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DIN CRONICA UNUI SFERT DE VEAC
Profesiunea celor care

trăiesc... miine
PREZENȚA ȘI ABSENȚA (SIMULTANA) A SENZAȚIONALULUI • INTR-UN AN 

PENTRU 130 DE VOIAJURI, TUR-RETUR, DE LA PĂMÎNT LA LUNA

ce este sen- într-o termo- este tocmai
V

Ceea zațional centrală lipsa de senzațional. Nu e un joc de cuvinte ; după o cit de sumară inițiere, oricine ajunge la concluzia că întreaga existență a unei cen-
ț 1 trale termo stă sub 
l semnul . senzați.onalu-) lui, Și, totuși,’; acestsenzațional nu se ț vede. Trecînd prin
j fața unei asemenea u-
1 nități, neavizat, poți
l rămîne cu impresia că
I dincolo de ferestrele) mari, în care se oglin-
i dese peluzele și stț-a-turile de flori,, sînt niște mari ateliere,’ de pildă Sau o întreprindere textilă, sau...
I In orice caz. neaver-tizat, nu bănuiești că ț la o sută de metri dei tine, în liniște, forțe> pe care pur și’ simplu
l nu le poți gîndi, fan-/ tastice energii seț nasc în fiecare secun-1 dă în torente prima-
1 re, amintind timpii
I geologici Intr-adevăr,doar formidabilele 
j mutații și revărsări
4 din era primară, dez-

lănțuirile genezei pot spune ceva atunci cînd vrem să știm ce este o termocentrală.Dar., ce. este o termocentrală ? Transcriu aici file din- tr-unul din carnetele mele, tnsemnări făcute cu aproape doi ani în urmă, în timpul

— Se transformă tn 
abur.

— Exact ! Ei. aburul 
ăsta poate fi făcut să 
miște, in ultimă in
stanță. un generator de 
electricitate.

— Da !
— Ei. asta e o termo

centrală.
A doua zi. tînărul iu-

a Reportaj
de George-Radu CH1ROVICI

perioadei de montaj a centralei termice Ișal- nița-Craiova.
(La restaurantul 

.,Minerva" âin Craio
va. un ‘ inginer tînăr, 
zvelt, valid, cu ochelari 
ce-i subțiază si mai 
tare chipul,, îmi ex
plică ce este o termo
centrală :

— Dom'ne, dacă bagi 
apă într-un cazan si 
faci un foc dedesubt, 
ce se-ntîmplă. cu ea 1

— Fierbe.
— Fierbe. fierbe... 

Si ?

glner Mihai Georgescu 
a completat:

— Știți. definiția de 
aseară spune despre 
termocentrală cam tot 
atit cit spune defini
ția unui satelit artifi
cial : ,.o masă oarecare 
lansată în Cosmos cu o 
anumită viteză". Dacă 
asculți numai atit — 
mai că-ti vine să lan- 

. șezi și tu vreo doi-trei 
sateliți artificiali, aca
să. în timpul 
(...Si totuși, 
este perfectă 
noi, pr'ăfanii).

liber... 
definiția 

pentru

In urmă cu două decenii, au început să pîlpîie pe harta țării, la început timid, apoi tot mai puternic, stelele roșii ce indică, convențional, centralele electrotermice. O constelație gigantică, reflex și sursă a marilor energii din România contemporană. în clipa de față, 94 la sută clin energia electrică produsă în țara noastră este furnizată de centralele termoelectrice O singură termocentrală, Craiova, are o putere instalată doar cu ceva-ceva mai mică decît aceea a cinci Bicazuri ! A- mintiți-vă panorama lacului de acumulare de la Bicaz : aminti- ți-vă silueta barajului ; amintiți-vă miile de pagini dedicate muncii eroice a constructorilor, sentimentul sărbătoresc ce a însoțit punerea In funcțiune a hidrocen-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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ADUNĂRI ORGANIZATE DE CONSILIILE 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. de a supune documentele pentru Congresul 
al X-lea atît dezbaterii în organizațiile de partid cît și în cadrul organizați
ilor de masa și obștești se integrează firesc în practica încetățenită de con
ducerea partidului nostru de a se sfătui permanent cu poporul, fndeplinin- 
du-și rolul important ce-i revine în viata țării noastre, Frontul Unității Socia
liste organizează prin consiliile sale locale, sub conducerea organelor de 
partid, în întreprinderi, instituții, în orașe și comune adunări în cadrul căro

ra se dezbat Tezele și proiectul de Directive

^POLITICA PARTIDULUI ESTE 
PROPRIA NOASTRĂ 'POLITICA"Cîteva sute de cetățeni din satele Chijic, Sărând, Bucuroaia și Surduc, .-i județul ’Bihor, au participat la că- ’ minul cultural din Copăcel, reședința comunei, la o însuflețită a- difnare de dezbatere, a documentelor pentru Congresul al'X-lea al P.C.R., adunare organizată de Consiliul comunal al Frontului Unității Socialiste. Prin cuvintele tuturor partici- panților la dezbateri a străbătut ca un .fir roșu adeziunea unanimă, entuziastă față de Tezele și prevederile proiectului de Directive, față de întreaga politică internă și externă a partidului, hotârîrea cetățenilor de diferite profesii și categorii sociale de a-și consacra toate forțele înfăptuirii vastului program de înflorire a patriei socialiste care va fi adoptat ă? Congresul al X-lea al P.C.R.- Ampla dezbatere la care sîntem zhemați să participăm 'Constituie o ... nouă ilustrare a practicii încetățe- lite de conducerea partidului nostru lupă Congresul al IX-lea al P.C.R. le a supune discuției publice proble

Șl ARTIȘTI APARȚINEM 

TIMPULUI NOSTRU
de George CALBOREANU

artist al poporului

Țara întreagă în- tîmpină, prin muncă și realizări deosebite, Congresul al X-lea al P.C.R. și a 25-a aniversare a eliberării. Slujitorii artei românești sînt angrenați în acest semnificativ efort colectiv ; creatori și interpreți din toate generațiile și d.in toate județele țării, dorim și ne străduim cu toții să contribuim, după puterile noastre, la înălțarea spre culmi 
a edificiului culturii noastre socialiste.Intr-un îndemn vibrant adresat oamenilor de artă, Tezele C.C. al P.C.R pentru Congresul al X-lea al partidului subliniază însemnătatea creației artistice în educarea maselor, în formarea tinerei generații, în cultivarea unor trăsături nobile, în promovarea marilor idei și aspirații ale epocii în care trăim. Este un îndemn la care subscriu cu toată căldura, pentru că el cheamă la continuarea pe o treaptă superioară a celor mai înaintate tradiții ale noastre. 

Monumentele dramaturgiei românești, operele care și-au păstrat vigoarea peste decenii, au cucerit generații întregi de spectatori nu numai datorită talentului autorilor respectivi, ci șipentru că au răspuns unor preocupări șiidealuri ale poporului, fiind în acest fel actuale, educative, chiar dacă sursa lor de inspirație a constituit-o trecutul istoric. Evocarea istorică — evocare, din perspectiva omului de azi, a unor momente importante și a unor' personalități proeminente ale luptei pentru independența și progresul social al țării noastre — reprezintă și astăzi, incontestabil, un izvor fecund al creației, fapt demonstrat de un șir de prestigioase realizări ale teatrului și cinematografiei naționale Dar destinul școlii noastre de teatru și film este legat, în primul rînd, de, subiectele și de conflictele, de eroii ani- de succesele și de transformăculturii 1 lor aceștia,

mele fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului, a spus profesorul Gheorghe Marta. Democratismul profund al orînduirii noastre își găsește expresie în faptul că principalele proiecte de legi și' planuri de mă-” suri vizînd perfecționarea activității în toate domeniile vieții economice, politice, sociale sînt elaborate și definitivate cu participarea nemijlocită a celor mai largi mase populare. Numai un partid legat prin mii de fire de popor și slu- jindu-1 cu fierbinte devotament, așa cum este Partidul Comunist Român, se sfătuiește permanent cu milioanele de cetățeni ai patriei, supune programul său de activitate nu numai judecății membrilor de partid, ci și tuturor cetățenilor României socialiste. îmi exprim hotârîrea de a sprijini cu toate forțele înfăptuirea poli-,
Ion PITICU

(Continuare în pag. a V-a) 

rile, de realitățile epocii noastre. Tezele partidului insistă asupra acestui adevăr pe care eu — cu experiența mea de o viață închinată artei actoricești — și colegii mei, inclusiv actorii mai tineri sau foarte tineri, îl intuim, îl trăim, așteptînd noi roluri bogate în sensuri, adevărate, pe măsura vieții de azi.Citind Tezele, am avut sentimentul că întregul tablou al realității actuale pe care-1 schițează, că perspectiva largă pe care o deschid asupra viitorului' României socialiste se adresează, parcă în chip deosebit, creatorilor de artă Toate înnoirile care se petrec în patria noastră au un echivalent de> inteligență, de energie, de îndrăzneală creatoare care exprimă forța de nebănuit a unui popor liber și stăpîn pe soarta sa. Realizările construcției au în spatele lor munca oamenilor, succesele nu 
(Continuare 
în pag. a IV-a)*

Sarcini mobilizatoare în fata 
comuniștilor din întreprinderile 

agricole de statComuniștii și lucrătorii întreprinderii agricole de stat din Roșiori de Vede au dezbătut documentele pregătitoare pentru Congresul al X-lea al partidului, exprimîndu-și încrederea nestrămutată în politica internă și externă a partidului, hotărîrea de a contribui cu puterea lor de muncă la îndeplinirea programului de dez^ voltare continuă și multilaterală a țării.— Așa cum se arată în Teze și în proiectul de Directive, remarca ing Emilian Mihăilescu, directorul acestei unități, întreprinderile agricole de stat trebuie să devină unități model din ’toate punctele de vedere — ale organizării, ale țpetodelor de cultivare a pămîntului șl de creștere a animalelor, ale producției Ia hectar și pe animal, ale productivității muncii și rentabilității — pentru întreaga agricultură Actuala formă de organizare pe ferme și-a dovedit pe deplin eficiența. Rezultatele și experiența obținute de lucrătorii și specialiștii din întreprinderile de stat după această reorganizare, măsurile preconizate în proiectul de Directive pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico- materiale a agriculturii sînt tot atîtea motive care ne dau certitudinea că întreprinderile agricole vor deveni cu adevărat unități-model Sarcinile prevăzute în aceste documente, ca în perioada 1971—1975 producția globală a întreprinderilor agricole de stat să
PAGINA A III-A

EFICIENTA MAXIMĂ A INVESTIȚIILOR-
CHEIA DE BOLTĂ

A CREȘTERII AVUȚIEI NAȚIONALE

De ce nu sînt 
ca-n prima zi?

Există o anumită fidelitate a cumpărătorului față de produsele care corespund gustului său, pretențiilor sale de calitate In magazine se aud tot mai des cereri cu adresă precisă la produsele anumitor fabrici. Este o notă bună pentru sectorul industriei alimentare, pentru colective din întreprinderi care se străduiesc să ofere cumpărătorilor mărfuri de o calitate constant superioară, pentru ca numele fabricii să coincidă cu o marcă de garanție.Dar fidelitatea cumpărătorului nu este oarbă. Spre a o păstra, producătorul trebuie să facă eforturi, în primul rînd pentru menținerea neștirbită a calităților inițiale ale produsului. S-ar părea că nu trebuie pledat pentru aceasta ; orice fabrică trebuie să-și apere prestigiul. Cucerirea pieței de către un produs nu este o problemă de moment — a momentului lansării : ea trebuie să stea în atenția producătorului atîta timp cit articolul respectiv figurează în nomenclatorul său și, deci, ii reprezintă. Chestiunea e cu atît mai serioasă cu cît îmbogățirea gamei d’ produse nu poate fi discutată, decît în strînsă legătură cu preocuparea pentru calitate Mai mult chiar, în contextul general al diversificării sortimentelor de bunuri de consum, pretențiile pentru aducerea pe piață a unor mărfuri capabile să întrunească adeziunea totală a cumpărătorului cresc, iar atunci cînd este vorba de produse care-și propun să deschidă noi capitole în industria a- limentară și în alimentație, în gene

crească față de precedenții cinci ani cu 40—45 la sută, sînt deosebit de mobilizatoare și pe deplin realizabile, în ce ne privește, acest lucru îl poate dovedi starea actuală, excelentă, a culturilor din fermele întreprinderii noastre, rezultatele la fel de bune din sectorul zootehnic, care ne vor permite, sperăm, să ne depășim toți indicatorii de plan, inclusiv beneficiile planificate.— O prevedere de mare importanță din proiectul de Directive, care ne, preocupă în deosebită măsură pe noi, este intensificarea procesului de profilare a fermelor pe baza concentră- ■ rif-și specializării 'producției •— a spus ing Ștefan Bulhac, șeful fermei Pe- retu Avantajele desfășurării activității în asemenea ferme sînt incontestabile Intensificarea procesului de profilare a fermelor și întreprinderilor va face cu putință să crească producția și productivitatea muncii și în acest fel să se îndeplinească o altă sarcină preconizată de proiectul de Directive, aceea ca numărul de salariați.din fermele agricole de stat să ajungă la nivelul unităților similare din țări cu agricultura dezvoltată.— Din acest raționament, a spus ing. Ion Călin, șeful fermei Urlui,
Alexandru BRAD

(Continuare tn pag. a V-a) 

ral aceste pretenții sporesc la maximum..In industria și pe piața modernă, concentratele alimentare de tot felul, preparatele care răspund cerințelor unei aprovizionări rapide, igienice, comode cîștigă tot mai mult teren. Lucru, de altfel, firesc Folosirea lor contribuie în mod nemijlocit la economisirea timpului desti
ÎNSEMNĂRI 

DESPRE CALITATEA 
UNOR PRODUSE 

. ALIMENTARE

nat cumpărăturilor, preparării mîn- cărurilor Sînt avantaje pe care cu toții le apreciem, considerînd, de a- ceea, că locul pe care produsele concentrate trebuie să-l ocupe în industria alimentară, în însuși sistemul de aprovizionare, se cuvine să fie din ce în ce mai însemnatCum arată, din acest punct de vedere, tabloul comerțului nostru alimentar ? Primii reprezentanți ai concentratelor în industria noastră alimentară au fost supele, magazi

ÎN JUDEȚUL DOLJ

A început 
recoltatul 
păioaselorCRAIOVA (coresp „Scînteii"). — Datorită zilelor călduroase din ultima vreme, în unitățile agricole așezate in prima fereastră a cîmpiei dunărene, județul Dolj, păioasele au ajuns la maturitate. Lucrătorii fermelor din cadrul I.A.S. Segarcea și Moțăței au și început ieri 23 iunie recoltatul- orzului; In prima zi de lucru, la I.A.S. Segarcea, din cele 1 100 hectare cultivate cu orz au fost recoltate 150 hectare. Producția medie realizată pe această suprafață se ridică la 3 000 kg la hectar, cu aproape 200 kg peste prevederile planului. Zilele acestea vor începe recoltatul păioaselor și țăranii cooperatori din comunele sudice ale județului.Imediat după recoPatul păioaselor, lucrătorii I.A.S. și țăranii cooperatori vor trece la e- xecutatul arăturilor de vară și însămînțatul culturilor duble. Lucrătorii I.A.S Segarcea bunăoară vor însămînța întreaga suprafață „de 1 100 ha cu porumb masa' verde șt porumb siloz La fel vor proceda și cei de la I.A.S. Moțăței.

nele oferind, în momentul de față. 6—7 sortimente de „Supco". Dar d< atunci tabloul nu s-a mai îmbogățit cu nici un alt produs nou, care să acopere diversitatea de cerințe a consumatorilor Nici chiar primirea călduroasă de care s-a bucurat „Supco" nu a constituit un punct de plecare pentru o producție diversificată de concentrate alimentare, domeniu în care sînt de recuperat multe în tîrzieri. E drept, s-au creat cîteva asemenea produse. La ultimele contractări s-au prezentat 4 sortimente de creme concentrate — de fasole boabe, de mazăre, de tomate și de legume. Primele două au fost omologate și vor fi fabricate din recolta acestui an Celelalte două au fost respinse la omologare ca necorespun 7ătoare, iar altele nu s-au mai propus. Consemnăm deci faptul că e- forturile pentru elaborarea de noi produse de această categorie nu sînt nici pe departe corespunzătoare nevoilor și posibilităților și că, în nici un caz, ele nu se pot limita la fabricarea supelor.Deci, „Supco“ a rămas să pledeze, deocamdată singură, cauza acestei categorii de alimente, cu totul nouă și de perspectivă în condițiile vieții , moderne, să cucerească încrederea publicului. Anul acesta comerțul înregistrează însă o scădere considerabilă a cererii de supe concen trate.
Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a II-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT

PE ZIARISTUL FRANCEZ MICHEL TATU
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni după-amiază, pe Michel 
Tatu, comentator diplomatic al zia

Exponentul legitim 
al poporului 

din Vietnamul de sud
Proclamarea Republicii Vietnamului de Sud constituie un act istoric în viața populației sud-vietnameze, se înscrie ca o nouă și importantă victorie în lupta ei împotriva agresiunii Statelor Unite, pentru afirmarea drepturilor fundamentale ale întregului popor vietnamez la libertate, integritate teritorială, independen- ’ ță și unitate națională. In prezent, stindardul albastru-roșu cu stea de aur al Frontului Național de Eliberare, purtat cu bărbăție.în iureșul atîtor bătălii, a devenit drapelul 'național al Republicii Vietnamului de Sud, care și-a ales ca deviză : „Independență, democrație, pade și neutralitate".Crearea noii republici este expresia aspirațiilor profunde ale maselor populare din Vietnamul de sud, cărora le-a dat glas Congresul reprezentanților populației sud-vietnameze, ținut la începutul acestei luni în regiunea eliberată. Convocat din inițiativa Frontului Național de Eliberare și al Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice, con- greșul a reunit reprezentanți ai partidelor politice, ai naționalităților, comunităților religioase, organizațiilor obștești, ai forțelor armate de eliberare și brigăzilor voluntare de tineret din regiunile eliberate, precum și patrioți veniți din zonele care se mai află sub controlul regimului marionetă de la Saigon. Examinînd situația actuală a rezistenței împotriva agresiunii, congresul a adoptat hotărîrea de a constitui Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Format din reprezentanți ai diverselor partide și grupări politice, guvernul și-a asumat misiunea de a 

Telegrame
Alteței Sale Regale

Marele Duce JEAN al Luxemburgului
LUXEMBURG

Ziua națională a Marelui Ducat de Luxemburg îmi oferă prilejul de 
a transmite Alteței Voastre cele mai bune urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul luxemburghez,

NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat în numela 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și în numele dv. per
sonal, cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii, m-a emoționat 
în mod profund și vă exprim sincerele mele mulțumiri. La rîndul meu, 
țin să vă asigur de convingerea mea că relațiile de prietenie tradițională 
și de cooperare care unesc cele două țări ale noastre vor continua să se 
dezvolte în mod fericit în interesul popoarelor român și francez.

GEORGES POMPIDOU

rului „Le Monde“, care face o vizită 
în țara noastră.

A fost de față Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. (Agerpres)

mobiliza forțele armate, întregul popor din Vietnamul de sud, pentru a intensifica lupta de eliberare pînă la victoria finală și construirea, unui Vietnam de sud independent, democratic și neutru, pentru reunificarea pașnică a țării.Este știut că cea mai mare parte a teritoriului sud-vietnamez — peste patru cincimi, cu o populație de 10 milioane de oameni — se găsește sub controlul’ F.N.E., iar „petele negre" de pe harta țării, reprezentînd centrele urbane neeliberate încă, au un contur foarte neprecis, dat fiind că, în aceste zone, controlul trupelor saigoneze și america,ne este destul de precar. De pildă, la Saigon, la Hue; în alte orașe sud-vietnameze, F.N.E. a controlat și controlează cartiere întregi. In majoritatea localităților din regiunile eliberate funcționează comitete revoluționare. In ciuda condițiilor extrem de grele, a torentelor de foc revărsate asupra cîmpiilor de orez și a satelor, comitetele conduo întreaga viață economică și socială. Ele îmbină acțiunile de luptă cu munca de reconstrucție. In zonele eliberate s-a înfăptuit reforma agrară. s-au întreprins măsuri de impulsionare a activității economice | funcționează mii de școli elementare, numeroase institute de învățămînt mediu, sanitar. Acum, întregul teritoriu eliberat va fi administrat de guvernul provizoriu, comitetele revoluționare căpătînd învestitura unor nuclee ale puterii de stat. Constituirea Guvernului Revoluționar Provizo-
Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Semnal de
vacanțăAu început drumețiile. Cum 
se asigură elevilor transportul pe calea ferată ? întrebarea nu este lipsită de importanță. Ne sosesc la redacție semnale critice. Un grup de 70 de pionieri, sosit din Brașov, avea rezervat dinainte, din gara București- nord, un vagon la trenul 8 001 pentru Constanța. Cineva însă a încurcat lucrurile. Fapt este că venind la tren, grupul de copii a găsit vagonul ocupat. Rezultatul ? Copiii s-au văzut astfel siliți să-și petreacă noaptea în gară, pînă la 5,50, cînd pleca următorul tren. Semnalăm organelor C.F.R. această serioasă lipsă de respect față de obligațiile asumate, spre a nu se mai repeta în viitor. La drept vorbind, totul ar trebui să meargă „ca la gară". (Nu ca pe lingă...).
Ajutați-o 
pe VioricaLa casa de copii din Roman se află și Viorica Popa, în vîrstă de 3 ani. Este fiica Elenei Popa (născută la 5 septembrie 1929 în comuna Moldoveni-Neamț) care a abandonat-o cînd fetița avea numai o lună. De atunci nu se mai știe» nimic de această „mamă". Iată însă că o familie din același oraș vrea s-o înfieze pe micuța Viorica. Lucrul este firesc. Dar trebuie con- simțămîntul „mamei" și certificatul de naștere al copilului, care se află tot la ea. O cunoașteți 7

LA EXAMENUL
STAȚIUNILE DE ODIHNA

/:

De ce nu sînt
campinguri
Unitățile reprezentative ale 

cooperației de consum, ampla
sate pe marile magistrale tu
ristice ale țării, au intrat în 
ritmul alert al sezonului esti
val. De la buna aprovizionare 
cu cele necesare consumatoru
lui și pînă la corectitudinea 
și eleganța serviciului oferit, 
totul este esențial în acredi
tarea oricărei unități în fața 
publicului.

