
$ V
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎTÎ-VĂf

Intela* ÎN PAG. A III-A

o Cum se acționează 

pentru ca în 1969 în

treaga suprafață cu le
gume să fie irigată

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVII Nr. 7776 Sîmbătă 27 iulie 1968 8 PAGINI - 40 BANI

® Cu aceleași utilaje 

și forță de muncă -— 

producție și beneficii 

sporite

ADUNĂRILE

GENERALE ALE
Impozite stabilite 
pe temeiul echității,

SALARIAȚILOR
4 al condițiilor

MESAJ
celui de-al IX-lea Festival
Mondial al Tineretului

și Studenților
pentru solidaritate, 
pace și prietenie

Tribună de 
dezbatere 
și analiză 
profundă a 
activității 
întreprinderilor

în aceste zile încep să aibă loc în întreprinderile și organizațiile economice de stat adunările generale ale salariaților sau ale reprezentanților acestora — prilej de analiză și dezbatere temeinică a activității desfășurate de colectivele de oameni ai muncii pentru înfăptuirea planului pe primul semestru, a problemelor și sarcinilor ce trebuie rezolvate și realizate în perioada următoare, în vederea îndeplinirii integrale și la un nivel superior de eficiență economică a planului de stat pe întregul an. Organizarea adunărilor generale ale salariaților se circumscrie în ansamblul de măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei na- 
ți> nale, adoptat de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967, oglindind preocuparea consecventă a partidului și statului nostru de a lărgi și adinei continuu aplicarea principiilor democratismului socialist în viața economică și socială a țării.Adunările generale ale salariaților din întreprinderile ți organizațiile economice de stat constituie o instituție nouă, democratică, a societății noastre socialiste. Subliniind importanța și rolul lor în activitatea unităților economice, în raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: „Exprimînd dezvoltarea continuă a democrației socialiste, perfecționarea relațiilor socialiste de producție, intensificarea participării oamenilor muncii la dezbaterea ți rezolvarea problemelor legate de bunul mers al vieții economice, în întreprinderi va juca un rol tot mai activ adunarea generală a salariaților". Prin conținutul și forma lor de organizare, adunările generale ale salariaților marchează un stadiu calitativ superior al participării oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției, contribuind la întărirea principiului muncii colective în activitatea economică a întreprinderilor.Se înțelege, pentru ca adunările generale ale salariaților să capete de la început autoritate și prestigiu, să asigure afirmarea puternică a opiniei colectivului în viața economică a întreprinderilor, esențial este ca ele să fie pregătite cît mai temeinic. Cu toată grija trebuie să fie evitată tendința de a imprima acestor adunări un caracter festivist, de angajamente sau strict bilanțier. Tocmai de aceea, o atenție deosebită trebuie să se acorde întocmirii informărilor pe care comitetele de direcție Ie prezintă in fața adunării generale a salariaților. Aceste informări trebuie să cuprindă o analiză aprofundată a principalelor probleme și rezultate ale activității economice-financiare, pe baza bilanțului contabil încheiat la sfîrșitul semestrului I, înfățișînd în mod veridic, obiectiv, atît realizările, cît și neajunsurile existente în diversele compartimente ale întreprinderii și cauzele lor, precum și măsurile ce se impun a fi luate pentru îndeplinirea în și mai bune condiții a planului în a doua jumătate a anului. Elaborate în acest mod, informările constituie o bază largă de discuții, de dezbateri exigente, principiale, care să confere adunărilor generale ale salariaților eficiență.Trăsătura dominantă a adunărilor generale ale sala- riaților trebuie să o constituie profundul lor caracter de lucru, abordarea și examinarea competentă și plină de răspundere a problemelor majore, esențiale, ale activității economice. Analiza și dezbaterile să fie concentrate spre mobilizarea și mai largă a rezervelor interne și fructificarea superioară a potențialului tehnic, material și uman existent în fiecare întreprindere și unitate economică, în vederea realizării integrale a sarcinilor sporite pe semestrul doi din acest an. inclusiv a suplimentărilor aprobate recent, ridicării în continuare a nivelului eficienței economice. Acolo unde, în prima parte a anului, s-au înregistrat la un indicator sau altul rezultate inferioare planului, constituie un motiv în plus ca analizele și discuțiile să fie axate, totodată, pe stabilirea de măsuri concrete pentru recuperarea neîntîrziată a ră- mînerilor în urmă și îndeplinirea integrală a planului a- nual la toți indicatorii.Aria problemelor care trebuie să facă obiectul informărilor și al dezbaterilor în adunările generale ale salariaților este complexă. De aceea se cere mult discer- nămînt, o maximă responsabilitate pentru ca, în fiecare întreprindere și unitate economică, analiza și discuțiile să fie canalizate spre rezolvarea problemelor esențiale, la ordinea zilei, care să asigure îndeplinirea sarcinilor economice majore trasate de partid și de stat. Concentrarea analizei și dezbaterilor pe aceste probleme, în funcție de specificul și condițiile existente In fie-

economice reale
ale cooperativelor

ale contribuabililor
Radu MĂNESCU

adjunct al ministrului finanțelor I

Preocupîndu-se permanent de dezvoltarea agriculturii socialiste, ramură de bază a economiei naționale, partidul și statul nostru au luat, de-a lungul anilor, măsuri menite să asigure sporirea continuă a producției agricole, creșterea participării acestei ramuri la crearea venitului național, la îmbunătățirea nivelului de trai al întregului popor.Principalele direcții în care au fost și vor fi concentrate eforturile statului le reprezintă, mecanizarea, chimizarea și irigațiile — factori hotărîtori în procesul de intensificare a agriculturii, de creștere continuă a producției și asigurare a realizării ei, indiferent de condițiile climatice. Cifrele, prin puterea lor sintetică, oglindesc cum nu se poate mai bine amploarea acestor eforturi materiale. în ce privește mecanizarea, de Ia 4 049 de tractoare cîte existau în România antebelică s-a ajuns la începutul acestui an la 92 800 tractoare de mare randament, moderne, din care cea mai mare parte — 63 933 — deservesc sectorul agricol cooperatist. Realizări apreciabile s-au înregistrat — o dată cu dezvoltarea producției proprii de îngrășăminte — și în domeniul chimizării agriculturii, fapt demonstrat de cele peste 600 000 tone de îngrășăminte chimice folosite pentru recolta acestui an, în sfîrșit, în domeniul irigațiilor am ajuns la aproape 500 000 hectare amenajate, din care 342 400 hectare în cooperativele agricole, urmînd ca în anii următori, conform sarcinii stabilite de conducerea partidului, suprafața amenajată considerabil, ajungînd 3 milioane de hectare.Sprijinul permanent,, cordat agriculturii nu s-a limitat numai la aceste sectoare-cheie. Eforturi importante au fost făcute pentru asigurarea de semințe de mare productivitate. material săditor valoros și animale de rasă. Totodată, în perioada 1965—1968 cooperativele agricole au beneficiat men lung, pentru lor de producție, proape 6 miliarde noastră lucrează peste 27 000 de specialiști, care aduc o contribuție esențială la generalizarea metodelor științifice de lucrare a pămîntului.

să sporeascăîn 1975 laputernic a-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Telegramă
Cu ocazia zilei naționale a Canadei, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor<țhe Maurer, a adresat în numele său și al poporului român primului ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul canadian.In mesajul de răspuns primul ministru al Canadei, mulțumind, a exprimat aprecierea sa și a guvernului canadian pentru felicitările transmise de către președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

bazei dezvol-a con-la valorificarea eficientă a tehnico-materiale în continuă tare.Acest ansamblu de măsuri dus la creșterea continuă a producției agricole și, implicit, a puterii economice a unităților agricole. Trebuie menționat faptul că, prin grija statului,, s-au creat condiții ca unitățile agricole cooperatiste și membrii acestora să-și valorifice în mod cert, la prețuri remuneratorii, produsele realizate,, ceea ce evident a constituit un important sprijin pentru țărănime. Creșterea producției agricole, valorificarea ei în condiții avantajoase ah asigurat, cooperativelor., ,a-
(Continuare în pag. a VII-a)

Am citit cu atenție relatările presei cu privire la reglementarea modului de z repartizare a fondurilor destinate premierii personalului tehnico-administra- tiv și de specialitate din întreprinderi și instituții. Este limpede că hotărîrea adoptată în acest sens se circumscrie în complexul de măsuri luate de partid și guvern, menite să promoveze în practică aplicarea realistă și justă a principiului cointeresării materiale — în deplină concordanță cu echitatea în domeniul veniturilor salariaților — să asigure creșterea, în continuare, a nivelului de trai al celor ce muncesc.Prevederile vechii reglementări — care stipulau criterii și condiții unice, valabile atît pentru cadrele cu funcții de conducere cît și pentru restul salariaților tehnico-administrativi — înlesneau apariția unor diferențieri flagrante, procentuale și ca volum absolut, în acordarea premiilor. Pîhă acum, posturile de conducere, cu salarii tarifare superioare, beneficiau efectiv de coeficientul maxim de 50 la sută din totalul salariului respectiv, revenindu-le sistematic un premiu trimestrial echivalent cu salariul pe 45 de zile. în același timp, cadrelor executante — cu salarii tarifare mai. mici — le erau repartizați coeficienți .. reduși de premiere. Totodată, diferențierile perpetuate de vechea reglemen-

tare avantajau cadrele teh- nico-administrative și de specialitate din compartimentele tehnice, în defavoarea celor din serviciile considerate funcționale — ceea ce altera aplicarea principiului socialist al repartiției după cantitatea șl calitatea muncii.Deficiențele de genul celor amintite erau agravate și de faptul că criteriile și condițiile de premiere nu erau diferențiate. Un economist, planificator, inginer, tehnician, contabil din serviciile planificare sau tehnolog-șef, un salariat de la contabilitate și serviciul financiar aveau stabilite aceleași criterii și condiții pentru premiere ca și funcțiile de șef de serviciu, in- giner-șef, contabil (economist) șef, director. Cadrele de conducere primeau premii chiar și în cazurile cînd — în urma unei administrări defectuoase a activității întreprinderii — criteriile și condițiile nu erau îndeplinite. Iată de ce socotesc binevenită precizarea din noua reglementare că trebuie premiați toți salaria- ții personalului tehnico-ad- ministrativ și de specialitate. dar numai în măsura în care nu au avut abateri de la realizarea sarcinilor,
Gheorghe CHIVU
economist
în Ministerul Industriei Mg' 
talurgice

(Continuare în pag. a II-a>

îndreptățită satisfacție pentru noul
impuls dat construcției de locuințeLa 25 iulie, presa, radioul, televiziunea ne-au informat despre hotărîrile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri menite să aducă o îmbunătățire substanțială a condițiilor de locuit ale populației. Sînt noi dovezi ale grijii permanente pe care conducerea parti- , dului și statului o acordă îmbunătățirii nivelului de trai al oamenilor muncii. Nu putem decît să ne bucurăm și să apreciem ca o măsură adînc chibzuită hotărîrea luată de conducerea partidului și statului de a se folosi mai economicos fondurile destinate construcției de locuințe proprietate de stat. Este, e- vident. în interesul unui mare număr de cetățeni din întreaga țară faptul că în anii 1969—1970 se vor construi, din fondurile statului, circa 180 000—200 000 de locuințe noi. dublîndu-se

astfel numărul celor prevăzute inițial pentru această perioadă.In municipiul Alba lulia, statul a construit, în ultimii ani, peste 500 de apartamente noi în blocuri. Dar construcțiile de acest fel se vor intensifica de abia de aici înainte. Construin- du-se în viitor, în condițiile prevăzute de noua hotărîre, apartamente variate cu 1, 2. 3 sau 4 camere, mai ieftine, înseamnă că numărul locuințelor noi se va dubla. Implicit se va dubla și numărul familiilor care vor primi cu chirie locuințe de la stat.In fabrica unde lucrez, măsurile adoptate au avut un puternic ecou pozitiv. Mai cu seamă multi muncitori, colegi de ai mei. care sînt necăsătoriți, și-au manifestat bucuria în legătură cu sporirea construcției de garsoniere. Aceasta deoarece în Alba lulia nu s-au

construit pînă acum garsoniere, îneît multi tineri necăsătoriți. ingineri și muncitori din fabrica de produse refractare și din alte instituții și întreprinderi din oraș, nu au putut să-și rezolve, după dorință, problema locuinței. Avantajați sînt, firește, nu numai cei necăsătoriți. Prin diversificarea tipurilor de apartamente sînt satisfăcute cerințele celor mai largi categorii — familii fără copii, cu copii multi etc.Vasta operă constructivă | a ultimilor ani este o che- I zășie sigură că. în termene- I le stabilite, orașele tării se I vor mîndri cu noile locuințe I prevăzute pentru oamenii I muncii.

Am plăcerea să adresez un cald salut participanților la cel de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților veniți la Sofia 
din numeroase țări ale lumii.

Prin dinamismul și receptivitatea sa la idealurile de libertate, 
dreptate socială, la schimbările înnoitoare, prin aspirația sa către 
progres, tînăra generație constituie o forță activă în lupta popoare
lor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare națională și independență, pentru democrație și 
pace.

Urez succes celui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților, care se desfășoară în capitala unei țări de care ne 
leagă o trainică prietenie. îmi exprim speranța că el va contribui la 
promovarea spiritului de înțelegere, de destindere și apropiere 
între popoare, la întărirea unității de acțiune a tinerei generații și 
consolidarea frontului forțelor antiimperialiste, la triumful cauzei 
păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

SOLIDARITATE
V

Evenimentele din Republica Socialistă Cehoslovacă continuă să fie urmărite în țara noastră cu cel mai viu interes. Comuniștii, oamenii muncii, întregul popor român dau glas solidarității lor profunde cu Partidul Comunist din Cehoslovacia și conducerea sa, cu clasa muncitoare, țărănimea, cu întregul popor cehoslovac. Temeiul acestei profunde solidarități, internaționaliste.rezidă în relațiile strînse de prietenie frățească, cu vechi și adînci tradiții, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre cele două țări și popoare. Ea decurge, totodată, din însemnătatea pe care partidul și statul nostru o acordă — ca element fundamental al politicii lor externe — dezvoltării prieteniei frățești și colaborării cu țările socialiste, întăririi unității sistemului mondial socialist.Poporul român, angajat el însuși în procesul vast de perfecționare a întregii orînduiri sociale și de stat inițiat de Congresul al IX-lea al P.C.R., a întîmpînat și privește cu toată înțelegerea și simpatia cursul înnoitoi care s-a conturat în Cehoslovacia prietenă, o dată cu plenara din ianuarie anul acesta. Transformările înnoitoare inițiate de conducerea partidului comunist, aleasă în mod democratic, și ale căror obiective au fost înscrise în programul de acțiune elaborat de C.C. al P.C.C. și în declarăția-program a guvernului, au drept caracteristică dominantă năzuința spre lichidarea unor fenomene negative din trecut care au adus atîtea prejudicii vieții social- politice a țării, spre îmbunătățirea activității economice și dezvoltarea democrației, spre progresul întregii societăți pe drumul socialismului, înaintarea pe acest drum a Cehoslovaciei, ca și a fiecărei țări socialiste. nu poate să ducă decît la consolidarea cuceririlor revoluționare ale poporului, la creșterea forței întregului sistem mondial socialist, a influenței și puterii de atracție a socialismului în lume.în mod inerent, vastul proces progresist ce se desfășoară în Cehoslovacia nu este scutit de dificultăți și obstacole, ci — așa cum rezultă din analiza aprofundată făcută organele de conducere

de credite pe ter- satisfacerea nevoi- în valoare de a- lei. în agricultura
Avram IANCU 
muncitor, fabrica 
de produse refractare 
Alba lulia

Fii credincios ție însuți!
deviză a artistului autentic

P.C.C. — este însoțit de unele tendințe antisocialiste, precum și, concomitent, de acțiunea forțelor conservatoare și sectariste, legate de politica greșită din trecut. Conducerea de partid și de stat a Cehoslovaciei nu ignoră existența acestor tendințe și apreciază situația în consecință. „Noi — se afirmă în documentul Prezidiului C.C. al P.C. dip Cehoslovacia — nu vedem cauzele reale care să dea dreptul Ia afirmații ce califică actuala noastră situație drept contrarevoluționară, la afirmații despre un pericol direct la adresa bazelor orînduirii socialiste, la afirmații potrivit cărora în Cehoslovacia se pregătește schimbarea orientării politicii externe socialiste și există un pericol concret do despărțire a țării de comunitatea socialistă". în continuare se subliniază : „Partidul nostru a declarat fără echivoc că în cazul în care ar apărea un asemenea pericol cl se va folosi de toate mijloacele pentru apărarea orînduirii socialiste..."într-adevăr. în anii care s-au scura de la eliberarea Cehoslovaciei, popoarele ceh și slovac au depus eforturi mari pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înfăptuirea aspirațiilor seculare de libertate. independentă națională șl dreptate socială ale maselor, pentru lichidarea exploatării omului de către om si instaurarea relațiilor de producție socialiste. Ca rezultat al acestor eforturi, ele au obținut, sub conducerea partidului comunist, realizări care au făcut ca Cehoslovacia să prezinte tabloul unei țări socialiste în care forțele de producție cunosc o permanentă dezvoltare, unde înfloresc știința, cultura, arta. în scopul ridicării continue a nivelului material si spiritual al poporului. Se poate afirma cu certitudinea că poporul care a nut astfel de realizări nu va simți niciodată să renunțe la ririle sale, la perspectivele pe i le deschide drumul socialismului.în această privință, lucrul cel mal edificator este însăși voința si rîrea forurilor suverane ale slovaciei socialiste — poporul
(Continuare în pag. a VII-a)

Telegrame

toată obți- con- cuce- care
hotă- Ceho- ceho-
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Excelenței Sale
Domnului MAURICE COUVE DE MURVILLE

Prim-ministru al Republicii FrancezeHotel MatignonCred că îndemnul Shakespearean rostit lui Laertes își păstrează întreaga valoare și pentru cei ce se pregătesc de drum prin tărîmurile artei în acest început de amurg al veacului nostru : „Mai presus de orice, fii credincios ție însuți I*. Ispitele sînt, într-adevăr, foarte multe, ele poartă numele marilor momente ale artei acestui secol. Firește nu e ușor să rămîi „fu însuți" cînd de pretutindeni, din toate ungherele orizontulu: te înconjoară puternice personalități. Problema originalității și a pastișei, însă, discutată atît de patetic de toți marii creatori ai artei moderne, se reduce, în cele din urmă, la felul în care știi să asculți străvechiul îndemn credincios ție însuți I*Revoluția ideilor artistice nu a pornit niciodată din dorința de a crea vidul, de a nărui tot ceea ce cultura vremurilor edificase mai înainte, răbdător și temeinic. Există un sens selectiv în asimilarea tradiției de către marile mișcări artistice și oricine cercetează cu luare-aminte biografia creatoare • celor mai de seamă scriitori,

