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Despre uzina de la Că- 
fan se spune adesea că 
este o Hunedoara la sca- 
răy tusa. Cele două fur
nale de aici sînt departe 
de proporțiile marilor fur
nale hunedorene. Uzina 
de semicocs — „haltă" în 
drumul cărbunelui din Va
lea Jiului spre Hunedoara 
— abia aduce ca specific 
și dimensiuni cu uriașele 
baterii în care se plămă
desc anual peste un mi
lion tone de cocs. Și, to
tuși, la „Victoria’-Călan 
există ceva ce seamănă 
leit marii cetăți de mefal 
de pe Cerna. Este colecti
vul entuziast și harnic 
care, alături de siderurgiș- 
tii hunedoreni și cei reși- 
feni, se află la loc de frun
te în întrecerea socialistă.

Pulsul furnalelor domi
nă uzina, insuflînd între
cerii între secții prospeți
me și vigoare. Aici lucrea
ză furnaliștii Ion Stăniloiu, 
Ion Nedelea, Emil Wolner, 
losif lacob și alții. Sînt oa
meni tineri, dar cu o bo
gată experiență în muncă.

— Hunedorenii — spu
ne tehnicianul Nicolae 
Pilii, lucrează foarte bine. 
Obțin la furnale indici 
înalți. Dar nici noi nu, ba
tem pasul pe loc. Zilele 
acestea, cantitatea de fon
tă dată peste plan de la 
începutul anului a depășit 
5 000 de. tone. Este un im
portant succes obținut în 
înfîmpinarea zilei de 23 
August. Indicii de utiliza
re sînt mai mari față de 
prevederi cu 0,68 tone de 
fontă pe m c de volum 
util. Iar dacă ar fi să com
parăm primul an al șese- 
nalului cu ultimul, indicii 
de utilizareț’|țu înregistrat 
un salt serios.

în ciuda proporțiilor re
lativ reduse ale agregate
lor, furnaliștii din Călan 
obțin într-adevăr indica
tori înalți. întrecerea din
tre ei și hunedoreni, că
reia comitetul regional da 
partid i-a imprimat un pu
ternic caracter de consul
tare reciprocă, de .'perma
nent schimb de experien
ță, se soldează" întotdeau
na cu cîșfiq’ de ambele 
părți. Cei de la Călan au 
împrumutat de la hunedo
reni măiestria în dozarea 
precisă a șarjelor și au 
preluat idei valoroase de 
modernizare a aqregafe- 
lor. Cînd s-a pornit la Hu
nedoara acțiunea pentru 
economisirea cocsului, la 
Călan se obținuseră bune 
rezultate în acest dome
niu.

Bateriile de carbofluidi- 
zare — altă secție legată 
nemijlocit de Hunedoara. 
Aici, huila din Valea Jiu
lui se transformă în semi
cocs, materie primă de 
bază pentru bateriile de 
cocsificare. Ce obiective 
are aici întrecerea ? Răs
pund șeful de echipă Ni
colae Filip și inginerul 
Adrian Stoicoiu :

— Se cere de Ia noi 
precizie matematică în li
vrarea semicocsului. 
calitate se prevăd 
cente de cenușă și 
d/tate cit mai mici și 
siante. Cuptoarele noastre 
au un regim termic bine 
reglat, funcționează inten
siv. Dovada : productivi
tatea agregatelor este 
astăzi mai mare cu 66 la 
sută față de acum cinci 
ani. Pe această bază am 

Uzat în plus 2 530 tona 
semicocs.

Ion Lucolu $1 La
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Citim șl recitim Constituția — și 
căutăm, fără a le găsi, cuvinte care 
să ne rostească la fel de bine, la 
fel de simplu și de hotărît, de so
bru și de grăitor, de firesc și de 
minunat, bucuria și mîndria de a 
fi ajuns aici, de a fi ceea ce sîn- 
tem...

România este republică socia
listă.

Forța politică conducătoare a în
tregii societăți este Partidul Comu
nist Român.

Deținător suveran al puterii este 
poporul.

Cîtă cale, și lungă și anevoioasă, 
au străbătut țara, partidul și po
porul, cît le-am purtat în suflete 
și-n minte pînă le-am putut înscrie, 
cu slove de aur, cuvintele acestea, 
nu numai în cartea de temelie a

noi cartiere de locuințe și numeroase blocuri cu o 
apartamentelor construite din fondurile

mult declt 1n perioada precedentă de șase ani. 

Directivele Congresului al IX-lea al partidului prevăd pentru perioada 1966 - 1970

construi de regulă In mari ansambluri 
înzestrate cu dotările tehnico ■ edilitare, social - culturale și de deservire necesare. 
rul Balta Albă din Capitală.

Oriunde Iți întorci privirile In orașele țării, întîlnești astăzi 
arhitectură modernă, care le-au schimbat înfățișarea. Numărul total al 

șesenalului va ajunge la 270 000, adică de peste 2,6 ori mai

statului a circa 300 000 apartamente. Noile locuințe se vor

IN ACTUALITATE : PREGĂTIREA
PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

7

Zilele acestea, în toate regiunile țării au loc ședințe de lucru ale 
birourilor comitetelor regionale de partid, în cadrul cărora se anali
zează măsurile ce trebuie luate pentru îndeplinirea cu succes a planu
lui pe anul în curs și pregătirea în cele mai bune condiții a planului pe 
anul 1966. Spre a cunoaște problemele dezbătute în ședința care a avut 
loc la Ploiești, redactorul nostru Constantin Jalbă a avut o convorbire 
cu tovarășul Ion SIRBU, secretar al comitetului regio
nal de partid.

Adunâri festive consacrate

Ce caracterizează sarcinile 
economice care revin în 1966 
întreprinderilor industriale din 
regiune și ce stă la baza rea
lizării lor ?

construirea

statului In anii

din fondurile

arhitectonice,
în fotografie : Blocuri de locuințe In cartie-

Ce semeni-culegi
în ansamblul măsurilor care 

contribuie la obținerea unor 
recolte bogate de cereale de 
toamnă un loc important are 
asigurarea de semințe valo
roase. Agricultura noastră dis
pune de asemenea semințe. 
Ele trebuie să fie păstrate co
respunzător și pregătite din 
vreme în vederea însămînțări- 
lor. Pentru a afla stadiul aces
tor lucrări, redacția ziarului 
nostru a organizat un raid-an- 
chetă în regiunile Cluj, Ploiești, 
Banat și Iași.

gricole consiliile de conducere, in
ginerii agronomi n-au luat măsu
rile necesare pentru grăbirea aces
tor lucrări.

în raionul Iași, acțiunea de con
diționare a griului de sămînță se 
desfășoară anevoios, iar în unele 
unități, ca cele din Schitu Duca, 
Țuțora, Covasna și altele, această 
lucrare nici n-a început.

(Continuare în pag. a V-a)

patriei, ci și în Incandescentele file 
ale Istoriei 1 Ele vin de departe, de 
pe cînd oameni mărunți și necăjiți 
nici nu le-ar fi cuprins pe deplin 
înțelesul — dar sîmburele lor de 
foc ardea, încălzind inimile, lumi- 
nînd cugetul, strunind brațul șl 
îmboldind visul, de-a lungul veacu
rilor, de-a largul țării, de-a-naltul 
cerului nostru... Au venit apoi vre
murile cînd vorbele erau măsluite, 
cînd aurul era calp și preschimbat 
în bani mărunți, cînd i se spunea, 
în derîdere, poporului că e „su
veran" și i se încuviințau „drep
turi", date cu o mină și răpite cu 
amîndouă.

Și-apoi a venit clasa muncitoa
re, lamura poporului, și partidul, 
lamura clasei, au scuturat și-au 
strecurat prin sită deasă, cu puter
nice și neiertătoare mîini, și vor
bele și faptele înșelătoare ale stă- 
pînilor înstrăinați (și ale străinilor 
înstăpîniți I). Și au prins lucrurile 
să se lămurească. Am luptat pen
tru noi — și am făcut revoluția, 
am construit și desăvîrșim 
struoția socialismului. Ne 
dreptăm, luptînd și muncind, 
tre orînduirea comunistă, încunu
nare a urcușului, stăruitor, încrîn- 
cenat pe-alocuri, dar neabătut. 
Pentru aceasta Republica Socia
listă România, condusă de Parti
dul Comunist Român, își crește oa
menii — oameni înaintați, conști- 
enți și demni de drepturile și în
datoririle lor. Așa cum stă scris — 
lămurit — în Constituție. Și așa 
cum o știu, din ce în ce mai lămu
ri*, prietenii noștri — și avem 
mulți, pretutindeni.

*
, Da, acesta e firul roșu pe care 

s% înșiruie salba de mărgăritare a 
drepturilor noastre : grija pentru 
omul muncii, pentru fericirea lui, 
pentru posibilitatea de dezvoltare 
și de afirmare multilaterală a per
sonalității sale. (Anume aleg măr
găritarul, dintre juvaeruri și podoa
be, pentru că prețul lui nu stă în 
străluciri și scăpărări, ci în neteda, 
limpedea lui rotunjime). „Litera" le
gii nu oglindește numai „spiritul 
ei", ci reflectă fundamentarea ma
terială a fiecărui drept — și al tu
turor laolaltă — chezășia realită
ții lor, putința reală, tangibilă, ne
mijlocită, a exercitării lor. Nici o 
abstracție declarativă ; viața de zi 
de zi freamătă, din rind în rînd. Și 
dacă e stăpînit clocotul și vorbe- 
le-s măsurate, răzbește de pretu
tindeni încrederea în viață, în oa
meni, în viitorul pe care știu să 
și-l făurească. înțelepciune șl op
timism, îndrăzneală și cumpăt, ex
periență și entuziasm, sînt îngemă
nate de bătrînul și veșnic tînărul 
ctitor, poporul, la temelia noii lui 
așezări. Harnic și chibzuit cum îl 
știm, gospodar vrednic și om de 
omenie, grijuliu cu avutul lui, mîn- 
dru de ce a zidit și încrezător în 
soarta pe care și-a luat-o și o poar
tă în mîinile sale, unchiașul veșnic 
tînăr cată mulțumit în jur, si bucu
ros de oaspeți — îi îmbie să-i vadă 
casa cea nouă, curată ca oglinda, 
în chenarele ei încape și se răs- 
frînge țara întreagă și în adîncul 
apelor ei poți vedea, — pînă hăt, 
departe, — (ara în care vor trăi 
copiii, stăpînii ei de mîine.

♦

con- 
în- 
că-

Păstrarea, condiționarea Aveți salutări
celei de-a XXI-a aniversări
a eliberării patriei

uzineîn numeroase fabrici și 
din țară au avut loc miercuri a- 
dunări festive consacrate celei 
de-a XXI-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist La adunarea constructorilor de 
mașini de la uzinele „23 August“ 
din Capitală a luat cuvîntul Gh. 
Șerban, secretar al Comitetului 
raional 2.3 August al P.C.R. Făcînd 
bilanțul dezvoltării țării noastre in 
anii puterii populare, vorbitorul a 
subliniat aportul deosebit adus de 
colectivul uzinelor la înzestrarea 
ramurilor economiei naționale cu 
mașini și utilaje moderne.

O adunare asemănătoare s-a ți
nut la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București. în cuvîntul 
său. Ion Turcu. membru supleant 
al C.C. al P.C.R., a reliefat succe
sele însemnate în producție cu 
care colectivul acestei întreprinderi 
întîmpină marea sărbătoare. Pla
nul producției globale pe primele 
7 luni ale anului a fost depășit cu 
855 000 lei, productivitatea muncii 
a crescut cu 1,9 la sută.

ȘiSute de muncitori, tehnicieni 
ingineri au participat și la adună
rile festive de la uzina „Electro
magnetica“ și de la fabrica „Table
ta“ din Capitală.

în sala uzinelor „1 Mai“ din Plo
iești s-au adunat peste 2 000 de 
constructori de utilaj petrolier. 
Vorbind despre semnificația zilei 
de 23 August, tovarășul Gh. Mi- 
litaru, secretar al Comitetului oră
șenesc Ploiești al P.C.R., a scos .în 
evidență cîteva din realizările cu 
care colectivul uzinei 
măreața sărbătoare: 
simțitoare a planului la producția 
globală și marfă; obținerea de 
economii suplimentare în valoare 
de peste 1 200 000 lei.

Adunări festive au mai avut loc 
la rafinăriile Brazi și Teleajen din 
regiunea Ploiești, întreprinderea 
de echipament metalic, fabrica de 
blănuri „1 Mai“ din regiunea Cri- 
șana, precum și în numeroase alte 
unități industriale și instituții din 
Capitală și din țară.

(Agerpres)

întîmpină 
depășirea

Ca și în anii precedenți, regiu
nea Ploiești va cunoaște în pe
rioada 1966—1970 o dezvoltare as
cendentă. încă din primul an al 
viitorului cincinal, industriei regiu
nii îi revin sarcini importante. Ele 
sînt mobilizatoare, realiste, pe de
plin realizabile. Afirmăm aceasta 
bizuindu-ne pe experiența acumu
lată de colectivele întreprinderi
lor, pe posibilitățile și rezervele 
care vor fi și mai larg puse în 
valoare.

Potrivit cifrelor de plan, cele 
mai importante creșteri se vor ob
ține în anul 1966 în ramurile cu 
pondere mare în regiune: construc
ții de mașini, petrol-chimie, in
dustrie ușoară, alimentară etc. Spo
ruri însemnate sînt prevăzute la 
producția instalațiilor de foraj de 
mare adîncime, maselor plastice, 
în extracția lignitului.

Realizarea pianului pe anul în 
curs Ia toți indicatorii constituie o 
condiție esențială pentru înfăptui
rea prevederilor planului pc 1966. 
Vorbind la figurat, succesele de azi 
constituie startul pentru producția 
anului viitor. In această privință, 
bilanțul primelor șapte luni ale a- 
nului este bogat.

și schimbul de semințe
Pentru ca sămînța produsă să-și 

păstreze însușirile prezintă o în
semnătate mare felul cum este 
depozitată și condiționată. Consta
tările făcute cu prilejul raidului 
arată că, în multe locuri, se res
pectă această cerință. Cooperati
vele agricole din raionul Turda au 
identificat în lanuri griul pentru 
sămînță. Aceste tarlale au fost re
coltate separat, semințele depozi- 
tîndu-se în magazii speciale. La 
Soporu de Cîmpie, Luncani și în 
alte părți se lucrează acum intens 
la condiționatul seminței.

în raionul Buzău — ne 
ing. GEORGE NICOLESCU, 
ședințele consiliului agricol
nai — s-au luat măsuri pentru ca a- 
tît semințele provenite din cultu
rile recunoscute de pe loturile se- 
mincere ale cooperativelor agrico
le, cît și acelea din fondul de 
schimb de la bazele de recepție 
să fie condiționate în cel mai scurt 
timp. S-a pus în stare de funcțio
nare întregul utilaj de condiționat.

Dar, cu toate că timpul este des
tul de înaintat, in unele unități a-

arată 
pre- 
raio-

(Continuare în pag. a V-a)

din Italia
de Nicufă TÀNASE

Vedi Napoli 
e poi ...vivi

ceasuri.

măOpelul în care 
găsesc e al dracului de 
lacom. Mănîncă într-o 
oră 140—150 de kilo
metri din autostrada 
care duce spre Napoli 
în schimb e răcoare 
pentru că e dis-de-di- 
mineață. Am intrat pe 
autostradă acum o ju
mătate de oră. Sint un 
om umblat. Am fost și 
la Giurgiu. Astfel de 
autostradă 
văzut. Mi 
e ultimul 
modei în
are și nume frumos. 
Drumul soarelui. Mai 
avem pînă la Napoli

n-am mai 
s-a spus că 
strigăt al 

materie. Și

circa două
Niște indicatoare ne a- 
trag atenția că la cîți- 
va kilometri ne va în
tâmpina un bar.

Am oprit. în cinci 
minute am băut un 
ceai fierbinte, am 
cumpărat biscuiți, a- 
mintiri și am făcut și 
cîteva poze. Și nu e- 
ram singurii clienți. 
Mai erau ; 
dreapta vreo 
to turisme.

Am pornit
Cît mai e

Napoli ? Zece kilome
tri ! „Vedi Napoli e 
poi muori". Văd Napoli 
de aici de la zece kilo
metri ! N-ar fi păcat 
să mor ? Sînt tînăr. 
Așa că-l rog pe șofer

trase pe 
zece au-

din nou. 
pînă la

să meargă mai pru
dent.

Am intrat în Napoli, 
dragi tovarăși. Orașul 
clocotește. Nu știi în
cotro să-ți îndrepți 
privirile. Tu care ai 
intrat în acest oraș, 
fierbi, nu-ți găsești lo
cul. Fierbi ca într-un 
cuptor Martin. N-am 
intrat niciodată în
tr-un cuptor de topit 
oțelul, dar permi- 
teți-mi să fac și eu 
o comparație. Sînt 
sigur că Napoli văzut 
de sus, dintr-un avion, 
pare un caleidoscop cu 
mii de culori de 
nu te mai saturi 
vindu-l.

( Continuare 
în pag. a V-a)

care 
pri-

In Editura politică a apă-- r. 
rut volumul CONGRESUL '/ 
AL IX-LEA AL PARTIDU- f 
LUI COMUNIST ROMÂN. 
Volumul cuprinde lucrările f 
ș» materialele Congresului : ț

Raportul Comitetului Cen- y 
trai al Partidului Comunist 
Român cu privire la activi- ț 
tatea partidului în perioada 
dintre Congresul al VIII- " 
lea și Congresul al IX-lea al
P.C.R., prezentat de tovară- 4 
șui NICOLAE CEAUȘESCU. | 
Raportul Comisiei Centrale -j 
de Revizie, prezentat de g 
tovarășul CONSTANTIN 4 
PÎRVULESCU, Raportul a- > 
supra Directivelor Congre
sului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român privind 
Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe perioa
da 1966—1970, prezentat de 
tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, Raportul asupra 
Directivelor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român privind Planul 
de 10 ani pentru dezvolta
rea energeticii, prezentat de 
tovarășul CHIVU STOICA, 
Raportul cu privire la pro
iectul Statutului Partidului 
Comunist Român, prezentat 
de tovarășul GHEORGHE 
APOSTOL; cuvîntările dele- 
gaților la Congres, cuvîntul 
de salut al reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești și ai altor parti
de democratice care au 
participat la lucrările Con
gresului, precum și mesajele 
de salut sosite pe adresa 
Congresului din partea unor 
partide comuniste și a unor 
partide democratice. Cuvîn- 
tarea de încheiere a Con
gresului, rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R.

în volum sînt cuprinse : 
Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966— 
1970, Directivele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. cu 
privire la valorificarea sur
selor energetice și electrifi
carea țării în perioada 
1966—1975, Statutul Parti
dului Comunist Român, Re
zoluția Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist 
Român. De asemenea, în vo
lum se publică moțiunea de 
solidaritate cu lupta po
porului vietnamez.

Volumul redă componen
ta Comitetului Central al 
P.C.R. și a Comisiei Centra
le de Revizie, alese de Con
gres, componența organelor 
executive ale C.C. al P.C.R. : 
Secretarul general, Comite
tul Executiv, Prezidiul Per
manent și Secretariatul, a- 
lese în prima ședință plena
ră a Comitetului Central.
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In ziarul de azi
■ Aspecte ale graficii 

noastre contemporane
(pag. a Il-a)

■ Anticipări 
despre profilul 
liceelor industriale

(pag. a II-a)

H Calculul și urmărirea 
productivității 
muncii in

■ Răsfoind 
străină

construcții
(pag. a IV-a)

presa
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Tn expoziția anuală de 
grafică impresiona, in pri
mul rind, bogăția ți varie
tatea lucrărilor. Străbă- 
tind sălile, descopereai 
viziuni, limbaje și teh
nici felurite : de la tran
scrierea directă a rea
lității obiective la inter
pretarea cea mai per
sonală și mai îndrăznea
ță, de la un limbaj tradi
țional, la altele care au 
integrat, cu luciditate și 
pondere, elemente speci
fice gramaticilor plastice 
moderne, de la desenul in 
peniță la monotip, de la 
gravura în lemn la pro
cedeele mixte de gravare 
cele mai noi etc.

Fără a tăgădui existen
ta și în trecut a unor per
sonalități creatoare bine 
conturate, care au asigu
rat succesele graficii ro
mânești contemporane, 
credem că astăzi desenul 
a devenit mai mult ca orl- 
cînd, la cei mai de seama 
graficieni români din toa
te generațiile, un limbaj 
amplu, suplu și complex 
nuanțat. Se realizează 
astfel, tot mai mult, „con
tinua înnoire șl perfec
ționare creatoare a mij
loacelor de exprimare 
artistică', despre care 
vorbea Raportul Comi
tetului Central prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

Imboldul 
realităților noastre

Dar acest proces de 
perfecționare a mijloace
lor de expresie, de spori
re a elocvenței desenului 
nu ar fi avut loc dacă ar
tiștii nu ar fi gîndif mai 
mult și mai adine atlt 
asupra temelor propuse 
de viață și de cultură, 
cît și asupra proble
melor exprimării adec
vate. E tot mai rară 
înregistrarea plată, reali
tățile noastre de azi soli- 
citînd tot mai viu imagi
nația artiștilor. Imaginăm 
mai mult și mai avîntat, 
folosim mai eficient me
tafora, prescurtarea, alu
zia. simbolul etc. Pe scurt, 
reușim tot mai des să 
transformăm desenul în- 
tr-un instrument prețios, 
adecvat unei înfățișări su
ple a realului, plină de 
neprevăzut și de finețe.