Pentru a oferi condiții și mai 
bune turiștilor, au fost date 
de curînd în folosință noi 
campinguri în locuri pitorești. 
De menționat, între acestea, 
cele instalate în parcul ARINI 
din orașul Sebeș, la MESTE- 
CĂNIȘUL RECI din județul 
Covasna, CHICIU — pe malul 
Dunării, județul Ialomița și la 
Ostrov — debarcader, în ju
dețul Constanța. De asemenea, 
s-a extins numărul căsuțelor 
în campingurile de la MURI- 
GHIOL (Delta Dunării), la 
MĂTĂSARU, județul Dîmbo
vița, la OARDA DE JOS, lîngă 
Alba Iulia, precum și la PO
PASUL SINEȘTI din județul 
Ilfov. Toate acestea dispun de 
amenajările și dotările cores
punzătoare pentru ca cei aflați 
pe drumurile țării să simtă 
din plin plăcerea relaxării.

ca-n prima zi?
*

(Urmare din pag. I) asemenea, un loc important în alimentația populației. In legătură cu unele sortimente însă se fac tot mai dese observații critice : la unele procentul de umiditate, ca și cel de grăsime sînt depășite, în compoziție apar goluri de aer, care le modifică aspectul și gustul, unele afu- mături sînt incomplet afumate.Desigur: sînt foarte multe preparate de carne a căror calitate nu a suferit nici o schimbare, ele păstrîndu-și bunul renume inițial. Totuși, fiind vorba de produse de mare consum și fiindcă, așa cum spuneam, la multe din ele calitatea este oscilantă, ne-am propus să identificăm cauzele acestui proces, nefiresc pentru orice întreprindere care ține cit de cît la marca ei. Am făcut, fn acest scop, o vizită la fabrica „Mistrețul" din București, renumită pentru produse de bună calitate, datorate unor specialiști cu înaltă calificare. Am stat de vorbă cu directorul, tovarășul Aurel Bucur. „Dacă la ora actuală — ne spunea dînsul — unele preparate de carne nu mai au gustul cu care s-au obișnuit consumatorii, vina principală o poartă materia primă. Fabricile din Capitală sînt' ultimele pe lista furnizorilor — întreprinderile frigorifice din țară. Dacă am beneficia și noi de avantajul, de care întreprinderile din alte oraș’e se bucură, de a primi carnea de la abatorul din București și nu am mai aștepta-o să ne sosească de la sute de kilometri, calitatea produselor noastre s-ar îmbunătăți simțitor. Este unul din motivele pentru care rețetele se schimbă mereu și, de fiecare dată, schimbarea înseamnă o derogare z de la calitate. In aceeași ordine de idei, aș sugera revederea consumurilor specifice. Cele mai multe din afumăturile care ajung aproape crude la consumator, după cum e lesne de înțeles, nu au fost ținute Ia fum atît cît trebuia. In fapt, de teama scăderii prea accentuate în greutate, producătorii scurtează forțat ciclul de fabricație. Trebuie să recunoaștem însă că. în această privință, multe depind de felul cum ne organizăm munca, de exigenta noastră, de controlul tehnic de calitate din fiecare întreprindere".

„In condicile de sugestii și re
clamați! — ne relatează directorul „Comalimentului", Constantin Rfibu — cumpărătorii au sesizat faptul că unele sortimente — supa de ciuperci, gulașul, supa de orez, supa cu fidea, nu mai sînt „ca-n prima zi" : Consistența, gustul, culoarea, mirosul sînt mai puțin îmbietoare Faptul este confirmat și de ing. 
Eugen Holban, șeful serviciului „standarde — calitate" din direcția generală de specialitate a M.C.I., locul unde se centralizează părerile tuturor întreprinderilor comerciale din țară. Dar aprecierea cea mai limpede este exprimată în contracte : față de 1968, cantitățile contractate au scăzut lă 67 la sută.Ne așteptam ca această sensibilă scădere a cererii să-i îngrijoreze pe factorii responsabili din Ministerul Industriei Alimentare. Spre surprinderea noastră însă, la Direcția generală a industriei conservelor atmosfera era optimistă, iar observațiile critice erau respinse cu promptitudine. Tovarășul Ștefan Opriș, director tehnic în direcția conservelor, acceptă totuși o parte din ele. Dar, după părerea d-sale, reducerea cererii s-ar datora nu calității scăzute a unor sortimente, ci... nepriceperii gospodinelor de a le prepara, necunoașterii cererii de către comerț. „Curiozitatea publicului a creat, la apariția produsului, uA „vîrf" al cererii — ne explică d-sa — cantitățile vîndute a- tunci fiind neconcludente". „Intre timp — adaugă tov. Iulian Petrescu, director tehnic în aceeași direcție, s-a ajuns la un consum normal".Desigur, nimeni nu-și poate imagina că în fiecare zi, în fiecare casă, se va servi la -masă „Supco". Am încercat însă să ne imaginăm zeci de mii de gospodine grăbite care, dră- muindu-și timpul între servici și treburile casnice, refuză niște produse de cea mai bună calitate ce le sînt oferite — și n-am reușit.Analizînd lucrurile la modul serios, apare limpede că ceea ce interlocutorii noștri numesc „consum normal" este, de fapt, o evidentă dare înapoi, care se explică numai prin abaterile de la calitatea inițială, prin degradarea unora dintre sortimente. De altminteri, în această privință e- xistă păreri contradictorii chiar între diferitele direcții generale ale Ministerului Industriei Alimentare. Stînd de vorbă cu conducători ai direcției tehnice și ai celei de aprovizionare și desfacere, am constatat că aprecierea asupra calității respectivelor produse este identică cu aceea a consumatorilor. Totuși, pentru că gusturile nu se discută, am recurs la probe o- biective : analizele de laborator, tn urma numeroaselor sesizări primite, o comisie formată din specialiști ai Institutului de cercetări alimentare, ai Institutului de igienă, ai M.I.A. și M.C.I. a supus produsele amintite unor analize amănunțite, din care a re'zultat,’ evidănt, necesitatea unor îmbunătățiri : folosirea unor grăsimi de calitate superioară, îmbogățirea conținutului în substanțe proteice etc. în consecință, au fost luate o serie de măsuri de ordin tehnic; chiar norma internă departamentală, care reglementează fabricația produsului, a fost modificată. Este de sperat că Fabrica de conserve din Valea Roșie să fie mai receptivă decît direcția tutelară din M.I.A. la observațiile publicului și să trateze cu toată seriozitatea problema îmbunătățirii calității supelor concentrate, cu alte cuvinte să le readucă la nivelul primelor șarje și a dotării tehnice moderne de care dispune. In fapt, „consumul normal" nu va putea fi stabilit decît după ce măsurile a- mintite vor fi fost traduse în viață, iar produsele respective vor fi reabilitate în ochii acelora pe care o bună bucată de vreme i-a decepțio
nat.

Considerăm că problema calității 
produselor alimentaro concentrate și 
semipreparate, a diversificării lor 
trebuie să Tacă obiectul unei analize 
mai ample a factorilor răspunzători 
— M.I.A. și M.C.I. — în cadrul căreia să se clarifice, înainte de toate, modul cum este privită producția a- cestei categorii de alimente, stabilin- du-se măsuri ferme pentru înlăturarea sărăciei de sortimente (atît la concentrate cit și la semipreparate și alte tipuri de produse similare) și a lipsei de consecvență pe planul calității.Preparatele de carne ocupă, de

OSPITALITĂȚII
venit eu tichete de la sindicate ca sa poată locui împreună și-acum îmi cer cazare...Aceeași scenă am întîlnit-o și la Sinaia, .Eforie-Sud, Borsec. Stațiunile susțin că sindicatele poartă vina pentru această anomalie. „Noi le-am înmînat sindicatelor tichete de familiști, pe care să le distribuie solici- tanților în limitele locurilor rezervate. Pe baza acestor tichete, reținem camerele cu cazare comună". „Nu, categoric, nu noi sîntem de vină. Nu toți familiștii procură bilete de la sindicat. Soțul poate să obțină biletul de la sindicat, soția de la O.N.T. sau invers. Noi eliberăm un bilet fără să știm de existența celuilalt" — spun tovarășii de la secția prevederi sociale a Uniunii Generale a Sindicatelor.Sînt îndreptățite observațiile celor care susțin că, în ce privește cazarea, e practic imposibil să fie satisfăcute toate dorințele și preferințele. Pentru că avem și vom avea și în continuare, mai ales în spațiile e- xistente, camere pentru mai mult de două persoane, de care beneficiază cei trimiși la odihnă. Ceea ce trebuie însă soluționat este eliminarea neînțelegerilor, a aglomerațiilor create artificial Ia birourile de cazare și care se datoresc, pe cît se pare, unei lipse de sincronizare între reprezentanții organismelor responsabile. Intre altele, în cursul investigației s-a sugerat că ar trebui să se analizeze această situație în special în stațiunile mari și, de la caz Ia caz, în raport cu posibilitățile, să se ia măsuri ca, paralel cu amenajările ce se fac și din fondurile destinate acestui scop să se realizeze și recompartimentarea unor vile, bineînțeles acolo unde acest lucru se poate face fără a se diminua spațiul total de cazare. Extinderea cazării în căsuțe (cele denumite „tip Bacău", de exemplu, sînt foarte apreciate), ba chiar și în campinguri ar pute.a contribui la soluționarea problemei.O problemă asupra căreia vrem să ne oprim este și asistența medicală. O abordăm nu atît din punctul de vedere al calității ei (policlinicile sînt dotate în cea mai mare parte cu a- paratură modernă, au cabinete medicale specializate în tratamente) — deși mai sînt insuficiențe și de această natură — cît mai ales pentru același fenomen al aglomerației.Direcția asistenței medicale din

se poate să nu funcționeze bine" Să facem cunoștință cu acest mecanism. De obicei, pe timpul sezonului de vară (18 mai — 18 septembrie), Ministerul Sănătății, prin intermediul direcțiilor sanitare județene, detașează un anumit număr de medici și personal mediu în stațiuni, în vederea deservirii oamenilor muncii. Este o soluție pozitivă, firească, și nimeni n-ar avea nimic de obiectat, ci dim- f otrivă. Dar ce se constată în fant ?n numeroase cazuri, nu toți medicii detașați se prezintă la timp la cabinetele medicale din stațiuni conform hotărîrii ministerului. Este cazul unor stațiuni ca Tușnad, Sîngiorz, Borsec etc., unde o bună parte din cei detașați nu s-au prezentat încă la posturi ; pentru remedierea acestei situații, direcțiile sanitare județene ar trebui să acorde o mai mare atenție îndeplinirii deciziilor de detașare — deci propriilor lor acte administrative — de către cei în subordine, medici șî personal auxiliar.Pe de altă parte, dacă analizăm numărul personalului medico-sanitar din anumite stațiuni, observăm un nefiresc decalaj : unelg stațiuni, ca Băile Felix, de pildă, dispun de personal medical peste' necesar ; altele, ca Stîna de Vale, Amara, Lacu Sărat etc. au un număr redus față de solicitările publicului. O redistribuire a forțelor medico-sanitare între stațiunile de tratament și odihnă, efectuată uneori în cadrul aceluiași județ, ar putea pune capăt acestei a- nomalii. în fine, o ultimă carență ce se cere remediată privește modul de funcționare al cabinetelor medicale ; deși este vorba de stațiuni de odihnă și agrement, foarte mulți cetățeni veniți aici solicită o consultație de multe ori irealizabilă din cauza aglomerației permanente din fața cabinetelor ; un orar mai echitabil, extins în anumite cazuri și după amiaza — ar scuti cetățeanul de o pierdere inutilă de timp și ar da posibilitatea satisfacerii unui număr sporit de solicitări.In încheiere, subliniem încă o dată faptul că la îmbunătățirea activității organizatorice în stațiuni sînt chemate sg ia parte, cu mai multă vigoare decît pînă acum, atît anumite foruri centrale cît și. forurile locale — conducerile stațiunilor, întreprinderile balneo-climaterice,. consiliile populare județene, comitetele sindicale din întreprinderi.Ministerul Sănătății ne dă asigurări că, mecanismul detașării medicilor necesari deservirii stațiunilor pe timpul verii este pus la punct, îneît „nu

Ne interesează în mare măsură toți : cum se prezintă stațiunile 
odihnă în acest an la întâlnirea 
beneficiarii lor ? Sînt pregătite gaz
dele să poată spune oaspeților care 
le trec pragul „sinițiți-vă ca acasă 7" Organizatorii concediilor noastre de odihnă — comitetele sindicatelor din întreprinderi, O.N.T-ul și alte foruri care au preocupări similare —: sînt în măsură să răspundă „da". Multe mii de oameni ai muncii se bucură, în fiecare serie, de condiții bune de confort și odihnă în numeroasele stațiuni pe care le avem.Acum. în plin sezon estival, stațiunile sînt supra solicitate. Ce observații se conturează ? Iată, pe scurt, constatările unui raid întreprins, timp de mal multe zile, în cîteva stațiuni de odihnă.Stațiunile noastre de munte — dacă mai e nevoie s-o spunem — sînt una mai frumoasă decît alta. O frumusețe dată atît de așezare, de pitorescul peisajelor, cît și de continua lor dezvoltare urbanistică. In localități ca Tușnad, Borsec, Băile Felix,. Slănic- Moldova, Stîna de Vale etc. s-au executat ori sînt în curs de execuție lucrări de investiții destinate creșterii capacităților de cazare, modernizării și sistematizării, dotării urba- nistico-edilitare.Ne vom opri însă asupra cîtorva aspecte ale activității în stațiuni care pun în evidență necesitatea perfecționării unor verigi ale sisterpului de organizare, ținînd seama tocmai de posibilitățile destul de largi de care dispunem.Primirea oaspeților veniți la odihnă și asigurarea unor condiții optime de transport de la gară pînă „acasă" sînt primele „cărți de vizită" ale ospitalității stațiunilor respective. încă din anii trecuți, stațiunile au fost so- • licitate — atît prin semnale critice a- părute în presă, cît și direct de către oaspeți — să asigure un sistem, bun de transport, cel puțin în lunile de vîrf, pentru oamenii muncii veniți la odihnă. Lunile de vîrf au sosit, o dată cu ele și oaspeții, chiar mai mulți decît anul trecut, dar, deocamdată, problemele de transport n-au fost rezolvate bine peste tot. Faptul pare inexplicabil întrucît întreprinderile de transport sînt coordonate, ca și stațiunile, de către consiliile populare județene.Nu vom înșirui aici un număr mare de exemple. Existența totuși a unor neajunsuri atestă neglijarea acestei probleme într-un loc sau altul. La Sinaia și pe litoral situația transpor- tului de la gară în stațiune este, în general, rezolvată. Liniile de mașini, care circulă în oraș deservesc, pînă la o anumită oră, și stațiunile. Nu e însă rezolvată de loc, sau aproape de loc, la Tușnad, Stîna de Vale, Borsec etc. Aici, mai ales pe timpul nopții, fiecare se descurcă cum poate. Și poate — de ce să n-o spunem ? — doar într-un fel : își ia singur geamantanul în mînă. Ce te faci însă la Stîna de Vale 7 Venind din direcțiile Cluj sau Oradea, drumul trece prin Valea Iadului. Pe acest traseu însă, Direcția județeană a transporturilor auto nu s-a gindit, pînă acum, să pună la dispoziția călătorilor cel puțin un autobuz sau microbuz pe zi. între Stîna de Vale și «Piatra Craiului!Să presupunem Insă că am ajuns la biroul de cazare Fenomenul aglomerației se manifestă aici cu cauzele lui subiective și „obiective". Pentru prima categorie există soluții care se pot aplica imediat : conducerile întreprinderilor balneo-climatcrice (numim aici cîteva : Tușnad, Borsec, Sîngiorz, Eforie-Sud etc) să asigure 
o distribuție mai echilibrată a perso
nalului care se ocupa cu întocmirea 
formelor de cazare — pe ore, pe pe
rioadele de vîrf din cursul- zilei și, 
în mod special, pentru ceasurile de 
noapte cînd sosesc trenuri cu oaspeți. Pentru a doua categorie a trebuit să facem un adevărat „maraton" prin birouri pentru a-i afla motivele.— De ce. așteaptă atiția oameni în audiență la dv. ? îl întrebăm pe tovarășul director al I.B.C. Tușnad (în loc de răspuns, omul oftează).— Sînt familiști — ne spune. N-au
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Administrația de Stat Loto- 
. Pronosport a atribuit pînă la 

1 iunie 1969 — 430 autoturisme 
de diferite mărci,și capacități 
la sistemele de joc.

La 29 iunie a.c. se organi
zează un nou concurs excep
țional Pronoexpres la care a- 
veți prilejul să obțineți: auto
turisme „Dacia 1100“, „Mosk- 
vici 408“ cu 4 faruri și radio, 
„Skoda 1000 MB“ și „Trabant 
601“ în număr nelimitat, 10 
autoturisme prin tragere la 
sorți și numeroase 
bani.

Pentru stabilirea 
cîștigătoare se vor 
extrageri de cîte 10 numere 
din 45, în 4 faze. în total se 
vor extrage 100 de numere.

Pentru a putea participa la 
toate cele 10 extrageri este 
bine să vă procurați bilete se
ria „N“ de 30 lei.

Sîmbătă, 28 iunie, este ulti
ma zi pentru procurarea bile-' 
telor.

Tot cu fazani

ocol
'■

Ca la ei
la nimeni car-

Pe tarlaua

maniei

cu
..Scînteii"

premii în

In „Scînteia" din 20 aprilie 
a.c. s-a publicat foiletonul: „Să 
aibă fazanii atîta putere ?“, in care erau relatate abuzurile — 
constatate și nepedepsite —•_ ale 
lui Ion Cozmoiu, paznic de vî- 
nătoare la rezervația de fazani 
din comuna Daia Română, ju
dețul Alba. Au trecut de atunci 
două luni. Tn acest timp s-au fă
cut, la Daia, mai multe cerce
tări, încheiate... . „cu bine". Paz
nicului, aflat încă pe poziții 
forte, i-au crescut puterile.) Aria 
activității lui s-a extins (drept... 
sancțiune !) cu încă 7 000 ha, 
față de 9 000 cîte avea pînă la 
apariția foiletonului. Se pare că 
acum nimeni nu va mai avea 
curajul să-l critice. In primul 
rind, pentru că nu-l va mai găsi 
în hățișurile atitor hectare de 
rezervație. Și apoi, criticîfldu-l 
iar, să n-ajungă șef de 
silvic. Nu-i imposibil!

La cofetăria Pajura (din 
fierul cu același nume) Trus
tul local de cofetării .și răcori
toare nr. 1 din Capitală a... de
pozitat (și nu instalat) o insta
lație frigorifică din import 
(40 000 lei) pentru desfacerea ră
coritoarelor. Asta in martie. Si 
de atunci se așteaptă și se plă
tesc amortismente de mii de lei. 
Nu trebuie decit racordată (ceea ce s-ar putea face în două ore) 
și bineînțeles, folosită. Acum, 
cînd vremea călduroasă permi
te folosirea instalației la capa
citatea maximă — ceea ce ar și amortiza-o — nimeni nu se 
ocupă de ea. Si în acest timp 
clienții cofetăriei cu pricina 
privesc cum personalul pune sti
cle cu apă la gheață. Te găsesc 
frigurile !

sedinto» »

La Trustul zonal I.A.S.iești s-a înrădăcinat un obicei păgubitor. Pentru rezolvarea u- nor treburi adeseori mărunte, se recurge la ședințe. Sînt chemate cadre de răspundere din I.A.S. și ferme, chiar de la sute de km. Acum, în plină campanie agricolă, de la 1 Ia 19 iunie s-au ținut 4 ședințe, mai din unitățile agricole stat din județele Dîmbovița, zău, Argeș au fost puși drumuri, de trustul amintit, ca 100 oameni (printre ei tehnologi șefi, medici veterinari, zootehniști și fermieri). Toți a- ceștia au lipsit din producție cîte 3 zile, din care două le-au făcut cu transportul. Este îndoielnic că trustul respectiv va obține bună „recoltă" de pe tarlaua ședințomaniei.
Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

N-am să-mi iert niciodată 
faptul că nu mi-a dat prin 
cap să-i poftesc în această 
călătorie și pe cîțiva re
prezentanți ai unor minis
tere. De aia m-am întors 
la București.. Să invit pe 
cineva. A fost cu nepu
tință. Erau ocupați. De ce 
aveam nevoie de repre
zentanți ai unor ministere 7 
Veți vedea.

In stația C.F.R. Alba Iu- 
lia am numărat 128 de va
goane încărcate cu diferite 
materiale. Dacă era lingă 
mine un reprezentant al 
C.F.R.-ului, un reprezen
tant mai de la „centru" ce
ream lămuriri de la el. Așa, 
am apelat la șeful stației:

— Văd aici, pe linii 
moarte, vagoane cu mate
riale sosite de multă vreme. 
Cred că se plătește multă 
locație pentru ele. Ale cui 
sînt materialele 7

— Ale întreprinderilor 
din Zlatna!... Dar acum 
situația nu-i mai prăpăs- 
tioasă ca altădată.