„Fii

J'

Dan GRIGORESCU

pictori sau muzicieni descoperă cu emoție permanentele legături ale arfei lor cu acelea ale unor înaintași, redescoperiți, reinterpretați, restituiți într-o viziune proprie. Joyce citindu-l și adnotîndu-l admirativ pe. Dosfoievski, Picasso
mul, care în numele „noului’ încercau să sfărîme imaginile trecutului, nu s-au pierdut în nimicnicie, luate de vînt asemenea unor plante fără rădăcină I Originalitatea, spunea cu dreptate Benedetto Croce, înseamnă capa-

punete de vedere

studiind gravurile lui Goya, Brâncuși cercetînd folclorul țării sale și al unor zone atît de îndepărtate, Kandinsky admirînd picturi populare rusești, iată momente semnificative ale revoluției spirituale care a avut loc în această neliniștită epocă a noastră. 
Cile curente ce exaltau nihilis-

citalea de a da unor teme eterne sunetul propriu al personalității tale.Bineînțeles, timbrul specific al unei creații nu se dobîndețte din- tr-o dată și evoluția artei lui Klee, de pildă, demonstrează cît a fost de lung drumul pină cînd marele pictor a atins acele feri-

forii care au rămas pentru totdeauna numai ale sale. Din acest punct de vedere, cred, nimeni nu pune la îndoială legitimitatea „experimentului”, cuvînt care, în ultimul timp mai ales, a revenit atît de des în discuție și, după cum mi se pare, nu a căpătat întotdeauna înțelesul cel mai apropiat. Pentru că, în unele cazuri, comentatorii s-au pripit să identifice încercările repetate de a se regăsi ale artiștilor, în mod fatal nu lipsite de ezitări, cu scopul însuși al creației acestora. Nu contest că există și o asemenea concepție, că ea se cuvine semnalată, dar în general, „experimentul" nu poate fi considerat reprobabil, atîta vreme cît el înseamnă o încercare de a descoperi modalitatea cea mai proprie a exprimării unor gînduri care sînt ale fale, de a delimita teritoriul lor de manifestare. Insă, așa cum o dovedește istoria culturii moderne, ori de cîfe ori originalitatea stilului 
a devenit unic scop al arfei cuiva,
(Continuare în pag. a iV-a)

PARISCu prilejul numirii dv. în funcția de prim-ministru al Republicii Franceze am deosebita plăcere să vă adresez, Excelență, în numele guvernului român și al meu personal, sincere și cordiale felicitări.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre vor continua să se dezvolte, în spiritul tradiționalei prietenii româno- franceze și în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 1 BUCUREȘTIDomnule Președinte,Vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 adresați, în numele guvernului român și al dumneavoastră, cu prilejul numirii mele în funcția de prim-ministru.Foarte mișcat de această dovadă de prietenie, sînt convins, ca și dumneavoastră, că relațiile amicale existente între țările noastre se vor dezvolta și mai mult, în interesul reciproc al celor două țări.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerații.

MAURICE COUVE DE MURVILLE 
prim-ministru 

al Republicii Franceze
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Procesul
unui vînză- 
tor de secreteFină unde poate ajunge tentația cîștigurilor ilicite ? Uneori, chiar pînă la trădarea unor secrete de stat.Joi a avut loc Ia Tribunalul militar București judecarea procesului lui Matei Glieța, fost merceolog la „Chimimporl". In- trînd în relații „amicale" cu reprezentantul unei firme străine, lăsîndu-se corupt de cadouri și promisiuni, M. Glieța a furnizat acestuia date secrete referitoare la operațiuni de comerț ale întreprinderii al cărei salariat era. Intervenind la timp, organele de stat au curmat activitatea trădătoare a acestui element corupt și aventurier înainte de a se a- iunge la grave prejudicii materiale pentru economia națională.Lucrătorii din întreprinderi de comerț exterior și alți cetățeni din Capitală — care au asistat la dezbaterea publică a procesului — au luat cunoștință cu indignare do faptele învinuitului înfățișate în actul de acuzare și dovedite cu probe incontestabile. Sentința dreaptă dată de tribunal — pe măsura faptelor inculpatului — a fost primită cu deplină aprobare, de cei ce au asistat la proces.
Drum bun!Bună dimineața ! E sîmbătă, iar dumneavoastră vă pregătiți să plecați cu mijloacele de transport moderne pe care le posedați : motoretă, motocicletă, autoturism spre locurile de re- creere. Noi vă urăm drum bun. Urîndu-vă cele bune, sîntem obligați să vă atragem atenția că în popor se vorbește că această zi are trei ceasuri rele. Nu știm prin ce împrejurare această zicală a fost confirmată chiar de o statistică. Se confirmă că 17,3 la sută din totalul accidentelor se produc sîmbăta. Noi spunem statisticienilor să-și muște " ' —acestei roagă atenți. facă o că sîmbăta are nu trei ceasuri rele, ci 24 de ore bune. Mersi, drum bun !
O discuție

9

„familială"Trei frați din comuna Dridu 
(Ilfov) la un pahar de vin au 
început o discuție familială. 
Despre o moștenire, se pare. S-a 
mai cerut o sticlă, s-a discutat și mai aprins. încă o sticlă și, 
din discuție în discuție au ajuns 
unul la cuțit, altul la 
treilea la topor.

După această discuție 
dintre ei — pe Alecu șt 
halache Păun — i-am 
la spitalul de urgență, 
treilea Păun, la procuratură.

Dacă nu s-au avut ca frații!

statisticienilorlimba. Totuși, reporterul rubrici, iubindu-vă, vă din suflet să fiți foarte Știți de ce ? Vrea să comunicare la Academie

par, al

pe doi 
pe Mi- 
întîlnit
Pe al

MacrameuriDirectorul comercial al Fa
bricii de rulmenți Bîrlad abia 
mai prididește cu treburile. 
Scrisoare către cutare întreprin
dere care n-a trimis la timp 
cutare materiale. Adresă că
tre cutare beneficiar care.;. în 
sfîrșit, chiar dacă ar fi decent 
să scoată cămașa într-un birou 
directorial, dumnealui n-ar ști pe unde s-o scoată de atîta 
treabă. Colac peste pupăză, dă 
buzna în birou și secreta
ra cu un scul de bumbac mer- 
cerizat în mîna dreaptă.

— Vintilă dragă, vrei să-mi 
dai și mie o mină de ajutor ? 
Ține-mi și mie sculul acesta 
bumbac, să fac ghem. Am 
terminat un macrameu.

— Dragă, dar eu am atîtea 
cap... Du-te la telefon, vezi 
trebuie să mă caute Bucureștiul.

— Nu vrei, bine, o să vorbim 
noi acasă.

Discuția va fi poate mai 
aprinsă acasă, pentru că direc
torul și secretara stau în aceeași 
locuință, fiind soț și soție. Cine 
a mai pomenit ca directorul să 
aibă ca secretară chiar pe soția 
sa ? vă veți întreba dv. Ne în
trebăm și noi, dar să discutăm 
mai bine despre macrameuri...

Scoală de♦ 
cascadori ?

Celulă de bază a econo
miei naționale, întreprinde
rea socialistă reprezintă, 
desigur, mult mai mult de- 
cît un simplu angrenaj teh
nic productiv. Ea constituie 
cadrul necesar unor strîn- 
se raporturi sociale. Din 
structurarea rațională a în
treprinderilor. pe baza am
plelor măsuri inițiate de 
partid, decurge necesitatea 
ca în conducerea procesu
lui de organizare științifică a producției și a muncii 
să fie luați în considerare, 
o dată cu factorii tehnico- 
economici si cei psihoso
ciali.

în ultimul timp, descifra
rea științifică a căilor de 
sporire a randamentului — 
individual si colectiv — al 
omului în producție, opti
mizarea raporturilor umane 
în procesul muncii, preocupă într-o măsură sporită și 
pe sociologii și psihologii 
din țara noastră. în anche
ta de fată ne-am propus să 
surprindem — în linii e- 
sentiale — aceste preocu
pări.

4rCeea ce atrage îndeosebi atenția este faptul că se trece tot mai insistent de la considerații, studii de sociologie și psihologie socială cu un caracter precumpănitor teoretic — care. firește. își au însemnătatea lor specifică — la cercetări aplicative de teren. Deși întreprinse, deocamdată, cu forte restrîn- se. investigațiile sociologice si psihologice efectuate pînă în prezent, ca și cele în curs de desfășurare in diferite întreprinderi din tară, îmbrățișează teme actuale, ridicate de însuși procesul de dezvoltare în ritm susținut a economiei noastre. Factorii sociali ai creșterii productivității muncii, bugetul de timp al muncitorilor (Centrul de cercetări sociologice al A- cademiei : ultima temă în colaborare cu D.C.S.) ; atitudinea muncitorilor față de tehnica modernă, (colectivul de sociologie al Institutului de filozofie al Academiei) ; psihologia micro- grupurilor sociale din întreprinderi (sectorul de psihologie organizational din Institutul de psihologie al Academiei) ; înriu- rirea exercitată de uzina de aluminiu asupra procesului de urbanizare a zonei Slatina (catedra de sociologie a Universității București) etc, — iată, schițată sumar și incomplet, aria problematicii abordate pînă acum.Abordînd, de pildă, problema concordanței între complexitatea sarcinilor unor unități productive din cîteva ramuri de bază ale industriei — construcții de mașini, chimie, industria u- șoară etc. — și pregătirea profesională a muncitorilor, cercetătorii Gheorghe Chepeș, Emanoil Drob și Maria Popescu evidențiază (în lucrarea lor: Sociologia muncii. Integrarea profesională) — printre altele — faptul că integrarea profesională armonioasă se răsfrînge direct asupra rezultatelor economice.Cercetarea a demonstrat ce importanță deosebită are concordanta între organigrama colectivelor, formațiilor de lucru din întreprinderile investigate (echipe, brigăzi etc.) și socio- grama acestor colective.Investigațiile efectuate la uzina ,,Tehnofrig“-din Cluj ne spunea psihologul Radu Teucă au evidențiat, de exemplu, înrîurirea puternică pe care o are climatul optimist, tonic — creat de muzica funcțională, declanșată încă de la intrarea muncitorului în uzină și ori de cîte ori se instalează momentul oboselii — asupra randamentului muncii.Reliefînd meritul unor atari investigații care, trebuie să recunoaștem, defrișează un teren nou. nu putem să ignorăm aria încă sărăcăcioasă a cercetărilor în acest domeniu. „Caracterul sporadic, absenta u- nor rigurozități tehnico-

metodologice șl, mal ales, ezitarea în fața abordării frontale a problemelor sociale majore generate de industrializare — sublinia lectorul univ. dr. I. Iordă- chel de la catedra de sociologie a Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" — iată cîteva deficiențe de care suferă încă în stadiul ei actual cercetarea sociologică concretă și care-i reduc eficienta. Or, finalitatea concretă constituie esențialul și, in ultimă instanță, rațiunea de a fi a oricărei cercetări de teren".Ritmul și amploarea a- bordării de către sociologi și psihologi a problemelor actuale care rezultă din noul stadiu de perfecționare a activității economice și sociale a țării nu corespund încă, din păcate, cerințelor.

științe sociale, psihologi, e- conomiști, medici, juriști, ingineri etc. Pentru început, acest colectiv și-a propus ca teme de studiu : ponderea factorilor subiectivi în creșterea productivității muncii (la Uzina de autocamioane); integrarea profesională a tineretului în secțiile de strungările (uzinele de tractoare, de autocamioane și „Hidromecanica"); aspecte ale relației om-mașină în condițiile concrete ale unor locuri de muncă din Uzina de tractoare etc.Mai multi interlocutori au relevat că ar merita să facă obiectul atenției celor care cercetează fenomenele psiho-sociale din întreprinderi modul de comportare a factorilor de conducere ai întreprinderilor.

AL LOCULUI 
DE MUNCĂ

Iată, de pildă, largile posibilități de cercetare aplicativă în întreprinderi pe care le deschide ergonomia. Ce ecou are ea în țara noastră? în afară de două simpozioane organizate la sfîrșitul lunii februarie a.c. la București și Brașov care au analizat îndeosebi unele probleme psiho-so- ciale specifice ramurii transporturilor — nu ne amintim să se fi întreprins vreo altă acțiune. Pînă în prezent, în întreprinderile noastre atenția a fost acordată cu precădere investigării condițiilor materiale de producție și mai puțin (sau deloc) factorilor dependenți de om, deși în condițiile revoluției tehnico-știintifice contemporane introducerea tehnicii perfecționate este condiționată într-un înalt grad tocmai de subiectul care le mînuiește. O analiză mai atentă a activității complexe a unei întreprinderi industriale evidențiază cu pregnantă — consideră ing. Gh. Pricop, de la serviciul energetic-șef al uzinei „Republica"- București — importanța deosebită a influentei factorilor psiho-sociali asupra randamentului ei general. Viziunea dezindividualizan- tă asupra muncitorului industrial, ignorarea relațiilor reale dintre oameni în procesul de producție pot diminua eforturile ce se fac în tara noastră pentru crearea condițiilor propice afirmării plenare a personalității muncitorului.Apare cu atît mai valoroasă inițiativa Comitetului județean de partid Brașov de a constitui un colectiv pentru cercetări de sociologie și psihologie a muncii. în componența a- cestuia intrînd cadre universitare de la catedrele de

„Unui asemenea personaj social important cum este maistrul — ne spunea dr. Gheorghe Chepeș, cercetător principal la Institutul de filosofie al A- cademiei — nu i s-a a- cordat atenția cuvenită nici în practică, nici în cercetare. Or, de felul în care știe el să se apropie cu atenție de oamenii din subordine, pentru a Ie cunoaște motivele satisfacțiilor și insatisfacțiilor în muncă și în viață, în general, preocupările și aspirațiile, situația lor familială etc., depinde în mare măsură întronarea în colectivul respectiv de muncă a unui climat destins, propice activității de înalt randament. Pentru aceasta, ar fi deosebit de utilă predarea la cursurile de maiștri a unor capitole esențiale de sociologie și psihosociologie a muncii industriale".„Cuprinderea aspectelor atît de variate și de complexe pe care le ridică raporturile sociale în întreprinderi face absolut necesară inițierea unor cercetări sistematice — sublinia dr. Mihail Cernea, șef de sector la Institutul de filosofie al Academiei — traducerea fermă în viață a indicațiilor conducerii de partid cu privire la lichidarea fărî- mițării forțelor de cercetare. cooperarea și în domeniul Ia care ne referim a tuturor capacităților de investigare existente. Ar putea- fi, desigur, organizate cu succes cercetări comune de către Centrul de cercetări sociologice al Academiei, Universitatea București, Academia de științe social-politice, Institutul de filosofie, Institutul de psihologie".„Eficiența cercetărilor de

«ociologie și psihologie industrială depinde nu numai de orientarea și conținutul cercetării însăși, ci și de receptivitatea conducerilor întreprinderilor față de rezultatele ei, de modul în care înțeleg să le ia în seamă. Un simptom al a- cestei receptivități — ne spunea dr. Robert Floru, director-adjunct al Institutului de psihologie al Academiei — este faptul că cercetătorii institutului nostru sînt tot mai solicitați de către unități din industrie la rezolvarea unor probleme psihosociale ale întreprinderilor. Astfel. în vederea așezării pe baze științifice a organizării muncii în unitățile sale productive. Ministerul Petrolului, con- vingîndu-se de caracterul eficient al cercetărilor întreprinse anul trecut de un colectiv al institutului nostru la schela petrolieră Boldești-Prahova, ne-a solicitat să înființăm un laborator de psihosociologie industrială în importantul centru petrochimic Ploiești".Ancheta noastră a evidențiat și faptul că este necesar să fie învinsă atitudinea de neîncredere, o anumită rezistență din partea unor conducători de întreprinderi și cadre tehnice față de pătrunderea investigației științifice, sociologice, psihologice în „intimitatea" socială funcțională a respectivei unități. Firește, cercetarea poate scoate la iveală — vezi, de pildă, lucrarea : Sociologia muncii. Mișcarea inovatorilor de M. Cernea, M. Micu și V. Dumitrescu — unele defecțiuni în organizarea și conducerea colectivului de muncă, poate dezvălui aspecte negative asupra cărora factorii de răspundere din unele unități industriale preferă, uneori, să nu se vorbească... Un conducător bun, inteligent, animat de năzuința de a perfecționa necontenit complexul sistem productiv al întreprinderii pe care o dirijează nu va refuza, însă, asemenea „radiografii" științifice.Desigur, instruirea si mai ales educarea conducătorilor întreprinderilor în acest sens se impune în mod deosebit.începutul bun făcut la Centrul de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni se cere mult dezvoltat.Pentru acoperirea treptată a necesarului de cadre de cercetare, au subliniat în cuvîntul lor mai multi participanți la anchetă, se impune a fi mărit efectivul viitorilor psihologi, sociologi școlarizați în universități. Ar fi. desigur, indicat ca, în ultimul an de pregătire în facultate, viitorul psiholog sau sociolog de întreprindere să se specializeze în acest domeniu practic — așa cum procedează cei care ' urmează să lucrgze în domeniul psihologiei medicale, clinice, psihologiei școlare, a muncii etc.Extinzînd aria de interes a acestei propuneri, ne putem referi și la necesitatea specializării — de pildă, prin cursuri de vară sau post-universitare — în domeniul tehnicilor de calcul, de investigație sociologică. psihologică a unor cadre gata formate — economiști, filosofi, urbaniști, arhitecți. medici etc. — chemate să coopereze la cercetările complexe din întreprinderi.
* iFolosirea tot mai statornică în industrie a mijloacelor de cercetare specifice sociologiei, psihologiei, ergonomiei etc. se prefigurează a fi o cale fructuoasă de dezvoltare în întreprinderi a unui climat psihor social propice muncii creatoare. de înaltă eficiență socială.

