorului, ing. Maria Stoica, a arătat între altele : „Nu trebuie să slăbească deloc, in perioada următoare, opinia activă de masă pentru combaterea oricărei abateri, cît de mică ar fi ea, de la disciplina în muncă și disciplina tehnologică. Pentru ca rezultatele să fie la un nivel ridicat, trebuie să asigurăm o funcționare ireproșabilă a mașinilor, să fim exigenți cu noi înșine, să eliminăm toate sursele de risipă care mai dăinuie: cupoane, fîșii, capete".Abordînd cîteva aspecte esențiale legate de îmbunătățirea activității serviciului mecanic-șef, ing. Ion Cio- banu a spus : „E nevoie, pentru creșterea producției, a eficienței în general, de o intervenție mai categorică din partea noastră pentru scurtarea duratei de imobilizare în re- capitale a mașinilor și mărirea duratei de acestora între două acest sens, va tre- mai mult accentul pe
parații utilajelor și funcționare a reparații. în bui să punem pregătirea muncitorilor atît din sectorul mecanic-șef, cit și din secțiile de fabricație".Nu au lipsit nici intervențiile pline de conținut, pătrunse de un spirit matur de analiză, din partea u- nor muncitori. Cu toate că la secția filatură au fost verificate și îmbunătățite recent normele de consum,

muncitoarea Olga Căpățînă a ținut să spună: „Știm cu toții că problema economiilor de materii prime și materiale este la ordinea zilei în toate întreprinderile. în secția noastră, cea de filatură, din păcate însă, nu s-a înțeles prea bine acest lucru. Nu trebuie să te uiți prea atent ca să vezi cum se risipește materia primă. La sfîrșitul fiecărui schimb se mătură cîte 50—60 kg de deșeuri de bumbac. De asemenea, cred că se consumă prea mult ulei la unsul mașinilor. Ar fi bine dacă încă o dată s-ar revizui, dar cu mai mare atenție. toate normele de consum".— Nici pe departe nu au fost epuizate însemnatele rezerve interne de care dispunem pentru creșterea eficienței întregii activități economice — a precizat inginerul-șef al întreprinderii, tov. Miron Muscă. Nu există secție de fabricație în care să nu se poată valorifica neîntîrziat resurse de sporire a producției și productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale de producție. A sosit timpul să nu le mai tăinuim. Trebuie să înțelegem sensul concret al măsurilor inițiate de partid în direcția creșterii cointeresării materiale. Așa cum prin noul sistem informațional urmărim cazul negativ individual la fiecare mașină și căutăm să-l lichidăm neîntîrziat, tot așa și în formațiile de lucru va trebui să lichidăm pierderile de timp, risipa de materie primă etc.Numeroși alti vorbitori. printre care ing. Niculae Vasiliu. șeful secției filatură, Ștefan Sachem, ajutor de meșter, Elena Crețu, țesătoare, ing. Rodica Manolescu, șefa laboratorului chimic, au înfățișat o serie de aspecte critice legate de menținerea stocurilor supranormative. de exploatarea necorespunzătoare a u- nor mașini, de repartizarea necorespunzătoare a muncitorilor la unele locuri de muncă, făcînd totodată propuneri utile pentru înlăturarea a- cestor neajunsuri.Comitetul de direcție va trebui să asigure aplicarea pas cu pas a măsurilor stabilite și aprobate de adunare — care au fost îmbogățite ne baza propunerilor făcute de partici- panții la dezbateri — în vederea realizării exemplare și Ia un nivel superior de eficiență economică a planului anual.

(Foto : S. Cristian)

va suplini în mare parte munca manuală îndeosebi la întreținerea terenurilor. Demne de amintit sînt și plugul cultivator purtat și plugul subsolier pentru plantațiile de vii, care vor fi furnizate agriculturii chiar în toamna acestui an. Noile mașini corespund prin performanțele lor tehnice nivelului existent pe plan mondial. O dovadă a eforturilor noastre de a asimila produse la nivelul cerut de tehnica contemporană o constituie faptul că, în confruntarea cu produse similare la diverse expoziții și tîrguri internaționale, mașinile noastre s-au bucurat de aprecierile specialiștilor, și ..fermieriloju străini".— Desigur că unor noi tipuri cu performanțe tehnicii actuale,dernizarea celor aflate în fabricație, a ridicat numeroase probleme tehnice și organizatorice, legate de necesitatea modernizării producției, de întărirea colaborării cu alte întreprin- din țară. Ce anume de relevat în acest?Remarca este bine ve-— consideră tov. Traian Cazimir, inginerul șef al uzinei. Sarcinile de

asimilare, ca și cerințele de întinerire tehnică continuă a mașinilor din fabricația curentă au impus să repartizăm o mare parte din inginerii din uzină în munca de cercetare și proiectare. O altă soluție nu exista, pentru a scurta perioada de asimilare și modernizare, pentru a asigura o bună pregătire a fabricației. Este suficient să amintesc doar faptul că numărul reperelor crescut la de cîteva în urmă.să-și dea seama că execuția lor a cerut să acordăm întreaga atenție creșterii gradului de înzestrare a producției cu SDV-uri, care au ajuns acum 3 000.Tehnicitatea mașinilor ne-a asemenea, să în introducerea unor procedee tehnologice moderne, pe care noi nu le-am mai folosit. Dintre acestea aș aminti broșarea, execuția de roți dințate și alte piese din materiale plastice. Dar prelucrarea maselor plastice a ridicat probleme atît din punctul de vedere al dotării tehnice cît și în ce privește experiența personalului. Am apelat la întreprinderi mari din țară, cu posibilități în această direcție, unde am găsit multă solicitudine atît în ce privește dotarea tehnică, cît și în specializarea maiștrilor și personalului ingineresc. Am ajuns astfel să folosim pe scară tot mai largă materiale plastice și metale neferoase ieftine, care au înlocuit la confecționarea unor piese bronzul și oțelurile superioare. Anul acesta, prin utilizarea materialelor plastice economisim circa 88 de tone de oțeluri.Pe măsura diversificării producției, cerința extinderii colaborării cu alte întreprinderi a devenit mereu mai stringentă. în prezent, la realizarea mașinilor pe care le fabricăm conlucrăm cu aproape 30 de întreprinderi din toate colțurile țării. Dar pentru ca mecanismul colaborării să funcționeze cît mai bine, am înființat un birou special condus de un inginer. EI are un rol foarte important în bunul mers al activității de colaborare și ne scutește de multe surprize neplăcute care ne-au provocat greu- --tăți‘ în-treeut.
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în acest an a circa 5 000, față sute cu 10 ani Oricine poate
la aproaperidicată a obligat, de perseverăm

asimilarea de mașini, la nivelul ca și mo-
★Din discuția avută la uzina „7 Noiembrie" din Craiova, am rămas cu impresia că aici se depun eforturi stăruitoare pentru diversificarea și modernizarea producției, că întregul colectiv este hotărît să ducă la bun sfîrșit sarcinile mari ce-i stau în față și să contribuie într-o măsură tot mai mare la creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor din agricultură.

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii*

Uzina de fire și fibre
sintetice din Săvinești

(Urmare din pag. I)direcție, a spus printre altele : Dacă cu cîtva timp în urmă eram preocupați de realizarea parametrilor proiectați la instalațiile Relon II, de perfecționarea tehnologiilor de fabricație la caprolactamă și fibra- melană, se poate aprecia că aceste probleme au fost rezolvate în bună parte. Cu cea mai mare răspundere trebuie să ne ocupăm de creșterea producției de acrilonitril, pentru a se renunța complet la import, de îmbunătățirea în continuare a calității fibrei melană, de punerea în funcțiune la termen a instalațiilor Relon III și Melana III. Unele din aceste probleme le-am discutat în comitetul de direcție, altele va trebui să le abordăm cît mai curînd posibil.Alți participant! la discuții, între care operatorii chimiști Vasile Gri- gore și Ernest Vacnlic, maistrul Victor Băcilă și inginerul Dumitru Bostan, s-au referit la măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea în continuare a calității produselor.— în mod exigent se cuvine să analizăm cauzele care generează încă refuzuri de calitate — a arătat ing. Rudolf Balog. După părerea mea, acestea se datoresc și neasigurării în suficientă măsură a asistenței tehnice în fiecare schimb și la fiecare loc de muncă, ceea ce are drept urmare nerespectarea disciplinei tehnologice, mai ales la instalația de fibre melană. Desigur sînt și alte cauze pe care trebuie să le depistăm și să luăm măsuri pentru înlăturarea lor.Un alt domeniu în care comitetul de direcție este chemat să acționeze cu mai multă hotărîre îl constituie întărirea disciplinei în muncă, în cuvîntul lor, maistrul Teodor Mușat și ing. Mircea Ani au arătat că timpul de lucru nu este încă utilizat la maximum. Numărul absențelor nemotivate, al învoirilor, al concediilor fără plată a crescut în primul semestru cu 4 000 om-ore față de aceeași perioadă a anului trecut. „Cred că s-a ajuns aici — a spus tov. Ste>, Ciobotaru — și datorită slabei activități politico-educative pe care o desfășoară atît organizația de partid, cît și comitetul sindicatului în rîn- durile salariaților, pentru dezvoltarea la aceștia a unei atitudini înaintate față de muncă, a răspunderii pentru

folosirea integrală și productivă a timpului de lucru".Ing. R. Căciularu, membru în comitetul de direcție, s-a referit în cuvîntul său la unele probleme legate de eficiența economică a întreprinderii. „Au fost realizate în primul semestru, ca urmare a măsurilor luate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 17 milioane lei și un beneficiu peste plan de 37,5 milioane lei. Părerea mea este însă că rezultatele în domeniul financiar puteau fi mult mai mari dacă nu ne-ar fi tras înapoi unele neajunsuri mai vechi. Mă refer, în special, la stocurile supranormative, care în momentul de față se ridică la peste 20 milioane lei și pentru care am plătit în această perioadă do- bînzi penalizatoare de aproape 600 000 lei, precum și alte cheltuieli neeconomicoase. A devenit oportun ca oamenii cu funcții de răspundere de la fiecare secție și instalație să dovedească mai multă chibzuință cînd este vorba de aprovizionarea cu materiale. Nu mai vorbim că în uzina noastră se risipesc încă multe materiale. Iată cîteva probleme care cred că trebuie să stea mai mult în atenția comitetului de direcție".Propuneri prețioase au fost făcute și în legătură cu reducerea consumurilor specifice de materiale, cu folosirea la indici superiori a tuturor utilajelor existente în uzină, precum și în vederea grăbirii lucrărilor la noile construcții. Stadiul actual al construcției la noile obiective impune grăbirea ritmului lucrărilor. De a- ceea, participanții la adunare au propus, printre altele, comitetului de direcție să se ocupe cu mai multă operativitate de asigurarea utilajelor, atît din țară cît și din import, precum și de terminarea la data prevăzută a lucrărilor de construcții.Numeroase alte sugestii și propuneri au fost făcute în cadrul dezbaterilor, pe baza cărora s-au îmbogățit măsurile ce trebuie luate în vederea îndeplinirii planului anual la toți indicatorii. Cert este, adunarea generală a reprezentanților salaria- ților de la uzina din Săvinești a prilejuit o dezbatere critică, fructuoasă a problemelor majore, exprimînd ho- tărîrea întregului colectiv de a îmbunătăți în continuare întreaga activitate economică a întreprinderii.

(Urmare din pag. I)

Din borhoturile de melasă de la fa
bricile de spirt se pot prepara mari 
cantități de drojdii furajere. Pe baza 
studiilor întocmite s-a prevăzut constru
irea unei secții de drojdii furajere cu 
o capacitate de 1 700 tone pe an la 
Ghidigeni, județul Galați, și a unei 
secții cu o capacitate de 2 000 tone pe 
lingă fabrica de spirt din Arad, utili- 
zîndu-se ca materie primă deșeurile de 
borhoturi de melasă care nu se valori
fică în modul cel mai economic. Mult 
așteptată este construirea fabricii de 
drojdii furajere de la Corabia, cu o ca
pacitate anuală de 10 000 tone, care 
urmează să folosească melasă ca ma
terie primă. Față de prevederile ini
țiale, lucrările sînt înfîrziate îndeosebi 
din cauza tergiversărilor la contracta
rea utilajelor. In această privință răs
punsul aproape invariabil este că „în
tr-o lună, două se lămurește treaba", 
numai că promisiunile mereu reluate 
nu pot ține locul unui component valo
ros al rețetelor de nutrețuri combinate.

Alte mari resurse de materii prime 
pentru producerea drojdiilor furajere ur
mează să fie puse în valoare. Numai 
din apele reziduale provenite de la 
combinatele de industrializare a lemnu
lui de la Pitești, Suceava, Comănești 
și Blaj s-ar putea produce circa 10 000 
tone de drojdii furajere, evitîndu-se 
totodată impurificarea rîurilor Argeș, Și
ret, Trotuș, Tîrnava Mare — problemă 
de salubritate care oricum trebuie re
zolvată. Producerea de drojdii furajere 
din ape reziduale este strîns legată de 
punerea în funcțiune a fabricii de la 
Pitești care, între altele, are ți rostul 
de a se acumula experiența necesară 
pentru realizarea următoarelor obiec
tive de același tip. Or, la fabrica de 
drojdii furajere din cadrul Combinatului 
de industrializare a lemnului Pitești au 
întîrziat lucrările, îndeosebi la turnurile 
de răcire, decantarea orizontală, secția 
de fermentare. Se simte prin urmare 
nevoia ca Ministerul Economiei Fo
restiere împreună cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor să analizeze activi
tatea pe acest șantier și să ia măsuri 
pentru impulsionarea lucrărilor și recu
perarea integrală a rămînerilor în urmă.

Una din sursele importante de pre
parare a drojdiilor furajere o reprezintă, 

s sslețiile bis.ulfîfice rezultate de la fabri
cile de celuloză. Față de 3 300—3 400 
tone drojdii furajere din leșii bisulfi- 
tice, cît se produc în prezent, ur
mează ca, în anul 1970, cantitățile să 
crească la peste 9 000 tone. Există 
certitudinea realizării acestei sarcini 
dar, avînd în vedere experiența deja 
existentă la fabrica de drojdii Zărnești, 
județul Brașov, se impune scurtarea ter
menului de punere în funcțiune a noilor 
capacități pentru folosirea integrală a 
tuturor surselor de leșii bisulfitice care, 
în prezent, se aruncă pe apa sîmbetei.

