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NICOLAE CEAUSESCU

Cuvîntare la sărbătorirea Zilei mi

nerului și a centenarului industrieiv Trăsătura caracteristică a perioadei care a trecut din acest an în domeniul activității economice o constituie consolidarea, în continuare, a bazei tehnice-materiale a economiei naționale, creșterea în ritm susținut a producției industriale. Rezultatele consemnate reflectă, în același timp, condițiile calitativ superioare în care se desfășoară treaga activitate economică, diții izvorîte din aplicarea în- con- în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. privind ridicarea pe trepte superioare a nivelului eficienței economice. Această dezvoltare complexă, cantitativă, calitativă și financiară a permis sporirea necontenită a acumulărilor care, la rîndul lor, stau la baza și stimulează reproducția socialistă lărgită. Interpretând rezultatele primului semestru prin prisma ridicării continue a eficienței economice, se. desprinde elementul calitativ nou ■ în activitatea majorității întreprinderilor și anume finalitatea economico-financiară a carturilor tehnice, materiale și yjne angajate în lupta pentru îndeplinirea prevederilor planului de stat. Este concludent din acest punct de vedere faptul că planul produc- ției-marfă vîndută și încasată — acea producție acceptată de beneficiari, intrată în circuitul economic și care asigură formarea beneficiilor — a fost realizat în industrie în proporție de 102,4 la sută.Demnă de remarcat este corelația care rezultă din compararea proporției amintite de îndeplinire a planului producției-marfă vîndută și încasată și cea de realizare a planului la producția globală industrială. Prima a fost de 102,4 la sută, iar a doua— de 102,5 la sută. Apropierea sensibilă a acestor proporții se materializează net în realizarea veniturilor bugetului de stat, subliniind o altă trăsătură pozitivă a activității întreprinderilor industriale. Este vorba de faptul că în măsură covîrșitoa- re producția fabricată a avut desfacerea asigurată, ceea ce înseamnă că a corespuns necesităților economiei naționale și în circuitul valorificării ei și-a dovedit utilitatea socială. Aceste corelații și corespondențe nu puteau să nu înrîurească favorabil realizarea veniturilor bugetului de stat pe primul semestru. Intr-adevăr, ele au fost realizate în proporție de 103,7 la sută, depășind cu cîteva miliarde lei prevederile planului. Amploarea acumulărilor bănești suplimentare obținute de întreprinderile și organizațiile economice — prin îndeplinirea și depășirea sarcinilor la producția globală și producția-marfă vîndută și încasată, a celor privitoare la reducerea cheltuielilor de producție și de circulație— eăte dovedită de ritmul creșterii beneficiului, ritm ce a însemnat 29,6 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.Ce alte premise au asigurat un asemenea ritm viguros și înalt de creștere a beneficiului ? Izvorul lor se află în acțiunea declanșată de partid privind organizarea științifică a producției și a muncii, rentabilizarea întreprinderilor și produselor și confirmă o dată în plus realismul sarcinii trasate de Conferința Națională, de plenara din iunie a.c. a C.C. al P.C.R. de a lichida în cel mai scurt timp anomalia pierderilor planificate. Aproape toate ministerele și organele centrale au îndeplinit nivelul beneficiilor planificate, urmărind deci în practică realizarea unei strînse interdependențe pe planul eficienței între fondurile cheltuite și acumulările obținute. Pe ansamblu, la multe ministere, s-au înregistrat însemnate depășiri ale beneficiilor planificate, probă certă a creșterii gradului de rentabilitate a producției și activității întreprinde-

rilor subordonate. Ne oprim la Ministerul Industriei Chimice, unde, prin depășirea planului de producție cu peste 4 la sută și printr-o acțiune intensă de rentabilizare, de organizare științifică a producției și a muncii, beneficiile planificate au fost superioare cu circa 16 la sută față de prevederi, iar cheltuielile la 1000 lei producție-marfă s-au micșorat, în medie, cu 12 lei. Realizările pe ansamblul acestui minister puteau fi și mai bune în domeniul beneficiului dacă unele întreprinderi nu lucrau încă cu dotații de stat și nu aveau unele sortimente nerentabile. în această situație dificilă s-au aflat 4 combinate, bine utilate și moderne, care au continuat să lucreze cu pierderi mari de la un an la altul, în pofida planurilor de măsuri elaborate pentru înlăturarea acestora. Oare forurile de resort din acest minister nu au identificat acel remediu, acele soluții bine gîndite care să permită tuturor unităților - să realizeze acumulările bănești programate, să înlăture cauzele mai provoacăîntrebarea ministere — Forestiere șiConstrucțiilor, deoarece unele din întreprinderile tutelate de ele nici pe departe nu au lichidat pierderile planificate. De pildă, la tore unele unități au dotațiilor prevăzute statului, iar altele, în ze beneficii au avutgretabil este că unitățile care mai

care risipă și ineficientă ? se adresează și altor Ministerul Economiei Ministerul Industriei
ambele minis- depășit nivelul de la bugetul loc să realize- pierderi. Re-

lucrează cu pierderi planificate trag în jos rezultatele celorlalte, trăiesc pe spinarea lor, nu sînt capabile ca la unele sortimente să recupereze cheltuielile de producție și în cele din urmă nu contribuie cu nimic la amplificarea beneficiilor cuvenite bugetului statului. în lunile care urmează este imperios necesar să se asigure îndeplinirea sarcinii stabilite de conducerea partidului ca pînă la sfîrșitul anului să se înlăture pierderile planificate — această stare de lucruri economică anormală. Și aceasta, pe baza analizei temeinice în toate ministerele și întreprinderile a rezultatelor obținute în domeniul rentabilizării activității economice, a măsurilor concrete pentru creșterea eficienței fiecărei unități productive și fiecărui produs, a productivității muncii și reducerea, în continuare, a prețului de cost.Realizarea în condiții mai bune a sarcinilor economice și financiare în primul semestru, a beneficiului și acumulărilor bănești planificate, poartă și amprenta modului în care s-au îndeplinit prevederile programului de investiții pe acest an. Ca urmare a sprijinului și îndrumării permanente acordate de către partid, ministerele și întreprinderile s-au preocupat îndeaproape de activizarea șantierelor încă din primele lunț ale acestui an și, au obținut rezultate

carbonifere din Valea Jiului
(Broșura a fost editată într-un tiraj de masă)

Cunoșteam Valea Jiu
lui de mai bine de un 
deceniu. Am făcut par
te din colectivul care, 
între 1954—59, a redac
tat monografia acestei 
pitorești și originale 
așezări de la poalele 
Retezatului, Parîngului 
și Vîlcanului, vestită 
veacuri de-a rîndul 
prin frumusețea con
strucțiilor de lemn de 
brad a gospodarilor ei 
„cu ocol întărit", ade.- 
vărate cetățui-fortă- 
rețe de păstori, bari
cadate împotriva fiare
lor libere și mândre 
ce-o cutreieră, și printr-o artă populară den
să în - semnificații, tra
duse în simboluri sta
bile, de o mare conci- 
ziune pictografică și de 
un mare rafinament or
namental și cromatic. 
Am bătut cu piciorul 
plaiurile ei, de la stî- 
nile de pe Buta Mare, 
printre instalațiile de 
ars mangal, aceleași ca 
pe vremea romanilor, 
din jurul Cîmpului-lui- 
Neag. Este în Valea-de- 
Brazi a Uricanilor o 
casă unde am visat să 
pot cîndva trăi, împăcat 
cit pămîntul și cu ce
rul, măcar timpul din 
urmă al vieții. Știu 
cum s-au preschimbat 
din păstori în mineri 
oamenii din Valea Jiu
lui, „momîrlanii", cum 
își zic singuri, pre-
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înțr-o lume în care cantitatea de cunoștințe se dublează în aproximativ 15—20 de ani, într-un univers dinamic care ne a- trage atenția aproape zilnic prin evenimente politice, sociale și culturale, prin descoperiri științifice și impresionante realizări tehnice, vîrsta tinereții are la dispoziție una din „vitaminele" ei principale : noutatea. Prin intermediul radioului și televiziunii, al presei și cinematografului, adolescenții și tinerii sorb cu aviditate aceste noutăți, acumulează date și informații din diverse domenii, își sporesc cunoștințele despre epoca în care trăiesc, îmbogățindu-și astfel personalitatea. Dar. folosind un limbaj plastic, toate aceste cunoștințe pot fi comparate cu niște cărămizi. Pilonii, armătura de rezistență a personalității sînt, însă, ideile.Veritabil edificiu uman, personalitatea se structurează în jurul unor convingeri și atitudini, crește și se dezvoltă pe axa unor idei fundamentale, însușite, în liniile lor esențiale, în perioada adolescenței și tinereții. Este vîrsta marilor întrebări despre sensurile existentei și ale istoriei, despre sensurile dezvoltării sociale și individuale, despre rostul fiecăruia în amplul efort colectiv, despre dragoste, despre morală, despre artă. Cum poate fi satisfăcută o asemenea sete de idei dacă nu prin atragerea tinerilor la o viață de idei, prin crearea unui climat favorabil discuțiilor, dezbaterii de o- pinii.Pornind de la aceste premise am întreprins o an
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în consecință, mai bune în
BITULEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

chetă în. rândurile elevilor și studenților aflați într-o tabără de vacanță. Ne așteptam ca atmosfera estivală, marcată, evident, de preocupări distractive, să nu fie tocmai propice unei discuții de idei. Dimpotrivă.La întrebarea: „Ce ați reținut ca esențial în activitatea din acest an a organizației U.T.C. ?“ — răs-

■I

Lectura mai multor scrisori adresate redacției de cele mai diferite categorii de cetățeni relevă fapte care stîrnesc indignarea. Despre ce scrisori este vorba ? Ni se semnalează lipsa de promptitudine, nepăsarea și indolența de care dau dovadă funcționarii unor întreprinderi și instituții de interes public fată de cererile legitime ale cetățenilor. Iată una din aceste situații.Smaranda Ismail din Craiova ne scrie : „încă din iulie anul trecut am trimis o cerere spitalului de stat dip comuna Cujmir, județul Mehedinți. Solicitam o adeverință din care să reiasă că soțul meu lucrase la acel spital. Nici după șapte luni n-am primit răspuns. în februarie 1968, m-am adresat Sfatului popular al fostei regiuni Oltenia, cu rugămintea de a mă sprijini în această problemă. Dar din nou tăcere — nici un răspuns. A trecut un an de la prima cerere și încă n-am intrat în posesia adeverinței necesare pentru obținerea drepturilor de urmaș, pe’ care statul mi le a- cordă. Mă întreb îngrijorată ■: voi mai obține oare vreodată acest act?"Redacția a trimis scrisoarea forului competent: Direcția sanitară a județului Mehedinți. Și ceea ce nu s-a rezolvat în 12 luni, s-a rezolvat în cîteva zile. După cum am fost informați, adeverința respectivă a fost trimisă petiționarei... Atît a crezut de cuviință direcția sanitară să scrie redacției: că după... 12 luni (și după intervenția noastră n.n.) funcționarii de la această instituție și-au făcut „datoria". Nu se suflă nici măcar un cuvințel despre cauzele întîrzierii. La

Aceste locuri le-am 
văzut duminica trecu
tă din nou. Le-am vă
zut aceleași; dar cît de 
altfel, totuși! Invitat să 
iau parte la vizita con
ducerii de partid și de 
stat în Valea Jiului, cu 
prilejul sărbătoririi a 
100 de ani de la înce
perea exploatărilor mi
niere în acest bazin 
carbonifer, am străbă
tut o porțiune bună din 
lungul Văii.

Am văzut în viața 
mea multe manifestații. 
N-am avut însă nici
odată ca duminica tre
cută, cînd am participat 
la sărbătoarea Zilei mi
nerului pe Valea Jiului 
transilvan, senzația atît 
de netă a perfectei 
sudări sufletești a ma
selor cu cei aleși să le 
poarte pașii spre victo
rii. Mai înainte de a fi 
apucat să debarcăm din 
trenul special, peroa
nele gărilor ne-au adus 
ecourile bucuriei cu 
care minerii Văii Jiu
lui își primeau oaspeții 
de seamă, veniți să 
cinstească memoria ce
lor căzuți și să-i salute 
pe urmașii lor vrednici, 
constructorii de azi ai 
așezămintelor industria
le și sociale. Pe tot 
parcursul, pînă la gu
rile minei Lupeni, în 
fața căreia era instala
tă tribuna, mulțimea se 
masase pe două fron
turi, și ploaia de flori 
ce însoțea uralele era 
un semn de căldura 
inimilor emoționate cu 
care-și întîmpinau mi
nerii și copiii lor pe 
cei dragi. Am văzut fe
țele celor din fața 
bunei, mii și mii 
oameni, etajați pe 
dealul, pe tristul 
altădată 
veneau 
accidentați în subteran, 
să-și afle cu o clipă 
mai devreme tragedia... 
Acum, dealul strălucea 
ca o grădină, vara, sub 
soare. Căci a ieșit, ca 
prin farmec, și soarele, 
după ce un timp burni
țase, și a ieșit tocmai 
în clipa cînd lua cu- 
vîntul secretarul gene
ral al Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Cină reprezentantul 
conducerii județului a 
anunțat că-i dă cuvîn- 
tul, după al atîtor mi-

schimbînd în apelativ 
de fală o poreclă dată 
de Jienii de pe celălalt 
versant al munților, de 
Gorjeni. Ținutul acesta, 
cu cărări șerpuite de 
munte peste care 
veacuri în șir, cît au 
fost despărțiți românii, 
în imperiile ce-i asu
preau, turmele au făcut 
legătura între Nordul 
și Sudul Carpaților, 
între ardeleni și cei 
din Muntenia (și Banat, 
căci cită vreme a fost 
și el sub turci granița 
era, la Retezat, întrei
tă), este astăzi un fac
tor activ în viața so
cială, economică și cul
turală a României so
cialiste. Atîtea pagini 
de dramatică luptă 
pentru dreptate socială 
și libertate a cunoscut 
Valea Jiului, de 100 de 
ani încoace, de cînd 
s-au deschis, la Lonea, 
Lupeni, Petrila, Petro- 
șeni, Livezeni și în alte 
centre, exploatările mi
niere, incit epopeea ei 
s-ar putea scrie pe tot 
atîta suprafață de hîrtie 
cît pămîntul ținutului 
întreg, adăpat în îm
prejurări tragice ca a- 
celea din 1929 cu sîn- 
gele eroic al muncito
rimii exploatate, și as- 
cunzînd în adîncul lui 
fosforul oaselor celor 
roși în 
rie, de 
vire.

Am 
acesta 
parcă 
tălpi ] 
mile ( 
păți 
sînt 
acțiune. Ele alimentea
ză azi entuziasmul 
construcției și al mun
cii în bazinul carboni
fer al Văii Jiului, re- 
perabil, pe hartă și di
rect prin văz, datori
tă monumentalei pre
zențe a noilor orașe 
industriale ce se țin 
salbă, de la Petroșeni 
pe Jii în sus. Cunosc 
oamenii de aici și firea 
lor: români, unguri, 
germani și alte națio
nalități s-au înfrățit în 
marile încercări ale 
luptei cu roca și cu 
subteranul.

viață de mize- 
silicoză și isto-

tri- 
de 
tot 
de 

deal pe care 
familiile celor

bătut pămîntul cu piciorul și 
i-am simțit prin 

pulsația vie. Ini- 
de mineri îngro- 
sub scoarța lui 
ca un dinam în
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Uzina „Tractorul" din Brașov
(Continuare 
in pag. a IV-a)

babil, de ultimele impresii, impresii de vacanță ale celor anchetați. Dar semnificațiile lui se confirmă, capătă contur în discuțiile purtate cu mai mulți tineri.— în afara orelor de di- rigenție. unde am discutat despre cîteva personalități marcante ale epocii noastre — Enescu, Arghezi, Einstein, Joliot Curie — alte schimburi de idei nu

— O inițiativă nouă și interesantă riii se pare a fi „Clubul de informare" care a luat ființă în București. Aici am putut citi atît presă românească cît și presă străină și am purtat discuții pe teme de politică externă și ideologie cu ziariști, lectori și conferențiari universitari, specialiști în probleme de politică internă și internațio-

punsurile s-au clasificat după cum urmează :
a 44 la sută — divertismente (excursii, concursuri distractive, seri de dans)
o 24 la sută — acțiuni de muncă patriotică
o 20 la sută — acțiuni culturale, conferințe, informări
o 12 la sută — ședințe.Nu vrem să tragem concluzii pripite de pe urma unui sondaj influențat, pro-

am avut. (Mariana Ilieș, e- levă — Brăila)— Am asistat la cîteva simpozioane și conferințe interesante inițiate de Casa de cultură a studenților. Mărturisesc însă că uneori aceste conferințe îmi creează impresia că mă aflu la un fel de prelungire a cursurilor. Lipsește dialogul între conferențiar și sală. (Liviu Stroescu, student — Cluj).

nală, economie, filozofie etc. Datorită acestor discuții mi-am confirmat u- nele păreri proprii, mi-am lămurit unele nedumeriri, am înțeles esența unor e- venimente și fenomene. Trebuie să remarc că u- nele din aceste discuții au fost de-a dreptul pasionante, captivîndu-ne prin logica demonstrațiilor, prin confruntarea argumentelor și contra-argumentelor.

prin invitația de a colabora cu conferențiarul la descifrarea sensurilor, la conturarea clară, precisă a ideilor, a adevărului. Marea calitate a acestor discuții a fost aceea că ele nu s-au încheiat o dată cu sfîrșitul manifestării propriu-zise, ci au continuat în cercuri mai restrînse, între colegi și prieteni, stîrnind interesul pentru lectura unor cărți și reviste, pentru a- profundarea ideilor dezbătute — conchide Radu Mo- rărescu, student din București.Așadar, tinerii îmbrățișează cu căldură dialogul de idei, dezbaterea — cu seriozitate și competență — a tuturor problemelor care îi preocupă. Dar pentru a- ceasta e necesar un climat favorabil, un mediu propice. Cine să-l creeze și să-l alimenteze dacă nu însăși organizația de tineret, care constituie cadrul de educare și de formare spirituală a tinerilor ?Avem în față planul de activitate pe trimestrul trecut al organizației U.T.C de la Uzina de mase plas- tice-București. La prima vedere planul conține din toate „cîte ceva", dar, pri- vindu-1 mai atent, descoperim că predomină diverse acțiuni cu caracter distractiv, că, în general, lipsește o viziune unitară asupra activității, lipsește adresa, scopul bine definit al manifestărilor. La observațiile noastre, secretarul comitetului U.T.C. din uzină răspunde :
Paul DIACONESCU 
Natalia STANCU

(Continuare în pag. a V-a)

fel ca în alte răspunsuri stereotipe, formale, trimise redacției, vinovății nu sînt pomeniți, nu se stabilește nici o responsabilitate, nici o sancțiune. Nimeni nu s-a sinchisit că cetățeanul a fost nevoit să solicite aju-
rilor noastre, de ce se tărăgănează rezolvarea lor ? în dorința de a găsi răspuns acestor întrebări, pornim pe urmele cîtorva din scrisorile primite.Ion F. Croitoru din comuna Or-

răspuns, nici dintr-o parte, nici din alta".De ce n-a primit petiționarul nici un răspuns ? Ne-am deplasat la fața locului și iată ce am aflat. La centrul militar județean, cererea cetățea-

Anomalia insensibilității 
serviciului public
la solicitările... publicului

torul organelor centrale de partid și de stat, al presei, pentru a cîștiga — culmea ! — ceea ce i se cuvenea de drept. /O asemenea situație nu este singulară. Și alți cetățeni, prin scrisorile adresate redacției, se întreabă : de ce nu se răspunde operativ cere-
lești, județul Vîlcea, ne relatează următorul fapt: „La 26 rhartie ă.c. am trimis prin poștă o cerere Centrului militar județean Vîlcea și alta Consiliului popular județean. Solicitam eliberarea unor adeverințe. Au trecut patru luni, dar n-am primit vreun

%nului nici măcar nu era înregistrată. „O fi trimis-o greșit" — ne sugerează funcționarii centrului. Dar această ipoteză este repede spulberată. La Oficiul poștal din Rm. Vîlcea constatăm că reprezentantul centrului militar semnase de primirea scrisorii. Deci, o ridicase... Atunci

unde poate fi ? Lucrătorii din birou dau nedumeriți din umeri, se întreabă unii pe alții, fără a ajunge la vreun rezultat. Putea aștepta omul mult și bine adeverința solicitată. Cum să ajungă la el dacă, din neglijența funcționarilor, cererea pur și simplu s-a pierdut ? Să vedem acum ce s-a întîmplat cu cealaltă cerere — cea adresată consiliului popular județean. S-o fi pierdut și ea ? Nu. O găsim „intrată", înregistrată, ba chiar și îndosariată. își așteaptă rîndul. în dosare se află sute de cereri încă nerezolvate. Cauza ? Sala- riații serviciului personal ne dau lămuriri : arhiva nu este încă... arhivată. Lipsește un lucrător de specialitate care să o orgânizeze, spre a se putea elibera cu ușurință orice adeverință. Deocamdată însă, oamenii puși să facă această treabă se descurcă extrem de greu. Uneori nu reușesc să rezolve, într-o săptămînă, mai mult de o cerere ! De altfel, în starea în care se găsește „arhiva", aflarea unui act în tonele de dosare echivalează cu căutarea acului în carul cu fîn ! Se află aici mii de dosare (unele din secolul trecut!), care zac pe scaune, pe mese, pe rafturi, pe jos. Par a fi puse cu furca, fără nici o ordine : nimeni nu mai știe ce este încă necesar 'și ce nu. Cum este posibil ca o arhivă județeană, a cărei importantă nu trebuie s-o mai
Gheorghe GRAURE 
George POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Cercetarea spațiului 
cosmic în dezbatere