„Avem o țară frumoasă 
și bogată, un popor har
nic și cutezător'... — spune 
cu mîndrie Raportul Co
mitetului Central la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului. Din aceste 
ample și tumultuoase rea
lități se inspiră nu 
o dată și lucrările re
cente ale graficienilor 
noștri. Numeroase ci
cluri stau sub semnul 
„Tinereții* șl al „Pri
măverii', încercînd să 
figureze astfel Înflorirea 
pe oare vremea noastră a 
adus-o poporului român. 
„Socialism și electrifica
re', cum se numește una 
din planșele cele mai e- 
nergice din expoziție, i- 
magini ale efortului nostru 
industrial și constructiv, 
ale muncii noastre însu
flețite, duse în marile u- 
zine socialiste, pe cîmpii- 
le rodnice ale Bărăganu
lui, pe colinele unde se 
forează petrolul și în atî- 
tea alte medii de via
ță și de creație, por
trete de țărani, cum sint 
aceia din Drăguș, dese
nați de Traian Brădean, 
scene de industrie, fremă
tătoare de elan, ca în no
tațiile Marianei Petrașcu, 
peisaje citadine și din 
porturi, luminate de silue
ta modernă a unui far ca 
acela de la Constanța, ar
hitecturi îndrăznețe, apoi 
imagini de odihnă și de 
petreceri tradițional popu
lare sau, în fine, chipuri 
suave de copii, ca în cu
tare desen de N. Hilohi,— 
iată ambianța tematică 
pe care o conturează ma
joritatea lucrărilor.

Vitalitate și lirism
La cei mai de seamă 

expozanți credem că se 
remarcă dorința de a 
conferi imaginii o vita
litate plenară, de a spori 
forța ei de sesizare a 
realităților. Spre a da 
un singur exemplu, Maria
na Petrașcu a reușit — în 
ciclul în care a redat 
măști populare și jocuri 
populare cu măști — să 
capteze acea împletire de 
ceremonial grav, de ener
gie explozivă, de tragic și 
de umor care caracteri
zează măștile și dansurile 
cu măști. Un ascuțit simț 
al specificului românesc, 
evident în ritmurile liniare 
și cromatice care su
gerează acel „staccato" 
propriu acestor dansuri, 
face oa imaginea să emi
tă un sunet propriu, o notă 
de autentică originalitate. 
Graficiană multilaterală, 
unind observația cu ima
ginația, plină de vervă, 
Valentina Bardu, de a- 
semenea. aduce în lu
crările sale în tuș și tem
pera o imoresie de viață 
debordantă.

în efortul de sporire a 
indicelui expresiv al ima
ginii, unii artiști se preo
cupă tot mal mult de fi
gurarea spațiului, Astfel, 

Marcel Chirnoagâ suge
rează, în gravurile sale în 
metal, un spațiu vast în 
care corpurile și mișcări
le se înscriu armonios și 
evocator.

Raporturile dintre negru 
șl alb sau dintre culori 
ating și ele, în cele mai 
bune lucrări din expoziție, 
o vitalitate deosebit de 
eficientă pe planul emo
ției estetice. Vincențiu 
Grigorescu, unul dintre 
cei mai inventivi grafi
cieni ai noștri, aduce în 
lucrările lui dovada unui 
simț deosebit al construc
ției formelor din mase de 
negru, slujind, în peisaje, 
la reliefarea unei măreții 
geologice, la afirmarea 
unui sentiment major al 
existenței. în alt fel, mer- 
gînd de la transcrierea 
directă la interpretare, 
guașele pline de nerv 
ale Sandei Niț»iscu iscă 
din culoare un lirism mo
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dulat, pregnant învăluitor. 
Corneliu Petrescu expri
mă, printr-un ritm marcat 
al formelor colorate și 
printr-o cromatică de rea
lă acuitate, impresia de 
viață stenică pe care o 
degajă un peisaj indus
trial.

Izvoare proaspete 
de inspirație

Astfel, necontenit, pei
sajul se încheagă sub 
semnul elogierii vieții și, 
de multe ori, al măreției. 
O meditație asupra lumii 
contemporane, o evi
dentă finalitate etică 
investesc imaginile, de
termină viziunea și mij
loacele expresive. A- 
ceastă reflecție mereu 
mal adîncâ asupra lumii 
și a vieții se citește și în 
faptul că natură și om 
sînt gîndite tot mai des în 
conexiunea lor reală.

De asemenea, după pă
rerea noastră expoziția 
mărturisea că tot mai 
mulți artiști înțeleg să e- 
vite mimarea unor modele 
străine. Impresia de de
calc" nu se mai întîlneș- 
te decit în foarte puține 
lucrări. Dimpotrivă, tot 
mai multe se apleacă a- 
supra unor tradiții ale 
plasticii românești — cres
tături în lemn, icoane pe 
sticlă, gravură țărăneas
că din Hășdate, pictură 
de manuscris, gravură 
românească feudală — 
pe care le prelucrează, 
trecîndu-le printr-un filtru 
modern. Dar și de data 
aceasta nu ne aflăm în 
fața unor imitații servile 
și plate. Filonul des
pre care vorbeam se ci
tește în lucrările Tui Vasi
le Baboie (care a ajuns 
la o stăpînire admirabilă 
a tehnicii dificile în en
caustic), Virginie! Baroiu- 
Baz și în cele ale unor 
artiști tineri, pregnant di
ferențiali între el, ca Emi
lia Boboia, FI. Ciubotaru 
și Valentin Popa, tînăr ar
tist autodidact, aare, ou 
un talent fermecător, rezu
mă în panoul său de ilus
trații universul operelor 
lui Creangă. în expozițiile 
anterioare se întîlneau 
lucrări în care imitarea 
viziținii infantile sau a 
artei naivilor reducea 
densitatea emoțională și 
mai ales semnificativă a 
imaginii. Asemenea lu
crări au dispărut din ul
tima expoziție. Astfel 
Viorel Mărgineanu optea
ză pentru o viziune doar 
aparent naivă și aduce în 
„Capre la Cornu", „Li
vezi", „Ftșiile pădurii* o 
descriere a naturii care 
amintește de cîntecui 
popular, directă, sintetică, 
si proaspătă ca și acesta. 
La fel Vintilâ Făcăianu 
aduce, Sub o aparență 
naivă, dovada unei ima
ginații decorative de a- 
leasă ținută.

Investigarea realității 
contemporane apare am
plă și entuziastă în lucră
rile expuse. Am remarca 
totuși că, în cadrul gra
ficii de șevalet, portretul 
este încă insuficient re
prezentat Or, munca în 
acest domeniu garantea
ză o rodnicie autentică, 
indiferent de genul pe 
care l-ar ataca, după a- 
ceea, artistul : compoziție, 

ilustrație de carte, carica
tură, afiș etc. Un Traian 
Brâdean, în suita de por
trete din Drăguș, confir
mă înzestrarea sa de de
senator și portretist. A- 
ceeași expresivitate direc
tă, caldă și înzestrare 
pentru desen și portret se 
desprinde și din desenele 
lui C. Baclu.

Expoziția s-a bucurat de 
participarea unor artiști 
încercați ca V. Dobrian, 
V. Kazar, Gh. Ivancenco, 
Gy Szabo Bela, Iosif Bene 
etc. Ea a adus, de aseme
nea, dovada talentului, en
tuziasmului și seriozității 
unui mare număr de tineri.

Elocvența 
desenului

O seamă de artiști re- 
prezentați în expoziție

practică un desen despu
iat de orice adaos, de ori
ce artificiu. Printre aceștia 
trebuie să trecem, în pri
mul rînd, pe Florica Jebe- 
leanu-Cordescu, a cărei 
dispariție constituie o pier
dere dureroasă pentru 
grafica noastră. Linia sin
gură, fără anecdotică, 
fără amănunte, iscă forme 
de o puritate admirabilă, 
creînd spațiul, lumina șl 
volumul și sugerînd o 
senzualitate plină de poe
zie, în ultimul ei ciclu de 
desene. Elocvența unei 
grafici care respinge e- 
fectele facile o întîlnim ou 
strălucire la Octav Grigo
rescu care, într-o altă fac
tură, este stăpînit de a- 
ceeași voință a actuali
zării posibilităților expre
sive ale liniei Simple și 
pure Prin linie și numai 
prin linie el trece de la 
sarcasm la lirismul tandru, 
de la grotesc la farmecul 
tinereții cuceritoare, într-o 
suită de desene care 
juxtapun, încrucișează, 
suprapun o puzderie de 
portrete, toate mărturii 
ale unei deosebite memo
rii a realului. Și pe 
Benedict Gănescu, pe care 
îl caracterizează o cu 
totul altă factură, îl în
suflețește dorința de a 
reda desenului nud, fără 
adițiuni, drepturile sale 
suverane. în desenele lui 
satirice, Gănescu stre
coară sub sarcasm o undă 
de fantastic și absurdul 
personajelor sale echiva
lează cu condamnarea lor 
pe plan etic.

Sinteză 
și imaginație

Efortul de a se exprima 
cît mai sintetic și, totoda
tă, cît mai sesizant se ci
tește, credem, în lucrările 
artiștilor noștri din toate 
generațiile. Acest efort de 
decantare îl recunoaș
tem, de pildă, în gravuri
le expuse de Ethel Băiaș- 
Lucaci. Există aici o 
luptă pentru exprimarea 
cît mai nudă și mai pre
cisă a senzației, dar și o 
primejdie de uscăciune și 
manierism. Un anume ce- 
rebtalism pretențios și ne
convingător se poate sem
nala și în lucrări ca ace
lea semnate de Ileana 
Bratu.

Tendința spre sintetiza
re apare și în lucrările 
altor artiști, bine diferen
țiali între ei, ca Mariana 
Popa, I. Matyas, I. Olariu, 
Theodora Stendl-Moises- 
cu. Generalizarea duce 
Ia accentuarea celor mai 
reprezentative elemente 
ale realității și transfor
marea lor In simboluri, 
capabile să elogieze 
frumusețea, măreția vre
mii pe care o trăim. Sim
țul măsurii, discreția, pu
doarea sentimentelor — 
trăsături atît de proprii 
poporului nostru și artei 
lui, fac ca elogiul să nu 
alunece în grandilocven
ță, în retorism.

Lipsite de această mă
sură a gustului, dar de JJ 
un straniu care e auten- u 
tic, desenele Iui Tiberiu 8 
Nicorescu recurg la fan- ■ 

tastic ca la un revelator 
al absurdului. Proliferarea 
monstruosului pe care îl 
zămislește somnul rațiunii, 
coșmarul atroce al fascis
mului, al militarismului 
formează unele din teme
le acestor compoziții, ha
lucinante, chiar dacă a- 
dtesa lor rămîne vagă. 
Mai difuz, fantasticul în
văluie și xilogravurile lui 
Ion State.

Imaginația, exprimarea 
metaforică, aluzivă, sim
bolică nu este însă total 
lipsită de riscuri. Rodnicia 
ei nu poate fi asigurată 
decît de păstrarea legă
turii cu concretul contem
poran, cu solul realităților 
noastre. Lăudînd creșterea 
indicelui imaginativ, nu 
putem să nu subliniem 
necesitatea de a alia, ca 
șî pînâ acum, îndrăznea
la cu înțelepciunea, me
tafora, aluzia, simbolul cu 
numirea directă a realită
ții. Iată, de pildă, experi
mente îndrăznețe ca ace
lea ale lui Cik Damadian, 
zare operează într-un fel 
de abstracționism cu vagi 
sugestii de figurativ. Linia 
e frumoasă, vădind de
senatorul, laviul se înte
meiază pe o valorație nu
anțată ; dar densitatea 
semnificativă a imaginii 
ni s-a părut, fatal, redusă.

Ilustrația de carte, 
afișul, caricatura

Ilustrația de carte a fost 
destul de abundent repre
zentată în expoziție. Geta 
Brătescu Izbutește în 5 li
tografii pe marginea pie
sei „Mutter Courage" o 
împletire de sarcasm și de 
patetic care e în spiritul Iul 
Brecht. Desenul, deosebit 
de concis, izbutește să e- 
voce ambiguitățile și con
tradicțiile personajelor, cu 
o spontaneitate și o flui
ditate care îl salvează de 
expresionism. Ilustrațiile 
realizate de Val Muntea- 
nu pentru „Dafnis și 
Chloe' aduc un suflu ar
cadian, dar, mai bun de
senator decît colorist, ar
tistul n-a fost prea fericit 
inspirat în alegerea unor 
armonii cam dulcege.

Jules Perahim aduce în
tr-un ciclu de ilustrații 
pentru „Ion' confirmarea 
capacității sale de a su
gera o atmosferă de în
cordare dramatică. Dar, 
cel puțin în aceste plan
șe, Perahim evită un por
tret frontal al eroului, care 
rămîne indicat mai mult 
oa siluetă. Ion e așa
dar o apariție, nu o 
prezență. Evitînd apoi 
amănuntele care rezu
mă ambianța dramei, ar
tistul nu reușește, cred, 
sâ capteze timbrul afectiv 
specific locurilor dramei. 
In imagini întîlnim atît a-

Stabilind jaloanele mer
sului nostru înainte pe ca
lea desăvirșirii orînduirii 
socialiste, documentele 
Congresului al IX-lea al 
partidului au fundamentat, 
totodată, cu claritate pers
pectivele dezvoltării învă- 
țămîntului de toate grade
le. Grija continuă manifes
tată de partidul și statul 
nostru pentru formarea ca
drelor necesare economiei 
și culturii socialiste în plin 
avînt constituie o dovadă 
din cele mai grăitoare a 
spiritului profund științific 
in care sint elaborate pla
nurile de viitor în toate 
domeniile de activitate. O 
importantă expresie a a- 
cestei preocupări o consti
tuie și sarcinile din Rapor
tul Comitetului Central, 
prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, cu privi
re la extinderea învăță- 
mîntulul mediu în viitorii 
ani ai cincinalului prin în
ființarea liceelor de specia
litate ca noi forme de pre
gătire pentru producție și 
viață a tinerilor.

înființarea unor licee 
industriale —

ca să ne referim la spe
cialitatea noastră — o gă
sim foarte nimerită, întru- 
cît aceasta

corespunde stadiului 
actual și perspectivelor 
dezvoltării economiei 
noastre naționale.

După cum s-a stabilit prin 
Directivele Congresului al 
IX-lea, în centrul politicii 
partidului nostru rămîne și 
în viitor industrializarea 
țării, dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, în 
special a industriei con
structoare de mașini. Com
plexitatea acestui proces 
necesită valorificarea con
tinuă și rapidă a celor mai 
noi cuceriri științifice, in
troducerea pe scară largă 
a progresului tehnic în 
toate domeniile activității 
economice. Realizarea unor 
asemenea cerințe majore 
presupune formarea de ca
dre cu o pregătire adec
vată, capabile să conducă 
cu pricepere procesele de 
producție și să fie factori 
activi in perfectionarea a- 
ceslora. Tocmai de aceea e 
nevoie ca încă de pe băn
cile școlii tinerii să-și în
sușească un volum apre- 

păsarea, cît și tensiunea, 
dar nu în tincturarea dată 
de romancier în cartea lui. 

îmbucurător s-a prezen
tat afișul, care o vreme 
bătuse pasul pe loc. In ex
poziție erau ilustrate cele 
mai felurite specii ale a- 
fișului: politic, de propa
gandă turistică, cultural 
etc. Metafora plastică pe 
care se întemeiază cele 
mai reușite afișe este fi
rească, limpede, deloc si
lită, deloc absconsă. Stilul 
are vădită putere de șoc, 
de captare a atenției. Se 
remarcă lucrările expuse 
de Dan Alexandru Iones- 
cu, Iosif Molnar, I. Oro- 
veanu și VI. Setran etc.

Dacă afișul cunoaște 
un anume avînt, carica
tura, în schimb, stagnea
ză. Puține genuri. Și mai 
puține idei. Secția de 
grafică a Uniunii artiști
lor plastici s-ar cuveni să 
analizeze, împreună cu 
secția de critică, situația 
și să acționeze pentru a- 
ducerea unor forțe noi în 
cîmpul caricaturii. Ar tre
bui concentrată atenția 
spre portretul caricatu
ral, după mine cheia 
de boltă a probleme
lor tuturor speciilor de 
desen satiric și caricatu
ră (acum reprezentat cu 
valoroasă consecvență 
doar de Silvan și de 
Neagu Rădulescu). Inge
nios în poante și în linie, 
Nicolae Claudiu stăpîneș- 
te mereu mai bine un de
sen plin de nerv ; amu
zant prin ceea ce spune, 
dar indiferent la felul în 
care o spune plastic, Nell 
Cobar. Nădăjduim că și 
acest important sector al 
graficii românești își va 
reveni, ca și afișul.

Ultima expoziție anua
lă de grafică a înscris noi 
achiziții artistice neîndo
ielnice. Cîștigurile obți
nute în ceea ce privește 
suplețea expresiei, diver
sitatea ei nu pot fi însă 
confundate cu simpla cu
riozitate tehnică, cu spiri
tul de experimentare gra
tuită, irelevantă, de care 
dau dovadă unele lucrări 
din expoziție. O continuă 
și indestructibilă sudură 
cu viața patriei și po
porului nostru va spori 
puterea de cuprindere a 
graficii noastre, capacita
tea ei de a reflecta opti
mismul și vigoarea con
strucției socialiste. Cum 
arată limpede Raportul 
Comitetului Central la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, „esențial este 
ca fiecare artist, în stilul 
său propriu, păstrîndu-și 
individualitatea artistică, 
să manifeste o înaltă res
ponsabilitate pentru con
ținutul operei sale, să ur
mărească ca ea să-și gă
sească drum larg spre 
mintea și inima poporu
lui*.

Eugen SCHILERU

.................

PUNCTE D
-----------âș,... ....................— ..... .—

ciabil de cunoștințe tehnice 
fundamentale, să capete o 
astfel de pregătire incit, 
după ^absolvire, să poată 
face $ță cu succes sarci
nilor de producție Cé le 
revin.

Liceele industriale, 
avind profilul adecvat 
acestor principii și îm- 
binind predarea culturii 
generale cu elementele 
de specialitate refe
ritoare la însușirea 
unei anumite profe
siuni, constituie, după 
părerea noastră, cea 
mai bună formă de in
struire a viitoarelor ca
dre cu pregătire medie 
de specialitate.

ANTICIPĂRI DESPRE PROFILUL
LICEELOR INDUSTRIALE

Fără îndoială că, pentru 
realizarea integrală a aces
tui deziderat, va trebui gă
sit un raport cit mâi just 
între pregătirea de cultură 
generală și cea de specia
litate, menite să se com
pleteze și să contribuie în 
aceeași măsură la formarea 
unor cadre cît mai bine In
struite.