— Altă ■'dată situația era mai...— Desigur. în aprilie existau aici vagoane ne
descărcate încă din noiem
brie anul trecut.

— Mama mia! De ce nu 
se descarcă 7

— Pentru că trebuie des
cărcate și încărcate în va
goane de linie îngustă. Spre 
Zlatna avem linie îngustă. 
Vagoane de linie îngustă 
avem. Priviți-le ! Vedeți 7 97 de vagoane de linie în
gustă goale așteaptă să se 
facă transbordarea mate
rialelor.

numerelor 
efectua 10

C. PRIESCU
G. CONSTANTIN 
B. ALEXANDRU

în stafiunea Gioagiu-Bâi, județul Hunedoara Foto : S. Cristian

— Și de ce nu se Jace 7
— Dumneata ai încărca 

niște vagoane gratis 7
— Trebuie descărcate, 

nu încărcate.
— Am spus trebuie des

cărcate din vagoanele obiș
nuite și încărcate în cele 
de linie îngustă. Dar pen-

pentru aceste „studii 
delungate, interminabile...

Fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana".

- Tovarășe director, ați 
început pregătirile pentru 
„atacarea" comenzilor din 
trimestrul III 7 Trimestrul 
III bate la ușă.

— Am lucrat comenzile 
n trimestrul III pen

tru că n-am putut să lu
crăm comenzile din trimes
trul II. N-am avut asigu
rată aprovizionarea cu ma
teriale, pentru încălțămin
tea de sezon cald. Trebuia 
să facem ceva ! Și acum în-

Bună dimineața!
Vă salut din Alba Iulia!

tru asta nu se plătește. 
Care ar fi prost să facă 
o muncă de pomană ?

— Și atunci 7— Și atunci întreprinde
rile din Zlatna trimit zil
nic muncitori, l-aduc cu 
trenul. Am impresia că le 
plătesc și diurnă.

— Pentru normalizarea situației n-au fost sesizați 
șefii de la București 7

— Ba bine că nu. Au ve
nit și la fața locului. Pro
blema e în studiu.

Dacă s-ar plăti locații și

de Nicuță TÂNASE

Directorul mă plimbă prin depozite. Pline.
— Marfă pentru export! 

Abia așteptăm să sosească 
termenul de expediere. Am 
executat comenzile din tri
mestrul III.

— Mă iertați, dar n-am 
văzut drapelul de „ramură" 
fruntașă în biroul dumnea
voastră.

— Nici nu-l pretindem. 
Deocamdată sîntem codași.

— Ați terminat producția 
pentru trimestrul III și vă 
socotiți codași 7

tîmpinăm greutăți. Trimi
tem la Timișoara, la Jilava 
după materie primă. Un 
drum la Timișoara ne costă 
1700, la Jilava , 2300. Dacă 
autocamioanele ar veni în
cărcate, ar fi bine. Dar 
uneori vin cu 14 kg. de...

— De ce nu i-ați „lucrat" 
în trimestrul II sau 1 pe 
cei care nu v-au asigurat 
aprovizionarea și nu v-o 
asigură 7

— Crezi dumnedta că nu 
se cunoaște situația 7...

N-am să-mi nici-

odată faptul că în această 
călătorie nu erau cu mine 
reprezentanți ai ministere
lor de resort... De pildă, 
de la Comitetul de cultură ori de la construcții... Nu 
de altceva, dar aș fi aflat 
mai multe (explicații) des
pre un cinematograf din 
oraș care de la 31 decem
brie 1968 trebuia să fie dat 
tn folosință. Capacitatea 
lui: 500 de locuri. Va
loarea : 2 700 000 lei (asta 
în proiect). Proiectant- 
D.S.A.P.C.-Deva. Construc
tor T.R.C. Deva. La data 
cînd trebuia dat în exploa
tare abia se făcuseră lu
crări de 400 0Q0 lei. Anul 
acesta în mai s-au executat lucrări de 15 000 lei. Deci 
încetul cu încetul (soco
tind după ritmul de pînă 
acum în vreo patru ani), 

■nu se face oțelul, ci cine
matograful de la Alba Iu
lia. Dar, dacă, doamne fe
rește, T.R.C. Deva se va 
trezi din morți și-l va ter
mina în acest an „alba- 

. iulienii" mare surpriză au 
să aibă ! Vor putea merge 
la cinematograf numai cînd 
escală. Iarna, ori cînd va fi 
frig cinematograful va sta 
în „relache" pentru că... 
proiectantul a uitat de in
stalația de încălzire.

Dar sînt în împărăția vinului .' A medaliilor de aur, 
argint, bronz, mențiuni cu
cerite în țară și peste ho
tare de către acest leagăn 
al vinului. (Doamne ce lea
gănă acest leagăn al vinu
lui !) De obicei capel-mais- 
trul vinurilor, cînd pe te
ritoriul lui apare un mu-

safir, mai întotdeauna se 
ascunde. Mie mi-a ieșit în 
intîmpinare.

— Cum stați cu „indus
tria" 7

— Colosal!
— Povestiți-mi acum, vă 

rog, înainte de. a intra în- 
tr-o cramă. Cunosc „pro
blema degustărilor". Nu 
vreau să-mi iau notițe a- 
napoda.

— Să știți că am făcut 
un salt calitativ.

— Adică 7
■— Ne vom prezenta pe 

piața mondială cu șampa
nie de „Alba". Sperăm să 
batem recordul...

In hala de fermentare a 
șampaniei, unde sînt adă
postite aproape o jumătate 
de milion de sticle, s-a auzit o explozie. S-a destupat o sticlă. Intr-un pa
har tip „Răzbunătorii" (In 
acest film serial cică se 
bea cu acest tip de pahare). 
Mi s-a turnat din sticla de 
șampanie. La al doilea 
pahar... Știți ce mult m-am 
bucurat că nu mi-am în
ceput documentarea în 
Alba Iulia de la hala de 
fermentare a șampaniei în 
sus spre gară! Grozav de 
mult. Cu „consum" de șam
panie nu vezi dublu! Vezi 
totul în roz.

în drum spre Mediaș 
m-am întrebat: nu cumva 
cei care vin să controleze 
lucrările care nu merg 
chiar așa de bine, dau mai 
întîi pe la crame ori hale 
de fermentare a șampa
niei 7

M-am întrebat doar... Șl 
am pornit mai departe.

Fără a încerca să diminuăm cu nimic răspunderea producători’ — foarte multe deficiențe de caii e le aparțin — intervine totuși un lăctor de natură obiectivă : cerința ca fabricile de preparate de carne, să reducă permanent consumurile speci fice. Subscriem la orice măsuri de prevenire și înlăturare a risipei și a pierderilor, la elaborarea unor consumuri specifice stricte, care să ducă la folosirea judicioasă a materiei prime, la valorificarea ei superioară. 'Dar ni se pare că, pe undeva, aplicarea acestor indicații se face mecanic. Deoarece reducerea consumurilor specifice la preparatele alimentare are o limită dincolo de care calitatea produsului este evi-V dent periclitată. Iată o problemă a- supra căreia, credem, factorii responsabili din M.I.A. trebuie să reflecteze, luînd măsurile de rigoare.Am vrea să ne mai referim la o altă fațetă a aceleiași probleme în dezbatere — și anume la nediferen- 
tierea calitativă a sortimentelor în 
interiorul aceleiași grupe de produse. Este cazul brînzeturilor topite în cutii, la care, deși denumirea și preturile diferă, gustul este aproximativ același. Reamintim că, anul trecut, a apărut o Hotărîre a Consiliului de Miniștri care prevede obligativitatea aplicării mărcilor de fabrică, tocmai pentru a se da consumatorilor pc I4^ bilitatea să deosebească proveniență produselor similare sau identice fabri-,^ cate de întreprinderi diferite, ferin- du-i de calitatea incertă a produselor anonime. Legea precizează clar că marca fabricii trebuie să introducă un element de încredere, să constituie o garanție efectivă pentru calitatea produsului respectiv. Din informațiile primite la Oficiul de Stat pentru Invenții, unde se înregistrează aceste mărci, aflăm că unele dintre întreprinderile industriei alimentare nu se grăbesc să-și marcheze produsele, încercînd să amîne această operațiune, obligatorie prin lege fără ca în această direcție să se facă simțită intervenția ministerului tutelar. Este cazul unor producători de bere, unt. ulei comestibil și alte produse de foarte larg consum. Nerespect.area unei prevederi legale, intenția de a acoperi mai departe abaterile de la calitate nu atrage oare nici un fel de consecințe ? Oficiul de Stat pentru Invenții trebuie să fie primul care să sesizeze forurile de resort asupra acestor abateri, solicitîndu-le intervenția activă pentru aplicarea măsurilor ce asigură și garantează calitatea oricărei mărfi. Cu atît mai mult cu cît Directivele Congresului al X-lea al partidului accentuează asupra sarcinilor ce revin industriei alimentare în direcția adoptării unor măsuri care să ducă neîntîrziat la îmbogățirea sortimentală, la ridicarea calității produselor, pentru a asigura eficiența și competitivitatea produselor, pentru a contribui într-o măsură tot mai mare la aprovizionarea ritmică a pieței cu mărfurile cerute de populație.

Noutăți 
editoriale 
prin poștă 
CENTROCOOP, prin librăria 

sa — „CARTEA PRIN POȘ
TĂ" — oferă celor interesați 
posibilitatea să primească lu
nar acasă toate volumele noi 
care vor apărea în colecții
le „BIBLIOTECA PENTRU 
TOȚI" și „MERIDIANE". De 
acest serviciu poate beneficia 
oricine, indiferent de localita
tea în care domiciliază, cu 
condiția... să se adreseze în 
scris librăriei „CARTEA PRIN 
POȘTĂ" a cooperației de con
sum din București, str. Ser
gent Nuțu Ion 8—12, sector 6, 
solicitînd un abonament la cele 
două colecții. Plata se face 
după primirea coletului PRIN - 
POȘTĂ.
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cheia de boltă a creșterii avuției naționale
Răspunderea de a investi

banii poporului

Pe deplin îndreptățită este și prevederea din proiectul de Directive referitoare la crearea condițiilor de livrare a utilajelor tehnologice din țară și din import, la termenele corelate
cadrate cu specialiști m nu-. măr suficient, cu arhitecți, ingineri constructoriO altă lacună frecventă în materie de documentație este și cea care privește lipsa unor proiecte com-

se înțelege, superficial o problemă „cheie" cum este aceea a eficienței suprafeței productive construite : mă refer, în acest sens, mai ales la documentațiile pentru anumite întreprinderi
Construirea și punerea în funcțiune la termenele pla- .nificate a tuturor obiectivelor impun, de ia bun început. pregătirea temeinică, din timp, a lucrărilor de investiții. Această necesitate este bine cunoscută de toti factorii care au responsabilități în domeniul investițiilor și, potrivit indicațiilor proiectului de Directive. îmbracă o multitudine de aspecte. Desigur și pînă acum acești factori s-au îngrijit să ia măsurile care se impuneau pentru a îmbunătăți condițiile de realizare a investițiilor Totuși, din practica activității de investiții din județul Sibiu se desprinde că mai stăruie unele deficiențe.Fără să exagerez, consider că cele mai multe întîr- zieri și neajunsuri manifestate pe unele șantiere de investiții pornesc și azi de la documentație, de la lipsa unor studii de sistematizare. La noi. aceste deficiente s-au resimțit deosebit de pregnant în dezvoltarea zonei industriale din partea de nord-est a municipiului Sibiu. Sperăm că înființarea de curînd a institutului- județean de proiectări va contribui Ia eliminarea multor neajunsuri legate de elaborarea documentațiilor de investiții. Dar numai crearea în sine a unor, asemenea institute nu va rezolva definitiv problema, a- tîta timp cît ele nu sirii in-

tate. De asemenea, consider că este necesar ca comandamentele înființate pe lîngă unele ministere să acorde sprijinul cuvenit acelor întreprinderi care au de executat utilaje pentru noile obiective industriale — mai ales-uzinelor sibiene „Independența" și „Balanța".'De maximă importanță pentru bunul mers al șantierelor de investiții — și nu numai în județul nostru — este asigurarea materialelor și a forței de muncă, pentru ca activitatea lor să se desfășoare ritmic în tot cursul anului. Pe plan județean s-au stabilit măsuri concrete pentru creșterea producției materialelor de construcții, mai ales prin valorificarea unor resurse locale. Cît privește asi- gurarea forței de muncă, iipsa acesteia pe unele șantiere poate fi compensată prin organizarea științifică a muncii și a producției pe șantierele de investiții, utilizarea unor metode și tehnologii care să sporească productivitatea muncii. Propun, în acest sens, ca Ministerul Industriei Construcțiilor și Ministerul Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării să analizeze posibilitățile extinderii unor studii de acest fel nu numai pe șantierele mari, ci și pe cele mici — care, după cum se știe, au o pondere însemnată în înfăptuirea planului de investiții.

TEMELIILE ORICĂRUIîn timpul execuției propriu-zise a , lucrărilor beneficiarul ar putea sta în espectativă, pînă la terminarea obiectivului. In toată această perioadă le gătura. beneficiar-constructor treouje să rămînă permanentă, cu frecvență zilnică Operativitatea cu-care sini înlăturate unele neajunsuri depinde . în. buna măsură, și de activitatea beneficiarului de investiții. Nu puține sînt cazurile cînd prin urmărirea ritmicității și a calității execuției operațiilor, de către diriginții de șantier. vizarea programelor de lucru și a statelor de plată, prin recepția treptată, cantitativă și calitativă, a obiectivelor, beneficiarii au asigurai buna desfășurare a lucrărilor de investiții. Este de datoria beneficiarului să pună în drepturile sale contractul economic, prin intermediul căruia să acționeze ferm și prompt, ori d«* cîte ori constată abateri de la respecta- leu obligațiilot asumate de către pro- iectanți, constructori, furnizori de u- tilaje. Prin creșterea rolului contractului economic s-ar putea pune capăt tolerării reciproce a deficiențelor în relațiile constructor-benefi- ciar.Sarcinile și responsabilitatea nene- și ficiarului se amplifică odată.', iu1 începerea probelor tehnologice - moment de maximă însemnătate nent.ru evoluția ulterioară a situației unw nou obiectiv industrial. Din acest moment, beneficiarul devine marele răspunzător de buna funcționare a noii Capacități de Droducție : de aici apare necesitatea ca la preluarea acestora să manifeste maximum de exigență, să se preocupe ca forța de muncă angajată, și pregătită din vreme să pătrundă ..tainele" funcționării mijloacelor tehnice l.a-unele obiective noi. care au căpătui caracter de repetabilitate și in execuția.cărora s-a acumulat o bogată experiență. duratele de realizare a indicatorilor planificați — rămase fa limita maximă de 24 de luni — sini neniobilizatoare Deci, rea duratelor . normate de realizare a indicatorilor stabiliți pentru anumite categorii de obiective, se impune să fie găsite pîrghii economice menite să-l determine pe beneficiarul investiției să lupte decisiv în vederea obținerii grabnice a efectelor economice maxime scontateRealizarea la un nivel înalt de eficiență a programului de investiții ce , va fi înfăptuit în cincinalul viitor implică înlăturarea grabnică a tuturor neajunsurilor care s-au făcut simțite în activitatea beneficiarilor. Prin . creșterea ■ rolului și răspunderii acestui factor central al activității de investiții, alături de alte măsuri ce vor fi întreprinse în acest important domeniu al vieții economice, se va putea obține de pe urma impresionantelor resurse de investiții alocate de stat o sporire mai rapi- dg a avuției naționale.

Progresul rapid și continuu alîntregii economii. extinderea șiperfecționarea bazei tehnico-materiale a societății, sporirea avuției naționale necesită — după cum se a- rată în Tezele Comitetului Central și în proiectul de Directive ale Congresului al X-Jea — înfăptuirea în viitorul cincinal a unui susținut ni-offram de investiții. Cele 420—435 .rde lei fonduri de investiții zate. cit se prevede să fie a- î ansamblul economiei natio- perioadă 1971—1975. echi- aproape volumul total al Hor realizate în deceniul 
' ' i0. în mod pregnant se subli- proiectul de Directive că '.ective de investiții ce se vor trebuie să dea re celor obținute în ce privește vitatea muncii, orificarea. resurselor naturale , aportul valutar, să asigure cît mai mari de producție și național la fiecare leu in- .ealizarea acestor imperative :e, puse cu acuitate în fata îților, beneficiarilor și cons- or în viitorul cincinal im-■ pă cum se precizează în Te- vitetului Central, necesitatea îțirii generale ’ă întregii ăcti- investiții în vederea fructi- maximum a eforturilor ma- 1 bănești pe care le face so- noastră.mța perioadei care a la Congresul al IX-lea al le vă că acest proces de per- ? a activității de investiții, ,-gent necesar, trebuie să in- reconsiderarea radicală a i răspunderii beneficiarilor iective și capacități indus- intr-un „martor" la exe- ■nui obiectiv industrial, apare cel mai adesea e t, beneficiarul trebuie să de- ncipalul inițiator și co- ■ u-dona . al activității de investiții, 'ii ■ „■fi. rul este cel care solicită . de investiții și, deci, este decît firească necesitatea ■ j se simtă principalul purtă-■ i. ășpunderii in toate fazele de ■ -.t'’-. și de realizare a investiției.:: „'te de a’solicita noi fonduri de investiții, beneficiarului îi revine sarcina să. analizeze temeinic și cu spirit de respousabilitatc utilitatea și o- portunitatea noului obiectiv, luind în calcul folosirea deplină, la întreaga capacitate, a spațiilor și utilajelor existente. Asemenea rezerve care se află încă în multe întreprinderi trebuie valorificate cît mai deplin, astfel îneît sarcinile suplimentare de creștere a volumului producției să fie Îndeplinite prin mărirea productivității muncii și nu pe calea realizării de noi investiții. Totodată, se impun.cunoscute cît mai bine resursele materiale care stau la baza creării unei noi întreprinderi, a unui nou obiectiv de investiții. Cu alte cuvinte, decizia de a investi trebuie să pornească de la necesitatea a- sigurării practice a unei eficiente e- conomice sporite — factor esențial al dinamismului economiei naționale.Ce se întîmplă cînd se ignorează influența unuia sau altuia dintre elementele care stau la baza luării unei decizii realiste în domeniul investițiilor se desprinde dintr-un exemplu „clasic" (și nu singurul) — cel al carierei de calcar Valda Do-’ manului. Făcînd o investigație sumară, insuficient fundamentată, beneficiarul lucrării a solicitat fonduri de investiții pentru realizarea lucrărilor respective și a dat asigurări că se va obține un nivel optim de eficiență. Nici după patru ani de la darea în exploatare a carierei nu s-a atins nivelul producției «și al prețului de cost și se caută soluții pentru a se realiza parametrii proiectați, care necesită însă noi și noi fonduri de investiții.Noi nu avem atîtea resurse de investiții pentru a ne putea permite irosirea lor, pentru a tolera subiectivismul și voluntarismul în acest domeniu. Iată de ce la luarea unei decizii de investiții trebuie să se aibă in vedere mai multe variante, un sistem complex de indicatori tehnico- economici, realiști, care să tină acumulată manifestate pe indicatori nor- minime și ma- dea garanția că
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refcultate în actualul producția, prețul dc

tem

realiști, care de' experiența tendințele mondial, cu limite meniți să
seama 
și de 
plan 
mativl 
xime.___.. ..__  _____  .obiectivele productive dau în practică rezultate economice superioare. Existența în viitor a unor, asemenea normative nu diminuează, cu nimic rolul și. răspunderea beneficia-, rului. Mai mult chiar. în mod deosebit, beneficiarul . are îndatorirea să vegheze ca documentația elaborată de proiectant să evidențieze just, cu claritate, toate cheltuielile ce le comportă execuția investiției, să conțină soluțiile cele mai economice, capabile să asigure creșterea accentuată a ponderii părții active a fondurilor fixe, evitarea influențelor care diminuează eficiența utilizării banilor statului.