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA PETRE STANCESCU

La Kongress Zentrum din Hof- burg începe mîine Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru cercetarea și folosirea pașnică a spațiului cosmic. Conferința își propune să studieze posibilitățile de utilizare practică a rezultatelor obținute pînă acum în explorarea spațiului cosmic și să încurajeze colaborarea internațională în acest domeniu. Participă 70 de state, printre care și țara noastră.Există numeroase premise favorabile unei cooperări între state în folosirea cercetărilor spațiale. După cum se știe, în decembrie 1966. A- dunarea Generală a O.N.U. a adoptat înțelegerea ratificată de’ peste 80 de state, privitoare la interzicerea lansării de obiecte, arme nucleare sau altfel de arme de distrugere în masă în spațiul cosmic. Pă- trunzînd mai adînc în tainele Cosmosului, cu ajutorul unei tehnici extrem de rapid perfecționate, oamenii de știință au ajuns de pe acum la rezultate care alimentează noi speranțe. Trei domenii, în special, sînt în măsură să fie foarte avantajate : telecomunicațiile. meteorologia și navigația. Ele au de fapt prioritate și în tematica conferinței de la Viena.în ce privește telecomunicațiile, este un lucru constatat că încă de pe acum circuitele telefonice clasice sînt suprasolicitate. Cablul transatlantic, cu 36 de circuite, nu măi este suficient. Convorbirile prin radio sînt adeseori întrerupte de perturbațiile atmosferice. Prin intermediul satelitului „Telstar I“, lansat în 1962, pot fi acoperite simultan aproape o mie de convorbiri. Dar și acesta va deveni în cu- rînd insuficient. Viitorul aparține sateliților cu instalații de raze Laser. Un singur satelit va putea atunci să preia milioane de convorbiri telefonice. Legăturile obținute via- satelit sînt chiar în prezent mai ieftine decît cele prin cablu, la distanțe de peste 1500 km. Cu ajutorul Laserului această limită poate fi coborîtă la 100 km. Și transmisia prin telex are perspective de a fi modificată, ocoliridu-se centralele intermediare.Specialiștii anticipează și alte posibilități ce pot decurge din transmisiile prin sateliți: reuniuni internaționale realizate prin convorbiri de la distanță, fără deplasarea par- ticipanților într-un loc anumit; programe cuprinzătoare, de formare a cadrelor necesare economiei țărilor în curs de dezvoltare. Toate acestea ar duce la economisire de timp și de bani.Prognozele meteorologice ar căpă

ta cu ajutorul sateliților o mal mare precizie, cu efecte economice apreciabile. S-a calculat că o previziune precisă a vremii, numai pentru cinci zile, ar aduce pentru agricultura americană și pentru alimentarea cu apă o economie anuală de cinci miliarde dolari. Dacă ar folosi datele unei rețele de sateliți, Orgariizația internațională de meteorologie ar putea determina anual economii de 15 miliarde de dolari.în sfîrșit, domeniul navigației intercontinentale și transatlantice a atins demult proporții pentru care sistemele prezente de control sînt insuficiente. înmulțirea navelor ce brăzdează cerul sau apele are loc paralel cu creșterea vitezei și a capacităților lor. Se lucrează de pe acum la proiectele unor avioane cu o capacitate de peste 800 de persoane. Naufragiul petrolierului „Torry Canyon", a cărui încărcătură de 120 009 de tone a invadat țărmurile sudice ale Angliei, necesitînd o adevărată mobilizare națională și imense cheltuieli, ar fi putut fi evitat, ca și alte tragice accidente din navigația pe apă și aeriană, dacă ar exista un sistem de dirijare prin sateliți.Evident, avantajele unanim recunoscute sînt mari. Există însă multiple piedici și greutăți. Pe lîngă cele tehnice, sînt de rezolvat complicate probleme politice, de drept și administrative. Cercetarea spațiului cosmic s-a bazat și se bazează pe o tehnică folosită cu preponderență în Sectorul dotărilor militare actuale și, chiar dacă obiectele lansate nu au instalații de distrugere, este bine cunoscut că ele pot culege date strategice. La 6 august, cu numai o săptămână înainte de deschiderea conferinței O.N.U. pentru cercetarea și folosirea pașnică a spațiului cosmic, la Cape Kennedy a fost lansat în secret un nou satelit-spion american. Este un exemplu concret, din multe altele, care demonstrează încă o dată cît de mari sînt daunele cursei pregătirilor militare. Această cursă are de înfruntat însă curentul tot mai larg de opinie favorabil schimbului pașnic de bunuri și valori rezultate din munca popoarelor, din strădaniile minților luminate ale reprezentanților lor. însăși reuniunea de la Viena, în ciuda complicatelor probleme ce-i stau în față, este o dovadă a dorinței crescînde de a pune rezultatele obținute în cercetarea spațiului cosmic în slujba necesităților urgente ale popoarelor lumii, pe calea unei colaborări internaționale fructuoase.
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Inspectoratul în construcții din fosta regiune Suceava a obținut rezultate mulțumitoare in îmbunătățirea de la un an la altul a calității documentațiilor elaborate de către D.S.A.P.C. Suceava, a calității execuției lucrărilor de pe șantierele de construcții, cit și a reducerii substanțiale a numărului de contravenienți la regimul construcțiilor. în toate localitățile s-a impus o disciplină severă în construcții, cetățenii fiind determinați să construiască numai în vetrele de sat și în perimetrele construibile aprobate, ceea ce a făcut ca aceste localități să se dezvolte armonios, concomitent cu păstrarea și dezvoltarea specificului local.în noua formă de organizare însă inspectoratele în construcții s-au desființat, salariații acestora fiind repartizați în diferite sectoare de activitate, sau, așa cum s-a procedat în județul Suceava, au trecut Ia direcțiile tehnice din ca-
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IW După mai bine de cinci luni de la Constituirea lor, organele administrației locale de stat pot face un prim bilanț al activității depuse pînă acum, al succeselor — incontestabile — dar și al neajunsurilor, al lipsurilor care mai persistă. Pentru a cunoaște aspecte din activitatea unuia din noile județe recent create, ne-am adresat tovarășului ing. loan Retegan, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Bistrița-Năsăud.— Reînnodînd tradiția — veche de peste un secol — județul Bistrița- Năsăud a apărut odată cu noua organizare administrativ-teritorială a țării. Oamenii muncii de pe meleagurile bistrițene au primit cu vie satisfacție această hotărîre a partidului și guvernului, în urma căreia s-au creat condiții favorabile pentru valorificarea bogățiilor naturale locale, pentru dezvoltarea multilaterală a tuturor localităților din județ.Comitetul executiv al consiliului popular județean provizoriu și-a organizat munca în așa fel încît să asigure atît realizarea planului economic, cît și buna desfășurare a activității unităților social-culturale. O atenție deosebită s-a acordat organizării aparatului propriu, a instituțiilor executive și unităților de specialitate, selecționării celor mai pregătite cadre. Din păcate, greutățile întîmpinate cu prilejul completării posturilor de conducere pentru care se cere pregătire superioară nu s-au "rezolvat decît în parte. La direcția tehnică, de exemplu, avem și acum 
..4 posturi de ingineri și arhitecți ne- ■completate. Este drept, Comitetul .pentru problemele administrației lo- 'cale (C.P.A.L.) ne-a repartizat 22 de ^absolvenți. Aceștia însă nu au nici ivechimea, nici experiența cerute pentru un post de conducere. în plus, mulți dintre ei nici nu s-au prezen- $tat, iar alții au solicitat negații pen- Țru a se angaja în alte locuri. Situația fiind similară și în alte județe Șnou create, propunem ca, paralel cu tinerii absolvenți, să ne fie repartizați — cel puțin temporar — și o se- iie de specialiști cu experiență îndelungată în administrația de stat, detașați de la județele mai bogate în cadre, stimulați și cointeresați eventual în această direcție.

— Făcînd abstracție de greutățile, 
inerente oricărui începxit, v-am ruga 
să ne vorbiți despre metodele apli
cate, despre stabilirea competențelor 
și a noilor atribuții în organizarea 
administrației locale.— Potrivit planului comitetului executiv, vicepreședinților și secretarului comitetului executiv li s-au repartizat sectoare de activitate bine delimitate. în prima etapă a organizării muncii aveau loc, săptămînal, ședințe de lucru cu directorii din aparatul propriu, cu conducătorii instituțiilor executive și ai unităților de specialitate. Rezolvam astfel două ■probleme: ne informam asupra activității acestor organe, coordonînd '.și orientînd în același timp munca lor. Cu timpul, sarcinile și atribuțiile lor s-au conturat precis. Ca urmare, a- ceste ședințe nu se mai țin săptă- 'mînal, ci bilunar.Este știut că, în întreaga lor activitate, consiliile populare se axează pe a sprijinul larg al cetățenilor în rezolvarea celor mai diverse probleme. De aceea am îndrumat unitățile din subordine să țină o mai strînsă legătură cu masele, să le mobilizeze la acțiuni (’de interes obștesc. La 7 iulie, problema aceasta a făcut de altfel obiectul 'unei sesiuni a consiliului popular ju- ’dețean provizoriu. Cu acest prilej s-a analizat modul în care sînt an- ■trenați cetățenii la realizarea construcțiilor de interes obștesc — școli, dispensare, cămine culturale, la întreținerea și repararea drumurilor și podurilor, la electrificarea localităților rurale etc. Sesiunea a hotărît măsuri concrete în vederea îmbunătățirii muncii.Tot în scopul atragerii cetățenilor la rezolvarea diferitelor probleme de interes obștesc, am luat măsuri pentru extinderea unora dintre cele mai eficiente metode de lucru. Potrivit unei vechi tradiții, duminica, sătenii și deputății din comunele de pe Valea Someșului și Valea Bîrgăului se întîlnesc la sediul consiliilor populare comunale. Si întîlnirile sînt întotdeauna binevenite. Deputății pot astfel sta de vorbă săptămînal cu cetățenii, ascultă propunerile lor. discută diverse probleme de interes general.

— Ne-ați putea vorbi și despre u- 
nele neajunsuri...— De bună seamă. Cu toate îmbunătățirile aduse prin eliminarea verigilor intermediare, persistă încă multe aspecte de natură birocratică, îndeosebi în metodologia aprovizionării tehnico-materiale se cere un volum foarte mare de scriptologie. există încă mult formalism. Nu s-a găsit o formulă simplă, o metodologie logică care să cuprindă numai utilul, etapele strict necesare.Manifestări de formalism, de birocratism persistă încă și în activitatea organelor comunale. La Nușeni, de pildă, comitetul executiv al consiliului popular comunal zat la 21 martie a.c. culturală. Din discuții, • raportul prezentat au reieșit numeroase lipsuri. Firesc, membrii comitetului executiv au criticat starea de lucruri, au propus măsuri. Ne-am fi așteptat ca ședința să se încheie cu o decizie, prin care să se stabilească măsuri eficiente privind îmbunătățirea activității culturale în comună. Dar i— paradoxal — ședința decide...

a anali- activitatea ca și din

premierea pădurarului comunal și aprobarea fondurilor pentru cumpărarea de flori necesare plantării pe marginea șoselei 1 Despre activitatea culturală — nici o vorbă. Exemple de acest fel mai există și din păcate destule. Sînt frecvente cazurile în care hotărîrile și deciziile luate cuprind generalități, redactări confuze, măsurile preconizate necontribuind efectiv la îmbunătățirea muncii în sectorul analizat. în vederea combaterii acestor situații am hotărît ca de pregătirea și organizarea tuturor ședințelor de comitete executive comunale să răspundă membri ai comitetului executiv județean, lucrători cu munci de răspundere din aparat. în trimestrul II a.c., de pildă, s-a asigurat participarea la peste 80 la sută din sesiunile și ședințele de comitete executive comunale ținute.
— Desigur, multitudinea probleme

lor într-un județ nou afectează și ac
tivitatea unor organe centrale. Ce 
sprijin primiți ? Ce greutăți aveți și 
ce măsuri propuneți pentru înlătu
rarea lor ?— Mă voi referi mai întîi la lipsa unui organ propriu de proiectare și construcții. Aceasta creează dificultăți și întîrzieri în executarea documentațiilor. a lucrărilor de investiții. Pentru evitarea acestor neajunsuri, propunem : subordonarea actualelor D.S.A.P.C. organelor centrale de specialitate — pe baza unui principiu asemănător centralelor industriale — sau înființarea unor filiale în județele nou create. Noi credem că numai așa se va asigura tratarea imparțială a cerințelor tuturor județelor, se va înlătura orice suspiciune de ..prioritate".Numeroase greutăți întîmpină'm și în activitatea de construcții propriu- zisă. Grupul de șantiere nr. III Bistrița (aparținînd T.R.C. Cluj) nu dispune de suficiente cadre de specialiști, este slab dotat cu utilaje de construcții, lucrările planificate de-

pășesc capacitatea sa de lucru. Dat fiind că volumul investițiilor din planul consiliului popular județean provizoriu va crește în anii 1969—1970 la circa 200 milioane lei, considerăm că ar fi necesară crearea unei unități proprii de construcții-montaj.O altă anomalie persistă încă în activitatea de asistentă socială. în prezent, atribuțiile, răspunderile și competențele în acest domeniu sînt împărțite... frățește, între consiliul popular județean, policlinicile locale și direcția pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale. Astfel, de întocmirea dosarelor pentru acordarea ajutorului familial de stat familiilor cu mulți copii, mamelor singure, precum și de ajutoarele date soțiilor militarilor în termen se ocupă serviciul de asistență socială al consiliului. Plata acestor drepturi o efectuează însă direcția pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale, în fine, toate lucrările de mai sus sînt întocmite asistenții Evident, ganizare tîrzieri, răspunderile.prevederi sociale aparțin în întregime Ministerului Muncii și organelor județene subordonate, propunem ca și această activitate să fie preluată de direcția pentru problemele de muncă și ciale, care dispune de lificat.Iată cîteva aspecte vrut să le amintesc, cu mențiunea că. într-un județ nou se ridică o diversitate de probleme, sprijinul forurilor centrale de resort trebuind să fie mai substanțial, îndeosebi atunci cînd este vorba de instituțiile cu dublă subordonare.

de al treilea intermediar, sociali de la policlinici, un asemenea mod de or- provoacă greutăți, în- diminuează substanțial Cum problemele de
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drul consiliilor populare .-județene. Cum în schema acestor direcții nu există și un inspectorat în construcții, ci doar un serviciu de sistematizare, cu sarcini ce nu sînt încă bine precizate, salariații ce au lucrat în fostele inspectorate în construcții fac de toate și în mai mică măsură sistematizare și urmărirea disciplinei în construcții. Pe de altă parte, desființarea inspectoratelor amintite a avut drept consecință slăbi-, rea controlului în construcții, atît pe șantiere, cît mai ales în aplicarea și respectarea schițelor și a regulilor generale de sistematizare.Sarcinile puse în fața noastră de partid și de stat în domeniul construcțiilor și al sistematizării localităților nu pot fi realizate în bune condiții fără o îndrumare permanentă și un control riguros din partea organelor de specialitate. De aceea, după părerea mea. ar fi necesar să se studieze de urgență problema pe care am ridicat-o, găsindu-se o formă organizatorică corespunzătoare pentru coordonarea și controlul activității de construcții și sistematizare de pe teritoriul județelor. De asemenea, sînt de acord cu propunerea făcută în articolul intitulat „La nivelul județului sînt necesare retușări în organizarea activității de proiectare și construcții" — publicat în ziarul „Scînteia" nr. 7767 din 18 iulie a.c. — ca direcțiile tehnice să fie transformate în direcții de sistematizare, arhitectură și construcții, considerînd că această denumire, cu organizarea corespunzătoare, va duce nemijlocit la obținerea unor rezultate superioare celor realizate în prezent. Pentru desfășurarea activității în condiții corespunzătoare a acestor direcții. este necesar ca C.P.A.L. și C.S.C.A.S. să emită într-un termen cît mai scurt instrucțiuni și norme de organizare și funcționare, cele în vigoare fiind depășite sau incomplete.
Ing. Ion PLEȘUVU
direcția tehnică a Consiliului popular 
județean Suceava

Principiul muncii și conducerii colective, principiu de bază în organizarea vieții politice și de stat din țara noastră, își găsește a- plicarea și în munca pe care o desfășoară comitetele executive ale consiliilor populare. în atenția a- cestora se află problemele importante ale dezvoltării economice și sociale a județelor, ale gospodăririi și înfrumusețării localităților, ele elaborează decizii sau hotărîri care contribuie la îmbunătățirea activității în sectoarele respective de activitate.Analiza în colectiv a a- numitor sectoare constituie o garanție că hotărîrile ce se iau sînt cele mai potrivite. Aceasta înseamnă că pe ordinea de zi a comitetelor executive figurează, sau ar trebui să figureze, problemele cele mai importante a căror rezolvare merită o consultare mai largă, un studiu mai profund. Am constatat însă că pe „filmul" dezbaterilor diferitelor probleme apar și „secvențe" minore.— într-adevăr, spune tovarășul Ion Munteanu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Prahova — trebuie selectate cu atenție și puse pe ordinea de zi a ședințelor de comitet executiv numai a- cele probleme care vizează un întreg sector de activitate sau cele reclamate cu stringență de viață spre, a fi rezolvate fără întîrzie- re. Noi am analizat, i de exemplu, zilele trecute stadiul pregătirilor pentru deschiderea noului an școlar. La ședință i-am invitat pe toți factorii implicați în aceste pregătiri : constructorii, reprezentanții locali ai comerțului, cooperației de consum, librăriilor etc. S-au luat măsuri concrete menite să impulsioneze a- ceste pregătiri, pentru a avea garanția că noul an de învățămînt se va deschide sub auspicii bune.De obicei, pe ordinea de zi, după primul punct, figurează obligatoriu aprobarea unor proiecte de decizii și hotărîri. precum și așa-zisele „diverse". Despre conținutul acestor două puncte, lipsite de interes pentru o bună parte dintre membrii comitetului executiv s-a mai vorbit. Din păcate nu s-a renunțat la practica de a se lua hotărîri în plenul comitetului executiv asupra unor probleme cu totul și cu totul secundare.O observație identică a făcut și tovarășul Ni- colae Chipăilă, prim-vicepreședinte al Comitetului

popular județean provizoriu Vrancea. „Durata mare a ședințelor de comitet executiv se datorește, în primul rînd, problemelor mărunte. Doar o jumătate din timp este folosit pentru discutarea punctului principal de pe ordinea de zi. Iată un exemplu luat la întîmplare. în ședința din 27 mai s-au pus în discuția comitetului executiv aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și s-a prezentat o informare cu privire la îndeplinirea, de către industria locală, a sarcinilor la export. Evident, ambele probleme au fost primite cu interes de membrii comitetului executiv. Dar ședința a durat mult prea mult (7 ore) pentru că cea mai mare parte a timpului a fost consacrată aprobării unui număr de 44 de proiecte de decizii".Am răsfoit procesul verbal pentru a vedea conținutul acestor decizii, dacă el justifica timpul pe care 19 oameni cu importante munci de răspundere la nivelul județului l-au afectat acestei discuții. Fără îndoială. unele dintre ele se refereau la chestiuni importante, iar prezența lor pe ordinea de zi era potrivită. în ce măsură însă putea să tină trează atenția asistentei faptul că o casă de bani a fost transferată din sediul consiliului județean în cel al direcției județene a muncii, că femeia de serviciu Steliana Gîrleanu a fost înlocuită cu alta sau că Toader Cucu este bun de plată pentru 235 lei etc. ? Toate aceste decizii se pun în discuție și apoi se votează, marea majoritate în mod mecanic, încît nu încape nici o îndoială că trecerea prin ședința comitetului executiv este o formalitate. Dar o formalitate care „înghite" timp prețios, timp ce ar putea fi folosit mai eficient pentru analizarea unor teme realmente importante. Și mai este un aspect: u- nele din aceste decizii privesc anumite situații care cer o rezolvare operativă, lucru imposibil dacă ținem seama de faptul că ședințele comitetului executiv se țin lunar. Consiliul popular al municipiului Ploiești a găsit o oarecare rezolvare : emite deciziile și — în prima ședință de comitet executiv — le aduce la cunoștință membrilor acestuia. Post factum. în general însă, așa cum ne spuneau diferiți lucrători din consiliile populare, această lipsă de promptitudine în rezolvarea unor situații — angajări de specialiști, începerea unor lucrări de
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devenit adevar
axiomatic că elaborarea 
celor mai bune soluții pen
tru multitudinea probleme
lor pe care le ridică mo
dernizarea orașelor, înde
plinirea sarcinii de mare 
răspundere de a conduce 
cu competență activitatea 
de stat, economică și so- 
cial-culturală poate fi asi
gurată numai pe baza con
sultării sistematice și a 
participării masive a ma
selor largi populare. Ce 
experiență s-a conturat, în 
această privință, în pe
rioada care a trecut de ia 
noua organizare adminis
trativ-teritorială 
Răspunzînd

a țării ? 
la întrebare, 

tovarășul Marin Decu ne-a 
spus :— Legătura cu masele devine tot mai mult, ca să zic așa, o a doua natură a activității consiliului nostru. După reorganizare, ea s-a accentuat, colaborarea cu cetățenii orașului fiind în prezent mai strînsă și mai fructuoasă ca oricînd. Ea se realizează, ca peste tot, prin comisiile permanente, comitetele de cetățeni, comitetele de locatari, prin contactul direct cu diferitele categorii de oameni ai muncii care vin în audiente sau ni se adresează în scris, înfățișîndu- ne doleanțele, preocupările lor, ne sesizează asupra unor stări de lucruri nesatisfăcătoare, fac diferite propuneri, dau sugestii privind remedierea unor deficiente și îmbunătățirea muncii. Noi căutăm ca și unele și altele să se debaraseze de zgura formalismului, să devină elemente active, mobile, suple.