Desigur, în componența rețetelor de 
nutrețuri combinate au o pondere mai 
mare sau mai mică și alte elemente, 
îndeosebi cele ce au rolul să asigure 
necesarul de proteine. Dar, pe lingă 
asigurarea materiilor prime și îndeo
sebi a celor proteice este nece
sară mărirea substanțială a capaci
tății fabricilor de nutrețuri combinate. 
De curînd au intrat în funcțiune fabricile 
de la Brăila, Urleasca și Periș, iar alte 
unități asemănătoare se află în curs de 
construcție la Fetești, Beregsău și Giur
giu. Se simte nevoia ca paralel cu im
pulsionarea lucrărilor pe șantierele a- 
cestor unități să se efectueze studii 
fehnico-economice aprofundate pentru 
găsirea unor soluții de reducere a in
vestițiilor specifice. Inițiativele, ideile 
novatoare se pot solda cu economii 
substanțiale. După cum ne-a relatat tov. 
Teodor Ghercu, director general în De
partamentul întreprinderilor Agricole de 
Stat, construirea unor silozuri cu secții 
de măciniș pe lîngă fiecare complex in
dustrial de creștere a porcilor poate 
degreva fabricile permițînd mărirea 
producției de nutrețuri combinate cu 
cîte 25 000 tone. In prezent, asemenea 
anexe se află în lucru numai la com
plexele zootehnice de la Caracal, Palota 
și Bonfida. Dacă la toate complexele 
de porcine existente și la cele aflate 
în curs de construcție se va adopta a- 
ceastă soluție tehnico-economică, se pot 
reduce investițiile specifice cu circa 
25 000 000 lei. In plus, se realizează 
mari capacități de uscare și de depozi
tare a cerealelor și îndeosebi a porum
bului.

In contextul preocupărilor pentru pro
movarea metodelor științifice în zoo
tehnie trebuie să se aibă în vedere și 
măsuri pentru îmbunătățirea rețetelor de 
nutrețuri combinate, în concordanță cu 
cerințele biologice ale diferitelor specii 
și ’categorii de animale. Acesta este 
de fapt substratul economic al utili
zării nutrețurilor combinate, de aceasta 
depinde cel mai mult reducerea con
sumurilor specifice pe unitatea de pro
dus.

Corelarea eforturilor pentru rezolva
rea competentă a problemelor legate 
de dezvoltarea industriei de nutrețuri 
combinate este cu atît mai necesară cu 
cît, în acest important domeniu al eco
nomiei, participă mai multe ministere 
și organe centrale. Pentru unele din 
acestea, producerea unor sortimente 
de materie primă sau utilaje nu repre
zintă o pondere prea mare ceea ce 
uneori a dus la tendința nejustificată de 
minimalizare a sarcinilor încredințate în 
acest domeniu. Or, respectarea întocmai 
a obligațiilor asumate, indiferent de 
ponderea pe care o reprezintă în 
structura producției unui minister sau al
tul, reprezintă o mare contribuție la li
chidarea unor importuri neraționale, la 
dezvoltarea rapidă, ascendentă a zoo
tehniei, mărirea producției de carne, 
ouă și alte produse, reducerea prețului 
de cost al acestora,



I

PAGINA 4
SdNTEIÂ - vineri 2 august 1968

IMAGINE TRUNCHIATA DOUA
CONCERTEA POTENȚIALULUI DRAMATIC

AL TEATRULUI DE AMATORI
Ne aflăm în aceste zile la jumătatea celui de-al V-lea festival bienal de teatru de amatori „I. L. Ca- ragiale". Dacă am încerca să formulăm foarte succint una din trăsăturile specifice actualei ediții, aceasta ar fi micșorarea pe ansamblu a numărului formațiilor participante, apropierea, în acest fel de dimensiunile reale ale potențialului dramatic al mișcării noastre de amatori, și ca urmare, un spor de calitate evident.— Desfășurarea festivalului a contribuit la întărirea activității u- nor formații de teatru, la îmbunătățirea și îmbogățirea repertoriului, la popularizarea unor piese de actualitate cu un bogat conținut educativ — ne spunea Maria Popovîci, responsabila comisiei muncii culturale de masă a Comitetului sindical județean Iași.Actuala bienală de teatru a marcat, după aprecierea specialiștilor, și un cîștig în ceea ce privește alegerea repertoriului de către participantă Poate și datorită numărului mai mare de titluri pe care le-au avut la dispoziție, oricum mulțumită îndrumării atente a caselor județene ale creației populare, în actuala ediție nu am întîlnit decît extrem de rar situații de opțiuni unilaterale și exclusive pentru anumite piese, ceea ce a contribuit la închegarea unui repertoriu variat.— Acesta a cuprins numeroase piese (într-unul sau mai multe acte) ale dramaturgilor noștri contemporani, înfățișînd diferite aspecte din munca și viața oamenilor de azi •— apreciază actorul Constantin Sava de la Teatrul Național „V. Alecsandri" din Iași, membru al juriului județean. Amintesc, astfel „Vizită la Malu" de Paul Everac, „Cocoșul cu două creste" de Gh. Vlad, „Mîn- tuleț în paradis" de Siito Andras. N-au lipsit nici piesele din dramaturgia clasică românească și universală : „Piatra din casă", „Iorgu ide la Sadagura" de V. Alecsandri, „Doctor fără voie" de Moliere etc. Fapt este că unele formații au reușit să realizeze spectacole de înaltă ținută, apreciate de public și de juriu.Dar cele trei luni de concurs au a’.cos la iveală și o serie întreagă de neajunsuri, care au împiedicat în unele locuri manifestările artistice să se transforme într-o reală trecere în revistă a potențialului dramatic al teatrului de amatori, așa cum se preconiza.— Fazele de concurs pe care le-am vizionat — ne spune regizorul Călin 

Florian, președintele juriului jude
țean Ilfov, mi-au lăsat impresia că o 
parte din participant! nu au urcat 
pe scenă călăuziți de dragoste față de teatru ci în urma unei sarcini primite de la ^forurile . .culturale. Am asistat la însăilări, .pseudoartisi. tice, foarte departe de ceea ce înseamnă arta adevărată. Iată de ce, cu excepții, desigur, manifestarea s-a transformat în scop în sine : spectacole pentru juriu, care supraviețu- ieso atîta vreme cît și concursul;O remarcă asemănătoare a formu
lat și directorul Teatrului de păpuși din Alba Iulia, Aurel Crăciun, un alt observator atent al fazelor bienalei :— In multe locuri mi-am dat seama că se culeg roadele unei munci „de sezon"—colective înjghebate în pripă, cu prilejul concursului, sau fără activitate continuă, perma
nentă. în plus am constatat multe cazuri de diletantism și improvizație 
în organizarea formațiilor : reperto
riu greșit ales, absența unui minim 
de scenografie, inexistența costume
lor etc.Observațiile critice ale specialiștilor consultați vizează două direcții distincte : cadrul organizatoric și calitatea spectacolului propriu-zis.Pentru unele organe culturale județene concursul se pare că a venit ca o sarcină incomodă, în plus, pe care au căutat să o expedieze în pripă. Faptele ilustrează concret â- cest lucru. Normal ar fi fost ca reunirea celor mai valoroase echipe de teatru din județ și confruntarea lor în fața aceluiași juriu să dea posibilitate cît mai multor spectatori să urmărească pe scenă pe viitorii participanți la fazele republicane. Faza județeană putea constitui astfel un festival dramatic local, 
o suită de reprezentații în cadrul u- nei microstagiuni a artiștilor amatori. La Brașov, de pildă, concurenții au fost programați să-și susțină spectacolele în fiecare zi „matineu" și „seara", ca oricare alți artiști profesioniști. în plus; unele reprezentații au avut loc șî pe scena Casei de cultură din Predeal. în alte părți, însă, formalismul și-a făcut simțită prezenta din plin. La fazele județene de concurs Buzău și Dîmbovița, par- ticipanții și-au început spectacolele dimineața la 9,30, continuînd fără întrerupere pînă seara. Consecința firească a fost că „sărbătoarea" teatrului de amatori s-a desfășurat în fata unor săli aproape goale. Anonimatul a1 caracterizat șî faza județeană Alba, în toate cele cinci centre ale sale. La Sebeș, de pildă, în sală abia dacă erau 100 de spectatori. în alte locuri, organizatorii mai „ingenioși" au trecut la mobilizarea publicului. Rezultatul'? Căminul cultural era plin de copii care se jucau și alergau.Da fapt, tonul formalismului a fost dat în multe locuri chiar de cei chemați să aprecieze rezultatele : juriul. La Buzău, de pildă, în juriu nu era prezent nici un om de teatru. Comitetul de cultură s-a mulțumit să constate că în județ nu există nici o instituție profesionistă și a renunțat să invite actori sau regizori din Ploiești sau București. Ce garanție a calității spectacolelor poate să mai existe în acest caz ? In județul Ilfov, după cum ne-a informat președintele juriului, niciodată juriul nu a fost în plenul său.Cu toate aceste neglijențe de ordin organizatoric, există o serie de realizări notabile, aproape de nivelul creațiilor profesioniștilor, care oglindesc marile posibilități ale artei a- matoare, precum și talentele dramatice numeroase care există în rîndul oamenilor cu cele mai diferite profesiuni. Din acest punct de vedere, bienala de teatru a constituit incontestabil un succes. Alegerea în general judicioasă a pieselor a facilitat și o interpretare bună, un joc de ansamblu remarcabil, îndeosebi în fazele județene ale întrecerii. Formația de teatru a Casei de cultură din Blaj, interpretînd piesa „Jocul

de-a vacanța" de Mihail Sebastian (cu care a ocupat locul I pe . județ) s-a dovedit aproape de nivelul exigențelor. Jocul nuanțat, subtil, al eroilor principali, atmosfera lirică specifică care se degajă din lucrările dramaturgului și care a fost surprinsă în toată complexitatea sa de întregul colectiv de actori, au făcut din reprezentație un act de adevărată cultură. Aprecieri elogioase, și locul I pe județul Ilfov, a cules și colectivul Casei de cultură din Giurgiu care a abordat dificila „Artă .a comediei" de Eduardo de Filippo, cu o seriozitate și competență remarcabile, realizînd un spectacol unitar, echilibrat, cu nimic mai prejos decît cel al unei trupe profe- I ’ ■ " '

spectatorului încetul cu încetul — remarca scriitorul Romulus Vulpescu, membru al juriului în județul Ilfov. De aceea nu poate exista spectacol de teatru fără o serie de elemente de neînlocuit : lumini, decor (oricît de stilizat ar fi el), machiaj, costume etc. Pretindem acest lucru tuturor spectacolelor și cu atît mai mult, celor prezentate în fazele de masă ale concursurilor de amatori care beneficiază, prezumtiv, de un public larg și nu întotdeauna foarte avizat asupra problemelor artei dramatice. Exigențele pe care le formulăm trebuie urmate în totalitatea lor, pentru a conferi spectacolului omogenitate. Este tocmai ce a lipsit multor reprezentații vizionate în festival.
anchetă culturală cu privire

la bienala de teatru
„I. L Caragiale

sioniste. Exemplele s-ar putea desigur înmulți.Au existat însă și spectacole nefinisate, încropite în grabă, jucate de interpreți fără nici o chemare artistică. Ele au fost semnalate îndeosebi la fazele comunale. Aici, adeseori, alături de unul-doi actori cu real talent apăreau alți cîțiva care anulau în bună măsură eforturile primilor. Lipsa de omogenitate a colectivelor a constituit principala lacună a multor formații și ea se explică prin- tr-o insuficientă exigență în selecționarea echipelor pentru concurs.Bienala „I. L. Caragiale" ne-a prilejuit și o altă constatare. Uneori, chiar și cele mai frumoase intenții nu au găsit drum liber spre scenă, fiind împiedicate de o serie de elemente aparent de mică importanță, dar indispensabile actului artistic de calitate.— Teatrul, fie el și jucat de amatori, presupune stabilirea unor relații de un tip special între sală și scenă, existenta unei anumite atmosfere, a unui anumit mister care se relevă

Am asistat uneori la o interpretare impecabilă, dar eforturile actorilor se consumau într-un cadru scenografic plat, anost, fără costume, fără lumini.Neglijarea acestor obligații minime ale spectacolului de teatru duce la transformarea sa într-o parodie care în Ioc să educe gustul spectatorului, îl viciază. In comuna Văcărești, lîngă Tîrgoviște, organizatorii locali nu au făcut nici cel mai mic efort pentru a asigura un cadru adecvat reprezentației : în plină zi ferestrele erau neacoperite, pe scenă atîrna din tavan un bec ca într-o cameră obișnuită. La Hopîrta — județul Alba, formația de la Ocnișoara a jucat piesa „Iancu de la Hălmagiu" de Paul Everac, fără costume, fără decor, interpretul lui Iancu fiind o fată ; la Moftinul Mare, județul Satu Mare, în spectacolul unei formații, spre hazul celor din sală, fiica era mai în vîrstă decît mama, iar actorii jucau nemachiați. O explicație a a- cestei situații o constituie concepția asupra sprijinului care tre-

buie acordat amatorilor. Formațiile cu tradiție, cu o activitate permanentă, solicită sprijin calificat din proprie inițiativă, încă înainte de începerea concursurilor. De regulă, însă, organele culturale județene așteaptă să se încheie faza intercomunală și abia apoi repartizează instructori echipelor calificate.— Procedeul este de două ori greșit. In primul rînd deoarece, din nou, faza de masă a concursului va fi văduvită de spectacole de calitate — apreciază regizorul Călin Florian. In al doilea rînd, cînd actorul sau regizorul ajunge la formația la care a fost trimis, el găsește deja aici interpreții și repertoriul ales, repetițiile făcute, spectacolul terminat. Ce mai poate face atunci ? Să dreagă pe ici, pe colo, să cîrpească niște lucruri de suprafață. El va determina desigur o oarecare îmbunătățire a spectacolului, dar în nici un caz a formației. De aceea sprijinul profesioniștilor eu îl văd nu „de campanie", cu prilejul concursului, ci eșalonat în timp, de-a lungul a luni și luni de zile, începînd cu mai multe vizite într-o comună pentru cunoașterea oamenilor, descoperirea interpreți- lor, într-un cuvînt a potențialului dramatic al localității și continuînd abia apoi cu munca concretă scenă.După cum am mai subliniat, nala de teatru de amatori „I. L.ragiale" a oferit și o serie de constatări pozitive. Dacă noi am insistat mai mult asupra laturii critice, am făcut-o deoarece organele de conducere ale vieții culturale județene •au manifestat uneori tendința să treacă pe planul doi lipsurile constatate. Directorul Casei creației populare din județul Alba, Sabin Popescu, consemna ca un succes faptul că s-a reușit să se asigure o participare numeroasă. Dar e suficientă aceasta în momentul în care condițiile desfășurării multor spectacole au fost cu totul precare ? Aceste manifestări ale diletantismului și improvizației trebuie înlăturate. Să nu uităm că peste puțină vreme vor începe fazele finale ale concursului. Iar ele trebuie să fie mult mai temeinic pregătite.
Radu CONSTANTINESCU 
D. ȘTEFAN 
Manole CORCACI

pentru specialiști. 
Ciclul „Medicină" (reluare) 
Sindromul de deshidratare 
acută la sugari. Prezintă 
dr. Gh. Goldiș.