Este limpede, deci, că în rap.or- - tuci ie • ibeheficiar-proiei’ta rit schimbarea trebuie să fie cit mai profundă, nu ca acum, cînd beneficiarul, oricare ar fi costul investiției Indicat de proiectant, îl acceptă uneori fără să fie sigur că acesta este , cel optim Intrebîndu-i pe măi mulți beneficiari de ce anumite investiții s-au realizat cu unele soluții'costisitoare, invariabil aceștia, au răspuns că .-,așa a gîndit. proiectantul". Răspunsul este penibil. Beneficiarii trebuie să țină legătura permanent cu institutele de proiectare, pe tot parcursul întocmirii documentației, cîte o i participe 1 din cadrul ințifice ale du-și clar și răspicat vedere, să i ’ . _________strictă a termenelor de predare a documentației tehnice, să o recepțio- iieze cu înaltă responsabilitate, pentru a se evita . orice neajunsuri care ar putea leza economia naționalăBeneficiarul mai are înalta responsabilitate ca,, prin grafice minuțios întocmite, șă asigure sincronizarea întregului ansamblu de condiții -țoh- nico-materiale hotărîtoare, pentru desfășurarea ritmică, pe tot parcursul unui an. a activității de investiții. astfel ca termenele de punere în funcțiune»'stabilite să fie respectate riguros! Acbasta trebuie făcut: înainte de începerea lucrărilor. Experiența a aratat că atunci cînd s-au atacat lucrările de investiții, fără o •temeinică pregătire prealabilă sub toate aspectele tehnico-materiale. nu numai că nu s-a cîștigat nimic, dar complicațiile apărute, previzibile de altfel, au Impietat asupra desfășurării execuției, au generat cheltuieli suplimentare, au influiențat negativ chiar termenul de intrare în funcțiune. Ilustrativ este cazul fabricii de polietilenă de la Combinatul petrochimic din Pitești, fabricii de geamuri Buzău și fabricii de produse lactate Luduș, la care — datorită unor asemenea neajunsuri — termenul de dare în exploatare a fost sau va fi depășit. Sau exemplul întreprinderii de morărit și panificație- Bacău, situat la cealaltă extremă Aici, stau în stoc, nemontate. utilaje tehnologice de aproape 1 milion lei. achiziționate încă, din anul 1967, cînd- nici nu era aprobată lucrarea, cînd nu se cunoșteau cu precizie proiectul și datele referitoare la dotarea tehnică a noului obiectiv. Nu este exclus ca unele din aceste mijloace tehnice să devină inutilizabile, în cazul schimbării soluțiilor său a profilului deGreșită

să exer- asistență exigentă, să la ședințele de avizare ii consiliilor tehnico-ști- ministerelor, spunin- punctui de urmărească respectarea

investiții.este șî părerea
rezervă susceptibi- amelioreze simțitorOlă să .duratele de execuție și costurile, de multe ori exagerate, ale noilor obiective de investiții constă în diminuarea — încă dt> la proiectare - a volumului lucrărilor de cori- strucții-montaj. în ultimul .timp. s-au obținut rezultate încurajatoare in a- ceșt domeniu ; trebuie să recunoaștem însă că acestea nu sînt încă pe deplin satisfăcătoare Rolul principal în acțiunea de reducere a ponderii construcțiilor în totalul investițiilor revine și pe mai departe proiectanților. Pe ce irrii întemeiez această: apreciere ?întreprinderea noastră are de executat. în acest an, împreună cu subantre- prizele sale, un volum de lucrări de construcții-mon- taj însurnînd circa 500 milioane de lei, materializate în objective productive. Or, ce se constată ? Stăruie încă situațiile cînd se aplică finisaje pretențioase la clădiri care nu impun cerințe arhitectonice deosebite. Bunăoară, multe stații de pompare, remize sau depozite continuă să fie placate cu plăcuțe ceramice sau terașit, șă fie. vopsite în interior cu vinacet sau vopsea în ulei, să fie prevăzute cu iluminat fluorescent și pardoseli cu mozaic. Nimic nu.poate justifica de ce în interiorul fabricii de polietilenă din cadrul combi-

î

pentru beneficiariconcomitent cu revizui-

Început Victor MUREȘAN
secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

O BUNA COORDONARE

■ plete, sau amînarea la ne- sfîrșit a. terminării anumitor părți'din proiect. Pentru uzina de piese, auto Sibiu, de pildă, unele proiecte au fost elaborate cu o asemenea întîrziere, incit beneficiarul a devenit la un moment dat „curier" între proiectant si șantier Alte proiecte, ca cel referitor Ia întreprinderea poligrafică, nu cuprinde toate lucrările ce trebuie executate, ceea ce duce la depășirea costului inițial și, uneori, chiar la- . refacerea întregii documentații In fine, unele proiecte tratează foarte lapidar și.

industriei ușoare. Este deosebit de pozitivă inițiativa Centralei industriale pentru automobile și tractoare Brașov care, în ’vederea urgentării elaborării unor .documentații necesare șantierului uzinei de piese auto Sibiu și evitării greșelilor de proiectare, a constituit colective comune, formate din reprezentanți ai titularului de investiții, beneficiarului și constructorului — dar, din păcate, experiența acumulată în a- cest domeniu nu se extinde în proporțiile cerute.

cu graficele de execuție a obiectivelor. La ora actuală, în cadrul județului nostru, I.R:U.M. Sibiu (for de resort — Ministerul Economiei Forestiere) nu are încă contractate numeroase utilaje, cu toate că termenul de punere în funcțiune este trimestrul IV a.c. Astfel de necorelări au fost semnalate și la întreprinderea „1.3 Decembrie" Sibiu și altele Părerea mea este că titularii de investiții, ministerele economice ar trebui să pledeze pentru ca fabricația utilajelor tehnologice destinate șantierelor să bucure nriori-
DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN VIITORUL CINCINAL NECESITĂ ÎNFĂPTUIREA UNUI VAST 

PROGRAM DE INVESTIȚII. ÎN PROIECTUL DE DIRECTIVE SE PREVEDE CA DIN FONDURILE CENTRALIZATE ALE 
STATULUI SĂ SE EFECTUEZE UN VOLUM DE INVESTIȚII APROAPE EGAL CU CEL REALIZAT ÎN PERIOADA 
1961 1970. COMITETUL CENTRAL CONSIDERĂ CA 0 SARCINĂ DE CEA MAI MARE ÎNSEMNĂTATE ÎMBUNĂ
TĂȚIREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA FRUCTIFICĂRII LA MAXIMUM A EFORTURILOR 
MATERIALE PE CARE LE FACE SOCIETATEA NOASTRĂ

(Din Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al X-lea al partidului).

SPECIALIZAREA IMPLICĂ
■;___ ___ ;_  m

că

natului petrochimic și la e- tajul tehnic al uzinei de autoturisme, izolațiile termice de la conductele de diametru mic se îmbracă in tablă galvahizată, . cînd se pot înveli cu carton; sat) în cel mai bun caz' să se gie.tuiască cu ipsos. De asemenea, pardoseala de mozaic de la același etaj teh-

Măsurile luate în actualul cincinal în vederea organizării pro- priu-zise a întreprinderilor constiucții au fost de natură să perfecționeze activitatea lor. corespunzător necesității de a-îndeplini riguros planul de investiții De pildă, la ora actuală, la execuția unui obiectiv industrial concură. într-o succesiune logică, mai mulți factori, individualizați în persoana constructorului — care este și antreprenorul general al lucrărilor — a instalatorului, izolatorului. Este și firesc, dacă ținem seama că profilarea și specializarea pe categorii de lucrări generează rezultate economice superioare față de situația în care întreprinderea de construcții ar fi nevoită să se or-
ceea și elemente' prefabri- , cate de beton, care din nou au fost... tencuite - și toate. acestea au consumat un volum mare de manoperă care a influențat negativ durata de execuție și costul acestor lucrăriLa vremea potrivită, ne-am exprimat dezacordul față de finisajele sau solu-'

SI
7

He ganizeze „ad-hoc“ pentru a executa toată gama de lucrări pe care o reclamă realizarea unei investiții. 'Dar, avantajele specializării pe întreprinderi fructifică plenar numai în condițiile coordonării judicioase a activității unităților de construcții, instalații și izolații ; este o concluzie ce se desprinde dintr-un studiu întocmit împreună cu specialiști din întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor.Pînă în anul 1966, întreprinderea 10 instalații a funcționat ca șantier al Trustului 5 construcții din Brașov De atunci, instalatorul a fost desprins de constructor și s-a constituit întreprinderea 10 instalații, . care deservește Trustul 5 și In-

treprinderea de construcții 9 din Cluj a ministerului citat. Și consecința : activitatea celor două între-' prinderi a început să evolueze nesatisfăcător. In vreme ce întreprinderea 10 'instalații nu și-a realizat planul de producție în nici un an în perioada 1966—1968, Trustul 5 construcții a scos-o la capăt, de fiecare dată, ■ cu mari eforturi. Fapt este că în noua formulă organizato- ", instalatorii și-au concentrat care dome- eco- adu- prin func- indus-1966

rică, instalatorii și-au corn eforturile spre acele lucrări ofereau avantaje maxime în niul rentabilității. T nomiei naționale i-au se importante neintrarea la termen țiune a numeroase triale. De pildă.
Practic, 1 j fost prejudicii, în obiective 1 în anul

cializare a unor forfnațif de muncitori, dispunînd de u- nele mijloace materiale — s-ar putea extinde folosirea betonului aparent. Vo- lun\ul de remedieri aferente care, din păcate,- se efectuează în prezent — datorite unor neglijențe — nu explică reținerea în folosirea betonului aparent.

nic, unde nu are acces de- . cît personalul de întreținere, putea fi foarte bine înlocuită cu una din ciment sclivisit, care se. realiza mai repede și cu cheltuieli mai puține Excesul de finisaje scumpe se poate vedea și la rafinărie La o clădire industrială foarte mică, de exemplu, fără„vedere" la o arteră principală de circulație, după ;ce, s-a executat zidăria s-a tencuit fațada, aplicîndu-se după a-

țiile constructive propuse; Din păcate însă, argumentele tehnice și economice nu au avut ecou în rindurile proiectanților.Literatura de specialitate oferă suficiente exemple de lucrări remarcabile realizate din beton aparent, fără finisaje ;■ la noi, însă, progresele în acest domeniu sînt încă puțin vizibile. In lucrările cu beton armat ' avem suficientă experiență și cu un mic efort de spe-

r .• I

Durata de execuție și costul lucrărilor sînt exagerate și din cauza supradimensionării anumitor o- biective. La. instalația de furfurol de la fabrica de tananți „Argeșul", de pildă, pentru cîteva conducte de diametru foarte mic au fost executați stîlpi din, beton armat care pot susține o clădire impresionantă. S-au dat indicații și s-au făcut de mai multe ori propunerea ca, la obiectivele pro-

ductive de pe platformele industriale, să se realizeze în comun unele construcții cum ar fi cantine, pavilioane administrative, ateliere, remize, chiar dacă este vorba de beneficiari diferiți. Inexplicabil, însă, unii beneficiari continuă să se mențină pe poziția de a-și realiza astfel de construcții numai pentru ei. Combinatul petrochimic, cît și rafinăria și-au construit exact în a- ceeașî perioadă cite un atelier mecanic de mari dimensiuni, la o distanță mai mică de 2 km unul de altul, deși era deosebit de avantajoasă soluția executării unui grup de ateliere centrale, dimensionate ca atare.Folosirea intensă a prefabricatelor cu un grad ridicat de finisare ar putea oferi multiple avantaje pentru accelerarea ritmului de execuție și diminuarea costului lucrărilor de construcții. In momentul de față, însă, se neglijează această posibilitate; și se apelează prea des lă structurile prefabricate. Numai că timpul ce se cîștigă se pierde, în mare parte, Ia finisarea prefabricatelor prin tencui- re. Este necesar să se insiste mai mult și pe prefă- « bricarea elementelor de mici dimensiuni, evitîn- du-se lucrările monolit, cu un consum mare de manoperă și material lemnos.Nu poate fi trecut cu vo

derea faptul că constructorii au încă unele rețineri în extinderea prefabricatelor — și aceasta din cauza diferențelor mari de preț dintre cele realizate de unitățile industriale. în comparație cu cele executate pe șantiere. Căutînd în a- cest caz să. diminueze prețul de cost, constructorii sînt tentați să execute lucrările în soluții monolit, mai ales acolo unde agregatele sînt ieftine. Orientarea aceasta este, indiscutabil. greșită. Economiile ce se realizează prin diferența de preț sînt înghițite de cheltuielile indirecte care se amplifică. Soluția potrivită .. mi se pare a fi în analiza posibilităților de reducere a costului elementelor prefabricate produse în întreprinderile industriale, atît la beton armat sau pre- comprimat, cît și la diverse confecții metalice și crări de instalații.Problema înlăturării ceselor în proiectarea crărilor, a grandomaniei în construcții, este, bineînțeles, rezolvabilă chiar de la proiectare, xhiar din momentul concepției, avizării și aprobării unei noi investiții.

lu-ex-Iu-

Ing. Grigore POPESCU 
director tehnic 
la întreprinderea 
de construcfii-montaje 
Pitești

n-au fost excutate, termenul planificat, 12 obiective, în 1967 — 5 obiective, iar anul trecut— 8 obiective.Paradoxal este că contractul de subantrepriză, care se încheie obișnuit între constructor și instalator, nu a mai avut și nu mai are suficientă forță de sancționare, în caz de neîndeplinire a obligațiilor. In a- cest concurs de împrejurări, treptat- treptat, instalatorul a golit de conținut calitatea de antreprenor general, pe care o avea constructorul. Coordonarea activității celor două unități— Trustul 5 construcții și întreprinderea 10 instalații — de către direcția generală de resort s-a dovedit nesatisfăcătoare, greoaie și inoportună. Și nici nu putea fi altfel, dacă ne gîndim că „dialogul" dintre constructor și instalator nu s-a mai desfășurat pe șantiere, ci în birourile ministerului.Au apărut și unele fenomene de risipă a fondurilor financiare. Cînd nu erau „reorganizate", volumul cheltuielilor de întreținere a fost de circa 5 milioane lei, pentru ca în anul 1967, cînd unitățile au început să fie independente, acestea să depășească 8 milioane lei ; în acest an ele urmează să se ridice la 9,5 milioane lei. Neajunsuri au apărut și, în domeniul utilizării forței de muncă, grefate pe fenomenul deosebit de dăunător al umflării schemei personalului tehnic-administrativ, pînă la nivelul șantierelor.Prin ducerea la îndeplinire a unui proiect de organigramă nică (în urma încadrării instalatorului la constructor și raționalizării activității de conducere) va rezulta o eficiență economică — din economii la fondul de salarii, calculate numai Ia funcțiile de conducere, inclusiv șef de birou și șef de lot— de aproape 4 milioane lei anual. Activitatea de construcții în cadrul Trustului 5 este susceptibilă și de alte _ perfecționări. în orice caz, considerăm că asemenea abuzuri în numele „organizării superioare" a activității unor întreprinderi de construcții nu mai pot fi admise. Ne exprimăm părerea că reorganizările unor întreprinderi de construcții, care vor continua în anii următori, trebuie să fie bine gîndițe, să pornească de la necesitatea ca pe a- ceastă cale să se asigure realizarea cît mai eficientă a programului de investiții în perioada 1971—1975.
Anton CIOBANU 
Leon Ion C1UTACU 
Cabinetul județean 
de organizare științifica 
a producției și a muncii-Brașov

u-

nent.ru


PAGINA 4
A

SCINTEIA — marți 24 iunie 1969

I

NICOLAE BĂLCESCU,
ISTORICULNăscut în ajunul frămîntărilor care vor da o amplă și puternică expresie, în 1821, voinței de luptă a poporului român pentru libertate socială și independență națională, trăind apoi pas cu pas, cu toată intensitatea și participarea, desfășurarea lor- mai departe, N. Bălcescu, cărturarul și omul de acțiune, revoluționarul în idei și fapte, a făcut din -slujirea patriei principiul său de viață. A iubit-o pînă la jertfă, punîndu-și viața însăși la temelia a- firmării și desăvîrșirii contururilor ei politice ; a militat prin scris, prin vorbă și prin fapte să învie vremurile de glorioase afirmări strămoșești, să ridice poporul la treapta suverană, de stăpîn în țara lui, descătușat de robia nedreptății social- politice în interior și de asuprirea națională din afară.Simțind în egală măsură în sine vocația de istoric, cercetător al trecutului acestui popor, și chemarea de revoluționar, militant pentru marile prefaceri sociale și politice închinate poporului, Bălcescu a scris și a făcut istorie națională. El este fără îndoială un produs spiritual al vremii sale. Dar diapazonul înalt care a vibrat în scrisul său îl ridică pe culmi unice în începuturile istoriografiei române moderne.Pînă la N. Bălcescu, literatura noastă istorică își are un lung parcurs. L-au . deschis cronicarii secolului XVII și reprezentanții cu răsunet european pe care i-a dat secolul XVIII în persoana stolnicului Constantin Cantacuzino sau a lui Dimitrie Cantemir, luminîndu-1 cu ideile călăuzitoare ale conștiinței unității de neam, a continuității și a romanității originii și limbii. L-a dus mai departe Școala istorică transilvană ; Micu-Șincai-Maior, moștenind combativitatea protestatarului Inochentie Micu, au făcut din istorie armă de luptă pentru emanciparea socială și națională, au pus în slujba ei metodă și erudiție, materiale adunate cu rîvnă din biblioteci și arhive străine, izvorul comparat. Epoca mai nouă a istoriei nu este prinsă decît în mică măsură în raza preocupărilor pionierilor transilvani și a discipolilor curentului latinist. Ea va intra în schimb pe uși largi, deschise deopotrivă din Moldova și Tara Românească, prin două din cele mai proeminente personalități ale istoriografiei naționale.. De peste Milcov, pre- cedînd cu cîțiva ani, se va impune Mihail Kogălniceanu, din Muntenia, urmînd pe cel dinții, dar denășindu-1 prin amploarea și profunzimea convingerilor democratice-revolutio- nare în viziune și militantism, e Nicolae Bălcescu.Distanțați cu doi ani ca vîrstă — unul fiind născut în 1817, celălalt în 1819 — cei doi istorici au colaborat, și-au împărtășit idei, planuri și proiecte, au folosit mijloace asemănătoare de comunicare a concepțiilor lor istorice. Văzuți în lumina anilor paraleli : — în 1837, Kogălniceanu dădea „Histoire de la Valachie, de la Mol-.- davie et des Valâques tranSdâhu-l biens" pe care Bălcescu avea să o citească în repetate rînduri, adnotîn- du-1 pagini întregi; emendînd date și fapte, comentînd idei. In 1840, 1841, 1844, Kogălniceanu scotea „Dacia literară", „Arhiva Românească" și, nu singur, „Propășirea" : N. Bălcescu va colabora la cea de a treia revistă și va continua întreprinderea suspendată de rigorile cenzurii în Moldova, prin „Magazin istoric pentru Dacia" la București, ajutat de transilvanul Laurian. Kogălniceanu și Bălcescu s-au preocupat de editarea cronicilor moldovene și muntene, comuni- cîndu-și reciproc informații și texte, împreună, cei doi istorici și-au propus scoaterea unui dicționar biografic al oamenilor de seamă din trecutul românesc. Kogălniceanu va urca de tînăr (1843) treptele catedrei universitare, în timp ce — și aici încep deosebirile formale — o- mologul său în știință va fi viata toată N. Bălcescu.Domeniul istoriei naționale unde Bălcescu s-a afirmat cu prioritate și singur la vremea sa, este al problemelor care-1 vor consacra numai pe el drept primul nostru istoric social. N. Bălcescu a văzut în istorie deopotrivă trecutul, prezentul și viitorul ; dar nu ca un șir de oarecare întîmplări politice sau militare uscate, fără legătură și continuitate, semnificație și adevăr local ;.și nu ca apanajul unor oarecare persoane privilegiate ; ci ca o oglindă a ponorului în toată complexitatea activității și manifestărilor lui : cu instituțiile sociale și economice, ideile, sentimentele, obiceiurile, comerțul și cultura intelectuală de-a lungul veacurilor „în continuu progres". „Misia istoriei — scria el — este a ne arăta, a ne demonstra această transformație continuă, această mișcare progresivă a omenirii, a- ceastă dezvoltare a sentimentului și a vieții omenești, sub toate formele din lăuntru și din afară, în timp