— Ați amintit de preocu
parea pentru debarasarea, 
cum v-ați exprimat plastic, 
de zgura formalismului...— Elemente de formalism în activitatea unor comisii permanente și comi-

Poate admisă exercitarea
cu intermitență a mandatului
de

tete de cetățeni au existat și încă mai există ; înlătura definitiv nu ușor.
— Ar fi interesant 

ați preciza motivele.— Unele sînt subiective ; țin de deficiențele în activitatea consiliului popular. De pildă, comisiile permanente care se ocupă de cultură și de sănătate își întocmesc planuri de muncă formale, prevăd soluționarea unor probleme minore, uneori depășite, alteori care n-au însemnătate pentru viața orașului. Aici, desigur, situația se poate îmbunătăți prin intervenția mai combativă a consiliului, prin unui control mai tic și tragerea la dere a deputaților cătuiesc comisiile nente, pentru că formalismul în activitatea lor afectează legăturile cu cetățenii.
— Cum considerați că 

poate fi evitată o astfel de 
situație ?— înainte de a răspunde, as vrea să mă mai refer la o chestiune. Este vorba de componenta comisiilor permanente. Există. de pildă. în comisiile permanente de sănătate, arhitec-

a le estedacă
al

Convorbire cu tov. Marin DECU, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

Consiliului popular municipal provizoriu Brașov

exercitarea sistema- răspun- care al- perma-

tură și sistematizare, oameni care n-au nici o contingență cu aceste domenii. Ei au fost incluși aici formal, pentru simplul motiv că toți deputății trebuie să facă parte neapărat dintr-o comisie permanentă. Soluția cred că ar fi ca aceste comisii să fie formate mai mic criteriul problema complexității muncii fiecărei comisii.
— O formă organizatori

că deosebit de importantă 
de legătură cu masele o 
constituie întîlnirile depu- 
taților cu alegătorii.— într-adevăr. Se poate afirma că ele oferă cel mai bun mijloc de cunoaștere „de la sursă" a doleanțelor cetățenilor. Este de remarcat creșterea exigenței alegătorilor față de felul în care își face datoria reprezentantul lor în consiliul

dintr-un număr de persoane, pe competenței respectivă și alîn

popular. Este un lucru pozitiv. Deputății care răspund încrederii cu care au fost învestiți se bucură de prestigiu și autoritate, de stima și prețuirea cetățenilor. Sînt circumscripții e- lectorale, ca de pildă cele care cuprind cartierele ceferiștilor, suburbiei (fosta gară) Steagul roșu, Tractorul si altele, unde deputății s-au întîlnit sistematic cu alegătorii, au aplecat cu luare aminte urechea la spusele lor și, ca urmare, cu sprijinul maselor s-au putut înfăptui importante lucrări de interes obștesc. Sînt însă cazuri cînd cetățenii nu și-au văzut alesul de la... alegeri. Nu o dată, membrii cutiv au tuația să deputați pentru a rea cu alegătorii; tot noi am făcut și anunțarea cetățenilor care s-au prezen-
comitetului exe- fost puși în si- umble după unii cu săptămînile le stabili întîlni-

tat la ședință, dar tații respectivi au ceea ce a lăsat o impresie foarte proastă. Este desigur și vina noastră că am pus insuficient în discuția consiliului popular asemenea cazuri. Este vorba, în principal, despre acei deputați propuși pe unicul criteriu că sînt directori de întreprindere. ingineri-șefi sau maiștri care au rezultate foarte bune în activitatea profesională. Acest lucru nu este rău, dar faptele ne arată că tocmai unii depu- tați din rîndurile unor asemenea tovarăși nu mențin legătura cu cetățenii, nu sînt cunoscuți de ei. Iată de ce opinăm ca în viitor deputății în consiliul municipal dintre oameni bucură lor și spre activitatea edilitară ; în același timp, ar fi bine ca ei, pe măsura posibilităților, să aibă domiciliul în raza circumscripției unde candidează, să cunoască nemijlocit necesitățile cartierului, oamenii, să se poată întîlni lesne cu ei.— La începutul convor
birii, ați enumerat ca mij
loace de contact cu ma-

depu- lipsit.

să fie desemnați cei mai înaintați ai muncii care se de stima cetățeni- care au înclinații

sele audiențele, scrisorile. 
Noi am adăuga serviciile 
lucrative și v-am ruga să 
ne înfățișați preocupările 
pentru perfecționarea tu
turor acestor mijloace.— Să le luăm pe rînd. Primirea cetățenilor în audientă la comitetul executiv se face luni și vineri la orele 14, iar marți și miercuri începînd de la orele 13, numărul celor primiți nefiind limitat. Este de subliniat că fiecare tovarăș respectă cu strictețe atît zilele cît și orele de începere a audiențelor și există strădania de a fi receptivi la cererile, recla- mațiile. sesizările cetățenilor.O mare atenție acordăm soluționării scrisorilor primite de la oamenii muncii, activitatea în această privință constituind și obiectul unei analize în comitetul executiv. A rezultat că, în general, s-au imprimat mai multă operativitate, conștiinciozitate și simț de răspundere în examinarea problemelor ridicate în scrisori și în a informa pe semnatarii lor. Totodată însă, s-a observat persistența unor manifestări de birocratism. în unele cazuri nu s-a făcut o cercetare atentă, la fața locului, a chestiunilor semnalate, s-au dat răspunsuri ste- reotipe, formale, ceea ce făcea ca cetățenii să ni se adreseze din nou cu aceleași unor dată dere pectivi s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea muncii scrisorilor, zent, toate repartizate lor comitetului executiv și, după ce fiecare Ie citește cu atenție sortul lui, serviciilor

chestiuni sau să scrie foruri superioare. O cu tragerea la răspun- a funcționarilor res-de rezolvare a Astfel, în pre- scrisorile sînt vicepreședinți-Pe ele de cele din re- sînt trimise specialitate

spre soluționare efectivă. In același timp, s-a introdus practica de a vedea și răspunsurile ce se trimit cetățenilor, pe care o vom menține o perioadă, pînă cînd vom izbuti să imprimăm fiecărui funcționar un înalt spirit de conștiinciozitate în această privință.
— Și, în sfîrșit, despre 

primirea cetățenilor la ser
viciile lucrative...— în lumina indicațiilor conducerii partidului, noi ne străduim să cultivăm în rîndurile tuturor salariați- lor din aceste servicii ideea că nu publicul este la dispoziția lor, ci invers, ei trebuie să fie la dispoziția publicului și să-i satisfacă toate cerințele justificate. Exercităm un control permanent asupra felului în care lucrează sala- riații de la diferite ghișee. Președintele, vicepreședinții merg foarte des în sălile în care se află cetățenii, observă cum sînt deserviți, dacă li se răspunde în mod argumentat la problemele care-i preocupă. Mai trebuie să depunem eforturi serioase pentru a obține ca toți funcționarii — fără excepție — să dea dovadă de o atitudine condescendentă, de solicitudine și tact în relațiile cu cetățenii.Cultivarea responsabilității în rîndurile salariați- lor, perfecționarea tuturor formelor și mijloacelor de contact cu cetățenii reprezintă probleme de maximă însemnătate, de a căror soluționare depinde în mod hotărîtor îndeplinirea sarcinilor ce ne stau în față și, tocmai de aceea, ele se vor afla mereu pe agenda preocupărilor noastre.

construcții etc., mari neajunsuri.Ce s-ar putea tru ca în seama lor executive alepopulare să cadă numai problemele mari și importante, a căror dezbatere și soluționare solicită priceperea și experiența unui colectiv larg ? Propunerea s-a mai făcut: cu rezolvarea treburilor curente, o- perative. să fie investit un colectiv restrîns, format din președinte, secretar și vicepreședinții consiliilor populare. „Credem că un asemenea procedeu nu ar afecta cu nimic activitatea noastră — era de părere și secretarul Consiliului popular al orașului Odo- bești, Anton Movilă. Cele mai multe decizii se întemeiază pe legi, încît trecerea lor prin ședința comitetului executiv este pur formală".într-adevăr, numeroși interlocutori au subliniat n(‘ . cesitatea ca în noua _ lege- de organizare și funcțioria- re a consiliilor populare să se precizeze clar ce anume categorii de decizii și ho- . tărîri vor face obiectul dezbaterilor în comitetul executiv și care anume pot să treacă în competența unor reprezentanți ai săi — președintele, secretarul etc. A încărca ordinea de zi a a- cestor ședințe cu probleme mărunte și neinteresante înseamnă a banaliza rolul muncii colective, a răpi din timpul atît de prețios, mai ales, îndeplinirii hotărîrilor ce se iau pentru îmbunătățirea activității.Cîteva observații marginea graficelor dinte ale comitetelor tive ale consiliilor . . la re comunale. O primă remarcă : cele mai multe din problemele puse în discuție se reiau aproape trimestru de trimestru. Aceleași teme sînt te și în sesiuni ale consiliilor populare comunale. Munca patriotică, de pildă, este nelipsită din a- ceste grafice. I se consacră trei-patru ședințe de comitet executiv, două-trei sesiuni pe an. Ajungi să te întrebi dacă, în aceste condiții, mai rămîne timp pentru prestarea efectivă a muncii patriotice. Dată fiind frecventa anumitor probleme în graficele mai sus-amintite, ne-am interesat care este mobilul ei. „Avem un plan de ședințe ce trebuie acoperit. în el. fiecare sector de activitate se cere prezentat, ne mărturisește Petre Bataragă, secretarul Consiliului popular din comuna Vîrteșcoiu. județul Vrancea. E drept, am prefera ca aceste ședințe să se tină mai rar, eventual la două luni o dată. în felul acesta am avea răgazul elaborării u- nui studiu mai serios asupra problemei ce urmează s-o discutăm. S-ar crea, astfel, condiții pentru urmărirea consecventă a îndeplinirii hotărîrilor luate.Părerea este împărtășită și la nivelul consiliilor populare județene. într-adevăr. s-a constatat că la comune, pentru a se „completa" graficul de ședințe al comitetelor executive, activitatea pompierilor, a bibliotecii comunale etc. a- jung să constituie tema a cel puțin două ședințe pe an. Numărul acestora nu este stabilit în funcție de necesitățile reale. Ele trebuie să fie negreșit 12. Șl dacă împrejurările cer să se tină mai multe, sau chiar mai puține ? De dragul formei se sacrifică în acest mod conținutul și e- ficiența activității.Comitetele executive sînt un forum al înțelepciunii obștești, alcătuit din specialiști, conducători ai unor întreprinderi economice ori ai unor instituții cu caracter social-cultural. Cunoștințele și experiența lor prețioasă s-ar cuveni să fie mai rațional folosite. Dar, după cum se vede, acest „filon de aur" nu este întotdeauna utilizat la valoarea lui, irosindu-se adesea pe făgașuri secundare. Munca în comitetul executiv este hotărîtoare pentru întregul stil de muncă al consiliului popular. De aceea, este de așteptat ca suflul nou care se face simțit în nenumărate din acțiunile inițiate de noile organe ale puterii de stat, să aducă — bineînțeles, cu ajutorul forurilor centrale de resort — perfecționările așteptate și în acest foarte important sector.

și pa de se- execu- popu-
aborda-

Simion ORBAN Rodica ȘERBAN
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economica
bmbumiCooperativele agricole din județul Sălaj au făcut în ultimul an însemnate progrese în ce privește producția obținută. -în consolidarea și dezvoltarea proprietății obștești. în acest an. cu condiții climatice mai vitrege. s-a obținut o producție de grîu cu aproape 100 kg la hectar mai mare decît cea realizată în anul trecut. La porumb, ca de altfel și la celelalte culturi, se întrevede o depășire a prevederilor de plan. Este urmarea aplicării cu mai multă consecvență a complexului de măsuri agrotehnice, mai ales fertilizarea unor suprafețe de teren mai mari. Producțiile sporite vor per-

în cooperativele agricole din județul Sălaj

EFORTURI SUSȚINUTE
PENTRU VALflRIFIIAREA
TUTUROR RESURSELOR

E VENITURI
/uite cooperativelor agricole să livreze, peste prevederile contractelor, importante cantități de produse care le vor spori substanțial veniturile bănești, în sectorul zootehnic situația este mai precară. Datorită secetei din lunile mai și iunie, care a făcut ca recolta de furaje să sufere, producția de lapte nu este la un nivel corespunzător. La carne lucrurile se prezintă mai bine întrucît. în primul semestru al anului, s-au livrat, pe bază de contract. 1 280 tone carne de bovine și porcine, depășindu-se prevederile. Măsurile luate pentru asigurarea bazei furajere prin culturi duble, favorizate și de precipitațiile abundente căzute în ultimul timp, vor permite să se obțină cantități suplimentare de furaje și pe această cale să sporească producția zootehnică.Urmărindu-se ca în fiecare cooperativă agricolă să se asigure obținerea unor venituri bănești ridicate în tot cursul anului, care să permită acoperirea diferitelor cheltuieli gospodărești și să se acorde avansuri la ziua-muncă, în județul nostru s-a dat o deosebită atenție dezvoltării și altor ramuri de producție decît cerealele și zootehnia. într-o plenară a comitetului județean de partid din primăvara acestui an s-a discutat, printre altele, posibilitatea dezvoltării unor ramuri care să valorifice bogățiile naturale ale județului.Prin părțile noastre, datorită lipsei piețelor de desfacere, legumicultura nu are tradiție prea îndelun-

PREZENȚA IMPERATIVĂ A BENEFICIULUI
(Urmare din pag. I)realizarea planului de investiții și de construcții-montaj. în primul semestru s-a realizat 46,8 la sută din planul anual de investiții, cifră mult superioară celei din perioada similară a anului trecut. S-au pus în funcțiune 26 la sută din noile obiective și capacități de producție, față de 23 la sută în aceeași perioadă din 1967. Semnificația acestui succes, însemnătatea sa la scara întregii economii, constă în faptul că prin darea în exploatare la termen sau mai devreme a noilor investiții, economia națională beneficiază de produsele de care are nevoie, prevăzute în balanțele materiale și poate începe recuperarea sumelor cheltuite, formarea beneficiilor, a acumulărilor datorate bugetului statului. Practic, se creează, deci, un prim echilibru între cheltuielile pentru finalizarea investițiilor și veniturile bugetare, care se consolidează pe măsură ce noile obiective și capacități de producție ating parametrii tehnici, economici și financiari planificați.Calculele arată însă qă unele capacități de producție din industria construcțiilor și chimică nu lucrează la indicatorii proiectați, deși au fost puse în funcțiune cu ani în urmă. Din analizele efectuate de către Banca de Investiții și Banca Agricolă, cu privire la capacitățile și obiectivele prevăzute a fi date în exploatare în trimestrele III și IV rezultă că la unele nu sînt încă asigurate toate condițiile necesare respectării termenelor planificate. în special, se constată rămîneri în urmă Ia execuția obiectivelor de bază și conexe, la procurarea utilajelor tehnologice, mai ales pe unele șantiere ale Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Alimentare, Ministerului Industriei Ușoare, Consiliului Superior al Agriculturii.Importanța noilor obiective industriale pentru întreaga economie, volumul sporit al investițiilor în semestrul II, volum care depășește cu circa 15 la sută pe cel realizat în se

gată. Legumele se cultivau numai în grădinile de pe lingă case, fiind folosite mai mult pentru nevoile proprii de consum. Pentru a pune în valoare condițiile naturale favorabile de care dispunem și pentru ca să se realizeze venituri bănești suplimentare, cooperativele agricole au extins, în ultimii ani, cultura castraveților în răsadnițe și în cîmp, livrînd cantități importante atît la export, cît și pe piața internă. Suprafețele cu castraveți în cultură forțată sînt încă mici, dar ele au adus venituri mari, care au recompensat eforturile și investițiile făcute. Cooperativele agricole care au cultivat în

seamă de unități au extins cultura cartofilor timpurii. Cooperatorii din Sur- duc au obținut pe această cale un venit de peste 200 000 lei. O sursă de venituri s-a dovedit a fi și cultura coacăzului negru, plantat intercalat în livezile de pomi. Acest arbust nu necesită prea multă muncă, iar fructele sînt solicitate la export. Cooperativele din Dragu și Ro- mânași au livrat. în acest an. peste 12 tone coacăze. Ne gîndim la extinderea a- cestei culturi pe suprafețe șl mai mari. De asemenea, ne preocupăm de extinderea plantațiilor de nuc, pom valoros atît pentru .fructe cît și pentru lemn.

acest an castraveți în răsadnițe sau protejați cu folii de polietilenă au încasat. pînă în prezent, peste 4,5 milioane lei. De pe 4 hectare cooperativa agricolă din comuna Românași a obținut, pînă acum, un venit de peste 1 milion lei, adică 255 000 lei de fiecare hectar. Din suma aceasta, 131 000 lei reprezintă prime de export. întrucît aproape întreaga cantitate a fost de calitatea I. în afară de acestea. cooperativa agricolă din Românași a mai obținut aproape o. jumătate de milion din valorificarea castraveților cultivați în cîmp pe 40 de ha. sumă care va fi și mai mare întrucît recoltarea și livrarea lor continuă. Venituri însemnate din această cultură au obținut și cooperatorii din Horoatu- Crasnei, Borla. Hereclean și alții. Pentru anul viitor, cooperativele agricole și-au propus să extindă suprafețele cu culturi de castraveți în răsadniță sau cultivați sub folii de polietilenă la cel puțin 30 de hectare, în comuna Crișeni a luat ființă un centru de industrializare a castraveților care va permite ca unitățile cultivatoare să realizeze venituri suplimentare din această activitate.în acest an s-au construit primele solarii. în loc de două hectare cît era prevăzut. s-au realizat 7,5 ha și s-a hotărît extinderea lor la 17 ha, îndeosebi în cooperativele agricole din Ză- uan. Uileac. Jibou. Hereclean, care au deja formate cadre de legumicultori. Tomatele cultivate în solarii au adus venituri însemnate. Tot în acest an o

care la noi crește bine. El nu cere o îngrijire deosebită, produce mult și asigură umbra pășunilor și fînețelor.în comunele și satele județului nostru, locuitorii practicau, cu ani în urmă, diferite meșteșuguri, con- fecționînd obiecte de artizanat și alte bunuri. în ultimii ani, aceste meșteșuguri au început să dispară. Uniunea județeană a cooperativelor agricole se preocupă de reînvierea acestor îndeletniciri deoarece ele pot aduce însemnate venituri cooperatorilor. Cooperatorii din Tihău. și mai ales cei din satul Var sînt pricepuți la confecționarea împletiturilor de răchită, plantă ce crește din belșug pe malul Someșului sau pe unele terenuri inundabile. După înființarea cooperativei agricole, acest meșteșug a fost însă abandonat. Anul trecut, activitatea a fost reluată și, în scurtă vreme, s-au realizat venituri de peste 70 000 lei. Acum se lucrează pe scară mai largă. S-au plantat încă 2,5 ha cu răchită. Circa 100 de femei și bărbați confecționează. la domiciliu, mai bine de 30 sortimente de împletituri, printre care coșuri pentru legume și fructe. pentru rufe ca și pentru protecția damigenelor, mobilier pentru copii și altele. Din sorgul cultivat intercalat printre castraveți se confecționează mături. Pentru acest an se prevede realizarea, din aceste activități, a u- nui venit de peste 1 milion lei. Ceea ce au făcut cooperatorii din Tihău ar putea face și cei din alte lo

mestrul I, impun eforturi mari din partea proiectanților, constructorilor și beneficiarilor îndreptate spre finalizarea riguroasă a lucrărilor pe toate șantierele. Economia națională are nevoie de produsele respective, care să dea naștere la beneficiile și acumulările prevăzute, iar pe această cale statul să-și poată vedea răsplătite eforturile materiale și bănești destinate dezvoltării, în continuare, a producției. Tocmai de a- ceea, factorii cu responsabilități în domeniul investițiilor au îndatorirea să găsească cele mal urgente și eficiente măsuri care să asigure, acolo unde este cazul, recuperarea grabnică a rămînerilor în urmă, accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, în scopul punerii în funcțiune atît a obiectivelor și capacităților de producție cu termene în trimestrele III și IV, cît și a celor restante, precum și atingerea parametrilor proiectați — tehnici, economici și financiari.Balanța beneficiului a fost influențată pozitiv și de realizarea planului la producția pentru export. De pildă, volumul mărfurilor exportate în semestrul I a depășit cu 5,7 la sută prevederile planului și cu 7,1 la sută realizările din perioada corespunzătoare a anului trecut. în domeniul activizării exportului se vede grija partidului pentru afirmarea mai puternică a economiei noastre pe plan internațional, pentru participarea ei mai accentuată la schimbul eficient de valori materiale. După cum se știe, în această direcție s-au luat măsuri menite să mobilizeze mai puternic rezervele din întreprinderile industriale în vederea creșterii suplimentare a producției, din care o parte să meargă la export. S-au identificat posibilități de sporire a producției, iar modul în care ministerele economice și comitetele județene de partid au acționat pentru suplimentarea livrărilor de mărfuri la export oferă garanția că prevederile contractelor la export vor fi îndeplinite, în continuare, pe total șl 

calități căci terenuri inundabile pe care se poate cultiva răchită sînt încă destule. Ei dispun și de suficiente brațe de muncă. S-a prevăzut" extinderea suprafețelor cultivate cu răchită pe 30 de ha, în special la cooperativele agricole din Tihău, Cernuc, Simișna. Chiar dacă răchita de pe aceste suprafețe nu se transformă în împletituri, ea se vinde destul de scump, este deci o cultură rentabilă, valorificînd terenurile degradate. neproductive. Socotind o producție medie de 10 tone la fiecare hectar rezultă un venit de peste 50 000 lei. în cooperativele agricole din județ se extind și alte activități. Bunăoară, cooperatorii din Nușfalău au un atelier de confecționat mături. La cooperativele agricole Șam- șud și Crișeni se fac împletituri din pănuși, la Fildu se confecționează b.utoaie și ciubere.Tinînd seama de nevoile de materiale de construcții, a- tît pentru scopuri proprii ale cooperatorilor, cît și pentru valorificarea către alte unități, uniunea județeană a stimulat producerea de cărămizi, var etc. Cooperatorii din Nușfalău. Borla și din alte părți obțin bune rezultate în fabricarea cărămizilor, iar cei din Poiana Bleanchii . valorifică varul. Cooperativa agricolă Năpradea se ocupă de valorificarea nisipului pentru construcții iar la cooperativa agricolă Prodănești a fost reluată îndeletnicirea unor cooperatori pricepuți în confecționarea tuburilor din beton pentru fîntîni și poduri, precum și stîlpi pentru împrejmuiri pe care îi vînd unităților care au nevoie de asemenea materiale. în această privință sînt încă mari posibilități nefructificate. Numărul cooperativelor care produc materiale de construcții și cantitățile realizate sînt foarte mici. Ne vom strădui să sprijinim cooperativele agricole să-și extindă aceste activități, precum și altele pentru care există sau poate fi creată baza materială și în felul acesta să se obțină venituri suplimentare.
Alexandru PENEA 
președintele Uniunii 
ludețene Sălaj a coo
perativelor agricole'
de producție