10.30 — închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 — T.V. pentru școlari. 
Consultații la limba română (clasa a VIII-a). Tema : Eroismul po
porului nostru pentru apărarea patriei, oglindit în operele literare 
studiate. Prezintă prof. Vladimir Dogaru.

18,00 — Drumuri șl popasuri — emisiune turistică.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea lecției a 3-a).
19,00 — Brățara de aur — emisiune pentru tineret. Tema : Răspunderea 

vitezei.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic Publicitate.
20,00 — Film artistic : „Băieții de la tonomat" — producție a studiourilor 

italiene.
21.30 — Reflector.
21,45 — Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpului : Brahms. 

Prezintă : Al. Sumskl.
22,05 — Dialog despre cultură. Teme : Cultura ia vacanță ? Participă la 

discuții : D. I. Suchianu, Romulus Vulpescu, Mihai Dlmiu.
22.30 — Rezumat filmat de la Festivalul Tineretului de la Sofia.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

File albe in agenda
educativă a vacanței
(Urmare din pag. I)

cinema
• Viva Marla : PATRIA10; 12,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Șapte oameni de aur : REPUBLICA — 8,15; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,15, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 15,30; 18; 
20,30.
• Moștenirea Iul Achile : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2496 — orele 17,30 șl seria 2497 — orele 20,15), LU
CEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,15
• Piramida zeului Soare : FEROVIAR — 9,30—16,15 în 
continuare ; 18,45; 21,15, EXCELSIOR — 8,30; 10,30; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,30.,
• judecata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19, la gră
dină — 20,30.
o Nebunul din laboratorul nr. 4 : VICTORIA — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Povestiri despre revoluție : LUMINA — 9—16 în conti
nuare ; 18,30; 20,45.
• Studiu despre femei : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45, FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Obsesia : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• Mondo cane : TIMPURI NOI — 9—20 în continuare.
• Aventurierii : SALA CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21, GRIVIȚA — 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45, TOMIS — 
9—15 în continuare ; 17,15; 19,30, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.

pe d«deor-bie- Ca-

teatre
• Muzeul „Fr. Storck și Cecilia Cuțescu-Storck": „Ce 
vorbesc statuile noaptea" (spectacol de sunet și lumină) 
— 20,45; 21,45.
e Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema 
Palace" — 20.
• Ansamblul „Perinlța" (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

• Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10; 15,30; 17,45; 20.
O El Dorado : BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat : DACIA — 8,30—16,30 
în continuare ; 18,45; 21, GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
— 20,15.
O Prin Kurdistanul sălbatec : DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
20.
• Hlroșlma, dragostea mea: COTROCENI — 15,30; 18;
20.30.
• Prietenele : MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Freddy, lovește tu întii ! : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• Oscar : MUNCA — 15; 17,30; 20.
« Eddie Chapman, agent secret: VITAN — 15,30; 18;
20.30, la grădină — 20,15.
« Intre noi J PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Pasărea timpurie : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Jenia, Jenicika și Katiușa : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• Un bărbat șl o femeie : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• Zile de vară : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
e Ea va rîde : PACEA — 15,45; 18; 20,15.

Taberele nu dispun, • drept, săli de cinematograf, de săli festivități, dar seara s-ar putea ganlza ușor în aer liber vizionări de filme, dacă nu ar fi atît de grăbite unele caravane cinematografice, care sosesc la orele 17 și vor să plece La orele 19. Comitetele de cultură și artă județene dispun de o bogată filmotecă. Ar fi deosebit de util dacă ar controla și cum beneficiază copiii din tabere de filmele cu un larg conținut educativ, de filmele documentare. Deși s-au făcut eforturi în plus față de ceilalți ani pentru procurarea materialelor cultural-sportive, ele nu sînt încă puse în cantitate suficientă Ia dispoziția copiilor. Televizoarele, aparatele de radio nu sînt așezate în tabere în așa fel îneît să satisfacă întreaga colectivitate a taberei, nu numai pe conducătorii ei.Analiza problematicii unor excursii, a desfășurării lor din punct de vedere al rolului de a adînci și îmbogăți cunoștințele însușite de elevi în timpul cursurilor, de a contribui Ia dezvoltarea sentimentelor și convingerilor patriotice, la întărirea convingerilor politic# și ideologice, la conturarea unei concepții științifice despre natură și societate, arată, pe alocuri, serioase lacune și deficiențe, nu numai sub aspectul conținutului, ci și pe plan metodologic. Pregătindu-se insuficient pentru a- ceste acțiuni, cadrele didactice realizează un conținut sărac, atît din punctul de vedere al informației, cît și al încărcăturii afective. De exemplu, în unele tabere din județul Sibiu, neținîndu-se seama de locurile cele mai pitorești, de obiectivele cu1-’ o largă semnificație în viața social- culturală a județului, a patriei și cu deosebire, de preferințele elevilor, s-au organizat excursii la obiective insuficient studiate, fără o tematică bine gîndită și sprijinită de documentarea necesară. Din această cauză, elevii au fost lipsiți de explicații competente din punct de vedere istoric, geografic, biologic și cultural la, locurile vizitate, ceea ce ascăzut, bineînțeles din frumusețea și plan local, valoarea instructiv-educativă a acțiunii, din farmecul călătoriei.Controlul efectuat în luna îulîe în 22 de județe de către reprezentanți ai forurilor centrale care se ocupă de vacanță a scos în evidență o infinitate de teme, de forme și mijloace folosite de cadrele didactice, care se dăruiesc cu tot sufletul pentru a oferi copiilor și elevilor un ajutor cît mai eficient, pentru a

le stimula inițiativa și capacitatea organizatorică, spiritul creator. Totuși, în unele tabere și excursii se manifestă încă, destul de intens, în rîndurile unor cadre didactice, tendința de a suplini conținutul de idei, varietatea și substanța acțiunilor organizatorice, cu fraze dulcege. Copiii și tineretul au nevoie, intr-adevăr, de un climat cald, din partea cadrelor didactice, dar acesta să rezulte din tonul și comportarea lor de zi cu zi, din înțelegerea și politețea cu care se adresează elevilor în formularea cerințelor, din grija pentru a da conținut și frumusețe fiecărei clipe. Apreciem că, din a- cest unghi de vedere. Institutul de științe pedagogice și I.P.C.D.-urile, pe baza unor cercetări cu o arie mai întinsă, ar putea contribui în mai mare măsură la îndrumarea cadrelor didactice în ceea ce privește asigurarea unui regim rațional de odihnă în tabere, regim care să însemne în primul rînd reconfortare fizică, întărirea sănătății, dar și îmbogățire și înviorare spirituală, prin organizarea unor activități cultiiral- artistice, a unor excursii cu tematică adecvată specificului și înaltelor țeluri educative Iii noastre socialiste.In această direcție, este un ajutor mai' susținut și mai complex din partea inspectoratelor școlare, o colaborare mai strînsă cu comitetele U.T.C. și consiliile pionierești județene. Faptul că unii inspectori acordă atenție numai problemelor administrativ-gospodărești în tabere și celor organizatorice în excursii — desigur și acestea deosebit de itnpottaTite în contextul vacanței — nu poate să rămînă fără urmări în munca educativă pe care o desfășoară cadrele didactice. Pe viitor, se impune mai multă atenție în îndrumarea cadrelor didactice în ce privește cultivarea spiritului de autonomie, de independență al elevilor, atribuindu-li-se și mai importante sarcini în organizarea vieții și activității de tabără, mai multă încredere și răspundere în organizarea excursiilor, în conducerea și desfășurarea acțiunilor planificate

vacanței ale șco-de dorit

pe

Era de neconceput ca o minte atît de genial comprehensivă, creatoare a unei opere de o singulară vastitate, polivalent prodigioasă, să omită a, lăsa posterității pulsațiile spontane, acele fulgerări incandescente ale gîndului în neîncetata sa vibrație la sensurile, implicațiile etice și aspectele individuale cele mai, profunde ale vieții omenești. „Trăind viața ți-o explici în fiecare clipă" — scria Nicolae Iorga în; volumul său de „Cugetări" tipărit mai întîi în 1905 sub titlul „Gînduri și Sfaturi ale unui om ca oricare altul" și mai apoi într-o ediție amplificată în 1911 la Vălenii de Munte. Ilustrul cărturar apărea prin acest opuscul de maxime — reeditat astăzi selectiv — în ipostaza de moralist, cîtuși de puțin secundară ca semnificație și valoare în contextul imensei sale opere. Acest volum de cugetări prin care, după dreapta opinie a lui Tudor Vianu „lapida- ritatea maioresciană obține una din cele mai importante continuări ale sale" ilustrează una din laturile esențiale ale scrisului său— sintetismul — prin concentrarea substanței și marea bogăție și adîncime a ideilor cuprinse. Volumul este elocvent nu numai pentru multitudinea preocupărilor și profunzimea gîndirii autorului ci, în fond, și pentru spiritul însuși al culturii noastre. Dacă moraliștii, în accepția pură a termenului, ca autori de maxime și precepte morale par a fi, în- tr-adevăr, o „speță rară" la noi, se poate spune cu tot atîta temei că literatura română încă din vechimea ei s-a vădit fecundă în adinei învățăminte morale, interesată de problematica și sensurile gene- ral-umane ale vieții. Cronicarilor nu le lipsește de fel reflecția morală și, de multe pri, comentariul lor— determinat de eveni-

mente istorice agitate, de vremuiri aprige, pline de dramatism cărora le sînt martori, părtași și nu odată chiar victime — îmbracă forma unei meditații asupra faptelor de viață, asupra conduitei și atitudinilor individual-umane. Dincolo de împrejurările particulare ale vieții și epocii la care se referă, ale realităților vremii pe care încearcă a le exprima, scrieri importante ale literaturii vechi precum „învățăturile" lui Neagoe, „Didahiile" lui Antim Ivireanu, „Istoria ieroglifică" a lui Cantemir — pentru a nu cita decît cîteva — conțin fine reflecții și învățăminte morale. Există apoi —■ expresie a gîndirii și experienței de viață milenare a poporului nostru — marele filon al înțelepciunii sale, din care au izvorît atîtea proverbe și zicători. Din matca lui s-au ivit creatori de mai tîrziu, un Creangă sau Anton Pann a căror operă, (mai ales aceea a Iui Creangă) e impregnată atît de adînc de duhul înțelepciunii poporului, dezvăluindu-i vechimea impresionantă. Iată de ce aforismele lui Maiores- cu ori cugetarea limpede, pătrunzătoare a lui Emi- nescu, ipostaza de moralist de mai tîrziu a lui Iorga și Ibrăileanu iar, mai anii din urmă, aceea a Blaga nu pot fi înțelese deplin făcînd abstracțieasemenea „antecedente", ce au contribuit negreșit la plămădirea spiritului culturii noastre, determi- nîndu-i unele din trăsăturile sale specifice.Volumul de Cugetări a- părut în 1911 la Vălenii de Munte este așadar semnificativ atît pentru umanismul gîndirii lui Nicolae Iorga cit și pentru acela, structural, al culturii și spiritualității noastre. Concentrată asupra laturii morale și sociale a vieții, co- vîrșîtoarea personalitate a lui Nicolae Iorga își precizează implicit în această

în lui pe de

DE MOZART
Hilda JEREA

Un recent disc Electrecord : iuneș- te două opusuri mozartiene : o lucrare de tinerețe — Concertul pentru flaut, harpă șî orchestră (K.V. 299) și o lucrare scrisă cu două luni înaintea morții compozitorului : Concertul pentru clarinet și orchestră (K. V. 622).Interpreții — Orchestra Filarmonicii „George Enescu", sub bagheta unui excelent tălmăcitor al muzicii mozartiene, dirijorul Mircea Cris- tescu și soliștii Alexandru Nicolae (flaut), Aurelian Octav Popa (clarinet) și Simona Iusceanu Corjos (harpă)—au realizat o valoroasă performanță artistică, oferind iubitorilor muzicii lui Mozart noi pagini din nemuritoarea sa operă.In creația mozartiană, concertul pentru unul sau mai multe instrumente ocupă un loc de seamă. Mar- cînd îndelungatul proces de delimitare în cadrul simfonismului și de cristalizare a stilului concertant, con-
Cronica discului

carte, — fără a da impresia că intenționează așa ceva, prin lipsa aparentă a unei sistematizări riguroase a ideilor — propria sa concepție despre om, despre menirea și locul său în lume. Repudiind filozofia speculativă, închistată și inoperantă, incapabilă de a da un răspuns problematicii umane, transfor-

cu viața : „Orbești lume dacă privești absolutul".Există negreșit o a cugetărilor, ele ______luindu-ne, totodată, și un substrat filozofic, fără să conveargă neapărat, cum se întîmplă în cazul lui Pascal, bunăoară, către închegarea unui sistem. Reflecția asupra conduitei

pentru numaimorală dezvă-
gînduluî drept su- firii asu- „Ce mi-lo asa forță a omenesc îi apare prema biruință a pra nune care suta clipa cînd va muri soarele". Presupunînd dăruirea deplină prin faptă a omului, ce-și bate necontenit în aurul timpului „efigia

neantului :stă în faptul că omul abia ajunge rareori de ani poate socoti

maîtu-Este de la sine înțeles că o bună coordonare a eforturilor turor factorilor care răspund de organizarea vacanței, din partea forurilor centrale, ar spori considerabil valențele educative ale acesteia în formația moral-spirituală a elevilor, ar spori frumusețea și farmecul copilăriei și al adolescenței, ar înlătura filele albe din agenda e- ducativă a vacanței.