Cornelia BODEAîn spațiu" (Introducere la „Istoriași în spațiu" (Introducere la „Istoria românilor sub Mihăi Vodă Viteazul"). Raportată la cadrul național, istoria, pentru Bălcescu, este cea dinții carte a nației. El a scris istorie din imperative sociale și naționale și a și afirmat acest lucru ; și a dus istoria pînă în zilele sale, fără să mai aștepte să treacă acei ani de barieră dintre prezent și istoric. A evocat trecutul pentru ca din pilda; lui românii să cîștige patriotism și curaj în lupta pentru emanciparea politică și socială ; dar a dezbătut în fața opiniei publice și marile probleme ale prezentului, pentru a găsi soluții viitorului imediat. A scris cu prioritate Istorie militară, trecînd în revistă istoria armatei române de la începuturile ei, pentru că vedea în puterea armată chezășia libertății și independenței naționale. A urmărit cu aceeași rîvnă evoluția proprietății și modul de viață a țărănimii române în deosebite timpuri, pentru a condamna mizeria și tirania din zilele sale și a justifica necesitatea îmbunătățirii stării țăranului ; și a dat și soluția traducerii ei în practică A preamărit eroii care s-au sacrificat pentru drepturile și libertă-
150 de ani de la nașterea 

marelui gînditor 
și revoluționar

țile poporului ; a adus pe Horea în panteonul ctitorilor naționali, alături de Tudor Vladimirescu, și i-a dat aureola pe care nimeni nu i-o recunoscuse pînă la el. A văzut în Mihai Viteazul întruchiparea geniului românesc, iar în martiriul lui, în singele său vărsat, pînă și jîn greșelile lui, farul generațiilor viitoare spre ziua cînd „ursitele glorioase ce el a visat pentru nație" aveau să se împlinească.Firul conducător al concepției sale istorice — atît de apropiate de principiile materialist- istorice în explicarea progresului istoric social — se desprinde dih întreaga lui operă ca fiind : „lupta ne
contenită a dreptului în contra tira
niei, a unei clase clesmoștenite de drep
tul său în contra uzurpatorilor ei, 
luptă arzătoare care adesea avu ca
racterul unei răzbunări, luptă fără 
sfîrșit, căci urinează... și se va 
urma pînă nu va mai fi umbră de 
tiranie, pînă cînd popoarele n-or fi 
întregite în drepturile lor și egali
tatea n-o domni în lume". Cauzele economice, generatoare ale inegalității sociale și ale‘luptei de clasă, ro- . iul dinamic al maselor, al poporului sca țăufițor .al istoriei;,sînt. rnai mult • decît' intuite ; ele sînt analizate, reliefate ca factori determinant: ai e- voluției societății.Pentru întîia carte a nației sau cartea de căpetenie a poporului, cum o 'definise și colegul său moldovean, N. Bălcescu s-a bazat pe izvoare, pe documente și rșalități. Informația sa bogată o obține prin o întreagă operă critică. întreprinsă cu pasiune, în căutarea firului călăuzitor, în știri și relatări adeseori contradictorii, confuze, nu rareori și carențe. „A. face un tot din amănuntele ce se află răspîndite în deosebitele uvra- juri și documente, este o lucrare lungă și anevoie" — scria Bălcescu. El a cules informația sa erudită din „legile și actele oficiale", din „cronicele care cuprind faptele generale", din „inscripții și monumente", din „scrierile care zugrăvesc obiceiurile private", din „poeziile și tradițiile populare" ; cu alte cuvinte din toate categoriile de mărturii pe care el însuși le-a indicat drept izvoare ale istoriei române.Dar nevoia lui de documentare nu a găsit răspunsul complet în resursele oferite în țară. De a- ceea îl va căuta și în afară. Pentru istoria lui Mihai Vodă Viteazul, a întreprins cercetări speciale în bibliotecile de la Viena, Paris, Roma, cu resurse materiale modeste și cu prețul din ce în ce mai scump plătit al sănătății șubrezite din prima închisoare îndurată ; dar cu elan prometeic. După primele investigații făcute la Paris, și după prima călătorie în Italia, Bălcescu simțea că ideea operei la care lucra îl hrănea, îi dădea viață. „Voi să lucrez o scriere întinsă, o poemă istorică asupra lui Mihai Viteazul — scrie el în octombrie 1847. Cînd voi sfîrși aci adunarea ce fac, mă voi duce la Viena și prin Ungaria și Transilvania ca să completez colecția mea, și apoi mă întorc în țară ca să mă pui pe lucru".Acasă însă nu l-a așteptat ră-
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gazul condeiului. Ci viitoarea vijelioasă a revoluției. Nu să scrie istorie, ci să o trăiască, să o facă. Tot așa, s-a dus și în Ungaria și Transilvania. Dar nu să scrie despre trecut, ci să trăiască prezentul și să construiască viitorul.Au urmat .apoi anii exilului amar, încărcat de privațiuni, în care și preocupările sale s-au împărțit din nou. Revoluția anilor 1848—1849 fusese înfrîntă. Dar ea trebuia apărată, și o altă revoluție, viitoare, se cerea pregătită pentru o Românie unitară, organizată pe baze democratice.în scrierile sale din exil, istoricul se reîntîlnește cu teoreticianul și propagatorul ideologiei revoluționare : în documentata analiză a chestiunii economice din Principate („Question economique des Prin- cipautes danubiennes"), cunoscută și studiată de Karl Marx ; în luările de poziție față de problema națională din Transilvania și față de problema alianței ofensive-defensive româno- maghiară ; in cuprinzătoarea sinteză ă mersului revoluției în istoria românilor, ca și în capitolele strălucind de erudiție și frumusețe stilistică din „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul".Dar mai este o trăsătură — fundamentală întregii sale opere — pe care nici un cititor nu o poate trece nerelevată. E legătura strînsă dintre fond și formă, dintre respectul pentru izvor și grija pentru stil. Mî- nuit în forme nuanțate, de la expresia simplă și liniară, la frazarea periodică, avîntată și clocotitoare, de inspirație mesianică, stilul lui N. Bălcescu se împletește armonic cu gîndurile și ideile sale. Scrisul său, dăltuit parcă anume a rămîne în antologia gîndirii românești, impune prin, frumusețea limbii tot atît cit și prin profunzimea, prin mesajul său. Rememorăm din tot ceea ce îl personifică : „Sufletu-mi te slăvește încă, 
înzeită libertate și... crede că va 
veni zioa fericită, zioa iz- 
bîndirei... atunci nu va mai fi 
om rob, nici popor stăpîn 
pe altul, ci domnirea Dreptății și Frăției. Aceste cuvinte ce odată am 
dat deviză nației mele, vor domni 
lumea; atunci așteptarea, visarea 
vieții mele se va împlini; atunci toți 
românii vor fi una, liberi și frați I 
Vai! nu voi avea noroc a vedea 
această zi, deși eu asemeni am mun
cit și am pătimit pentru dreptate, 
și cel din urmă , al meu cuvînt va fi 
încă un imn ție, țara mea mult 
dragă !“ (Hyăres, 17 decembrie 1.851).’ N. Bălcescu cerea undi adevărat istoric patru însușiri esențiale — formulate. atît de inspirat de Nicolae Iorga : Să aibă „știința unui învățat, cumpănita judecată a înțeleptului, graiul de foc al unui poet și ținta luminoasă a unui îndreptător de vremuri". Aceste însușiri sînt și marile atribute, titlurile de noblețe în înțelesul cel înalt, care definesc pe istoricul N. Bălcescu : cărturarul, înțeleptul și vizionarul călăuzitor al neamului său. .viușîmbrăcate în haina de foc a cuvin- s£ «Un dolar găurit: flacăra telor, erudiția, înalta concepție istorică și viziunea revoluționară sînt puse de Bălcescu cu elanul tributului suprem la temelia deceniilor de luptă care aveau să urmeze: izvor de puteri noi pentru generațiile care aveau să-l continue.
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Ca
(Urmare din pag. I)șe obțin ușor, _ oamenii _ înșiși se schimbă, se' perfecționează în condițiile țării noastre, atît de propice afirmării personalității umane. Am avut prilejul să inspir aerul tare și proaspăt al acestor realități <țu prilejul unui scurt popas pe șantierul hidrocentralei de la Porțile de Fier, în timp născut mit dea dru nor contemDOran cu conceput și care înfăptuiesc

ce se filma „...Apoi s-a legenda". Am fost ui- tabloul ce se deschi- fața ochilor mei, mîn- sînt contemporanul u- creații materiale, oamenii care au . acest important și temerar obiectiv econo- însă numai o filă a legende care se scrie sub ochii tri, iar oamenii șantierului sînt cîțiva dintre eroii ei. Dar și cîte destine, cîte revelații, cîte bleme omenești care ar putea gera noi subiecte și personaje maturgilor și scenariștilor r

de în că asemenea
mic, industrial. Acest șantier _ este însă numai o filă a extraordinarei noș- doar aici, pro- su- ,dra- ........_.o___ ________,____ - noștri 1 Ridicată la proporțiile întregii țări, cuprinzînd toate domeniile vieții, activitatea creatoare a poporului nostru, actualitatea socialistă constituie, cu adevărat, un izvor de inspirație artistică generos și inepuizabil.A pune în valoare acest izvor înseamnă, firește, a-1 cunoaște în toată profunzimea lui. A descoperi în 
ce constă forța lui, a-i descifra cursul.

Munca și răspunderea n®l no
1

< • Noaptea generalilor : PATRIA — j
< 9; 12; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI )
< — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45. )
< • Aruncați banca în aer : SALA z 
( PALATULUI — 17,15 (seria ,de bi- /
< lete — 2 860) ; 20,15 (seria de bilete <
< — 2 866), REPUBLICA - 9 ; 11 ; < 
( 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;. 21.15, FESTIVAL - ( 
ț 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,. la (
< grădină - 20,30, FAVORIT — 9,15 ; < 
S 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STA- <
> DIONUL DINAMO — 20,30. <
S « Roata vieții : VICTORIA — 9 ; <
> 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,15,. GRĂDINA <
> DOINA — 20,45.
$ O Becket : CENTRAL
> 11,30 ; 14,30 ; 17,30.
> « Ziaristul : CENTRAL — 20,30,
> o Sfintul la pîndă : LUMINA —
> 8,45—16.30 în continuare ; 18,43 ;
> 20,45.
> • Anii clocotitori : CINEMATECA
> — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
) • Program pentru copii s DOINA
> — 9 ; 10.
> • Piramida Zeului Soare : DOINA
> - 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
> 0 Anul trecut la Marienbad : U-
> NION — 16 ; 18 ; 20,15.
> • Străin în casă : FEROVIAR —
> 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
> EXCELSIOR - 9 ;■ 11,15 ; 13,30;
> 16 18,15 ; 20,30, MELODIA — 9—
? 13,30 în continuare; 16 ; 18,30 ;
? 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
? 16,30 ; 18,45 ; 21.
( • La dolce vita : GRIVIȚA — 9 ;
< 12,15 ; 16 ; 19,30, LUCEAFĂRUL — 
( 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20.
( e Profesioniștii : ÎNFRĂȚIREA
( INTRE POPOARE — 15.30 ; 18 ;
( 20,30.
< • Rio Bravo : MUNCA — 15 ; 18. 
( » Nu vor fi divorțuri : BUZEȘTI
< - 15,30 ; 18, MUNCA - 20,30.
< • Vicontele plătește polița : GRA-
< DINA BUZEȘTI - 20,30.
( • In umbra coltului : DACIA — 
\ 8,15—17 în continuare ; 19 ; 21, MO- 
ț ȘILOR — 15,30.; la grădină — 20,30.
S • Roșii și albii : MOȘILOR — 18. 
) e Prințul negru : BUCEGI — 9.30 ;
> 12 ; 16 ; 18.30, la grădină - 20.30, 
S GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOL-
> GA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
> 20,30.
> • Rolls Royce-ul galben : UNIREA
> - 15,30, la grădină — 20,15.
> O Pipele : UNIREA - 18.
> • Feldmareșala : LIRA — 15.30 ;
2 18. ,1a grădină — 20,15.
) • Vremuri minunate Ia Spessart :
> DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20.15.
> • Neîmblînzita Angelica : AURO-
> RA - 9 : 11.15; 13,30; 16; 18,30;
> 20.45, Ia grădină - 20,30, FLO-
> REASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
> 18,15; 20,30.. GLORIA — 9; 11,15 ; 
Z 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20,30, TOMIS —■
? 9; 11,15; 13.30 ; 16; 18,15, la .gră- 
( dină - 20,30 ARENELE LIBER-
? TATII — 20,15.
( e Pentru încă puțini dolari : FE- 
( RENTARI - 15,30 ; 18 : 20,15. CO-
< TROCENI — 15,30 ; 18.
< • Soare și umbră : COTROCENI
< - 20.30.
< * Pe urmele șoimului : PACEA —
< 15.45 ; 18 ; 20,15.
< • Asasinatul s-a comis luni :
< CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18»; 20,15.
< • La Est de Eden : VIITORUL —
< 15,30 ; 18 ; 20,15.
\ • A trăi pentru a trăi : MIORIȚA
> — 8,30—15,30 în continuare ; 18 ;
> 20.30, RAHOVA - 15.30 : 13, la
> grădină — 20,30.
$ O Paradisul îndrăgostiților: POPU-
$ LAR - 1.5,30 ; 18. . „
> • Crimă în stil personal : POPU-
> LAR — 20.30,
> a Pensiune pentru holtei : COS-
> MOȘ—;1Ș3O; 18 ; 20.15. . ......

15 ; 17.
• Tarzan, omul Junglei : ARTA —
9.15—15,15 în continuare ; 17,30 ;
19,45, la grădină - 20,30. .
• încotro, omule 7 (ambele serii) : 
VITAN - 16.
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Am urmărit cu deosebit interes . sondaj de dragul sondajului. De obi- “ ............. ~ cei, librăriile primesc planurile editoriale (13 la număr) în luna octombrie sau noiembrie, ele . cuprinzînd 4 000—5 000 de titluri prevăzute să apară în anul următor ’’ .PlanuriIe sînt bineînțeles însbtite de '‘instrucțiuni . stricte, atît în ce privește cifrele valorice ; dă aprovizionare cît și în ce privește timpul de predare, care variază între 20—40 de zile. Conform instrucțiunilor, librarul începe munca.de consultare cu oamenii de specialitate din diferite domenii, înscriindu-și comenzile fărme.

■ ancheta „Scînteii" : „Cartea lite- ’ rară cu stagiu prelungit în rafturile ’ librăriilor" precum și opiniile ulte-rioare ale unor directori de edituri.. Personal consider însă că esteutil să ascultăm acum și punctul de■ vedere al librarilor, adică al celor' , care prin munca lor au zi. de zi con- . ’ tact cu cumpărătorii.Remarcînd avalanșă volumelor de . poezii apărute, uneori cîte 10—15 cu-• legeri pe lună, cumpărătorii perma- 1 nenți ai librăriei le răsfoiesc curăbdare, încearcă să se orienteze ’ singuri, stau de vorbă cu librarul cerîndu-i părerea. Ce se întîmplă' , totuși, de multe ori, cu aceste vo- , lume ? Rămîn în rafturi fără a se■ vinde, sub privirile indiferente ale• cititorilor. N-aș vrea însă să se tragă' concluzia că cititorii au aversiune' fată de poezie, în totalitatea ei, că ’ hu apreciază adevăratele valori. E, suficient să amintim că volumele, unor autori ca : M. Sorescu, $t.■ Augustin DoinaȘ, Ana. Blandiana, Ni- 1 chita Stănescu. Cezar Baltag și alți ’ poeți din toate generațiile — fără să ’ mai amintim operele poeților clasiciromâni din care niciodată nu avem cantități suficiente — sînt foarte mult solicitate.’ Oricum, este timpul să recunoaștem că, din păcate. în ultimii ani ; stocurile- de cărți lent și greu van-' dabile tind să ia proporții exagerate.1 Aceste stocuri cresc, după părereamea. invers proporțional cu exigen- ’ țele editorilor și direct proporțio-‘ nai cu tendința generală a au-, torilor de versuri care vor să. publice numai în volume. Desigur,■ — așa cum s-a arătat si în' ancheta „Scînteii" — poeții și' scriitorii tineri trebuie șă fie încu-rajațî, dar acest lucru trebuie' făcut , cu multă exigentă și nu neapărat. prin publicarea a tot felul de pla-■ chete. Versurile a cel puțin 60 de' poeți debutanți prevăzute să apară' în anul 1969 ar fi putut, de-pildă, săfie selectate cu grijă și publicate în , cel mult 5—6 volume colective. In■ principiu, faptul că în ce pri-; vește planurile editoriale este ceru-i tă și părerea celor ce au un contract~ librarilor, că din comenzile lor se trag concluzii asupra întregului tiraj.'nemijlocit cu publicul, a l„, dl.. „_____concluzii asupra întregului este o idee cu care nu putem să nu fim de acord. Numai că toată a- ceastă operațiune riscă să se transforme într-o formalitate, într-un

„ÎNCOTRO, OMULE?"
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Ecouri la ancheta „Scînteii"

„CARTEA LITERARA 
CU STAGIU PRELUNGIT 

ÎN RAFTURILE LIBRĂRIILOR"

Dar nici nu apucă să termine bine această operație, că și apar modificările „de la centru". Și atunci totul trebuie luat de la început. Urmează apoi munca de centralizare a comen-., zilor pe oraș, pe întreprindere și, în sfîrșit, centralizarea generală la București.Care este utilitatea comenzilor librarilor în cadrul acestui complicat proces 1 După părerea mea, extrem de scăzută. Și iată de ce. In planul editorial de beletristică pe 1969. ne sînt „prezentate" de Ia poziția 192 pînă la poziția 382 culegerile de poezii sub următoarea formă : (— Ciobanu Valeriu — poezii — 1 coală — 7 lei.Atît și nimic mai mult. De menționat că atît titlurile cit și preturile sînt probabile. Librarul nu știe nimic despre conținutul viitorului volum, uneorj nici măcar despre autorul lui. Și cu toate acestea el comandă (este obligat, dacă unitatea are sortiment complet) 1—10 exemplare, sau mai multe. Unii au teft- dința să nu comande nimic, dar intervine conștiința profesională care Ie șoptește : • „Cum poți refuză primi- , rea și difuzarea unei lucrări pe care n-ai văzut-o și nu știi ce cuprinde ? Dacă va fi solicitată de cititori, cum te descurci" Și librarul.. comandă.

Este firesc dec! să ne punem Întrebarea : este el singurul răspunzător pentru tipăriturile nevandabil* î Unde este răspunderea autorilor, a editorilor și a bazei de desfacere a cărții ?Buna vînzare a cărții mai depinde și de un alt element, care, cel puțin pînă acum, nu a fost adus în discuție : ținuta librăriilor. In prezent mobilierul, vitrinele și în general aspectul lor este încă depart-e de a corespunde cerințelor. Cînd cetățeanul dorește să consulte noutățile editoriale apărute și eventual să Cumpere cărți trebuie să facă acest lucru, undeva, la colțul tejghelei din librărie, hărțuit de cumpărătorii grăbiți, ori obligat să asculte dialoguri care îi distrag atenția. De aceea cred că în municipiile tării ar trebui să existe cel puțin cîte o librărie reprezentativă, care să dispună și de o încăpere de prezentare a noutăților editoriale, liniștită, mobilată corespunzător. Acest lucru s-ar putea face prin renunțarea vînzării articolelor de papetărie de către Baza de desfacere a cărții,, avînd în vedere .faptul că unitățile M.C.I. au preluat în mare parte desfacerea rechizitelor.In acest caz apare desigur problema rentabilității librăriilor. Ne punem însă întrebarea firească: rabatul comercial al cărților nu poate fi sporit ?, In momentul de fată cel puțin 90 la sută din librării sînt unități mixte în care ponderea cea mal mare o reprezintă papețăria și nu cartea. Cointeresați materialicește, responsabilii își concentrează eforturile în aprovizionarea cu rechizite, jucării, geamantane, articole de artizanat (în funcție de sezon) ocu- pîndu-se de carte numai întîmplă- t'or. îngrădiți în astfel de șabloane, librarii se „adaptează" cerințelor de- • venind simpli vînzători de mărfuri fără a se mai strădui să rețină numele autorilor, titlurile lucrărilor, fără a mai studia prezentările cărților ; pe scurt, ei încetează de a mai fi activiști culturali.Am menționat aceste aspecte avînd ■convingerea că cei chemați să dirijeze activitatea librăriilor vor găsi ■căi judicioase pentru ridicarea muncii, de difuzare, a cărții pe o treaptă superioară.
Nicolae MARCU 
coordonator al unitdjilu 
de librării din Sibiu
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Producție a studiourilor „Defa"-Berlin, după romanul lui Hans Fallada. 
Regia: Hans Joachim Kasprzik. Interpreți: Amo Wyzniewsky, Jutta Hoff
mann, Wolf Kaiser, Inge Keller, Lotte Loehinger, Gerhard Bienert, Kasper Ei- 
chel.
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cetățeni si artiști
ONu trebuie să fii scriitor sau artist ca să-ți dai seama de caracterul inedit al epocii noastre, de schimbările intervenite în raporturile dintre oameni, dintre individ și societate. Sarcina creatorilor de artă este de a. surprinde acest inedit și aceste schimbări în aspectele lor cele mai grăitoare. De a zugrăvi, cu mijloacele artei, chipul o- mului de azi, de a răspunde preocupărilor lui, de a-1 conduce spre mai pine, spre mai frumos și de a contribui astfel la perfecționarea lui, la educarea lui în spiritul moralei înaintate, al unei înțelegeri superioare 

a răspunderii față de sine și față de semenii săi. Este un univers de idei și de ‘realități pasionante care așteaptă să fie explorat mai temeinic de ochiul, mintea și sufletul celor chemați să înalțe pe trepte noi edificiul culturii românești.Asta face să crească răspunderea celor care scriu, pun în scenă și interpretează lucrările dramatice sau cinematografice, a celor care fixează repertoriile scenelor și ecranelor noastre.Dacă aș fi fost mai tînăr, mi-ar fi plăcut să întruchipez pe ecran sau pe scenă .un erou care se plămădește o dată cu țara lui. Actorii din noile generații au acest privilegiu, și cred că ar trebui scrise mai multe roluri gîndite anume, că ar trebui realizate mai multe piese și filme consacrate, prin problematica lor, tineretului —

piese și filme nu „prefabricate", cu eroi confecționați, ci în stare să cîștige și să convingă prin autenticitatea lcr, prin prospețimea și tensiunea ideilor. Dar un aspect nu mai puțin captivant din punct de vedere t artistic il reprezintă și atragerea în circuitul vieții noi a oamenilor care s-au născut și s-au format în alte condiții. Societatea noastră și-a demonstrat din plin capacitatea de a scoale la iveală resursele de tinerețe interioară și de a valorifica înțelepciunea, experiența. \le a face să dispară; barierele dintre generații, . antrenînd toate conștiințele și toate energiile în efortul spre atingerea idealului comun. E un pt-oces complex cu o infinitate de traiectorii și nuanțe, o problematică umană care ar putea, de asemenea, genera cu și mai mare forță creații artistice ,de cel mai larg ecou. Gavrilă Ur.su,— personajul pe care l-am întruchipat în „Setea" și care a reprezentat debutul meu în cinematografie — parcurgea doar o parte a drumului, în acțiunea unui film care evoca perioada dramatică imediat următoare Eliberării.” Perspectiva, astăzi, este infinit mai amplă, speranțele s-au transformat în certitudini, lupta se măsoară prin victoriile unui sfert de veac, dar noul — în viață, în oameni — continuă să se nască învingînd vechi deprinderi sar altele decîto irffluențe, conflictele sînt , în ’45, dar există, conști-

ințele se transformă în cadrul mișcării generale spre progres" Amintesc personajul din „Setea", gîndin- du-mă cit de interesant ar fi un tip uman la fel de semnificativ și surprins cu aceeași vigoare scriitoricească dar confruntat cu realitățile de azi. Mi-aș dori un astfel de rol, aș dori să pot contribui mai mult, cu toate’ resursele mele, la îndeplinirea înaltei meniri a artei noastreNu am căderea să dau sfaturi autorilor dramatici, nu asta stă în intenția mea, dar mă simt dator să afirm că dezvoltarea teatrului și filmului românesc depinde în cea mai mare măsură de scrisul lor. Iar creația de piese și de scenarii depinde, la riadul ei, și tot într-o mare măsură, de felul în care instituțiile respective știu să lucreze cu autorii, de modul, cum stimulează orientarea lor spre actualitate, de ce anume promovează prin repertoriu.Autori, regizori sau interpreți — toți avem aceleași îndatoriri față de artă căreia ne-am dedicat, față de marele public în spiritul bunelor tradiții ale culturii noastre, să ne îndeplinim aceste îndatoriri străduin- du-ne să creăm — cu gîndul Ia spectatorii de azi, ca și la cei de mîine — imaginea artistică, puternică și convingătoare, a vieții de azi, să ’conturăm caractere pregnante, purtătoare ale mesajului optimist și mobilizator al epocii noastre.

t V

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor. Aventurile lui Pi
nocchio. 17,50 — Limba engleză. 
Lecția 63. 18,15 — Preludii — pro
gram susținut de elevi al Școlii 
populare de artă din Pitești. 18,30
— „Ex-Terra 69" — emisiune pentru 
școlari. Demonstrații de aero. 
navo șl rachetomodele, construite 
de copii. (Interviziune). 18,50 — 
Film pentru copii „Mulțumesc 
Mlhaela" — producție a Studiou
lui de Televiziune București. 19,00
— Din lumea științei. înființarea 
Academiei de științe medicale din 
țara noastră. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Congresul al 
X-Iea al P.C;R. Cu carul de re
portaj în țară. Aveți legătura cu... 
Suceava. 20,15 — Film artistic, 
„Anotimpuri" — o producție a 
studioului cinematografic Bucu
rești, 21,55 — Prim plan, Acad. 
Miron Nlcolescu, președintele A- 
cademiei R.S.Romănla. 22,15 — Mu
zică ușoară românească cu Rodica 
Paliu șl Alin Noreanu. 22,30 — Tele
jurnalul de noapte. 22,45 — Publi
citate. Buletin meteorologic. 22,55
— Criterii. Gong. Contempora
neitatea actului scenic. Participă 
regizorii Andrei Șerban, Ioan Hel
mer și criticii George Banu, Mo
nica Săvulescu. a Concluzii la Co
locviul I.T.I. ; prezintă Valentin 
Silvestru • William Saroyan la 
București. Film de Catinca Ralea 
și George Stlnea. 23,30 — închide
rea emisiunii.