Una din sălile organizate pentru degustarea vinurilor la con
cursul international de la Buftea

„pe relații" cu toți partenerii străini. Desfășurarea activității în asemenea condiții îneît statul să beneficieze de roadele scontate, de acumulările în valută planificate ridică cu acuitate necesitatea ca livrările la export să aibă loc ritmic, decadă cu decadă, lună de lună, prin respectarea exemplară a termenelor și a condițiilor de calitate cuprinse în contractele încheiate. Pentru ca sectorul exportului să participe mai consistent, mai eficient la formarea în proporțiile prevăzute a acumulărilor statului se impune ca întreprinderile de comerț exterior și unitățile furnizoare să finalizeze în cel mai scurt timp contractarea tuturor mărfurilor oferite suplimentar la export, a celor care trebuie să se livreze devansat din trimestrul IV în trimestrul III. Această acțiune trebuie să se desfășoare în paralel cu pregătirea planului pentru anul viitor, în vederea asigurării cu contracte de export încă din trimestrul III a unui volum de mărfuri cît mai mare din contul trimestrului I 1969.Toate aceste rezultate pledează pentru traducerea, în continuare. în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a celorlalte documente de partid și de stat îndreptate spre înlăturarea tuturor neajunsurilor care mai mențin încă la un nivel exagerat cheltuielile de producție, precum și pierderile, actele de irosire a valorilor materiale și bănești. Mai de vreme sau mai tîrziu. direct sau indirect, aceste neajunsuri, dacă nu sînt lichidate, se pot răsfrînge nefavorabil asupra cuantumului beneficiilor. Să luăm, bunăoară, volumul ridicat al împrumuturilor restante care se mai înregistrează la o serie de întreprinderi. Perpetuarea lor denotă existența u- nor deficiențe reflectate în stocuri supranormative, pierderi, goluri de mijloace circulante — domeniu în care excelează unități ale industriei chimice, industriei construcțiilor de mașini, economiei forestiere. Din- tr-un control efectuat de Ministerul Finanțelor la un număr de 56 de

La centrala electrică

de termoficare Galați

A fost terminată 
construcția 

coșului de fumGALAȚI (corespondentul „Scînteii"). — în incinta Combinatului siderurgic de la Galați se construiește o centrală electrică de termoficare cu o putere instalată, în prima etapă, de 150 MW. Ea va folosi drept principal combustibil gazul de furnal. Primul grup de 50 MW va fi pus în funcțiune la sfîrșitul acestui an. O dată cu lucrările de montaj, constructorii întreprinderii „Energo-construcția“ au terminat cu 20 de zile înaintea graficului glisarea coșului de fum, înalt de 100 metri. Datorită aplicării măsurilor stabilite pe baza studiilor de organizare științifică a producției, la realizarea acestei lucrări importante s-a obținut un ritm mediu de execuție de circa 3 m 1 pe zi. superior ritmului înregistrat la alte lucrări similare din tară.
AGREGAT

DE POMPARE 
MODERNIZAT 
PENTRU IRIGAȚIIUzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște a realizat un nou agregat de pompare, destinat irigațiilor prin aspersiune. Cele cîteva zeci de exemplare livrate se bucură de aprecierea unanimă a beneficiarilor. Spre deosebire de tipurile existente în țară, noul agregat are greutatea mai mică cu 50 la sută și poate debita un volum dublu de apă. De asemenea, el se remarcă și prin puterea mare a motorului și sistemul îmbunătățit de utilizare a acestuia.(Agerpres)

întreprinderi din industria ușoară a reieșit că la crearea stocurilor supranormative au contribuit aprovizionarea cu materii prime și materiale în cantități care au depășit nevoile producției, lansarea în fabricație a unor sortimente fără desfacere asigurată, adică tocmai acte ce frînea- ză finalitatea activității economice.La un nivel încă ridicat se află și cheltuielile neproductive, neeconomi- coase, acele cheltuieli nejustificate, cu caracter parazitar, consecință a manifestărilor de indisciplină economică și financiară. Existența lor mai cu seamă în unele întreprinderi din industria chimică și constructoare de mașini, industria ușoară și alimentară arată că analiza pierderilor respective și stabilirea măsurilor e- nergice corespunzătoare nu s-au bucurat de atenție din partea comite- | telor de direcție, a forurilor de re- H sort. Poate, de pildă, Ministerul In- d dustriei Construcțiilor de Mașini să H justifice realist cele peste 100 milioane lei pierderi din rebuturi ? Sau, cum se explică faptul că pe 78 șantiere ale Ministerului Industriei Construcțiilor s-au degradat în semestrul care a trecut sute de tone ciment, sute de mii de cărămizi 7Neîndoielnic, recentele adunări generale ale salariaților au dezbătut aspectele legate de îmbunătățirea în continuare a activității întreprinderilor, în scopul îndeplinirii planului și a sarcinilor din lunile următoare, punînd accentul pe creșterea rentabilității și înlăturarea oricăror cheltuieli care grevează asupra ei. Analiza lucidă în acest domeniu arată că atingerea unor cote înalte de beneficiu presupune fabricarea unor produse cu înaltă valoare, și valoare de întrebuințare — deci utile economiei naționale — în condițiile unor costuri minime, care exclud cheltuielile exagerate de producție, «pierderile de orice natură. Realizarea acestui imperativ, cu mari rezonante în fiecare unitate și pe ansamblul economiei naționale, trebuie să se înscrie ca mobilul indispensabil al activității întreprinderilor. H

ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR

DE LA UZINĂ „23 AUGUST" BUCUREȘTI

activitatea economică 
a întreprinderii

m

Trăsătura dominantă a activității din acest an a constructorilor de mașini de la uzina „23 August" din Capitală o constituie pror greșul deosebit de pregnant în realizarea sarcinilor trasate prin planul de stat, în ridicarea eficienței economice a producției. în informarea prezentată în adunarea generală a reprezentanților salariaților din uzină, care a avut loc zilele trecute, tov. ing. Cicerone Gorunescu, președintele comitetului de direcție, a relevat că în primul semestru al a- nului planul a fost îndeplinit la toți indicatorii, fiind realizate în întregime sarcinile la toate cele 28 de sortimente principale de mașini și utilaje prevăzute, precum și contractele economice încheiate cu beneficiarii, în comparație cu realizările din semestrul I anul trecut, producția marfă a crescut în această perioadă cu 18,1 la sută, beneficiile cu 75 la sută, iar productivitatea muncii cu 18 la sută.„Experiența colectivului nostru confirmă pe deplin oportunitatea și efectele favorabile multiple pe care le-a declanșat activitatea de experimentare, inițiată de partid, a unor măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii producției, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale — a subliniat președintele comitetului de direcție. în perioada experimentării, ca urmare a competenței lărgite a- cordate conducerii întreprinderii, au fost aduse o serie de îmbunătățiri în structura organizatorică a uzinei: unele servicii care nu aveau utilitate au fost desființate, iar în funcție de necesități au fost organizate compartimente noi. în vederea ridicării nivelului tehnic al fabricației, a fost complet reorganizată producția la secția aparataj și la turnătoria de fonță. Lucrări similare sînt în curs de finalizare la secția motoare, unde urmează să se introducă programarea mecanizată a producției".Atît informarea cît și intervențiile participanților la dezbateri au insistat asupra problemelor majore, esențiale, care stau în fața colectivului uzinei, au analizat activitatea din u-
Ieri s-a deschis

CONCURSUL 
INTERNATIONAL 
DE VINURIîn palatul de la Buftea. de lîngă Capitală, s-a deschis luni primul concurs internațional de vinuri organizat și găzduit de țara noastră.Concursul depășește ca amploare alte manifestări de acest gen care au avut loc peste hotare în ultimii ani. Pe lîngă țara noastră, au trimis probe de vin și alte băuturi la a- cest concurs 20 de țâri din Europa, Asia și A- merica de Sud. In total, vor fi prezentate 1100 probe de băuturi. Țara noastră prezintă 360 de probe de vinuri, provenind din întreprinderi agricole de stat, stațiuni experimentale, unități ale Ministerului Industriei Alimentare. Pentru prima dată participă la o competiție de o asemenea anvergură vinuri produse în cooperativele agricole de producție. în vederea examinării și aprecierii lor s-au constituit două comisii de degustători formate din cite 8 specialiști străini și trei români, 

care vor lucra paralel.După o scurtă festivitate în cadrul căreia au luat cuvîntul prof. David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, R. Protin, directorul Oficiului internațional al viei și vinului, profesor emerit I. G. Teodorescu, președintele juriului internațional, a început desfășurarea propriu-zisă a concursului. La mesele din cele două săli rezervate acestui scop au luat loc membrii juriului cărora le-au fost prezentate primele probe de vin. Datele consemnate în fișa fiecărui degustător sînt centralizate, iar rezultatele apar pe un cadran electronic. La încheierea concursului se va vedea care probe au întrunit cele mai multe puncte și pe această bază se vor acorda medalii de aur, argint și bronz.Concursul internațional de vinuri de la București a stîrnit un viu interes în rîndul specialiștilor din alte țări, îndeosebi din cele
Mobilier tehnologicUn sector important, de curînd extins și modernizat, al fabricii „11 Iunie" din Galați, este profilat pe realizarea de mobilier tehnologic destinat întreprinderilor industriei ușoare. Aici se produc containere și cărucioare de diferite tipuri necesare efectuării operațiilor de transport în industria textilă, mese de lucru pentru una, două și trei menghine, mese de control și scaune rotative. Pe lîngă acestea se execută și o serie de piese de mobilier pentru cantine și restaurante, pentru vestiare.

nele sectoare cu responsabilitate și exigență, formulînd măsuri și propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor care mai stăruie, pentru fructificarea mai intensă a posibilităților și rezervelor producției. Pe prim plan s-au situat problemele legate de înnoirea continuă și modernizarea produselor uzinei, pentru ca a- cestea să se situeze, prin parametrii lor tehnico-funcționali, la nivelul celor mai bune realizări similare pe plan mondial. Pianul tehnic al uzinei prevede pentru acest an pregătirea asimilării a noi tipuri de com- presoare, locomotive Diesel hidraulice, motoare Diesel, a unor suban- samble pentru locomotiva electrică etc.— Ritmul asimilării noilor mașini este uneori mult prea lent — a spus ing. Constantin Cocenescu, adjunct al șefului secției locomotive. Și aceasta din cauză că nu toate secțiile uzinei își respectă obligațiile din planul director de fabricare a locomotivelor. Dat fiind că producția secției crește mult în perioada următoare, va trebui grăbită darea în funcțiune a noilor spații și capacități de producție, precum și generalizarea organizării fabricației locomotivelor pe tacte.în dezbateri s-a arătat că trebuie combătută mentalitatea unor cadre de conducere și maiștri din secții care nu acordă atenția cuvenită realizării pieselor pentru noile tipuri de produse în curs de asimilare, socotind aceasta ca o sarcină facultativă și nu obligatorie, de maximă importanță pentru dezvoltarea în perspectivă a producției uzinei. „Realizarea unor repere noi întîrzie și din cauza tărăgănării elaborării tehnologiei lor de fabricație de către serviciile tehnice — a precizat turnătorul Ștefan Ziptzer. De un an, un an și jumătate; la noi, la turnătoria de fontă, se execută piese fără ca tehnologia lor să fie pusă la punct".Ținînd seama de sarcinile mari care revin uzinei prin planul de asimilare și de neajunsurile care persistă în acest domeniu, adunarea a hotărît ca pînă la sfîrșitul lunii august să se încheie asimilarea celor 7 poziții de aparataj pentru locomo

în care România exportă vin. Observatorii străini care sînt pre- zenți la Buftea participă în mod izolat la degustarea probelor însă nu participă la a- precierea oficială a probelor. La puține zile după încheierea concursului, între 2 și 12 septembrie țara noastră va găzdui și cel de-al XII-lea Congres internațional al viei și vinului. Parti- cipanții la acest con- greș vor avea astfel posibilitatea să cunoască rezultatele concursului, să guste din probele premiate și să viziteze principalele podgorii din țara noastră pentru a cunoaște rezultatele obținute în- dezvoltarea viticulturii românești. Cele două manifestări — Concursul internațional de vinuri și cel de-al XII-lea Congres internațional al viei și vinului — vor contribui la perfecționarea tehnologiei în viticultură și vinificație, la afirmarea, pe plan internațional, a realizărilor obținute de Ro-- mânia în acest domeniu. 

tiva electrică și să se înceapă pro-* bele de anduranță la locomotiva Diesel hidraulică de 250 CP pentru cale normală. Adunarea a stabilit, de a—' semenea, să se examineze săptămânal, în colectivul de conducere al.' uzinei, stadiul elaborării proiectelor^ tehnologiei și fabricației reperelor pentru utilajele prevăzute în planul7 tehnic de asimilare. S-a propus ca la analizele acestea să fie invitați să* participe reprezentanți ai Ministerul, lui Industriei Construcțiilor de Ma\ șini, pentru a putea fi coordonate ju-7 dicios colaborările cu alte uzine și* aprovizionarea cu subansamble din' import.Alți participant! la discuții au vorbit pe larg despre rezervele impor-; tante ce pot fi valorificate prin fina-' lizarea tuturor studiilor de organi-î zare științifică a producției și ai muncii și investigarea a noi posibiIi-7 tăți de perfecționare a activității pro-* ductive a uzinei.— Măsurile stabilite pentru reor«*f ganizarea procesului de fabricație îiO> secția forjă, în curs de aplicare, voriL contribui la creșterea substanțială aa producției și productivității muncii1! noastre — a spus forjorul Ștefan Ca-ț zăcu. Consider însă că unele soluții prevăzute în această privință nu auy fost bine studiate și vor trebui re-* văzute de specialiști, de comitetul^ de direcție, pentru că altfel nu se vor obține efectele scontate. Utila-* jele pentru prelucrarea oțelului de scule, spre exemplu, sînt instalate într-un spațiu necorespunzător, iar primul din cuptoarele noi, prevăzute'- în planul de sistematizare a secției’ și care a fost instalat recent, pre-» zintă defecțiuni constructive mari..-,-Reluînd problema posibilităților* existente în vederea perfecționăril- organizării producției și a muncii^ Alexandru Roșu, inginer-șef al uzi-, nei, și maistrul Ștefan Biolan, de la’ secția motoare, au insistat asupra' necesității elaborării unor norme ști—• ințifice de muncă în toate sectoarele) uzinei, care să corespundă gradului de înzestrare tehnică, tehnolog giilor și nivelului de calificare a' muncitorilor. Ei au subliniat, tot-' odată, cerința îmbunătățirii organi-i zării muncii pînă la ultimul punct- de lucru, fiind necesare măsuri ope-', rative în scopul sistematizării circui-i tului și transportului materialelor și! pieselor în ateliere, mecanizării ope-'. rațiilor auxiliare și a lucrărilor cuf volum mare de muncă de la turnă-}; toria de fontă, turnătoria de oțel și.f din depozitele de materiale.Un loc important l-au ocupat înj dezbateri aspectele legate de moduK în care sînt traduse în viață sarcinile’ trasate de conducerea partidului privind creșterea eficienței economice a! producției. S-a arătat că situația fi-! nanciară a uzinei din primul semes-' tru al anului a fost, într-o măsură,' influențată negativ de consecințele imobilizărilor de fonduri în supra—, normative materiale, comenzilor cu| ciclul de fabricație depășit, staționărilor mai mari de 30 de zile pînă la? livrarea unor produse. Din aceste’ cauze, viteza de rotație a mijloace-l lor circulante a fost încetinită cu 23j, de zile în primul trimestru și cu 21Ș de zile în cel de-al doilea și s-auj plătit dobînzi pentru împrumuturile! restante de 1,1 milioane lei. Chel-’ tuielile neproductive au fost majorate, de asemenea, de volumul încă ridicat al rebuturilor din turnătorii' și de plata locațiilor pentru întîrzie- rile în descărcarea și încărcarea vagoanelor de cale ferată.Dezbaterile au cuprins și alte- probleme importante. Strungarul Stanciu Stoica, de la secția locomotive, a propus să se îmbunătățească- calitatea reviziilor și reparațiilor^ mașinilor-unelte, întrucît azi anumite mașini au axele deplasate, batiu-j rile gripate, determinînd rebutareaj unora din reperele prelucrate. în a-i celași timp, e nevoie de o redistri-j buire a mașinilor-unelte pe ateliere,! în funcție de felul operațiilor și pie-î selor ce trebuie executate. Ing. Ga-l vrii Tornioș, șeful serviciului protec-’ ția muncii, a relevat că anul acesta! s-au alocat uzinei fonduri de apro-i ximativ 9 milioane lei pentru îmbu-j nătățirea ventilației, iluminatului și’ alte lucrări de protecția muncii.) Realizarea acestor lucrări nu de-j curge însă în ritmul prevăzut, fiincf necesare eforturi mari în perioada de pînă la sfîrșitul anului pentru recuperarea rămînerilor în urmă.în cuvîntul său, tov. ing. Marin Enache, secretarul comitetului de partid, a subliniat că se simte nevoia unei intervenții mai hotărîte din partea comitetului de direcție în vederea întronării unei discipline severe în producție și muncă, precum; și în scopul lichidării fluctuației marii de personal existente în unele secții de producție. El a cerut tuturor mem-i brilor comitetului de direcție să participe efectiv și cu operativitate la' urmărirea înfăptuirii măsurilor și1 hotărîrilor elaborate în colectiv de acesta.Se poate aprecia că, prin profunzimea și seriozitatea dezbaterilor, prin sugestiile și propunerile judicioase făcute și numeroasele măsuri stabilite cu .acest prilej, adunarea reprezentanților salariaților de la’ uzina „23 August" din Capitală a fost! o tribună puternică de participare' concretă, rodnică a muncitorilor, teh-; nicienilor și inginerilor la conducerea și organizarea producției, la rezolvarea problemelor esențiale ale activității uzinei.
Nicolae PANT1L1E
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CITITORUL UN ECHILIBRU ÎNCĂ IMPERFECT:

Cerințele scolii

Dragoș VRÎNCEANU

puncte de
vedere

Ruinele cetății Callatis — Mangalia

INIMI SI FLORI
ÎN VALEA JIULUI
(Urmare din pag. I)

neri ce-l. asiguraseră 
de devotamentul și ade
ziunea Văii Jiului la 
politica internă șt ex
ternă a P.C.R. și a sta
tului nostru socialist, o 
mare de freamăte s-a 
stârnit, urale și aplauze 
cum rar tni-a fost dat 
să aud. Ore în șir, cît 
a vorbit, minerii au 
ascultat cu o atenție 
încordată, cu soarele 
bucuriei pe fețe, și în 
ochii lor se vedea apro
barea, și mîinile lor 
aplaudau frenetic, și 
vocile lor scandau: 
P.C.R.