certele lui Mozart constituie un punct culminant, un drum de răscruce în istoria muzicii.Concertul pentru clarinet și orchestră — o mărturisire lirică, pătrunsă de vitalitate, în ciuda bolii și suferinței ce-1 măcinau pe compozitor — remarcabil prin bogăția și farmecul temelor, ca și prin perfecțiunea formei, este conceput în succesiunea tradițională a celor trei părți. Alegerea tonalității lui La major învăluie lucrarea într-o undă de lumină, dar aruncă și o umbră de nostalgie peste această muzică, darnică în torente de bucurie și în ecouri dureroase.Solistul concertului — clarinetistul. Aurelian Octav Popa — se impun' în literatura clasică cu aceeași sigu^o*, ranță, cu aceeași prestanță cu care; de ani de zile, slujește muzica veacului nostru. Muzician cu o flexibilitate de trestie, vrăjește printr-un timbru evocator, o mlădiere expresivă a frazei, cu o plasticizare maximă a tuturor elementelor, o virtuozitate naturală.Concertul pentru flaut, harpă și orchestră alcătuit din cele trei părți tradiționale ale genului, se apropie ca formă de simfonia concertantă. Mozart îmbină cu măiestrie sonoritățile celor două instrumente, valo- rificînd din . plin,. în delicate arabescuri. sonore, .elemente specifice, flaâtului și harpei.Cei doi soliști ai concertului — Nicolae Alexandru (flaut) și Simona Iusceanu Corjos (harpă) sînt muzicieni fini, care s-au apropiat cu sensibilitate și seriozitate de frumusețile acestei dificile partituri.Sunetul pur al flautului, timbrul său blînd, lichid, străbate cu căldură și poezie.Ambii soliști realizează cu brio dificilele pasaje din partea întii, iar prin nuanțate tonuri pastelate, atmosfera unei suave serenade (în partea a Il-a). Partea a IlI-a prilejuiește interpreților ocazia de a-șl afirma calitățile instrumentale, prin dese momente solistice, expuneri de teme și numeroase dialoguri.In fruntea orchestrei, Mircea Cris- tescu, cu bun gust și siguranță a stilului, acordă o semnificație superioară lucrărilor interpretate.
□ n □ □ btele calități sufletești: bunătatea, vitejia, cutezanța, eroismul etc. Prețuind puritatea și bunătatea tului, profunditatea tuarului lăuntric al științei mai presus decît altitudinea la sălășluiește gînduL torul se vădeștedată un fintor al moravurilor

sufle- sanc- con- chiar care au- toto- observa- și

Un îndemn la înțelepciune,
integritate morală
și dăruire de sine

Note pe marginea „CUGETĂRILOR" lui Nicolae Iorga

mîndu-se într-o „nesfîr- șită mare cenușie, unde cauți în zădar o stîncâ de realitate concretă ca să-ți odihnești aripile", Nicolae Iorga se străduiește a face din cugetarea sa asupra vieții și omului un „izvor de întărire a lumii". Aforismul lui Pascal : „Cine-și rîde de filozofie ză cu adevărat" și în cazul său. bun metafizic e rău" va scrie umor — făcînd un calambur — Nicolae Iorga, prevenind asupra oricăror încercări de a filozofa în gol, alunecînd în abstracțiuni lipsite de orice legătură

filozofea- e valabil „Cel mai cel mai nu fără

umane se îmbină armonios cu aceea mai generală a- supra vieții, tălmăcind o viziune stenică, profundă asupra existenței, asemuită cu „o zi clară a faptelor" — adevăratul temei al fericirii omenești. „Tu dă fapta" e îndemnul care străbate ca un fir roșu întreaga morală a cugetărilor lui Iorga. Nimic nu i se pare mai lipsit de sens autorului decît pesimismul, inerția în fața vede în moarte argument lucrurilor, sus de alȘi toate,
vieții care definitivul zădărniciei mai pre- , miracu-

muncii sale", făcîndu-și astfel din moartea sa „un arc de triumf către nemurire", viața se opune oricărei conservări meschine: „Numai moartea egoistului e deplină : nimic din el nu rămîne în alții". Cu asemenea inflexiuni caustice, pe un ton ironic, șfichiui- tor autorul incriminează o serie de defecte și tare morale (ipocrizia, impostura, viclenia, etc.,) disecînd cu finețe mecanismul factorilor care le favorizează (ex. „Viclenia nu cere pricepere : ea se razimă pe minciună și pe îndărătnicie"), opunîndu-le apoi și definind succint adevăra-

caracterelor umane, cap- tînd, în cuprinsul unei singure fraze, dominante și trăsături tipologice caracteristice unor profiluri a- variate trufașul, lingușitorul etc. Funcția educativă a unor asemenea maxime este evidentă.Nu lipsesc de asemenea, în acest volum, nici reflecțiile privitoare la artă și la menirea creatorului. Arătînd că „a scrie o carte înseamnă a face actul social al frumuseții și înțelepciunii" autorul sesizează ca o abdicare de la o atare datorie a celui care „scrie ca să dovedească numai că

moral : bețivul,

poate scrie" sau „ca să-și dovedească lui aceasta". Compătimind pe „omul care încape într-o singură carte" dată fiind infinirea și profunzimea sufletului omenesc, autorul va de- plînge în egală măsură pe scriitorii care „fac din sufletul lor o carte și alte cărți din cartea aceea", în- demnînd cu luciditate : „Să nu spui în povestirea ta tot ce știi și mai ales ce nu știi". Concepînd scrisul ca pe un mijloc „de a păstra și răspîndi vorba", de . a fi „ca rășina ce curge din brad : viață revărsată", Nicolae Iorga previne cititorii creduli, atrași de seînteierile înșelătoare ale unor pseudocreații enigmatice : „Mulțl cari caută căldură la unele opere literare fosforescente, sînt ca aceia cari ar încunjura într-o noapte de ger putregaiul care seînteie".Arta „sentenței", a „fragmentului" cum a numit-o Tudor Vianu necesită în primul rînd din partea celui ce o cultivă multă concizie, capacitatea de a distila gîndul pînă la esență. Cugetările lui Nicolae Iorga împlinesc în chip strălucit această cerință, unele dintre ele fiind niște fulgerătoare instantanee ale gîndului : „Insulta e neputința exasperată" ; „Gînd nespus, gînd pierdut" ; „Norocul e pîrg'nia lenei" ; „Inșelînd, te pregătești să fii înșelat" etc. Evident, nu numai în concizie constă arta lui Nicolae Iorga. De multe ori aceste „flori ale gîndului" cum însuși califică aforismele se împurpurează, iradiind „albastra flacără a poeziei". Apelînd la comparații și metafore autorul conferă imaginii plasticitate iar ideii elocvență și expresivitate : „anul nou începe cu cea dintîi zănadă albă ce cade asupra lumii ca vălul alb asupra leagănului în care viața s-a trezit". Sau, calchiată parcă după un final de tragedie, această imagine sugerînd micimea sufletească a unora : „Sînt suflete care mor de foame în palatul împărătesc al trupului trufaș". Alteori,

gîndul e pus mai bine în evidență recurgîndu-se la jocuri și reluări de cuvinte: „Nu e elocvent cine e totdeauna elocvent" ; „Lesne- crezătorul nu e un credincios". Ultimele cuvinte clin structura u- nui aforism pot răsturna uneori radical sensul aparent pozitiv al unei acumulări calitative : „Mulți au o dragoste, o milă, o bunătate, căpătate prin educație numai, ...șl care nu fac două parale". Cîte- odată autorul se simte dator a explica unele zicale și proverbe populare, adîn- cindu-le sensul sau modifi- cîndu-1 printr-un adaos de frază : „Frate ca frate, dar brînza cu bani. Da, pentru brînzari" ; sau : „Cînd doi se bat, se poate să cîștige . și al treilea, dar numai dacă s-a bătut și el".Forța de convingere a cugetărilor, caracterul lor instructiv aceea că gînditorul postura inaccesibil vrea să etice semenilor săi. Adînc cunoscător al omului, al naturii sale morale atît de complexe și, în același timp, explorator atent al propriului său eu, Nicolae Iorga își rostește în aceste cugetări crezul său moral, însuflețit de un puternic umanism. încrezător în năzuința permanentă a omului spre desăvîrsire el îi adresează implicit îndeirv- nul de a-și scruta cu luciditate ființa morală în ceea ce are mai nobil dar și mai contradictoriu pentru a și-o îmbogăți și perfecționa necontenit. Spre o mal dreaptă cumpănire a gîndului și o mai activă șl rodnică afirmare a faptei, către o cunoaștere de sine mai profundă a omului se îndreaptă ca spre un focar luminos morala cugetărilor sale — hrisov de adînci învățăminte ce aparține tezaurului spiritual al culturii noastre.

rezultă și din niciun moment nu s-a erijat în unui magister și glacial care impună norme

Adrian ANGHELESCU
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Recepție cu prilejul viața internațională
sărbătorii naționale a Elveției

Cronica zilei
Cu acest «prilej au fost prezen

tate filmele italiene „Omicron" și
Joi la amiază a plecat spre Aus

tralia o delegație de oameni de ...... _____  .......... ______
știință din țara noastră, care va „Cinci ani mai tîrziu", realizate de 
participa la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres internațional de 
știința solului ce va avea loc la 
Adelaida. Din delegație fac parte 
prof. dr. Irimie Staicu, membru 
corespondent al Academiei, preșe
dintele Comisiei de tehnologie a 
solului a Societății internaționale 
de știința solului, dr. Andrei Ca- 
narache, director adjunct al Insti
tutului de cercetări pentru îmbu
nătățiri funciare și pedologie, și 
prof. Nicolae Florea, șef de secție 
la Institutul de cercetări geologice.

La congres; delegația română va 
prezenta comunicări în domeniul 
fizicii, clasificării și cartografierii 
solurilor, domenii în care 
tele cercetărilor științifice 
apreciate de participanții 
mul congres de 
găzduit

rezulta- . 
au fost 
la ulti- 
soluluiștiința

de țara noastră.
★

părăsit Capitala secretarul 
al Comisiei internaționale

Joi a 
general 
a juriștilor, Sean Mac Bride, care 
a făcut o vizită de trei zile în țara 
noastră la invitația Asociației ju
riștilor.

în timpul șederii în România, 
oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Asociației 
juriștilor și ai Asociației de drept 
internațional și relații internațio
nale^ cu care ocazie și-a exprimat 
dorința de a dezvolta legăturile cu 
cercurile de juriști români. - r

în cadrul unei conferințe organi
zate la sediul Consiliului central 
al Asociației juriștilor, Sean Mac 
Bride a făcut o prezentare a acțiu
nilor preconizate de Comisia inter
națională a juriștilor pentru apli
carea rezoluției „Protecția dreptu
rilor omului în caz de conflict ar
mat", adoptată de conferința O.N.U. 
de la Teheran.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
unele obiective turistice din Bucu
rești și de pe Valea Prahovei.

★
Membrii delegației de cineaști 

Italieni care se află în țara noas
tră au fost joi dimineața oaspeții 
Asociației cineaștilor din Româ
nia — ACIN.

regizorul Ugo Gregoretti, membru 
al delegației. 5 •’ ■ '

■A-
Joi a părăsit Capitala primarul 

orașului Copenhaga, Urban Hansen, 
care, împreună cu soția, ne-a vi
zitat țara la . invitația. Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. oaspetele danez a fost condus 
de Ion Cosma, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular al municipiului Bu
curești, și de alți membri ai Co- 

. miletului executiv.
; Au fOst de față reprezentanți ai 

ambasadei Danemarcei la Bucu
rești.

tn cursul dimineții, primarul ca
pitalei Danemarcei, însoțit de Va
sile Drăgoescu, 
lui popular al 
rești, a vizitat

: Muzeul satului

secretarul Consiliu- 
municipiului Bucu- 
Sala Palatului și 
din București.
★

în' continuarea vizitei în 
noastră, delegația birmâneză 
învățămînt, condusă de prof. 
Nyi Nyi, secretar de stat în 

, nisterul Educației din Birmania, a 
făcut joi la amiază o. vizită . la 

. C.C. aP-’UȘr.C., unde a fost primită 
de Ion Popescu, secretar al CC. 
al U.T.C

în ultimele zile, oaspeții birma- 
nezi au vizitat Institutul politehnic 
din Brașov, precum și unități so- 
ciâl-culturalfr de pe Valea Praho
vei.

țara 
de 
dr. 

Mi-

(Agerpres)

y ■. ?

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului rela
țiilor externe al Columbiei, German 
Zea Hernandez, cu ocazia zilei na
ționale a Republicii Colurtibiâ

în răspunsul sau; ministrul de 
externe columbian a mulțumit 
călduros pfentru urările transmise.