în rezolvarea acestei 
probleme un ajutor prețios 
ni-1 va putea oferi studie
rea modului de organizare 
și funcționare a unor in
stituții cil profil similar 
din trecut, cu atit mai 
mult cu cit perspectiva 
clară a dezvoltării eco
nomiei nationale permite 
evitarea unor lipsuri esen
țiale ale fostului învăță- 
mînt mediu tehnic cum ar 
fi : o profilare în necon- 
cordanță cu nevoile reale 
de cadre și mai ales cu 
menirea acestora, o imbi
nare insuficientă a cunoș
tințelor teoretice cu tn-

Aport Muhtar ! — cinemascop: Patria (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea — cinemascop) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21. ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : București (completare Melodiile străzii — cinema
scop) — 8,45; 11,15; 13,45; 18.15; 18,45; 21,15, Flamura (com
pletare Melodiile străzii — cinemascop) — 10; 12,30; 16; 
18,30; 21, Tomis (completare Melodiile străzii — clnema- 
SCOD) — 8,45; 11,15; 13,43; 16,15; 18,45; 21,15, rulează șl la 
grădină — ora 20, Arenele Libertății (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — ora 20, Grădina Doina (com
pletare Melodiile străzii — cinemascop) — ora 20. MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI : Republica (completare Prietenul 
meu Max) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Expoziția-— 
Piața Scinteil (completare Nuntă țărănească) — ora 20. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Festival — 8,45; 11,15; 13.45; 
16,15; 18,45; 21,15, rulează și la grădină — ora 20,13, Stadio
nul Dlnamo (completare Lucrările celui de->al IX-lea Con
gres al P.C.R.) — ora 20, Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30. CĂPITANUL DIN TENUES (ambele serii) : Lucea
fărul — 9,30; 13; 16,30; 20. Flacăra — 16; 19,30. HATARI
(ambele serii) : Carpațl (completare Totul pentru viață)
— 10; 13,15; 16,45; 20. Grădina Colentlna (completare
Șl atunci) — ora 20. UN ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : 
Capitol (completare Amintiri contemporane) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Grădina Capitol (completare Luz-.rările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.j — ora 20, e/lța 
(completare Muzeul Zambaccian) — 10; 12,15: 16; 18,15;
20.30, Modern (completare La hotarul a două lumi) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Victoria (completare Laminorul de țevi) — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,30; 21, Feroviar (completare Drumul) — 9,45; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, Grădina Progresul (completare Lami
norul de țevi) — ora 20. INTILNIRE LA ISCHIA — cine
mascop : Central (completare Spre cer — cinemascop) — 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45, Drumul Sării (completare 
Spre cer — cinemascop) —15,30; 17,45; 20. SCARAMOUCHE
— cinemascop : Lumina (completare Zîmbetul) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. CINTIND IN PLOAIE : Union
— 11; 16; 18,15; 20,30 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— ora 10. UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : Doina (comple
tare La cel mal înalt nivel) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Dacia (completare La cel mai Înalt nivel) — 9,45; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Grădina Buzeștl (completare La ce! mal 
înalt nlvelj — ora 20,15. ANACONDA : Timpuri Noi (com
pletare Goso mincinosul) — 10—21 In continuare. PENSIU
NEA BOULANKA : Gluleștl (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30, Lira (completare Casa cetate)
— 15,30; 18, rulează și la grădină — ora 20,15. ÎNCURCĂ
TURA BLESTEMATA : Cultural (completare Al III-lea 
Festival muzical Internațional „George Enencu") — 15; 
17,45; 20,30. JUNGLA TRAGICĂ : înfrățirea între popoaré
icompletare Xavery Dunikowski) — 10,30; 15,45; 18; "0,15.
’EMEIA NECUNOSCUTA : Excelsior (completare Sport 

nr. 3/1965) — 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30. DECORAȚII PEN-i 
TRU „COPIII MINUNE' : Buzeștl (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.) — 15,30; 18. SPĂR
GĂTORUL ; Crîngași (completare Pionleria nr. 4/1985) —
15,30; 18; 20,30. DOMNUL — cinemascop : Bucegi (comple
tare Construim) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, rulează și 
la grădină — ora 20, Floreasca (completare Construim) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. CUM SF. REUȘEȘTE 1N DRA
GOSTE : Munca (completare Fotbaliști, nu uitați copilă 
ria) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Cosmos (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16; 18; 20. OLIVER TWIST : Unir» 
(Completare Și atunci) — 16; 18,30, rulează și la grădina 
— ora 20. NUNTA CU PERIPEȚII : Vltan (completare 
Istoria cifrelor) — 16; 18; 20. STRIGATUL : Arta (comple
tare Surîsul) — 15,30; 18; 20,30, rulează șl la grădină — 
ora 20, Miorița (completare Surîsul) — 10; 12,30; 16; ia,30; 
21, Grădina Moșilor (completare Surîsul) — 19,45. BRĂ
ȚARA DE GRANATE — cinemascop : Popular (comple
tare Sport nr. 3/1865) — 16; 18,15; 20,30. NEAMUL ȘOIMA- 
REȘTILOR — cinemascop (ambele serii).; Moșilor (Com
pletare Șoplrle) — 15,30; 19. WINNETOU — cinemascop: 
Viitorul (completare Dincolo de codri și păduri — cine
mascop) — 15.30; 18; 20,30, Volga (completare Muzeul
Cornef Medrea) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,30. DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAT» : Colențlna (completare 
Oltenii din Oltenia) — 16; 18,15; 20,30. LOGODNICELE
VĂDUVE t Rahova (completare Gust bun... bun gust) — 
16: 18,15, rulează șl la grădină — ora 20,30. AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Progresul — 15,30; 19, Ferentari 
— 16,15; 18,30. RABY MATYAS : Cotrocen! — 16; 18,16;
20,30. FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : Pacea 
(completare Pionleria nr. 4/1865) — 11; 16; 18; 20, Grădina 
Vltan (completare Primul carnaval socialist) — ora 20,15. 
ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii) : Grădina Progresul-Parc 
— ora 20,15.

f A T E
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (Teatrul de vară 

„23 August') : Intilnlre cu Îngerul — (ora 20). Teatrul 
satlrlc-muzical „C. Tănase' (grădina Boema): Carnaval 
la Tănase — (ora 20), Sala Savoy : Veselie la 174 — (ora 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R (Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : Mușcata din fereastră — (ora 20). 
Circul de stat : Circus variété — (Oră 20).

TELEVIZIUNE
19 00 —. jurnalul televiziunii I. 19,20 — Pentru pionieri 

si școlari : Ilustrate de vacanță. 19,40 — Clubul tinereții. 
2i,oo — 10 000 de lumini (transmisie în direct de la com
binatul petrochimic Brazi). 21,20 — ,,6 4-4 4-1" = reportaj 
de la Snagov. 21,35 — Cîntă orchestra Percy Faith. 22,25 — 
jurnalul televiziunii II. în încheiere : Buletin meteo
rologic.

CINEMATOGRAFE

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele fle 20, 21 și 22 august. în 

țară : Vremea se menține călduroasă mal ales la începu
tul Intervalului. Cerul va fi schimbător, va ploua local, 
mai ales sub formă de averse. Vint slab pînă ia potrivit. 
Temperatura in general staționară. Minimele vor fl cu
prinse intre 7 șl 17 grade, Iar maximele Intre 21 și 31 gra
de. în București : Vreme călduroasă mal ales la începu
tul intervalului, cu cerul variabil. Vint slab plnă lâ 
potrivit. Temperatura In general staționară.

strutrea practică corespun
zătoare.

încercînd să anticipăm 
profilul liceelor industriale, 
im vrea să spunem că, 
după părerea noastră, 

ele ar trebui să aibă o 
durată de 5 ani, 

pentru ca un tinăr să aibă 
timpul necesar obținerii u- 
nor temeinice cunoștințe 
de cultură generală și pro
fesionale. incit după ab
solvire, aflîndu-se în po
sesia diplomei de matu
ritate și a certificatu
lui de tehnician, să poa
tă lucra în producție sau 
să-și continue studiul în 
învătămîntul superior. Cre
dem că această durată de 

școlarizare ar putea fl mai 
bine valorificată, dacă ar 
fi concepută sub următoa
rea formă : in anil I șl II, 
aproximativ 60 la sută din 
totalul orelor prevăzute in 
planul de învățămint să fie 
repartizate studiului disci
plinelor de cultură genera
lă, în anul III acest procent 
să se reducă la 50 la sută, 
iar in ultimii doi ani, circa 
60 la sută din numărul to
tal al orelor să fie afecta
te, de astă dată, studierii 
temeinice a materiilor care 
intră în profilul specialită
ții viitorului absolvent.

Indiferent dacă va fi sau 
nu aplicată această soluție, 
credem că va trebui să se 
țină seama de necesitatea 
unei corelări judicioase în
tre discipline, a unei con
tinuități firești In procesul 
de învățămint de la un an 
de studiu la altul. în acest 
sens, sîntem de părere ca 
în planul de învățămint să 
fie introduse, pe lingă lim-

a tării noastre și tfla- 
cu aplicații mal 
sau mai puțin di- 

în domeniul de spe- 
meCanica, fizi-

ba și literatura română, Is
toria patriei, noțiuni de e- 
conomie politică și socia
lism științific, matematica, 
geografia politică și econo
mică 
terii 
mult 
recte 
cialltate :
ca, chimia ș.a. Sîntem, de 
asemenea, de părere ca în 
liceele industriale să se 
predea, pe o perioadă de 
patru ani, și una sau două 
limbi străine de circulație 
universală, în așa fel îneît 
după absolvire tinerii sa 
poată consulta cu ușurință 
publicații și cărți de spe
cialitate. In rest, credem 
că ar fi nimerit să ne o- 
rientăm spre acele disci
pline care au mai multă 
contingență cu profesiunea 
tinerilor. Ne gîndim îndeo
sebi la tehnologia materia
lelor și a meseriei, rezis
tenta materialelor, electro- 

tehnica, automatizări, or
gane de mașini, organiza
rea și planificarea produc
ției întreprinderilor indus
triale etc. Avem apoi în 
vedere desenul — obiect 
de importanță fundamenta
lă în profilul liceului in
dustrial — pe cared consi
derăm necesar a fi studiat 
timp de 5 ani in următoa
rea componentă ; desen ar
tistic și geometric, desen- 
proiecții și desen tehnic 
propriu-zis.

O parte din aceste dis
cipline se predau și In 
școlile profesionale, care 
au in prezent menirea 
bine precizată de a pre
găti muncitori calificați 
pentru industria noastră 
socialistă.

Ar fi deosebit de util 
ca în elaborarea planu
rilor, a programelor de 
învățămint și a ma
nualelor destinate li
ceului industrial să fie 
valorificată experiența 

acumulată în organiza
rea și funcționarea șco
lilor profesionale cu res
pectarea cerințelor con
crete rezultate din deo
sebirea care există între 
cele două forme de pre
gătire a tinerilor.

In privința programelor 
școlare, considerăm nece
sar ca ele să fie elaborate 
de către largi colective cu- 
prinzînd metodicieni, spe
cialiști din producție, ca
dre didactice din școli cu 
profil tehnic. Ar fi bine 
ca eșalonarea și conținutul 
disciplinelor introduse în 
planul de învățămint să fie 
analizate mai temeinic de
cît pînă acum pentru a 
se elimina paralelismele și 
discontinuitatea prezente 
uneori în tratarea capito
lelor de specialitate.

După cum lesne se poa
te înțelege,

activitatea de instruire 
practică a elevilor din

liceele industriale tre
buie să constituie o la
tură de importanță ma
joră pentru pregătirea 
lor profesională.

în cazul liceului la care ne 
referim,

instruirea practică ar 
întruni condițiile efici
enței dacă timpul ce i 
se va afecta ar fi a- 
proape egal cu cel 
afectat studiului teore
tic al disciplinelor teh
nice.

Unde și cum trebuie e- 
fectuată această instruire ? 
Mai întîi credem că este 
firesc ca instruirea practi
că să fie Organizată sub 
două forme : practica in 
școală, efectuată cu elevii 
din anii I și II în cabinete 
de specialitate și ateliere, 
și practica în uzină, desfă
șurată de elevii anilor III, 
IV și V.

Referitor la practica în 
uzină propunem ca în une

le întreprinderi să se ame
najeze ateliere-șeoală in 
care elevii să execute 
lucrări din planul de pro
ducție al acestora, potri
vit cu prevederile pro
gramului de practică. Con
siderăm necesar ca instrui
rea practică a elevilor să 
intre în responsabilitatea 
atit a profesorilor titulari și 
maiștrilor cu o pregătire 
corespunzătoare, cit și a u- 
nut Inginer desemnat spe
cial din partea conducerii 
uzinei.

în ceea ce privește ca
drele didactice care vor 
preda disciplinele tehnice, 
am vrea să facem citeva 
propuneri. în primul rînd, 
socotim firesc ca

în cadrul institutelor 
politehnice să se acorde 
o atenție sporită disci
plinei de pedagogie 
pentru ca absolvenții a- 
ceslora să poată acti
va și ca profesori — 

avind cunoștințe cores
punzătoare de specialitate, 
dar și de pedagogie — 
in liceele industriale. Ar 
fi necesar să se studieze, 
de asemenea, posibilitatea 
ca aceste cadre didactice 
să întrețină legături 
mai strinse — științifice șl'3 
tehnice — cu întreprinde
rile de ramură. Cunoaș
tem din propria noastră ex
periență Cit de avantajoa
se sînt asemenea, legături 
ale unei școli Cu profil 
tehnic cu o Întreprindere 
industrială și, tocmai de a- 
ceea, sîntem de părere că 
aplicarea unui asemenea 
principiu ar fl binevenită și 
in organizarea liceelor in
dustriale ; ne gindim, de 
pildă, intre altele, la avan
tajul cadrelor didactice de 
a fi la curent cu aplicarea 
noilor descoperiri tehnice 
și științifice, la posibilita
tea elevilor de a se fami
liariza cu viața uzinei 
incă de pe băncile școlii.

Și în această privință, ca 
pretutindeni urme este vor
ba de găsirea celor mai 
bune forme de organizare 
și funcționare a școlilor de 
orice fel, consultarea lar
gă a cercurilor de specia
liști, analiza temeinică a 
propunerilot formulate, ca 
și a experienței acumulate 
plnă acum, vor constitui 
baza succeselor viitoare.

Ing. Andrei SUVEICA 
directorul Grupului școlar 
al uzinei „23 August“ 
Prof. Stoian COMȘA 
director adjunct al Gru
pului școlar al uzinei 
„Vulcan“ din București
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LEGEA FUNDAMENTALĂ
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Poporul — st à pin deplin
al fârii, al destinelor lui

O alianță
Am citit proiectul de Constitu

ție a României socialiste cu im
presia că privesc un uriaș tablou 
în care penelul talentatului nos
tru popor a înscris impresionan
tele sale realizări din toate do
meniile de activitate. La temelia 

X'ltuior acestor realizări stă cu
cerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare, măreață victo
rie de însemnătate istorică, pe 
bună dreptate consemnată chiar 
In primele paragrafe ale noii 
Constituții : „Republica Socialistă 
România este stat al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, suve
ran, Independent și unitar..." „în
treaga putere In Republica So
cialistă România aparține po
porului, liber șl stăpîn pe soar
ta sa”.

Adevărul acestor cuvinte îl sim
țim zi de zi, în tot ceea ce se în- 
tîmplă în jurul nostru. La cîrma 
țării, în Marea Adunare Naționa
lă, în sfaturile populare nu sînt 
moșieri, fabricanți, bancheri, ca 
pe vrjemea regimului burghezo- 
moșieresc, ci numai oameni 
din popor, oameni ai muncii 
din uzine (unii chiar din u- 
zina noastră), de pe ogoare sau 
din instituții de știință și cultură, 
pe care noi înșine i-am ales din 
rîndurile celor mai buni munci
tori, țărani, intelectuali. Prin ei, 
prin acești reprezentanți al po
porului muncitor, noi înșine ho- 
tărîm asupra destinelor țării. în 
principalele probleme ale dezvol
tării economice și politice, parti
dul și guvernul se sfătuiesc cu 
poporul, supun dezbaterii mase
lor largi cele mai'importante do
cumente, cum s-a văzut și cu pri
lejul recentei dezbateri a Direc
tivelor celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Ca alte sute de mii de 
membri de partid, într-o adunare 
care a avut loc în uzină, mi-am 
Bpus și eu părerea asupra pro
iectelor de Directive, am arătat 
asentimentul meu deplin față 
impresionantul plan elaborat 
partid pentru a duce și mai 
parte istoricele realizări 
României socialiste. Acum 
spunem cuvîntul asupra proiectu
lui noii Constituții a țării. Astfel 
de dezbateri ar fi fost cu neputin
ță în România de odinioară.

Ceea ce dă posibilitate po
porului nostru să fie cu adevărat 
stăpîn al destinelor sale este 
faptul că puterea politică, pre» 
cum și bogățiile țării se află în 
mîinile lui, că — așa cum.separa
tă. în proiectul de Constituție — 
„economia națională a Românie! 
este o economie socialistă, baza
tă pe proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție”. 
Lucrînd într-un sector de produc
ție strîns legat de petrol, mă gîn- 
desc la ceea ce se întîmpla în 
regiunea petroliferă a Ploieștiului 
cînd stăpîni asupra mijloacelor 
de producție erau capitaliștii. 
Uzina noastră modernă de as
tăzi, „1 Mai’, era pe atunci doar 
un grup de mici ateliere destina
te reparațiilor de utilaj petrolier. 
Patronii țineau în ateliere cele 
mai rudimentare mașini, în așa fel 
îneît investițiile să nu le subție- 
ze cîtuși de puțin profiturile. 
Din același motiv, atelierele 
erau insalubre, prost lumi
nate, neaerisite. Atelierul me
canic, în care am lucrat mult 
timp ca ucenic, era un talmeș- 
balmeș : și forjă, și lăcătușerie, 
și strungărie Nu aveam încălzi
re, vestiare, apă caldă. De pro
tecția muncii — ce să mai vor
bim 1

Privesc uzina de azi. Hale mari, 
utilaje moderne, vestiare, băi, în
călzire, spații verzi. Acum, aproa
pe că nu există an, ba chiar lună, 
fără îmbunătățiri tehnice care să 
corespundă celor mai noi cerințe. 
Aici, unde pe vremea burgheziei 
realizarea unor concasoare era o 
mare „cucerire" tehnică, produ
cem astăzi utilaj petrolier a că
rui calitate este apreciată și pes
te hotare. Din întreprinderi mă
runte sau simple ateliere, șl alte 
întreprinderi ploleștene, ca „24 
Ianuarie" (fost „Macazul"), „Fero- 
email", au devenit în anii pu
terii populare puternice unități 
industriale. Se cunoaște cit colo 
că nu mai sînt ale patroni
lor hrăpăreți, ci ale poporului. 
Iată ce a adus naționalizarea, 
statornicirea proprietății socialis
te asupra mijloacelor de produc
ție.

Liber șl stăpîn pe soarta sa, pe 
bogățiile țării, poporul moderni
zează fabricile șl uzinele, înfăp
tuiește mărețele planuri de dez
voltare economică elaborate de 
partid, iar roadele muncii Iul se 
răsfrîng în chipul nou al Români
ei socialiste, în viața din ce în ce 
mai bună și mai frumoasă a fie
cărei familii. Locuim In condiții 
mai bune, ne hrănim mai bine, ne 
îmbrăcăm mai bine. Altul este și 
destinul iiecăruia dintre noi în

Nicolae OPRESCU
maistru uzinele „1 Mai"-Ploieștl

acest ansamblu — destinul unor 
oameni liberi, care s-au ridicat 
la adevărata demnitate umană și 
își pot afirma din plin aptitudini
le și talentele. Fiul meu Eugen a 
ieșit inginer și lucrează acum în 
uzină. Ce ăr fi devenit în trecut 
un copil de muncitor, ce altceva 
l-ar fi așteptat decît aceeași via
ță de exploatare și mizerie la

care erau nevolțl să se resemne
ze șl părinții săi ?

In numele vieții noastre noi, al 
perspectivelor și mai luminoase 
de viitor, îmi exprim totala ade
ziune față de proiectul noii Con
stituții, ce va deveni legea fun
damentală a țării prin votul Mani 
Adunări Naționale. însuflețiți de 
patriotism fierbinte, vom pecetlui 
acest vot prin muncă plină de 
elan pentru consolidarea și dez
voltarea orînduirii noastre socia
liste, pentru înălțarea patriei tot 
mai sus spre culmile socialismu
lui, bunăstării și fericirii.

de neclintit
Ion FRÂȚILÂ

țăran cooperator C.A.P. Cumpăna, Dobrogea

Fàrà deosebire
de naționalitate

Varga ISTVÂN
muncitor la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară 

Tg. Mureș

de
de 

de
ale
ne

Așa cum știm cu 
toții, și cum se sub
liniază în Raportul 
Comitetului Central la 
cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., convie
țuirea de-a lungul a 
sute de ani și lupta 
comună pentru o via
ță mai bună, împotri
va claselor asupritoa
re. au făcut ca români, 
maghiari, germani și 
oameni ai muncii de 
alte naționalități să se 
înfrățească pe veci, al
cătuind azi. împreună, 
marea familie a Ro
mâniei socialiste. Pro
iectul de Constituție, 
consfințind aceasta, a- 
rată :

„Statul garantează 
egalitatea în drepturi 
a cetățenilor. Nici o 
îngrădire a acestor 
drepturi și nici o deo
sebire în exercitarea 
lor pe temeiul națio
nalității, rasei, sexului 
sau religiei nu sînt în
găduite“.

Da, drepturi egale 
pentru absolut toți ce
tățenii patriei noastre, 
și aceasta nu doar pe 
hîrtie. ci cu garanții 
sigure, în viață, prin 
crearea tuturor con
dițiilor materiale ne
cesare exercitării lor. 
Vremurile de tristă a- 
mintire. cînd clasele 
asupritoare foloseau

discriminările națio
nale și rasiale pentru 
a-i învrăjbi pe oa
menii muncii, a slăbi 
puterea lor de luptă și 
a-și întări astfel do
minația au trecut pen
tru totdeauna.