Am văzut cum se 
uitau la secretarul ge
neral al partidului lor, 
minerii. Cei din fața 
tribunei, cei de pe mar
ginile aleii de flori pe 
care-l așteptau să pă
șească, cei urcați la 
tribună să li se înmâne
ze decorațiile, cei de

pe deal, care și-l ară
tau copiilor lor, cu 
dragoste, cu înduioșată 
admirație, cu încredere.

Tot drumul, deși re
începuse ploaia și pe 
alocuri biciuia cu ver
gele de lichid abun
dent șt rece, mulțimea 
a ovaționat. Mașina în 
care se aflau președin
tele Consiliului de Stat 
și președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, era 
literalmente invadată 
de florile de toate cu
lorile, azvîrlite de pe 
ambele laturi ale șose
lei, unde se înghesuiau, 
mereu mai mulți, ce
tățenii de toate vârstele. 
Tinerii alergau pe 
marginea șoselei, ți- 
nîndu-se de convoi, ca 
să mai vadă o dată pe 
cei pe care-i ovaționase
ră. Nimeni n-ar fi putut 
organiza premeditat o 
asemenea manifestație. 
Spontană, ea era desă

vârșită. In fereastra 
casei lor, mamele, co
piii, bătrînii, ieșeau să 
salute. Gestul mîinii 
era ca un reflex al 
pulsației inimilor.Inimi de mineri, prosperi în orașele lor reînnoite, modernizate, aduși la un nivel de viată demn, la conștiința demnității lor umane și prețului lor social...

Am trăit să văd uni
tatea asta, atît de arză
tor visată, între mase 
și conducători. Am trăit 
să pot pricepe, la jumă
tate de veac de viață, 
că România socialistă 
are o singură inimă, că 
toate picăturile de sin
ge roșu ce pun în mers, 
oxigenate din belșug, o 
societate întreagă de 
oameni harnici și demni 
trec prin auricolele 
și ventricolele acelei 
mari inimi calde care 
se cheamă Partidul Comunist Român.

Introducerea școlarizării de Ia vîrsta de 6 ani, prelungirea ciclului liceal cu încă o clasă, desființarea cumulului retribuit fac să crească în amploare sarcinile și răspunderile inspectoratelor școlare în ceea ce privește repartizarea judicioasă a membrilor corpului profesoral, astfel încît să satisfacă, într-un mod judicios, deopotrivă cererile cadrelor didactice și cele ale școlilor. Deși în ultimele luni la inspectoratele școlare județene s-a desfășurat o muncă intensă pentru rezolvarea lucrărilor de încadrare și transfer, totuși la ora actuală, mai cu seamă la școlile sătești, mai sînt încă numeroase catedre vacante. Care este explicația acestei stări de fapt ? încercăm să formulăm un răspuns, așa cum rezultă el în urma unor investigații făcute în județele Brăila, Galați și Vrancea.— După cum se știe — ne-a spus prof. Victor Urdea, inspector-șef la Inspectoratul școlar județean Galați — cu toate că anual „contingentul" absolvenților universităților și institutelor pedagogice atinge cifre însemnate, datorită creșterii continue a rețelei învățămîntului. generalizării școlii de 10 ani și prelungirii învățămîntului liceal, necesarul de cadre didactice calificate va fi asigurat integral abia în următorul cincinal. Numărul relativ mare de catedre neocupate are, așadar, o explicație obiectivă. Dar adevărul e că, în momentul de față, o parte dintre învățătorii și profesorii pregătiți în ultima vreme lucrează numai sporadic sau pur și simplu nu sînt în

cadrați în învățămînt. Un singur exemplu. în vreme ce anul trecut aproape 600 de catedre din județul Galați își așteptau profesorii, în orașul Galați peste 500 de cadre didactice au refuzat să le ocupe, preferind să stea în așteptarea unei supliniri ocazionale.Am consemnat un exemplu local care ilustrează însă o situație cu caracter mai general. Există printre profesori (majoritatea pătrunși de adînca semnificație a profesiunii a- lese) și unele cadre didactice care cu prea multă ușurință se sustrag misiunii pentru care s-au pregătit și se irosesc — doar pentru a sta la oraș — în munci funcționărești ce nu reclamă calificarea lor. Ei ignoră faptul că pentru studiile lor statul a făcut importante cheltuieli și că li s-a conferit o responsabilitate socială de la care nu au dreptul să se eschiveze. Fapt este însă că ei găsesc — din păcate — refugiu în unele întreprinderi și instituții care, încâlcind dispozițile legale, (și nu înțelegem pentru ce nu se trece hotărît la măsuri de sancționare — imputarea școlarizării, de pildă) le facilitează dezertarea socială. Se impune, cred, găsirea unei soluții pentru recîștigarea acestor cadre didactice. Totodată, au devenit necesare și unele măsuri care să împiedice „pierderea pe drum" a viitoarelor serii de absolvenți, în special prin lichidarea insuficientelor muncii e- ducative în facultăți. Pentru că multi dintre tinerii absolvenți își a- bandonează profesia nu din lipsă de dragoste profesională, ci pentru că prea ușor se descurajează în fata

între public, critică și scriitori au existat întotdeauna relații variabile, de armonie, ca și de nepotrivire, dar numai din jocul de echilibru al acestor trei iactori s-au născut epocile literare iericite și vitale. Literatura ca fapt de creație se ivește în mod imprevizibil, după secretul înfloririi talentelor, care își găsesc fundamentul în acea putere intrinsecă a naturii umane, și a naturii în general, de a revela la infinit noul și ineditul, originalul și profundul, năzuința către caracteristic, armonic și perfect. Numeroși filozofi, din toate timpurile, au pus un accent deosebit pe acest aspect creator al realității, și în primul rînd al realității umane. Talentul ar reprezenta forma explozivă, ca să spunem așa, a a- cestei condiții tainice a naturii o- menești, în general, care face ca istoria să constituie un proces în fond inepuizabil, ce dă un sens atît de atractiv și minunat progresului.Talentul nu este așa dar nicidecum un fruct al întîmplării. El exprimă un moment de exteriorizare a potențialului creator al umanității, al societății, al publicului de orice fel. Publicul se regăsește în artist, în scriitor, pe sine însuși, în aspirația sa latentă de „a-și reînnoi ti- nerețele ca vulturul", în tendința sa către noi viziuni, în pornirea de a simți și înțelege mai adînc lucrurile, de a ieși din rutină și din conformismul pe care-1 aduc cu sine procesele de inerție legate de încetinirea efortului și de secătuirea impulsului vital. Publicul se află astfel „pe fir direct" cu artistul, cu scriitorul. Putem imagina o literatură lipsită de critici profesioniști — așa cum ea a existat dealtminteri în epocile primordiale și cum există în condiția populară de desfășurare a creației —, dar nu ne putem închipui o literatură lipsită de public. O astfel de literatură s-ar reduce la un simplu laborator particular și izolat.Nu se poate face o comparație între laboratorul științific și cel literar sau artistic. Știința este rodul unei munci complexe, colective, de mare continuitate, bazată pe diviziunea muncii, pe faptul că cercetătorii, mai mărunți sau mai însemnați, simplu onești și probi sau geniali, se străduiesc să sporească, fie măcar cu o celulă, edificiul uriaș al studiilor, într-o determinată disciplină și nu în alta. Arta, literatura presupun, dimpotrivă, cu fiecare talent în parte, o viziune sintetică spontană, nouă și profundă a realității, ele întruchipează, pentru fiecare artist ori scriitor, o întreagă „știință" sau un „complex de științe", exprimate însă printr-o simțire și o viziune instinctivă totală, chiar atunci cînd includ în prealabil o îndelungă experiență de viață și cultură și chiar o familiarizare cu conceptele științifice. Acolo unde știința reprezintă un efort de diferențiere rațională, a cercetării, arta și literatura înfățișează un gest insondabil de totali- zare intuitivă, inspirată.Dacă se poate vorbi de un public specializat în apropierea de știință, el este de neconceput în perceperea operei literare sau de arfă, care se adresează direct oricărui om, și tuturor la un loc, a- dică societății în plinătatea simță- mintelor și preocupărilor ei morale, afective, comportistice, ideale. Artistul este publicul însuși văzut în ipostaza unei individualități fericit dotată ca posibilități de exprimare, fie în ce privește intensitatea, ca și subtilitatea, simțirii și viziunii.Contactul direct al publicului cu scriitorii se dezvăluie în puterea de difuzare și frecvență în mediul social al operei literare. Oricît ar exista opere literare care cunosc o bruscă popularizare și frecvență nemeritată, la o analiză atentă, acele opere ori se perimează și decad repede din atenția publicului — care are dreptul său, cum îl

au în fond și criticii calificați, să se înșele și să se lase sugestionat de aparențe — ori reprezintă un indiciu tematic și expresiv prețios, care, dacă nu potolește și satisface complet, stîrnește totuși aspirațiile și dorințele literare cele mai legitime ale maselor unei epoci, constituind un indicativ valoros al drumului pe care trebuie să-l parcurgă în profunzime, cu mijloacele depline ale artei, talentele literare adevărate. Publicul se află totdeauna pe calea cea bună în receptivitatea operei literare, pentru că el nu-și propune altceva decît să înregistreze cele mai juste sensuri de interpretare ale sufletului său, rămas captiv incapacității de a se exprima la modul major. Această aparentă pasivitate a sa este însăși garanția sincerității receptive, critice. El nu are nici un interes „să-și fure căciula", să se amăgească.în virtutea acestei înclinări firești, publicul stabilește ierarhiile sale în producția literară. Rareori se întîmplă ca opera literară cea mai bună, scriitorul cel mai înzestrat să nu corespundă celor carese bucură demaxima preferință a publicului.Cum s-ar explica această „coincidență", în ipoteza că publicul cititor ar fi conceput drept un Moloh care înghite orice ? Dacă preferința și buna receptivitate a publicului ar li socotite criterii de valoare arbitrare, s-ar nărui însuși temeiul faimei literare și artistice, care, prin însăși definiția ei, constituie un renume de masă, cu caracter durabil. Un Caragiale, un Sadoveanu, un Rebreanu nu sînt numai „pe gustul publicului", ci suprafața numelui lor se explică prin ecoul profund trezit de cărțile pe care le-au scris în conștiința adîncă a publicului. Geniul lui Eminescu ar apărea amputat, dacă versurile poetului ar fi rămas înregistrate și admirate numai de „the happy few", de „fericiții puțini". Deci marea mulțime a publicului cititor sesizează și consacră marea valoare literară. Cum s-ar putea închipui acest lucru, dacă masa ar fi considerată lovită de opacitate critică ?Desigur, scriitorul, la rîndul lui, face în mod firesc o operă de educare a gustului public, a facultăților de percepere a artei, de orientare și ascuțire a sensibilității și înțelegerii generale, prin generozitatea și abundența cu care răspunde așteptărilor.Criticul specializat sau profesionist trebuie privit, la rîndul său, ca un mandatar al publicului. El, desigur, are, prin însăși funcția sa predominantă de critic, rostul de a avertiza pe cititori asupra realizărilor literare încă simptomatice, demne de atenție, îndeplinind un rol semnalizator, care poate fi dezmințit sau confirmat de evoluția literară, de extinderea socială și istorică sau de închircirea ecoului social și istoric al operei literare. Nu pot exista, decît în mod provizoriu sau factice, două ierarhii ale producției literare, una a literaților și a criticilor și alta a publicului larg, pentru că acest lucru ar șubrezi fenomenul artistic în însăși natura lui. Criticii care se aplică cu exclusivitate în susținerea unor „experimente de laborator", în pofida lipsei lor de reper- | cusiune socială, sau chiar făcînd din această lacună un titlu de merit al unor opere literare, nu săvîr- șesc decît un conformism patent, un conformism al inovației cu orice preț, antinomic naturii literaturii, ca orice fel de alt conformism. Inovația capătă forța ei a- devărată atunci cînd e asimilată de conștiința publicului, cînd naște un contagiu sau un început de contagiu spiritual în public, pe urmele căruia critica literară dezvoltă și amplifică opera ei de exegeză, de interpretare multilaterală, de stabilire explicită și riguroasă, a valorilor fondului și formei creației literare.

DIN VIATA

tv
17,30 T.V. pentru școlari : Con

sultații la matematici (clasa a 
VIII-a). Tema : Rezolvarea unor 
probleme de geometrie plană. Pre
zintă 
T. V. 
trie, 
teme 
Victor Crăciunoiu. 18,30 Curs 
limba engleză (reluarea lecției a 
5-a). 19.00 Pentru cei mici ,.A-

prof. Gh. Călugărița. 18,00 
pentru specialiștii din indus- 
Cielul „Automatizare" : Sis- 
pneumatice. Prezintă ing. 

de

venturi prin telescop". 19,30 Tele
jurnalul de seară. 19,50 Buletin me
teorologic. — Publicitate. 20,00 Film 
serial „Thierry la Fronde". 20.26 
Opinia dumneavoastră. „Estetica 
urbană". 20,45 Seară de teatru. „A- 
mintirea a două dimineți de luni" 
de Arthur Miller. Traducere de 
Antoaneta Ralian. In distribuție : 
Dumitru Furdui, Ion Cosma, Emi
lia Manta, Doina Șerban, Ștefan 
Ciubotărașu, N. Neamțu-Otonel, 
Constantin Codrescu, Ion Mari
nescu, Jean Lorin, Ion Ciprian, 
Virgil Marsellos,- Vasile Nițuiescu, 
Andrei Codarcea, Dinu Ianculescu. 
Regia : Ion Cojar. Decoruri și cos
tume : Ștefan Hablinski. 22,45 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 închide
rea emisiunii.

<

5Oamenii de cultură, iubitorii de artă din țara noastră au aflat cu îndurerare de încetarea din viață a criticului de artă, scriitorului și profesorului Eugen Schileru. Prin scrisul său substanțial și pasionat, prin cunoștințele sale multilaterale, prin studiile sale profunde și judicioase, el a constituit o prezență remarcabilă în cultura românească.Eugen Schileru s-a născut la Brăila, la 13 septembrie 1916, dintr-o familie de intelectuali. El și-a făcut liceul în orașul natal, iar studiile superioare la Facultatea de litere și filozofie, pe care a absolvit-o în paralel cu Facultatea de drept, la Universitatea din București. în perioada studiilor a fost membru al Frontului Studențesc Democrat. A desfășurat o largă activitate publicistică în presa culturală și progresistă a vremii ■ Cuvîntul liber. Era nouă. Viața. românească. Reporter etc.Este, de asemenea, bine cunoscută publicului activitatea sa ca estetician, istoric și critic de artă, în anii de după 23 August 1944. întemeiat pe o solidă formație filozofică, Eugen Schileru a adus contribuții însemnate la cercetarea problemelor dezvoltării artei noastre naționale, la cunoașterea și răspîndirea comorilor ei de frumusețe, ca și la analiza fenomenelor actuale ale culturii universale. Cronicile, articolele, eseurile sale, publicate în ziare și reviste, vădesc preocuparea sa vie pentru contemporaneitate, un spirit critic subtil, angajat în promovarea valorilor artei noastre socialiste și a creației înaintate de pretutindeni.Șef al catedrei de istoria artelor la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București, el era unul din acei dascăli care exercită o puternică influență asupra formării tineretului intelectual. înzestrat cu un rar farmec, strălucitor în lecțiile și conferințele sale, atent și plin de dragoste față de tinerele talente, el a contribuit din plin, de-a lungul a două decenii, la formarea noilor promoții de artiști și teoreticieni ai artei.Membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Artiștilor Plastici, al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, Eugen Schileru șî-a pus din plin talentul și cunoștințele în slujba progresului culturii României socialiste și a popularizării ei, în țară și peste hotare.Cultura românească pierde în persoana sa un talent prodigios și un militant neobosit, un om care a știut să dea ideilor avansate despre artă forță de pătrundere, de modelare a sufletelor și a inteligențelor. El lasă în urma sa nu numai o amintire puternică, dar și o operă de preț în edificarea spiritualității modeme romanești.
*Corpul defunctului se află depus la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din Calea Victoriei nr. 155. Publicul are acces în zilele de marți, 13 august — orele 14—20 și miercuri, 14 august — orele 8—12. Adunarea de doliu va avea loc miercuri, 14 august 1968, ora 12. iar ceremonia înhumării la cimitirul Șerban Vodă.

• Roata vieții : PATRIA — 10 ; 12,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, SALA PALATULUI (seria de bilete 2513 — orele
17.30 șl seria 2514 — orele 20,15).
• Șapte oameni de aur : REPUBLICA — 9,15 11,30 ; 
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină - 20, FEROVIAR — 9,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 : 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20, MODERN - 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20.
• Viva Maria : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, CAPITOL - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; .21, la grădină - 20, CIRCUL DE STAT — 10 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA DOINA - 20,15. 

VICTORIA -
18,30 ; 20,45.

LUMINA — 
; 18,45 ; 20,45.

— 8,30 ; 10.30 ;
18,45 ; 21.

CINEMATECA

> fată ciudată :
; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;

• Alegere de asasini :
9—16,30 în continuare
• Valea : CENTRAL
12,30 ; 14,30 ; 16,30 ;
• Cimarron : SALA
(bilete la casă) — 10 : 12 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
® Dă laba prietene : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
- 9 ; 10.
• Cehoslovacia, pămînt necunoscut — 
șlnile vor face totul singure — In vizită la caracatițe
- Stînca - Narcis : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Bella : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Mesteacănul : GLORIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 
20,30.
• Intre noi : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 : 
16 ; 18 ; 20.
• Studiu despre femei : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20.
• Moștenirea lui Achile : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 în continuare.
• Duelul lung : DACIA — 8—16,35 în continuare ; 18,50 : 
21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,

as

unor greutăți inerente începuturilor carierei didactice. Pe drept cuvînt ne spunea prof, emerită Stela Dumitrescu, directoarea liceului „Nicolae Bălcescu" din Brăila : „Se uită un lucru: că rezultatele muncii la catedră nu vin imediat, că adesea ele sînt rezultatul multor ani de muncă pasionată și plină de răbdare. Or, fluctuațiile, frecvente în rîndul cadrelor didactice, nu pot, în nici un caz, servi buna cauză a învățămîntului. S-a dovedit, de altfel, că un colectiv stabil, închegat, care are posibilitatea să urmărească generațiile de elevi în ascensiunea lor, obține și rezultate mai bune".Iată și un alt aspect al problemei pe care o dezbatem, cel al așa-numi- telor catedre lezervate profesorilor și învățătorilor promovați în diferite activități obștești și culturale. Nu punem în discuție faptul în sine, ci consecințele pe care uneori le provoacă îngrămădirea catedrelor rezervate în anumite școli — de obicei cele mai bune și, neapărat, centrale. (Liceul „Vasile Alecsandri" din Galați — zece rezervări sau Liceul nr. 1 din Pitești — treisprezece). „Această practică, așa cum remarca prof. Mihail Costache, directorul liceului „Vasile Alecsandri" din Galați, provoacă destule greutăți procesului de învățămînt, deoarece suplinitorii la care școala trebuie să apeleze nu au, de multe ori, pregătirea necesară pentru a se achita de sarcinile care le revin. Dacă adaug că în cele mai dese cazuri rezervările vizează discipline „cheie", matematica, fizica, literatura română, devin și mai evidente dificultățile școlii. Consider că este neapărat necesar ca rezervă^ rile să fie repartizate echitabil întro școli și să se analizeze mai cu atenție cazurile cînd catedrele rezervate se transferă de la o școală la alta".Despre modul în care sînt repartizate catedrele rezervate s-a mai discutat în coloanele ziarului nostru. Recent, Ministerul învățămîntului a dispus să nu se mai rezerve catedre acolo unde mai există la aceeași disciplină o catedră anterior rezervată. Dar, din păcate, pe alocuri dispoziția nu se respectă. Ca urmare, nu de mult, la liceul „Vasile Alecsandri" din Galați a mai fost (prin transfer) rezervată o catedră, deși mai erau două posturi rezervate la aceeași disciplină. Conducerea școlii se întreabă : e preferabil să ai în schemă un ' profesor (bun. desigur), dar care nu va’ lucra — cel puțin o perioadă de timp — la catedră, în locul altuia, cu mai puțină experiență poate, dar ale cărui servicii vor fi puse în slujba școlii ? Asemenea situații trebuie analizate atent de Ministerul învățămîntului. în fond, e o chestiune de etică a celor cărora li se rezervă catedra ca. beneficiind de acest drept, să nu pună interesele lor per sonale înaintea cerințelor bunei desfășurări a procesului instructiv- educativ.Desigur însă că, indiferent de cauzele care la ora actuală determină ca un număr relativ însemnat de catedre să fie încă neocupate, anul școlar trebuie să înceapă cu efectivul complet. Care este soluția ? „Ca și în anii din urmă — ne-a răspuns prof Ion Ciulacu, inspector general la Inspectoratul școlar județean Vrancea — vom apela la suplinitori. Acolo unde nu este posibil (la limbile moderne, de pildă) vom folosi cadre didactice cu specialități înrudite". Dar, adăugăm, aplicarea unor asemenea soluții chiar și pentru rezolvarea unor situații momentane comportă o mare răspundere din partea inspectoratelor școlare. Experiența arată că în anii din urmă, deseori, suplinitorii nu au fost numiți cu suficient discernămînt, fapt care s-a răsfrînt asupra calității muncii prestate la catedră. Iată un exemplu grăitor. Un test efectuat la Galați, cu suplinitorii numiți la unele catedre de matematică din județ, test constînd într-o lucrare scrisă cu probleme de școală generală și liceu a avut drept rezultat constatarea că din 28 de lucrări una singură putea primi notă de trecere. Exemplul impune un spor de atenție Ia încadrări și totodată reclamă insistent ca, o dată angajați, suplinitorii să fie ajutați în continuare, să fie încurajați pe calea perfecționării continue. Ei trebuie să fie obiectul unei atente îndrumări, atît din partea cadrelor didactice ale școlii, cît și a forurilor de învățămînt, care pot și trebuie să organizeze diferite cursuri metodice, de pregătire etc.Evident, lucrările de încadrare și transfer trebuie considerate ca o sarcină importantă deosebită pentru pregătirea noului an de învățămînt. Pînă la redeschiderea școlilor mai este timpul necesar pentru ca neajunsurile să fie lichidate. Cu condiția ca inspectoratele școlare să le acorde atenția cuvenită.

ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,30, la grădină 
— 20.
• Piramida zeului Soare : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină 20,15, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15, la grădină — 20, AURORA — 9,30 ; 
12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, la grădină — 20,30, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
® Prin Kurdistanul sălbatic : UNIREA — 15,30 ; 18 , la 
grădină — 20,15.
• Răzbunarea haiducilor î PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Un bărbat și o femeie : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC - 20,15.
« Taffy și VÎnătorul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30j 

MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 
20,30.
• Aventurierii : RAHOVA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30 ; 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
O Vicontele plătește polița : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
& Jenia, Jenicica și Katiușa : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Un dolar găurit : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

munți : MOȘILOR - 15 ; 17,30 ; 20. la
; 20,30.

9 : 11,45 ; 14,30 ;

SH

cinema

In anul 2001 ma-
• Intîluire tn
grădină - 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 18
• Falsa liră de aur : MELODIA — 
17,15 ; 20,15.
• împușcătura : POPULAR — 15,30 ; 18 : 20,30. 

Freddy, lovește tu întîi : MUNCA — 16 ; 18 ; 20. 
Caut o nevastă : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Ce noapte, băieții ! : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Sînt și eu numai o femeie: GRlNGAȘI — 15,30;

18 ; 20,15.
« Judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GRĂDINA VITAN — 
20,15.
• Oscar : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Am întîlnit țigani fericiți S PARCUL HERĂSTRĂU 
— 20,15.

I
8 HAYDN SI BOCCHERINI
ij in interpretarea lui Radu Aldulescu
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Exigența melomanului în fața 
unui disc apare pe drept cuvînt 
sporită prin menirea acestuia de 
a perpetua un eveniment muzi
cal, de a-l transforma în „docu
ment sonor". în alegerea sa, dis- 
cofilul va cumpăni deci cu mi
gală criteriile artistice ce definesc 
înregistrarea : repertoriul, valoa
rea interpretării și calitatea so
noră. Dacă intervine și ineditul, 
interesul nu poate fi decît sporit. 
Tuturor acestora le corespunde 
întrutotul discul Elecfrecord cu- 
prinzînd într-o nobilă și străluci
toare interpretare a violoncelistu
lui Radu Aldulescu — acompa
niat de orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu" diri
jată de Rene Defossez și respec
tiv Mircea Basarab — un con
cert de Haydn recent descoperit 
ca și versiunea originală a concer
tului de Boccherini. Și dacă ori- 
cînd descoperirea sau restabilirea 
autenticității unui manuscris de va
loare au putut fi socotite adevă
rate evenimente în istoriografia 
muzicală, în cazul de fafă ele au 
fosf cu atît mai îmbucurătoare cu 
cît au venit să îmbogățească o li
teratură nu atît de vastă dar atît 
de solicitată cum este cea a vio
loncelului.

Să ne oprim pujin asupra amă
nuntelor de ordin istoric, mulju- 
mindu-i muzicologului Al. Leahu 
pentru datele menjionate în intere
santa prezentare de pe plicul dis
cului. Aflăm astfel că prezentul 
concert de Haydn (în Do Major) 
a fost identificat în anul 1961 în 
seefia muzicală a Bibliotecii na
ționale din Praga, autenticitatea sa

fiind confirmată de Institutul „lo- 
sef Haydn" din Koln pe baza 
unui fragment înscris de compozi
tor într-o listă a lucrărilor sale. 
Datînd din perioada 1765—1767, 
s-ar părea că ar fi dintre pri
mele, dacă nu primul concert de 
violoncel al lui Haydn, cunoscut 
pînă acum ca autor doar a trei 
concerte de violoncel (două în 
Re Major și unul în Do Major).

în ceea ce privește concertul 
de Boccherini, versiunea cunoscută 
pînă acum cîtva timp nu era de-

cronica discului
ii ii mm ni i iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiwiiniiw

cît o prelucrare oarecum alte
rată. Restabilirea în forma ini
țială se datorează lui Richard Stur
zenegger, pe baza studierii ma
nuscrisului original de la Dresda.

Este interesant cum aceste două 
lucrări, ambele clasice, se deose
besc totuși stilistic, impunînd so
luții interpretative atît de diferite. 
Mergînd la însăși esența muzicii, 
Radu Aldulescu a realizat remar
cabile tălmăciri, pe cît de unitare 
stilistic, pe atît de variate. Am 
apreciat astfel suplefea interpre
tării concertului de Haydn scofînd 
în evidenjă bogăția expresivă a 
discursului muzical, în prima parte, 
de pildă, cerînd treceri pe ne- 
simfite de la atacul mordant și 
expunerile tematice hofărîte pînă 
la cantilena fluidă și mai interio

rizată, Aceleași calităfi se remarcă 
și în partea lll-a unde în plus 
virtuozitatea strălucitoare contri
buie la dinamismul finalului. Dar 
desigur „centrul de greutate" 
emotional revine părții II (Adagio) 
ce ajunge pînă la dramatismul pe 
care, înscriindu-l în sfera echili
brului clasic, interpretul îl epu
rează în consecință de orice pate
tism exterior. La reușita concertu
lui contribuie în mod substantial 
aportul dirijorului Rene Defossez 
prin reliefarea valențelor muzi
cale ale lucrării. Subliniem aci în 
mod deosebit fluenta dozare a 
dialogurilor între ansamblu și so
list.

în varianta sa originală, cel de-al 
doilea concert al discului atestă 
identitatea dintre compozitorul și 
virtuozul violoncelist Boccherini. 
Dar grafia și eleganta acestui stil 
sînt dezbărate de facilitate chiar 
și în ornamentele instrumentale, 
iar partea II — inedită — exce
lează prin profunzimea sa, eloc
vent reliefată de interpret. Men
ționăm și varietatea timbrală a pa
letei sale sonore, sugerînd, în ca
dența primei părfi, de pildă, sua
vitatea flautului sau gravitatea or
gii, în acorduri. Dinamismul ulti
mei părți — subliniat de interven
țiile eficiente ale dirijorului Mir
cea Basarab — lasă în încheierea 
acestui disc un sentiment de lu
minozitate.

O certă reușită editorială, ser
vind o muzică de calitate prin in
termediul unui solist ale cărui vir
tuți interpretative și-au primit de 
mult o consacrare internațională.

M. MARBE
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Gheorghe DAVID

teatre
e Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Regina ăe Navara — 20.

O Muzeul de artă „Fr. Storck și 
Cecilia Cuțescu Storck" : Cînd sta
tuile vorbesc (spectacol de sunet 
și lumină) — 20.30 : 21 ; 51,30.

O Teatrul „C. Tănase" (Ia grădina 
Boema) : Comici vestiți ai revistei 
— 20.

o Ansamblul „Perinița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
„Varietăți folclorice" — 19.

-
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ A 
ȘEFULUI REPREZENTANȚEI 
PERMANENTE A F.N.E. DIN 

VIETNAMUL DE SUDLuni 12 august 1968 a sosit la București Nguyen Duc Van, șeful Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în Republica Socialistă România.
★La tabăra studențească de la Izvorul Mureșului începe miercuri Seminarul european cu tema „Studentul, arta și cultura", organizat

de Uniunea Asociațiilor Studenților din România.Această manifestare va dezbate, printre altele, probleme legate de viața și activitatea tineretului studios, locul studențimii în viața cul- tural-artistică a națiunii, problema raportului dintre cultura generală și cultura de specialitate, rolul cooperării cultural-artistice între studenții europeni în vederea realizării apropierii, înțelegerii și colaborării dintre popoarele acestui continent. La dezbateri vor participa toate uniunile naționale studențești din Europa, precum și reprezentanți ai Uniunii Internaționale a Studenților. (Agerpres)

FOTBAL
viața internațională

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S,

în pregătire - Conferința de combatere 
a zgomotului și vibrațiilor

Echipa feminină de floretă, 
o speranță pentru Mexic

Academia Republicii Socialiste România și Ministerul Muncii organizează între 21 și 24 mai 1969. în București, cea de-a IlI-a Conferință de .combatere a zgomotului și vibrațiilor. La această manifestare științifică vor fi invitați să participe și specialiști de peste hotare.Cu această ocazie vor fi prezentate referate și comunicări științifice, care vor avea ca obiect : efectele nocive ale zgomotului și vibrațiilor asupra sănătății omului ; implicațiile economice ale acțiunii zgomotului ; reducerea nivelului zgomotului la mașini și la mijloace de transport; insonorizarea marilor săli de lucru ; combaterea zgomotului orașului și din locuințe ; amortizarea vibrațiilor și izolarea antivibratilă.Cheltuielile privind deplasarea și cazarea de'legaților la București nu

vor fi suportate de instituțiile organizatoare.Persoanele care vor prezenta comunicări urmează să înainteze, pînă la data de 1 octombrie 1968, rezumatul lucrării (circa 200 cuvinte). Lucrările nu trebuie să depășească 6 pagini dactilografiate și urmează să fie primite pînă la data de 31 decembrie 1968. Pe lîngă textul în limba română, se solicită pentru termenele stabilite și o traducere a lucrării și a rezumatului în limbile engleză și franceză.Adresa Biroului de organizare a celei de-a III-a Conferințe de combatere a zgomotului și vibrațiilor este : Academia Republicii Socialiste România, Comisia de Acustică, Calea Victoriei nr. 125, București.(Agerpres)

Astăzi urmează să piece la Vichy lotul național de fotbal, care va în- tilni — în această localitate, — e- chipa campioană a Franței, Saint Etienne. Partida va avea loc joi 15 august. Vor face deplasarea, printre alții, Coman, Sătmăreanu, I-Iălmă- geanu, Barbu, D. Nicolae, D. Popescu, Pîrcălab, Grozea, Voinea etc.Saint Etienne a jucat, duminică, la Rotterdam un meci contînd pentru „Cupa internațională de vară" (fostă „Cupa Rappan) în compania formației Feyenoord, de care a fost învinsă, cu scorul de 2—0 (2—0). Antrenorul Albert Batteux (Saint Etienne) a aliniat pe stadionul din Rotterdam următoarea formație : Carnus—Durkovic, Mitoraj, Bosquier, Polny — Jaquet, Herbin — Fefeu, Revelli, Keita, Bereta. Au mai jucat Larque și Camerini.

Spectacolele ansamblului 
artistic din R. P. MongolăDupă ce au dat spectacole la Pitești și Giurgiu, membrii ansamblului artistic din R.P. Mongolă au fost luni seara oaspeții publicului iucureștean. In cadrul spectacolului prezentat în sala Victoria a Teatrului „C. Tănase", artiștii din R.P. Mongolă, sub conducerea lui T. Namsraijav, au interpretat un program variat care a cuprins piese din muzica și baletul clasic, cîntece și dansuri tradiționale mongole și ale altor popoare. Și-au dat concursul soliști ai Teatrului de stat de operă și balet și ai orchestrei simfonice de stat, orchestra de

instrumente naționale, formații corale și de dansuri.La spectacol au fost prezenți Va- sile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, precum și Togoo- ciin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

ANOMALIA
INSENSIBILITĂȚII

(Urmare din pag. I)subliniem, să fie întreținută în acest fel 1— Cauza acestei situații — ne spune tov. Ștefan Babu, secretarul consiliului popular județean provizoriu — este lipsa lucrătorilor calificați. Ne-a fost aprobat un singur post de arhivar, deși avem o arhivă de zeci de tone. Situația este anormală. La stabilirea numărului de lucrători, criteriul ar trebui să fie volumul arhivei și nu mărimea județului. Măcar temporar, pentru a pune lucrurile la punct, am avea nevoie de incă un post.Putem lua drept bună o asemenea cerință cînd, la ora actuală, nici măcar postul de arhivar existent nu e încă ocupat ? De unde s-a ajuns la concluzia, că, de fapt, ar trebui doi arhivari ? Comitetul executiv al consiliului județean ar trebui să analizeze această situație și să ia măsuri pentru ordonarea arhivei, întrucît prin întîrzierea eliberării actelor se aduc prejudicii unui mare număr de cetățeni. Și, în paralel, trebuie analizate la modul cel mai serios cazurile în care oamenii sînt puși pe drumuri zile, săptămîni, luni ca să li se rezolve cereri legale, cereri care — cu un plus de bunăvoință — pot fi rezolvate de regulă pe loc, în cîteva minute. în general vorbind, tărăgănarea rezolvării cererilor a numeroși petiționari are asupra acestora duble consecințe : morale și materiale.Din păcate, practici birocratice din categoria celor relatate întîlnim chiar la instituții centrale, acolo unde funcționarii publici nu s-au dezbărat încă de metodele de lucru rutiniere, perimate. La Ministerul Muncii, cererile cetățenilor — de regulă pensionari ori oameni ajunși în pragul pensionării — sînt rezolvate cu mare greutate, după săptămîni și chiar luni de zile. Motivul ?lată-ne la registratura acestei instituții. Aici, lume multă. Sîntem informați de șeful Oficiului evidența documentelor de asigurări sociale că un mare număr de cereri își așteaptă rezolvarea. Cîte ? Zeci de mii ! Cînd vor fi rezolvate ? Nu se știe. „Am moștenit de la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale — ne spune șeful oficiului — 38 000 de cereri restante. Anul acesta am primit alte 35 000. Din prima categorie am rezolvat, pînă acum, 23 000. iar din a doua 12 000. Este — trebuie s-o recunoaștem — un succes !“.Halal succes, cînd numărul total al cererilor nerezolvate este tot de 38 000 ! Nu s-a făcut un singur pas înainte.Dar, de fapt, de ce se adresează cetățenii din toate colțurile țării ministerului, cînd mult mai lesne pentru ei ar fi să-și rezolve păsurile pe plan local ? De ce sînt ocolite forurile locale ? Formulăm asemenea întrebări întrucît petiționarul are la îndemînă, acolo, în oraș sau județ, (în cazul pensiilor, de pildă), și oficiul pentru prevederile sociale, și comisia de contestații, și forurile de partid și de stat. E drept, unele cereri nu pot fi realmente rezolvate decît cu sprijinul ministerului. Acesta este un fapt. Dar cea mai mare parte, zeci de mii de petiții, sînt din cele obișnuite, de competența organelor locale. Totuși, această puzderie de tțereri vine la minister. Și aici ? Sînt înregistrate, îndosariate și... trimise pentru rezolvare înapoi la forurile locale 1 Cetățeanul nu este însă mulțumit, el Vrea să se ocupe de cererea lui chiar

ministerul. Și iar face o cerere, și din nou este înregistrată și trimisă autorităților locale. S-au înregistrat cazuri cînd această morișcă, în care cetățeanul intră de bună voie, s-a învirtit de cîte zece ori !Dar să ne oprim puțin. Oare ține într-adevăr solicitantul ca cererea lui să fie neapărat rezolvată de minister ? Ține morțiș să bată drumurile, să-și cheltuiască banii cu trenul, să-și consume nervii ? Nu, nici gînd. De multe ori, el este nevoit să procedeze astfel. De ce ? Pentru simplul motiv că, tracasat și tot amînat. de forurile locale, el se adresează ministerului ca unei ultime instanțe.Să revenim la pensii. Am afirmat că la Ministerul Muncii sînt înregistrate zeci de mii de cereri. Iată ce ne spun în legătură cu ele tovarășii Iosif Ionescu, adjunct al ministrului, și Anton Andronic, secretar general : In 80 la sută din petițiile legate de pensii care sosesc pe adresa Ministerului Muncii, cetățenii reclamă următoarele fapte : calcularea greșită, tărăgănarea deciziilor. De aici s-ar putea trage concluzia (pripită) că numai funcționarii oficiilor de pensii din direcțiile județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale sînt de vină. Inexact. De multe ori, în spatele deciziilor eronate de pensionare, a tărăgănărilor în elaborarea acestor decizii stă și sistemul defectuos de lucru al funcționarilor din întreprinderile și instituțiile care întocmesc dosarul pentru pensionarea propriilor sa- lariați. Ce fac acești funcționari ? întocmesc dosare de pensionare incomplete, incoerente și — ceea ce este și mai grav — întîrzie cu lunile și în mod arbitrar înaintarea dosarelor către oficii.Concluziile se desprind singure ; pentru a curma această morișcă birocratică. pentru a scuti pe cetățeni de necazuri, iar pe funcționarii Ministerului Muncii de scriptologie inutilă, trebuie să se elaboreze un act normativ care să stipuleze foarte clar obligațiile funcționarilor publici de Ia oficiile de prevederi sociale și, în primul rînd, să stabilească termene realiste de soluționare a dosarelor de pensii. în același timp, e necesar să prevadă, tot clar, obligațiile funcționarilor din întreprinderile și instituțiile care propun la pensionare.Firește, acestea sînt reglementări care privesc doar sectorul pensiilor. Referindu-ne din nou la modul general în care sînt rezolvate cererile cetățenilor în instituțiile publice, precizăm (socotim că am dat suficiente exemple) că o mare parte din funcționarii publici nu s-au descotorosit încă de metodele birocratice de lucru. Este inadmisibil ca cetățeanul să fie purtat pe drumuri, cu vorba, „pasat" de la unul la altul pentru a obține un act sau un ^drepț care 1 se cuvine legal. Astfel, însăși decretul 534/1966, care limitează durata maximă de rezolvare a cererilor la 20 de zile, este ignorat și încălcat. Nemaivorbind de faptul că trec luni de zile fără ca instituțiile publice să răspundă măcar celor care li s-au adresat.Este necesară intervenția severă a organelor locale și centrale, a conducătorilor de instituții, pentru a sancționa exemplar pe cei care încalcă normele în vigoare și, în același timp, pentru a crea condițiile materiale și organizatorice optime rezolvării operative a cererilor îndreptățite ale cetățenilor.

în noaptea de 11—12 august 1968 s-a stins din viață generalul-ioco- tenent în retragere Costescu N. Romulus.Născut la Buzău la 18 august 1897, a absolvit cursurile Școlii de ofițeri de artilerie în 1916. la București.In primul război mondial, ca tî- năr ofițer de artilerie, s-a distins în luptele din vara anului 1917, din zona Mărășești. Pătruns de o adîncă dragoste de patrie, a luptat cu vitejie în războiul antihitlerist dovedind, în calitate de ajutor al comandantului și apoi de comandant al artileriei Armatei I române, un înalt simț de răspundere, talent și competență.Pentru fapteie sale de arme a fost decorat, cu ordine și medalii românești, sovietice și cehoslovace.’ 'După''eliberarea țării de sub jugul fascist, prin munca rodnică desfășurată în funcțiile de răspundere încredințate, printre care cea de comandant al artileriei forțelor armate, și-a adus contribuția la continua întărire a armatei noastre.
A fost membru al Partidului Comunist Român.încetarea din viață a generalu- lui-locotenent în retragere Costescu N. Romulus constituie o dureroasă pierdere.

DIN PARTEA COMITETULUI 
ORGANIZATORIC

AL VETERANILOR
DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST

Concursul feminin de floretă de la 
Brașov a întrunit la start cele mai bune 
floretiste din Ungaria, Franța, Italia și 
România. Rezultatele concursului sînt 
desigur cunoscute : victorii românești 
atît în proba individuală, cît și în cea 
pe echipe. Ele sînt cu atît mai valo
roase, cu cît au fost obținute în com
pania unor pretendente la o medalie 
olimpică.

Ecaterina lencic-Stahl a demonstrat 
încă o dată că posedă o rezervă de ca
lități moral-voliiive care, întrebuințate 
atunci cînd trebuie, îi amplifică rezulta
tele în mod deosebit. Cînd spunem 
aceasta, ne gîndim că, în finala de la 
individual, ea a întrecut floretistele ma
ghiare, componente de bază în echipa 
campioană olimpică la Tokio.

In turneul pe echipe — o satisfacție 
dublă : aliniind două formații, ne-am 
clasat pe locurile I și II. Nu atît ocupa
rea locului II de către reprezentativa 
noastră secundă este un fapt merito
riu, cît mai ales victoriile acesteia în 
fața echipelor Ungariei și Franței.

Considerăm că alcătuirea celor două 
reprezentative s-a făcut cu discernă- 
mînt, astfel îneîf nume cunoscute ca Vi- 
col, Stanca și Ardeleanu, în loc să fi
gureze doar ca. rezerve în echipa I, cu 
puține șanse de a participa la compe
tiție, au fost incluse în echipa secundă, 
în acest fel, toate pretendentele la un 
loc în echipa olimpică au avut de par
curs un drum similar, întîlnind aceleași 
adversare. Concursul de la Brașov a 
fost și din acest punct de vedere nu 
numai un mijloc de pregătire, ci și un 
prilej de verificare a întregului lot, un 
criteriu obiectiv de selecție.