CQ

AU APĂRUT vremea
„Analele Institutului 

de studii istorice 
și social-politice 
de pe lîngâ C.C. 

al P.C.R."
nrw 4 (iulie-august) 1968La rubrica ARTICO LE-CO- ■ MUNICĂRI revikta publică ¥'• „Promovarea ideii ’ unirii ’hațiO-"' nale în mișcarea socialistă din România", de Constantin Căză? nișteanu și Marin Florescu ; „Izvoare documentare ale Rezistenței franceze", de Henri Michel (Franță) : „Sprijinul abordat de România refugiaților polonezi în anii celui de-al doilea război mondial", de dr. Aurel Loghin și Dumitru Tuțu ; „Mărturii finlandeze privind: războiul din 1877—1878 împotriva Imperiului otoman și Roniâ- nia", de Gheorghe Matei ; „Specificul cunoașterii istorice în o- p’era lui A. D. Xenopol", de Elena Popovici.Articolele : „Cu privire la o- biectul și caracterul științei politice", de Ovidiu Trăsnea ; „Națiunea — concept și realitate socială", de Cornel Almășan ; „Momente din istoria politică a ■ țărănismului (1880—1926)“, de Z. Ornea și „Lupta de opinii în jurul problemei orientării economice a României (1848—1910)", de Olga Constantinescu fac o- biectul rubricii DISCUȚII.Rubrica EVOCĂRI reproduce articolul lui Lucrețiu Pătrăș- canu : „Ion a Babei — deputat clăcas în Divanul ad-hoc al Moldovei" și medalioane privind viața și activitatea lui N. D. Cocea, Dr. Dumitru Bagdasar, Zamfir C. Arbore-Raili, Alexandru (Alecu) Constantinescu.Revista mai cuprinde rubricile : RECENZII-NOTE BIBLIOGRAFICE, FIȘIER BIBLIOGRAFIC și INFORMAȚII.
„Probleme economice"

nr. 7H968Numărul pe luna iulie a.cl al revistei cuprinde articolele ; Situația energetică a României și problemele intervenției energiei nucleare de acad. MARTIN BERCOVICI și AL. SZMUK, Eficiența economică a asimilării noilor produse de ION A. POPESCU, Creșterea eficienței e- conomice în industria carboniferă de M. ENACHE, Premise ale dezvoltării cercetării științifice agricole de A. COVOR, Aspecte ale îmbunătățirii structu-’ rii exportului și eficiența sa economică de D. USTUROI, linele probleme ale teoriei capitalismului monopolist de stat de BARBU ZAHARESCU, membru corespondent al Academiei, Țările în curs dc dezvoltare și progresul cconomico-social de GH. BADRUS și Dr. C. FLOREA.Revista inserează, de asemenea, materialele dezbaterii științifice organizate de catedrele de economie politică și conducerea planificată a economiei națio- nale din Academia de studii.economice și de revista „Probleme economice" pe tema acțiunii legii'valorii în economia socialistă, cele ale mesei rotunde organizate de Academia de științe social-politice „Stefan Gheorghiu" și de revista „Probleme economice" pe tema evaluări teoretice asupra fenomenelor actuale din economia capitalistă, precum și opinii asupra criterii- lor de valorificare a gîndirii economice din trecut.Revista mai cuprinde rubricile : „Consultații", „Sociologie economică", „Răspunsuri la întrebările cititorilor", „Folosirea matematicii în economie", „In-. semnări", „Critică si bibliografie", „Informații științifice" șl „Scrisori către redacție".

Timpul probabil pentru 3, 4. 5 august. Vremea va fi în general frumoasă și va continua să sș încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața Se vor semnala averse izolate de ploaie în nord^vestul țării-la sfîrșitul intervalului. Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile minime, vor fi -cuprinse între 10 și 20 de grade, .local, mai cSbprltș,,. jar maxinie.te fintre-.Jaa^Ț 38 T i'gr^lle. ■ -i-; etorn.In București, vremea va fi în general frumoasă șf va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ' ușoară. ' ’

și practic
Bicicleta,' a cărei vîrstă trece de două milenii, continuă să dețină un loc important printre mifloacele actuale de .circulație. Comodă, practică, I destul de rapidă, ușor de a- dăpostit, o bicicletă este și mijlocul cel mai ieftin de transport pentru bărbați, fe- i mei și copiiCei Interesați pot alege, după preferință, bicicleta „Țohan*, „Super", „Turist" — pentru bărbați, „Tohan", „Felicia", „Diana" — pentru femei, „Junior" — pentru adolescenți, „Pionier" — pentru copii Preturile se cuprind între 559,30 și 880 lei. Se vînd și cu plata în rate.

(Urmare din pag. I)

al Țării roșienii ascultau cu toată 
seriozitatea, interesați vital de cele 
auzite. Ascultau la un loc bărbați și 
femei de toate generațiile. De pildă, 
legea cu privire la dezvoltarea în- 
vățămîntului nostru a găsit în suflete
le,lor. un ecou deoșebit.

Deosebit, pentru că în Roșia de 
. odinioară existau doar două școli 

Vetuste acoperite cu șindrilă în 
care-și făceau apostolatul anevoios 
trei cadre didactice. Astăzi. Roșia are 
cinci școli, cu 24 de săli de curs 
(plus laboratoare, muzee și cancela
rii) îp care ostenesc cu folos 22 de 
cadre didactice. Cum s-ar spune, stima localnicilor fată de școală a 
creat-o realitatea însăși, prin propa
ganda . ei. .cea .mai convingătoare. 
Noua lege a învătămîntului găsea 
deci aici . un teren fertil, nu lipsit, 
însă de unele impasuri. Căci cei 54 
de kilometri pătrați de pe care vin 
radiar odraslele Roșiei spre cele 
cinci focare de cultură stânjenesc, 
prin întinderea lor adesea accidentată, buna frecventă școlară. Iarna 
mișună lupii, iar primăvara și toam
na desele piraie se umflă si inundă 
potecile, S-a creat așadar necesita
tea stringentă n ridicării unui inter
nat. Pînă una-alta, edilii locali au 
încropit într-o ' clădire adiacentă a 
consiliului popular un internat și o 
cantină ad-hoc. dovedite însă insu- 

ificiente S-a ivit apoi o încurcătură 
neplăcută ve care alegătorul Dumi
tru Bardos o explica cu durere în ,inimă. ’Zidirea noului internat ar a- 
fecta: sumele alocate celei de-a doua 
faze a electrificării comunei. Nucleul 

! central al comunei este electrificat 
— urmează la rînd cătunele. S-a răs
puns că există posibilitatea unui a- 
jutor din partea statului pentru ca

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Elveției, ambasadorul acestei țări la 
București, Charles Albert Dubois, a 
oferit joi seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Vasile 
Gliga, adjunct ăl ministrului afa
cerilor externe, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, reprezentanți ai unor insti-

tuții centrale, oameni de știință și 
cultură.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Elveției a vorbit la posturile noas
tre de radio și televiziune.

(Agerpres)

SPORT
întrecerile sportive ale FestivaluluiSOFIA 1 (Agerpres). — întrecerile sportive ale celui de-al IX-lpa Fes-a tival Mondial al Tineretului și Stu-' denților sînt în plină desfășurare. La Sofia, Pleven, Vidin, Lovecz și Plovdiv, unde au loc competițiile, zeci de mii de spectatori asistă ia pasionantele dispute sportive. în turneul de tenis de'masă care S-a deschis la Pleven, jucătorii români au debutat cu succes : Dorin Giurgiucă l-a învins cu 3—0 pe bulgarul Kitov, iar Adalbert Reti a cîștigat cu 3—1 la Markacev. Doi tineri pugi- liști români au terminat victorioși în prima gală a turneului de box : Nedelcea l-a întrecut pe Manczuna (Sudan), Goanță l-a învins pe Ka- lima (Bulgaria).Tntr-unul din parcurile Sofia s-a desfășurat ieri Prieteniei". Un frumos orașului „Crosul succes a
în cîteva• Cursa ciclistă internațională desfășurată în localitatea Callac a revenit francezului ROGER PINGEON, cronometrat pe distanța, de 140 km cu timpul de 3h34’. După 25” au tre? cut linia de ’ sosire Bernard Guyot, Den Hartog și Rolf Wolf- shohl. Grosul. plutonului, în care se aflau Gimondi, Anquetil, Poulidor și Altig, a sosit la .interval de 2’55”.

Festivul '68

ZIUA PRIETENIEI
CU TINERETUL
Șl POPORUL

BULGAR

DE LA TRIMISUL NOSTRU LA 
SOFIA, RADU BOGDAN

încheierea vizitei în R.Ș.F. Iugoslavia
a tovarășului Paul Niculescu-Mizil
BELGRAD 1 — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite: 
Tovarășul Paul Niculescu-Miz.il, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care s-a aflat la 
odihnă în R.S.F. Iugoslavia, a pără-

sit joi după-amiază Belgradul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Joi, tovarășul Marian Țvetkovici, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I, a oferit un prînz 
în cinstea tovarășului Paul Nicu- 
lescu-Mizil.

Plenara
obținut tînăra atletă româncă Fița Rafira, clasată pe primul loc în proba senioarelor pe distanța de 2 000 m.în concursul de natație la 1 500 m liber înotătorul român Nicolae Tat a ocupat locul 3.Alte rezultate : handbal masculin : Politehnica Timișoara — Bulgaria 19—16; Polonia — Tunisia 22—10; R.D. Germană — Franța 22—13 ; baschet feminin : Cehoslovacia — Politehnica București 64—48 ; U.R.S.S. — Bulgaria 86—55 ; R.P.D, Coreeană — Guineea 110—32 ; înot : 100 m liber bărbați: Gribenikov (U.R.S.S.) 55”7/10 ; 100 m spate femei : Volkova (U.R.S.S.) 1TI” 7/10 ; 100 m fluture femei : Slavceva (Bulgaria) 1’ 11” 2/10 ; baschet masculin : Bulgaria — Iugoslavia 80—74 ; Tunisia — Italia B 58—24 ; Mali — Siria 73—68 ; U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 74—52.
rindurifeminină de Japoniei ,a învingă cu 3—1 (15—11, 1G—14, 10—15. 15—10)selecționata olimpică a Meciulla

volei a reușit să
U.R.S.S. disputat Sporturilor din cova.

s-a Palatul Mos-

Ziua de joi a Festivalului tineretului și studenților a fost consacrată prieteniei cu tineretul și poporul bulgar. In cursul dimineții radio Sofia și-a început emisiunea transmițînd mesajele adresate tineretului bulgar de delegațiile prezente la festival, printre care și mesajul de sinceră prietenie al delegației române. Din partea delegației noastre a fost depusă o coroană de flori la mausoleul lui Dimitrov.La Comitetul Central al lui Comunist Bulgar

C.C. al P.C.
din Japonia

Gheorghi

24 de ani de la 
răscoala armată

a locuitorilor
Varșoviei

TOKIO 1 (Agerpres). — In zilele 
de 29—31 iulie la Tokio și-a des
fășurat 
nară a 
tidului 
nunță

Plenara a dezbătut și aprobat în 
unanimitate raportul Prezidiului 
C.C. al P.C din Japonia — „Rezul
tatele alegerilor în Camera Supe
rioară a Parlamentului japonez și 
sarcinile imediate ale partidului".

VARȘOVIA 1 — Corespondentul- 
Agerpres I. Dumitrașcu transmi
te : La 
de ani 
armate 
potriva
Cele 63 de zile de luptă eroică 
împotriva invadatorilor au fost e- 
vocate la Varșovia și în alte orașe 
ale țării în adunări festive și în 
cadrul unor întîlniri cu foști com
batanți.

lucrările cea de-a 7-a ple- 
Comitetului Central al Par- 
Comunist din Japonia, a- 
ziarul „Akahata".

1 august s-au împlinit 24 
de la izbucnirea răscoalei 
a locuitorilor Varșoviei îm- 

cotropitorilor hitleriști.
Partidu- tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri, s-a întîlnit în cursul zilei cu reprezentanți ai Comitetului internațional de pregătire și cu conducători ai delegațiilor participante la festival. Din partea română la întîlnire a luat parte conducătorul delegației tineretului din tara noastră, tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Au avut loc întîlniri între reprezentanți ai tineretului bulgar din întreprinderi, instituții, din gospodării agricole de muncă și delegațiile străine venite la festival, s-au organizat în comun diverse acțiuni cultural-artistice. Toate aceste manifestări au constituit un bun prilej pentru delegația tineretului român de a stabili noi contacte cu tinerii bulgari, de a consolida relațiile de prietenie dintre U.T.C. și Uniunea Tineretului Comunist Di- mitrovist, dintre tineretul din cele două țări, în spiritul telului comun al edificării socialismului, al luptei pentru triumful păcii și securității internaționale.

Situația din Congo (B)
nicat că în țară va fi constituit un 
Comitet pentru apărarea revoluției, 
a cărui componență va fi desem
nată în cadrul unei conferințe a 
oamenilor politici congolezi.

Massamba-Debat a adresat po
porului congolez un apel cerîndu-i 
să păstreze calmul, să nu organi
zeze manifestații și să manifeste 
vigilență pentru a nu se crea o si
tuație care ar putea compromite 

' independența națională.
Agențiile de presă relatează că 

în ultimele zile în Congo (B) au 
avut loc manifestații în sprijinul 
lui Massamba-Debat.

BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — 
într-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Republicii Congo (Braz
zaville), Alphonse Massamba-De
bat, a anunțat joi dizolvarea Adu
nării Naționale și suspendarea ac
tivității Biroului Politic al Mișcă
rii Naționale a Revoluției, unicul 
partid din această țară, pînă la 
convocarea Congresului acestuia. 
Massamba-Debat a declarat că pînă 
la noile alegeri parlamentare își 
va asuma puterea legislativă pe 
care o va exercita prin decrete 
prezidențiale. Totodată, președin
tele Republicii Congo (B) a comu-

• în turneul internațional de șah de la Skoplie s-au jucat partidele întrerupte din rundele anterioare. Po- lugaevski Gligorici, Nicevski, nosevici, Sofrevski B. Ilievski.înaintea rundei
a cîștigat la Portisch la Măriei la Ja- Uhlmann și Gheller la lamas- de volei a Japoniei, care întreprinde în prezent un . turneu în U.R.S.S., a . susținut la Moscova o nouă întîlnire cu reprezentativa U.R.S.S. Voleibaliștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 3—0 (15—13. 15—5, 15—10).

o Selecționata culină olimpică
• în cadrul gale pugilistice șurate la San detto del Tronto, rul italian TORE BURRUNI și-a păstrat titlul de campion european Ia categoria cocoș, învingîn- du-1 la puncte după 15 reprize pe. compatriotul său,. Franco Zurlo.♦..înr-t^icadrul cont.-* cursului internațional de atletism de la Dublin, sportivul japonez TAKEO SUGAWARA a stabilit un nou record al Asiei în nroba de a- runcare a ciocanului cu performanta de 68.93 m.

unei desfă- Bene- boxe- SALVA-
•X;

SURPRIZĂ LA
«îarr ij < , ...