Români, maghiari, 
germani au toate con
dițiile și posibilitățile 
pentru a participa la 
conducerea treburilor 
de stat și obștești, a 
munci conform pregă
tirii lor, a-și valorifi
ca talentele și aptitu
dinile, capacitatea 
creatoare, a obține sa
tisfacțiile meritate. 
Mii și mii de ti
neri și vîrstnici înva
ță în școli de toate 
gradele, în limba ma
ternă. Eu nu mi-am 
putut satisface dorința 
de a învăța pe vremea 
cînd eram de vîrstă 
școlară, cu chiu cu vai 
am reușit să „învăț“ 
meserie la patron. A- 
bia în anii puterii 
populare am izbu
tit să absolv școa
la medie, precum și 
diferite cursuri profe
sionale. Cu fetița mea 
însă, care este acum la 
începutul vieții, nu 
mai am griji; viitorul 
îi este asigurat, îi sînt 
deschise toate drumu
rile în viață.
» Un important fac-

tor al afirmării mul
tilaterale a tutu
ror cetățenilor țării, a 
adevăratei 
tăți, este 
economică 
regiunilor, 
zarea lor, pe baza mă
rețelor planuri elabo
rate de partid. Regiu
nea Mureș-Autonomă 
Maghiară străbate a- 
ceastă cale în pas cu 
celelalte. Tg. Mureș, 
în trecut un tîrg de 
provincie, este astăzi 
un oraș cu o industrie 
în plină dezvoltare, 
ca și alte localități 
mai importante din 
regiune. Teatrele, in
stitutele de învăță - 
mînt superior și cele
lalte instituții de cul
tură și artă care au 
luat ființă în anii pu
terii populare fac ca 
viața culturală 
pulseze intens.

Toate acestea 
rezultatul politicii 
tionale juste a parti
dului nostru. Noi, oa
menii muncii, fii ai 
naționalităților conlo
cuitoare, răspundem 
din toată inima, ca 
patrioți și cetățeni, la 
chemarea partidului, 
contribuind cu toate 
puterile la înflorirea 
patriei noastre comu
ne — România socia
listă.
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Noi, țăranii cooperatori, sînfem 
mîndri că în noua Constituție a 
țării este înscris, la loc de cinste, 
faptul că în Republica Socialistă 
România „puterea poporului se în
temeiază pe alianța muncitorească- 
țărănească...".

De-a lungul anilor, noi ne-am 
convins cit de mare este puterea 
acestei, alianțe, 
alături și sub 
muncitoare, am cucerit toate iz- 
bînzile vieții noastre noi.

îmi amintesc de primăvara anu
lui 1945. în comuna noastră, o 
mină de moșieri stăpîneau supra
fețe întinse, în timp ce zeci și zeci 
de țărani n-aveau nici o palmă de 
pămînt. Dinspre oraș a pornit a- 
tunci un suflu nou : au ve
nit în comună muncitori, punîn- 
du-se în fruntea acțiunii de 
luare cu forța a pămîntului mo
șierilor. îmi sună și acum în 
urechi cuvintele unui muncitor de 
la Șantierul naval din Constanta : 
„Nene Frățilă, înfige plugul aici 
cit mai adine, să scoatem din ră
dăcini buruienile. Este pămîntul 
vostru“. în fața puterii unite a 
muncitorilor și țăranilor, moșierii 
si uneltele lor s-au dovedit nepu
tincioși. Visul nostru de veacuri 
se înfăptuise : ogoarele 
ale,, noastre, am stîrpit 
care ne apăsaseră pînă

Eram însă lipsiți de 
lucru. Intr-b zi au venit în sat la 
noi două mașini. Din ele au fost 
descărcate forje,1 nicovale. Aceiași 
oameni cu salopetă, muncitorii din 
Constanta, ne veneau din nou în 
ajutor, reparîndu-ne cele cîteva 
semănători, trioare, pluguri care 
se găseau atunci în sat. S-au adus 
Si alte utilaje.

Au trecut anii. Alte schimbări 
adinei s-au petrecut in viața țără
nimii : la îndemnul partidului cla
sei muncitoare, ne-am unit într-o 
cooperativă agricolă de producție. 
Sprijinul clasei muncitoare, al sta
tului celor ce muncesc s-a făcut 
din nou simțit sub forma tractoa
relor și mașinilor agricole, puse la 
dispoziția noastră de S.MLT.-uri, a 
îngrășămintelor, semințelor selec
ționate, creditelor, specialiștilor 
trimiși să lucreze în cooperativele 
agricole.

Calea cooperativizării arătată de 
partid s-a dovedit pe de-a-ntregul 
justă : mergînd pe această cale, 
am izbutit să sporim producția a- 
gricolă, atît în sectorul vegetal, cit 
și in cel zootehnic, să ne mărim 
veniturile, să înscăunăm în casele 
noastre bunăstarea. Azi multi din

Prin luptă unită, 
conducerea clasei

au devenit 
buruienile 

atunci.
utilaje de

locuitorii comunei noastre au case 
noi. Aproape în fiecare casă gă
sești mobilă nouă, aparat de ra
dio și cîte și mai cîte bunuri, care 
înainte nu se pomeneau la un 
simplu țăran.

La rindul nostru, ne-am străduit 
și ne străduim să răspundem spri
jinului dat de clasa muncitoare, 
muncind pentru dezvoltarea mul
tilaterală a producției agricole, 
încit să putem da un aport cit 
mai însemnat la progresul tării, Ia 
ridicarea nivelului de trai al în
tregului 
nute in 
bilitatea 
cantități 
agricole. Anul acesta, de pildă, am 
suplimentat contractele încheiate 
cu statul cu încă 37 vagoane de 
griu ; am vîndut statului 
semnate cantități de lapte, 
altele.

In munca și lupta comună 
construirea socialismului, 
frățească dintre clasa muncitoare 
și țărănime s-a întărit și s-a ridi
cat pe o treaptă tot mai înaltă. Așa 
cum se arată în proiectul de Con
stituție, în strînsă unire, clasa mun
citoare, clasă conducătoare în so
cietate, țărănimea, intelectualitatea, 
toate celelalte categorii de oameni 
ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate, construiesc orinduirea so
cialistă.

Din alianța trainică, muncito- 
rească-tărănească își soarbe forța 
de neînvins puterea noastră popu
lară. întărirea și de aci înainte a 
alianței frățești dintre clasa mun
citoare și țărănime, a unității în
tregului popor în jurul partidului 
ne dă garanția unor noi și tot mai 
mari izbînzi pe calea spre bună
stare și fericire.

popor. Rezultatele obti- 
producție ne-au dat posi- 
să valorificăm an de an 
tot mai mari de produse

si în- 
ouă și

pentru 
alianța

Carta marilor drepturi
SI
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Grija pentru om, pentru asigu
rarea unei vieți fericite celor ce 
muncesc — țelul nobil căruia îi 
este consacrată întreaga activitate 
a partidului și statului nostru — 
figurează ca un adevărat frontis
piciu al legii fundamentale a pa
triei noastre : „În Republica So
cialistă România activitatea de stat 
are drept scop dezvoltarea orîn
duirii socialiste, creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și cul
turale a poporului, asigurarea li
bertății și demnității omului...“

Aceeași grijă se cristalizează în 
prevederile consacrate drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor. Este 
caracteristic pentru aceste preve
deri faptul că ele cuprind cel mai 
mare număr de drepturi care au 
fost recunoscute vreodată pe cale 
legislativă în țara noastră, con- 
semnînd exercitarea lor în egală 
măsură și în mod liber de către 
toți cetățenii țării, fără deosebire 
de sex, naționalitate, rasă, profe
sie sau grad de cultură, nefiind 
îngăduite nici o îngrădire a acestor 
drepturi și nici o deosebire în 
exercitarea lor.

Marea forță și superioritate 
a drepturilor înscrise în Con
stituție, față de drepturile pro
clamate de vechile constituții bur
gheze ale României sau ale ori
cărui stat burghez, izvorăsc din 
garantarea lor de către stat, 
prin asigurarea condițiilor mate
riale care permit exercitarea lor. 
Tocmai această garantare a făcut 
ca dreptul la muncă, la odihnă, la 
asigurarea materială sau la învă
țătură, egalitatea în drepturi a fe-

Ion COMÀNESCU
președintele colegiului civil 

al Tribunalului Suprem

meii cu bărbatul, dreptul de a 
alege și a fi ales, dreptul de aso
ciere, libertatea conștiinței, a 
cuvîntului, a presei, întrunirilor să 
pătrundă efectiv în viața oameni
lor muncii din țara noastră, să de
vină parte organică a existenței 
lor de zi cu zi.

Realitatea garantării tuturor 
drepturilor în țara noastră este re
zultatul faptului că întreaga pu
tere politică și economică aparține 
poporului, că el dispune singur, în 
folosul său și al țării, de roadele 
muncii lui. Succesele obținute de 
poporul nostru în dezvoltarea eco
nomiei și culturii socialiste, victo
ria relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie națională au 
lărgit continuu garantarea mate
rială a drepturilor și libertăților 
democratice. Aceasta se reflectă și 
în proiectul noii Constituții.

Să luăm, de exemplu, prevede
rile privitoare la dreptul de mun
că. Dezvoltarea în ritm rapid a In
dustriei, a întregii economii națio
nale conferă acestui drept funda
mental un conținut mereu mai bo
gat prin lărgirea continuă a posi
bilității ca orice om apt de muncă 
să contribuie, după capacitatea sa, 
la sporirea avuției naționale, ca și 
a propriei bunăstări. înscriind 
dreptul la învățătură, proiectul a 
introdus dispoziția potrivit căreia 
el este garantat prin învățămîntul

elementar obligatoriu de 8 ani, ge
neralizat în ultimii ani în țara 
noastră, precum și prin gratuitatea 
învățămîntului de toate gradele, 
încheierea cooperativizării socia
liste a agriculturii și consolidarea 
cooperativelor agricole de produc
ție au făcut cu putință ca dreptul 
la asigurarea materială să fie ex
tins și asupra membrilor organiza
țiilor cooperatiste sau ai altor or
ganizații obștești, realizîndu-se prin 
formele de asigurare organizate 
de acestea.

Drepturile largi democratice în
scrise în Constituție, garantarea 
lor materială creează fiecărui ce
tățean al țării posibilitatea de a-și 
afirma energia, talentul și capaci
tățile creatoare, a-și valorifica cu
noștințele și aptitudinile, a-și dez
volta multilateral personalitatea.

Exercitarea drepturilor înscrise 
în Constituție este indisolubil le
gată de îndeplinirea îndatoririlor ce 
revin cetățenilor. Tocmai respectînd 
Constituția și legile țării, apărînd 
proprietatea socialistă și contri
buind la dezvoltarea orînduirii 
noastre de stat, apărînd patria so
cialistă, asigurăm condițiile ne
cesare exercitării depline a tuturor 
drepturilor și libertăților demo
cratice în folosul general al socie
tății și al fiecăruia dintre noi.

Oglindă vie a marilor drepturi și 
libertăți ale cetățenilor, proiectul 
noii Constituții reprezintă o nouă 
victorie istorică a clasei munci
toare condusă de partidul comunist, 
un instrument puternic al desăvîr- 
șirii construcției socialiste în pa
tria noastră.

Certitudinea 
succeselor

Aurel GURGHIANU

paginile a- 
însemnătare

Vara acestui an, bogată, a fost 
șl e încă rodnica vară a legiuiri
lor depline, un anotimp al așe
zării temeliilor într-o etapă nouă 
a progresului patriei noastre. încă 
înainte de recentul eveniment ur
mărit cu dragoste și interes de în
tregul nostru popor — al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — ne-a fost dat să citim și 
să dezbatem cu însuflețire proiec
tul legii fundamentale a României 
socialiste.

Parcurgem și acum 
cestui document de
primordială și ne adîncim tot mai 
mult în înțelesurile sale profunde, 
căutînd să descifrăm temeinic a- 
ceastă cartă care ne interesează 
pe toți, pînă în străfundurile fi
inței. Carta democratismului o- 
rînduirii noastre. Carta suverani
tății. A libertăților. A egalității. A 
muncii constructive. Carta viito
rului nostru. A unor prevederi ga
rantate, a unor realități pe care 
le trăim de două decenii. Ea con
stituie legiferarea unor fapte reale 
pentru atingerea cărora au luptat 
generații întregi de patrioți lumi
nați, peste care a trecut aripa su
perbă și generoasă a visului, în ani 
de vitregie. Ne-a fost dat nouă, 
constructori ai unei vieți libere, să 
îndeplinim idealul lor firesc si plin 
de măreție, să ne bucurăm că pe 
aceste meleaguri munca și liber
tatea au primit un blazon de 
onoare.

Citim proiectul noii Constituții 
și privirile ni se opresc asunra 
celui de-al treilea articol : „In Re
publica Socialistă România, forța 
politică conducătoare a întregii so
cietăți este Partidul Comunist Ro
mân“. Aflăm aici certitudinea 
succeselor noastre de mîine, după 
cum ieri, datorită aceluiași partid 
al comuniștilor, aveam certitudinea 
succeselor de azi. în răstimpul a 
peste patru- decenii, de cînd parti
dul comunist a luat ființă, el s-a si
tuat în fruntea luptei întregului 
popor, a imprimat o pecete adîn- 
că de avînt creator asupra între
gii vieți politice, economice, socia
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politicii de pace
C. PARASCHIVESCU-BÀLACEANU

Politica externă a ori
cărei țări este continua
rea și reflectarea politi
cii sale inferne. Efortului 
conștient de construire 
a socialismului în țara 
noastră îi corespunde o 
acțiune consecventă de 
făurire în afară, în via
ța internațională, a con
dițiilor favorabile aces
tei mărețe opere crea
toare. Asemenea condi
ții pot fi rezumate în 
două cuvinte : asigura
rea păcii.

Proiectul de Consti
tuție a Republicii Socia
liste România consfin
țește cuceririle mărefe 
ale poporului nostru, 
principiile călăuzitoare 
ale politicii sfatului în 
domeniul vieții interna
ționale, al relațiilor cu 
celelalte țări și popoare. 
In art. 14 al proiectu
lui se spune : “
blica 
mânia întreține șl dez
voltă relații de prietenie 
șl colaborare frățească 
cu țările socialiste, pro
movează relații de cola
borare cu țările avînd 
altă orînduire sodal-po- 
lltlcă, activează în orga
nizații Internaționale în 
scopul asigurării păcii șl 
înțelegerii Intre po
poare*.

Prietenia șl alianța eu 
țările socialiste au sfat 
șl vor sfa șl de alei îna
inte neabătut în centrul 
politicii externe a țării 
noastre. Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român a apreciat 
ca o îndatorire interna- 
ționalistă a partidului șl 
guvernului dezvoltarea 
continuă a relațiilor fră
țești cu toate țările so
cialiste, contribuția acti
vă la unitatea și coeziu-

„Repu-
Socialistă Ro-

nea sistemului mondial 
socialist.

Acționînd în spiritul 
coexistentei pașnice, Ro
mânia dezvoltă totodată 
și va dezvolta și în vi
itor relațiile economice, 
tehnico-știintifice, cultu
rale cu toate statele, 
fără deosebire de sistem 
social. în prezent, ca 
rod al acestei politici, 
avem legături diploma
tice 
de 
le 
peste 100. Poporul și 
guvernul român consi
deră că 
multilaterale, 
sebi cele 
contribuie la 
încordării internaționale 
și la apropierea între 
popoare, constituie un 
factor important de în
tărire a păcii.

La Organizația Națiu
nilor Unite, cîf și în ce
lelalte foruri internațio
nale, ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru curma
rea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, 
precum și pentru cele 
mai urgente și mai efi
ciente măsuri parțiale, 
cum ar fi crearea de 
zone denuclearizafe, in
terzicerea necondiționa
tă a folosirii armelor a- 
fomice șl distrugerea 
stocurilor existente, des
ființarea bazelor milita
re, încheierea Tratatului 
de pace german, lichi
darea blocurilor mili
tare.

După cum se spune 
în același art. 14 al pro
iectului de Constituție, 
relațiile externe ale Re
publicii Socialiste Ro
mânia se 
principiile 
suveranității șl indepen
dentei naționale, egali
tății în drepturi șl avan-

cu aproape 70 
state, comercia- 

și culturale cu

schimburile 
și îndeo- 

economice, 
micșorarea

bazează pe 
respectării

fajului reciproc, neames
tecului în treburile in
terne. Sînfem pentru 
respectarea fără abatere 
a acestor principii nu 
numai în relațiile bilate
rale ale fării noastre, 
dar milităm pentru pro
movarea lor și pe pla
nul viefii 
generale, ca o condiție 
esențială 
nerea păcii și dezvolta
rea colaborării interna
tionale.

Poporului român îi 
este scumpă cauza inde
pendentei tuturor po
poarelor, cauza lichidă
rii neîntîrziafe a ultime
lor rămășițe ale sistemu
lui colonial. Guvernul ro
mân, dînd glas qîndu- 
rilor si sentimentelor în
tregului popor, condam
nă cu cea mai mare fer
mitate agresiunea ameri
cană în Vietnam și-și a- 
firmă solidaritatea sa 
frățească cu eroicul po
por vietnamez, convins 
că va izbîndi în lupta lui 
dreaptă.

întreaga politică ex
ternă a României socia
liste exprimă năzuințele 
și interesele fundamen
tale ale poporului ro
mân șl corespunde inte
reselor de pace, pro
gres șl bunăstare ale 
tuturor popoarelor.

Prin politica sa exter
nă, ca șl prin realizările 
șl avînful construcției 
sale Interne, tara noas
tră se bucură de un 
prestigiu Internațional 
în continuă creștere. Sub 
flamurile Republicii So
cialiste România, vom 
păși, conduși cu înțe
lepciune de Partidul Co
munist Român, fot mai 
departe șl fot mai sus 
pe această cale.

internationale

pentru menți-

le și culturale a României mo
derne.

Privim acest drum glorios, mar
cat de neșterse fapte eroice, presă
rat cu mari și eroice jertfe ce se 
înscriu printre cele mai nobile tra
diții ale istoriei noastre zbuciuma
te, și ne dăm seama că articolul 
trei din proiectul de Constituție 
consfințește o realitate pregnantă 
a epocii noastre. Pentru că dru
mul spre zorile eliberării, poporul 
l-a parcurs sub conducerea înțe
leaptă a partidului. El a aprins în 
inimile oamenilor speranța, nădej
dea în triumful dreptății și al li
bertății, a mobilizat masele la lunta 
împotriva exploatării. Sub condu
cerea sa, poporul nostru a sfărî- 
mat vechea orînduire, a devenit 
stănîn în țara sa.

Continuînd apoi opera de trans
formare socialistă a patriei, parti
dul clasei muncitoare, prin înțe
lepciunea și fermitatea sa neabătu
tă, a descătușat izvoarele de ener
gie ale poporului, le-a imprimat o 
direcție fecundă, făcîndu-1 să tră
iască. organic, destinul rîvnit al o- 
mului „ridicat pe verticală“.

O țară aproape necunoscută a 
Intrat, datorită politicii partidului, 
în circuitul viu. internațional, stîr- 
nind interesul tuturor popoarelor, 
mari și mici, al celor cu o veche 
si cunoscută istorie și al celor care 
se ridică abia azi la demnitatea lor 
națională.

Am văzut nu o dată Bicazul cu 
munții săi întunecați și cu apele 
sale străluminate de noblețea 
muncii creatoare și-am coborît în 
jos pe Bistrița, urmînd salba de 
hidrocentrale atunci cînd unele e- 
rau în faza alcătuirii primelor con
tururi: și m-au chemat mai departe 
Săvineștii, cu fascinația lor paste
lată și marile combinate din ac
tualul oraș „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“. îmi vine în minte Argeșul 
cu pereții săi prăpăstioși și văd 
întîiele cupe de beton așezate la 
temelia ' *
imagini și cuprind cu privirea o- 
rașele 
Brașovul. Victoria, Turda pînă la 
fumul fabricii de ciment din Med
gidia. Toate îmi trezesc senzația 
forței care împinge țara pe trep
tele bunăstării și civilizației. Mă 
plimb pe străzile Clujului si 
pretutindeni mă întîmpină pre
zenta lăcașelor de cultură. In cu- 
rînd cele două teatre și o- 
pere își vor deschide din nou 
porțile. Universitatea. Conservato
rul și 
țămînt superior vor cunoaște frea
mătul celor peste 16 090 de studenți.

Dar 
oare completă fără lumea satelor?

Cutreieri aceste așezări și tu — 
orăsean — ai o bucurie și o lumi
nă în suflet întîlnind peisaje și oa
meni care nu-ți mai stîrnesc jena 
de altă dată, cînd te găseai în 
fața unor halucinante tablouri de 
primitivitate. Pe sub cablurile de 
înaltă tensiune, mașini conduse de 
oamenii locului răstoarnă brazde, 
scormonesc pămîntul. combine a- 
dună bogăția verii de aur.

Nu, hotărît. nici țăranul nostru, 
descinzînd într-un mare centru ur
ban, nu se mai află în rolul sci
tului la Atena ! El s-a obișnuit să 
urce în for, acolo unde se făuresc 
legile pentru toti fiii acestui pă- 
mînt, să-si spună cuvîntul alături 
de muncitori si intelectuali, ca îm
preună — călăuziți de luminile 
partidului — să desăvîrșească un 
edificiu fără precedent

In neîntreruptă curgere, fiecare 
generație si-a 
nerația din 
maturizat în 
cînd puterea 
cu partidul 
marea lucrare de prefacere dina- 
dînc a țării. Dar idealul nostru se 
deosebește radical, este fundamen
tal altul decît cel al înaintașilor 
noștri. Partidul a sădit în inimile 
și mințile celor ce muncesc un crez 
nou, care cuprinde în raza lui tot 
ceea ce omenirea a creat mai fru
mos, aspirații ce nu puteau fi nici 
cel puțin visate altădată si care 
astăzi prind contur datorită mun
cii noastre de fiecare zi.