Dat fiind faptul că șansele la o me
dalie olimpică sînt mai mari ' în proba 
pe echipe, orientarea spre alcătuirea 
unei formații corespunzătoare este un 
punct cîștigat de către conducerea teh
nică a lotului nostru olimpic. Fiecare 
florefistă a căutat să se depășească pe 
sine — pentru a obține cît mai multe 
victorii, pentru a se impune atenției se
lecționerilor.

Oiga Szabo, Ecaterina lencic-Stahl, 
Ileana Drimbă și Ana Ene sînt, ia ora 
actuală, componente de bază ale echi

pei noastre, iar împreună cu Maria Vi- 
col, Suzana Ardeleanu și Marina Stanca, 
formează un lot care va permite antre
norilor să alcătuiască o echipă valoroasă 
pentru Mexic.

Următoarele concursuri, de la Bucu
rești și Budapesta (acesta va fi ultimul 
și cel mai important test preolimpic al 
scrimei mondiale, la toate armele), vor 
avea darul de a definitiva compoziția 
echipei pentru locurile Olimpice.

Octavian VINT1LĂ
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In cîteva rînduriEchipele României au debutat cu victorii in „Criteriul european" de tenis de masă, rezervat juniorilor, competiție ce s-a deschis ieri la Leningrad. în turneul feminin, selecționata României a învins cu 3—0 echipa Ungariei și cu același scor formația Danemarcei. La masculin, sportivii români au întrecut cu 5—2 echipa Franței.După un mecj nul și o victorie, echipa tinerilor fotbaliști români a fost învinsă (în turneul speranțelor olimpice) cu 4—1 (3—0) de către formația Bulgariei. în celelalte meciuri s-au înregistrat rezultatele : Iugoslavia—Cehoslovacia 1—0 ; Polonia—Cuba 1—0.în finala turneului internațional de tenis de la Senigallia (Italia), Martin Mulligan l-a învins cu 6-—3, 6—4, 6—4 pe Ion. Țiriac.După 7 runde, în turneul internațional de șah de la Debrecen, conduce sovieticul Liberson cu 5,5 puncte, urmat de românul Theodor Ghițescu, 5 puncte, Radulov (Bulgaria) 4,5 (1), puncte, Volovici (U.R.S.S.) 4,5 puncte, Liebert (R.D.G.) 4 puncte, în runda a 7-a, Ghițescu a cîștigat (cu piesele albe) la dr. Paoli (Italia). Liberson l-a învins pe Barczay, Liebert a remizat cu Fiilop.
VE ACTIVITATE ATLETICĂ

ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA VAESTERAS, proba de 1 500 m plat a fost cîștigată de Bodo Tummler (R. I*'. a Germaniei) cu timpul de 3’39”8/10. Suedezul Vistam s-a clasat pe primul loc la 400 m garduri cu rezultatul de 51”6/10. Larsson (Suedia) s-a dovedit cel mai rapid în proba de 400 m plat, fiind cronometrat în 49’’5/10.LA VAEXJOE (Suedia), tînărul sportiv suedez Kjell Isacsson (incă junior) a stabilit un nou record național în proba de săritură cu prăjina cu performanța de 5,13 m.LA BUDAPESTA se desfășoară în prezent un concurs internațional de pentatlon modern. După două probe în fruntea clasamentului se află Nazarov (U.R.S.S.) cu 2 010 puncte, urmat de Petoe (Ungaria) — 1 965 punc

te și Kelemen (Ungaria) cu 1915 puncte. Proba de spadă a fost cîștigată de Nazarov cu 1 000 puncte.i .• ' ' ȚCU PRILEJUL MECIULUI DE ATLETISM dintre selecționatele de juniori ale Franței și R. F. a Germaniei, desfășurat la Thonon Ies Bains, sportivul francez GERARD UGOLINI a stabilit cea mai bună performanță europeană de juniori în proba de săritură în lungime cu 7,92 m.RECORD ITALIAN LA PRĂJINĂîncadrai unui concurs de atletism desfășurat la Milano, Renato Dionisi a stabilit un nou record al Italiei în proba de săritură eu prăjina cu o performanță de 5,15 m. Vechiul record era de 5,12 m.
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(Urmare din pag. I)— După părerea mea, toate acțiunile, de orice tip, dacă au caracter organizat au și valoare educativă...în. principiu, da, orice acțiune are sau, mai exact, poate avea o valoare educativă. Dar, dacă ai’ fi să măsurăm în volți această valoare, vom constata că unele acțiuni se pot ridica la înalta tensiune a arcului voltaic in vreme ce altele rămîn la tensiunea precară a lanternei de buzunar. O întîlnire cu un savant sau artist de prestigiu, o discuție profundă despre idealul de viață, poate fi pusă pe același plan cu o excursie la pădurea Pustnicul ? Incandescența unei dezbateri de idei poate fi confundată cu relaxarea quasi- sportivă a unei sari dansante ?în răspunsul interlocutorului nostru există însă și o a doua confuzie : după părerea sa, valoarea educativă e condiționată de caracterul organizat al acțiunii. Așadar, caracterul organizat e considerat un fel de panaceu universal, o cheie a succesului educativ.Avem impresia că ne a- flăm în fața întîmplării din poveste în care căruța era așezată înaintea cailor, organizarea — element formal, prevalînd asupra conținutului. Unde poate duce o asemenea confuzie ? La apariția unor manifestări șterse, cenușii, care, chiar și atunci cînd își propun să dezbată idei, plutesc în generalități, în fraze convenționale.— Am participat în a- ceastă primăvară la o ședință de organizație care își propusese să dezbată i- deia profilului moral al tinerei generații, ne relatează Florin Petrescu, student la Universitatea București. Materialul prezent era sobru, fără să fie însă și profund, exemplele date erau pur simbolice, expunerea era presărată nu cu idei, ci cu sentințe. Urnite anevoie, discuțiile s-au înscris în același ton impersonal și dezinteresat. Dar, la un moment dat, pe sub ferestrele sălii în care ne aflăm a trecut un grup de tineri ple- toși zdrăngănind dintr-o ghitară. Incidentul a produs rumoare și comentarii șoptite în bănci și, profi- tînd de întîmplare, un co

leg a pus o întrebare despre profilul acestor tineri supranumiți „hippy". Ei bine, din acel moment discuțiile au luat o altă turnură, sala s-a înviorat, an- gajîndu-se într-o dezbatere despre blazare și participare, despre inerție și pasiune, despre efectul educativ al brigăzilor de muncă patriotică, despre trăsăturile majore ale personalității.— Lipsa unei problematici de actualitate, a unor idei izvorîte din evenimentele importante ale epocii noastre, face ca unele manifestări să se lovească de apatia sălii,- de mutismul

nu au pătruns în esența lucrurilor, nu au provocat examene de conștiință, nu au sădit convingeri adinei în conformația spirituală a tinerilor.Sînt tinerii atrași de asemenea dezbateri de idei, sînt ei dispuși să se supună unor veritabile examene de conștiință ? Răspunsul îl oferă însăși experiența.Ajuns în fața tinerilor de la Uzinele „Tractorul"- Brașov, un cercetător de la Institutul de științe pedagogice face un rapid sondaj de interes: „Despre ce ar dori tinerii să discute?" „Ce rost are viata omu-

privind pregătirile pentru 

sărbătorirea centenarului 

nașterii lui Lenin
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității hotărîrea C.C. al P.C.U.S. privind pregătirile pentru sărbătorirea centenarului nașterii lui Lenin, care va avea loc în aprilie 1970. In hotărîre sînt evocate pe larg personalitatea lui Lenin, importanța și actualitatea operelor sale pentru activitatea partidelor comuniste, pentru lupta revoluționară. De numele lui Lenin, se arată în hotărîre, este indisolubil legată întreaga istorie contemporană, cele mai remarcabile înfăptuiri revoluționare ale secolului al XX-lea — victoria Revoluției din Octombrie, constituirea sistemului mondial al socialismului, grandioasele lupte de eliberare și victoriile repurtate de clasa muncitoare, de oamenii muncii asupra capitalismului.Subliniind că desfășurarea istoriei a confirmat întru totul analiza leninistă a dezvoltării mondiale, caracteristica esenței reacționare a imperialismului, hotărîrea arată că răsună cu o deosebită vigoare chemarea leninistă la unirea tuturor forțelor revoluționare, progresiste, în lupta împotriva politicii imperialiste, pentru cauza democrației, socialismului și păcii.Lenin a intrat în istorie ca un teoretician genial al revoluției proletare și al transformării socialiste a societății. El a fost întemeietorul și conducătorul primului stat socialist, cel care a elaborat politica de industrializare socialistă și de cooperativizare a agriculturii. Lenin a subliniat că singura bază materială a socialismului poate fi marea industrie creată după ultimul cuvînt al științei și tehnicii. Numai o producție cu o înaltă dezvoltare este capabilă să ușureze munca muncitorilor și funcționarilor, să creeze un belșug de bunuri materiale.V. I. Lenin, se relevă în hotă

rîre, a dezvoltat și a îmbogățit în mod creator învățătura lui Marx și Engels în care a văzut nu o dogmă, ci o călăuză în acțiune. Tocmai în dezvoltarea creatoare a marxismului constă forța ideilor lui V. I. Lenin. Hotărîrea arată că analiza profundă a proceselor obiective ale vieții social-economice și spirituale a societății, luarea multilaterală în considerare a raportului forțelor de clasă, a particularităților concrete ale fiecărui moment istoric, constituie baza dezvoltării marxism-leninismului, a elaborării politicii interne și externe a partidului comunist, earn îmbogățește știința despre construcția socialismului și comunismului.Hotărîrea subliniază în continuare concepțiile leniniste despre rolul conducător al partidului, despre importanța disciplinei și coeziunii rîndurilor partidului, a dezvoltării democrației interne și activității creatoare a membrilor de partid.Așa cum a arătat Lenin, socialismul ridică milioane de muncitori și țărani la o treaptă social-politică activă, creează posibilități largi pentru participarea lor la conducerea treburilor obștești, asigură garanțiile materiale și politice ala drepturilor și libertăților oamenilor muncii.Pentru oamenii sovietici — se arată în continuare — cel mai bun mijloc de a sărbători centenarul nașterii lui V. I. Lenin este de a concentra atenția și eforturile spre înfăptuirea planurilor construcției economice și culturale care stau în fața poporului. C.C. al P.C.U.S. a însărcinat organizațiile de partid, organizațiile obștești, uniunile de creație să desfășoare o activitate intensă pentru dezvoltarea în continuare și popularizarea teoriei marxist-leniniste, pentru prezentarea multilaterală a rolului istorie al lui Lenin, a însemnătății marxism-leninismului.

vremea
Ieri în (ară vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul variabil. Au căzut averse izolate însoțite de descărcări electrice în Transilvania și Moldova. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 17 grade la Bistrița, Toplita, Joseni și Bara- olt, și 29 de grade la Tr. Măgurele și Mangalia.In București vremea a fost relativ

frumoasă cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit din vest. Temperatura maximă a fost de 30 de grade.Timpul probabil pentru 14—15—16 august. în tară : vreme schimbătoare cu cer temporar noros. Vor cădea averse locale mai frecvente în jumătatea de nord a tării. Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 30 de grade.In București vreme în general frumoasă, cu cer variabil favorabil ploii de scurtă durată. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.
ffirjmwn grawmn uzrasa ejkze tcsssa esks de rînd, pornea de la lucrurile cele mai banale eare le suscitau interesul.Care sînt aceste idei majore ?— în primul rînd, sînt i- deile epocii și orînduirii noastre socialiste, ideile fundamentale ale concepției marxist-leniniste despre lume și societate, ne răspunde conf. univ. dr. Ovidiu Bădina. In temeiul acestor idei se formează ferme convingeri politice, ideologice șl sociale, care devin factori de acțiune și de atitudine în viată, în munca și manifestările tinerilor. în procesul educativ, aceste idei contribuie

CU

participanților, consideră Florin Felecan, asistent u- niversltar, Institutul politehnic Brașov. Aparent, este vorba de, hai să zicem, niște acțiuni nereușite, fără elect educativ.— Chiar nu au nici un efect ?— Am spus, aparent. în realitate însă, la o analiză mai profundă, descoperim că ele au efect, dar un e- fect contrai’ dorințelor noastre. Am întîlnit, de exemplu, cîțiva tineri în- vinuiți de acte antisociale, de manifestări imorale. E- rau ei niște indivizi ieșiți din sfera educativă a organizației U.T.C. ? Nu. participaseră la ședințe, la discuții, ba chiar unul din ei își exprimase acordul cu principiile eticii noastre. A- tunci, de unde acest dezacord între principii și fapte ? Nu am putut găsi explicația decît în formalismul, în lipsa de eficiență a acțiunilor educative care

lui ?“ — întreabă unul, con- trariindu-i la început chiar pe unii dintre colegi. „Voi ce credeți ?“ — întreabă pedagogul. Confruntarea de idei a durat, într-o remarcabilă tensiune, mai bine de două ore.Deci, dacă există un secret, el constă în atracțio- zitatea, în puterea de fascinație a temelor și ideilor dezbătute, idei care interesează realmente pe tineri.— Adeseori interesul tinerilor, remarcă Vasile Zamfirescu, cercetător la Institutul de filozofie al A- cademiei, se canalizează spre probleme aparent minore, cu o pronunțată notă de senzațional. Dar, pornind tocmai de la un asemenea amănunt putem stabili o punte de legătură, putem găsi drumul transmiterii unor idei majore și al formării unor convingeri temeinice. în dialogurile sale, Platon, care a- vea ca interlocutori oameni

la crearea unei puternice participări, a unui profund interes pentru realitățile economice și sociale 31e țării, la formarea unei atitudini sănătoase față de muncă, față de viața de familie etc. însușirea unor atari idei înseamnă, totodată, saltul calitativ de la faza informativă la cea formativă — trecerea de la acumularea de date și cunoștințe la formarea personalității, o personalitate distinctă, deținătoare a unei armături ferme de principii și convingeri comuniste profund asimilate, închegate într-o viziune unitară și armonioasă, devenită armă de investigare științifică a lumii.— Cum vedeți realizarea acestui proces educativ ?— Bineînțeles, nu în mod abstract, teoretic, ci pornind de la împrejurările i- mediate, de la realitățile cele mai vii, implicînd în permanență gîndirea și

EJ32SS3 E323E23 RSIKS3S3QIsensibilitatea tînărului, cre- îndu-i condiții favorabile confruntării și verificării cunoștințelor și părerilor sale, punîndu-1 în situația de a vibra la idee și de a contribui la însuflețirea ei, de a-și contura și exprima deschis, sincer, propriile opinii.In discuțiile purtate cu prilejul acestei anchete am surprins la unii tineri, printre care și activiști ai organizației U.T.C., o anume teamă: dezbaterile de idei ar putea știrbi, pa- să-mi-te, caracterul tineresc al activității... Stranie părere ! De unde provine ea ? Dintr-o înțelegere îngustă, schematică, din incapacitatea de a descoperi esențialul. Unii cred că viața de idei înseamnă... reducerea numărului de excursii și de acțiuni cultu- ral-distractive. Alții, dominați încă de o mentalitate bătrînicioasă, consideră că efervescența spirituală înseamnă reeditarea unor ședințe anoste sau a conferințelor lipsite de auditori. Și unii și alții greșesc grav. Eroarea lor stă în faptul că privesc acest aspect Important al activității lor ca pe o directivă, în loc să-1 privească deschis, fără prejudecăți, descoperind că este, de fapt, o necesitate o- biectivă, o caracteristică e- sențială a tinereții.— Există, evident, o greșeală de interpretare, a- fh’mă Nicolae Gîrceag, secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. Mai sînt unii activiști care atunci cînd aud de dezbatere de idei își imaginează ședințe sau acțiuni de mari proporții, pregătite îndelung și la care auditorii trebuie aduși cu... arcanul. Cred că e timpul să renunțăm la obsesia acțiunilor de mari proporții (cu orice preț.), bazate pe „mobilizare", și să acceptăm ca reușite unele inițiative nu- mărind, la început, 30-40 de participant!. Aceștia vor contribui, în mod firesc, la lărgirea cercului dacă, bineînțeles, manifestările respective vor fi demne de interes.Putem îmbrățișa o asemenea sugestie ?— Bineînțeles că da. confirmă dr. Ovidiu Bădina. De altfel, multe din studiile mai noi de specialitate se pronunță pentru influențarea dezvoltării și formării tinerilor pornin-

du-se de la afinitățile și preocupările lor mărturisite, exersate și manifestate în grupuri mai res- trinse. Asemenea micro- grupuri apar și dispar. Configurația lor, ca și interesele care le unesc sînt în continuă mișcare și transformare. La intervale de timp relativ reduse a- par noi probleme, noi centre de interes, noi preocupări, se stabilesc noi relații, noi grupuri. Rezultă, după părerea noastră, că în organizațiile U.T.C., mai a- les cînd au un număr mare de membri, nu trebuie să se ignore acest adevăr, a- ceastă diferențiere, chiar momentană, de interese, ci, dimpotrivă, să se organizeze, sondînd mereu preferințele, acțiuni cît mai diferențiate.Diferențierea — iată u- nul din cele mai vechi deziderate ale pedagogiei, alo oricărei activități educative. Această diferențiere trebuie să se bizuie însă pe o cercetare științifică, pe rezultatele unui sondaj atent asupra preocupărilor, ideilor. întrebărilor reale care îi frămîntă pe tineri. A da răspunsuri sincere și competente la aceste întrebări, a clarifica nedumeri» rile, a întreține un dialog Inteligent și profund cu toți tinerii înseamnă a-1 înarma pentru toată viața cn idei și convingeri autentice — filozofice, politice și morale. Ținînd seama de particularitățile de vîrstă, de mediu, de pregătire, de afinități intelectuale și afective — fără să ajungă însă la un profesionalism îngust — acest dialog trebuie să abordeze un orizont larg, să supună investigației științifice orice problemă pusă în discuție, fără tabu-uri artificiale.Avînd mereu în față țelurile majore ale educației comuniste, ale cultivării unul tineret activ, revoluționar, cu un profund atașament față do partid, animat de un patriotism fierbinte, organizația U.T.C. are datoria să creeze și să alimenteze climatul unui continuu dialog de idei, al unei vieți spirituale intense, la nivelul necesităților reale și al înaltelor exigențe ale generației viitorului.



ADDIS ABEBA

UN PLAN AL „CERINȚELOR

MINIME" PREZENTAT DE

DELEGAȚIA BIAFREZĂ

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — A treia reuniune a negocierilor de pace nigeriano-biafreze, care se desfășoară cu ușile închise la Addis Abeba, a avut loc luni după-amia- ză sub președinția împăratului E- tiopiei, Haile Selassie, și în prezența secretarului general al O.U.A., Diallo Telli. în cursul acestei reuniuni, relatează agenția France Bresse, delegația biafreză a prezentat un plan al „cerințelor minime".Planul se referă în special Ia garanțiile pe care Biafra urmărește să le obțină din partea guvernului federal nigerian, în calitate de stat suveran. „Dorim să obținem suveranitatea, a declarat șeful delegației biafreze, pentru a putea garanta securitatea populației noastre". Printre aceste garanții minime cerute de delegația biafreză se prevede că menținerea ordinii și respectarea legilor trebuie să revină în întregime guvernului biafrez, respingîndu-se astfel propunerile recente ale guvernului nigerian de a se crea forțe polițienești formate din membri ai triburilor Ibo. De asemenea, se arată că Biafra urmărește să facă parte din diferite organizații internaționale pentru a-și apăra independența și suveranitatea pe plan internațional. De asemenea, planul biafrez prevede o serie întreagă de măsuri care au drept scop dezvoltarea economică de sine stătătoare a Biafrei.Tot în cursul acestei reuniuni, șeful delegației biafreze, Njoko, a prezentat un memorandum privind posibilitățile de transport a ajutoarelor în alimente și medicamente pentru populația Biafrei.
★GENEVA 12 (Agerpres). — Oficialitățile Crucii Roșii și-au exprimat speranța că zborurile avioanelor care transportă alimente și medicamente destinate populației înfometate biafreze vor fi reluate cît de curînd. După cum se știe, „podul aerian" dintre Fernando Po și Biafra, prin care nu s-a putut transporta pînă în prezent decît o mică cantitate de alimente și medicamente de primă urgență, a fost suspendat sîmbătă, datorită atacării de către artileria antiaeriană nigeriană a avioanelor Crucii Roșii.

O unitate a forjelor patriotice din Vietnamul de sud pregâtindu-se pentru o nouă acțiune de luptă

Conferința de presă 

a președintelui I. B. Tito
PRAG A 12 (Agerpres). — După cum anunță agențiile C.T.K. și 

Taniug, la Hradul din Praga a avut loc, în prezența ziariștilor 
cehoslovaci și iugoslavi, o conferință de presă a președintelui 
Iosip Broz Tito.