DACĂ TREBUIE SĂ CIRCULI

NOAPTEA ÎN BUCUREȘTI

Plasează-te intr-o stație 
de autobuz și așteaptă 

...să iasă tramvaieleTransportul în comun reprezintă, incontestabil, una din cele mai importante și discutate probleme ale marilor orașe. Creșterea populației, dezvoltarea urbanistică concretizată prin crearea unor mari cartiere destinate locuințelor, îndeosebi la periferia orașului impun o continuă perfecționare și modernizare a sistemului de circulație, paralel cu sporirea capacității lui de transport.Un oraș cu peste un milion și jumătate de locuitori, cu o viață economică și culturală activă, așa cum este capitala țării noastre, reclamă, printre altele, un transport de noapte prompt și eficient. Este un fapt de notorietate că zeci de mii de cetățeni ai Bucureștiului ies din schimbul de muncă sau de la ultimele spectacole de teatru și cinema aproape de miezul nopții și că trenurile depun în permanență, pe peroanele gărilor — de nord, de est sau Filaret — numeroși călători.Transportul în comun a făcut și în trecut obiectul unor ample discuții în presă. Numeroase articole au semnalat grave deficiențe în acest sector. Ar fi nedrept să căutăm I.T.B.-ului „nod în papură" pentru anomalii care-i sînt arhicunoscute, mai ales că în ultima perioadă, datorită unor eforturi susținute și conjugate, cu un ajutor substanțial din partea organelor de resort municipale, s-a obținut o îmbunătățire a circulației nocturne. Să menționăm numai că s-au organizat 21 de linii radiale, care leagă zona centrală a Bucureștiului cu cartierele sale marginale, între orele 0,20 și 5 dimineața.S-ar părea deci că lucrurile merg îndeajuns de bine, ca să nu mai răscolim neajunsuri iritabile. Animați de aceste sentimente, am făcut o investigație la stațiile I.T.B. din București, două nopți de-a rîndul. Menționăm rezultatele așa cum le-am cules, în ordine cronologică.La orele 23 și 15 minute, pe porțile Fabricii de Confecții și Tricotaje București ies grupuri compacte de muncitoare. Stațiile de tramvai, troleibuz șl autobuz din apropiere devin minut cu minut mai aglomerate. Un tramvai poposit în stație e luat cu asalt; un troleibuz, încărcat pînă la refuz, pleacă în vacarmul pasagerilor rămași pe bordura trotuarului. După 23,30 aglomerația crește, iar așteptarea devine exasperantă. întîrzie și autobuzul de pe noua linie 74, care , ar putda transporta rapid pe solicit ’ tânți spre stațiile I.T.B. din centru.

(Uneori, ni se plîng pasagerii, autobuzul sosește Ia un interval de o jumătate de oră). Multe din muncitoarele de la F.C.T.B., care se grăbesc spre centru să „prindă" un mijloc de locomoție spre Balta Albă sau Flo- reasca, ajung la domiciliu după miezul nopții, la o oră, o oră și jumătate de la ieșirea din schimbul de muncă. O adevărată cursă se desfășoară la această întreprindere între orele 23,30 și 24 pentru prinderea autobvzelor 46, 50 și 51, cu traseele îndreptate spre comunele Pantelimon, Afumați și Voluntari și a căror întîrziere provoacă îmbulzeală și nemulțumiri justificate. Nu mai menționăm riscul la care s-ar expune pasagerii dacă ar pierde autobuzul.Aceste neajunsuri se petrec, cu o frecvență ce-i drept discutabilă, și la stațiile de tramvai 23 și 24, de la ieșirile uzinelor „23 August". După orele 23,30, dintre pasagerii care domină stațiile se desprind uneori „pachete" de oameni, care se îndreaptă spre nodul rutier de la Vitan. Noaptea, după un schimb de muncă, răbdarea se epuizează rapid și pasagerul recurge la un mijloc de locomoție pe care nu-1 mai dirijează I.T.B.-ul — mersul pe jos.La orele 0,30 ne-am îndreptat investigațiile spre centrul transportului nocturn bucureștean, din Piața 1848. „Ne-am îndreptat" e un fel de a ne exprima, pentru că drumul nostru pînă la primul autobuz a luat, de fapt, un curs sinuos, parcurs pe etape.A trebuit mai întîi să parcurgem o etapă de orientare (după investigațiile noastre inevitabilă pentru mulți cetățeni, fie ei bucureșteni get-beget) care necesită o bună capacitate vizuală. în vitrina aranjată de I.T.B. pentru uzul cetățeanului, am găsit o hartă cu liniile radiale și însemnele alfabetice (de la A Ia V) ale autobuzelor de noapte, care leagă centrul de cartierele periferice. Am citit însă indicațiile... pe întuneric.în a doua etapă — de peregrinare — am renunțat la serviciile de informare ale I.T.B., ne-am adresat primilor cetățeni întîlniți și am pornit împreună cu ei în căutarea stațiilor de autobuz. Am întîlnit grupuri de pasageri cărora le-am solicitat informații suplimentare și care ne-au întrebat, la rîndul lor, „unde e stația T“? „Care e autobuzul spre gară?". Un cetățean a făcut înconjurul pieței, căutînd autobuzul G pe latura ei stingă, în timp ce stația lui se afla

Camping în Dumbrava Sibiului Foto ; M. Andreescu

pe latura dreaptă. Numeroși cetățeni așteptau autobuzul N pe platforma din mijlocul pieței, unde sosirea lui era atestată de o tăbliță indicatoare purtînd, printre altele, și însemnul respectiv. După o jumătate de oră, au aflat că mult așteptatul N pleacă din altă stație, situată „undeva" în- tr-o stradă apropiată. Starea de confuzie și de continuă „tatonare" care domnește în enigmaticul perimetru al centrului de transport nocturn este alimentată și de tăblițele cu trasee, pe care le descoperi după ce ai găsit (în sfîrșit) stația de autobuz. Scrise mărunt și afișate la înălțime. indicațiile lor sînt inaccesibile pe întuneric.Toate aceste anomalii par desigur bagatele, dacă n-am ține cont de timpul care se risipește într-o asemenea odisee imprevizibilă și neagreabilă la ore tîrzii de noapte.în jurul orei 2 am ajuns la Gara de Nord. Am observat cîteva grupuri de cetățeni care se învîrteau pe calea Griviței, în bulevardul Go- lescu, tot căutînd un autobuz de noapte. Informațiile lapidare, pe care le-au primit după descinderea din tren, vizau „eventuala" trecere a unor autobuze T și V pe lîngă gară.La orele 3 dimineața am asistat la o discuție neplăcută într-un autobuz V. în dreptul stației de pe bulevardul Magheru, autobuzul a stopat cu o oarecare ezitare. Călătorul care s-a urcat (Dan M., responsabilul unui magazin de textile) a reproșat șoferului o încălcare a îndator'-j'br de serviciu. „Este al doilea au juz care trece prin stație și aștept de aproape o oră" — ni s-a plîns tov. Dan. Autobuzele nocturne au stații facultative și opreso numai la semnul pasagerilor din stradă. Așa a hotărît direcția I.T.B. Informația a apărut și în presă. Dar s-ar putea oare pretinde pasagerilor să cunoască cu strictețe aceste norme de circulație sui-generis ? Și cum le-ar putea cunoaște, dacă stațiile de pe parcurs nu dau nici o informație ?Deficiențele enumerate mai sus au fost înfățișate și tov. MalcocI Ion, inginer șef de concepție la Direcția Generală a I.T.B. Ca o completare la investigațiile noastre, am aflat că numeroase întreprinderi bucureștene și-au decalat ieșirile din schimbul de muncă pentru a da posibilitate I.T.B. să-și concentreze mijloacele de transport și să evite astfel aglomerațiile în circulația nocturnă. Lă F.C.T.B., ieșirea din schimb a’ fost decalată de-a lungul unei jumătăți de oră (23—23,30). Se tindea astfel spre înlăturarea unei situații cînd ieșirea din schj îb coincidea cu retragerea tramvaie jr, autobuzelor și troleibuzelor da zi spre depouri. Măsura a fost bună, intențiile de asemenea. Dar de la intenție la realitate... am văzut că mal este o distanță apreciabilă.Sesizările care ne sosesc Ia redacție și concluziile investigațiilor noastre arată că în transportul de noapte bucureștean continuă să so mențină carențe, care provoacă neajunsuri cetățeanului pasager. Tov. Malcoci a invocat, ca o eventuală scuză pentru unele anomalii, eficiența economică ; grija I.T.B. de a evita pagubele materiale pricinuite de deplasările unor tramvaie, troleibuze sau autobuze cu un număr mic de pasageri. Asemenea pagube sînt, practic, necompen- sabile. Dar pagubele de timp, pricinuite și acum muncitorilor de la numeroase întreprinderi bucureștene, și chiar întreprinderilor înseși, prin întîrzierile și pierderea repetată a mijloacelor de transport nocturn, cum pot fi compensate ?
A. MUNTEANU

de 
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pe 
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Șoferul Gheorghe Zali se prezintă la I.R.A. Tecuci :— Am avut în reparație capitală autocamionul 21-Bv—2910 și am venit să-l iau.— Urcă-te în el si pleacă sănătos. Ești un om fericit ! Ti-am făcut o reparație capitală la autocamion !...Șoferul s-a urcat în autocamion și a pornit la drum. După vreo 28 de km de mers ceasul", i-a ieșit barieră. O „ca în cale o barieră lăsată. A apăsat pe frînă și frîna (scur- gîndu-i-se pe drum lichidul) n-a primit comanda. N-a frînat. A trecut peste o barieră, a rupt-o și cînd s-o rupă și pe-a doua, hop un tren. S-a oprit în el. Altfel rupea și bariera cealaltă. De autocamion s-a ales praful. E din nou în reparație capitală. Drept pentru care ne punem legitima întrebare : I.R.A. este o întreprindere de reparație auto ori o școală de cascadori ? Dacă e așa, atunci să ni se spună să orientăm reparațiile capitale spre alte întreprinderi.
Rubrică redactată de : 
Nicolae TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Măsuri justificate care vor 
îmbunătăți aprovizionarea 
cu combustibilMăsurile hotărîte în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la aprovizionarea cu combustibil a populației pun și de data aceasta în evidență grija partidului și statului pentru oamenii muncii cu venituri mai mici. Eu fac parte din această categorie de salariați și, potrivit prevederilor hotărîrii, voi beneficia de unele avantaje. Salariul meu lunar este sub 1 200 lei, iar soția e casnică, ocupîndu-se de îngrijirea celor doi copii. Locuința noastră este încălzită cu lemne. Conform măsurilor stabilite voi putea să-mi procur lemnele pe tichet la prețul de 100 lei tona. In plus, voi mai beneficia și de reducerile prevăzute pentru lemnele pe care le cumpăr în fiecare an la liber. Am socotit că în felul acesta, o sumă de cîteva sute de lei din veniturile pe care le realizez o voi putea folosi pentru alte nevoi legate de întreținerea familiei.Exprimîndu-mi mulțumirea față de măsurile stabilite în acest domeniu, de ale căror avantaje va beneficia o largă categorie de cetățeni, aș vrea să subliniez că ele vor găsi același ecou și în numeroase alte familii care, ca și noi, consumă cantități destul de mari de lemne pentru încălzit. Aceste măsuri se înscriu pe linia îmbunătățirilor aduse în ultimul timp pentru sporirea salariului real al

oamenilor muncii, reflectînd preocuparea susținută a partidului și statului nostru pentru înfăptuirea principiului de înaltă echitate socială ce stă la baza orînduirii socialiste. Apreciind noile măsuri prin prisma înlesnirilor materiale de care vom beneficia, se cuvine să ne gîndim totodată și la efectul pozitiv pe care ele îl vor avea pentru stimularea eforturilor celor ce muncesc în vederea sporirii producției — singura sursă trainică de ridicare continuă a nivelului de trai al populației.Recentele măsuri stabilite de conducerea partidului și statului, trebuie să fie după părerea mea, însoțite de o susținută preocupare din partea organelor locale pentru îmbunătățirea aprovizionării depozitelor cu lemne și cărbuni. Din acest punct de vedere, în orașul Galați procurarea combustibilului este încă greoaie pentru cetățeni. Oamenii sînt nevoiți să piardă zile întregi pe la depozite. Ar trebui să se reglementeze, de asemenea, problema transportului lemnelor la domiciliu, în sensul ca acest serviciu (prestat acum de cărăuși particulari la prețuri ridicate) să fie efectuat în condiții avantajoase și pentru depozite, dar și pentru cetățeni.
Ion CARAGHILEA 
muncitor
Direcjia navigajiei fluviale Galați

Gh. ZAMFIR

CRITERIILE 
PRINCIPIALE, 

STIMULATORII ÎNLĂ
TURĂ ARBITRARUL 
ÎN SISTEMUL PREMIAL

(Urmare din pag. I)de la disciplina muncii, cu repercusiuni negative asupra îndeplinirii planului și activității unității unde lucrează.Noua reglementare stabilește riguros cotele maxime și minime de premiere individuală — acel plus 5 sau minus 5 la sută — precum și cota medie pe întreprindere. Se evită, deci, arbitrariul în stabilirea premiilor, de la director pînă la ultimul salariat din personalul tehnico-adminis- trativ și de specialitate. Comitetele de direcție, cele sindicale, aplicind prevederile noii hotărîri ar trebui însă, după părerea mea, să mediteze profund la modul în care fiecare salariat respectă criteriile de cointeresare prin premii, asupra a- portului personal la îndeplinirea sarcinilor ce revin întreprinderilor, punînd accentul pe indicatorii esențiali ai planului, cantitativi, calitativi și financiari. Grijii pe care partidul și statul o acordă salariaților trebuie să-i răspundem prompt, cu fapte, străduin- du-ne să ridicăm pe o nouă treaptă nivelul eficienței activității personale și colective.

■ ■ ■
Cu aceleași fonduri, 

un număr dublu 

de apartamente

Joi, 25 iulie, am avut zi de audiență și mărturisesc sincer că nu a fost cetățean, indiferent de treburile care l-au mînat la noi, care să nu-și fi exprimat adeziunea deplină față de măsurile stabilite în recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la asigurarea într-un timp mai scurt a unui număr sporit de locuințe. Interesul hu- nedorenilor pentru aceste măsuri este explicabil. Ca urmare a dezvoltării impetuoase a combinatului siderurgic, în ultimii ani populația municipiului Hunedoara a crescut de peste 10 ori, ajungînd în prezent la circa 70 000 de locuitori. Este adevărat că, pînă acum, din fondurile statului s-au construit aici peste 10 000 de apartamente. Dar soluționarea a- cestei probleme sociale majore ridică încă probleme. Tocmai de a- ceea doresc să mă fac ecoul simță- mintelor de înaltă prețuire ale cetățenilor municipiului Hunedoara fată de noile măsuri elaborate de partidul și statul nostru, măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit ale unei tot mai mari părți a populației.Apreciem ca deosebit de importante prevederile privind diversificarea tipurilor de locuințe prin introdu

cerea a 4 categorii de apartamente și garsoniere. Varianta garsonierelor va fi pentru noi foarte avantajoasă, ținînd cont că aproape o treime din populația municipiului o constituie tinerii, muncitori în combinat. De asemenea, diferențierea după suprafața locuibilă, după gradul de confort și preț, ne va da posibilitatea să construim un număr mai mare de apartamente. Un calcul sumar arată, de pildă, că în anul viitor, în orașul nostru numărul apartamentelor poate fi dublat în cadrul sumei ce ne-a fost alocată.Acum se pune problema trecerii la aplicarea în practică a acestei măsuri. De altfel, noi am și identificat în perimetrul construibil al orașului Hunedoara teren pentru circa 600 de apartamente. Totodată, vom acorda toată atenția întocmirii proiectelor, cît și contractării lucrărilor propriu- zise cu constructorul și începerii de îndată a acestora, pentru ca un număr mare de locuitori ai municipiului nostru să se poată muta cît mai repede în locuințe noi.
Viorel RACEANU
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Hunedoara

Tragerea la sorți pentru 
trimestrul II. a libretelor 
cu dobîndă și ciștiguri în 
autoturisme si a libretelor V 

pentru construirea 
de locuințe

ICasa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme și libretelor de economii pentru construirea de locuințe că tragerile Ia sorți pentru al doilea trimestru al anului curent ale acestor librete, vor avea loc in Capitală, la Clubul Fi- nanțe-Bănci din Str. Doamnei nr. 2, la data de 29 iulie 1968, ora 16,00.Cu acest prilej Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, 257 de autoturisme din mărcile FIAT 1800, FIAT 125 și FIAT 124, RENAULT 16, MOSKVICI, RENAULT 10, RENAULT DAUPHINE GORDINI, SKODA și TRABANT.Titularilor libretelor de economii pentru construirea de locuințe li se vor acorda ciștiguri în bani cu valori de 45 000 lei, 30 000 lei. 20 000 lei și de 15 000 lei.In afara cîștigurilor în autoturisme și bani, depunătorii care economisesc pe aceste librete, beneficiază și de avantajele generale ale păstrării economiilor bănești la C.E.C. : garantarea de către stat a sumelor depuse; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și operațiunile efectuate ; scutirea de orice fel de taxe și impozite a ciștigurilor și dobînzilor etc.
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Cantitatea și calitatea producției de legume depind, în măsură hotărî- toare, de asigurarea apei în toată perioada de vegetație a plantelor. Deși au existat suficiente posibilități, anul acesta unele suprafețe cultivate cu legume n-au fost irigate. Pentru a înlătura acest neajuns în 1969 — cînd, așa cum a indicat conducerea partidului, trebuie să fie irigată întreaga suprafață cu legume — 
e deosebit de important ca pregătirile necesare să înceapă de pe acum. Această problemă a constituit obiectul unui raid-anchetă efectuat în județele Arad și Brăila.Din cele aproape 10 000 ha cultivate cu legume irigate în județul Arad, peste 4 300 ha aparțin cooperativelor agricole. Aceste unități și-au îndeplinit sarcina stabilită pentru anul în curs. Merită relevat faptul că majoritatea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole s-au preocupat îndeaproape pentru ca, pe lîngă sistemele a- menajate pentru irigații, să fie extinse cît mai mult și udările prin soluții provizorii. Cît de oportună a fost această orientare și ce mare importanță economică are rezultă clar din următorul fapt: folo- sindu-se asemenea soluții provizorii, în total, pe județ s-a reușit să se irige 7 426 ha. Așa se face că, în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, producția de legume este bună.Trebuie spus că ampla acțiune de combatere a efectelor secetei desfășurată în acest an a constituit pentru țăranii cooperatori și specialiști un prilej de bogate învățăminte pentru activitatea de viitor în domeniul irigațiilor.„In acest an am avut surpriza neplăcută de a constata că unele cooperative agricole figurează în scripte cu importante suprafețe a- menajate pentru irigații. De multi ani însă amenajările au fost distruse — ne relata ing. Cornel Opreanu, de la direcția agricolă județeană. La Zerind, Socodor, Zărand, bunăoară, zeci de hectare ce contau amenajate pentru irigat au devenit o simplă pășune. Aceasta ne-a determinat să formăm o comisie de specialiști ai direcției agricole, uniunii cooperatiste județene și direcției de îmbunătățiri funciare și organizarea teritoriului care va inventaria corect toate suprafețele amenajate pentru irigat. O dată cu aceasta, în fiecare cooperativă se vor studia posibilitățile și perspectivele de extindere a Irigațiilor și se vor impulsiona lucrările în curs de execuție. Vrem să lichidăm cu această ocazie formalismul ce a existat, astfel încît să nu mai planificăm cultivarea de legume acolo unde de fapt nu există condiții de irigat. De mare folos în această direcție ne vor fi constatările comisiei, care se vor finaliza pînă la 20 august".Irigarea întregii suprafețe destinate culturilor de legume depinde însă și de modul cum este asigurată și folosită baza tehnico-materială. Ne referim la execuția operativă a lucrărilor de amenajare a terenului, la procurarea utilajelor, la asigurarea unor cadre cu pregătire corespunzătoare. în ce privește dotarea cu utilaje de irigat s-au făcut unele lucruri bune. Mai sînt necesare insă un număr însemnat de asemenea utilaje așteptate de mai mult timp. Constatările noastre, în acest sens, nu sînt tocmai îmbucurătoare, la această dată existînd deja o serie de greutăți și lipsuri.în acest an bazinul Cigherului șl canalul Morilor nu au avut suficientă apă, și ca urmare 15 cooperative agricole au trebuit să apeleze la repomparea apei din Mureș în canalele principale. Pentru evitarea repetării acestei situații este necesar să fie grăbit ritmul lucrărilor la barajul de la Tauț, în care scop participarea la muncă a țăranilor prin acțiuni intercooperatiste ar fi binevenită. Tot pentru asigurarea surselor de apă s-au procurat *3 foreze cu care, în prezent, se execută fîn- tîni la cooperativa din Curtici. Dar necesitatea valorificării apei freatice pentru Irigare se pune la multe alte cooperative. în acest scop s-au mai solicitat încă 5 truse de forare. La cooperativele din Macea și Dorobanți se așteaptă de multă vreme primirea acestora, însă cu toate insistențele făcute ISPIF București nu vădește încă intenția de a le livra.La unele cooperative se resimt negativ defecțiunile în asigurarea diferitelor materiale și îndeosebi piese de schimb. „Avem 20 hectare cultivate cu legume irigate în întregime, ne relatează Savu Lamoș, președintele cooperativei Podgoria din Șiria. Apa o scoatem din cele 8 fîntîni, la care folosim tot atîtea motopompe. în anul viitor vom iriga tot 20 hectare cu legume, dar nu pe același loc. Sursa de apă a și fost asigurată prin săparea de pe acum a fîntînilor necesare. Avem însă greutăți în procu
rarea pieselor de schimb pentru uti