-iu a

• Tînăra înotătoare italiană Novella Calli- gari, în vîrstă de 13 ani, a fost cronometra- ' tă în concursul internațional de. la Malaga cu un timp valoros, în proba de 800 m liber : 9’57”5/10.• După trei infringed consecutive, echipa

a 16-a. în clasament primul loc este deținut în ' continuare de Portisch (Ungaria) cu 11,5 puncte, urmat de Polu- gaevski (U.R.S.S.) 11puncte, Hort (Cehoslovacia) 10,5 puncte etc. Șahistul , român Florin Gheorghiu ocupă acum locul 13 cu 7 puncte.
RIO DE JANEIRO

In meciul retur pentru Cupa sud-americană „Osvaldo Cruz", disputat la Rio de Janeiro, reprezentativa Paraguai-ului a învins cu totul surprinzător echipa Braziliei cu ,1—0 (1—0). Oaspeții s-au închis într-o apărare densă, dovedită pînă la urmă ermetică, re- zervînd pentru contraatac doar unul sau doi jucători. Golul a fost înscris în minutul 40 de Cabrai, tn pofida prezenței lui Pele în formație, brazilienii n-au putut să egaleze scorul; Brazilia a aliniat echipa : Gilmar — Carlos Alberto. Jurandir — Joel. Rildo, Dudu — Borges. Rivellino, Toninho. Pelă, Edu. După cum se vede. în formație au jucat și internaționalii de la clubul „Santos" absenți la recentul turneu brazilian în Europa.Lă 7* august. Brazilia va întîlni Argentina pe stadionul Maracana din Rio.
CAIAC - CANOE Intense pregătiri

0 neobișnuită incertitudine"
(Urmare din pag. I)

ale lotului olimpicDupă cum se știe, la ultimele mari competiții internaționale noe (regatele „Snagov"’ haga"), care au reunit așilor pâdelei și pagaei pretendenți autorizați olimpice de la " Mexico, nostru de caiac dublu ■ Vernescu — Sciotnic. considerat mare favorit, au ratat d.e fiecare dată victoria. Faptul a fost primit cu nedumerire de unii specialiști, ca și de opinia noastră sportivă.Ieri. într-o discuție pe această temă, antrenorul emerit Radu Huțan a declarat unui redactor al ziarului : „Nu văd nici un motiv de panică în

de'caiac-ca- și „Copen- majorltatea din Europa, la medaliile echipajul

durarea internatului să nu tulbure 
procesul de electrificare. Părinții din 
sală s-au obligat ca nici un copil 
din Roșia să nu rămână neșcolarizat.

Mi-am .dat repede seama că astfel 
de 'întâlniri de lucru te duc în mie
zul problemelor comunei, cu impli
cațiile lor economice. sociale și etice. 
Fără nici un test, aceste probleme îți vin în întâmpinare. Astfel, din 
necazurile unei comune modeste pot 
ieși la iveală aspecte de , mai larg 
interes Să luăm un exemplu în i>- 
parență mărunt si oarecum comic.

ultimele rezultate obținute de Ver- nescu și Sciotnic. Antrenamentele decurg normal ; șansele lor Ia medalii rămîn aceleași. Să nu uităm că învingătorii lor recenți nu-s niște necunoscuți. și că la rîndul lor au fost învinși chiar de către Vernescu și Sciotnic.unele mici retușuri ; acesta este și scopul întîlnirilor de verificare — să putem observa ce mai avem de făcut. Seriozitatea în pregătire a lotului olimpic de caiac-canoe se menține aceeași. Sperăm șă nu dezmin- țim încrederea publicului nostru sportiv".

Desigur, sînt necesare

varășii care furnizează aceste mici 
globuri de sticlă a căror 
afectează tocmai gingașul 
recoltării ?

Satul este dotat cu un 
universal modern, iluminat 
și de altfel bine înzestrat cu o su
medenie de mărfuri. Tot Dumitru 
Codoban mai arăta că rîurile, re- 
vărsîndu-se. compromit terenuri 
fertile și că dacă îndiguirea lor 
este foarte costisitoare, ar trebui 
măcar niște excavatoare care să le 
adîncească albia în dreptul se-

LA ROȘIA,

„secetă" sezon al

magazin 
cu neon

COMUNĂ DE MUNTE
In comuna Roșia sînt numai cîteva’ 
becuri, incit alegătorul Dumitru Co- 
doban se întreba, cu umor, dacă ei 
și-au electrificat satul numai din 
mîndria de a avea... stâlpi împlântați 
pe ulițe. Vine insă' la rînd si partea 
serioasă. Sintem în sezonul strîngerii 
recoltelor, cad oloi abundente si ță
ranii se grăbesc. Ei lucrează si noap
tea pentru ca niti un bob să nu li 
se piardă Luna și stelele n-au cum 
să-i ajute. becuri nit sînt nici pe 
arie, nici pe uliti. nici în curți. Cade 
atunci întrebarea : ce au de zis to-

2E

ceea ce iarăși e posibil și se 
populară — zicea 
Herman — a fost 
ani în urmă. De 
mai funcționează, 
si această vropu- 
că acest lucru va

mănăturilor — 
s-a dovedit că 
va face O baie 
alegătorul Vasile 
aici înființată cu 
atunci însă ea nu 
iar eu îmi notez 
nere. cu nădejdea
înceta să mai constituie o problemă. 
Stă în puterea comitetului popular 
comunal să ducă la bun sfîrșit aceste 
treburi.

E de admirat conștiința cetăteneas 
că a acestor oameni a căror comună

și la preliminarii) o majoritate comodă de voturi pentru convenția care își va începe lucrările la 5 august.Calculele îi determină pe unii comentatori să afirme că „jocurile au fost făcute" încă cu mult înainte de convențiile naționale ale celor două partide, în cadrul cărora vor fi desemnați candidații oficiali Ia președinție. Potrivit aprecierilor exper- ților din cele două state majore electorale, Humphrey poate conta pe votul a peste 700 de delegați (în timp ce principalul său adversar, McCarthy, scontează deocamdată, oficial, numai pe 400), iar Nixon este sprijinit de 691 de delegați (de peste două ori mai mulți decît suporterii lui Rockefeller). „Trebuie să admitem — scrie ziarul „Christian Science Monitor" — că 1968 e anul unei atît de neobișnuite incertitudini incit nimic din ceea ce se spune sau se conchide astăzi nu va mai rămîne neapărat valabil în următoarele 48 de ore". în acest sens, unii observatori politici și, bineînțeles, contra- candidații la învestitură — din rîndu- rile cărora se detașează McCarthy, la democrați și Rockefeller, la republicani — refuză să considere lupta încheiată și nu exclud posibilitatea unor răsturnări dramatice de situații. Pe ce se bazează Pe fapte decurgînd americane, din starea mari părți a opinieiS.U.A., în rîndurile căreia „criza de încredere" în politica actualei administrații a sporit necontenit. După cum arată multi comentatori de presă. „America are de făcut fată, atît pe plan intern cit și extern, unor noi și deosebit de importante probleme, care fac obligatorie încrederea publicului în candidați și în sistemul poli-

aceste păreri ? din realitățile . de spirit a unei publice din

lumii". Aici, în văgău- 
se desfășoară o viată 

de pulsația vreinii

e la „capătul 
na munților, 
socială, plină 
noastre. Comuna are 74 de comu
niști. in afara celor care muncesc 
pe șantiere. Am cunoscut aici un 
președinte al consiliului popular »i 
un secretar al organizației de bază, 
inteligenți, ageri, bine orientați în 
toate problemele comunei — ei sînt 
Vasile Bocoi și Florian Tivea. La o 
întrebare simplă mi se răspundea 
chibzuit, cu detalii, plastic. Am aflat 
că, în afara celor cinci școli, comu
na are dispensar, casă de nașteri, 
farmacie, staționar de copii, cinema
tograf. De la 55 de procente, morta
litatea infantilă a ajuns la zero. A- 
cesta e un salt imens completat de 
creșterea natalității. Viitorul Roșiei se prevede limpede și prin faptul că 
foarte curînd comuna va avea din 
rîndurile ei muncitori, lucru hotă- 
rîtor pentru eonfiaiiratia ei socială și 
spirituală. Munții din jur sînt plini 
de bauxită (de la culoarea căreia 
comuna îsi trage numele) Șantierul 
exploatării se anronie cu nași mari. 
Așadar, aici 
punctele de 
românesc.

Cu aceste __ de la întâlnirea din Roșia. Din văile 
mirifice ale munților intram în de
presiunea Beiușului și anoi în Beiiis. 
în orășelul al cărui liceu împlinește 
toamna aceasta 140 de ani. Aici am 
învățat și de bună seamă că aici 
învață si multi copii din Roșia de 
astăzi. O localitate modestă, o așe
zare de munteni, animată de sensu
rile, unor prefaceri așezate sub a- 
ceeasi luminoasă cunună ca atîtea 
mii si mii de sate ieșite, cu toate 
energiile lor. în întâmpinarea viito
rului socialist.

va fi în curînd unul din 
plecare ale aluminiului

certitudini ne-am întors

tio... Or, .încrederea/‘.populațieL in sis- temul politic .â, fosfț"zdruncinată. și ea nu va fi restabilită ' prea curînd" („New York Times").Pe plan intern, problema segregației rasiale, readusă cu atîta acuitate în actualitate de neîntreruptele demonstrații ale populației de culoare și de asasinarea mișelească a liderului ei. Martin Luther King, problema desființării slums-urilor, a lichidării șomajului cronic și a criminalității din marile orașe își așteaptă de multă vreme soluționarea. Pe plan extern, politica perimată de intervenție în treburile interne altor state, care și-a sit cea mai flagrantă expresie în agresiunea împotriva poporului vietnamez — politică ce seamănă doliul în tot mai multe familii de peste ocean, accentuează izolarea S.U.A. pe arena internațională și sporește pericolele pentru cauza păcii în lume — și-a ridicat împotrivă pături dintre cele mai largi ale poporului american Ținînd seama de acest curent de opinie, McCarthy și-a pornit campania electorală criticînd cu severitate politica S.U.A., îndeosebi în legătură cu agresiunea în Vietnam. „Poporul — a declarat el într-o cu- vîntare ținută la Detroit — respinge acest război, care nu răspunde intereselor vitale ale S.U.A. Noi am plătit în acest război cU pierderea a mii de vieți omenești și a încrederii in interiorul țării. A sosit vremea să fim cinstiți cu noi înșine și să încetăm de a mai ucide".Multi americani, inclusiv comentatori politici, cu care am avut prilejul să stau de vorbă și-au exprimat convingerea că dacă McCarthy ar obține învestitura partidului democrat ar avea șanse mai mari de a obține voturile alegătorilor americani decît vicepreședintele Humphrey. Tocmai acestea se pare că sînt și premisele de la care pornește senatorul atunci cînd declară că va continua lupta pînă la capăt. De altfel. sondajele în rîndul opiniei publice (cu toată aproximația lor și în ciuda concluziilor contradictorii spre care au împins în ultima vreme) Indică un avans al lui McCarthy atît față de Humphrey cit și față de cei doi principali candidați republicani. Totuși, potrivit părerii observatorilor americani. în cazul în care republicanii (a căror convenție, începînd luni, va avea loc înaintea celei a rivalilor lor) îl vor desemna candidat pe Nixon și în cazul în care sondajele de opinie vor demonstra că Humphrey ar putea să-l întreacă în alegeri pe acesta, actualul vicepreședinte va obține în mod cert învestitura partidului său, chiar dacă va fi evident că McCarthy are șanse mult mai mari.In ce privește partidul republican, situația e similară : guvernatorul Rockefeller duce aceeași luptă a- cerbă pentru a demonstra că șansele lui de a deveni președinte sînt mai bune decît ale lui Nixon. Ca și în cazul lui McCarthy, sondajele (cu excepția ultimului) arată că el ss bucură de mai multă popularitate în rîndul alegătorilor decît Nixon. A- ceastă similitudine de situații, din care rezultă că cele două partide se pregătesc să acorde învestitura unor personalități cu mai putină popularitate decît rivalii lor, a determinat un viguros curent critic în rîndul membrilor partidelor respective, în ultima vreme cîștigă tot mai mult teren revendicările privind renunțarea la actualul sistem de desemnare a candidaților (în care un rol hotă- rîtor îl joacă manevrele de culise și traficul de influentă) în favoarea unui sistem simnlificat, care să asigure adoptarea deciziilor prin participarea directă a corpului electoral al celor două partide.1 Astfel stînd lucrurile, se conturea-

ale gă-

< ză toV mai pregnant^convingerea, !nK ■( rindul observatorilor 'politici din S.U.A., că destinele scrutinului prezidențial — ediția 1968 — vor depinde mai mult decît oricînd de... desemnarea vicepreședinților. Acest lucru l-au intuit și candidații pentru locul întii, pe tichetul electoral al partidului lor, care au început o a- devărată vînătoare pentru a-și asigura secunzi capabili șă le înlesnească victoria. Ținta cea mai asiduu urmărită de democrați a fost senatorul Edward Kennedy. Includerea lui pe lista acestui partid, în postul de vicepreședinte, ar fi schimbat radical raportul de. republicani, lor dinții, senatorului echivalent pentru Humphrey, cum afirmă un comentator, cu spulberarea unuia din cele mai frumoase vise. Ipoteza Edward Kennedy — vicepreședinte fiind înlăturată, se consideră că Hubert Humphrey se va găsi, în cazul în care va obține învestitura partidului democrat la Chicago, în fața unei alegeri dificile. Unii comentatori au emis părerea că el ar putea oferi vicepreședinția fie lui Sargent Shriver, cumnat al lui Edward Kennedy și ambasador al Washingtonului la Paris, fie actualului său rival, senatorul Eugene McCarthy. Dar opoziția față de politica vietnameză a administrației, intensificată mult după întrevederile de la Honolulu dintre președintele Johnson și șeful regimului saigonez, Thieu, exclude — cel puțin deocamdată — un acord din partea lui McCarthy de a figura pe aceeași listă cu Humphrey.După cum se consideră în S.U.A., dilema cea mai mare pentru Humphrey decurge din faptul că trebuie să lupte pentru înlăturarea „crizei de încredere" in rîndurile alegătorilor față de el însuși, să demonstreze că nu este de acord cu o politică pe care, în fapt, a apărat-o pațru ani ca vicepreședinte. îndeosebi nemulțumirea profundă a opiniei publice americane față de războiul dus în Vietnam se răsfrînge în mare măsură și asupra lui. Intuind acest fapt și întelegînd că el riscă să-i compromită șansele de succes, Humphrey încearcă să se distanțeze discret de Johnson, lăsînd să se înțeleagă că nu poate fi făcut răspunzător pentru... greșelile acestuia. într-una din recentele sale declarații el s-a pronunțat chiar pentru „încetarea focului în Vietnam" și a promis că, dacă va fi ales, prima sa sarcină ar fi „restabilirea păcii" în Vietnam. Totuși, el nu s-a desolidarizat pînă acum deschis de politica președintelui Johnson, evitînd adesea să abordeze aspectele spinoase și impopulare ale politicii acestuia. Este de așteptat ca asupra lui să fie exercitate. în continuare. presiuni puternice, atît din partea adversarilor cit și din partea consilierilor săi. în vederea definirii clare a platformei politice. Unii observatori consideră că Humphrey ar putea juca această carte numai după desemnarea sa oficială drept candidat. al partidului democrat, cînd se va putea considera dezlegat de angajamentul său de solidaritate fată de actualul președinte.Așadar, eforturile liderilor celor două partide și ale principalilor candidați sînt în prezent îndreptate spre definirea unui profil propriu.Oricum vor evolua lucrurile în viitoarele etape ale campaniei electorale, apreciază observatorii, cert este că marile probleme care confruntă S.U.A. nu vor putea fi abordate în mod eficient fără o substanțială schimbare realistă în actuala politică a Washingtonului.