Potrivit anului astronomic, vara europeană a început sîmbătă, ’21 iunie, la 15 h. 55 min., pentru că, în momentul următor, sezonul estival să avanseze spre maturitatea toamnelor care ne bucură cu roadă, fiindcă viața anotimpurilor e scurtă și "hu suferă întîrziere. Nimic nu stă pe loc, nici Soarele.Viața e scurtă, dar potrivindu-ne dictonului latin, arta o prelungește. Dacă discutăm, prin urmare, în aceste zile, despre teatrul tinerilor, — așa cum și-a propus seminarul internațional de la București consacrat de I.T.I. .(Institutul Internațional de Teatru) dezvoltării tînărului regizor, — Cred că este .absolut- necesar să nu pierdem din vedere pici • îndreptățită remarcă a regretatului Jouvet • materia 
teatrului este plămădită din ^menesc, și să, ne judecăm opera în funcție, de acest datum fundamental, că • și vîrstele teatrului sînt destinate. ..să prelungească, în eternitate, vîrstele omuluiîncercînd să meargă, la esența artei teatrului în sens strict, la de
terminarea calitativă, Camil Petrescu avertiza, cu spiritul său analitic necruțător, că operația. aceasta critică nu se poate dispensa de; studiul celor „trei modalități ale teatrului : condiția lui socială, quiddi- tatea psihologică și modalitatea tehnică".M-au interesat, incă de pe băncile 'Universităților, modificările profesiunii teatrale, arta dramatică și „mașinăria" ei, secretele ei tehnice, despodobind-o de iluzii. ■ Secretele ei se învață azi la școală, în scopul de a atinge prin ele un secret mai vast, poate de necuprins, secretul omului, particularitatea sintezelor lui psihosociale. De aceea mi se pare că talentul profesional, al regizorului de azi și de mîine nu poate dobîndi din textul dramatio pe care-1 lucrează cu actorii, mai mult dectt el însuși poate înțelege din umanitatea materiei sale teatrale. Regia, de teatru este o mărturie, o „mărturie tn contemporaneitate" — cum ar. fi zis G. M.-Zamfirescu, o declarație publică de credință, pe care nimeni n-are dreptul s-o facă decît cu toată răspunderea. Iar răspunderea implică maturitatea spiritului, independent de vîrste.Reputatul om de teatru scandinav, Palie Brunius, președintele I.T.I., a declarat că alegerea Bucureștiului ca loc de dezbateri pentru seminarul internațional de regie s-a datorat constatării că sîntem „printre cei care nu vorbesc numai despre teatrul adevărat al vremii, ci îl și fac cu o remarcabilă capacitate de înfăptuire": Este o apreciere gravă și in același timp măgulitoare pentru școala noastră de regie de teatru, incluzîndu-i pe tineri. Eu o consider o presupunere într-o foarte mare măsură îndreptățită prin marele număr de dovezi, de „mărturii în contemporaneitate", oferite de tot mai mulți dintre tinerii noștri directori de scenă, trăind în anotim- " pul în care „fructele depășesc făgăduielile florilor". Dar ne aflăm, cu alții dintre dînșii, doar în sezonul florilor. (Și nimic' nu-i rău nici în asta, fiindcă nimic nu stă pe loc. Nici Soarele...).Teatrul postbelic este un teatru al deliberării despre prezent Și al acțiunii în prezent. Nu vreau să dau exemple și nu intenționez, în rîndu- rile ce urmează, să invoc teatrologia contemporană. In toate întîlnirile și competițiile teatrale internaționale ale ultimului deceniu, criteriul prezenței a fost și rămîne hotărîtor. Oricine le-a frecventat e conștient de acest incontestabil adevăr. ' E o situație mai mult decît clară, este o luare de cunoștință Ia nivel mondial din care nu se poate „evada" fără

că gestul acesta să nu se cheme dezertare.Teatrul actual este mai politic decît oricînd, fiindcă omenirea a do- bîndit, în această ultimă treime a secolului nostru, o conștiință politică tot mai limpede, pe măsura a- cuității confruntării istorice la care participă. Arena acestei confruntări acoperă azi principalele domenii ale vieții sociale ; economia, politica, ideologia, cultura. Cele mai bune piese și spectacole de teatru de astăzi se intitulează, cu mîndrie, revoluționare. Mișcarea revoluționară mondială își continuă ofensiva, în ciuda dificultăților , și a insucceselor unora din detașamentele ei în vremea aceasta (așa cum se subliniază în principalul Document semnat la Consfătuirea de la Moscova) : socialismul, care a ^riumfat pe a treia parte a globului pămîntesc, a repurtat noi- succese în lupta desfășurată pe plan mondial pentru conștiința și inimile oamenilor.Problema capitală a tinereții, a duratei artelor (și a artei teatrului în primul rînd), constă în opțiunile lor în această luptă desfășurată pentru conștiința și inimile oamenilor. Și, inseparabilă de aceasta, se ridică problema responsabilității mature, luciditatea politică a factorilor diriguitori, a autorilor (dramaturgul și regizorul), aceia care animă și călăuzesc glasul și gestul actorului. Aceasta este și condiția primordială a autorității lor și a operei lor (spectacolul de pe scenă) în fața publicului. Ei trebuie să se afle printre cei care „își asumă bărbătește responsabilități în perspectiva istorică" — așa cum citeam, zilele trecute, în declarațiile unui actor român reîntors recent din turneul internațional al -teatrului său.La București, în zilele acestea, nu s-a discutat numai despre tinerețea teatrului și despre teatrul tinereții. Au luat Ioc, în jurul aceleiași mese, într-un palat de pe malul Snagovu- lul, tineri din aproape toate țările Europei, reprezentînd șaptezeci de organizații politice sau „apolitice" de tineret, preocupați de o singură grijă, legați de' o singură 'năzuință, răspunzînd aceleiași chemări a națiunilor din care s-au ridicat.Lucrările mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană" s-au desfășurat într-o cronologie parale-» lă cu „seminarul" dedicat tinerilor oameni de teatru din toate țările.Participanții Ia discuții au remarcat și acolo că în țara noastră se afirmă un adevărat spirit de înțelegere reciprocă și de conlucrare eficientă pe toate temele propuse dezbaterii internaționale, fiindcă România este un tărîm ferm al păcii și al prieteniei, al unei societăți în progres.Edificiile și șantierele acestei societăți nu sînt numai de cărămidă și oțel și de calculatoare electronice. Sînt și ariile vaste și mănoase ale sufletului omenesc în care știința și talentele românești înfloresc pentru vara și toamnele pămîntului strămoșesc, acționînd ca „factori esențiali de cunoaștere și înrîurire a gîndirii și sensibilității umane" precum le proclamă Tezele Congresului al X-lea al partidului nostru comunist.S-au adunat, la solstițiul acesta bucureștean, oameni de bine, tineri și vîrstnici, din atît de multe țări, ca să se sfătuiască despre Umanismul gîndirii politice și artistice a continentului nostru și al lumii de azi, și vom fi mereu bucuroși de asemenea oaspeți, pașnici și inteli- șenți. Ideile generoase și muzele au tăcut întotdeauna bună tovărășie și prielnică oamenilor.Fiindcă, între muze armele tac, după cum și muzele între arme au tot tăcut mereu, să ne bucurăm de •oarele acestor clipe.

munca.de
Ur.su
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COMUNIȘTII ÎNTREGUL POPORJXEZ^^

PENTRU CEL DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

Lucrările Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)ticii partidului, a măsurilor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea, în care văd chezășia unui viitor strălucit al patriei. îmi aduc aminte că, înaintea eliberării țării, comuna noastră se număra printre acelea cu numeroși analfabeți. Despre lumină electrică, radio nici nu putea fi vorba. Acum avem patru școli noi, dispensar, casă de naștere, lumină electrică în toate satele. Trebuie să spunem însă deschis că rhunca de culturalizare a maselor nu este la nivelul cerințelor și posibilităților noastre Este de datoria consiliului popular comunal și a organizației de tineret să se ocupe îndeaproape de aceste probleme, cărora, așa cum reiese și din documentele pentru Congresul al X-lea, partidul le acordă o deosebită importanță.— Vreau să exprim, o dată cu aprobarea deplină a documentelor pentru Congresul al X-lea puse în dezbaterea noastră, satisfacția pentru ansamblul măsurilor de perfecționare a conducerii întregii vieți sociale, de adîncire a democrației socialiste a- doptate de partid în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a marcat și în acest domeniu un moment crucial în viața partidului, a țării, a spus inginerul Simion. Coșarcă. însăși dezbaterea la care noi luăm azi parte ca cetățeni chemați să-și spună cuvîntul asupra orientării politicii Partidului Comunist Român în perioada următoare, scoate în evidență deosebita însemnătate a creării Frontului Unității Socialiste, care mobilizează cele mai

largi mase populare la găsirea so- ' luțiilor optime pentru realizarea programului desăvîrșirii construcției socialiste. Dacă vorbim despre noi, despre comuna noastră, trebuie să spunem că, pînă mai ieri, la Copăcel nici nu se vorbea despre producția de roșii în solarii sau despre livezi de pomi fructiferi, careacum se întind pe 30 hectareiar miine vor cuprinde toate dealurile din împrejurimi. Avem condiții bune de muncă.în agricultură și ele vor fi și mai bune în anii ce urmează, datorită puternicului sprijin acordat de stat, sprijin care, așa cum reiese din documente, în perioada următoare se cifrează la investiții de circa 60 miliarde lei. A- ceasta ne obligă să dovedim mai mult spirit de răspundere față de activitatea economică a cooperativei, să participăm cu regularitate la e- xecutarea lucrărilor de întreținere și recoltare a culturilor, să gospodărim ’ cu grijă și să apărăm averea obștească.— Mi-au mers la inimă planurile minunate de viito? care-și găsesc o- glindirea în documentele pentru Congresul' al X-lea, a. spus țăranul cooperator Gheorghe Pupăză. Ne bucură pe toți că agricultura va primi alte mii, de mașini agricole, cantități sporite de îngrășăminte chimice, care vor face să sporească continuu producția agricolă. Nu putem însă lăsa totul pe seama statului. Avem în comună condiții bune pentru dezvoltarea sectorului zootehnic care, din cîte am reținut, în următorii ani va spori cu peste

200 bovine și 4 000 ovine. Aceasta presupune însă și o bază furajeră corespunzătoare, dar pășunile noastre sînt năpădite de mărăcini și mușuroaie sub ochii consiliului popular comunal și ai conducerii cooperativei Va trebui să punem cu toții mîna pentru a spori fertilitatea pășunilor ; astfel, vom obține producții bune de carne și lapte, mărind veniturile cooperativei și contribuind la o mai bună aprovizionare a orașelor.în încheierea adunării, a fost trimisă o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, expri- mînd sprijinul deplin al cetățenilor din comună față de politica internă și externă a partidului, angajamentul de a munci fără preget pentru 
a înfăptui sarcinile trasate de partid.

La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, în ziua de luni 23 iunie 1969, o ședință a Comisiei juridice, sub conducerea tovarășului prof. univ. Traian Ionașcu, președintele comisiei.In cadrul ședinței a fost examinat și discutat, din însărcinarea Consiliului de Stat, Proiectul de decret pentru ratificarea Convenției referitoare la înființarea Centrului

internațional de informare științifică și tehnică — semnată la Moscova la 17 februarie 1969 — care a fost prezentat de tovarășul Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.în urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia juridică a avizat favorabil, în unanimitate," proiectul de decret (Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL A- 
FACERILOR EXTERNE.Luni, 23 iunie, George Macovescu, prim adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit in audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Socialistă România, Cian Hai-fun, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

Gîosan, Va faed • vizită oficiali la 
Wra noastră.

★în timpul vizitei în țara noastră, ca oaspete al A.D.I.R.I., dr. Tiirkkaya Ataov, profesor Ja Facultatea dâ Științe Politice a Universității din Ankara, a conferențiat la sediul Asociației despre „Turcia în concertul națiunilor", iar, în cadrul unei mese rotunde, a vorbit despre „Predarea relațiilor internaționale în facultățile din' Turcia". (Agerpres)
Plecarea unei delegații

de activiști ai P.C.R. la Budapesta
Luni seara a plecat la Budapesta, 

într-o vizită de schimb de expe
riență, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Florea Dumitrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic.

Pe aeroportul Băneasa, delegația

a fost condusă de Vasile Modoran, 
vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic, de activiști de partid. Erau 
prezenți Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare Ia București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

SPORT
ÎN „TURUL ROMÂNIEI"

SUCCES ROMÂNESC lN ETAPA A11

Luni seara a sosit în Capitală, L. Ben Osman, subsecretar de stat pentru agricultură al Tunisiei, care, la invitația președintelui Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae
TELEGRAMĂ

■VMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Maurice Schumann, cu prilejul numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Franceze, în care se exprimă convingerea că bunele relații dintre România și Franța se vor intensifica continuu, în folosul celor două popoare, al păcii și al cooperării internaționale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 și 27 iunie a.c. In țară: Vremea continuă să se încălzească mai ales Ia începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Innorări mai accentuate se vor semnala In vestul țării unde vor cădea ploi de scurtă durată, în rest ploi izolate. Vint potrivit Minimele vor fi între 10 și 20 grade iar maximele între 22 ,și 32 grade. In București: Vremea continuă să se încălzească mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil averselor de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura In creștere.

Conferința națională 
de mecanică aplicată

(Urmări, din pag. I)sîntem pe cale să definitivăm o foarte riguroasă specializare a fermelor întreprinderii, care și-a dovedit încă de pe acum eficiența. Astfel, pe lingă obținerea unor producții mari de cereale și carne, cu care va trebui să contribuim tot mai mult la formarea fondului central de produse agricole, întreprinderea noastră își poate aduce o serioasă ’ contribuție la dezvoltarea agriculturii prin producerea de semințe selecționate și '>animale de iare valoare zootehnică. Vor trebui luate măsuri la nivel central pentru ca și agricultura din Teleorman să beneficieze de avantajele unor fa- brici de nutrețuri concentrate. Con-r dițiile de aici impun construirea "unor complexe de creștere și îngrășat animale.— Citind Tezele, și proiectul de Directive, remarca tehnicianul Florea Delcea, constat cu bucurie și de- t dină satisfacție că partidul găsește cele căi și mijloace capabile să ducă . înfăptuirea sarcinilor fiecărei etape d' dezvoltare a țării. Supunînd a- ctste documente dezbaterii publice, partidul nostru dovedește că este consecvent in a consulta poporul în toate problemele care privesc pro- grep ' societății noastre. Acest fapt exțfiicsk înaltul democratism al orîn- duîrii noastre,, ne dă siguranța că ceea ce hotărăște partidul exprimă voința și interesele întregului popor.— Am primit cu mare bucurie documentele Congresului al X-lea, spunea mecanizatorul Ilie Țică. Le-am studiat cu deosebită atenție, pe îndelete, împreună cu ceilalți lucrători din sectorul mecanic al fermei Pere- tu. Faptul că partidul și statul vor acorda în continuare o atenție deosebită mecanizării agriculturii, lărgirii și modernizării bazei tehni'co-mate- riale a acesteia, deci și diversificării

gamei de mașini, presupune din partea noastră un efort continuu de perfecționare, de calificare. Primele măsuri luate de noi ne vor permite să ne îndeplinim angajamentele în cinstea Congresului al X-lea de a termina apropiata campanie de recoltare în 6 zile și fără pierderi, să realizăm cîte 500 ha arătură normală pe fiecare. tractor și să reducem cu 12 la sută cheltuielile de producție.— Ca și cu alte prilejuri — a spus Dumitru Florea, secretarul comitetului de partid — comuniștii, toți lucrătorii întreprinderii noastre și-au exprimat totala adeziune la politica științifică marxist-leninistă a partidului. Este o mîndrie pentru noi, lucrătorii din. agricultura de stat, să constatăm că și de data aceasta conducerea partidului ne trasează sarcini deosebit de importante. Acest lucru exprimă într-un fel încrederea pe care partidul o are în forțele noastre, în posibilitățile mari de care dispune agricultura de stat. Călăuziți de ideile mărețe din documentele pe care le dezbatem, salariații din întreprinderea noastră vor depune în continuare, alături de întregul popor, toate eforturile și capacitatea organizatorică și politică pentru înfăptuirea mărețului program stabilit de partid. în întîm- pinarea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, noi ne-am propus să obținem, următoarele rezultate : depășirea planului la porumb-boabe cu 400 tone ; creșterea in afara sarcinii de plan a 20 000 pui de reproducție, destinați efectivelor matcă pentru combinatele avicole din țară ; obținerea unor beneficii peste plan în valoare de 800 000 lei. Vom munci fără preget pentru a ne aduce întreaga contribuție la 'îndeplinirea programului însu- , flețitor trasat de partid pentru viitorii ani.
(Urmare din pag. I)

• Un traseu minunat, o cursa splendida ® Impresio
nanta tentativă a cicliștilor francezi • Ghinionul lui Moi
ceanu • Gest nesportiv (sancționat de juriu) la sosirea 

pe stadionul din Oradea

ORADEA (prin telefon de Ia trimisul nostru). — N-am sperat degeaba. De aici, din orașul de pe malurile Crișului Repede, vă pot transmite știri bune despre cicliștii români, care de cîteva etape, la sosire, se clasaseră destul d» slab. Acum, la capătul unei foarte frumoase curse, alergătorii noștri s-au prezentat în grup la sprintul decisiv, doi dintre ei suind chiar pe podiumul de onoare. Vasile Tudor (România B) — pe treapta I, Ștefan Suciu (Dezrobirea Brașov) — pe treapta a IlI-a. Pe locul. II a fost clasat purtătorul tricoului galben — Wanzlik (R.D.G.). De subliniat că și alți alergători români - u contat ieri, la sosire. Cernea (Steaua), Grigore (România B), So- fronie (România B), ău ocupat locurile 4, 6 și respectiv 7. între aceștia,", clasat al cincilea — norvegianul-Andresen, unul dintre cei mai activi alergători ai etapei Cluj — Oradea.Pe un traseu minunat către izvoarele Someșului și apoi pe valea Crișului Repede, cu priveliști îneîntă- toare, greu de asemuit cu alte locuri •pitorești din țară, s-a dat o luptă dîrză, pasionantă, care a creat momente de tensiune în rîndurile alergătorilor ; evadări ce păreau definitiv angajate se spulberau după cîțiva kilometri... în însemnările noastre au apărut de mai rrualte ori, notate, diferențe mari între fugari și restul plutonului.Mai întîi, am consemnat evadarea unui mic grup (8 cicliști) din care... rețineți, 5 erau francezi. Avansul lor tindea către 2 minute. Și aceasta a produs în pluton o anume stare de neliniște, soldată cu sprinturi în serie, încercări pentru formarea unei echipe de urmărire. La alcătuirea ei și-au dat concursul și alergătorii noștri — lucru normal, căci în optetul din față n-aveam nici un reprezentant Dintre cei porniți pe urmele fugarilor n-a lipsit nici tricoul galben — Wanzlik. El n-a mai putut sta adăpostit în pluton, cînd s-a anunțat

că, practic, francezul Hezard, aflat înainte, are un avans suficient pentru a redeveni lider în clasamentul general.în această încleștată urmărire, l-am văzut hotărîți să facă tot ce e posibil pentru a-și îmbunătăți pozițiile în clasament pe Moiceanu, Ar- deleanu, Ștefan Suciu, Grigore, Ziegler, Tudor Vasile. Spre bucuria a-
CLASAMENTUL ETAPEI : L TUDOR VASILE a parcurs 153 km in 3 h 45’ 54” ; 2. WANZLIK; 3. ȘT. SUCIU, apoi Hezard, Andresen, Menard, Grigore, Realf- sen, Ziegler, toți în același timp cu învingătorul.CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL : 1. JURGENWANZLIK (R.D.G.) 17 h 43’30” ; 2. HEZARD (FRANȚA) la 1' 26” ; 3. GRIGORE (ROMANȚA) la 2’ 13”; 4. Ziegler(România) la 2’ 22” ; 5. T. Vasile (România) la . 2’ 25” etc.Astăzi are loc etapa a 7-a, Oradea—Timișoara (165 km).ÎN CLASAMENTUL PE ECHIPE pe primul loc a trecut Franța, urmată de R. D. Germană . la 46”, România B la 2’ 04”, Belgia' la 6’ 13”, Steaua la 6’ 27”, România A la 7’ 10” etc.