raid-anchetă 
în județele 

Arad și Brăila

laje. Ne-am deplasat de multe ori la Timișoara și chiar la distanțe mai mari pentru niște piese de schimb ce valorează doar cîțiva Iei. Ar trebui ca baza de aprovizionare a uniunii județene să se ocupe mai mult și de pe acum de asigurarea mate- 9 rialelor necesare acțiunii de irigații. | O serie de greutăți sînt datorate ca- | lității necorespunzătoare a unor ma- | teriale. Direcția agricolă județeană | și multe cooperative agricole reclamă | calitatea slabă a conductelor pentru | irigat, precum și proasta funcționare 9 a unor aspersoare. Se simte nevoia S ca direcția de resort din Consiliul ■ Superior al Agriculturii să dove- S dească mai multă exigență în acest | sens. HCu toate că însemnătatea irigării □ întregii suprafețe cu legume este de H necontestat, unele consilii de condu- ra cere ale cooperativelor agricole nu U acordă importanța cuvenită pregăti- S rii și rezolvării din timp a proble- 9 melor ce privesc acțiunea de irigații H pentru anul viitor. De la Dumitru 9 Deliman, membru în consiliul de con- 3 ducere al cooperativei Seleuș, am | aflat că. în anul viitor, suprafața de | grădină irigată se va dubla, ajun- | gînd la 80 de hectare. Consiliul de H conducere a dezbătut într-o ședință | această problemă, stabilind un plan | de acțiune. Dar, curios, nu a discu- H tat nimic despre a procurarea de u- tilaje, despre a- li provizionarea cu H diverse materiale necesare.Extinderea suprafețelor irigate pentru legume ca și pentru alte culturi este condiționată de asi7 gura rea asistentei tehnice. Cooperativa din Macea are de amenajat pentru irigații 160 ha, dar nu poate începe lucrările din lipsa proiectelor. Județul Arad este deservit de două DIFOT-uri (Timișoara și Oradea), dar acestea tărăgănează întocmirea proiectelor necesare. Este concludent exemplul cooperativelor agricole din Sîntana și Șimand, care vor să amenajeze pentru irigații 500 și respectiv 700 ha teren, prin conducte subterane, folosind apa freatică. Solicitînd execuția proiectelor de către DIFOT Oradea, au fost refuzate pe motivul că lipsește forța de muncă cu pregătire corespunzătoare.Și în unitățile agricole din județul Brăila există mari posibilități pentru irigarea legumelor. Dunărea, Șiretul și Buzăul, surse bogate de apă, permit irigarea a mii de hectare. Cu toate acestea nici cele 4000 ha cultivate cu legume anul acesta nu sînt 0 în întregime irigate. în plus, multe S cooperative agricole, ca cele din co- H munele Tudor Vladimirescu, Tra- | ianu, Osmanu, Scorțaru Vechi, care H nu dispun de surse de apă, cultivă legume, dar obțin producții mici și de calitate slabă. Asemenea unități au cultivat anul acesta legume pe 600 ha, obținînd o eficientă scăzută.Pentru remedierea defecțiunilor constatate, o comisie alcătuită din specialiști de la direcția agricolă județeană și uniunea cooperatistă județeană a analizat în fiecare uni- H tate agricolă posibilitățile de dezvol- 9 tare a producției de legume irigate, g Studiul întreprins a fost finalizat H prin stabilirea precisă a suprafețe- M lor ce vor fi cultivate cu legume g anul viitor, în fiecare unitate agri- H colă în parte. Producția de legume K va fi concentrată în 55 de unități, g față de 91 în acest an. Toate aces- H tea dispun de surse de apă, utilaje. M Inginerul Marcel Danielescu de la B direcția agricolă județeană aprecia g că măsurile luate pentru concentra- g rea producției de legume în unită- 9 țile care dispun de condiții optime vor duce la creșterea substanțială a producției de legume pe unitatea de suprafață. îmbunătățirea structurii culturilor, eșalonarea acestora vor permite să se livreze legume proaspete în cea mai mare parte a anului.în anul viitor, în județul Brăila, se vor cultiva cu 700 hectare mai multe legume decît în acest an. întreaga suprafață va fi irigată.Deși terenul destinat legumicul- turii este acum ocupat de alte culturi, specialiștii au luat măsuri pentru delimitarea noilor suprafețe. în cooperativele agricole din Romanu, Gurguieți, Tibănești, Gropeni și altele, terenurile care au fost ocupate de culturile păioase și sînt destinate legumiculturii au fost arate, s-au încorporat îngrășăminte, s-a proiec- | tat rețeaua de canale, urmînd să în- | ceapă lucrările de amenajare.în marea lor majoritate, coopera- g tivele agricole care cultivă legume au asigurată baza tehnico-materială Lipsesc totuși cantități însemnate de cherestea, spalieri, geamuri, rame de răsadnițe și alte materiale, pentru că nu s-au obținut încă repartiții. Este necesar ca această problemă să fie ■ rezolvată din timp și să se ! asigure irigarea întregii suprafețe cu legume în anul viitor.
Ion PITICU §
Radu APOSTOL g

Economii de metal 
prin reproiectarea 
produselor

Specialiștii sectorului de concepție și proiectare de la Uzinele „Tehnofrig" din Cluj au încheiat acțiunea de reproiectare a principalelor agregate și com- presoare frigotehnice produse în această întreprindere. Acțiunea a contribuit atît la îmbunătățirea caracteristicilor produselor, cît și la reducerea considerabilă a gabaritelor lor, în scopul economisirii metalului. Agregatul de 4 300 kcal/h, de pildă, care a fost asimilat de curînd, are 85,5 kg, în comparație cu agregatul vechi, cu o capacitate apropiată, care cîntă- rea 460 kg. Randamentul noului agregat este de cinci ori mai mare. Compresorul de 20 000 kcal/h, fabricat pînă acum, avea o greutate de 2 100 kg. iar după reproiectare cîntărește doar 340 kg. Constructorii de mașini de la „Tehnofrig" au terminat și un compresor de mare capacitate, după un proiect îmbunătățit, care poate dezvolta 140 000 kcal/h și care lucrează într-un registru termic cuprins între minus 15 și plus 35 grade Celsius, cu un consum minim de energie. Deși are o mare capacitate, noul tip de compresor cîntărește numai 675 kg. Prin intrarea în producția de serie a noilor agregate și compresoare se va realiza o însemnată economie de metal. (Agerpres)

întreprinderea „Automatica' din Capitală. In secfia de montare a panourilor de automatizare
(Foto : Agerpres)

(Urmare din pag. I) care întreprindere, precum și punerea în evidență a factorilor și măsurilor caro să contribuie efectiv la îmbunătățirea și ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice constituie un examen al competenței comitetelor de direcție, o garanție a dezvoltării și afirmării largi a spiritului de inițiativă și răspundere al salariaților pentru bunul mers al activității întreprinderilor și unităților economice.în informările prezentate și în dezbateri trebuie să se insiste îndeosebi asupra folosirii cit mai complete și mai productive a spațiilor și capacităților de producție existente, avîn- du-se în vedere că într-un șir de întreprinderi — mai ales din industria chimică, metalurgică, industria petrolieră și ușoară — există mijloace fixe care nu sînt utilizate la nivelul prevăzut. Trebuie să se țină seama că folosirea cu indici superiori a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a- ducerea în circuitul productiv a celor inactive au o mare însemnătate pentru creșterea potențialului economic al țării, pe această cale mobi- lizîndu-se mari rezerve și posibilități de sporire a producției și productivității muncii. O atenție deosebită se cere acordată aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale, pregătirii din vreme și temeinice a fabricației, folosirii integrale a timpului de lucru, prin eliminarea întreruperilor în producție, absentelor nemotivate, învoirilor, a actelor de indisciplină în muncă. în acest cadru, prezintă totodată o mare importanță analiza stadiului de aplicare a studiilor elaborate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, precum șl găsirea modalităților de continuare și a- dincire a acestei acțiuni, de căutare permanentă a celor mai potrivite soluții tehnico-economice pentru ridicarea eficienței fiecărei întreprinderi.Ținîndu-se seama de sarcinile trasate de partid pentru creșterea producției destinate majorării exportului, în toate întreprinderile și unitățile economice se vor examina atent măsurile pentru realizarea integrală a producției ce se livrează la export. Obiectivul principal trebuie să-1 constituie livrarea ritmică, decadă cu decadă, lună de lună a produselor, prin respectarea riguroasă a termenelor și a condițiilor

O imagine viguroasă ne-a rămas întipărită în memorie după discuțiile purtate, recent, la Uzina de prelucrare a maselor plastice Buzău în legătură cu activitatea din ultima vreme a întreprinderii. Uzina buzoiană a înscris an de an, pe curba eficienței economice, cifre care indică o ascensiune neîntreruptă, rezultat direct al preocupărilor stăruitoare de descoperire și atragere în circuitul productiv a celor mai diverse rezerve interne de sporire a producției.Semestrul I al acestui an, un moment „cheie" al ascensiunii întreprinderii, marchează noi și importante depășiri ale tuturor indicatorilor de plan. La producția globală și marfă, producția marfă vîndută și încasată s-au înregistrat niveluri de peste 106 la sută, iar la productivitatea muncii — indicator care explică, în ultimă analiză, „secretul" acestor însemnate depășiri de plan — s-a realizat un spor, peste prevederi, de 7,3 la sută. Dinamismul acestui indicator este dovedit și de următoarea comparație : față de 1960, în acest an, productivitatea muncii este de a- proape 5 ori mai mare. Evident, a obține în unitatea de timp — cu aceleași utilaje și forță de muncă — o producție de 5 ori mai mare, fiindcă aceasta înseamnă productivitatea muncii, reprezintă o excelentă carte de vizită pentru colectivul Uzinei de prelucrare a maselor plastice din Buzău. Această dinamică este determinată de măsurile ce s-au luat pentru perfecționarea fluxurilor de fabricație, raționalizarea transporturilor, îmbunătățirea deservirii la locul de muncă, introducerea normării științifice, în condițiile ridicării continue a calificării oamenilor. Toate aceste elemente ale noului tehnic și economic, în cadrul organizării științifice a producției și a muncii, nu au fost promovate prin simple modificări formale ale unor sisteme învechite, depășite de realitate. Aceasta, pentru că nu s-a așteptat niciodată aglomerarea 

de calitate cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii externi.în cadrul analizelor și dezbaterilor din adunările generale ale salariaților, în fiecare întreprindere un accent deosebit trebuie pus pe reducerea cheltuielilor materiale de producție, prin folosirea judicioasă și e- conomisirea materiilor prime, materialelor, forței de muncă, prin diminuarea consumurilor specifice și, îndeosebi, a consumurilor de metal, lemn, combustibil, energie. Este indicat ca informările și discuțiile din aceste adunări să releve ce anume mai influențează nefavorabil nivelul prețului de cost, mai ales în

Adunările generale 
ale salariaților

diferite întreprinderi din ramurile energiei electrice, industriei construcțiilor, economiei forestiere și căilor ferate, care în cinci luni din acest an nu au realizat integral sarcina planificată la acest indicator.Cu întreaga răspundere trebuie identificate și mobilizate noi posibilități de continuare a eforturilor pentru ridicarea gradului de rentabilitate în toate întreprinderile. în același timp, pornindu-se de la sarcina stabilită de Comitetul Central al partidului, de a se lichida pînă la sfîrșitul acestui an pierderile planificate, este imperios necesar ca în adunările generale ale salariaților să se evidențieze căile pentru intensificarea aplicării măsurilor de eliminare a anomaliei pierderilor planificate, de rentabilizare a tuturor întreprinderilor șl produselor, în spirit critic, exigent, se cer analizate, totodată, cauzele care au făcut ca unele întreprinderi să depășească, în loc să scadă, nivelul pier- 

deficiențelor, cît de mărunte ar fi fost, la un moment dat. Elementele noului de care aminteam s-au dezvoltat dintr-un întreg proces de evenimente care indicau permanent necesitatea îmbunătățirii activității uzinei pe toate planurile.De pildă, cum s-a reușit ca dinamizarea producției și producti

vitatea muncii să se materializeze — pe plan financiar — în peste 4 milioane lei beneficii suplimentare, realizate în primul semestru din acest an ? Mai întîi și-au spus cuvîntul măsurile cu caracter tehnic, menite să asigure o mai bună funcționare a utilajelor și instalațiilor, înlăturarea locurilor înguste, o creștere a indicilor de utilizare intensivă și extensivă. Pe măsura amplificării volumului producției 

derilor planificate, iar altele — prevăzute cu beneficii — să înregistreze pierderi. Nu trebuie să se piardă nici o clipă din vedere că problema rentabilității, a beneficiilor crescînde este o problemă națională, fundamentală a întregii societăți, de care depind sporirea continuă a acumulărilor, ritmul creșterii producției materiale, ridicarea nivelului de trai al poporului.Dat fiind că îndeplinirea Integrală și ritmică a planului de investiții pe acest an are un rol decisiv pentru realizarea sarcinilor actualului plan cincinal, dezbaterile din adunările generale ale salaria- 

ților de pe șantierele de construcții trebuie să examineze serios stadiul de execuție al fiecărui obiectiv, situația fiecărei lucrări; pe această bază, trebuie găsite cele mai urgente și eficiente măsuri care să asigure, acolo unde e cazul, recuperarea grabnică a rămînerilor în urmă, accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, în scopul punerii în funcțiune atît a obiectivelor și capacităților de producție cu termene planificate în semestrul II, cît și a celor restante. Cu deosebită acuitate se cere să fie analizate, în întreprinderile intrate în funcțiune în ultimii ani, stadiul aplicării măsurilor pentru atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați. Numai realizarea tuturor indicatorilor proiectați poate da măsura reală a întregii activități în domeniul investițiilor, a roadelor pe care economia națională le scontează de pe urma eforturilor materiale șl financiare făcute de stat.Examinînd problemele esențiale. 