POZSȚîl IN CONTRADICȚIE

CU REALITATEA
Declarația purtătorului de cuvînt 

al delegației R. D. VietnamPARIS 12 (Agerpres). — într-o conferință de presă care a avut loc luni la Paris, purtătorul de cuvînt al delegației nord-vietnameze la convorbirile oficiale dintre R. D. Vietnam și S.U.A., Nguyen Țhanh Le, a condamnat politica partidelor republican și democrat din S.U.A. în problema Vietnamului. Referindu-se la recentele declarații făcute în cadrul campaniei electorale de candidatul republicanilor la președinția S.U.A., Richard Nixon, el a arătat că platforma electorală a acestuia este nereal istă. Deși recunoaște eșecul politicii americane în Vietnam, a subliniat Nguyen Thanh Le, „programul republicanilor nu trage învățăminte și nu recomandă nici încetarea bombardamentelor americane și nici retragerea trupelor, propunînd în schimb menținerea și întărirea autorităților saigoneze". Programul republicanilor, a adăugat el, urmărește perpetuarea diviziunii Vietnamului și transformarea Vietnamului de sud într-o bază militară și1 o colonie a Statelor Unite. Nguyen Thanh Le a respins drept inexactă afirmația vicepreședintelui S.U.A., Hubert Humphrey, după care pacea din Vietnam „ar fi apropiată". Ei a arătat că bombardamentele asupra R. D. Vietnam au fost intensificate, au fost trimise noi efective americane în Vietnamul de sud, iar raidurile asupra regiunilor Saigo- nului și deltei Mekongului au fost la rîndul lor intensificate. în încheiere, Nguyen Thanh Le a rea

firmat hotărîrea poporului vietnamez de a continua lupta sa legitimă pentru libertate, pace, unitate și suveranitate.

UN COMUNICAT AL AUTORI
TĂȚILOR DE LA SALISBURYSALISBURY 12 (Agerpres) — La Salisbury a fost dat publicității un comunicat al cartierului ’ general al forțelor de poliție din Rhodesia, în care se arată că luptele împotriva forțelor de guerilă din Valea Fluviului Zambezi continuă. Acest comunicat citat de agenția U.P.I, a surprins pe observatorii politici de la Salisbury, întrucît autoritățile rasiste au anunțat cu cîteva zile în urmă că, în urma operațiunilor masive ale poliției rhodesiene și detașamentelor speciale sud-africane, la care au participat și' forțele militare aeriene, au fost înăbușite centrele de rezistență ale africanilor. Prin noul comunicat, autoritățile rasiste au fost nevoite din nou să recunoască că acțiunile patrioților africani nu au un caracter izolat, după cum se obișnuia să se afirme, și că ele continuă.JAPONIA

Proteste împotriva prezenței
bazelor militare străineTOKIO 12 (Agerpres). — Comandamentul militar american din Japonia a cerut guvernului nipon să-i acorde noi terenuri pentru crearea unor „cordoane de securitate" în jurul bazelor militare ale S.U.A. După cum relatează ziarul „Yomiuri", aceste „cordoane de securitate' ar urma să fie instalate în jurul mai multor baze aeriene militare și a unor depozite de muniții.Această cerere a comandamentului militar american a stîrnit vii

proteste în rîndul populației din orașele în regiunile cărora sînt amplasate baze militare și alte o- biective militare ale S.U.A. din Japonia. Proteste au adresat, de asemenea, autoritățile municipale.Pe de altă parte, în cele 10 zile cît au durat lucrările celei de-a 59-a sesiuni extraordinare a Dietei, partidele de opoziție au protestat împotriva colaborării Japoniei cu Statele Unite în domeniul militar și au cerut denunțarea tratatului de securitate japono-american.

Revendicări ale 
agricultorilor franceziPARIS 12 (Agerpres). — în departamentul francez Gard au continuat în cursul zilei de duminică manifestațiile agricultorilor în semn de protest împotriva importului de fructe și legume din țările Pieței comune, precum și din Spania, Africa de nord, Grecia și Israel. Producătorii agricoli francezi au cerut guvernului francez să aloce noi subvenții agriculturii pentru a se înlătura decalajul între veniturile realizate în agricultură și cele din alte domenii economice. Aceste revendicări vor fi prezentate oficial astăzi după-amiază de o delegație a sindicatelor muncitorilor agricoli din sudul Franței ministrului agriculturii, Robert Boulin.

U PAGINILE PRESEI
în legătură cu evoluția pro

blemei vietnameze redăm mai 
jos cîteva ecouri din presă.„NHAN DAN*'

S.U.A. blochează 
convorbirile 
de la Paris

„De la 31 martie, popoarele lumii 
au înțeles ce înseamnă „măsurile de 
dezescaladare", anunțate de S.U.A. A- 
cestea constituie de fapt o concen
trare a atacurilor împotriva unei părți 
importante a teritoriului R. D. Viet
nam. In perioada aprilie-iulie, numărul 
raidurilor efectuate de avioanele ame
ricane deasupra provinciei Vinii Linii 
a fost de peste două ori mai mare, 
iar în provincia Quang Binh de patru 
ori mai mare decît în aceeași perioadă 
a anului precedent. S.U.A. au introdus 
în Vietnamul de sud încă 40000 de 
soldați americani și 5 000 tailandezi 
și au alocat suplimentar 6 miliarde 
dolari pentru războiul din Vietnam... 
Politica de război a S.U.A. și atitu
dinea încăpățînată a guvernului ame
rican fac să stagneze convorbirile 
de la Paris, iar partea americană este 
cea care poartă întreaga răspundere 
pentru aceasta... Dacă Statele Unite 
doresc ca convorbirile de la Paris să 
abordeze alte probleme interesînd cele 
două părți, ele trebuie mai întâi să 
înceteze necondiționat bombardamen
tele și alte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam".„NEW YORK TIMES"

Un război nefast 
nu poate să aducă 
o pace glorioasă

„Unii americani care se pronunță 
pentru o politică forte continuă să 
creadă că poate fi obținută o victo
rie militară, dar argumentele lor au 
pierdut orice putere de a convinge. 
Tonul moderat al convenției republi
cane de săptămîna trecută constituie 
o dovadă izbitoare cît de mult și-a 
retras poporul american încrederea sa 
față de cei ce au recomandat o con
tinuare și mai hotărîtă a războiului. 
Un război nefast nu poate să aducă o 
pace victorioasă. Pentru a încheia a- 
ceastă dramă, este nevoie de hotărî
rea de a se pune capăt tuturor bom
bardamentelor asupra R. D. Vietnam 
încercîndu-se șansele unei reglemen
tări, care ar îndrepta mult din ceea 
ce s-a dovedit a fi pentru noi o tragică 
aventură națională".

„Sîntem convinși că relațiile dintre țările socialiste — a declarat președintele — trebuie să se dezvolte pe baza deplinei egalități în drepturi. Țările socialiste, inclusiv Iugoslavia, au un țel comun : construirea socialismului. Noi mergem către acest țel pe căi diferite, în conformitate cu condițiile specifice din fiecare țară, dar țelul rămîne în permanență același. între noi nu există deosebiri în ce privește scopul final și acesta este lucrul cel mai important, fundamental".Președintele U.C.I. a apreciat ca fiind „nejustă și dăunătoare pentru evoluția socialismului în lume posibilitatea ca unele țări socialiste să intervină în treburile interne ale altui stat frățesc. Altceva este dacă vreo țară ar fi amenințată direct de un dușman din afară. în acest caz ar fi posibil ca celelalte țări frățești să a-
O delegație 
a P. S. U. G. 
a sosit la 
Karlovy Vary

CARLOVY VARY 12 (Agerpres). — La 12 august la Karlovy Vary a sosit, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, o delegație a Partidului Socialist Unit dih Germania, condusă de Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Din delegație fac parte W Stoph, G. Mittag, E. Honecker, membri ai Biroului Politic al G.C. al P.S.U.G., H. Axen, membru supleant al Biroului Politic alC. C. al P.S.U.G., și P. Florin, ambasadorul R.D.G. în R.S. Cehoslovacă.La sosire, delegația a fost întîm- pinată de conducătorul delegației P.C.C., Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C.C., și de ceilalți membri ai delegației cehoslovace, O. Cernik. J. Smrkovsky,D. Kolder, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.C., J. Lenart, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.C., V. Kolar, ambasadorul R.S. Cehoslovace în R.D.G.în aceeași zi, la Karlovy Vary au început, convorbirile între delegația P.S.U.G. și delegația P.C.C.

corde ajutor la cererea guvernului țării aflate în primejdie".în legătură cu consfătuirea de la Bratislava, președintele Tito a apreciat, între altele, ca pozitiv faptul că s-a căzut de acord în problemele căii proprii și a independenței fiecărei țări.Ziariștii s-au interesat, de asemenea, de faptul dacă Iugoslavia și România au manifestat interes față de participarea la consfătuirea de la Bratislava. Răspunzînd, președintele Tito a spus : „Nu știm dacă românii și-au manifestat sau nu interesul. Dar Partidul Comunist Român și conducerea sa au totuși o poziție puțin diferită față de a noastră, deoarece România este membră a Tratatului de la Varșovia. în principiu — a spus el este nejust să se ia hotărîri sau să se adopte înțelegeri în absența unei țări care este interesată în cele ce se discută. Părerea noastră este că cea mai justă cale e cea a tratativelor bilaterale".Răspunzînd la întrebări privind poziția P.C. din Cehoslovacia, vorbitorul și-a exprimat profunda încredere în C.C. al P.C. din Cehoslovacia, bazată pe faptul că conducătorii acestui partid și-au susținut în mod consecvent punctul lor de vedere, ceea ce nu a rămas fără rezultate. Poziția C.C. al P.C.C. — a spus el — corespunde dezvoltării procesului de democratizare și duce la valorificarea tuturor trăsăturilor specifice ale acestei țări. Pentru noi, dezvoltarea socialismului în Cehoslovacia reprezintă o experiență importantă și considerăm că este o contribuție la dezvoltarea sistemului socialist mondial.în ce privește raporturile Iugoslaviei cu cele două state germane cu care ca întreține relații diplomatice, vorbitorul a relevat că existența celor două state germane este o realitate de care trebuie să se țină seama. Iugoslavia — a spus el — nu putea să nu stabilească relații cu Republica Democrată Germană, care este o țară socialistă. Și tocmai pentru că recunoaștem această țară am stabilit relații și cu Republica Federală a Germaniei. De altfel Iugoslavia nu esto Singurul stat care are relații cu această țară.Exprimîndu-și punctul de vedere în legătură cu consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, preconizată pentru luna noiembrie la Moscova, președintele U.C.I. a spus ca „noi privim cu rezervă consfătuiri de acest fel, dar în principiu nu sîntem împotriva lor. Cred că este nevoie de un motiv temeinic pentru convocarea lor".In cursul conferinței de presă, Iosip Broz Tito a răspuns, de asemenea, la întrebări privind alte probleme ale situației internaționale, precum și situația internă a Iugoslaviei.
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agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

Centrul al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, Karel p°- lacek, l-a primit luni pe Dumitru Cheorghiu, vicepreședintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care s-a aflat în concediu în Cehoslovacia. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de experiență privind munca celor două organizații sindicale și s-a subliniat necesitatea adîncirii colaborării reciproce.

A fost regăsit Pereyra 
Reverbel, președintele Companiei naționale uruguayene de electricitate și consilier apropiat al președintelui țării, Pacheco Areco, care a fost răpit miercurea trecută. El se afla perfect sănătos într-un „Jeep" abandonat în- tr-un cartier din Montevideo.

0 nouă campanie in
în cadrul concurenței 

interoccidentale, „războiul 
frigiderelor" are un vechi 
istoric, desfășurîndu-se pe 
„campanii". In 1963, Fran
ța a obținut asentimentul unei anchete menite să ve- 
Comisiei C.E.E. de la Bru
xelles de a frîna, pentru 
o jumătate de an, pe calea 
taxelor vamale, „ofensiva" 
aparatelor electrice de uz 
casnic italiene (inclusiv 
frigidere). Argumentul 
francezilor era că Italia se 
dedă la dumping pentru a 
favoriza exporturile acestor 
articole (ceea ce ar con
traveni „concurenței loia
le" din Piața comună). 
Dar, repusă din nou pe 
masa comisiei la începutul

acestui an, cererea fran
ceză nu a mai obținut a- 
probare. Mai circumspec
tă, de data aceasta, comi
sia a hotărît deschiderea

rifice în ce măsură „argu
mentul" francez este înte
meiat. După șase luni însă, 
nici un rezultat. Și iată că 
zilele trecute, în acest 
război, s-a deschis un nou 
„front". Ministerul britanic 
al Comerțului a instituit 
o taxă vamală excepționa
lă asupra importurilor de 
frigidere italiene. Ca pre
text, s-a invocat și de astă 
dată că autoritățile italie
ne „cauzează producători
lor britanici prejudicii ma-

Tentativa de traversare a oceanului 
Atlantic intr-un balon umflat cu 
heliu, întreprinsă de canadienii Marc 
Winters și Jerry Kostur, a eșuat. în fotografie : cei doi urmași ai eroi
lor lui Jules Verne în momentul

ridicării de la sol.

Republica Arabă Yemen 
și Republica Populară a 
Yemenului de sud au staMit să-și coordoneze acțiunile militare împotriva grupurilor regaliste care și-au intensificat în ultimele zile atacurile asupra armatei republicane. Hotărîrea a fost adoptată în urma întrevederii care a avut loc între Sayed Faisal Abdel Latif, membru al Comandamentului Frontului național al Yemenului de sud, și generalul Hassan Al Amri, primul ministru și comandantul suprem al armatei R. A. Yemen.

La 12 august, anunta asen- ția TASS, la Moscova a avut loc o convorbire între Kirill Mazurov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Le Duc Tho, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, aflat la Moscovă în drum spre Paris.
In Consiliul de Securitate a fost reluată luni seara examinarea plîngerii Iordaniei și a contra-plîngerii Israelului în legătură cu atacul lansat la 3 august împotriva teritoriului iordanian de forțele israeliene.

Un purtător de cuvînt 
militar sirian a anuntat că două avioane aparținînd forțelor aeriene ale Siriei au aterizat luni pe un aeroport militar israelian, — transmite agenția M.E.N. Purtătorul de cuvînt precizează că cele două avioane pilotate de aviatori neexperimentați „âu fost nevoite să aterizeze pe aerodromul inamic din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile".

Noul șef al forțelor ar
mate ale statului Congo 
(Brazzaville), căpitanul Marien Nguabi, și-a exprimat satisfacția, într-un discurs radiodifuzat, în legătură cu rezultatele loviturii de stat de la 3 august. Condamnînd „tribalismul și incorectitudinea care începuseră să cîștige teren în sînul fostei echipe guvernamentale", el a cerut instituirea unei noi legalități în țară. „Aceasta, a spus el, va restabili unitatea națională și pacea".

Caleidoscop
DACCA. Un număr de 20 de persoane au fost ucise de un fulger în localitatea pakistaneză Begumpur din districtul Kushtia. Ele au fost lovite în timp ce se aflau într-un tîrg de vite.
PARIS. La Clinica chirurgicală a Spitalului de 

copii din Paris a avut loc luni un eveniment deo
sebit : separarea surorilor siameze Blanche și Irene, 
din Togo, în vîrstă de 40 de zile. Operația a fost 
efectuată de o echipă de medici condusă de dr. Jean 
Bienaime.

ROMA. Un obiect luminos, neidentificat a fost 
observat sîmbătă noaptea deasupra provinciilor 
italiene Emilia și Toscana. Obiectul a fost văzut de 
personalul de serviciu de la aeroportul civil din 
Bologna, precum și de cel al unui aerodrom militar 
situat în apropiere.

NEW DELIII. — Un comunicat oficial publicat la 
New Delhi arată că inundațiile provocate de ploile mu- 
sonice ce s-au abătut asupra regiunilor din vestul Indiei 
au provocat moartea a sute de oameni și distrugeri de 
peste 20 milioane dolari. In orașul Suraf, cartiere în
tregi s-au aflat timp de mai multe zile sub apă, iar 
circulajia nu a putut fi restabiliră.

INDONEZIA ■

Represiuni 
împotriva patrioților 

din JawaDe cîteva săptămîni, în regiunea Blitar, situată în sud-estul Jawei, armata indoneziana desfășoară operații de mare anvergură — anunță agenția Reuter, citind ziarul Partidului apărătorilor independenței (I.P.K.I.). Avioane de bombardament, secondate de nouă batalioane ale armatei terestre, au dezlănțuit atacuri violente în mai multe puncte ale acestei regiuni „bîntuite de comuniști".Paralel cu această adevărată expediție împotriva partizanilor, a căror activitate a devenit din ce în ce mai puternică în ultima vreme, autoritățile de la Djakarta operează arestări printre militarii „bănuiți de simpatie față de patrioți". Agențiile de presă occidentale au aflat, din surse apropiate armatei, că cel puțin 40 de militari, între care un general și doi colonei, au fost arestați. Aceștia fac parte din divizia Siliwangis, staționată în Jawa de vest. Ele urmează capturării colonelului Pratomo, care ar fi dezertat pentru a lua contact cu mișcarea de partizani din estul Jawei.în același timp, continuă arestări masive în rîndul persoanelor civile considerate „suspecte". închisorile sînt pline ; numeroase lagăre de concentrare cuprind aproximativ 150 000 de deținuți în condiții extrem de grele, fără contacte cu familiile lor — scrie ziarul elvețian „Voix Ouvriere". După cum informează același ziar, operațiunile împotriva forțelor patriotice sînt strîns legate de interesele americane în această țară. „La Djakarta, misiunea militară americană, vrînd să asigure randamentul capitalurilor investite pe baza acordurilor economice americano-indone- ziene, nu înțelege să tolereze cea mai mică întărire a forțelor democratice -după represiunile din 19S1". De fiecare dată, cînd apare un puț-Ct „periculos", cum este socotit la ora actuală Blitarul, consilierii americani însoțesc forțele guvernamentale la fața locului pentru a coordona direct operațiunile de „restabilire a ordinii".
WASHINGTON

Al patrulea 
candidat democrat ?WASHINGTON 12 (Agerpres). — în cercurile politice americane se vorbește despre posibilitatea apariției unui al patrulea candidat democrat pentru obținerea investite rii partidului la convenția națioi.« lă de la Chicago. Aceste aprecieri au apărut în urma declarației guvernatorului rasist al statului Georgia. Lester Maddox, care a menționat că în prezent sondează posibilitățile obținerii învestiturii partidului democrat pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.

teriale". Fapt este că mo
nopolurile britanice intere
sate nu văd cu ochi buni 
că exporturile italiene de 
frigidere către Marea Bri- 
tanie s-au mărit de 4 ori, 
în cursul ultimilor trei ani, 
cucerind circa 20 la sută 
din piața internă.

Replica cercurilor eco
nomice de la Roma nu a 
întârziat, acțiunea britani
că fiind calificată drept 
„o măsură unilaterală, con
trară acordurilor G.A.T.T., 
care, probabil, va antrena 
«represalii» din partea 
Italiei". Totuși, la Roma 
nu se ignoră că Anglia 
este al patrulea importa
tor de frigidere din Italia

Pe o sfradă din pito
rescul oraș belgian Brugge, 
în grădina unei case li
niștite, un om stă a- 
plecat asupra unor straturi 
de - flori. Pentru cîtva timp 
omul își dezdoiește gruma
zul ,și trecătorul recunoaște 
stupefiat chipul apărut în 
zeci de exemplare în ziare 
sau la televiziune. Este co
lonelul Jean Schramme I 
Conducătorul mercenarilor 
din Congo, „călăul Jack”, 
se ocupă liniștii de grădi
nărit. In libertate I Cum s-ar 
spune, „fiul rătăcitor s-a re
întors acasă”. Cum a ajuns 
aici ? Belgienii îl știau a- 
resfat și deferii justiției 1

Nu de mult, la Bruxelles a 
avut loc un proces. Cape
tele de acuzare nu aminteau 
nimic despre numeroasele 
masacre săvîrșite de merce
narii inculpatului în rîndul 
populajiei congoleze, des
pre participarea directă a

și că măsurile de restric
ție luate de partea engle
ză se adaugă la cele luate 
de Franța. Totodată, Bel
gia s-a adresat și ea Comi
siei C.E.E., cerînd să i se 
aprobe măsuri de întărire 
a „liniilor de apărare" a 
pieței interne împotriva 
articolelor electrice de uz 
casnic din Italia. Toate a- 
cestea pun pe gînduri par
tea italiană, care se teme 
ca „ofensivele" țărilor a- 

mintite să nu-i pericliteze 
industria de uz casnic. 
Astfel, „războiul frigidere
lor" s-a întețit. Comisia 
C.E.E. urmează să anali
zeze situația la... rece, pen
tru a împiedica extinderea 
conflictului.

colonelului Schramme la 
complotul împotriva guver
nului legal al Congoului. El 
fusese deferit justiției doar 
pentru că a ordonat lui Ro
bert Rodrique să-l omoare 
pe Maurice Quintaine, un alt 
colaborator de-al lui. O 
ceartă în familie...

După tergiversări de peste 
o lună și ca urmare a ple
doariei a patru dintre cei 
mai buni avocafi, completul 
de judecată a hofărît... pu
nerea în libertate a colone
lului Schramme pînă la ter
minarea cercetărilor. întrea
ga „regie" a procesului ere 
menită să facă să se uite 
ororile săvîrșite de merce
nari în Congo. Nu întîm- 
plăfor monopolurile străine 
nu v.or să-și sacrifice oame
nii de încredere. Ele se gîn- 
desc că ar mai putea avea 
nevoie de ei în Congo sau 
în altă parte, pentru a-și 
redobîndi poziții pierdute.
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