cestora dar spre dezamăgirea antrenorului francez și a „băieților" lui (care în mod normal nu puteau scăpa victoria de etapă), pe urcușul dinspre Piatra Craiului, grupurile se contopesc. Pe primul plan al Întrecerii se află acum 22 de alergători. Dintre ei lipsește însă Moiceanu. în- tîrziind prea mult cu schimbarea bicicletei (mașina mecanică se afla departe, în momentul apariției defecțiunii sale...), Moiceanu — cel mai

bine clasat dintre români — nu a mai putut reface terenul pierdut și la Oradea a sosit cu. peste 2 minute înttrziere, constatind că de pe locul 3 a trecut tocmai pe al 21-lea !Cei 22 nu se mulțumesc să ducă doar o trenă rapidă cu Schimbări precise și organizate la conducerea plutonului. Fiind în majoritate fruntași ai clasamentului, ei. s-au hărțuit continuu, încercînd să sprinteze scurt spre dreapta sau spre stînga, numai și numai pentru a fugi singuri sau cu concurenți cit mai puțin periculoși. Nimeni n-a reușit însă nimic, fiecare supraveghind pe fiecare.Ca de obicei, în ultimele etape, tot Wanzlik — fost alergător de velodrom pînă acum un an — intră primul pe pista de zgură a stadionului orădean Crișul, unde mizează pe o nouă reușită. Tudor Vasile și Ștefan Suciu îl talonează îndeaproape. La virajul către linia de sosire Wanzlik este în față, Tudor însă apasă puternic pe pedale și-l ajunge. Unul din ei va ciștiga sigur etapa ! Cine, însă ? Este greu, totuși, de spus, în acest moment. Sesizînd pericolul .de. a fi depășit, ciclistul german își jenează vizibil partenerul, tăindu-i de două ori calea, obligîndu-1 să frî- neze. Un act nesportiv, o flagrantă abatere de la regulament care nu ră- mîne fără... răsplată. Juriul internațional de arbitri — alcătuit din O. Amza (România), R. Dirickx (Belgia), I. Șopov (Bulgaria) — hotărăsc retrogradarea cu un loc a lui Wanzlik, declarîndu-1 cîștigător al etapei pe alergătorul nostru Tudor Vasile.Pentru astăzi, se anunță o etapă la fel de importantă pentru configurația clasamentului individual. Traseul măsoară 165 kilometri, avînd un profil plat
I. DUMITRIU

P. S. Am aflat , că la primul control antidoping, făcut de o comisie specială, toate analizele au ieșit negative. O notă bună pentru cicliști. Dar, de ce. trebuie ca asemenea rezultate, noi, ziariștii din caravană să le cunoaștem din afară? Oare organizatorii „Turului" nu-și cunosc îndatoririle față de ziariștii acreditați ?

Una din cele mai importante reuniuni științifice românești din acest an — Conferința națională de mecanică aplicată — și-a început lucrările luni dimineața, în sala mică a Palatului Republicii. Organizată de Academia Republicii Socialiste România, în colaborare cu Ministerul în- vățămîntului, conferința va marca totodată împlinirea a două decenii de la înființarea Institutului de mecanică aplicată al Academiei.

în ședința festivă de deschidere a lucrărilor, particlpanții au fost salutați de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, și acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului.Despre dezvoltarea cercetărilor de mecanică aplicată în România a vorbit acad. Elie Carafoli, președintei» Comitetului de organizare a conferinței. ^Iț.. (Agerpres)
Exponentul legitim 

al poporului 
din Vietnamul de sud
(Urmare din pag. I)

tralei și veți cădea de acord că anonimatul (relativ !) al halelor de la Craiova este senzațional. în felul ei, Craiova este, printre stele, Steaua. Cea mai mare dintre termocentralele în funcție, etalon al măiestriei constructorilor și montorilor noștri.în biroul inginerului Gheorghe Chio- reanu, directorul general al întreprinderii electrocentrale Craiova, am încercat să facem, împreună, un calcul: cîte becuri de 100 de wați poate alimenta termocentrala ? Au ieșit atîtea miliarde că ne-am lăsat păgubași. Am luat a- tunci un alt element, o locomotivă electrică : ce distanță poate străbate un tren în- trebuințînd energia produsă timp de un an aici ? Iată rezultatul : poate face de 2 500 de ori ocolul pămîntului pe la Ecuator — sau (dacă ar avea șine...) se poate duce în Lună și' întoarce de vreo 130 de ori. Cam acestea sînt, pentru noi, profanii, performanțele termocentralei. , Pentru specialiști,, ele se traduc mult mal simplu : o putere instalată de 980 de Megawați, șapte grupuri in funcțiune, dintre care două a 315 MW fiecare. Centrala este cea mai mare din tara noastră, iar grupurile printre cele mai mari care funcționează, la ora actuală, în Europa.Energetica a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în anii construcției socialiste, fiind una dintre ra- murile-cheie cele mai dinamice în procesul

industrializării. O singură termocentrală, Luduș; produce astăzi cu aproximativ 10 la sută mai mult, decît întreaga țară în 1950; unul singur din ultimele grupuri montate la Craiova produce trei sferturi din energia electrică furnizată de toate centralele tării în 1938 ; puterea instalată în anul 1970 (preliminat), va fi — doar în centrale termoelectrice — de două ori mai mare decît totalul puterii instalate (centrale hidro și termoelectrice) în 1965.-Cel mai mare grup al României antebelice era cel de 12 MW de la Grozăvești ; în 1954, montarea unui grup de 25 MW la Singeorgiu a fost un eveniment și o mare izbîndă tehnică ; anul trecut au intrat în funcție grupurile de 315 despre care am vorbit ; astăzi se vorbește despre viitoarele grupuri de 600 MW ! Trecerea de la o pu- tere la alta (1954, Singeorgiu, 25 MW — 1956, Paroșeni, 50 MW — 1963, Luduș, 100 MW — 1964, Paroșeni, 150 MW — 1966,Luduș, 200 MW ș.a.m.d.) a însemnat, de fiecare dată, o încleștată bătălie tehnica, o luptă dură cu greutățile, cu lipsa de experiență, cu necunoscutul. Fiindcă, așa cum remarca un inginer proiectant, „la noi, la energeticieni, un grup de o putere mai mare decît precedentul nu înseamnă doar o lucrare mai mare, ci altceva. Sau. așa cum ne spunea tovarășul ing. Horia Furtunescu, directorul general al Centralei industriale pentru producerea energiei elec-

ntrice și termice, „cineva care a montat un grup de 315 MW poate monta orice, cu condiția ca instalația să fie de o putere mâi mică. Pentru o putere superioară, devine din nou învățăcel". 4Iată, din nou. cîteva file din vechiul carnet de însemnări. Re- citindu-le, după douăzeci de luni, am sentimentul că, dincolo de biografia unui om,

urmă am găsit o 
cameră în sat; a- 
veam o laviță, o saltea 
de paie, da’ eram boier, 
nu mai făceam naveta. 
Dacă aveam lumină e- 
lectrică 2 Danipă cit 
gaz... ironia istoriei. 
După Fîntînele am 
fost șef de șmtier 
la Paroșeni. Trei 
ani și jumătate am 
stat acolo. S-a lu
crat într-un ritm tur
bat. Aici era bine, a- 
veam cameră la bloc,

an iar în întreprindere. 
Iar m-am cerut pe șan
tier și... uite-mă aici. 
Din august '65.

Aceasta este, în cele mai sumare date ale ei, 
biografia unui montor, 
a inginerului Adrian 
Stefănescu (în acea 
vreme, șeful montori
lor de la Ișalnița-Cra- 
iovd — n.a).La Craiova, în camera de comandă a grupurilor 7 și 8, ascult din nou cîteva

PROFESIUNEA CELOR
CARE TRĂIESC... MlINE

ele oglindesc, într-un fel, și biografia centralelor electrice românești.
(O biografie tipică de 

montor:
— In '53 am terminat 

facultatea de energeti
că la București. Sînt 
bucureștean aet-beget. 
Debutul l-am făcut la 
Fîntînele. Am lucrat a- 
colo din septembrie '53 pînă in noiembrie ’55. 
Greu al naibii ! Am in
trat în .șvung" de la 
început. După două 
săptămâni mi s-d dat in 
primire sectorul caza
ne. Ei. niște ceainice. 170 de tone pe ora. 
Ceainice le zic eu azi 
dar la ora aia era cel 
mai mare grup din 
tară.. Cit avea 2 25 de 
Megawati. Locuiam în
tr-o comună la cinci
sprezece kilometri și 
făceam naveta zilnic. 
Viață veselă... Pe

Lupenii șl Petroșanii 
erau la doi pași. La 
Fîntînele, cel mai a- 
propiat oraș era la 30 
de kilometri. în ’56 
m-am căsătorit și în ’58 s-a născut fecioru- 
meu.

După ce s-a pus în funcție grupul 3, în a- 
prilie '59, împachetea
ză. băiete, si treci la 
Bicaz. Am stat pînă în ziua cînd s-a închis 
lacul de acumulare, la 
30 iunie '60. Am luat o 
barcă, m-am plimbat 
pe lac. m-am mai uitat 
o dată în jur și m-am 
dus... la trust unde am 
stat șase luni, la pro
iectare. M-am întors 
pe șantier. Reșița, a- 
proape doi ani. S-a fă
cut treabă bună acolo. La Reșița am fost pri
mit în partid.

Pe urmă, doi ani la 
Grozăvești, aproape un

biografii. In general, cele mai multe, au următoarele elemente : tînărul din (ața mea este prima generație de muncitori. Părinții Iui sînt cooperatori în satul cutare. A tăcut o școală profesională sau o școală tehnică. Are intre 25 și 35 de ani, răspunde personal de producția a cîteva procente (bunișoare!) din energia electrică a României și... este în bune relații cu un calculator electronic.II întreb pe tînărul (de 27 de ani) inginer- șef de schimb Ion Cornea :— Tn ce relații ești cu calculatorul electronic ?(Am formulat întrebarea așa, cu glndul să-1 șochez, să provoo

reacții neobișnuite). Răspunde senin :— Bune. Mă ajută bine.După o vreme, tovarășul I. Selischi, inginerul-șef al întreprinderii, avea să-mi spună că, în primele luni, relațiile om-' calculator in camera de comandă aveau două caracteristici : 1) neîncredere și 2) resentimente.— Prima o înțeleg E și firească, într-un fel. Neobișnuință, prejudecăți — mă rog; dar a doua ?Inginerul rîde :— Una dintre, cele trei funcții ale calculatorului este așa-nu- mita „analiză postmortem" — cu alte cuvinte, capacitatea creierului electronic ca după un „eveniment" să refacă procesul care a dus la apariția lui și, mai ales, să-1 indice pe cel vinovat (în cazul că există). O dată așa, de două ori așa, calculatorul și-a creat inamiciții. înțelegeți?...Rîdem amîndoi.— Dar — se grăbește să adauge preventiv interlocutorul — e o etapă depășită...Străbatem împreună două peisaje mai mult deeft evident deosebite și, totuși, a- semănătoare, Mai întîi, instalațiile. Trecem pe lingă cazane uriașe, pe lingă turbine, urcăm scări lungi și ajungem pe platforma unde balauri de metal se torsionează ciudat, kilometri și kilometri de tuburi, de conducte izbucnind in toate părțile, trepidînd sub presiunea sutelor de 
grade și a zecilor de atmosfere. Aici se naș
te, în clipa aceasta,

puterea. Și > parcă o simțim în aerul din preajma noastră.Coborlm, apoi, în sălile lungi ce adăpostesc „sistemul nervos" al centralei. Alți kilometri — poate mii, în total — de, sîrmu- lițe fine, delicate flori de metal, mici giuvae- ruri răsărite din mii și mii de cutii orîn- duite ca tomurile intr-o bibliotecă. O instalație minusculă, cit o floare de un milimetru cub controlează vilvătăile apocaliptice de la cotele superioare. De fapt, omul și-a prelungit simțurile, a născocit unelte pentru creier (la fel cum a născocit, cu milenii înainte, u- nelte pentru mină) și acum... stă. A ajuns In faza cînd relațiile lui cu calculatorul au pînă și culori afective.
★Peste tot unde am stat de vorbă cu el, energeticlenii s-au referit, plini de o îndreptățită mîndrie, la proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului. Conștienți că marile sarcini ce le stau tn față înseamnă, Înainte’ de toate, responsabilitate, ei. au evocat creșterea de pînă acum a industriei noastre ca fiind temeiul noilor creșteri pe care le va înregistra energetica. Preluarea, „din mers", a experienței tehnice mondiale, sporurilecalitative înregistrate de industria noastră constructoare de mașini, ideile, soluțiile originale ale școlii românești de energetică, creșterea impetuoasă a cadrelor, atît sub 

raport calitativ, elt și sub raport cantita
tiv — iată cîteva din

premisele ce garantează amploarea viitoarelor victorii ale „constructorilor de energie". La Deva și la Ro- vinari, la Constanța și la Govora, în alte localități, constructorii și montorii pregătesc noile izvoare de putere și de lumină ce vor spori zestrea de Megawați a patriei.Vorbind despre viitor cu unul dintre ei, am auzit o frază memorabilă :— Noi, energeticie- nii, trăim miine !Se referea la faptul că ritmul impetuos de dezvoltare a energeticii (dublarea producției la fiecare 4—6 ani) impune o muncă de perspectivă îndepărtată, impune părăsirea aproape imediată a noului tn favoarea „și mai noului", care solicită tehnicieni de înaltă calificare, spirite mobile, vii, receptive. Acest „trăim miine" ascunde și o secretă mîndrie : „Noi sintem cei care furnizăm putere tuturor, de la side- rurgiști la cei care irigă ogoarele, de la chimiști la constructori. Și mergem cu un pas înaintea nevoilor lor".Este îndreptățită mindria lor. Și ea este — în egală măsură — a noastră, a tuturor. Sîntem beneficiarii fluviilor de energie pe care Ie-a dezăgăzuit partidul comuniștilor, la 23 August 1944 și în pătrarul de veac ce a urmat, ai miliardelor ae kilowați-ore pe care nici o statistică nu-i poate înregistra ca a- tare pentru că nu-i poate măsura ca atare : nesfîrșitele torente de energie umană ale României socialist*.

riu al Republicii Vietnamului dc Sud instituționalizează o stare de fapt, dă expresie juridică unor realități existente în țară — unde prerogativele conducerii și administrației de stat sînt efectiv înfăptuite, în cea mai mare parte a teritoriului, de către forțele reprezentate prin acest'guvern, susținute de majoritatea covîrșitoare a populației. Tocmai în aceasta stă faptul că este exponentul real al voinței și intereselor poporului din Vietnamul de Sud și este deținătorul real al puterii pe cea mai mare parte a teritoriului țării, stă forța și legitimitatea noului guvern.Vestea creării guvernului revoluționar a fost întîmpinată cu entuziasm de populația sud-vietnameză, inclusiv de largi categorii sociale din centrele urbane și zonele controlate de Saigon. în Republica Democrată Vietnam, acest act a fost salutat de către guvern și popor ca „un eveniment istoric important, ca o mare victorie a populației din Vietnamul de sud, ca o-.expresie a voinței acesteia de a-și hotărî singură soarta".Guvernul revoluționar provizoriu și-a dobîndit o largă recunoaștere diplomatică încă din primele zile. Printre primele țări care au hotărît recunoașterea sa a fost Republica Socialistă România, care a folosit și acest prilej pentru a-și reafirma deplina solidaritate internaționalistâ cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. „Poporul român — se arată, între altele, în telegrama de salut adresată de președintele Consiliului de Miniștri al României, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, — a luat act cu satisfacție de constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și salută acest important eveniment politic, expresie a voinței poporului din Vietnamul de sud, care luptă cu eroism pentru libertatea și independența patriei sale, împotriva agresiunii imperialiste în vederea realizării depline a năzuințelor populației sud-viet- nameze".Guvernul revoluționar provizoriu a fost recunoscut, de asemenea, de celelalte state socialiste, precum și de Cambodgia, Algeria, Siria,. Congo (B), Yemenul de Sud etc. După cum s-a anunțat, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești prezenți Ia Consfătuirea de la Moscova au adresat o telegramă de felicitare guvernului revoluționar, asigurînd din nou poporul vietnamez de solidaritatea și sprijinul lor. Toate acestea sînt o nouă manifestare a sjmpatiei călduroase de care se bucură lupta de eliberare din Vietnamul de sud, aspirațiile legitime ale întregului popor vietnamez.Instaurarea guvernului revoluționar provizoriu marchează o etapă importantă în dezvoltarea luptei duse de populația sud-vietnameză împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională — de la acțiunile temerare ale patrioților din anii 1959—1960, care au dus la crearea Frontului Național de Eliberare și pînă la marile bătălii desfășurate de către Armata de Eliberare și la transformarea F.N.E. într-un puternic organism politic, care polarizează în jurul său largi pături și forțe sociale, conducînd lupta acestora pentru înfăptuirea aspirațiilor lor vitale. Programul de acțiune al guvernului revoluționar, dat publicității zilele trecute, trasează liniile directoare într-o nouă fază, superioară, a luptei pentru victoria asupra agresorilor și împlinirea dezideratelor naționale ale maselor din Vietnamul de sud.Cele 12 puncte ale acestui program constituie o platformă concretă, largă, menită să ralieze în jurul guvernului noi 'forțe politice, patriotice, democratice, de diferite convingeri și orientări, întreaga populație sud-vietnameză dornică de libertate și pace. Programul de acțiune înscrie pe primul loc hotărîrea

de a Intensifica lupta militară și politică împotriva agresorilor și de a milita pentru progresul tratativelor cvădrlpartite de la Paris, pentru reglementarea politică a problemei vietnameze pe baza „planului în zece puncte" prezentat de F.N.E. șl susținut de R. D. Vietnam. Acest plan • cuprinde principiile de restabilire a păcii în Vietnam, corespunzător cu drepturile și interesele poporului vietnamez, cu prevederile Acordurilor de la Geneva, cu cerințele securității generale. Guvernul revoluționar provizoriu va continua negocierile în cadrul conferinței de la Paris, fiind hotărît ca, împreună cu delegația R. D. Vietnam, să militeze activ pentru ca aceste negocieri să dea, roadele așteptate. Popoarele cer ca S.U.A. să dea, la rindul lor, dovadă de realism și luciditate în cadrul acestor negocieri, să-și retragă necondiționat trupele și bazele militare din Vietnamul dș sud, numai astfel puttndu-se crea condițiile pentru restabilirea păcii.In vederea Instaurării In întregul Vietnam de sud a unui regim republican cu adevărat democrat și liber, guvernul revoluționar preconizează organizarea de urgență în Vietnamul de sud a unor alegeri generale libere, fără amestec din afară. In acest scop, guvernul este gata să înceapă consultări pentru formarea unui guvern de coaliție intr-un spirit de conciliere națională, cu forțele reprezentînd diferite pături și tendințe politice care sînt pentru pace și independență. Guvernul se pronunță pentru acordarea de largi libertăți democratice, pentru rezolvarea echitabilă a problemei naționale, îmbunătățirea legislației muncii. Se prevăd, de asemenea, o serie de masuri vizînd dezvoltarea unei economii independente, a învă- .țămtntului și culturii.Programul de acțiune preconizează restabilirea de relații normale între Nord și Sud, măsuri tranzitorii In perspectiva reunificării pașnice a țării. Definind politica externă ca o politică de pace și neutralitate, programul exprimă dorința noului guvern de a dezvolta relații multilaterale cu toate țările'lumii, indiferent de regimul lor social-politic, inclusiv cu Statele Unite, pe baza respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a fiecărui stat, a neamestecului în treburile interne, neagresiunii, egalității și avantajului mutual. In program se subliniază că guvernul revoluționar preconizează neparticipa- rea țării la blocuri militare, interzicerea prezenței de baze militare și trupe străine pe teritoriul sud- vietnamez. Guvernul este hotărît să acorde sprijinul său activ mișcării de eliberare, tinerelor state inde- Sendente In lupta împotriva imperia- smului și- colonialismului.Poporul român își exprimă convingerea că Instaurarea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud va deschide noi perspective pentru lupta victorioasă a poporului vietnamez, pentru reglementarea problemei vietnameze corespunzător cu interesele sale fundamentale; cu dreptul său sacru de a trăi liber și independent, de a fi stăpîn în propria țară. Recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat din nou că partidul, guvernul și poporul român „vor acorda și în viitor întregul lor sprijin — material, politic, moral și diplomatic — poporului vietnamez în lupta sa dreaptă pentru apărarea independenței și libertății patriei”. Aceste cuvinte dau glas sentimentelor pe care le nutresc toți oamenii muncii din țara noastră, întregul nostru popor, simpatiei și solidarității lor față de Republica Vietnamului dezSud, față de Republica Democrată Vietnam, față de cauza sacră a poporului vietnamez.
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rate în capitala R.A.U. In cadrul dinței a lost trecută în revistă situația militară de la. liniile de cetare a ostilităților.

din Ecuador cere anularea acestei ho- tărîri a guvernului și naționalizarea societăților petroliere.

care subzistă în proble- de cererea cipriotilor se acorda autonomie re-

ULAN BATOR 23 (Agerpres). - 
La Ulan Bator s-a anunțat oficial 
că R. P. Mongolă și Turcia aii.'sta- 
bilit relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, transmite agenția Mon- 
tame.