în celelalte secții, la moara de mangal, de pildă, a apărut în ultima vreme un loc îngust. El frîna randamentul celorlalte utilaje ale fluxului tehnologic și, în ultimă instanță, volumul de producție finită în unitatea de timp. Studiile întreprinse au identificat soluțiile ce se cereau aplicate t modificarea unor

piese active — pendulul și ringul morii — precum și înlocuirea pieselor din fontă cu piese din oțel- mangan, reușindu-se în acest fel mărirea turației și creșterea debitului morii de la 1600 kg la 4800 kg în 24 ore. Dacă aplicarea măsurilor amintite a fost dictată de o necesitate internă a procesului de fabricație, multe alte intervenții au vizat tocmai satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale beneficiarilor interni și asigurarea unui plus de producție pentru export la unele mărfuri. Uzina din Buzău fiindproducătoare de cărbune activ, tot mai mult solicitat în industria chimică și în industria petrolului, pentru purificarea apelor reziduale — în fața colectivului ei s-a ridicat problema măririi capacității la cuptorul de cărbuni activi. Pornind de la această cerință, așa cum ne-a relatat inginerul șef adjunct, tov. Mihail Tur- 
cin, la ultima reparație mijlocie, exe.cutată de curînd, s-a modificat zidăria interioară în vederea creșterii capacității de prelucrare, ob-> ținîndu-se un spor de producție de 20 la sută.Insistăm asupra modului în care 
s-a soluționat problema acoperirii necesităților de cărbune activ, fiindcă tocmai astfel se explică cel mai bine corelația producție-bene- ficli sporite. Gum a procedat colectivul acestei uzine ? De la bun început trebuie spus că a răspuns prompt cerințelor beneficiarilor, în- cercînd să le satisfacă necesitățile de cărbune activ, contribuind și la diminuarea importului. Apoi, și-a creat acele condiții care au permis ca toată producția să aibă desfacerea asigurată. Ca urmare, livrînd operativ cantități sporite de cărbune activ, uzina a putut încasa prompt sumele cuvenite, în- tregindu-se volumul beneficiilor peste plan. Tată, deci, ce înseamnă receptivitate la solicitările bene
majore ale activității întreprinderilor și unităților economice, dezbaterile din adunările generale ale salariaților vor analiza, în același timp, modul în care au început să lucreze comitetele de direcție — ca organe de conducere colectivă a întregii activități a întreprinderilor și organizațiilor economice de stat — contribuind prin propunerile formulate la îmbunătățirea muncii și a metodelor folosite de comitetele de direcție. Esențial este să se găsească acele modalități prin care comitetele de direcție să acționeze ca un organ de conducere dinamic, să promoveze în munca lor un spirit novator, creator, fundamentat pe baze științifice, 

să cunoască permanent pulsul activității economice, să rezolve problemele în contextul intereselor generale ale economiei naționale. Totodată, din dezbaterile acestor adunări nu trebuie să lipsească analiza problemelor legate de Îndeplinirea prevederilor cuprinse în contractul colectiv, a măsurilor luate pentru îmbunătățirea condițiilor do muncă 
și de viață ale salariaților.Comitetelor șl organizațiilor de partid din întreprinderi șl unități economice le revine îndatorirea de prim ordin de a sprijini îndeaproape comitetele de direcție în crearea tuturor condițiilor pentru buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților. Ele trebuie astfel organizate încît să asigure participarea efectivă, reală — și nu formală — a salariaților la dezbaterile ce au loc, un climat democratic, de deplină afirmare a inițiativei creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, stimularea de propuneri valoroase, bine funda

ficiarilor și ale economiei naționale. Aceeași receptivitate au dovedit-o colectivul și conducerea u- zinei și în privința revizuirii normelor de producție, domeniu în care s-a acționat cu pricepere și operativitate. La secția de reparat anvelope, bunăoară, în urma repetatelor îmbunătățiri ale condițiilor de lucru, creșterii nivelului dotării tehnice și a gradului de pregătire și îndemînare a muncitorilor s-a simțit nevoia recalculării normelor, întrucît erau depășite exagerat de mult și nu mai constituiau instrumente de sporire a randamentului orar, de cointeresare a forței de muncă. Măsurătorile și analizele efectuate, dublate de aplicarea u- nor măsuri tehnico-organizatorlce au generat un rezultat demn de remarcat i în loc de 42 de muncitori cîți erau mai înainte, 26 au fost suficienți pentru a face față pe deplin sarcinilor de plan, deloc diminuate. La fel s-a procedat și în alte sectoare, cum sînt cele de cărbune activ, impregnare, polietilenă. Un lucru anume trebuie relevat! toate operațiunile de reașezare a normelor, ca urmare a ridicării gradului de mecanizare a lucrărilor, au avut loc în condiții stimulative pentru majoritatea muncitorilor și tehnicienilor.Tot ca urmare a creșterii gradului de dotare tehnică a uzinei, în fața conducerii ei s-a mai ridicat o problemă, de a cărei soluționare depind în perspectivă calitatea producției, nivelul productivității muncii. Este vorba de calificarea și ridicarea calificării muncitorilor. Fără să aștepte producerea unei „discrepanțe" între factorul tehnic și cel uman, în mod sistematic și perseverent, conducerea întreprinderii a organizat cursuri de ridicare a calificării și de specializare. Și tot sistematic, această acțiune a fost împletită cu aplicarea unor stimulente directe, capabile să trezească interesul oamenilor pentru perfecționarea calificării muncii lor. Procedîndu-se în acest fel, s-a ajuns să se reducă simțitor diferența dintre indicele mediu de calificare și cel al lucrărilor în ansamblu, iar în anumite sectoare acești indici chiar să coincidă. Este și acesta, neîndoios, un succes remarcabil, dacă avem în vedere faptul că la Buzău, pînă nu de mult oraș fără industrie, muncitorii recrutați pentru Uzina de prelucrare a maselor plastice au venit aici pentru prima oară în contact cu o activitate industrială.însemnările acestea nu epuizează experiența colectivului îndreptată spre ridicarea și menținerea producției la nivelul exigențelor, atît sub aspect calitativ cît și cantitativ și mai ’ales financiar. Așa cum ne spunea inginerul șef adjunct, tov. Ștefan Posedaru, la ora actuală în centrul atenției conducerii uzinei stau o serie de probleme deosebit de importante pentru activitatea prezentă și viitoare. Se va întări în continuare sectorul de cercetări, care este însăși „viața uzinei", vor fi analizate amănunțit fluxurile tehnologice în scopul găsirii de noi posibilități de creștere a producției, vor fi revizuite costurile la toate produsele. Totodată, se urmărește modernizarea produselor fabricate, a „zestrei" tehnice, pentru a se putea aborda fabricația a noi sortimente de mase plastice, potrivit cerințelor economiei naționale.
Viorel SALAGEAN

mentate, — expresie a competenței și experienței crescute a cadrelor — îndreptate spre îmbunătățirea în continuare a activității economioe a întreprinderilor. Deosebit de important este ca acest tezaur bogat de propuneri și idei prețioase să fie examinat în mod obligatoriu de comitetele de direcție, pe baza lor îmbogățindu-se planurile de măsuri ce vor fi adoptate, în încheierea discuțiilor din adunările generale ale salariaților, în vederea îndeplinirii planului anual la toți indicatorii, în întreprinderile mari și în acele cu unități dispersate, unde vor avea loc adunări numai cu reprezentanții salariaților, principalele probleme analizate șl măsurile stabilite vor fi dezbătute cu salariatii în ședințe pe unități, secții și schimburi, în cel mult o săptămînă de la ținerea adunărilor generale.Sarcini importante pentru buna organizare și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților revin comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, organelor sindicale, ministerelor și celorlalte organe centrale. Ele trebuie să manifeste întreaga responsabilitate pentru un înalt conținut al activității acestei instituții noi, profund democratice, în viața întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, să contribuie la asigurarea condițiilor pentru ca adunările generale ale salariaților să devină o tribună puternică, de participare concretă, rodnică a oamenilor muncii la conducerea și organizarea producției, la rezolvarea problemelor esențiale ale activității economice.Atmosfera de seriozitate șl de înaltă exigență în care este necesar să se desfășoare adunările generale ale salariaților va demonstra încă o dată hotărîrea unanimă a colectivelor de întreprinderi șl organizații economice de a asigura o eficiență sporită întregii activități în sfera producției materiale, de a-și mări necontenit aportul la dezvoltarea economică a țării — sursa sigură a ridicării bunăstării poporului — în așa fel ca și în 1968, cel de-al treilea an al cincinalului, planul să fie îndeplinit și depășit, mar- cînd o nouă treaptă în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, în desăvîrșirea edificiu-* lui socialist în patria noastră.
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REGIA DE OPERĂ

Șl EXIGENȚELE

INTERPRETĂRII MODERNE
De cîrid s-a ivit pe lume, acum trei secole. într-un cenaclu florentin de muzicieni și poeți „Drama în muzică", botezată mai tîrziu „Opera" a purtat cu ea o nedumerire gravă care i-a marcat destinul : mai întîi muzica 7 sau mai întîi cuvîntul ? Compozitorii seduși de teatrul muzical și-au răspuns, fiecare în felul său, la această întrebare privind însăși esența materialului cu care aveau de gînd să lucreze, și cum în artă soluțiile nu pot fi niciodată categorice. unora le-a reușit cea dintîi, altora a doua și multora nici una dintre ele... în fond, această chestiune de principiu, pentru lămurirea căreia multe condeie și-au cheltuit talentul, nu este pînă la urmă esențială: vitalitatea și frumusețea reală a teatrului muzical există în măsura în care spectacolul dramatic e convingător prin toate elementele sale, prin fuziunea totală și deplin armonioasă a acestor elemente. Știm aceasta astăzi, mai bine decît ori- cînd. astăzi cînd o anume criză a operei iscă înfruntări furtunoase de opinii, tocmai pentru că mutațiile din toate domeniile de artă, receptate ca atare de publicul contemporan, nu mai tolerează artificialul inclus în structura genului Pe de o parte, conversația pe note poate deveni nefirească tocmaf atunci cînd vrea să fie convingătoare, pricină din care identificarea spectatorului cu eroii devine imposibilă ; pe de alta, marele repertoriu propune a- deseori o muzică superbă, care îmbracă subiecte nesemnificative sau de o copleșitoare platitudine. Deci, după ce trebuie admisă convenția genului, se propune a fi acceptat pe deasupra și convenționalul materialului dramatic. Doar armonia interpretării găsită a datorăm opera în temporan. _ _____ __________siv muzicală poate fi conservată, pur și simplu, pe cîteva discuri de mare artă (înregistrările tot mai multe și perfecționate au dus între altele, la un nou entuziasm față de genul liric), frămîntarea în a descoperi, prin regie, virtuți posibile ale spectacolului într-o viziune modernă, firească.Poate că special bucurat de atîta atenție.”Regia de operă ne-a dat artiști de prestigiu internațional, de pildă un Wieland Wagner, autorul montărilor wagneriene de la Bayreuth, din spusele căruia reținem, cu toate rezervele față de tonul categoric, principiul dedus din îndelunga sa practică artistică: „O punere în scenă evoluează cu rapiditatea modei. Nu există punere în scenă definitivă și în fiecare an trebuie s-o schimbăm după gustul artistic, în continuă mișcare". Sau iscusita manieră realistă a unui Felsenstein, prezentată și la București de Opera comică din Berlin. Mai simptomatic este faptul că mari regizori de teatru și film au încercat să aducă remanieri fundamentale în spectacolul liric : Lucchino Visconti, cu ideea sa de tratare a epocilor trecute în climatul modern. Franco Zefirelli și incandescentul în imaginație. Jean Louis Barrault.Regiei de operă I se cere. acum, mult, chiar mai mult decît îi este posibil. fiindcă nu cred că pe umerii regizorului apasă întreaga responsabilitate a unui spectacol, mai ales atunci cînd partitura muzical-dra- matică nu-i oferă cine știe ce resurse. Desigur, regia poate atenua rutina și manierismul cîntăreților. poate trece mai ușor peste ceea ce este neinteresant din punctul de vedere al dramaturgiei. încercînd să se sprijine pe momentele unde compozitorul a reușit, eventual prin muzică, să depășească limitele libretului său. Mal greu va putea el să susțină autenticitatea spectacolului liric prin scene realizate dramatic, pe o muzică neinteresantă dependentă fată de muzică, pe care nu toți regizorii de operă o înțeleg în nuanța ei exactă, ar fi unul din motivele pentru care această specialitate se studiază în Ritmul unui spectacol, tensiune, fntîrzierile mentele de culminație cepute fără sugestiile muzicale după cum limbaiul muzical, existenta unor teme, a leit-mntivelor sau chiar ate- matismul. trebuie să marcheze mișcarea scenică Numai că. în măsura în care pregătirea muzicală este ho- tărîtoare. în aceeași măsură cultura strict teatrală nu poate lipsi nici ea unui regizor de operă Degajarea de maniera tradițională a interpretării repertoriului clasic ne-ar putea oferi acea iluzie a adevărului pe scenă, iluzie pe care bunăvoința iubitorului de muzică ar dori să și-o trăiască împlinită. Si cred că această înfrîngere a rutinei în spectacolul de operă nu se poate realiza decît prin încrustarea lui în teatru. Poate de aceea am admirat, aproape întotdeauna. montările semnate de George TeodorescU (mai de curînd „Pellâas și Melisande" „Amorul Doctor") chiar și atunci cînd puteau fi formulate rezerve fată de ele. Dincolo de unele detalii; există în viziunile sale o Idee de teatru, o idee mare, care sudează spectacolul Ca și în teatru, dar cu cîteva complicații în plus, suplețea gîndirii regizorale gura diversitate de stil rea diferitelor montări „Traviata" și ,.Manon" biecte atît de apropiate, gîndite asemănător, pentru că ele sînt. fiecare, expresia unei alte epoci și pentru personale la „Lulu* tratată cu e un drum istovitor pentru acela care nu l-ar fi parcurs pe căile principale ale dezvoltării artelor. Dar sînt mari deosebiri chiar între italienii Verdi și Puccini, iar francezul Massenet are cu totul altă afectivitate și atmosferă. Pentru regia de operă, stilul muzical, apartenența lui națională — opera italiană, franceză, rusă germană, românească etc. — este ele

muzicale și ingeniozitatea spectacolului, pe care o regizorului său. mențin favoarea publicului con- Dar cum versiunea exclu-

este

CSB28KCTE

cinema

al niciodată acest domeniu artei dramatice nu s-a

Această strînsă
conservatoare, acumulările de poetice mo- nu pot fi con-

ar asi- în trata- Nicl măcar două su- nu pot fi
că muzica are caractere foarte pregnante. De aici, de Alban Berg — tema violentele secolului XX —

ment principal de meditare, de Intuire a tonului adecvat. Un astfel de regizor intuitiv este Jean Rînzescu, cu un talent adeseori captivant, dar care rămîne. cîteodată. încrustat în cultura sa de operă tradițională.Inițiativa fermă și îndrăzneață prinde bine, uneori, în regia de operă ; acum mai multi ani. Hero Lu- pescu a iscat vehemente proteste modificînd amplasamentul luminărilor de la capul ucisului Scarpia, la sfîrșitul actului II din „Tosca". A- mintim acest amănunt poate nesemnificativ fiindcă el pare a fi un inventiv regizor al onere! noastre, care se zbuciumă mult, reușește a- desea („Ora Spaniolă". „Vocea u- mană"), dar își asumă și riscurile ideilor sale uneori excesive, cioase.Televiziunea, care dispune grup de talentati regizori de , litate. programează aproape săptămî- nal scurte emisiuni cu fragmente din opere : dar aici legile creației sînt altele, fiindcă în figurile concrete, prea cunoscute, care se mișcă atît de aproape de noi. credem și mai puțin atunci cînd ele nu reușesc să fie caractere diferite. Sau cînd imaginea vizuală a artistului care cîntă nu se suprapune înregistrării muzicale realizate anterior. Televiziunea ar putea determina o schimbare de atitudine în ținuta cîntăreților, în mimică. în gesturile și evoluția lor scenică, pe care ecranul le surprinde cu absolută fidelitate. Opera Ia televiziune este un alt teren, cu alte multe dar cu cîte perspective, care zate ar putea influenta chiar opera în spectacolul obișnuit.Se întîmplă ca regizorul de operă să fie dramă, sesori tr-o tr-un aproape imposibil. Valorile mondiale ale artei lirice, succesele impresionante ale unora dintre cîntăreții noștri peste hotare demonstrează că a dispărut moda „vocilor de operă". Nicăieri nu au succes decît artiștii completi. care cot să-si ducă rolul în cînt și prezentă scenică. Poate că în modul de admitere la studiile superioare de canto, cu destinația ooeră. acest aspect nu ar trebui neglijat ■Caracteristic pentru gustul modern este actorul complex : într-un spectacol de teatru parizian, cu regia semnată și de Maurice Bâjart Regina din Saba debita textul lui Flaubert, dansînd într-o complicație de mișcări de cel mai înalt profesionalism : .Medeea" rostea versu-

capri-de unspecia-

foarte multe dificultăți, reali- șl
pus nu devoce cor

în situația de a lucra cu actori, ci cu po- glasuri A face din- un personaj sau din- un popor entuziast este

rile lui Seneca într-o Incantație muzicală, reliefîndu-se solistic printre declamațiile corului și ambianța sonoră creată de muzica lui Ia- nis Xenakis. Tn „Salomeea" de Richard Strauss sau în „Carmen" de Bizet cîntăreața era și o excelentă dansatoare. Oedip-ul lui Enescu a găsit un muzician și un actor desă- vîrșlt în David Ohanesian. Pledăm deci și pentru cultura teatrală a cîntăreților de operă care, daca nu au resurse dramatice, nu pot fl utili, artisticește vorbind, scenei. Pentru a găsi acea măsură posibilă a lucrurilor am spus cultură teatrală și nu neapărat talent dramatic.Confruntările și o informare cît mai cuprinzătoare în tară și peste hotare, asupra fenomenului inedit care merită a fi cunoscut, poate chiar folosit, nu ar trebui să lipsească din cotidianul activității regizorilor de operă, așa cum interpret!! beneficiază de ele. Pe de o parte s-ar realiza un schimb mai efectiv de idei regizorale, decît în sporadicele turnee în capitală ale ansamblurilor de operă din principalele orașe Balea. Szimberger, multe succese zori din Iași trebui invitați a crea și aici în reluare).în stricta legătură cu nevoia de documentare și cu nevoia de a găsi noul, ar fi profilarea Studioului experimental al Operei, pe un repertoriu contemporan, românesc și u- niversal. care să se înscrie perfect titulaturii sale. Acest studio ar putea fi stimulentul de care are nevoie si creația românească de operă : alături de marile spectacole, care cer montări ample în stagiunea principală, mai multe lucrări scurte, cum au izbutit Pascal Bentoiu Doru PoDovici. Corneliu Cezar, clădite tă. de matică loc de lui obișnuit pentru limbaiul muzical contemporan.Tn stagiunea aceasta. Opera Română a oferit mai multe premiere reușite lichidînd vechi și grele datorii față de fidelii ei Si chiar dacă unor lucrări contemporane, devenite clasice pentru repertoriul universal, nu le-a venit încă vremea debutului pe scena lirică românească, e o datorie plăcută de a vorbi despre această serie de premiere. în încheierea rîndurilor noastre.

PROGRAMUL II

— Campionatele Internaționa
le de atletism ale Româ
niei. Transmisiune de la 
Poiana Brașov.

— Telejurnalul de seara.
— Tele-enclclopedla.
— Vom reveni... peste 6 luni.

20,00 — Protecte urbane : diversificarea construcțiilor de locuințe. 
20,15 — Telecinemateca umorului.
20.30 — Orchestre de muzică ușoară, clntă formația Gerhard RCmmer.
20.45 — Telejurnal.
21,00 — Recitalul de sfmbătă seara.
21.30 — Bis., pe 16 mm.
22,00 - Roman foileton „Lagardăre" (II).
23.00 — închiderea emisiunii programului II.

i lume sau ale tării. Arbore sau lucrează Cluj. i Timișoara,
din(II ie i I. cu regi- arIonescucare la șiIa București pentru spectacole noi sau

lucrări De o dramaturgie concentra- o expresivitate muzical-dra- autentică. ar fi si un mij- a trezi interesul melomanu-

Ada BRUMARU

PROGRAMUL I

II
21.30 - Film serial „Răzbunătorii".

— Melodii de Ieri, melodii de azi. Medalion Marlus Mlhall.
— Cîntă Roberta Peters.
— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii programului I.