forțe între democrați și evident în favoarea ce- Refuzul fără echivoc al de Massachusetts a fost



viața internațională
înfăptuirea dezarmării Comunicat comun cu privire 

la intîlnirea dintre membrii
Cuvintarea radiotelevizată

deziderat fundamental Biroului Politic al C. C a președintelui L. Svoboda

al popoarelor
INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE IN COMITETUL CELOR 18

al P. C. U. S. și ai Prezidiului 
C. C. al P. C. din Cehoslovacia

GENEVA 1 (Agerpres).'— Joi a avut loc o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezatrifare, cu care prilej au continuat dezbaterile generale asupra problemelor care figurează pe ordinea de zi.Luînd cuvîntul, șeful delegației Republicii Socialiste România, ambasadorul Nicolae Ecobescu, a spus printre altele :„Odată cu încheierea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, la a cărui negociere acest comitet a adus o contribuție substanțială, o primă etapă pe calea îngrădirii primejdiei diseminării forței distructive a atomului a fost parcursă.Dar acesta este doar un pas. Pașii următori trebuie să se identifice cu acea mișcare hotărîtoare care să conducă la eliberarea omenirii de spectrul pericolului nuclear. Este concluzia pe care au degajat-o îndelungatele negocieri asupra tratatului de neproliferare.Ca urmare a eforturilor stăruitoare depuse de un mare număr de state, între care și România, în Tratat au fost incluse mai multe clauze care consfințesc legătura existentă între acesta și alte măsuri de dezarmare ce se cer efectuate.Este un fapt că arsenalele nucleare deja constituite conțin arme cu o putere de distrugere atît de mare, încît chiar dacă numai o parte a ei ar fi declanșată ar anihila complet țări și popoare întregi. Umanitatea și fiecare națiune în parte nu se pot simți în siguranță atîta timp cît vor exista aceste mijloace terifiante de nimicire în masă, susceptibile de a fi folosite fie direct sau prin accident, fie ca instrument al politicii de presiune și amenințare.Este, pe de altă parte, o tristă realitate că, în loc să fie stăvilită, cursa înarmărilor dobîndește an de an proporții tot mai mari, ceea ce face ca însemnate resurse și energii atît de necesare realizării aspirațiilor nobile ale omului de progres și mai bine, să fie canalizate spre scopuri eminamente distructive.Climatul politic international, dezvoltarea cooperării pașnice dintre state sînt nemijlocit afectate de cursa înarmărilor — această sursă permanentă de încordare, suspiciune și conflicte.întreita cerință s păcii, securității și progresului general uman face, prin urmare, mai necesară ca ori- cînd, unirea eforturilor pentru înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a celei nucleare — deziderat fundamental al popoarelor. Trebuie, așadar, să se întreprindă de urgență măsuri atotcuprinzătoare de dezarmare, dacă vrem ca în lume să se săvîrșească acea mutație decisivă pe care am numi-o mutația păcii.Acestea sînt motivațiile esențiale ale poziției României care constă în susținerea fermă a măsurilor tinzînd la înfăptuirea dezarmării generale și, înainte de toate, a dezarmării nucleare. în acest scop, de prima importanță și urgență sînt, după părerea guvernului român, interzicerea folosirii armelor nucleare, încetarea experiențelor cu arma atomică, sistarea producției de armament nuclear, reducerea și, în ultimă instanță, eliminarea din arsenalele statelor a stocurilor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a lor la țintă. Crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii se integrează, de asemenea, ansamblului de acțiuni ce converg către aceăstă finalitate.

Delegația română se declară în favoarea unei examinări aprofundate în cadrul Comitetului nostru a propunerilor care vizează atingerea o- biectivelor menționate.In cadrul măsurilor colaterale, Comitetul nostru a primit in repetate rînduri propunerea desființării bazelor militare de pe teritorii străine — generatoare de tensiune și neliniște pe planeta noastră, cu e- fecte dăunătoare asupra relațiilor dintre .state. Nu este greu să ne imaginăm efectele pozitive ce s-ar produce dacă în locul lor ar exista baze de cercetări științifice, de pregătire a cadrelor, de asistență și cooperare tehnică, care să contribuie la propășirea economică și culturală a popoarelor.Militând continuu pentru scoaterea în afara legii a tuturor armelor de distrugere în masă, România se declară în favoarea consolidării protocolului de la Geneva din anul 1925 cu privire la interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice. Calea de urmat ne este indicată de rezoluția Adunării Generale cheamă toate statele strictețe principiile Protocolului, condamnă contrar țelurilor sale și statele să adere la el.Pătrunderea masivă a științei și tehnologiei moderne în viața națiunilor face posibilă extinderea puterii omului asupra unor domenii altă dată inaccesibile.Grandioasei întreprinderi, care este cucerirea spațiului extraat- mosferic, vin să i se alăture proiecte îndrăznețe privind pătrunderea tainelor mărilor și oceanelor.Imensele resurse ale teritoriilor submarine și promițătoarele perspective de valorificare a lor spre binele umanității îndreptățesc preocuparea comunității internaționale de a stabili un regim destinat să a- sigure utilizarea exclusiv pașnică a fundului mărilor și oceanelor situat în afara jurisdicției naționale. In consecință, este necesar să se adopte din timp măsuri care să prevină intruziunea factorului militar în a- cest mediu necontaminat încă. Este rațiunea pentru care delegația română se pronunță în favoarea interzicerii folosirii în scopuri militare a teritoriilor submarine din afara limitei jurisdicției naționale și încheierii unui instrument internațional corespunzător.Pe planul măsurilor regionale, menite să contribuie la consolidarea păcii și la promovarea cooperării între națiuni, România — ca țară europeană — acordă o importantă deosebită și manifestă preocupare constantă pentru realizarea securității europene, deziderat major al tuturor popoarelor continentului și în înfăptuirea căruia este interesată întreaga omenire.După cum este cunoscut, pentru a- tingerea acestui obiectiv au fost formulate numeroase propuneri și sugestii, care atestă atît importanța deosebită a problemei, cît și interesul crescînd pentru găsirea celor mai potrivite căi șl mijloace de a o soluționa.Premisa esențială care condiționează progresul cauzei securității europene o constituie așezarea relațiilor dintre toate statele continentului pe baze noi, sănătoase, ceea ce

impune ca o necesitate imperioasă respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele. De aici decurge că nimic nu poate justifica amestecul în treburile interne ale altor popoare, că fundamentarea raporturilor dintre state pe observarea și aplicarea cu strictețe a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neintervenției aa și
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la întîlnire 
Brejnev, se-consti- evitării destin- in res-
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tuie o condiție absolută conflictelor internaționale, derii și păcii în Europa ca tul lumii.Convinsă de faptul că unui sistem durabil de pace și securitate în Europa trebuie să fie rezultatul eforturilor concentrate ale tuturor națiunilor continentului, mari și mici, România își aduce propria sa contribuție la această operă, ac- ționînd cu hotărîre pentru dezvoltarea raporturilor interstatale pe toate planurile, ca factor esențial al promovării încrederii șl îmbunătățirii climatului politio european. Vorbitorul a subliniat că guvernul român s-a pronunțat și se pronunță pentru lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul altor state, desființarea blocurilor militare, retragerea tuturor trupelor străine în limitele frontierelor lor naționale, luarea unor măsuri eficiente pentru destinderea militară, micșorarea și înlăturarea pericolului nuclear tul european.

realizarea

Agențiile C.T.K. și TASS au 
transmis următorul comunicat 
In zilele de 29 iulie — 1 august 
1968, în localitatea cehoslovacă 
Gierna nad Tisou a avut loc în- 
tîlnirea dintre Biroul Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist 
Prezidiul 
Partidul ui 
slovacia.

Din partea P.C.U.S. 
au participat: L. I. 
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, K. T. Mazurov, 
A. 1. Pelșe, N. V. Podgbrnîi, M. A. 
Suslov, A N. Șelepih, P. E. Șeiest, 
G. 1. Vorohov, membri ai Biroului 
Politic al CC. al P.C.U.S.: P. N. 
Demicev, P. M Mașerov. membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. j K. F. Katușev, B. N. 
Ponomariov, secretari ai C.C. al 
P.C.U.S.

Din partea P.C.G. au participat: 
A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.G., F. Barbirek, V. Bilak, O. 
Cernik, D. Holder. F. Kriegel, 
J. Piller, E. Rigo, J. Smrkovsky, 
J. Spacek, O. Svestka, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C.; A. Ka- 
pek, .1. Lehart, 13. Simon, membri 
supleanți ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C.: M. Jakeș, președintele Co
misiei Centrale de Revizie și Con
trol.

Din partea cehoslovacă la întîl
nire a participat și L. Svoboda, 
președintele R. S. Cehoslovace.

La întîlnire a avut loc un larg 
și tovărășesc schimb de păreri în 
probleme care interesează ambele 
părți. Pârticipanții la întîlnire au 
l'ăcut un amănunțit schimb de in
formații asupra situației din țările 
lor.

Intîlnirea dintre Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. și Prezidiul C.C. 
al P.C.C. s-a desfășurat într-o at
mosferă deschisă, de deplină since
ritate și înțelegere reciprocă și a 
avut drept scop căutarea căilor de 
continuă dezvoltare și întărire a 
tradiționalelor relații de prietenie 
dintre partidele și popoarele Uniu
nii Sovietice și Cehoslovaciei, ba
zate pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații au hotărît, de comun a- 
cord, să adreseze comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din Bulgaria, Republi
ca Democrată Germană, Polonia și 
Ungaria propunerea de a se orga
niza o întîlnire tovărășească multi
laterală. Partidele frățești mențio
nate au acceptat această propunere. 
Intîlnirea reprezentanților P.C.B., 
P.C.C., P.S.U.G., P.M.U.P., P.M.S.U. 
și P.C.U.S. va avea loc la 3 august 
a.c. la Bratislava.

FRAGA 1 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. transmite că Ludvik 
Svoboda, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, .a., lugt eu- 
vîntul joi scare la posturile, cjt’ r?.“ 
dio și televiziune cehoslovace, 
pentru a-i informa pe cetățenii ce- 
hoslovaci despre rezultatele 'con
vorbirilor dintre Prezidiul C.C. al 
P.C.C. și Biroul Politic al C.C, al 
P.C.U.S. care s-au ..încheiat joi. la 
Cierna nad. Tisou. Președintele 
Svoboda a apreciat că rezultatele 
convorbirilor „aduc liniștea nece
sară pentru realizarea programului 
nostru socialist".

Președintele a declarat că în 
cursul convorbirilor delegația ce-

Ședința guvernului 
cehoslovac

PRAGA 1 (Agerpres), — Guver
nul cehoslovac s-a întrunit joi di
mineața într-o ședință, prezidată de 
Gustav Husak, vicepreședinte al 
guvernului. In cadrul ședinței au 
fost discutate o serie de „probleme 
cu caracter economic, între care 
proiectul directivelor economice 
pentru anul 1969, proiectul direc
tivelor economice, pentru dezvolta
rea Slovaciei, proiectul de buget pe 
anul 1969, precum și un proiect de 
rezoluție privind principalele pro
bleme ale condițiilor de muncă și 
de trai ale tineretului.

hosloyacă nu s-a abătut de la 
principiile politicii sale interne și 
externe stabilite la plenara din ia
nuarie a C.C. al P.C.C., principii 
pe care conducerea de partid și de 
stat dorește să le înfăptuiască in 
mod consecvent. După cum a in
format președintele Svoboda, par
tea sovietică a manifestat înțele
gere -față de aceste principii, spri
jină programul de acțiune al P.C. 
din Cehoslovacia și declarația-pro- 
gram a guvernului.

. După ce s-a referit la relațiile 
dintre țările socialiste și unele pro
bleme legate de participarea Ceho
slovaciei la Tratatul de la Varșovia 
și la C.A.E.R., președintele Svo
boda i-a avertizat pe toți cei ,care 
ar dori-să facă abuz de calea pe 
care a pășit Cehoslovacia după ia
nuarie și să o folosească împotriva 
socialismului în Cehoslovacia și 
împotriva alianței cu Uniunea So
vietică, relevînd că aceștia „vor 
rămâne izolați și nu vor găsi spri
jin din partea poporului".

„Intr-o lume scindată, noi singuri 
nu am putea face nimic" — a spus 
președintele Svoboda.