Ziariștii, tipografii și dis
tribuitorii de ziare din

fiind în prezent izolată complet de 
restul târit

Aceste incidente se adaugă tul
burărilor ce au avut loc, la sfîrși- 
tul săptămânii trecute, în orașul 
Ayacucho, unde 6 persoane au fost 
ucise și cîteva zeci au fost rănite 
în urma ciocnirilor dintre studenți 
și politie. Incidentele au început 
vinerea trecută cînd studenții au 
manifestat cerînd reforma sistemu
lui de învățămînt. Sîmbătă, poliția 
a atacat Universitatea unde se ba
ricadaseră studenții și grupuri de 
muncitori ce s-au solidarizat cu ei 
Poliția a folosit arme de foc îm
potriva manifestanților care au răs
puns cu pietre și cu sticle incen
diare.

KHARTUM 23 (Agerpres). — La Khartum a fost semnat un acord cu privire la stabilirea de relații diplomatice între Sudan și Republica Populară Democrată Coreeană. S-a convenit să se procedeze la schimbul de reprezentanți diplomatici cu rangul de ambasadori.

ADEN 23 (Agerpres). — Potrivit u- “nor știri transmise din Aden de (.corespondentul agenției U.P.I., în provincia Beida din Republica Arabă Yemen se dau în prezent lupte între trupe ale guvernului de la Sanaa și unități rebele care s-au răsculat împotriva guvernului republican. Trupele rebele care s-au alăturat unităților regaliste conduse de Ahmed Garown au obligat unitățile premierului Hassan Al Amri să se retragă. Potrivit altor știri, transmise de U.P.I., aviația republicană a atacat cu rachete unitățile rebele. Au fost transportate pe calea aerului unități militare guvernamentale în regiunea luptelor, pentru ca. împreună cu triburile care susțin autoritățile de la Sanaa, să acționeze împotriva trupelor răsculate și a elementelor regaliste.

cipriotilor turci, a anunțat că va face Ia 27 iunie o vizită ia Ankara, pentru a avea unele consultări cu guvernul turc.Mai multe ziare cipriote consideră că negocierile dintre reprezentanții celor două comunități ale insulei au ajuns la un impas, ca urmare a dezacordurilor mele legate turci de a 11 gională.

Montevideo au hotarit să nu

in Algeria

NICOSIA 23 (Agerpres). — Tratativele dintre reprezentanții celor două comunități din Cipru, care urmau să fie reluate ieri, au fost anulate. Glaf- kos Clerides, președintele Camerei Reprezentanților, a plecat luni dimineața spre Londră, unde urmează să aibă o serie de întrevederi cu oficialitățile guvernului britanic asupra situației din insulă. La rîndul său, Rauf JDenktash, reprezentantul comunității

tura otravei și sursa ei. Vasele care navighează pe Rin sînt controlate cu atenție și o amplă anchetă este în curs îri întreprinderile industriale de pe malul fluviului. Specialiștii susțin că probabil întreaga cantitate de pește din Rin a fost distrusă. Ei spun că niciodată tncă nu a fost înregistrată o atît de masivă exterminare a faunei fluviului.

Primul ministru ui Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit luni 
la TokiO 'ntT"° Vizită oficială de cinci zile.

CAIRO. — Guvernul R.A.U., întrunit duminică, a examinat situația politică. După ședință, Mohammed Fayek, ministrul informațiilor, a declarat corespondenților ,de presă că președintele Nasser a făcut o trecere în revistă a situației polițice din țară și s-a referit îndeosebi' la recentele contacte politice desfășu-

ALGER 23 (Agerpres). — Todor Jivkov, președintele Consiliului de. Miniștri al R.P. Bulgaria, a sosit luni la Alger, unde, la invitația președintelui Consiliului. Revoluției al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, va face o vizită oficială de șase zile.La sosire, pe aeroport, T. Jivkov a fost întîmpinat de H. Boumediene și de alte persoane oficiale algeriene.

Guvernatorul Nelson 
Rockefeller s-a reîntors du
minică la New York, ^chem- du-și cea de-a treia etapă a turneului său în America Latină, întreprins în calitate de reprezentant personal al președintelui Nixon. Ca și în etapele precedente, Rockefeller, care de a- ceastă dată a vizitat trei țări, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a fost întîmpinat cu puternice demonstrații de protest împotriva politicii S.U.A. în America Latină.

20 000 de
In același 
parcul Hibiya 
pitala japoneză s-a

sumul total de gaze naturale din 
Franța.

După vizitarea uzinei, membrii 
delegației sindicale române au 
avut o întâlnire cu membrii comi
tetului sindical al organizației 
C.G’T. din întreprindere. Cu acest 
prilej, tovarășul Gheorghe Apostol 
a subliniat că vizita delegației 
U.G.S.R. se înscrie în cadrul bu
nelor relații existente între sindi
catele române și cele franceze șl 
că discuțiile și contactele directe 
cu conducerea C.G.T., cu organiza
țiile sindicale din Franța, cu repre
zentanții organizației sindicale din 
întreprinderea S.N.P.A. contribuie 
la dezvoltarea și întărirea solida
rității muncitorești internaționale.

în seara aceleiași zile, delegația 
română s-a reîntors cu avionul la 
Paris.

Ciocniri armate 
în R. A. Yemen

LIMA 23 (Agerpros). — Potrivit 
știrilor captate prin radio la Lima, 
peste 10 000 de ' țărani au ocupat 
duminică orașul Huănta, situat Ia 
600 km sud de capitala peruviană, 
în urma unor adevărate lupte de 
stradă cu poliția, care s-au soldat 
cu 12 morți și 50 răniți. Țăranii au 
dinamitat podurile de acces în oraș 
pentru a împiedica aducerea de 
întăriri. Aceleași surse du indicat 
că prefectul și subprefectul provin
ciei au fost luați ostateci- de țărani 
care cer eliberarea liderului lor 
Mario Calvacanti Gamboaf Minis
trul peruvian de interne, generalul 
Armando Artola, a anunțat că gu
vernul a luat măsuri pentru resta
bilirea ordinii, localitatea Huanta

Primul ministru al Lao- 
sului, prințul Suvanna 
Fuma, a sosit la Paris,într o vizită particulară de trei săptămîni.

Sindicate- 
„Churitsu 
organizat 
Meiji din 
miting Ia 
participat 
persoane, 
timpjfein 

d^^a-

strucțiuni serviciilor de alimentare cu apă să ia măsuri pentru a feri de contaminare rezervele de apă potabilă. Au fost avertizate de pericol și alte țări riverane: Elveția, Franța și Olan/da. Posturile de radio și televiziune cer populației să nu facă baie în fluviu și să nu folosească apele lui la spălat sau ahe operațiuni casnice. Se fac cercetări intense pentru a determina na-

După 55 de zile de fră- mintări politice, Franța are nu numai un nou președinte, în persoana lui. Georges Pompidou, dar, începînd de duminică, și un nou guvern, prezidat de Chaban-DeJ- mas. Continuitate și reînnoire — acestea au fost principalele repere ale campaniei electorale ale lui Georges Pompidou și care au orientat tratativele privind dozarea responsabilităților în noul guvern. Continuitate — prin care cercurile guvernamentale înțeleg menținerea și respectarea principiilor fundamentale ale politicii externe gaulliste privind independența națională, desprinderea de organismele militare ale N.A.T.O., destinderea și cooperarea cu țările din răsăritul Europei, cit și — pe plan intern — a principalelor instituții ale celei de-a cin- cea . republici. .Ministrul afacerilor externe, Maurice Schumann a ținut de altfel, să sublinieze în- tr-o declarație făcută, ieri că „politica externă, a Franței, definită de generalul de Gaulle va fi continuată de noul guvern". EI a precizat că această politică are la bază „independența țării și a Europei". Reînnoire sau „deschidere" — prin care ăceleași cercuri definesc realizarea unor raporturi mai echilibrate între puterea executivă și parlament, dar, totodată, și lărgirea bazei politice a majorității.Această „deschidere" este ilustrată și de componența noului guvern : 29 de miniștri și secretari' de stat gaulliști, 7 republicani independenți, inclusiv liderul acestora, Giscarcl d’Estaing, 3 centriști (Duhamel, Fontanet, Pleven).O analiză atentă.a listei noului guvern francez îi determină pe observatorii politici din capitala Franței să tragă concluzia că înlocuirea lui Michel Debre ■la Ministerul Afacerilor Externe cu Maurice Schumann, ar putea indica — după cum releva de altfel și agenția France Presse — „o modificare a stilului-diplomației franceze". „Deschiderea" în politica externă cerută în special de gis- cardieni și centriști, se va realiza însă — apreciază linele ziare — nu prin schimbarea principiilor fundamentale ale diplomației franceze, ci prin unele a- daptări într-o serie de probleme privind relațiile între țările Europei occidentale și, în special, atitudinea Franței față . de chestiunea aderării Angliei la Piața comună.

NEW DELHI 23 (Agerpres). — în statul indian Bihar a fost constituit un nou guvern de către coaliția partidelor de stînga (comuniști și socialiști). Vechiul cabinet în care majoritatea miniștrilor aparțineau Partidului Congresului a fost dizolvat cu cîteva zile în urmă. Agențiile de presă precizează că nici un membru al Partidului Congresul Național indian nu face parte din noul cabinet.

Incidente 
egipteano-israeliene

al P.C. din Ecuador 
publicității o decla- i care califică hotărîrea gu-

Barca din papirus „Ra“ a te
merarului navigator norvegian 
Thor Heyerdahl se află în pre
zent în apropierea insulelor Ca
pului Verde —■ relatează coti
dianul egiptean „Al Ahram". 
Cei șapte membri ai echipajului 
sînt sănătoși, iar ambarcațiunea 
își continuă călătoria în con
diții bune.

OSTRAVA 23 (Agerpres). — Zilele acestea a avut Ioc la Ostrava (R.S.C.) cea de-a 44-a ședință a Comisiei per- mahente C.A.E.R. pentru construcții de mașini. La ședință au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice și Republicii Populare Ungare.In conformitate cu Acordul între C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I.. la ședința Comisiei au participat reprezentanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Un loc important în lucrările Comisiei l-a ocupat examinarea problemelor și sarcinilor care rezultă pentru Comisia permanentă C.A.E.R. pentru construcții de mașini din ho- tărîrile celei de-a XXIII-a Sesiuni (speciale) a Consiliului și celei de-a 41-a ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului.Comisia a adoptat recomandări, privind specializarea și cooperarea în producție și satisfacerea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1971—1975 în- linii tehnologice complete pentru fabricarea plăcilor aglomerate din așchii de lemn șl fibrolemnoase și a pînzelor de șlefuit pentru asigurarea producției a- cestor plăci și a examinat probleme referitoare la specializarea producției de mașini și utilaje pentru lucrările de finisare și domeniul construcțiilor.Comisia a aprobat programul lucrărilor sale referitor la elaborarea recomandărilor de specializare și cooperare în producție și de satisfacere a necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. în linii tehnologice, mașini și utilaje pentru industria alimentară. Au fost examinate, de a- semenea, formele colaborării țărilor interesate în domeniul creării și completării sistemelor automatizate de comandă a proceselor de producție pentru diferite obiective ale. ramurilor industriei.Comisia a examinat informarea pe 1968, privind mersul realizării > eco- mandărilor organelor Consiliului a- doptate pe țări, în legătură cu specializarea și cooperarea producției construcțiilor de mașini și a adoptat o serie de măsuri legate de activitatea sa.Ședința s-a desfășurat în spiritul prieteniei și al înțelegerii reciproce.

Avionul supersonic de pasageri franco-brita- nic „Concorde—001",zburind deasupra Parisului

desfășurat un alt mi
ting organizat de 
Partidul Comunist 
din Japonia și de 
alte organizații de
mocratice. Totodată, 
o mare manifestație 
studențească a avut 
loc în centrul capita
lei.

Tot la 23 iunie, nu
meroși cetățeni japo
nezi din Insula Oki
nawa au luate parte 
la mitingul și de
monstrația ce au 
avut loc în localita
tea Kadena cu prile
jul „Zilei luptei pen
tru pace".

Participanții Ia a- 
ceste mitinguri au 
cerut anularea tra
tatului de securitate 
japono-american și 
retrocedarea imedia
tă către Japonia a 
Okinawei și a celor
lalte Insule din arhi
pelagul Ryukyu afla
te sub administrația 
S.U.A.

CAIRO. — Un purtător de cuvînt egiptean a anunțat că în noaptea de duminică spre luni două unități de comando ale R.A.U. au efectuat raiduri în teritoriul ocupat de armata israeliană și că operațiunea s-a soldat cu distrugerea a trei fortificații, a unui depozit de muniții și a unor vehicule blindate.

Washington. O„ recentă demonstrare în fața Pentagonului sub lozinca „S.U.A. — afară din 
Vietnam 1"

Un bac care transporta 
I5G de soldați portughezi 
S-a scufundat în noaptea de sîmbătă spre duminică în fluviul Zambezi, la aproximativ 200 km de localitatea Beira. în această catastrofă și-au găsit moartea 112 soldați, numai 44 izbutind să se salveze. Se crede că toate cele 112 persoane dispărute au fost mîncate de crocodilii care trăiesc în număr mare în apele fluviului Zambezi.

, Grevă generală a studenților din Venezuela. La chema- rea Federației Centrelor universitare din Venezuela, studenții din institutele de învățămînt ale țării au declarat o grevă generală în sprijinul cererilor de înfăptuire a unei reforme progresive a învățămîntului și de încetare a represiunilor poliției. La Merida, și la Universitatea din statul Zulia au avut Ioc manifestații la care au participat mii de studenți greviști. Președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a chemat autoritățile universitare și, partidele politice să găsească o formulă pentru rezolvarea acestei crize.

începută în februarie 1968, expediția britanică peste Polul Nord, pe distanța Point Barrow (Alasca) — Arhipelagul Spitzbergen s-a încheiat cu succes. In fotografie : sosirea e- licopterului care i-a transportat pe cei patru exploratori pe nava britanică „Endurance"

HANOI 23 (Agerpres). — Luînd cuvîntul Ia cel de-al doilea Congres al forțelor așriene și antiaeriene ale Armatei populare vietnameze, generalul Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministry'-.apărării al R. D. Vietnam, a făc S o trecere în revistă a victorîilăr obținute în ultimii doi ani de poporul vietnamez, în nord și în sud, în lupta împotriva agresiunii americane.Se poate afirma, a arătat vorbitorul că imperialiștii americani au recunoscut în mod tacit tegiei lor și se văd ob sească o soluție „onorat iului și să „dezamerica boiul. Ei intenționează aplicare planul de „ret tape" a trupelor S.U.A., cu trupe saigoneze, d‘ totodată politica lor r în Vietnamul de sud, p ziunea Vietnamului. Ir de nord, imperialiștii S în actele lor de război vioane în zboruri de r comițind noi crime, îi ranitatea și securitate: nam.Toate victoriile popo i. sarătat Vo Nguyen Git la linia revoluționară rectă a partidului df revoluția socialistă în luția populară nați în sud, de a obține ni. ționalâ pe baza indep mocrațlei, de a cor nam pașnic, democra prosper, de a contrib consolidarea lagărulu apărarea păcii in Asi în lume.

TEL AVIV. — La Tel Aviv s-a anunțat că o patrulă egipteană a fost interceptată duminică noaptea de forțele israeliene pe cînd încerca să traverseze Canalul Suez, într-un punct situat la sud de El Kantara.

mai editeze și să nu pună în vîn- zare nici un periodic pînă cînd guvernul nu va anula ordinul de interzicere a revistei de opoziție „Extra". Ca urmare a acestei acțiuni, de șase zile în capitala Uruguayans nu au mai apărut nici un fel de reviste, iar distribuirea periodicelor străine a fost suspendată.

PARIS 23. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Delegația sindicală română, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a vizitat, du
minică, orașul Pau din regiunea 
•Pirineilor și a avut convorbiri cu 
reprezentanții organizației locale a 
Confederației Generale a Muncii 
(C.G.T.).

Luni dimineața, delegația a vizi
tat Uzina chimică a Societății Na
ționale de Petrol „Aquitania" (So- 
ciete Naționale du Petrole d’Acqui-. 
taine — S.N.P.A.) din localitatea 
Lacq, una din cele mai importante 
întreprinderi industriale din sudul 
Franței, care prelucrează zilnic 
peste 25 milioane mc de gaz natu
ral și asigură 50 la sută din con-

© R. P. D. COREEANĂ 
Șl SUDAN

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

0 seară consacrată îm
plinirii a 70 de ani de Ia 
nașterea lui George Căli- 
nescUț8 avut i°c 'uni 'a M°sc°va> la Casa Prieteniei cu popoarele din țările străine. Despre viața și activitatea lui George Călinescu a vorbit A. A. Șadețki, redactor la editura „Hudojestvennaia literatura". ’ A luat cuvîntul, de asemenea, C. Bucur, secretar al Ambasadei române în U.R.S.S. în încheierea manifestării a avut loc un concert susținut de artiști ai Teatrului Mare din Moscova și de studenți ai Institutului de muzică.

TOKIO 23 (Ager
pres). — Cu prilejul 
„Zilei de luptă îm
potriva tratatului de 
securitate japono-a- 
mericâri" în diverse 
localități din 40 de 
prefecturi ale Japo
niei au avut loc luni 
mari manifestații. A- 
ceastă zi a marcat 
începutul unei cam
panii de amploare a 
poporului japonez 
pentru anularea tra
tatului amintit, a că
rui valabilitate ex
piră la 23 iunie 1970. 
Partidul Socialist din 
Japonia, Consiliul Ge
neral al Sindicatelor, 
Federația 
lor Libere 
Roren" au 
în parcul 
Tokio un 
care au

Starea excepțională de
cretată în Senegal cu două săptămîni în urmă pentru evitarea unei greve generale, a fost ridicată luni printr-un decret prezidențial.

ÎNFRUNTĂ POLIȚIA
@ Un oraș ocupat de țărani

Milioane de pești morți acoperă de cîteva zile suprafața Rinului. Autoritățile sanitare vest-germane au detectat încă de joia trecută la Bingen o substanță otrăvitoare care atacă sistemul nervos al peștilor. Intre timp, otrava s-a răspîndit pe o bună parte a fluviului, pre- zentind primejdii serioase pentru populație. Autoritățile au dat in-

Zi de luptă împotriva 
tratatului

« R. P. MONGOLĂ 
Șl TURCIA

a dat j 
rație în vemului de a permite societăților nord-americane „Texaco" și „Gulf“ să construiască o conductă de țiței pe teritoriul țării drept o încălcare a suveranității și independenței Ecuadorului. C.C. al Partidului Comunist

Noul guvern, după scrie oficiosul „La Nation", își face intrarea în scenă într-un moment cînd s-au acumulat numeroase probleme ce își așteaptă rezolvarea. Milioanele de alegători speră ca preocupă rile și grijile lor, mai ales în domeniul economico-so- cial, să stea mai mult în a- tenția noii echipe ministeriale. Actualul președinte a făcut o serie de promisiuni importante în această privință.Dosarul cel mai urgent este, după părerea întiegii prese franceze, cel economic. Specialiștii opinează că se impun măsuri urgente, în primul rînd pentru restabilirea echilibrului financiar și monetar. Ceea ce neliniștește în mod deosebit este evaziunea de capitaluri practicată de cei ce au făcut speculații în . defavoarea francului. Această evaziune a dus la scăderea bruscă a rezervelor de aur și devize ale Franței. Astfel, din cele peste șase miliarde dolari rezerve au mai rămas numai două miliarde și jumătate, ceea ce a zguduit încrederea în franc Ca urmare a creșterii ridicate a importurilor, mai rapidă decît a exporturilor, s-a ajuns la un deficit serios al comerțului exterior. Fenomenele inflaționiste și deficitul comerțului exterior sînt „cei doi mari nori, ce reapar la orizontul economiei franceze" — scrie „La Nation". După pârei ta unanimă a specialiștilor, se impun măsuri de asanare rapidă, în prim'll rind a situației francului, spre a se evita serioase Derturbări economice cit și frămîntări sociale îri luniie ce vin.De altfel, dosarul problemelor sociale este voluminos. își așteaptă rezolvarea o serie de revendicări majore ale oamenilor muncii, printre care mărirea salariilor în raport cu creșterea costului vieții în 1969, îmbunătățirea puterii, de cumpărare, ușurarea fisca lității. Sindi"ateie lasă să se prevadă o nouă ofensivă revendicativă în toamnă, Confederația Generală a Muncii a propus celorlalte centrale sindicale realizarea unui front sindical comun, pentru discutarea revendicărilor principale cu guvernul și patronatul.In lumina tuturor aces tor probleme se așteaptă cu interes declarația de politică generală â noului guvern care va fi (prezentată joi în Adunarea Națională.

Puternice uragane înso
țite de ploi torențiale s au a- bătut asupra regiunilor nord-vestice ale Statelor Unite. în statul Tennessee, vîntul a zmuls copaci din rădăcini și a provocat pagube clădirilor. într-o serie de orașe din acest stat comunicațiile sînt întrerupte. Potrivit agenției U.P.I. cel puțin 10 persoane au dispărut, iar circulația pe străzile orașelor este întreruptă.
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