(Urmare din pag. I)

Artistul acestei vremi un adevărat Ulise care, chemările îmbietoare ale mînoîindu-și sufletul cu

aceasta a naufragiat, s-a transformat în pastișăMarile personalități ale arfei secolului XX creează în jurul lor adevărate cîmpuri do forjă care absorb opere și curente întregi. Dacă nu li se opune puterea unui gînd director, a unui sentiment, aceste direcții gravitaționale aruncă opera de artă în zona obscură a anonimatului, poate fi ascultind sirenelor, fermecata lor chemare își urmează neabătut drumul, pentru că își știe cu precizie finfa. Dar se poate în- tîmpla ca nava lui, pierzîndu-și cîrma, să se sfarme de stînci, dusă de curen|i. Originalitatea se afirmă în puterea cu care navigatorul se împotrivește acestor chemări, con- tinuîndu-și propria cale Consecventa nu înseamnă, desigur, cantonarea într-un domeniu foarte limitat ; ea trebuie, cred, înțeleasă tocmai ca o putere de a fi conform cu tine însuti, cu propria evolufie artistică. Ea trebuie să demonstreze existenta unei concepții ferme despre lume, despre artă, despre rostul creafiei.Cine compară, rile lui Ion Pacea 3 ani. — acele cu contur de noapte care planează, calme, deasupra unor cîmpuri vaste — cu tablourile mai vechi, austere portrete, peisaje dogorite de soare, nu poate să nu observe că ele sînt legate printr-o viziune unică în ’ meinică, dalitătile țărănești, senului din covorul popular, apli- CÎndu-le unor realități diverse.

de pildă, pictu- din ultimii 2 sau păsări fantastice

înaintarea sa decisă, te- pictorul a asimilat perspecfivale ale artei bidimensionalitatea mode-

*

• Viva Marla : PATRIA — 9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, SALA 
PALATULUI ............................ ......
— orele 17.30
20.15).
• Piramida
PUBLICA — 
18,45; 21,15, 
16,30: 19; 21,15, SALA CINEMATE
CA - 10; 12.30, CIRCUL DE --------
— 10; 13.15; 15,30; 18; 20,30.
DIONUL DINAMO - '
DINA DOINA - 20.30.
A Minunile doamnei Venus 
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13.30: 16: 
18.30; 20 45.
O Intre noi : CAPITOL — 10: 12,15: 
14.30; 16.45; 19.
A Duelul lung : FESTIVAL - 8.30; 
11; 13.30: 16; 18.30; 21, la grădină - 
20.30. SALA CINEMATECA - 
14.30; 16.30: 18.45: 21, FLAMURA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
GRADTNA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Taffy șl vînătorul : VICTORIA
— 8,45: 11; 13.15; 15.45; 18,15: 21.
GRIVTTA - 9; 11,15; ----- " -
18.15: 20.45. GRADTNA
20.30.
® Povestiri despre 
LUMINA - 9—16 tn
18.30: 20.45.
» Prietenele : CENTRAL
11.15: 13.30; 16: 18.30; 21.
« Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
A Sfîntul la ptndă t UNION — 
15.30; 20.30
• Desene animate : UNION
A Oscar : DOTNA
16: 18,15: 20.30.
A Program pentru
9: "

Aventurierii : _____
8,15—15 tn continuare ; 17,30: 20 
EXCELSIOR - 9,30: 11.45: 14: 16,15; 
18 45: 21, MELODIA - 9: 11.15: 
13.30: 16; 18.30: 20.45, GT.ORTA - 
9; 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30. MO
DERN - 9.30: 11.45: 14: 16.30: 19; 
21.15 ARENELE LTBERTAȚTT — 
20.30
• P.lestemnl rubinului negru : 
INFRAȚTREA - 10: 15.30: 17.45; 20.
A Inimă nebună... nebună de le- 
pat : BUZESTT - 15 30; 18. Ia gră
dină - 20.30 PARCUL HERĂ
STRĂU - 20.30.
a Un dolar găurit : DACIA - 
16 30 Tn continuare: 18.45: 
PROGRESUL - 11.30: 15.20:
GRADTNA
20.30.
AZile de
20.30.
A Alegere
9: 11.15: 13.30: 16; 18.30: 21. la gră
dină — 20.30 ----------  '
10.45: 13: 15,15: 17.30: 20. la grădină
— 20.30. TOMTS — 9—15.45 în eon- 
t1nt,'’re : 18.15 la grădină — 20.30. 
A Obsesia : ttntrea - 15.30: 18. 
la grădină — 20.30.
A Ce noapte băieți 1 : LTRA — 
15 30: 18. Ia grădină - 20.30.
a Pasărea timpurie : DRUMUL 
SARTT - 15: 17.30: 20.
A F.1 Dorado ; FERENTARI — 
15.30: 18: 20.30 PACEA - 15.30: 18: 
20.30.
A Studiu despre femei : GTU- 
LFSTT - 15.30: 18: 20,30, ARTA — 
9—18.15 în continuare : la grădină
— 20.30
A Freddv, lovește tu întîi : CO- 
TRmCENT - 15.30: 18: 20.30.
• Vicontele plătește polița : 
VOT.ga — 9—15.30 tn continuare ; 
18: 20.30. MTORITA — 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18.15: 20.45.
a Prin Kurdfstannl sălbatic : MO
ȘILOR - 15.30; 18. la grădină — 
20.30. RAHOVA - 15.30: 18. Ia gră
dină — 20.30
A Zoltan Karpatby : POPULAR — 
15.30: 18: 20.30.
A Cel șapte samurai : MUNCA — 
15.30; 19.
• .Tenia, Jenlclka si Katlușa : 
FLACARA - 15.30: 18: 20.30.
O Bomba de ta ora 10.10 : VTTAN
— 15 30: 10: 20.15.
• Nehnnni din laboratorul nr. 4 : 
FT.OREASCA - 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.15: 20.30 VIITORUL - 15.30: 18! 
20.30.
A Hocus-pocus i CRINGAS1 — 
15.30: 18: 20.30.
A Ea va rîde : COSMOS - 14.30: 
16.30: 18.30: 20,30.
a Pentru cîțlva dolari In plus : 
GRADTNA VTTAN - 20.30.

(seria de bilete 2493 
și seria 2456 — orele

zeului Soare : RE- 
9; 11,30; 14; 16.15;
BUCUREȘTI - 14;

20.15.

STAT 
STA- 
GRA-

: LU-

13.30: 15,45: 
CAPITOL —

revoluție : 
continuare :

13.
11.30: 13.45:

10
copii : DOINA

FEROVIAR -

8—
21.

11,30: 15.20: 18.
PROGRESUL-PARC —

varfl : PROGRESUL

de asasini : BUCEG1 —

AURORA R.30;

teatre
o Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : „Boema Palace" — 20, 
(Teatrul de vară „Herăstrău") : 
Comici vestiți al revistei — 20.
o Ansamblu) „Perinita" (sala Sa
voy a Teatrului „C. Tănase") t 
Varietăți folclorice — 19.

Evenimente cu totul memorabile se petrec în cîmpul creației teatrale actuale. Atît afirmarea gîndirii creatoare — a primatului ei, peste ceea ce s-a socotit și se socotește a fi disputa între regizor și text — cît și sensibilitatea cu care este abordată. în realizări variate ca aport regizoral, scenografic și actoricesc, problema relației teatrului cu spectatorii, justifică nu numai optimismul nostru cu privire la evoluția de perspectivă a acestei arte, ci și angajarea nemijlocită, alături de creatorii înșiși, în efortul ce-1 întreprind. Se remarcă. în acest context, modul deseori inadecvat al abordării spectacolului în cronica dramatică, proliferarea unui stil și a unei metodologii perimate. Cauzele pot fi ușor precizate — mă gîndesc că aici lucrurile încep de la orizontul cultural și filozofic al criticului, trec prin prea deseori ignorata atitudine morală și ajung la ceea ce se cheamă vocație și la suportul activ al acesteia, competenta constituită în timp și mereu reconfirmată. Ele privesc calitățile individuale ale omului de teatru și pot fi apreciate corespunzător practicii constante în cîmpul criticii. Ar merita, desigur, să ne întrebăm care sînt acele iscălituri de prestigiu care, angajînd o opinie asupra unui spectacol sau a unei tendințe în arta teatrală, angajează totodată și o parte a publicului. Nu altfel stau lucrurile în critica de film.A căuta însă explicația eficienței reduse a actului critic doar în deficiente ale stilului cronicii, mi se pare păgubitor. Modul inadecvat. simplist, al aprecierii unora dintre marile realizări ale teatrului nostru (în cinematografie realizările au fost, comparativ, mult mai modeste) reflectă calitatea discutabilă a atașamentului pe care-1 avem fată de acestea. Nu se poate ajunge, desigur, la un consens al criticii, la alinierea ei obligatorie într-un unanim e- logiu. S-a văzut aceasta la spectacole cărora timpul le-a confirmat valoarea. Aici, fie că e vorba de spectacolul lui Valeriu Moisescu propunînd. cu o veritabilă conștiință a răspunderii față de moștenirea clasicilor o interpretare inedită a schitelor lui Caragiale, fie că e vorba de „D’ale Carnavalului" realizat de Lucian Pintille sau ,.Danton" a lui Liviu Ciulei, o- piniile potrivnice au ®unat mai tăios,torii — critici ale căror merite nu trebu-au-

le comentate în plus dînd pînirii mijloace cît și a senal extrase din cumulărilor lor turale (mai rar, filozofice) trecute. Am putea să ne reproșăm modul excesiv de sofisticat sau aprecierile simpliste, șablonarde exprimate și fată de alte realizări.Diversificarea expresiei critice și angajarea mai netă (și în fond mai eficace social) se impun cu atît mai mult cu cît. în anumite teatre, fenomenul obiectiv al disputării publicului teatral. cîndva masiv, de

dovada stă- unor variate publicistice, unui util arde argumente zona a- cul-
se în

puncte
de vedere

către cinematograf (și aici, mai ales cu producții de divertisment), televiziune și spectacol muzical a dus la apariția unui număr relativ mare de piese facile în repertoriu pe criterii „comerciale". (In dispută de termeni cineva a spus că teatrul foarte bun e comercial. Subscriu). Tn aceste condiții poziția criticului încetează efectiv să fie pasivă, neutră. Capacitatea lui de influențare, pe care în fond creatorii supusă examen.tie, a unei răspunderi sporind mereu, impune însă și examinarea condițiilor de exercitare a actului critic. S-a spus că noi trebuie să fim prezenți în sala de spectacole și la marile succese, dar si la producțiile mediocre. slabe sau ratate, realizînd deplin condiția noastră inițială de spectatori devotați. Tn realitate aceasta e dorința noastră.Posibilitățile realizării ei sînt însă. în anumite cazuri, scăzute. Cronicarii bucu- reșteni. de regulă, se limitează la premierele — numeroase — din Capitală. Teatrele din provincie vin uneori cu anumite spectacole și le arată. Ceilalți critici au teatrul localității lor de reședință și. rareori, un turneu sau o deplasare. Nu trebuie demonstrat că ideea de critic al unui singur teatru (cel local) e absurdă. La fel de absurdă ca a criticului literar personal al unui poet sau. cel mult, mărginit la producția tipografiei locale. Dar dacă criticul literar găsește la

și publicul și o acuză, este unui veritabil Această situa-

sitară
librărie tot ceea ce scrie în țară (și străinătate) cronicarul teatral a avea pectivă gătură viu al deplaseze existente orașe. Dincolo de evidența acestei exigențe a profesiei încep greutăți reale. Iarăși. în comparație ticul

1968
trebuie, pentru mereu o pers- clară și o le- cu fenomenul creației, să se la teatrele în diferite

cri-că- pre- de alte
cu literar, ale rui atribuții sînt cise, criticului teatru îi revin și rubrici, dintre care filmul ar fi încă potrivit (pentru că, de la cel mai înalt nivel simbioza se practică) dar a- cesta e suprimat („Tot nu putem noi influența creația cinematografică !“ argument a- buziv și opac), pentru a i se încredința, de la caz la caz, rubrici de știință, iaeilor, istorie, dintre critici membri ai Scriitorilor, alții gravitează în jurul A.T.M., iar la film în jurul ACIN, asociații exclu

siv bucureștene. Necesitatea unei forme de interes care să grupeze critici, lor la oricare dintre formele existente, pentru a crea un cadru organizat al unor confruntări profesionale, cît și mijloace de 
frecventare a artei tea
trale din întreg cu
prinsul tării, cred că se. impune. O recentă „masă rotundă" inițiată de revista „Teatru". menită să pună în discuția criticilor problemele stagiunii trecute (inclusiv cele ale criticii teatrale) a debutat nesatisfăcător sub aspectul prezentei celor invitați. Absentele erau ale cronicarilor din Capitală. E vorba aici de consecința replierii, vreme îndelungată, pe poziții nu individuale (necesar personale în expresia și conținutul lor) ci individualiste (în- exercitarea actului critic).Rezolvarea acestei chestiuni, de ordin oarecum organizatoric, va permite și abordarea problemei documentării de specialitate (un imens și costisitor material, este împrăștiat în cîteva instituții, fără ca o formă utilă de abordare a lui de către critici să fie posibilă) a insuficientei fructificări în studii și cărți de sinteză, necesare publicului, a potențialului criticii noastre, a contactului cu mișcarea teatrală internațională și, pe această cale, a valorificării plenare a unor tradiții și realizări, cu totul deosebite, ca a- celea pe care teatrul nostru le înregistrează.

Mihai NADIN

cronica Unii sînt Uniunii 1

profesional _ . Pe sau afilierea

I

Arta lui Pacea urmărește, astfel, să rostească adevăruri în care pictorul crede statornic. Sau Ion Gheorghiu, ale cărui viziuni de culoare stau la cumpăna unor ecouri din pictura românească pe sticlă și ale altora care vin tocmai din arta „bunului Rousseau”, cum îl numea Apollinaire. Evoluția lui Gheorghiu este aceea a unui artist care încearcă neîntrerupt să integreze o modalitate cromatică (pentru că, așa cum spuneam cu

Prof. univ. Boris CAZACU
membru corespondent al Academiei

I
vorbim despre consecventa unor viziuni artistice. Tot ceea ce au realizat acești creatori se subordonează unei concepții riguroase despre lume și despre artă.De aceea, mi se pare că „experimentul” nu poate fi o formulă universal valabilă. Ea rămîne fără acoperire dacă nu pornește de la ideea necesităfii de a găsi cea mai prielnică modalitate de a te exprima, de a da glas uimirilor tale in fafa lumii, certitudinilor și în-

Cauzele sînt mai numeroase decît s-ar părea la prima privire. Hotarul acesta nestatornic, care nu e — din păcate — specific doar adolescentei artistice, se deplasează nu numai pentru că artistul nu a abordat cu hotărîre un punct propriu de vedere. In unele cazuri, nici comentatorii nu sprijină îndeajuns de eficient efortul (cînd acesta există) de a dobîndi o viziune adecvată propriului temperament. S-ar putea răspunde,

Fii credincios ție însuți!
alt prilej, la el, culoarea nu se difuzează ca prin transparente de vitraliu, ci izvorăște din tablou, așa cum izvorăște din umilele icoane pe sticlă) unei concepții moderne despre artă, capabilă să îmbrățișeze realitatea.|Tot ceea ce e mai valoros în pictura contemporană românească, de la maeștri unanim respectați, precum Ghiafă și Catargi, Ciucu- rencu sau Baba, pînă la înfăptuirile durabile ale unor tineri, se distinge prin specificitatea viziunii, prin timbrul ușor de recunoscut. E rezultatul unei exemplare consecvente, al năzuinței de a vedea adevăruri ale gîndirii artistice. Nume precum cele ale lu> Octav Grigorescu sau Virgil Almășanu, Brăduf Covaliu sau Paul Gherasim, Gheorghe Apostu sau Ovidiu Mai- tec, pentru a menționa doar cî- teva, ne vin firesc în minte cînd

//

La Sinaia, într-un cadru festiv, au început lucrările celei de-a noua serii a Cursurilor de vară și a colocviilor științifice de limba, literatura, istoria și arta poporului român. Peste 160 de profesori și student!. prieteni ai României, veniți din 27 de țări, sînt oaspeții Universității din București, în ambianța pitorească de la poalele Carpatilor. începute în 1960, cu un număr de 47 de participanți. cursurile si colocviile de la Sinaia au dobîndit. an de an, prin ținuta lor științifică, un prestigiu binemeritat peste hotare. Prezenta de-a lungul anilor, la Sinaia. alături de personalități reprezentative românești a unor ^universitari de renume precum fruntării problemelor limbii și literaturii Ia răsnîndirea valorilor noastre pe plan internațional.Lectoratele de limbă și literatură română, care funcționează pe lîngă universitățile de peste hotare, au trimis în fiece an un mare număr de studenți, veniți să-și perfecționeze cunoștințele teoretice și practice de specialitate. Apariția unul manual de limba română pentru străini, elaborat pe baza principiilor lingvisticii moderne, și înnoirea metodelor de predare prin înființarea laboratoarelor lingvistice au creat posibilități sporite de însușire intensivă, într-un ritm accelerat, a elementelor fundamentale ale structurii limbii române.Dacă pentru însușirea practică a limbii române, conținutul cursului a rămas, în linii mari, an de an, același, tematica prelegerilor și a conferințelor a tratat, de fiecare dată, aspecte noi pentru participanți. Astfel, în acest an, pentru limba română, s-a introdus un ciclu de prelegeri : Elemente de sintaxă a limbii române, iar pentru literatura română un altul : Aspecte din evoluția poeziei românești, în care se înfățișează dezvoltarea creației noastre poetice de la Mihai Eminescu pînă la Tudor Arghezi.Conferințele pe teme de Istorie tratează Momente din lupta poporului român pentru libertate și unitate națională, iar cele din domeniul artei sînt consacrate picturii românești contemporane, muzicii românești de cameră și dansului popular. Astfel încît prin varietatea temelor tratate, participanți! au posibilitatea să-si formeze, în scurtul timp de o lună pe care îl au Ia dispoziție, o imagine despre cultura și civilizația poporului nostru.Colocviile de lingvistică din acest an se bucură de concursul unor sa- vanți de renume : profesorul Paul Imbs, fost rector al Universității din Nancy, va prezenta raportul Probleme actuale ale semanticii moderne, iar profesorul Georges Re- dard, de la Universitățile Berna și Neuchâtel, raportul Structuralismul și predarea tradițională și audiovizuală a limbilor vil. Pentru colocviul de literatură, raportul despre Simbolismul românesc șl simbolismul european va fi prezentat de profesorul Șerban Cioculescu.Manifestările artistice și culturale Incluse în programul au scopul de a oferi nu numai destinderea orele de studii, ci și cunoaște folclorul și arta interpretativă românească. în timpul excursiei din nordul țării, de exemplu, ei vor cunoaște, la fața locului, jocurile și cîntecele românești din Maramureș și Oaș. Conservatorul „Ciprian Porumbescu" va sprijini și în acest an programul cultural al cursurilor prin două concerte (orchestra „Camerata" și corul „Madrigal"). Iar studioul de poezie al Radioteleviziunii române va organiza un recital din creația lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga și Tudor Arghezi. La închiderea cursurilor studenții străini vor pregăti o șezătoare românească. O excursie în țară la Cluj, Baia Mare, Cîmpulung Moldovenesc, Piatra Neamț, Galați și pe litoralul Mării Negre va întregi programul documentar-cultural.Desigur, un program atît de complex va putea fi realizat cu efortul susținut al unui întreg colectiv de cadre didactice de la toate universitățile din țară șl cu sprijinul atent al forurilor de partid și de stat.Sperăm că și în acest an desfășurarea tuturor manifestărilor se va bucura de succes și va contribui la popularizarea țării noastre peste hotare și la extinderea legăturilor culturale și științifice dintre popoare, în spiritul prieteniei și al respectului reciproc. In vederea jubileului de zece ani din anul viitor, dînd curs sugestiilor unora dintre participanți, există posibilitatea constituirii unei asociații care să reunească pe toți cei ce au participat la aceste cursuri. Sub egida acestei asociații s-ar putea e- dita un buletin anual, cuprinzînd, pe lîngă lista participanților, date asupra întregii activități desfășurate cursuri și la colocvii, precum și formații utile pentru lectoratele limbă română din străinătate și, general, pentru toți cei interesați cultura românească.Reuniune universitară internațională, semnificativă prin conținutul manifestărilor și prin calitatea participanților, cursurile de vară și locviile științifice de la Sinaia să confirme interesul pentru noașterea realităților românești, gat de afirmarea multilaterală a rii noastre pe plan internațional.