Idealul celor mai buni fii ai țării 
reînviate a devenit treptat— nrin- 
tr-un proces de osmoză — idealul 
nostru, împletindu-se cu idealul 
generațiilor mai vîrstnice și cu al 
celor care vin după noi, realizînd 
acea coeziune desăvîrșită a poporu
lui nostru strîns unit în jurul 
partidului. încrederea nemărginită 
și dragostea poporului față de 
partid sînt consecința firească a 
politicii sale, care exprimă inte
resele noastre fundamentale. întru
chipează năzuințele noastre cele 
mai înalte.

Și tocmai datorită faptului că în 
Republica Socialistă România for
ța politică conducătoare a întregii 
societăți este Partidul Comunist 
Român, avem certitudinea că idea
lul nostru își va. găsi deplina îm
plinire.

barajului. Derulez alte

industriale : Hunedoara.

celelalte institute de învă-

imaginea patriei de azi e

avut idealul său. Ge- 
care fac parte s-a 
anii plini de seisme, 
proletară, în frunte 
comunist, a început
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Documentele celui de al 
IX-lea Congres al P.C.R. 
subliniază necesitatea per
fecționării continue a acti
vității de planificare și con
ducere a economiei. In Rapor
tul general al Comitetului 

A

Central se arată: „Imbunâ- 
tățindu-și continuu munca 
de planificare și conducere, 
organele noastre de stat își 
vor îndeplini tot mai bine 
rolul important pe care-l au 
în desăvîrsirea construcției

> ■>

socialiste".
Nu de mult, în ziarul 

nostru au apărut o serie de 
articole în care specialiști din 
construcții, ingineri și tehni
cieni de pe șantiere, econo
miști și-au exprimat punctele 
de vedere despre actuala 
metodologie de planificare, 
calcul și urmărire a producti
vității muncii în sectorul de 

A 

construcții-montaj. In înche
ierea discuției pe această 
temă, redacția a solicitat 
părerile unor cadre de con
ducere din cîteva instituții 
economice centrale, pe care 
le redăm în pagina de față.

Directivele Congresului 
al IX-lea al partidului 
cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în 
perioada 1966—1970 pre
văd sarcini sporite de 
creștere a productivității 
muncii în ramura con
strucții-montaj. Pentru 
înfăptuirea acestor sar
cini este necesar ca, para
lel cu măsurile care tre
buie luate pe șantiere, să 
se urgenteze perfecționa
rea actualei metodologii 
de planificare și urmărire 
a productivității muncii. 
Metodologia în vigoare nu 
corespunde întrutotul sta
diului atins în dezvolta
rea construcțiilor, în îm
bunătățirea tehnicii de 
execuție pe șantiere.

După cum arătau au
torii articolelor publi- 

me- 
folosite astăzi 

o serie de 
Sîntem

șurării ritmice a lucrări
lor de construcții, de pre
dare a lor în folosință po
trivit unei eșalonări ra
ționale, pe întreg par
cursul anului.

După părerea noastră, 
metoda valorică prezintă 
importanță atunci cînd 
este vorba de urmărirea 
productivității muncii în 
sectorul construcții-mon
taj la nivelul economiei 
naționale, al ministerelor 
sau organelor centrale, în 
planificarea curentă și de 
perspectivă. Aceasta de-

Stabilirea în condiții cît 
mai bune a sarcinilor de 
plan și analiza compara
tivă a productivității 
muncii prin metoda valo
rică presupune, după pă
rerea noastră, luarea în 
considerare a tuturor fac
torilor care pot influența 
într-un sens sau altul 
mărimea acesteia, atît la 
nivel central cît și Ia 
nivelul întreprinderilor 
(schimbarea structurii lu
crărilor, 
utilizare 
tehnice,

fiind unica și 
perfectă, curr 

specialiști și 
din construc-

articolelor 
cate în „Scînteiâ“. 
todele 
prezintă 
inconveniente.
de acord cu punctele de 
vedere exprimate. în- 

tr-adevăr, metoda expri
mării valorice a produc
tivității muncii nu redă 
în totalitate o ima
gine exactă asupra ac
tivității șantierelor, nu 
este de natură să stimu
leze înlăturarea rapidă a 
deficiențelor de organi
zare a execuției lucrări
lor. Ea favorizează ten

dința executării cu prio
ritate a lucrărilor cu va
lori mari în detrimentul 
altora, îndeosebi de fini
saj, realizării fără efor
turi proprii susținute a 
sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii plani
ficate. Este concludent, 
din multe, altele, următo
rul exemplu. Trustul re
gional de construcții Cri- 
șana și-a depășit planul 
valoric pe primele cinci 
luni ale 
sută, iar 
tere a 
muncii a 
Această 
flectă însă 
priu
nul fizic de predare a o- 
biectivelor n-a fost înde
plinit decît în mică pro
porție, timpul de muncă 
și utilajele nu sînt bine 
folosite. Se desprinde cu 
claritate că metoda va
lorică nu are atributele 
unui instrument de in
fluențare activă a desfă-

anului cu 4 la 
sarcina de creș- 

productivității 
fost îndeplinită, 
situație nu re- 

efortul pro- 
al trustului ; pla-

ra

a gradului de 
a mijloacelor 

folosirea unor

Practice
san t ie rel oi 5

are un ro
hotărîtoi

Mihai DIAMANDOPOL 
președintele Băncii de Investifii
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1
r

oarece în construcții 
există un mare număr de 
faze (săpături, turnarea 
fundațiilor, zidărie, vop- 
sitorie, instalații) și cate
gorii de lucrări (construc
ții industriale, de locu
ințe, de drumuri, miniere 
etc.) care se urmăresc în 
diferite unități de mă
suri (mp, mc, ml, tone, 
km). Totodată, marea ma
joritate a lucrărilor de 
construcții au caracter de 
unicate, executîndu-se pe 
bază de devize ce se în
tocmesc pentru fiecare 
lucrare în parte (cu unele 
excepții, cînd se folosesc 
proiecte tip). Toate aces
tea nu dau posibilitatea 
exprimării cantităților 
respective de lucrări în
tr-o altă unitate comună 
decît cea valorică. Cu a- 
jutorul metodei valorice 
se aduc la un numitor co
mun diferitele activități și 
categorii de lucrări.

materiale noi, modifica
rea condițiilor de execu
ție a lucrărilor etc). De
sigur, în planificarea și 
analiza productivității 
muncii prin metoda va
lorică nu trebuie neglijate 
nici celelalte elemente ca
re exprimă diferitele căi 
de realizare a acesteia : 
utilizarea timpului de lu
cru, îndeplinirea norme
lor de muncă și extinde
rea sistemului de lucru în 
acord, ridicarea calificării 
muncitorilor, aprovizio
narea la timp și în mod 
ritmic a șantierelor cu 
materiale etc. Numai prin 
luarea în considerare a 
tuturor acestor factori, a 
influenței lor se poate 
stabili o sarcină reală de 
creștere a productivității 
muncii, se poate face o 
analiză comparativă pe 
baze cît mai juste.

Metoda valorică de ex
primare a productivității 
muncii nu trebuie absolu-

în articolele publicate în 
fcScînteia" referitoare la 
metodologia de planificare 
ți de calcul a productivi
tății muncii în construcții, 
autorii lor subliniază că a- 
peasta constituie o problemă 
de certă actualitate și im
portanță. Necesitatea per
fecționării acestui indicator 
se pune nu numai din con
siderente de ordin metodo

logic. Elaborarea pe baze 
științifice a unei metode 
de calcul și urmărire a 
productivității muncii va 
trebui să constituie un in
strument eficient, viabil, 
de continuă ridicare a 
nivelului activității aces
tui sector de bază al 
economiei naționale. Cu 

atît mai imperios necesară 
este introducerea și folosi
rea largă în practică a u- 
nei metode unice și defini
tive, cu cît oamenii muncii 
de pe șantiere vor trece 
peste puține luni, cu toate 
forțele, la înfăptuirea vas
tului program de investiții 
stabilit de cel de al IX-lea 
Congres al partidului. în
deplinirea sarcinii de creș
tere cu 30 la sută a pro
ductivității muncii în viito
rul cincinal presupune lua
rea în considerare la calcu
lul acestui indicator a tu
turor posibilităților de fo
losire cu maximă eficiență

a mijloacelor tehnice, ma
teriale și bănești alocate 
de stat organizațiilor de 
construcții.

După cum a reieșit din 
discuția purtată, metodolo
gia existentă de exprimare 
valorică a productivității 
muncii, pe baza prețurilor 
de deviz ale unui an de 
referință, provoacă unele 
greutăți în calcularea justă 
a acestui indicator al pla
nului. Ele sînt generate de 
faptul că devizele respecti
ve nu cuprind modificările 
de prețuri de materiale, 
manoperă, utilaj, norme de 
timp, precum și soluțiile 
noi de proiectare, interve
nite pe parcurs față de a- 
nul de bază. Din această 
cauză, indicele de creștere 
a productivității muncii a- 
pare denaturat, nu reflectă 
real efortul propriu al or
ganizațiilor de construcții.

Din propunerile și suges
tiile făcute de specialiști, 
participanți la discuție, se 
desprinde, ca o concluzie 
finală, necesitatea de a sta
bili mai just productivitatea 
muncii in expresie valorică 
prin folosirea prețurilor 
comparabile (constante) la 
producția de construcții- 
montaj, de a determina a- 
cest indicator pe baza va
lorii producției convențio
nale (exclusiv valoarea

materialelor), de a calcula 
productivitatea muncii prin 
raportul dintre salariul me
diu și ponderea fondului de 
salarii din totalul produc
ției valorice de construcții- 
montaj. Totodată, a fost sus
ținută ideea calculului pro
ductivității muncii în uni
tăți naturale. Considerăm 
că fiecare propunere con
ține elemente pozitive, a 
căror folosire în practică 
ar permite stabilirea unor 
sarcini mobilizatoare, ju
dicios fundamentate, efec
tuarea unei analize eficien
te asupra îndeplinirii aces
tora. Indiscutabil, trecerea 
la folosirea pe scară gene
rală a unor noi elemente 
pentru calculul productivi
tății muncii, cum este, de 
pildă, valoarea lucrărilor 
de construcții-montaj în 
prețuri comparabile (con
stante), presupune efectua
rea unor studii și experi
mentări laborioase.

Se cuvine făcută încă o 
remarcă. Exprimarea pro
ductivității muncii în pre
țuri comparabile nu elimină 
posibilitatea deformării a- 
cestui indicator datorită 
modificărilor ce intervin în 
schimbarea structurii lucră
rilor de construcții. Metoda 
propusă ar impune, după 
părerea noastră, organi
zarea unor evidențe spe

ciale pentru elaborarea 
planului șl urmărirea re
zultatelor dobîndite pe 
șantiere. In același timp,

ventuala acceptare a aces
tei metode nu se va putea 
renunța la indicatorul ac
tual — valoarea lucrărilor

Esențialul acum: 

de la studii 
să se treacă 

la măsuri
Ing. Anton VLADOIU 

vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării

în afara unei oarecari 
ușurințe de comparabilita- 
te statistică, ea nu ar pre
zenta alte avantaje. Iată 
de ce socotim că prin e-

de construcții-montaj în 
prețuri de deviz — care 
face legătura cu planul de 
investiții.

Unii specialiști au pro-

pus ca în construcjii pro
ductivitatea muncii să fie 
exprimată în funcție de va
loarea producției conven
ționale, făcîndu-se abstrac
ție în calcul de valoarea 
materialelor. Fiind vorba 
tot de o metodă de calcul 
valoric, considerăm că ni
velul productivității ar fi 
influențat de schimbările 
datorite creșterii salariilor, 
modificării gradului de în
deplinire a normelor etc. 
De aceea, considerăm că 
indicatorul propus nu poa
te fi folosit ca un in
strument eficient în munca 
de planificare și la calculul 
productivității muncii în 
construcții la nivel central.

în ce privește determina
rea productivității muncii 
ca rezultat al raportului 
dintre salariul mediu și 
ponderea fondului de sala
rii în totalul producției va
lorice de construcții-montaj 
considerăm că această pro
punere nu aduce elemente 
noi de analiză care ar pu
tea stabili mai exact nive
lul acestui indicator.

în concluzie, o remarcă : 
pentru ca productivitatea 
muncii în construcții, expri
mată în unități valorice pe 
baza prețurilor de deviz, să 
devină un indicator judi
cios fundamentat, e nece-

sar ca elementul său de 
calcul — volumul produc
ției de construcții-montaj 
— să țină seama de schim
barea structurii unor pre
țuri ale materialelor, a ta
rifelor sau sporurilor, de 
soluțiile constructive noi, 
iar la stabilirea numărului 
salariațîlor să se aibă în 
vedere o durată constantă 
a zilei de lucru în întreaga 
perioadă de comparație.

Din articolele publicate 
desprinde un element e- 
sențial: utilitatea deose
bită pe care o prezintă 
exprimarea indicatorului 
productivității muncii în 
unități naturale. în cazul 
lucrărilor eu structură 
bine definită, această 
metodă do calcul con
duce la rezultate pe de- 

Ea 
spe-
con-
exe-
sau

çît mai eficien- 
planificarea și 

productivității 
construcții preo-

se

plin comparabile, 
prezintă Interes în 
cial pentru unități de 
strucții specializate în 
cuția anumitor lucrări 
a unei producții omogene 
— locuințe, căi ferate etc. 
Menționăm că și în rezol
varea acestei probleme In
stitutul de cercetări în con
strucții și economia con
strucțiilor trebuie să urgen
teze finalizarea studiilor 
întreprinse.

Stabilirea și folosirea u- 
nor solujii 
te pentru 
calculul 
muncii în
cupă îndeaproape pe spe
cialiștii din C.S.P. în pre
zent, sintetizăm propuneri
le prezentate de colectivele 
care au studiat această 
problemă și sugestiile des-, 
prinse din articolele publi
cate în „Scînteiâ’ pentru a 
stabili o serie de măsuri. 
Totodată, sînt în curs de e- 
laborare de către C.S.C.A.S. 
coeficienți de influentă care 
să permită stabilirea reală 
a creșterii acestui indica
tor important al planului. 
Prin conjugarea efor
turilor specialiștilor din 
C.S.P., C.S.C.A S. și ministe
rele care au organizații de 
construcții, va trebui să gă
sim modalitățile de rezol
vare a acestei probleme în
tr-un timp cît mai scurt po
sibil, contribuind astfel la 
îndeplinirea unei sarcini 
importante trasate de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui — îmbunătățirea forme
lor și metodelor de condu
cere și planificare a econo
miei naționale.

<■

Cu Justificat temei, cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului a pus in fata or
ganelor de planificare, mi
nisterelor și altor instituții 
economice centrale sarcina 
de a acorda o atenție ne
slăbită îmbunătățirii for
melor organizatorice și me
todelor de conducere a eco

nomiei Perfecționarea 
continuă a muncii de 
planificare este o condi
ție indispensabilă pentru 
valorificarea tuturor po
sibilităților și resurselor 
țării, pentru creșterea efi
cienței activității desfă
șurate în toate ramuri
le economiei. Elaborarea 

unor criterii care să asigu
re fundamentarea științifi
că a unor indicatori de 
plan, îndeosebi a producti
vității muncii, a devenit o 
cerință de prim ordin în 
domeniul construcțiilor.

După cum se știe, dina
mica și nivelul productivi
tății muncii presupun un 
calcul precis al cheltuieli
lor de muncă concretă și al 
rezultatelor acesteia, res
pectiv calcularea a două e- 
lemente fundamentale : 
cheltuielile de muncă și va
lorile de întrebuințare pro
duse. Rezultă, deci, că pen
tru determinarea producti
vității muncii nu poate fi 
vorba decît de un indicator 
cantitativ în expresie natu
rală. După părerea noastră, 
pot fi luate în considerare 
numai două metode, și a- 
nume : metoda naturală, 
după care dinamica pro
ductivității muncii este de
terminată de schimbările

Intervenite în volumul de 
lucrări executate în unita
tea de timp cheltuită, și 
metoda unităților de mun
că, adică raportul unor mă
rimi de timp ce revin pe 
unitatea de lucrări. Deo
camdată, aceste metode nu 
se aplică în construcții. în 
practica curentă este folo
sit sistemul de exprimare 
valorică, acceptat din con
siderentul că altul mai bun 
nu există. După părerea 
■noastră, această metodă nu 
poate fi înlăturată, cu toate 
deficiențele cunoscute, atî- 
ta timp cît în construcții 
întregul sistem al indicato
rilor de plan se bazează pe 
exprimarea valorică a pro
ducției. De aceea socotim 
că pînă la stabilirea unei 
metodologii corespunzătoa
re, metoda existentă ar tre
bui să fie completată cu o 
serie de elemente ajutătoa
re, să fie îmbunătățite mij
loacele de determinare și 
urmărire.

Fără a diminua meritul 
celor care propun ca solu
ție de calcul — în genere 
cunoscută — raportul între 
valoarea producției de con- 
strucții-montaj (exclusiv 
valoarea materialelor) și 
numărul mediu scriptic al 
muncitorilor, am vrea să 
precizăm că ea are unele 
dezavantaje : productivita
tea muncii exprimată după 
acest criteriu nu are un 
conținut fizic, material, nu 
reflectă influența unuia 
dintre principalii factori de 
creștere a ei și anume pre- 
fabricarea industrială a e- 
lementelor de construcții.

Analizele statistice arată 
că, în acest caz, producti
vitatea realizată pe unele 
șantiere care folosesc pre
fabricate nu diferă aproape 
cu nimic de cea obținută pe 
șantiere unde se mai apli
că sisteme constructive în
vechite, unde manopera și 
numărul mediu de munci
tori sînt mari. De aici se 
desprinde concluzia că me
toda respectivă acționează, 
într-o anumită măsură, ca 
o frînă în calea introduce
rii metodelor industriale de 
execuție, nu reflectă avan
tajele folosirii tehnicii a- 
vansate, creează teren prac
ticii de a se folosi un con
sum de manoperă ridicat.

Punctul nostru de vedere 
în această problemă foarte 
importantă este că metoda 
valorică nu poate fi înlo
cuită imediat, ci trebuie 
găsite căile pentru a fi a- 
plicată cît mai judicios prin 
stabilirea unor măsuri care 
ar putea corecta imperfec
țiunile semnalate. Ca pri
mă măsură, ar trebui să se 
stabilească o serie de coefi
cienți de influență a dife- 
riților factori pentru a se 
asigura comparabilitatea 
rezultatelor și — ceea ce e 
deosebit de important — 
oglindirea clară a efortului 
real al organizațiilor de 
construcții. Ce rezultă din 
nesocotirea unor factori se 
poate vedea din următo
rul exemplu. întreprinde
rea de construcții orășe
nești Galați a sporit anul 
trecut productivitatea mun
cii cu 12,8 la sută față de 
1963. Aplicînd însă coefi

cientul de schimbare a 
structurii lucrărilor, reiese 
că, de fapt, creșterea pro
ductivității nu a fost decît 
de 3 la sută.

După părerea noastră, 
cauza care determină men
ținerea temporară a meto
dei valorice trebuie căuta-

e o problemă de nerezolvat. 
Ar trebui găsită posibilita
tea ținerii unei evidențe a- 
nalitice ante sau postcal- 
culate a forței de muncă și 
mijloacelor care concură 
nemijlocit la realizarea 
producției de construcții- 
montaj. Spunem aceasta

Evidență 
și calcule 
eficiente, 

simplificate
Ing. Ara TACORIAN 

director tehnic 
Ing. Petre ENE 

din Ministerul Industriei Construcțiilor

tă în complexitatea activi
tății din domeniul construc
țiilor. Aceasta generează 
un volum de evidență exce
siv de mare pentru aplica
rea altor metode mai exacte 
de calcul și urmărire a pro
ductivității muncii. Dar nu

deoarece în timp ce pe șan
tiere metodele moderne de 
execuție și progresul teh
nic cunosc o extindere tot 
mai largă, evidența a 
rămas mult în urmă, fo
rurile centrale de resort 
ocupîndu-se în mică măsu

ră de Introducerea și utili
zarea mașinilor la efectua
rea operațiilor de calcul și 
evidență.

în construcții, metoda de 
calcul a productivității 
muncii în unități naturale 
este socotită în mod eronat 
inaplicabilă din consideren
tul că ar necesita un volum 
mare de calcul și de evi
dență chiar și la construc
țiile de locuințe, unde pro
dusul finit este relativ uni

form. Or, confruntând me
todele suplimentare de 
planificare și de calcul 
ale productivității mun
cii, socotim că cea mai 
indicată este metoda în 
unități naturale, care de 
altfel s-a și folosit cu 
bune rezultate la execu
tarea construcțiilor de lo
cuințe și la alte lucrări 

cu structură omogenă. Fap
tul că aplicarea ei necesită 
un consum mai ridicat de 
muncă pentru calcul și e- 
vidență nu poate constitui 
un argument pentru utili
zarea exclusivă a producti
vității valorice.