Noul guvern al Irakului
BAGDAD 1 (Agerpres). — La Bagdad a fost anunțată miercuri seara componența noului guvern irakian, format după demiterea de către președintele Al-Bakr a fostului premier, Abdel Razzak Al-Nayef, și a fostului ministru al apărării, Abdel Rahman Al-Daoud. Aceștia au fost acuzați, după cum se știe, de a fi încercat sâ se opună măsurilor cu caracter revoluționar preconizate după lovitura de stat de la 17 iulie. Noul cabinet este alcătuit din 26 de membri, dintre care ii au făcut parte și din vechiul gu-

vern, dizolvat marți. Funcția de prim- ministru a fost preluată, așa cum s-a anunțat, de președintele țării, generalul Ahmed Hassan Al-Bakr. In celelalte funcții importante au fost numiți generalul locotenent Hardan Al-Takriti— prim-ministru adjunct și ministru al apărării, generalul locotenent Saleh Mahdi Ammash — prim-ministru adjunct și ministru al afacerilor interne, Abdel Karhn Sheikhly — ministru al afacerilor externe, Amin Abdel Karim— ministru al finanțelor ele.

pe continen- Așa cum declara recent președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, „...securitatea europeană, crearea relațiilor pe baza respectului independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne nu sînt compatibile cu existenta de baze străine și trupe străine pe teritoriul altor state, de blocuri militare. Trebuie să acționăm în direcția lichidării reziduurilor războiului rece cu toată fermitatea și hotărîrea".Evoluția evenimentelor reliefează cu pregnantă că realizarea securității europene reclamă înlăturarea pas cu pas a surselor de încordare șl a situațiilor anacronice care împiedică desfășurarea nestînjenită ă colaborării. discutarea eficientă si rodnică a problemelor în suspensie, identificarea și fructificarea cu grijă a oricărei posibilități de întărire a înțelegerii si de apropiere între popoare. Considerăm, de aceea, că tuturor statelor europene le revine datoria de a acționa de o asemenea manieră. încît procesul destinderii să nu fie frînat, ci, dimpotrivă, încurajat și amplificat prin toate mijloacele, astfel ca popoarele Europei să-si poată valorifica potențialul lor creator, fără teama că munca lor pașnică va fi zădărnicită de conflicte și războaie.Este neîndoielnic pe calea înfăptuirii pene s-ar răsfrînge ansamblului situației internaționale, ar facilita soluționarea și a altor probleme care preocupă astăzi omenirea. inclusiv dezarmarea, ar contribui la cauza păcii si securității generale.în încheiere, ambasadorul Nicolae Ecobescu a expus poziția delegației române cu privire la programul de lucru al Comitetului celor 18 state, subliniind necesitatea intensificării lucrărilor, sporirea eficacității negocierilor pentru a răspunde „speranțelor ne care si le pun popoarele în realizarea fără întîrziere a unor a- corduri de dezarmare".în continuare, a vorbit șeful delegației U.R.S.S., A. Roscin, care s-a referit la modul în care diverse delegații au primit si comentat memorandumul guvernului sovietic din 1 iulie. El a propus să se studieze posibilitatea pregătirii unui acord internațional privind interzicerea folosirii armelor nucleare precum si a unui tratat de interzicere a exne- riențelor nucleare subterane. A. Bos- cin s-a declarat în favoarea examinării unor măsuri colaterale de dezarmare nucleară.

că orice progres securității euro- favorabil asupra

agențiile de presă
Prelungirea mandatului Iul Gunnar Jarring. Ziarul „Al Ahram" informează că secretarul general al O.N.U., U Thant, a prelungit mandatul trimisului său special în Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring, pîhă la sfîrșitul lunii noiembrie. După cum s-a anunțat, Gunnar Jarring va reîncepe în curînd turneul în capitalele țărilor din Orientul Mijlociu în vederea găsirii unei soluții pașnice a crizei din această regiune.
Recent a avut loc Congresul Frontului de Eliberare din

Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), partid care conduce lupta poporului din Mozambic împotriva colonialiștilor portughezi. Congresul, care a teritoriul mozambican în regiunile eliberate, l-a reales pe Eduardo funcția de președinte al F.R.E.L.I.M.O. avut ioc pe Mondlane în

transmit:

Cea de-a 59-a sesiune 
extraordinară a parlamentu
lui japonez, care va dura 10 zile, s-a deschis ieri la Tokio. Deputății partidelor de opoziție intenționează să acorde o atenție deosebită, la actuala sesiune, examinării problemelor legate de retrocedarea Insulei Okinawa și prelungirea tratatului de securitate japono-american.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a desemnat pe di
plomatul suedez Nils Gussing 
ca reprezentant special al său 
în Nigeria pentru coordonarea acțiunilor internaționale de ajutorare a victimelor războiului din această țară.

Guvernul francez a hotărît 
Introducerea publicității co
merciale la televiziune începând cn data de 7 octombrie. Hotărirea reprezintă punctul final al unor lungi dezbateri purtate în cadrul ședințelor Consiliului de Miniștri și ale Adunării Naționale Franceze.

Ciocnire între poliția chilia
na și țărani. Poliția chiliana a făcut uz de gazo lacrimogene în timpul unei ciocniri cu țăranii din provincia Aconcagua, care au ocupat terenuri a- gricole din apropiere de San Miguel. Țăranii au cerut înfăptuirea unei reforme agrare. In timpul ciocnirilor au fost rănite 15 persoane, iar alta 70 a- restate.

WASHINGTON 0 CONFERINȚA DE PRESA

Râul Denktash, Camerei comunitare a turci, a sosit joi dimineață la Ankara venind de la Nicosia. Liderul cipriot, care a reprezentat comunitatea turcă din insulă la tratativele cu reprezentanții comunității grecești, va avea la Ankara consultări cu membri ai guvernului Turciei.

președintele ciprioților

Situația din Yemenul de sud. i,Forțele contrarevoluționare sînt în prezent izolate și asediate în apropiere de Es Said-', a declarat miercuri ambasadorul Republicii Populare a Yemenului de sud la Cairo, Mohammed Hadi Awad, în cadrul unei conferințe de presă. El a afirmat că rebeliunea a fost zdrobită în cea mai mare parte a zonelor unde au izbucnit lupțe în urrnă cu aproape o săptă- mînă.
O delegație ministerială 

marocană a plecat joi spre 
Paris, unde va avea convorbiri cu membri ai guvernului francez în legătură ca probleme economice inte- resînd cele două țări. Agenția France I’resse menționează că este prima vizită pe care o delegație oficială marocană o întreprinde la Paris după răceala intervenită în relațiile franco- marocane ca urmare a „afacerii Ben Barka“, survenite cu 2 ani și jumătate în urmă.

COSTA RICA

La Bagdad au fost adoptate mâsuri de securitate excepționale. în jurul 
palatului prezidențial, al clădirilor radiodifuziunii și ministerului apără
rii au fost postate unități de blindate. în fotografi* i Bagdadul în aceste 

zile

NEPREVĂZUTĂ Șl SUBSTRATUL ElWASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele Johnson a ținut miercuri o conferință de presă neprevăzută, care a luat prin surprindere pe ziariștii acreditați la Washington. Majoritatea comentatorilor politici din capitala americană sînt de părere că organizarea acestei conferințe de presă a avut drept scop să anunțe o „înăsprire" a poziției S.U.A. față de conflictul din Vietnam. De altfel, însuși președintele a lăsat să se întrevadă că Administrația sa își va dubla eforturile pentru a contracara ofensiva patrioților sud-vietnamezi împotriva trupelor americane de intervenție. El a lăsat să se înțeleagă că bombardamentele americane între paralela 17 și 20 vor continua în ciuda cererilor legitime ale delegației nord-vietnameze la convorbirile de la Paris de a se ordona încetarea lor. Johnson a repetat, de altfel, poziția cunoscută a delegației americane la aceste tratative în care se vorbește despre așa-zisa „reciprocitate" în dezescaladarea războiului din Vietnam.Trecînd la problema limitării și reducerii armamentelor nucleare, șeful executivului american a declarat că S.U.A. și U.R.S.S. se vor pune de acord într-un viitor relativ apro-

piat asupra datei și locului tratativelor dintre cele două țări în această problemă.în încheiere, președintele a criticat hotărîrea firmei „United States Steel Corp." de a spori prețurile la diferite produse de oțel, calificînd aceasta ca o acțiune „iresponsabilă". El a precizat că hotărîrea companiei periclitează eforturile Administrației de a contracara tendințele inflaționiste din economia americană și și-a exprimat speranța că celelalte companii „nu vor urma exemplul lui „U. S. Steel Corp.".
★

SAIGON 1 (Agerpres). — Coman
damentul militar american de la Saigon 
a anun|at că miercuri a sosit din Sta
tele Unite la baza de la Da Nang un 
nou lot de 4 000 de infanteriști

O dată cu sosirea noilor contingente, 
numărul total al trupelor americane care 
participă la războiul de agresiune dus 
de S.U.A. împotriva poporului vietna
mez se ridică în prezent la 541 000 de 
oameni, în afară de cei 35 000 de mi
litari americani care aparfin flotei a 
7-a a S.U.A., dislocată în această re
giune.

de urgență
Guvernul Republicii Costa 

Rica a decretat trei zile de 
doliu național în memoria vic
timelor erupției vulcanului 
Arenal al căror număr se ri
dică, potrivit cifrelor provi
zorii, la 78 de morți și peste 
100 de răniți. Guvernul a or
donat, de asemenea, instituirea 
stării de urgență pe tot terito
riul țării. Vulcanul Arenal, 
care a erupt luni pentru pri
ma oară de cînd Columb a 
descoperit America, continuă 
să arunce la mare înălțime 
pietre și o cantitate uriașă de 
lavă. Savanții credeau că cra
terul vulcanului, situat pe 
muntele Arenal la o altitudine 
de 1 550 metri, este stins, dar 
luni el a aruncat pietre la pes
te 9 000 de metri. Noi erup
ții extrem de violente s-au 
produs miercuri cînd cenușa 
incandescentă a fost aruncată 
la peste 13 000 metri.

La Erlangen (R.F.G.) s-a desfășurat între 27 iulie și 1 august a.c. cea de-a 17-a ediție a Festivalului internațional al teatrului studențesc. Din România a participat o echipă de teatru reprezentând centrul universitar Buctirești. Spectacolul prezentat de studenții români s-a bucurat de un deosebit succes.
Conflict de muncă prelungii 

în Canada. Judecătorul federal Rene Lippc, care mediază în negocierile dintre guvern și sindicatul lucrătorilor de la serviciile poștale din Canada, aflați în grevă de două săptămâni, a declarat că acestea au intrat într-un impas. In legătură cu acest conflict de muncă, miercuri seara s-a întrunit la Ottawa cabinetul de miniștri. Primul ministru, Pierre Elliott Trudeau, a declarat că guvernul nu a luat încă nici o hotărîre în această problemă.
Un număr de 123 de per

soane au murit în ultimul an 
la spitalul din Nagasaki, victime ale bombardamentului atomic. La spitalele din Nagasaki și Hiroshima, destinate special pentru tratarea victimelor bombardamentului atomic american, se află internate 800 de persoane.

Deținuți! politici din închi
sorile venezueiene au decla
rat o grevă a foamei în semn de solidaritate ou deținuții din închisoarea de pe insula Tacârigua. Mulți dintre aceștia au fost întemnițați fără să fi fost în prealabil judecați. Ei cer desființarea acestui „lagăr al rnorții". Adunările legislative ale statelor Carabobo, Aragua și Zu- lia au sprijinit cererea privind lichidarea închisorii de pe insula Taca- rigua.

O delegație a P.C. din Ja
ponia condusă de Satomi Haka- mada, membru al Prezidiului și al Secretariatului Comitetului Central, a sosit joi la Moscova, la invitația C.C. al P.C.U.S.

Constituirea Comitetului 
Consiliului de Securitate în
sărcinat cu supravegherea 
sancțiunilor economice impu
se Rhodesiei a fost anunțată miercuri seara de Twfik Bouattoura (Algeria), președintele Consiliului de Securitate al O.N.U. Comitetul’ este compus din reprezentanții Algeriei, Paraguayului, Statelor Unite, Angliei, Franței, Uniunii Sovietice și Indiei.

Intrarea in vigoare 
a noilor prețuri 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 1 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că de la 1 august 
a.c. în R. S. Cehoslovacă au intrat 
în vigoare noile prețuri de vînzare 
cu amănuntul la unele categorii de 
mărfuri. In conformitate cu princi
piul economic adoptat, după care 
prețurile . trebuie să corespundă 
cheltuielilor, arată agenția C.T.K., 
de la această dată au fost majorate 
prețurile la acele categorii de 
mărfuri al căror preț cu amănuntul 
era mai mic decît prețul cu ridi
cata, iar diferența era compensată 
din bugetul statului. De asemenea, 
de ja aceeași dată au fost reduse 
prețurile cu: amănuntul la un nu
măr de produse.

CANALUL DE SUEZ

Deblocarea unor nave
LONDRA 1 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului 
societății Lloyds, El Hefanui. con
silier juridic al Administrației Ca
nalului de Suez, a declarat că 14 
nave blocate în această cale mari
timă vor fi deblocate în cîteva zile. 
„Sîntem toți de acord de a elibera 
navele prin toate mijloacele posi
bile, cu condiția să nu fie trase 
focuri de arme, a spus el. Dar vom 
limita operațiunea la cele 14 nave 
care se găsesc în marele lac Amer. 
Redeschiderea Canalului de Suez 
nu 8-a pus în cursul discuțiilor 
actuale deoarece ea este o proble
mă politică".

El Hefanui se află la Londra 
pentru a discuta cu forurile intere
sate problemele tehnice pe care le 
ridică deblocarea navelor din Ca
nalul de Suez.

Incidente în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager

pres), — O nouă demonstrație a stu
denților mexicani a avut loc 
miercuri seara în Piața Constitu
ției din capitala țării. La această 
demonstrație au participat aproxi
mativ 25 000 de studenți și profe
sori din capitală și din provincie, 
împotriva manifestanților au inter
venit unități ale armatei mexicane 
care au ocupat Școala politehnică 
preparatoare și Universitatea națio
nală.

Ultimele șase zile au marcat ® 
accentuare a tensiunii atît în ca
pitala Mexicului cît și în unele 
orașe de provincie.

in Bolivia crește tensiunea
LA PAZ 1 (Agerpres). — 

Miercuri seara, președintele Boli- 
viei, Rene Barrientos, a rostit un 
discurs în care s-a referit la situa
ția politică din țară, caracterizată 
de observatorii politici drept „foar
te explozivă". Președintele Bar
rientos a cerut populației rurale 
„să se înarmeze, și să fie pregătită 
de a se înrola în armată" periti-u a 
face față unei „iminente" lovituri 
de stat. Discursul, considerat drept 
cel mai violent rostit vreodată de 
generalul Barrientos de la venirea

sa la putere, a suscitat o anumită 
neliniște în cercurile politice. In 
ultimele. zile în capitala țării au 
circulat zvonuri, potrivit cărora 
președintele Barrientos ar inten
ționa să dizolve parlamentul și să 
instaureze o dictatură militară. Cu 
puțin înainte ca Barrientos să-și fi 
început discursul, cîteva sute de 
studenți și muncitori au organizat 
miercuri seara în centrul capitalei 
boliviene o demonstrație. Garda 
națională a intervenit efectuînd 
numeroase arestări.
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