din străinătate, și climatul propice con- de idei actuale ș'i dezbaterii ale științei au contribuit culturii

din acest an participanților necesară după prilejul de a

de pildă, dar mai presus de orice, contează această sinceritate a iubitorului de artă care și-a investit încrederea în unii artiști aflafi la începutul drumului lor.Mai există un caz (acesta finind de însăși valoarea vocajiei) In care artistul ezită nu numai pentru că nu are destulă forfă să-și afirme gîndurile, ci și pentru că îl interesează să se pună de acord cu „moda” momentului. Asemenea cazuri se așează, prin ele însele, la periferia unui fenomen atît de complex cum e arta contemporană și, evident, nu ne pol refine atenfia în rîndurile de fafă.Dificultatea rămîne, însă, aceea de a discerne între evolufia unei personaîităfi constituite sau în curs de închegare, și șovăielile unor artiști mult prea atenfi la fluctuațiile modei. Se invocă, de multe ori, numele lui Picasso pentru a se justifica aceste modificări frecvente ale structurilor artistice. Nu numai că, la exemplul lui Picasso, se poate replica, amintindu-se cele al unor Klee sau Brâncuși sau Van Gogh, de o superbă consecventă, dar cred că, în cazul autorului Guernicăi, ceea ce e vrednic de reținut este vasta întindere a teritoriului creafiei sale. Picasso o consecvent cu sine însuși și, indiferent de mijloacele alese, el se exprimă pe sine.Labilitatea este, dimpotrivă, o incapacitate de a fi consecvent cu tine insufi. Cum spunea odată Giulio Carlo Aragon, „artistul oricărei epoci transmite un mesaj, doar dacă face din acest mesaj scopul suprem al arfei lui ți îi subordonează toate mijloacele expresive". Sau, pentru a ne întoarce la bătrînul Will, „fii credincios fie Insufi I”.

doielilor tale. Ne descumpănesc uneori bruscele transformări ale artei unor tineri, dar nu numai ale lor. La distantă de două expoziții, asistăm nedumeriți la adevărate salturi de la viziuni suprarealiste la altele, aproape opuse, de factură abstractionisfă. Sînt și cazuri în care același artist prezintă în aceeași expoziție locaiă două picturi care descind din zone diferite ale artei contemporane. Să nu mai vorbim de expoziții personale (și în cursul acestei veri au fost cîteva de acest fel) în care se alătură strident facturi foarte diverse. Citim, cîleodată, volume de versuri care închid, între copertele lor, modalități afît de îndepărtate între ele Incît, dacă ar exista posibilitatea trasării unei medii, ar fi foarte greu să se stabilească exact limitele extreme ale acestui cîmp de inspirație.

Insă, că un adevărat artist își cunoaște foarte bine drumul și nu alege, din mulfimea considerațiilor critice, decît pe acelea care îl ajută să-și precizeze elementele constitutive ale viziunii lui.Sarcina criticii e gravă, de înaltă și nobilă răspundere. Tocmai de aceea, nu i se poate trece cu vederea ezitarea de a confirma sau de a nega unele orientări artistice. Criticul trebuie să fie, cu o fericită expresie a lui Pompiliu Constantinescu, „un diagnostician” Zambaccian nu a avut pretenfia de a se numi critic de artă ; dar colecfia sa demonstrează un gust, sigur, curajul de a promova unele valori tinere dintre care numai puține erau recunoscute în vremea aceea. E adevărat că s-ar- putea formula obiecfii, că printre pîn- zele adunate de Zambaccian nu se află capodopere ale lui Ghiată,

la înde în de
covin cu- le- ță-
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Fotografii de Ion AAICLEAVersuri de Ion BRAD

Terra mater
Cetăți

înnegurate

DAICOVICIU

Tabula

traiana
Șarpele fantastic

Rădăcină

aeriana
Rădăcină albă, aeriană,

A timpului din care m-am născut,

Columnă Iraiană,

Strigăt victorios

într-un război și cîștigat

și pierdut.

In mine, dacul nu-și poate aminti

Dacă l-ai decapitat înălțîndu-1

Ți-a dat singur noaptea

sîngelui său

Să-ți hrănească vecia și gîndul.

Marmoră a lucidității latine,
Bourul

Pe care-1 limpezește timpu-n

mine.

pămîntul acesta 
numai cu săgeți 
numai morminte

nu te iubea, 
ți-era dator, 
rîvnea să-ți sape.

Nici un popor din lume nu te are
Atît de enigmatic răsucit, 
Crescut pîn’la privirea-ntrebătoare, 
Umanizat, potrivnic tiparelor din mit.

Pe cînd Zamolxe încă 
Un om ca noi erai, 
Pe jumătate stîncă,
Pe jumătate plai,
Zeu tutelar
Noi singuri te-am ales 
S-avem de munte fruntea 
Și tălpile de șes.

Maică de piatră,
Cîntec de piatră,
Noi îți dăm răsuflarea
Desferecată
Din munți, din marea 
Neliniștită
Ca o iubită.Cetăți înnegurate, 

Stînci-cetăți,
Din aripi vremea bate 
Cu mari singurătăți 
De munți învinse toate 
Cînd Soare, tu, te-arăți 
Emblemă nemuririi 
Pe zidul fulgerat 
Cu vulturii privirii 
Rotind un zbor bărbat.

Maică țară,
Cîntec, tăcere,
Inimile noastre ca stelele
La înviere
Te înconjoară.

Lumea îți caută
Semnul pe frunte
Scris întru laudă
Lui Kogaion-munte,
Olimpul dacilor, iluminatul,
Mirele tău,
Pavăza fiilor tăi,
Tatăl nostru, bărbatul.

Cu pașii lui Apollodor 
Ai trecut peste ape 
Cînd
Cînd 
Cînd

i-ai ucis sfînta ură fierbinte, 
mistuitor ?

de oseminte,

Cum
Sîngele aprig,
Pe noi temelii.
Cum s-au înălțat cetățile
Și nebănuitele vetre ale acestui popor ?

Traian, polul sud al pămîntului meu, 
Rămas Ia vedere în soare,
Fără noptatecul rege și zeu,
Fără Decebal, polul nord, 
Noi n-am fi azi o sferă gînditoare.

noastră de viață, 
noastră de 

moarte, 
cu soarele-n 

frunte, 
în vine cu sîngele nostru, 
Bourul-Zodiac 
în care ne-am citit 

destinul,

Numai în țara dinspre Miazănoapte 
Ivit, ascuns milenii, iar ivit, 
Țăranii-ți mai îmbie și-astăzi lapte 
Sub pragul casei strămoșești, din blid,

Cu ochi de lacuri 
Adinei ne citești 
Gînduri și steaguri 
Arse din veacuri 
De febrele lutului, 
De febre cerești.

Laocoon din surda încordare 
Prin tine crunt destin a îndoit 
La Pontica, chinuitoarea mare, 
în zîmbetu-ți amar și însorit.

Le-aduci noroc și liniște, se spune... 
Tu, chip fantastic, sinuos cuțit, 
Le-ai dat sau le-ai furat înțelepciune, 
Că-n marmor, ca pe zei, te-au nemurit?

Din zorii-nfrigurați ai 
istoriei

La toate răspîntiile
Ne-a ieșit în cale Bourul, 
Patima
Pavăza

Cine poate rămîne nepăsător în fața 
monumentalității tainice a sanctuarelor 
de la Sarmizegetusa ? In fața grației ti
nerei perechi înfățișate pe un perete de 
aedicula romană descoperit ia Napoca ? 
Cine ar putea contesta că poporul care 
a durat cetățile din Munții Orăștiei era 
un neam de strălucită cultură ? Cine nu 
și-ar da seama, privind chipurile alătu
rate ale lui Decebal și Traian, de firele 
care ne leagă pe toți de vremurile de 
acum aproape două mii de ani ? Și cine 
nu simte că această punte peste secole 
ne creează îndatoriri acum și mîine ?

E cale lungă de la căpetenia care pur
tase coiful de aur descoperit Ia Poiana- 
Coțoieneștl și pînă la Decebal, regele- 
erou, căzut în lupta cu Roma lui Traian. 
E cale lungă de la războaiele daco-ro- 
mane pînă cînd piosul Zenovie și-a așe
zat darul Intr-o mică basilică de la Bier- 
tan sau pînă cînd un meșter a lucrat ca
pitelul paleocreștin de la Tomis. Dar pă
mîntul Daciei a fost același în tot acest 
răstimp, iar truditorii pămîntului, chiar 
dacă unii erau de secole băștinași, iar 
alții de curînd veniți din felurite colțuri 
ale lumii romane, se asemănau între ei 
și au sfîrșit prin a se contopi într-un sin
gur popor. Un popor ce are dreptul să 
fie mîndru de înaintașii săi.

Poetul Ion BRAD și artistul fotograf Ion MICLEA au pregătit albumul intitulat „ROMANIA ANTIQVA*, car» va apărea In Editura Meridiane cu o prefafă semnată de acad, prof C. DAICOVICIU.

Cumpăna lui mișcătoare 
între moarte și viață ; 
Bourul — Cadran solar 
Cu minutare de raze 
Din ochii de febră încinși, 
Bourul-Timp, 
Neîmblînzitul duh al 

țărînii 
Ce poartă în sîn semințele 

lui, 
Bourul alb, răsufletul 

nostru, 
Ars de amiezi 

rie-ngenunchiate.

gr < -
>z -
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într-o librărie din centrul orașului Rio de Janeiro frunzăream recent ediția destul de proaspătă a unei lucrări pe tema „consolidării institutionale" în America Latină. Nu era singura de acest gen pe care o întîlnisem, dar îmi atrăsese atenția meșteșugul deosebit al autorului de a alege date și argumente în sprijinul constatării că panorama latino-americană ar oferi o imagine de stabilitate. Intîrziasem, pe semne, cam mult cu răsfoirea, căci librarul mă rugă politicos să mă decid mai repede dacă cumpăr, fiindcă se pregătește să închidă prăvălia. La nedumerirea mea, adaugă: „Știți, afară. începe iar bătaia". Ieșit în stradă, asist pentru a doua oară în aceeași săptămînă la desfășurarea unui puternic contraargument la concluziile cărții pe care tocmai o lăsasem din mină : o mare demonstrație studențească la care se alăturaseră și alte categorii sociale — funcționari publici, muncitori, artiști etc. Era o reeditare a alteia anterioare, dar cu participare mult mai masivă. Alături de lozinci revendicînd sporirea alocațiilor pentru în- vățămînt și cultură, majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, sînt arborate și scandate cuvinte virulente la adresa măsurilor de represiune. Di la etajele înaltelor e- dificii se revarsă continuu o ploaie de bucățele de hîr- tie, manieră locală de exprimare a simpatiei în asemenea ocazii. Nu durează mult și intervine poliția. Intră în acțiune bastoanele de cauciuc, jeturile de apă și grenadele cu gaz lacrimogen. Manifestanții opun rezistență, apărîndu-se cu pietre și sticle de la tarabele abandonate ale co- mercianților ambulanți.Așa cum pe timp ploios apar vînzători ambulanți de umbrele, o dată cu primele explozii ale grenadelor lacrimogene își marchează prezența vînzători! de săculețe de plastic contra gazului. Iși oferă marfa în plină învălmășeală, acolo unde e mai mare nevoie de ea, în două sortimente : unul de plastic ordinar, la preț derizoriu, celălalt, dintr-o țesătură imper- meabilizată, cu orificii de plexiglass în dreptul ochilor, ceva mai scump. Cînd atmosfera devine irespirabilă, apelez și eu la un astfel de dispozitiv, incomod, de protecție (de altfel, cu eficiență destul de redusă), de acum la preț dublu, din pricina cererii crescînde. Apariția unor detașamente de poliție călare grăbește dispersarea manifestației. In timp ce în dube sînt înghesuiți a- restații si în ambulanțe ră- niții, de la etajele clădirilor cetățenii aruncă în polițiști cu cioburi de sticlă. Vestigiile ciocnirii fac temporar imposibilă circulația vehiculelor. în ziua următoare manifestația se repetă, de astă dată între revendicări figurînd eliberarea celor arestați în ajun. Mișcarea se extinde și în alte centre ca Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, determinînd, în cele din urmă, o reuniune ministerială consacrată studierii situației create.
„INVIZIBILII" 
DIN „CENTURA 
MIZERIEI"Dar tulburările din Brazilia sînt numai o parte (și încă nu cea mai expresivă) a evenimentelor care indică recrudescența fră- mîntărilor politico-sociale pe meridianele Americii Latine. De săptămîni în șir, Uruguayul, țară cu vechi tradiții de stabilitate, trăiește sub regim de stare excepțională, mijloc extrem la care s-a recurs în încercarea de a face față crizei sociale fără precedent. Totuși, valul acțiunilor revendicative nu a putut fi stăvilit. Dimpotrivă aproape o jumătate de milion de membri ai Federației naționale a oamenilor muncii au intrat din nou în grevă generală, pro- testînd contra „congelării" salariilor, anunțată de guvern în cadrul politicii de austeritate și contra persecuțiilor dezlănțuite o dată cu starea de asediu. La aflarea veștii că spre Montevideo sînt dislocate unități militare din provincie, ca întărire a dispozitivului de represiune, paralel cu mobilizarea rezerviștilor, muncitorii de la o serie de întreprinderi au făcut cunoscut că nu vor tolera prezența militarilor în incinta fabricilor și, în cazul punerii sub regim de concentrare militară, vor abandona lucrul pe termen indefinit.O atmosferă de continue acțiuni sociale de masă se observă și în capitala Argentinei, Buenos Aires — cel mai mare centru urban din America Latină — unde, alături de succesivele demonstrații studențești, au loc o suită de greve și manifestații muncitorești.în Peru, conflictele sociale s-au acutizat constant, îndeosebi de la începutul lunii martie. De cî- teva zile, în zona Iquitos s-a recurs la proclamarea stării de asediu, în urma unor tulburări soldate cu morți și 60 de răniți. în a- eeastă țară andină cele mai ascuțit» confruntări se

petrec la sate și motivul lor invariabil este lupta țăranilor pentru pămînt. Comunitățile indiene de limbă Aymară și Quechua, spoliate timp îndelungat de latifundiarii locali și de sucursalele unor societăți străine, se mișcă în apărarea drepturilor strămoșești cu o insistență și fermitate care îi uimesc pe cei ce-1 socoteau pe indian model de răbdare și impasibilitate. Experiența sumară a nereușitei pe căile demersurilor judecătorești îi determină pe țăranii indieni să recurgă la unicul mijloc ce le rămîne : ocuparea pă- mînturilor. Fenomenul în sine nu este nou, proporțiile luate însă sînt mult mai mari ca altădată. Țăranii cer să li se respecte dreptul de a nu muri de foame și cînd văd că acest drept suprem, mai sacru decît oricare altele, este amenințat. și-l apără cu... furci și

parte, conservă pe planul relațiilor sociale structuri anacronice, pe alocuri rămase aproape intacte de pe vremea feudalismului.
0 ALIANȚĂ 