Unii economiști, care op
tează fără rezerve pentru 
menținerea acestei metode, 
pierd din vedere faptul 
că prin introducerea ma
șinilor de calcul s-ar pu
tea stabili. încă de la 
proiectare, productivitatea 
teoretică a fiecărui obiect 
nu numai in expresie va
lorică, ci și naturală. Ți
nerea evidenței pe obiecte 
și pe articole de lucrări 
s-ar simplifica, rezultate
le la lucrările efectiv exe-

cutate puțind fi exprimate 
și prin raportul dintre pro
ductivitatea realizată și 
cea teoretică.

Ar trebui găsite — și nu

găsite numai ca soluții teo
retice, dar și aplicabile mai 

1 repede în practică — for
me și metode mult mai sim
ple, mai eficiente.

tizată ca 
cea mai 
susțin unii 
economiști 
ții. Se desprinde necesi
tatea de a se trece mai 
repede și mai hotărît la 
aplicarea pe scară din ce 
în ce mai largă a metodei 
de exprimare in unități 
fizice, îndeosebi în între
prinderile și pe șantierele 
cu producție 
Practica 
Capitală, 
Gheorghe 
a dovedit
metode în urmărirea pro
ductivității muncii la di
ferite categorii de lucrări, 
ca : locuințe, zidării, te v- 
cuieli, vopsitorii, parca-..- 
te, drumuri și altele, folo- 
sindu-se în acest scop 
norme de lucru perfecțio
nate, determinate de ce
rințele introducerii teh

nicii moderne. Pe baza 
analizei datelor obținute 
prin aplicarea metodei 
de exprimare în unități 
fizice, se poate face o 
apreciere mai realistă a 
efortului unei întreprin
deri în creșterea produc
tivității muncii, a aportu
lui șantierelor și între
prinderilor la realizarea 
acestui indicator. Consi

derăm că încercările fă
cute pînă acum de spe
cialiști în domeniul pla
nificării sînt 
nu au avut 
așteptată de

Utilitatea 
stabilire a 
muncii pe 
producției 
cunoscută sub denumirea 
de producție netă, propu
să in articolul „Două so
luții și avantajul lor“, 
este certă. Dar nu trebuie 
omis faptul că și această 
metodă prezintă dezavan
taje. Ea favorizează ten
dința, întîlnită pe multe 
șantiere, de a se executa 
cu prioritate lucrări cu 
un volum mare de mun
că, generează greutăți 
privind determinarea co
rectă a volumului pro
ducției convenționale (ne
te) în faza de planificare 
și de analiză a rezultate
lor obținute. Prin înlătu
rarea inconvenientelor a- 
mintite, această metodă 
poate fi utilizată ca mij
loc de analiză.

încă în urmă cu trei 
ani, Comitetul de Stat al 
Planificării a primit sar
cina ca, în colaborare cu 
Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, Ministe
rul Finanțelor și Comite
tul de Stat pentru pro
blemele de Muncă și Sa
larii, să stabilească mo
dul de urmărire a pro
ductivității muncii în ra
mura construcții-montaj. 
Lucrări in acest domeniu 
a întreprins in anii 1963— 
1964 și Institutul de cer
cetări în construcții și 
economia construcțiilor 
din cadrul C.S.C.A.S. Pe 
baza studiilor, au fost 
prezentate organelor cen
trale de resort și ministe
relor o serie de propuneri 
— unele fundamentate 
științific, altele suscepti
bile de îmbunătățiri. Cu 
toate acestea, lucrările nu 
s-au urnit din loc. Există 
acum propuneri formula
te de către specialiști și 
economiști din construc
ții, pe diferite șantiere 
s-a acumulat o experiență 
pozitivă în domeniul apli
cării unei metodologii îm
bunătățite. De ce forurile 
economice centrale cărora 
le revin sarcini bine pre
cizate în acest domeniu 
continuă totuși să tărăgă
neze soluționarea pînă la 
capăt a acestei probleme 
atît de importante ? Con
sider absolut necesar ca 
perfecționarea metodolo
giei de planificare a pro
ductivității muncii în 
construcții să fie privită 
ca una din condițiile e- 
sențiale ale îndeplinirii 
sarcinilor sporite trasate 
de partid acestui sector în 
viitorul plan cincinal.

omogenă. 
șantierelor din 
Brașov, orașul 
Gheorghiu-Dej 

eficiența acestei

încă timid'5 
finalitatea 

șantiere, 
metodei de 

productivității 
baza valorii 

convenționale,

■

★

Concluziile ce se desprind din părerile participantilor la 
discuție sini clare : trebuie luate măsuri holărîteși într-un 
timp cit mai scurt pentru perfecționarea metodologiei de pla
nificare și calcul a productivității muncii în construcții. Răs
punsurile publicate confirmă această necesitate. Ca și partici- 

a9e^std discuție și aiți lucrători din ramura construc
țiilor, am fi dorit ca asemenea măsuri să le aducem la cunoș
tința in pagina de față. Din păcate, nu am putut face aceasta 
decitm parte, deoarece ele nu sînt precizate clar în răspunsu
rile Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Desigur, aprecierea unor propuneri și sublinie
rea necesității perfecționării metodologiei în vigoare sînt bi
nevenite, dar esențial era ca forurile vizate să arate cînd șl 
în ce mod va fi aplicată în practică metoda cea mai eficientă. 
Să se considere oare că îmbunătățirea actualei metodologii 
de planificare a productivității muncii în construcții — indi
cator de cea mai mare importanță al planului — nu intră în 
sfera de preocupări a organelor respective f Cit privește 
C.S.C.A.S., care are sarcini cu caracter obligatoriu în ace. 1 
domeniu, nu a comunicat ziarului nostru ce măsuri intențio
nează să întreprindă, deși de la solicitarea redacției au tre
cut mai mult de două luni. Credem că în timpul cel mai scurt 
conducerea C.S.C.A.S. își va preciza punctul său de vedere, 
așteptat de lucrătorii din domeniul construcțiilor și de cel 
care se preocupă de îmbunătățirea activității în această im
portantă ramură.

Punctele de vedere exprimate în cadrul discuției organiza
te de ziarul nostru, sugestiile și propunerile tăcute în artico
lele publicate anterior și în răspunsurile de mai sus sînt de un 
real folos în stabilirea celei mai bune metode. Ele merită toa
tă atenția din partea forurilor de resort — în primul rînd C.S.P. 
și C.S.C.A.S. -- chemate să le studieze și să sintetizeze ceea 
ce este valoros, în vederea stabilirii unei metode de planifi
care a productivității muncii care să exprime fidel sarcinile 
stabilite prin plan și să permită aprecierea realistă a rezul
tatelor obținute de sectorul construcții-montai, căruia în 
viitorul cincinal îi revin sarcini deosebit de importante.

J

Pagină organizată de NICOLAE CUCUI ]



scInteia PAGINA 5

Constructorii de nave de la Ga
lați au fost recent martorii lansării 
la apă, în bazinul docurilor, a 
unei platforme plutitoare autorldl- 
cătoare. E vorba de un produs 
cu fotul nou al șantierului naval. 
„Insula” artificială, prima de acest 
fel construită în (ară, cîntărește 
peste 1 300 de tone. Este execu
tată din ofelurl speciale, Iar reali
zarea ei confirmă capacitatea 
creatoare a oamenilor de pe acest 
șantier și de la întreprinderile co
laboratoare.

...Pe puntea platformei continuă 
ritmul intens de lucru început pe 
cală. Sute de tone de utilaje, in- 

■ sfala(ii și mecanisme livrate de 
uzina „Grivifa roșie’ din Capitală, 
Șantierul naval din Constanta, 
Uzina de construc|li de mașini 
Reșija etc. au sosit sau continuă 
să sosească, fiind de îndată mon
tate. O serie de pompe, rezervoa
re, tubulaturi, aparatură electrică 
au și fost instalate la locul lor de
finitiv. Gata sînt și cabinele desti
nate oamenilor. în primele zile 
ale lunii viitoare „insula" va 
porni, remorcată, spre Tr. Severin, 
unde este așteptată de către con
structorii hidrocentralei de la Por- 
file de Fier.

Este necesară o explicate. Din 
zona unde urmează să se ampla
seze marile construcții hidroener
getice, apele vor fi împinse înlă
turi pentru a face loc fun
dațiilor trainice din betoane spe
ciale. Hidroenergeficienii de aici 
denumesc această operafie „pune
rea pe uscat” a unei porfiuni din 
Dunăre. De pe acum confruntarea 
dintre oameni și fluviu se anunță 
dramatică. Prin modul în care se

„I nsule" 
plutitoare

va executa această abatere a ape
lor, operafia va fi cu fotul inedită. 
Ea va declanșa o imensă reaefie 
în tarif pe cuprinsul șantierului. 
Pe locul „uscat” va fi înlesnită 
munca celor care vor excava roca 
dură din fundul albiei fluviului, 
unde urmează să se așeze teme
liile . uzinei hidroelectrice și a 
ecluzei care va permite trecerea 
navelor. Oamenii vor munci sub 
nivelul apelor, protejafi de batar- 
dou, dig puternic în calea Du
nării. Construcția batardoului va 
începe din mijlocuTtluviului, pînă 
se va uni cu malul românesc.

Fluviul se va îngusta, vă de
veni mai Impulsiv, navele vor cir
cula atunci pe o altă cale, săpată 
dinainte. în paralel, lucrările de 
deviere vor avea loc și pe malul 
iugoslav.

în partea sa principală, batar- 
doul se va executa din 26 de ce
lule cilindrice, cu pereți metalici 
din palplanșe plate. Celulele vor 
fi umplute cu balast și vor semăna 
cu un șirag de mărgele, formîhd 
astfel puternicul perete al bàfàr- 
doului, protejtnd muncă construc
torilor pentru ca ăi să poată lu-

Șantierul naval Galați

era în liniște. Dincolo de acest 
perete, Dunărea va avea o viteză 
de circa 5 m pe secundă.

Specialiștii au ajuns la conclu
zia că cea mai eficientă și, tot
odată, economicoasă cale pentru 
construcția celulelor metalice este 
folosirea unor platforme plutitoa
re autoridicătoare. De ce ? Plat
formele au posibilitatea să pluteas
că pînă la locul unde urmează 

a se construi celulele. Se pot 
ridica deasupra apelor pe patru 
picioare (coloane), permifînd lu
crul fără a se fine seama de ca
priciile vremii, de creșterea sau 
descreșterea nivelului fluviului. 
Execuția fiecărei celule în parte 
se realizează între laturile în formă 
de U ale platformei. O dată mon
tată o celulă (înaltă pînă la 16 
metri și cu diametrul de peste 18 
metri), platforma se lasă iar pe 
apă. Ea este apoi remorcată pînă 
în imediata vecinătate, acolo unde 
urmează să se monteze viitoarea 
celulă. Și din nou platforma se 
auforidică, devenind insulă.

Pentru a i se asigura un ritm 
constant, continuu de lucru, echi
pajul de pe platformă — alcătuit 
din mecanici, electricieni, sudori, 
montori, scafandri șl marinari — 
va avea la fafa locului două surse 
de energie electrică. în prezent, 
la Șantierul naval din Galați se 
află în stadiul de montaj pe apă 
și a doua platformă plutitoare, 
care va avea destinafia Porfile de 
Fl«f.

Sever OTAN

Cronica

CONVENȚIE TRIPARTITĂ

La Varna, în R. P. Bulgaria, a 
fost semnată Convenția tripartită 
privind livrarea de energie elec
trică din U.R.S.S. pentru R. P. 
Bulgaria și tranzitul acestei ener
gii electrice prin sistemul electro- 
energetic al R. P. Române.

Convenția a fost semnată de ing. 
N. Gheorghiu, adjunct al ministru
lui minelor și energiei electrice, 
din împuternicirea guvernului 
R. P. Române, ing. C. Popov, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energetică și Combustibili de

„CINTEC, JOC Șl VOIE BUNA" 
ÎN STAȚIUNILE DE ODIHNÀ
între 21 și 25 august, stațiunile 

de odihnă de pe litoral (Mamaia, 
Eforie-Nord, Eforie-Sud, Techir- 
ghiol) și cele de pe Valea Prahovei 
(Sinaia, Predeal) vor cunoaște din 
nou animația specifică manifestă
rilor festive. în cinstea zilei de 23 
August, pentru oamenii muncii 
care își petrec concediul de odihnă 
în aceste localități, ansamblurile 
fruntașe de amatori ale sindicate
lor din regiunile Bacău, Banat, 
Brașov, Cluj, Dobrogea, Hunedoara 
și orașul București, cUprinzînd 
circa 1 200 de artiști, vor prezenta 
o suită de spectacole intitulate 
„Cîntec, joc și Voie bună".

Programele, cate reprezintă o 
veritabilă trecere în revistă a for

pe lîngă Consiliul de Miniștri, din 
împuternicirea guvernului R. P. 
Bulgaria, și ing. N. M. Ciupracov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat de producție pentru energeti
că și electrificarea U.R.S.S., din 
împuternicirea guvernului U.R.S.S.

★
La invitația președintelui Comi

tetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Ion Cosma, 
miercuri seara a sosit în Capitală 
o delegație a primăriei orașului 
Ankara, condusă de Erkut Halii 
Sezai, primarul orașului Ankara. 

(Agerpres)

mațiilor muncitorești din marile 
întreprinderi industriale din a- 
ceste regiuni, vor cuprinde muzică 
și dansuri populare, muzică ușoa
ră, brigăzi artistice de agitație, so
liști vocali și instrumentali etc.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special 

Pronoexpres din 18 august 1965 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită l 19 36 21 6 31 
4 41 48. Extragerea suplimentară I : 
22 21 38 10 12 2 32. Extragerea supli
mentară II :10 49 35 3? 33 2 1. Fond 
de premii î 1 615 913 lei, din care re
port la categoria I 120 744 lei. Tragerea 
următoare a concursului Pronoexpres 
va avea loc la Constanța.

„Ce nu merge bine 
in economia engleză ?“

într-un articol publicat la 16 
august, revista americană „U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT" 
analizează dificultățile economice 
ale Angliei.

„Noul «bolnav» din Europa — 
arată autorul — se dovedește a fi 
Marea Brltanie. în prezent, brita
nicii constată că suferă de boli e- 
conomice acute. Guvernul britanic 
încearcă prin noi măsuri de aus
teritate să sporească încrederea 
mondială în stabilitatea lirei ster
line. Dacă aceste măsuri nu reu
șesc și se impune devalorizarea li
rei sterline, dolarul S.U.A. va tre
bui să suporte o nouă povară.

Ce nu merge bine în Marea Brl
tanie ?

Răspunsul pe care ți-1 dau 
acei care încearcă să îndrepte lu
crurile este că Anglia nu pare să 
se adapteze la noua ei poziție 
în lume. Marea Britanie antebelică 
era centrul unui imperiu mare și 
bogat, furnizînd metropolei surse 
sigure de materii prime, piețe apă
rate pentru produsele industriale 
și efective militare considerabile 
și ieftine.

Acum acest imperiu s-a destră
mat. Nouă Britanie este o insulă 
mică în largul coastei Europei, a- 
proape lipsită de resurse naturale 
și cu 53 milioane de locuitori. A- 
ceastă insulă nu mai este în stare 
să se întrețină în stilul cu care s-a 
obișnuit populația ei.

Rezultatul este că Anglia tră
iește din bani împrumutați. Re
zervele ei de aur și dolari, însu- 
mînd aproximativ 2 700 000 000 do
lari, sînt alcătuite aproape în în
tregime din sume împrumutate de 
la Fondul Monetar Internațional 
și din alte surse. Aceste împrumu
turi trebuie să fie rambursate în 
termen de cinci ani.

De ce este atît de greu să se 

Ziarul englez „THE OBSERVER" a publicat sub titlul „Cea mal lungă criză a Angliei* următoarele grafice: 
1. Lira sterlină șl paritatea ei de schimb față de dolar. 2. Deficitul comercial : Importuri șl exporturi. 3. Re

zervele, formate din: rezerve (coloane albe) șl Împrumuturi (coloane negre).

lichideze deficitul și să se înceapă 
alcătuirea de noi rezerve ? Ni se 
spune că răspunsul constă în ma
re măsură într-o structură socială 
și economică care nu este axată 
pe lumea modernă profund com
petitivă.

Sistemul social este considerat 
drept un obstacol serios în calea 
schimbărilor și a productivității în 
industria britanică. Relațiile din
tre muncitori și patroni se carac
terizează prin suspiciuni și ne
mulțumiri reciproce. Muncitorii, 
cu puține excepții, nu au senti
mentul că sînt interesați în succe
sul firmei unde lucrează. Efectul 
se manifestă în productivitatea 
scăzută și în scăderea calității 
muncii, îngreunînd posibilitățile 
Marii Britanii de a concura pe pie
țele mondiale.“

Articolul se referă apoi la sis
temul de învățămînt britanic ară- 
tînd că : „De obicei, numai cei 
privilegiați au șansa să urmeze 
cursurile învățămîntului superior. 
Mai puțin de 5 la sută din tinerii 
britanici intră în universități. Pes
te două treimi părăsesc școala îna
inte de a împlini 15 ani. Un peda
gog renumit declară : <Sistemul 
de învățămînt britanic era potri
vit pentru pregătirea unei mici e- 
lite care să administreze imperiul 
și să îndeplinească funcțiile publi
ce. El nu este potrivit pentru o țară 
industrială care are nevoie de o ar
mată de ingineri, directori și mun
citori foarte adaptabili pentru a 
spori productivitatea industriei ei»“.

Referindu-se la sindicatele din 
Anglia și afirmind că în sînul lor 
se manifestă „haos și confuzie“, 
autorul scrie mai departe: „Acor
durile de salarii nu sînt obligatorii 
din punct de vedere legal. De a- 
semenea, de obicei, contractele nu 
se ocupă în amănunt de salarii, 
ore de muncă și condiții de 
muncă...

Rezultatul este că Marea Brita
nie pierde piețe în favoarea 
S.U.A., Germaniei occidentale și 
altor concurenți care obțin rezul
tate mai bune în reducerea costu
lui brațelor de muncă.

Conducerea administrativă bri
tanică poartă, de asemenea, o mare 
parte din vină pentru dificultățile 

economice ale țării. într-o țară în 
care industria a fost multă vreme 
apărată împotriva concurenței, e- 
xistă tendința larg răspîndită ca 
directorii de firme să se hotărască 
pentru maximum de profituri cu 
minimum de producție.

După părerea multor oameni, 
regresul economic al Marii Brita
nii provine, de asemenea, în parte, 
din politica ei externă, axată pe 
legături strînse cu Commonweal- 
thul.

După cel de-al doilea război 
mondial, majoritatea conducători
lor politici au socotit că Com- 
monwealthul ar putea deveni 
un înlocuitor al imperiului bri
tanic în curs de dispariție. Dar 
aceste speranțe au fost acum 
spulberate. Commonwealthul pro
voacă rapid dezamăgiri. în plus, 
țările Commonwealthului se dove
desc a nu fi acea piață scontată 
odinioară pentru mărfurile brita
nice. în prezent, exporturile Ma
rii Britanii în fostele ei colonii re
prezintă mai puțin de 30 la sută 
din vînzările ei în străinătate, față 
de aproape 45 la sută în urmă cu 
un deceniu.

Care sînt perspectivele ca Ma
rea Britanie să soluționeze pro
blemele ei economice ? Nu foar
te încurajatoare, după părerea 
unor cercuri economice londoneze 
cu autoritate. în primul rînd, spun 
acești experți, majoritatea britani
cilor nu sînt nici măcar conștiențl 
de necesitatea unei schimbări ra
dicale a sistemului economic. în 
al doilea rînd, mica majoritate de 
trei voturi a guvernului laburist 
în Camera Comunelor este consi
derată drept un serios obstacol în 
calea oricărei acțiuni cu adevărat 
drastice. O încercare de a frîna 
sporirea salariilor și prețurilor 
prin colaborarea sindicatelor și 
patronilor este exclusă, anunțîn- 
du-se ca un eșec probabil. Nu a 
fost încă pus în aplicare un plan 
mult solicitat pentru modernizarea 
industriei britanice, cu sprijinul 
guvernului. Un program pentru a 
asigura unui număr mai mare de 
copii britanici posibilitatea de a 
urma cursurile învățămîntului su
perior întîmpină o rezistență con
siderabilă.

în rîndul majorității experților 
economici din Marea Britanie — 
arată în încheiere autorul — se 
manifestă puțină încredere că a- 
ceastă țară va putea să cîștige su
ficient în viitorul apropiat pentru 
a asigura uh nivel de trai în creș
tere și un rol de putere mon
dială“.

în actualitate:
pregătirea 
producției 
anului viitor

(Urmare din pag. l-a)

Pe întreaga regiune, planul pro
ducției globale industriale a fost 
îndeplinit in proporție de 101,9 la 
sută, iar cel al producției marfă — 
de 101,7 la sută. Producția realiza
tă suplimentar în această perioa
dă se ridică la aproape 160 mili
oane lei.

Ce considerați mai valoros 
din experiența dobîndită pînă 
acum de colectivele unităților 
industriale din regiune și în 
ce direcții vor fi îndreptate 
eforturile în viitor ?

Datorită muncii politice desfă
șurate de organizațiile de partid, 
maturității și creșterii competen
ței acestora în exercitarea dreptu
lui de control asupra conducerilor 
tehnico-administrative, întreprin
derile noastre și-au îndreptat toa
tă atenția spre îndeplinirea sarci
nilor de plan la toți indicatorii. 
Colectivele unităților din industria 
petrolului și chimiei au acumu
lat o valoroasă experiență în 
introducerea și extinderea tehnicii 
noi, a tehnologiei moderne, care 
le-au permis să obțină realizări 
importante în creșterea și diversi
ficarea producției. în îmbunătăți
rea calității produselor. Există însă 
condiții ca injecția de apă și de 
gaze, tratamentele tensio-active, fi
surările hidraulice și alte metode 
moderne să fie extinse și mai larg 
în schelele de extracție a țițeiului.

Petroliștii din rafinării se pot 
mîndri cu succesele dobîndite în 
valorificarea superioară a materiei 
prime. în acest an, valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut cu 49 la sută față 
de anul 1959, depășindu-se sarci
na trasată de Congresul al VÎII-lea 
al P.C.R. în acest domeniu. Da
torită investițiilor importante rea
lizate în ultimii ani și obiective
lor noi care se vor construi în 
perioada următoare, colectivele din 
rafinării au condiții să prelucreze 
tot mai complex țițeiul, orientîn- 

du-se spre asigurarea cu materie 
primă a industriei chimice și spre 
îmbunătățirea în continuare a ca
lității produselor petroliere.

Sînt cunoscute succesele deose
bite obținute de industria con
structoare de utilaj petrolier din 
regiune în asimilarea de utilaje 
noi, moderne. La uzina „1 Mai“ 
Ploiești s-a realizat recent cea de 
a doua instalație de foraj de mare 
adîncime — tip 4 DH 315 — și 
a fost introdusă în fabricație de 
serie instalația de foraj cu hcțio- 
nare electrică — E 75. Pentru vi
itor, o cerință importantă în a- 
ceastă ramură este creșterea ran
damentului turbinelor și îmbună
tățirea calității sapelor de foraj, 
lărgirea și modernizarea gamei de 
scule pentru forajul sondelor și 
extracția țițeiului.

Regiunii noastre 1 se vor aloca și 
în anul viitor importante fonduri de 
Investiții. Discuțiile purtate în șe
dința de lucru a biroului comite
tului regional au scos în evidență 
necesitatea îmbunătățirii activită
ții în sectorul construcții și mon
taj, sector în care există serioase 
rămîneri în urmă. Pe șantierul 
Combinatului petrochimic Ploiești 
nu au fost respectate întocmai ter
menele de dare în funcțiune a u- 
nor obiective. întîrzieri s-au înre
gistrat și pe șantierul Uzinei de 
sîrmă Buzău, la lucrările de dez
voltare a Uzinei mecanice Sinaia, 
Fabricii de ciment Fieni, Rafină
riei Teleajen. Sarcina noastră este 
de a ne ocupa mai mult decît pînă 
acum de îndrumarea activității șan
tierelor, a organizațiilor de partid 
din construcții. Prin organizarea 
temeinică a lucrărilor, extinderea 
metodelor industriale de execuție, 
aprovizionarea la timp cu mate
riale și utilaje se vor crea con
diții pentru desfășurarea ritmică a 
lucrărilor de construcții și montaje, 
pentru punerea în funcțiune la ter
men a obiectivelor noi.

Ce măsuri se vor lua pentru 
pregătirea exemplară a pro
ducției primului an al viito
rului cincinal ?

Am vorbit mai înainte de unele 
lipsuri. înlăturarea acestora este o 
primă sarcină pe care ne propu
nem s-o înfăptuim. Pentru a în
cepe cu bine noul an, biroul co
mitetului regional de partid a în
tocmit un plan de măsuri, care a 
fost completat în urma dezbaterilor 
ce au avut loc. Comitetul regional 
de partid, organizațiile de partid 
din întreprinderi își concentrează 
acum eforturile pentru ca în timpul 
care a mai rămas pînă la sfîrșitul 

anului să fie folosite toate posi
bilitățile, toate rezervele interne în 
scopul realizării planului pe 1965 
la toți indicatorii. Nici o întreprin
dere sub plan — iată obiectivul 
nostru principal.

Nu peste mult timp se va 
trece la dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1966 la nivelul conducerilor de 
întreprinderi și pe ramurile prin
cipale de producție din regiu
ne. Dezbaterea cifrelor de plan 
va prilejui în fiecare fabrică și u- 
zină. în schelele petroliere, pe șan
tierele de construcții, o largă des
fășurare a spiritului gospodăresc și 
a inițiativei maselor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. La dezbateri 
vor participa membri ai biroului 
și ai comitetului regional de 
partid, ai comitetelor raionale și 
orășenești de partid, precum și re
prezentanți ai ministerelor și orga
nelor centrale de stat. Conducerile 
întreprinderilor vor fi ajutate să 
identifice noi rezerve interne, să 
stabilească măsuri concrete pentru 
punerea lor în valoare.

Colectivele de întreprinderi din 
regiunea Ploiești sînt hotărîte să 
muncească în așa fel îneît la sfîr
șitul acestui an să raporteze în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin pe 1965 și, totodată, 
să creeze condițiile necesare pen
tru înfăptuirea cu succes a planu
lui pe 1966.

La scara
Hunedoarei

(Urmare din pag. I-a)
Turnătoria de lingotiere. Un ate

lier modern, unde se toarnă „cămașa” 
metalică a viitoarelor lingouri de ojel 
și se confecționează cilindrii prin care 
marile laminoare modelează metalul 
în profile. De calitatea utilajului 
de turnare și a cilindrilor depind în 
mare măsură calitatea otelului și a 
laminatelor, costul lor. în repetate 
rînduri hunedorenii au reproșat turnă
torilor durabilitatea scăzută a lingo- 
tierelor, din care cauză rebutul în o- 
felării se menfine ridicat.

— Am fost puși înfr-o situație ne
plăcută — spun maiștrii Liviu Budiu 
și Carol Jurj. Dar a lost și Un sem
na! de alarmă. Am început cu per
fectionarea tehnologiei de formare, 
cu ridicarea calificării și specializarea 
oamenilor. în prezent cochilel# pen

tru lingouri de 7 tone rezistă în me
die la 87 de turnări, față de 65—70 
înainte.

Sînt cîteva secvenfe din întrece
rea siderurgiștilor de la Călan, de 
unde se vede că această Hunedoara 
la scară redusă își aduce cu priso
sință contribuția la sporirea produc
ției de metal. Oamenii ei pășesc a- 
iăfuri de hunedoreni și reșifeni în rîn- 
dul de frunte al întrecerii.

Ce semeni - 
culegi

(Urmare din pag. I-a)

Situații asemănătoare există și 
în raionul Aiud. La cooperativa a- 
gricolă din Hopîrta, sămînță de 
grîu este depozitată separat, dar 
are multe corpuri străine și umi
ditate ridicată, fiind în pericol de 
alterare.

Cu mai multă atenție trebuie 
să se facă condiționarea semințelor 
în regiunea Banat. într-o serie de 
unități grînele au multe impurități 
și sînt depozitate în condiții neco
respunzătoare. în plus, la consiliul 
agricol regional nu se cunosc încă 
cantitățile de sămînță necesare tu
turor unităților agricole. Coopera
tivele din Macedonia, Cebza, Folea, 
Jebel și Voiteg, care solicită să
mînță prin schimb, nu au primit 
nici un răspuns.

Din timp, probe 
la laborator

Verificarea calității semințelor 
în laboratoarele regionale și inter- 
raionale are o mare importanță 
pentru creșterea producției vii
toare. în regiunea Ploiești trimi
terea probelor la laboratoare este 
în toi. Pînă acum peste 40 de uni
tăți au și efectuat această opera
țiune. O scurtă vizită la laborato
rul pentru controlul semințelor din 
Buzău ne-a prilejuit însă constata
rea că unele unități nu acordă a- 
tenția cuvenită acestei acțiuni. Din 
raionul Buzău au trimis probe 
doar cooperativele agricole Să
geata, Scutelnici, Cernătești și Să- 
poca. Din raionul Rm. Sărat — 6 
unități, iar din raionul Cislău — 
două.

Și în regiunea Banat o serie de 
baze de recepție, cum sînt cele din 
Timișoara, Lugoj și Deta, care tre
buie să pregătească pentru schimb 
cantități însemnate de grîu, nu se 
grăbesc să facă probele de labo
rator necesare.

Întîrzieri sînt și în regiunile Cluj 
și Iași. în raioanele Turda și Aiud 
nici o cooperativă n-a trimis încă 
probe la laborator.

★
Din constatările făcute pe teren 

reiese că, deși lucrările pregăti
toare pentru însămînțările de toam
nă sînt la început, acolo unde or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole au luat măsuri 
corespunzătoare, ele se află în- 
tr-un stadiu mai avansat. în multe 
locuri însă pregătirea semințelor 
este tărăgănată. Este necesar ca 
în toate unitățile să fie urgentate 
condiționarea semințelor și trimi
terea probelor la laboratoarele de 
control. Unitățile agricole care au 
sămînță necorespunzătoare trebuie 
să ia măsuri urgente pentru 
schimbarea ei la bazele de re
cepție.

Aveți salutări 
din Italia

(Urmare din pag. I-a)
Nu știi ce să admiri mai întîi : 

golful, vestit în toată lumea, Pia
ța primăriei — aici am făcut și 
poză — Palatul Donn’ Anna — 
palate sînt multe ca să le înșir pe 
toate — coasta Santa Lucia (fredo
nez „O, Santa Lucia“). N-am la 
dispoziție decît o zi, așa că mai 
las și pe altădată. (Să vorbesc în- 
tr-un ceas bun).

La pas printre 
napolitani

Opelul l-am parcat pe undeva 
prin apropierea portului. Intrăm 
în clocotul Napolului. Alegem o 
stradă îngustă, pe care am impre
sia că o cunosc dintr-un film ne
orealist. Urcăm. Mai toate străzile 
sînt înguste și traversate de frîn- 
ghii încărcate cu rufe. Cearceafuri 
puse la uscat, maieuri, cămăși de 
noapte și alte desuuri.

Gospodinele de la etajele 4, 5, 6 
se tocmesc din balcoane cu precu

peții. După ce ajung la un numitor 
lasă cu o fringhie coșnița în care 
negustorul pune marfa tocmită. 
Coșnița trasă de fringhie se ba
lansează, urcă spre etajul 4, 5, ori 
6. Uneori te pomenești cu o pier
sică, o pară, ori chiar o roșie in 
cap. Nu zici nimic. Ești la Napoli. 
Ba zici bogdaproste că n-a fost un 
pepene de vreo 10 kilograme.

Napoli seamănă, dacă pot face 
astfel de comparație, cu Lipscanii 
în orele de aglomerație. Mulți, 
foarte mulți negustori. Napolitana 
vorbesc tare. Șt nu pot ține prea 
mult secretele.

Napoli fortuna mia
Napolitana sînt oameni grozav 

de prietenoși și serviabili.
— Cum pot ajunge în Piața 

Trieste Trento ?
Napolitanul pe care l-am între

bat ne zîmbește, ne întreabă de 
unde sîntem, cum e viața la noi, 
ne recomandă ce să vedem la Na
poli și ne conduce pînă în apro
pierea pieței de care am întrebat. 
La despărțire ne strînge mina 
și se întoarce la treburile lui cîn- 
tînd „Napoli fortuna mia".

Un ține de vreo 12—13 ani vine 
la mine cu o țigară Kent între 
dinți. îmi solicită un foc. Bag mina 
în buzunar și scot în loc de bri
chetă o batistă. I-o întind și zic :

— Poftim, șterge-ți mai întîi 
nasul !

Puștiul închide un ochi și mă 
cîntărește din priviri.

— Prego ?
•— Să-ți ștergi nasul, am zis.
Aruncă o privire disprețuitoare 

și zice cu voce tare ce părere și-a 
făcut despre mine.

•— Ești un mascalțone.
Pornește mai departe fredonînd 

„Napoli fortuna mia".
Am intrat într-un magazin să 

cumpăr amintiri. Amabili, vînzăto- 
rii mi-au înșirat pe tejghea toate 
obiectele din galantar. Ai cumpărat 
un obiect de numai o sută de lire, 
ți-l ambalează elegant și-ți mulțu
mește de cîteva ori.

— E păcat să părăsiți orașul nos
tru fără să cumpărați o păpușă. 
Păpușile din Napoli sînt vestite în 
toată lumea. Recomandarea ne este 
făcută de vînzătorul unui magazin 
care nu vinde păpuși. Iți face reco
mandarea din simplă amabilitate.

Ristorante Corcione
Ne oprim să mâncăm. pe Via Mi

lano nr. 16. Chelnerul ajuns înain
tea noastră la masa pe care o ochi
sem a observat că sîntem turiști.

— Vă voi servi o masă tipic na
politană.

Ne aduce niște spagheti cu sos 
și cu un fel de parmezan. Apoi 
lombatino di vitelo, un fel de frip
tură de vițel care se topește in 
gură.

— Vini pregiati delle migliori 
case ? E bonissimo !

— Fie, zic eu.
Cer și două cafele. Chelnerul 

aleargă. Aduce de la o cafenea de 
peste drum cafelele. Nu putea să 
spună că nu are? — ar întreba li
nii ospătari de la noi. Ba bine 
că nu !

în pragul restaurantului apare 
un napolitan cu chitara. E un cin- 
tăreț ambulant. O voce care poate 
fi invidiată de cei mai buni soliști 
de muzică ușoară de la noi, cîntă 
„Vuria", „O sole mio" și bine înțe
les „Napoli fortuna mia". Trece 
apoi cu o farfurioară pe la mese.

Ospătarul ne întreabă dacă am 
văzut Pompeiul. Ne explică pe 
unde ajungem și cîți kilometri sînt 
pînă acolo. în jur de 20.

Spre Pompei
La Pompei a fost, după cîte am 

citit, una din cele mai zguduitoare 
tragedii ale lumii. Peste 25 000 de 
oameni au pierit sub lavă. Văd în 
față, în dreapta parbrizului Vezu- 
viul.

— Nene, zic eu prietenului meu 
care conduce Opelul — ce-ar fi să 
ne întoarcem la Napoli și să cău
tăm într-o librărie niște vederi cu 
Pompeiul ?

— Păi am parcurs mai bine de 
jumătate din drum, de ce să ne în
toarcem ?

— Dacă a mai pus dumnezeu la 
fiert niște lavă dintr-aia și-i dă 
prin gînd s-o răstoarne iar ? Ce 
fac, mă duc acasă opărit ?

Omul de la volan zîmbește. Ne 
apropiem de Vezuviu... Am intrat 
chiar în Pompei.

Nu, îmi este imposibil să vă de
scriu ce am văzut aici. Trebuie nea
părat să ne intîlnim și să vă arăt 
niște poze. M-am fotografiat printre 
ruinele Forumului, ale Circului, 
printre coloane, alături de statui de 
marmură, în muzeul Pompeiului, 
printre cadavrele petrificate... Peste 
25 000 de oameni au pierit la Pom
pei... Ce-ar fi să vorbim despre 
ceva mai vesel ? Sînteți de acord ? 
Mîine aterizez pe aeroportul Bă- 
neasa. Mîine văd Bucureștiul de 
care mi s-a făcut dor.

Mă așteptați la aeroport ? Mul
țumesc și saluți !
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O nouă încercare IȘI MODIFICĂ PROPUNERILE Toate monedele

de a forma guvernul
Astă seară, la orele 21,30, regele 

Constantin al Greciei a înmînat man
datul formării noului guvern lui Tsiri
mokos, fost ministru de interne în gu
vernul Papandreu. Stephanopoulos 
s-a hotărît să sprijine noua formulă. 
Aceasta este cea de a treia încercare 
în decurs de o lună de a se forma o 
echipă ministerială din cadrul parti
dului care deține majoritatea în parla
ment — Uniunea de centru — însă 
prin excluderea participării fostului 
premier Papandreu și a fiului său An- 

j dreas Papandreu, precum și prin înlă
turarea variantei de a se ține noi ale
geri.

’ Prima încercare s-a materializat prin 
constituirea guvernului Novas, răstur
nat de la putere printr-un vot de 

j neîncredere în parlament ; iar cea de 
,a doua a eșuat, in cadrul ședinței 
grupului parlamentar al Uniunii de 
icenfru, care i-a cerut lui Stephanopou- 
jlos să înapoieze regelui mandatul 
de sondaj ce i s-a încredinfat.

Noua inifiafivă a suveranului a fost 
facilitată de faptul că atîf Tsirimokos, 
cit și Stephanopoulos au depus în 
prealabil o declarație la prezidiul 
parlamentului prin care cereau să fie 
considerați ca „independenți* de 
partidul Uniunea de centru din care 
făceau parte. în audiența de marți 
seara, Tsirimokos și Stephanopoulos, 
după cum scrie „To Vima", „l-au in
format pe rege despre dificultățile pe 
care le înfîmpină în găsirea de spri
jin din partea depufaților de centru*. 
Cotidianele Centrului subliniază că 
pentru a obține învestitura parlamen
tului, șeful guvernului desemnat ar 
avea nevoie de cel puțin încă opt vo
turi, pînă la majoritatea necesară de 
151, înfrucîf are deja asigurate votu
rile depufaților partidelor de dreapta, 
ale grupului Novas și ale unui număr 
de 12 depufafi ai Centrului.

Cotidianul dreptei „Mesimvrini* re
levă însă că unii deputați dintre cei 
care sprijină soluția Tsirimokos au for
mulat diferite obiecfiuni în ce priveș
te participarea la actualul guvern a

miniștrilor guvernului interimar No
vas, fapt care a făcut ca mărfi după 
amiază să nu se poată lua nici o 
hotărîre.

între timp marea majoritate a 
grupului parlamentar al Uniunii de 
centru și tofi deputajii E.D.A. conti
nuă să insiste asupra alternativei gu
vern Papandreu sau alegeri în ter
men. constitutional de 45 zile. Este ne
sigură pozijia grupului de 7 deputafi 
ai fostului lider al partidului EPEK, 
Papapolifis, precum și a altor circa 15 
deputafi ai Centrului. De acest grup 
al nedecișilor depinde în fond înves
titura noului guvern.

Const. ALEXANDROAIE
Atena, 18 — prin telefon

yemenită

VA PLECA

la cererea guvernului constitutionalist
SANTO DOMINGO 18 (Ager

pres). — Hector Garcia Godoy, 
candidat la postul de președinte al 
guvernului provizoriu dominican, 
a anunțat că în cursul ultimei în
trevederi avute cu reprezentanții 
guvernului constitutionalist, mem
brii misiunii O.S.A. din Santo Do
mingo au acceptat să aducă unele 
modificări planului prezentat pen
tru soluționarea crizei dominicane. 
El a arătat că s-a renunțat la pre
vederea privind desființarea sec
torului capitalei dominicane, ocu
pat în prezent de forțele constitu- 
ționaliste, care ar urma să fie 
menținut pînă după instalarea gu-

vernului provizoriu. Această pro
blemă a constituit unul din prin
cipalele puncte de divergențe la 
tratative, întrucît constituționaliș- 
tii s-au opus încorporării sectoru
lui lor în așa-zisa „zonă de secu
ritate“ deținută de trupele O.S.A. 
Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, se așteaptă acum să 
fie cunoscută poziția juntei de 
dreapta a generalului Imbert Bar
reras, care declarase, mai înainte, 
că va accepta planul O.S.A. numai 
dacă nu îi vor fi aduse nici un 
fel de modificări. Godoy și-a ex
primat însă speranța că nu vor 
exista nici un fel de noi diver
gențe ca urmare a acestor schim
bări.

Ședința Consiliului de Securitate 
consacrată discutării problemei do
minicane, care urma să aibă loc 
miercuri, a fost amînată sine die. 
Guvernul constitutionalist domini
can, care solicitase convocarea șe
dinței, și-a retras cererea.

occidentale
s-au depreciat

— cu 
este 

prețu-

PREȘEDINTELE NASSER

în legătură cu problema

din Atena a avut loc un mare

IN ARABIA SAUDITÀ
CAIRO 18 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția M.E.N., ofi
ciosul „Al-Ahram“ din Cairo a făcut 
cunoscut miercuri dimineață că în 
urma convorbirilor avute cu am
basadorul Arabiei Saudite, care i-a 
înmînat un mesaj de răspuns din 
partea regelui Feisal, președintele 
Nasser a hotărît să plece, într-un 
viitor apropiat, în Arabia Saudită 
pentru a avea convorbiri în vede
rea soluționării problemei yeme- 
nite.

„Al-Ahram“ a menționat că 
marți președintele R.A.U. a avut „o 
serie de întrevederi importante 
pentru a studia situația“ înainte de 
a pleca în călătorie, „pentru găsirea 
unor posibilități de pace și de pre
venire a unei serioase înrăutățiri 
relațiilor dintre țările arabe“.

a

La Conferința
pentru dezarma re
de la Geneva

18 (Agerpres). — în
17 august a Conferin- 
dezarmare de la Ge-,

GENEVA 
ședința din 
tei pentru 
neva, reprezentantul S.U.A., Wil
liam Foster, a prezentat în numele 
a patru puteri occidentale: S.U.A., 
Marea Britanie, Canada și Italia 
un proiect de tratat privind inter
zicerea răspîndirii armelor nu
cleare. în proiectul de tratat nu 
există nici o referire la faptul dacă 
țări nenucleare, ca de pildă Ger
mania occidentală, pot primi arme 
nucleare prin intermediul „Forțe
lor nucleare multilaterale“.

într-o „notă informativă“ pu
blicată marți seara, reprezentantul 
Marii Britanii, lordul Chalfont, a 
declarat că „Marea Britanie nu se 
asociază prezentării proiectului de 
tratat“. Comentînd această luare de 
poziție, agenția France Presse scrie 
că astfel „un proiect comun al ce
lor patru țări occidentale a deve
nit un proiect american“. Aceeași 
agenție subliniază că „nota infor
mativă“ difuzată de delegația bri
tanică „a exprimat, dacă nu un 
dezacord formal, cel puțin o dis
tanțare netă față de proiectul 
nrezentat de Foster".

Marți seara, pe stadionul Panathenaikon
miting „în apărarea democrației", organizat de Confederația Generală a 

Muncii . în fotografie : Aspect de la miting

Campania electorală din R. F. G

BONN 18 (Agerpres). — în Re
publica Federală Germană conti
nuă să se desfășoare turneele elec
torale ale liderilor principalelor 
partide politice. La reuniunile e- 
lectorale de marți temele princi
pale s-au referit la problema ger
mană, la unificarea politică a Eu
ropei occidentale și la problemele 
financiare ale Germaniei occiden
tale. Pozițiile adoptate de liderii 
Uniunii creștin-democrate nu au 
adus nimic nou față de poziția cu
noscută a partidului de guvernă- 
mînt. Astfel, președintele partidu
lui U.C.D., într-un discurs ținut la 
Stolberg, a cerut o nouă inițiativă 
„în politica europeană“ și a încer
cat să minimalizeze divergențele 
din sinul Pieței comune. Adenauer 
a reluat vechi teze reacționare ale 
partidului său.

în aceeași zi, la München, vice
președintele Bundestagului, Tho
mas Dehler — unul din liderii 
partidului liber-democrat—a publi
cat un memorandum prin care se 
cere ieșirea Republicii federale din

N.A.T.O. 
Tratatul 
partidul 
parte din coaliția guvernamentală, 
depune stăruitoare eforturi de a se 
diferenția cit mai mult de parte
nerul său de coaliție pentru a nu 
se vedea în situația ca, în urma 
unui eșec electoral, prin cucerirea 
majorității parlamentare de către 
unul din cele două principale 
partide, U.C.D. și P.S.D., rolul său 
politic să fie redus.

în localitatea Offenburg, vice
președintele partidului social-de
mocrat, Fritz Erler. și-a exprimat 
speranța că partidul său va putea, 
de data aceasta. să constituie 
grupul cel mai important din 
Bundestag.

Datorită programelor electorale 
asemănătoare ale principalelor 
partide politice din R. F. Germană, 
campania electorală se limitează 
la abordarea unor probleme se
cundare, fără să suscite prea mult 
interes în opinia publică.

și a R. D. Germane din 
de la Varșovia. Astfel, 
liber-democrat, care face

Potrivit unui atudlu publicat de 
„First National City Bank", tn cursul 
ultimilor zece ani a scăzut puterea de 
cumpărare a tuturor monedelor occi
dentale. Puterea de cumpărare inter
nă a francului francez, de exemplu, 
s-a diminuat cu 36 la sută, a lirei 
sterline — cu 26, a dolarului 
13 la sută. Această depreciere 
calculată în funcție de indicii 
rilor la bunurile de consum.

Dintre monedele altor țări din Piața 
comună, în acești zece ani francul 
belgian a pierdut 16 la sută din va
loarea sa, marca vest-germană — 19 
la sută, florinul olandez — 22 la sută, 
iar lira italiană — 27 la sută ; valoa
rea pesetei spaniole a scăzut cu 47 la 
sută.

Inflația cea mal marcată s-a produs 
In țările Americii de Sud. Din 1954, 
cruzeirosul brazilian, de pildă, a pier
dut 96 Ia sută din puterea sa de cum
părare.

VIETNAM Lupte gre!e in regiunea
bazei Chu Lai

D JAKARTA 18 (Agerpres). — 
Trimișii speciali G. Serafin și L 
Gălățeanu transmit :

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, împreună cu tova
rășul C. Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, care la invitația 
președintelui Sukarno și a mi
nistrului afacerilor externe, dr. Su- 
bandrio, au participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea a 
20 de ani de la proclamarea inde
pendenței Indoneziei, au plecat 
miercuri spre București.

înalții oaspeți au sosit la aero
port împreună cu președintele In
doneziei, dr. Sukarno. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, dr. Subandrio. 
prim vice-prim ministru, ministrul 
afacerilor externe, Leimena, al 
doilea vice-prim ministru, Chaerul 
Saleh, al treilea vice-prim mi
nistru. înalți demnitari guverna
mentali și ofițeri superiori. Au fost, 
de asemenea, de față D. N. Aidit, 
președintele C.C. al P.C. din Indo
nezia, Vasile Gîndilă, ambasadorul 
R. P. Române la Djakarta, membri 
ai corpului diplomatic, un numeros 
public.

Tineri și tinere indoneziene, în 
pitorești costume naționale, au 
oferit oaspeților tradiționalele ghir
lande de flori.

Președintele Sukarno a condus 
pe tovarășul Chivu Stoica pînă la 
scara avionului, unde și-a luat un 
călduros rămas bun.

Întîlniri la Djakarta

cu ocazia sărbătorii naționale a a- 
cestei țări. A avut loc un schimb 
amical de vederi.

La prînz, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Române l-a 
primit pe Nguyen Duy Trinh, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam și mi
nistru al afacerilor externe, ÿ ful 
delegației R. D. Vietnam la festi
vitățile de la Djakarta. în cadrul 
întîlnirii a avut loc o convorbire 
prietenească.

La aceste convorbiri au luat 
parte Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Româ
ne, și membri ai delegațiilor R.P. 
Chineze, Siriei și R. D. Vietnam.

★
Miercuri, ministrul afacerilor ex

terne al R.P. Române, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită de curtoa
zie prim viceprim-ministrului 
ministrului afacerilor externe 
Indoneziei, dr. Subandrio. Cu
cest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

★
Miercuri dimineața în pNța 

din fața palatului Merdeka 
Djakarta a avut loc o mare 
demonstrație a poporului indone
zian în cinstea Zilei indepen
denței Indoneziei. Alături de pre
ședintele Indoneziei, în tribuna o- 
ficială s-a aflat 
Stoica.

Și 
al 
a-

tovarășul Chivu

Sosirea la

Cea mai mare angajare de forțe americane" • Noi bom
bardamente asupra teritoriului R. D. Vietnam • Senatul S.U.A. 

aprobă un „fond de urgență"

SAIGON 18 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că miercuri a 
avut loc în Vietnamul de sud „cea 
mai mare angajare de forțe ameri
cane“ în luptele împotriva forțelor 
patriotice. Aproximativ 4 000 de in
fanteriști marini americani au fost 
debarcați la baza Chu Lai, încer- 
cînd să cucerească un punct forti
ficat al forțelor patriotice. Artile
ria americană a deschis focul îm
potriva punctului întărit, dar, po
trivit agenției Associated Press, nu 
se poate cunoaște eficacitatea ti
rului, deoarece forțele adverse dis
pun de tunele și adăposturi mas
cate și foarte bine construite. 
Forțele patriotice îi țin pe atacanți 
sub tirul tunurilor de 57 milime
tri. De ambele părți s-au înregis
trat pierderi grele. Un purtător de 
cuvînt al forțelor armate america
ne din Vietnamul de sud a declarat 
că „inamicul are un avantaj serios, 
deoarece pozițiile ocupate de el îi 
permit să depună o rezistență ma
ximă în fața atacanților“.

★
HANOI 18 (Agerpres). — în 

mesajul adresat la 18 august 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam de 
către Misiunea de legătură a înal
tului comandament al Armatei 
populare vietnameze se arată că 
la 17 august mai multe formațiuni 
de avioane cu reacție americane au 
pătruns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat și mitraliat numeroase 
regiuni populate și obiective eco
nomice din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, și Ha Tinh.

★
HANOI 18 (Agerpres). — Agenjia 

V.N.A. anunjä că la 18 august Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție în care condamnă hotărîrea auto
rităților sud-coreene de a trimite un 
efectiv de încă 15 000 de soldefi 
pentru a participa la războiul agresiv 
dus de S.U.A. împotriva poporului 
sud-vietnamez. Subliniind că hotărî
rea luată de regimul lui Pak Cijan Hi 
urmează hotărîrii președintelui John
son cu privire la o dislocare masivă 
de trupe americane în Vietnamul de 
sud, declarația arată că această mă
sură demască planurile imperialiștilor 
americani care pun în aejiune în
treaga lor mașină de război și a alia- 
filor lor în vederea intensificării pri
mejdioase a războiului din Vietnam 
cu riscul de a fi extins în toată Indo
china și Asia de sud-est.

Guvernul R. D. Vietnam, se arată 
în încheierea declarației, condamnă 
cu hotărîre și denunță în fa)a opiniei 
publice mondiale aceste acțiuni pri
mejdioase și cere în mod energic să 
se pună capăt tuturor actelor de a-

gresiune și război împotriva poporu
lui vietnamez.

★
TOKIO 18 (Agerpres).— Sub pre

textul „apărării împotriva taifunu
lui", marți noaptea, la baza aeria
na americană de la Itadzuke (insu
la Kyushu) au fost aduse din Oki
nawa 13 avioane militare ameri
cane. între acestea se află 11 a- 
vioane „S-130", folosite la trans
portarea de trupe și echipament 
militar în Vietnamul de sud și două 
hidroavioane. Agenția japoneză 
Kyodo a anunțat însă că Okinawa 
nu a fost și nici nu va fi în urmă
toarele zile amenințată de taifun.

★
WASHINGTON 18 (Agerpres).— Co

mitetul pentru alocări al Senatului a- 
merican a aprobat miercuri un „fond 
de urgență“ în valoare de 1,7 miliarde 
dolari pentru operațiunile militare din 
Vietnam. Senatorul John Stennis (demo
crat din partea statului Mississippi) a 
declarat că această sumă este „doar o 
mică parte“ din cheltuielile pe care 
S.U.A. le ver face In cursul operațiuni
lor din Viei’am apreciate de el la circa 
7—10 miliarde de dolari anual.

★
SOFIA 18 (Agerpres).— Agenția 

B.T.A. a transmis o declarație ofi
cială în care se arată că guvernul 
R. P. Bulgaria și întregul popor 
bulgar sînt pe deplin solidari și 
sprijină cu hotărîre lupta poporu
lui vietnamez. Guvernul R.P. Bul
garia condamnă cu hotărîre extin
derea intervenției americane în 
Vietnam și cere recunoașterea 
dreptului Ia independență, unitate, 
suveranitate și integritate terito
rială a poporului vietnamez.

!

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Române, Chivu Stoica, a 
primit luni seara la reședința sa 
de la Palatul Negara pe Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze și ministru al afa
cerilor externe, conducătorul de
legației chineze care participă la 
sărbătorirea Zilei independenței 
Indoneziei. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a primit vizita ministrului de ex
terne al Siriei, Hassan Mariyud, 
care se află în capitala Indoneziei

Rangoon
(Agerpres). — înRANGOON 18

drum spre patrie, avionul special 
avînd la bord pe președintele Con
siliului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, și pe ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a făcut o escală la Rangoon. Pe 
aeroport, au fost întimpinați de 
generalul Ne Win, președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane, Uthi Han, ministrul 
afacerilor externe, și alte oficiali
tăți birmane. Cu acest prilej, a 
avut loc un schimb de păreri asu
pra unor probleme de interes co
mun. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Se întîmplă
în „orașul
Fotografia, transmisă de agen

ția americană United Press In
ternational. a fost făcută in a- 
ceste zile la Los Angeles. Este 
una din miile și miile de scene 
impresionante, înregistrate pe 
peliculă, în orașul unde peste 
20 000 de soldați și polițiști se ră- 
fuiesc de mai multe zile cu oa
meni de culoare. Din cauză că au 
pielea neagră viața înseamnă 
pentru ei mizerie, șomaj, umi
lințe. „Jim Crow“, cum este de
numit în batjocură de rasiști ne
grul, a devenit un simbol al exis
tenței osindite izolării, înstrăină
rii între zidurile ghetoului, care 
se numește Harlem la New York

îngerilor“
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ELISABETHVILLE. Agenția Asso
ciated Press, citind surse ale con
sulatului belgian din Elisabethville, 
relatează că un convoi al trupelor 
guvernamentale de la Leopoldville 
a căzut într-o ambuscadă organiza
tă de patrioții congolezi. în timpul 
ambuscadei opt mercenari și-au 
pierdut viața, iar alții au fost ră
niți. Un camion și un car blindat 
au fost distruse, iar altele avariate.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U. a avut o nouă întrevede
re cu reprezentantul permanent ad- 
interim al Indiei cu care a discu
tat situația creată în Cașmir.

DELHI. într-o cuvîntare în par
lament, primul ministru indian, Lai 
Bahadur Shastri, a anunțat că In
dia a suspendat convorbirile (care 
urmau să aibă loc la 20 august) 
între miniștrii de externe indian și 
pakistanez, „datorită înrăutățirii 
relațiilor dintre India și Pakistan", 
în urma incidentelor ce au avut 
loc în ultimele zile în regiunea 
Cașmir. Potrivit acordului privind 
încetarea focului în regiunea 
Kutch, miniștrii de externe ai ce
lor două țări urmau să se întîlneas- 
că în capitala Indiei pentru a adop
ta o hotărîre definitivă în proble
ma disputei de frontieră dintre In
dia și Pakistan.

SOFIA în urma tratativelor din
tre reprezentanții întreprinderii 
bulgare pentru transporturi „Des- 
pred“ și administrația zonei libere 
a portului Salonic, a fost semnat 
un acord privind condițiile de e- 
fectuare a transporturilor și ma
nipulării mărfurilor bulgare în por
tul Salonic.

WASHINGTON. S-a anunțat o- 
ficial că începînd de la 17 august 
Indonezia s-a 
ternațională 
dezvoltare și 
Internațional 
lizate ale O.N.U.

retras din Banca în
de reconstrucție si 
din Fondul Monetar 
— instituții specia-

PARIS. începînd de joi, 0 dele
gație a Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Constan
ta, condusă de Petre Nicolae, vizi
tează orașul Boulogne sur Mer, în 
cadrul schimburilor între cele două 
orașe, care urmează să se înfră
țească.

MOSCOVA. Agenția TASS anun
ță că la Moscova a avut loc o în- 
tîlnire între Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și Luigi 
Longo, secretar general al Partidu
lui Comunist Italian. La convor
biri au fost de fată Mihail Suslov 
și Boris Ponomariov. în timpul 
convorbirii, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, a avut 
loc un schimb tovărășesc de păreri 
în probleme care interesează am
bele partide și în probleme actuale 
ale anuației internaționale.

O

Mica ambarcațiune cu pînze 
„Tinkerbelle", pe care ziaristul 
american Robert Manry a traver
sat singur Oceanul Atlantic, a so
sit marți — la capătul călătoriei 
—• în portul britanic Falmouth, 
în urmă cu 78 de zile el a ple
cat din S.U.A. și, înfruntînd cu 
curaj numeroase dificultăți, a 
reușit să termine cu bine lunga 
sa călătorie. O mare mulțime de 
oameni au venit în port pentru 
a-1 saluta pe îndrăznețul naviga
tor.

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Massemba-Debat, pre
ședintele Republicii Congo (Braz
zaville).

RIO DE JANEIRO. Mareșalul 
Teixeira Lott a fost desemnat cu 
mare majoritate de voturi candidat 
al Partidului Social-Democrat din 
Brazilia în alegerile pentru funcția 
de guvernator al statului Guana- 
bara, care vor avea loc în luna 
octombrie a.c.

„UN OM IESE IN COSMOS"

SCURTE ȘTIRI
1

CAPE KENNEDY. S-a anunțat 
că descoperirea unei defecțiuni la 
„pila de combustibil" a navei cos
mice „Gemini-5" ar putea să ducă 
la o amînare cu cîteva zile a lan
sării programate pentru joi la ora 
9 (ora 14 Gmt). „Pila de combusti
bil" este un sistem nou pentru pro
ducerea energiei electrice și a a- 
pei necesare în timpul zborului 
navei cu ajutorul oxigenului și hi
drogenului lichid.

BUENOS AIRES. Aproximativ 
65 000 de institutori și profesori din 
învățămîntul public și particular 
din Argentina au declarat miercuri 
o grevă de 24 de ore cerînd spori
rea salariilor. Greva fiind generală, 
toate școlile elementare, secunda
re și tehnice au fost închise.

MOSCOVA. Ea Kremlin a avut
Ioc la 18 august o convorbire în
tre Anastas Mikoian, președintele

Pe ecranele Uniunii Sovieti
ce a început să ruleze noul 
film documentar „Un om iese 
în Cosmos“. în film se poate 
vedea cum au aterizat navele 
cosmice sovietice „Vostok“ pe 
malurile Volgăi și în cîmpiile 
Altaiului. Filmul înfățișează, 
de asemenea, modul cum a reu
șit cosmonautul Pavel Beleaev 
să aterizeze cu nava „Voshod-2“ 
folosind comanda manuală. O 
parte a noului film este consa
crată pregătirilor pentru ieși
rea omului în Cosmos și modu
lui cum s-a efectuat această 
ieșire.

sau Watts la Los Angeles. în a- 
cest Watts — infern pentru ne-

, orașul îngerilor" — 
. curs din nou sîn- 

circulația a fost interzisă 
după ora 20; oricărei mișcări la 
o fereastră i se răspundea cu 
gloanțe. Din Watts ambulanțele 
au transportat zeci și zeci de ră
niți spre spitalele orașului, care 
au devenit neincăpătoare. Iar în
chisorile au fost îndesate cu cei 
peste 3 000 de arestați, cei mai 
mulți... vinovați pentru că își re
vendică drepturile, pentru că nu 
se lasă amăgiți de vorbe, chiar 
dacă ele sînt conținute în dis
cursuri oficiale și legiuiri forma
le. O spune și un comentator al 
marelui post de televiziune ame
rican C.B.S-: „Cuvintele despre 
drepturi cetățenești rămîn pen
tru negri simple cuvinte atita 
timp cît n-au de lucru și n-au / ’ Innii în +

pri 
în
ge.

în „1
care a

locuință“.
Despre conținutul 

„drepturilor egale“, 
sută din locuitorii din 
șomeri, scrie și „New 
raid Tribune“ : „Negrul din Los 
Angeles știe, bineînțeles, că exis
tă o mișcare pentru drepturi ci
vile. Fără îndoială, el știe că a- 
ceastă mișcare a dobîndit succese 
însemnate. Dar el este totodată 
conștient că toate acestea nu i-au 
adus încă nici o înlesnire efec
tivă“. Iar „New York Times“ 
completează tabloul : „Mizeria 
moștenită precum și existența 
ghetoului, din cauza cărora nive
lul de trai al negrilor este cu mult 
mai scăzut decît nivelul de trai 
al tuturor celorlalți membri ai 
societății, este un foc moc’-'ț, 
amenințător“. Acest „foc" a iz
bucnit anul trecut prin marile 
manifestații anti-segregaționiste 
din Harlem, în „marșurile pentru 
drepturi egale" din statele sudice 
ale S.U.A., în demonstrațiile din 
Los Angeles, unde cruzimea po
liției a atins un record: 35 de morii, 
dintre care 27 negri (cifre ofi
ciale, comunicate pînă la ora cînd 
scriem aceste rînduri). Numărul 
marților atinge cea mai ridicată ci
fră înregistrată vreodată în Sta
tele Unite cu prilejul unor inci
dente rasiale. 879 de persoane, în i 
majoritate negri, au fost rănite. 
Aceste cifre arată limpede, cu 
forța durerii a zeci de familii în
doliate, cine au fost cei care s-au 
dedat la excese, cine a 
violența în ghetoul negrilor 
Los Angeles, unde poliția 
comportat „ca într-o țară 
ocupație“, după cum spune 
noscutul scriitor american 
mes Baldwin.

Dar Jim Crow vrea să iasă 
sub ocupație", vrea să se bucure 
de drepturi șt libertăți reale. De 
aceea au manifestat negrii la Los 
Angeles, de aceea, peste tot, în 
Statele Unite mișcarea de eman
cipare a oamenilor de culoare ia 
amploare.
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York He-
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