PĂGUBOASĂO Imagine de ansamblu se poate obține prin reproducerea unor cifre și fapte cu caracter sintetic, culese din surse dintre cele mai competente. Iată mai întîi cîteva referitoare Ia aspectele subdezvoltării și dependenței de străinătate. Conform calculelor Băncii Interamericane de dezvoltare (BID), toate țările A- mericii Latine luate împreună au un produs național brut de opt ori mai mic decît Statele Uni-

miztriei" alcătuită din a- glomerări de cocioabe ce mai mult seamănă a cotețe decît a locuințe. în ele își petrec zilele multe milioane de latino-americani lipsiți de cele mai modeste posibilități de trai. Pentru muncitorii calificați, situația se prezintă doar cu ceva mai bună, fiind în permanență amenințați de concediere dintr-o sumedenie de motive: accidentare, vîrstă neconvenabilă pentru patron, introducerea de mijloace tehnice cu randament mai mare etc.Distanța între polii sociali poate fi ilustrată prin următoarele date. în prezent, cinci la sută din populația Americii Latine dispune de jumătate din venitul național global. în Peru și Brazilia peste o treime din pă- mîntul cultivabil se află în posesia a 2 la sută din populație. în Paraguay, la o populație rurală de circa
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topoare. De multe ori moșierii dispun de detașamente înarmate proprii, care acționează cu cruzime contra țăranilor pe deasupra oricăror legi sau dispoziții o- ficiale. Tronează sfidătoare legea junglei. La rîn- dul lor, țăranii bolivieni opun rezistență îndîrjită contra încercărilor de a li se răpi pămînturile dobîn- dite prin reforma agrară din 1952, iar muncitorii de la minele de cositor desfășoară un lanț de greve de protest contra reducerii salariilor. Se pot. de a- semenea, menționa recentele acțiuni revendicative ale muncitorilor agricoli din peninsula mexicană Yukatan, ale zilierilor de pe plantațiile trusturilor „United Fruit" și „Standard Fruit" în Guatemala, Costa Rica, Panama și Ecuador, ale minerilor chilieni de la minele aparținînd trustului „Anaconda" și multe alte răbufniri ale nemulțumirilor populare de la un capăt la altul al Americii Latine. Toate acestea atestă extinderea bătăliilor de clasă și reduc la exerciții de iluzionism eforturile teoreticienilor „stabilizării instituționale".Cu foarte rare excepții, cercurile oficiale răspund la exploziile sociale prin măsuri represive, cu toate că ineficienta acestora e un fapt ultradovedit. Tulburările sînt puse cu predilecție în seama „agitatorilor" și a „elementelor subversive" interesate în dezintegrarea instituțiilor. Este sloganul tipic, repetat a- proape fără variații lexicale, cînd e vorba de a justifica acte arbitrare față de cei ce revendică înnoirea rînduielilor intr-un domeniu sau altul. Inconsistenta unor asemenea afirmații nu necesită demonstrații pretențioase : ea devine limpede la o simplă confruntare cu terenul realităților continentului, realități care „instigă" singure la inconformism, mai mult decît ar putea-o face orice agitator.Scriitorul și editorul columbian German Arcinie- gas descrie America Latină ca fiind formată din „două Americi" : una vizibilă, care etalează impozante orașe, cu arhitectură modernă, industrii ce produc automobile, televizoare, aparate de radio, mașini de spălat etc. pentru grupurile sociale capabile să le cumpere ; alta invizibilă, constituită din 150 de milioane de oameni, două treimi din populație. Acești «invizibili» știu și ei că secolul XX există și doresc arzător să se bucure de binefacerile lui. Vor să vadă sfîrșitul disperării, al sărăciei, foametei și bolilor. în ziua cînd acești dezmoșteniți vor reuși să se facă auziți, se va produce un foc mistuitor. Cu asta Arciniegas definește de fapt platforma comună care naște valul de revendicări. Dacă indicii de dezvoltare economică sînt superiori în Mexic față de Columbia, iar în Columbia mai înalți decît în Bolivia, dacă repartiția produsului național este mai echitabilă în Chile decît în Paraguay, acest lucru nu modifică esențial realitatea faptului că toate aceste țări suportă cortegiul de consecințe nefaste ale subdezvoltării e- conomice, iar, pe de altă

numai o realizate, mai tra- este scă-

te singure. Aceeași sursă informează că din 1950 încoace datoriile Americii Latine față de țările industrializate au sporit de cinci ori. Numai datoria Braziliei depășește trei miliarde dolari. In ultimul său raport, Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină (CEPAL) afirmă că în cursul unui deceniu volumul de capital străin intrat în această regiune s-a cifrat la nouă (9) miliarde de dolari, iar transferul de beneficii către țările de origine a depășit 11 miliarde și jumătate dolari, știin- du-se că profiturile transferate reprezintă parte din cele Dar capitolul cel gic al pierderilorderea constantă a prețurilor la materiile prime la- tino-americane (ele înseamnă 90 la sută din totalul exporturilor regiunii) și creșterea, la fel de constantă, a preturilor la produsele industriale importate. Intr-un singur an, din_ 
aceste două cauze, strîns 
legate între ele, America 
Latină pierde aproape atît 
cît a promis (numai a pro
mis) programul „Alianța 
pentru progres" pentru o 
perioadă de zece ani.Conform unor estimative optimiste, venitul mediu pe cap de locuitor în America Latină este de 274 dolari pe an, dar cam jumătate din țările regiunii nu ajung nici la 200 de dolari, iar două din ele. Haiti și Paraguay, au 70 și respectiv 90 de dolari — între cele mai scăzute din lume. Aceste cifre medii atestă gravitatea subdezvoltării economice. dar ascund existența unor inegalități sociale, impun, violent, înrînd percepției vizuale, îndeosebi în marile centre urbane, unde alături de superbe edificii, dotate cu tot ce a spus pînă azi tehnica și arta confortului, te în- tîmpină invariabil „centura

totodată strident» Ele se primul

riori. Lupta revendicativă a cîștigat participarea activă a unui mare număr de muncitori, țărani, funcționari, studenți, forțe tot mai conștiente nu numai de faptul că sînt profund nedreptățite în cadrul actualei societăți, ci și că pot face ceva pentru a remedia situația. Pentru aceste forte, primul pas indispensabil în direcția unor noi rîndu- ieli constă în schimbarea radicală a structurilor actuale, în „reforme de bază", pentru a utiliza curent aici. Sub men, ele înțeleg grară autentică.fiscal bazat pe posibilitățile contribuabilului, deci proporțional cu veniturile, reforma instituțiilor politice ne linia democratizării, asigurarea în fapt a dreptului la muncă retribuită echitabil. a dreptului la învățătură. etc. în realitate, țăranii și muncitorii industriali sînt azi într-o situație mai rea decît înainte față de celelalte categorii sociale.Merită subliniată intensitatea mișcării pentru reforma învățămîntului, reven- ' dicare unanimă nu numai în rîndurile studenților. Pînă acum, școlile secundare, și cu atît mai mult universitățile, se orientează spre educarea unei elite restrînse, masele populare neavind acces decît în proporție cu totul infimă. Or, prin asemenea orientare, fiilor de muncitori și țărani (adică majoritatea populației) li se rezervă cu anticipație soarta de „paria" ai societății, așa părinții lor.Lupta pentru sociale în țările Latine este astăzi mai legată ca oricînd de rezistența în fața ofensivei monopoliste străine. împrejurarea că interesele imperialiste sînt omniprezente, a- fectînd toate principalele sectoare de activitate, face ca mișcarea revendicativă în desfășurarea ei să se apropie inevitabil de lupta antiimperialistă. în cartea sa „The Great Fear", publicistul nord-american John Gerassi observă : „A- merica Latină nu poate nici să se industrializeze, nici să obțină indispensabila echitate socială atîta vrem» cît e strîns legată de interesele Americii de Nord"... Este tocmai ce înțeleg din ce în ce mai limpede latino-ame- ricanii „invizibili" (cum îi numește Arciniegas pe dezmoșteniții continentului), după cum o demonstrează elocvent larga popularitate a lozincii „Afară cu imperialismul", arborată în toate țările unde se înregistrează acum puternic crize sociale. Monopolurile străine, în majoritate nord-ame- ricane, nu numai că prejudiciază enorm comerțul extern al Americii Latine, dar în același timp mențin în țările regiunii milioane de oameni în condiții de exploatare crîncenă, fie în postura de patroni ai întreprinderilor industriale (circa jumătate din producția industrială a subcontinen- tului e controlată direct de capitalul străin), fie în cea de proprietari a enorme întinderi de pămînt. In afară de aceasta, cercurile monopoliste sînt reazimul principal al oligarhiei locale, refractară oricăror'reforme ce i-ar știrbi privilegiile. Este semnificativ că cele mai acute încleștări recente s-au petrecut tocmai în sectoarele unde sînt mai înrădăcinate trusturile străine.Comentînd sensul ploarea mișcărilor din ultimul timp, chilian „El Siglo" „Aceste evenimente că nu este departe cînd forțele progresului vor transforma America Latină într-un spațiu aflat în proprietatea popoarelor latino- americane. Sînt episoade ale unui proces inexorabil de afirmare națională șl totodată de schimbare din temelii a structurilor pe care s-au sprijinit patru secole de exploatare. Sînt structuri ce se deteriorează azi cu iuțeală altădată nebănuită în toată lumea capitalului. Prin tot ce au mai bun țările Americii Latine contribuie și ele la a- cest proces, întelegînd că înnoirile sînt al secolului și diția propriei naționale".

cum sînt

I. u.

prefaceri Americii

termenul acest ter- reformă a- un sistem

un imperativ totodată con- lor existențe

Pămîntul fierbinte

pe malul

DE PRETUTINDENI

preferat ca fi țîșnit în

tare spre corpurile cerești foarte îndepărtate, cum ar fi Marte.

doiex- în-

au făcut aproape de la tradiționalul

pe lîngă

țîșnesa de sulf, iar la poale, unde în- cîmpia, în mici cratere des- fierbe cu bulbuci mari un sulfurat de culoare vînătă-

1 100 000, există jumătate de milion de țărani fără nici o palmă de pămînt. în schimb 25 de familii stăpî- nesc 45 la sută din suprafața cultivabilă. Analfabetismul variază de la 19 la sută în Chile, la 89 la sută în Haiti, fiind în medie de 49 la sută pe întreaga regiune.în majoritatea acestor țări se află la cirmă forțe conservatoare, neinteresate în modificarea structurilor anacronice. Putinele tentative de oarecare înnoire a angrenajului economico- social. promovate cu timiditate și inconsecvențe, de u- nele guverne ca cele din Chile, Columbia sau Mexic, se izbesc de rezistențe puternice din partea sectoarelor oligarhice și de interesele capitalului monopolist străin, prezent în principalele domenii de activitate economică. Ca urmare, reformele promise de guvernanți rămîn în genere literă moartă. Despre ele se vorbește mai mult în campaniile electorale. Și a- tunci maselor populare nu le rămîne decît alternativa luptei, în toate ipostazele ei.
EPISOADE ALE

UNUI PROCES

INEXORABILCrizele sociale nu sînt deloc un fenomen nou în spațiul latino-american. Totuși, o simplă privire asupra panoramei actuale arată că niciodată în trecut șuvoiul nemulțumirilor nu a fost mai impunător. în această primă jumătate de an numărul participanților la greve și manifestații de protest întrece pe cel înregistrat în doi ani ante-

ȘASE LUNI IN PAT
PENTRU CERCETĂRI... 

COSMICE din înde 22 de pat pen- „ajuui aoLLci programul spațial american. El a coborît din pat marți, după ce a participat la o experiență menită să descopere efectele unei imobilități prelungite asupra cosmonauților. Alți tineri care au început aceeași periență odată cu Gary o vor cheia peste 6 săptămîni.Principala concluzie a acestei experiențe este aceea că, în urma unei imobilități prelungite, se observă o decalcifiere trecătoare a oaselor și o scădere a densității acestora la o persoană normală.Dr. Charles Donaldson, care se ocupă de această problemă în cadrul proiectului spațial american, a declarat că descoperirea are o mare importanță, mai ales în cazul viitoarelor zboruri interplane-

Gary Burkey, student diana (S.U.A.X în vîrstă ani, a petrecut 6 luni în tru a „ajuta" astfel

și am- sociale ziarul scria : arată ziua

BRITANICII VOR MĂSURA 
CU METRULComisia de cercetare în problema modernizării sistemului de măsuri și greutăți al Mării Britanii și-a publicat vineri raportul, recomandînd trecerea completă la sistemul metric pînă în anul 1975. Raportul relevă că pre-
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Dinspre miazănoapte s-a pornit fără veste un vînt aspru, de iarnă. Pe faleza de lîngă port, la loc deschis, îți taie răsuflarea. Sîntem în plină vară, sub cer străveziu și nori alburii, lîngă Cercul arctic. In zare se profilează un lanț semicircular de munți vulcanici, cu fuioare de omăt pe coame și văi. Pe acest țărm a debarcat în 874 Ingolfur Arnarson, căpetenie a vichingilor norvegieni, întemeind așezarea căreia i-a dat numele de Reykjavik, adică „golful fumurilor". Așa i se păruse, de departe, aburul pe care-1 împrăștiau izvoarele fierbinți. Paradoxal, astăzi Reykjavikului i se spune „orașul fără fum", fiindcă tocmai apa acestor izvoare a devenit „combustibilul" care încălzește casele.La cîteva sute de metri de port, în vîrful unei coline verzi, se înalță silueta cutezătorului Arnarson. Este opera renumitului sculptor islandez Einar Jonsson. Dincolo de statuie, orașul se întinde radial pînă spre cartierele noi, formate din blocuri moderne, unde șantierele de construcție înaintează treptat, sistematic. Arhitectura pornește în general de la concepția stilului variat, păstrînd totuși o unitate în armonia ansamblului. Potrivit tradiției locale, cînd o casă este terminată, locatarul plantează în jur un rînd de puieți. Cu timpul, trecătorul local, deprins să măsoare din ochi anii după înălțimea tulpinei, îți va putea spune cam cît de veche e casa. De aceea, cu cît te apropii de marginea orașului, cu atît copacii sînt mai scunzi.Ca dezvoltare urbană, Reykjavikul « tînăr. Inițial, toată așezarea nu avea decît cîteva ferme, apoi s-au perindat generații multe pînă s-a putut chema sat și abia după începutul acestui secol, cînd număra doar vreo opt mii și ceva de locuitori, s-a deschis în istoria Reykjavikului capitolul perspectivelor. în sensul modern, construcțiile au luat amploare în ultimii 20 ani, astfel îneît astăzi capitala Islandei depășește ca suprafață 100 de km. p. și are aproape 90 000 locuitori.Pe aceste țărmuri se află concentrată cam jumătate din totalul populației, aici pulsează viața economică a țării. Industria islandeză a cunoscut o dezvoltare mai intensă în domeniile în care au existat materii prime interne — în primul rînd peștele și lîna. Alte ramuri sînt de dată mai recentă, unele fiind abia în faza incipientă. Au început să fie astfel produse unele articole elec- tro-tehnice, de cîțiva ani funcționează lîngă Reykjavik o fabrică de îngrășăminte, considerată ca bază a industriei chimice, la Akranes a fost construită o uzină de ciment care acoperă în mare măsură necesitățile industriei construcțiilor, iar în apropiere de capitală, la Straumur, sînt avansate lucrările de pe șantierul unei uzine de aluminiu. „Industria noastră se află abia în pragul unei dezvoltări mai intense" — îmi spunea un economist islandez, adăugind însă că există anumite limite impuse mai ales de lipsa materiilor prime și de capacitatea de absorbție a pieței interne.Interlocutorul meu, Hjalti Krist- geirsson, sintetiza tabloul posibilităților economice arătînd că în schimbul mărfurilor cumpărate din afară, Islanda nu prea poate oferi altceva decît pește congelat, sărat, uscat, ulei de pește, făină de pește care constituie circa 90 la sută din totalul exportului. într-o proporție redusă se exportă piei de oaie și lîna. Un număr mare de vase islandeze se îndreaptă direct, de la locul pescuitului, spre porturile scoțiene sau vest- germane care preferă acest gen de import, în primul rînd pentru că prețul este mai convenabil. în felul acesta, numai o parte din peștele prins — în majoritate hering și cod — este prelucrat în porturile islandeze. Intervin și evenimente neprevăzute. Nigeria, de pildă, era cel mai mare cumpărător de pește uscat, aliment consumat mai ales de populația Ibo din estul țării. Războiul civil a afectat profund acest export islandez, stocurile nevîndute ajungînd la peste 6 500 tone.Se spune că marea este mina de

argint a Islandei — de altfel heringul este numit „argintul mării" — dar peștele nu este întotdeauna recoltă sigură. în ultimii ani s-au înmulțit flotele de pescuit ale altor țări în apele Atlanticului de nord, uneori furtuni năprasnice împiedică exploatarea normală a bancurilor tocmai în miez de sezon. Așa s-a întîmplat, de pildă, în a doua jumătate a lunii decembrie anul trecut, cînd au fost pescuite doar 343 000 tone, față de cele 667 000 tone din aceeași perioadă a anului 1966. Pescarii islandezi sînt renumiți pentru curajul cu care înfruntă cumplitele stihii de pe aceste latitudini arctice și unii dintre ei cad victime ale valurilor ucigașe. Cei circa 6 000 pescari ai Islandei de pe aproape 900 vase, cele mai multe mici, vor continua să formeze, cel puțin în viitorul apropiat, principala coloană do sprijin a economiei.
★Aeroportul din Reykjavik face legătura cu cele mai îndepărtate puncte ale țării. în domeniul transporturilor, islandezii direct trecerea poney la avion, mijloc comod mai ales pentru distanțele care ar cere autobuzului zile întregi. Pe calea aerului, oricare din cei aproape 200 000 locuitori ai acestei țări întinse pe 103 000 km p poate ajunge în cel mult două ore în capitală, din cele mai îndepărtate puncte.Cu un avion de vreo 40 de locuri am plecat spre nordul țării. Prin rarele spărturi în pătura groasă de

Reportaj din Islanda 
de Liviu RODESCU

nori, panorama ținutului islandes dezvăluie splendori stranii, ca de pe altă planetă. Iată Langjokull, unul din marii ghețari căruia 1 se văd colțurile piramidale albe, văgăuni tăiate vertical, muchii tăioase, coaste a- brupte, gigantice coifuri albe aplecate în gol, gata să se prăvălească în umbra prăpastiilor fără fund. Pe povîrnișurile crestate răsar, firele argintii ale nenumăratelor rîuri glaciale care își croiesc mereu alte albii în drumul lor spre mare. E vară, perioada dezghețului și pe întinderile accidentate ale podișului central, fiecare adîncitură umplută cu zăpadă s-a transformat într-un mic lac. Peisajul, cînd se zărește printre vata norilor, se derulează neschimbat, cu miile de ochiuri de apă scobite în rocă vulcanică de culoare brună și neagră, acoperită sărăcăcios cu peticele de un palid verzui ale tenacelui mușchi arctic. Ținuturi dezolante, fără drumuri, fără vreun semn de viață, nelocuite. în vremuri străvechi, comunitățile de pe țărmuri obișnuiau să-i exileze pe răufăcători în aceste teribile pustietăți din interior și trebuiau să treacă 20 de ani pentru ca ispășitului să i se permită să se reîntoarcă printre oameni. în Islanda sînt bine cunoscute zbuciumatele peregrinări ale unui faimos proscris din secolul 18, Eyvind Jonsson, intrat de mult povestiri reale se legendă, alături saaga, a tei piese cu același nume marele dramaturg islandez Sigurjonsson.Am aterizat la Akureyri, unui fiord adînc împlîntat între munții înzăpeziți. Este al doilea oraș al țării, deși nu are decît 10 000 locuitori. Este centrul unei regiuni mai fertile, care permite pășunatul oilor și vitelor pe scară largă. Mai spre nord, pe coastă, în fața Cercului arctic, se află orașul Siglufjordur, „centrul heringilor". în sezonul de vară, acolo se adună oameni de prin toată țara pentru a ajuta la intensele operații de prelucrare a peștelui. Aici se află unele din cele mai mari instalații industriale de acest

în epica unor populare în care faptele împletesc cu elemente de Eyvind, care a fost așezat de personajele clasicelor devenit eroul mult aprecia- scrisă de Johann

lungirea perioadei intermediare putea să pericliteze exporturile britanice. în opinia comisiei, sistemul tradițional britanic de măsurători este mai păgubitor pentru exporturile țării decît barierele vamale. Diversele întreprinderi industriale vor trebui să suporte ele însele cheltuielile necesitate de trecerea la sistemul metric și numai în cazuri speciale guvernul ar urma să ofere sprijin financiar. Comisia sugerează formarea unor grupuri de acțiune pe diferite ramuri în

dustriale care să organizeze trecerea la noul sistem în domeniile respective.
CUMPĂRĂTUR1 

PRIN TELEVIZORElectronica cucerește gospodăriile. îa Republica Federală a Germaniei există astăzi antene comune de televiziune care, captînd toate programele de televiziune, permit și aruncarea unei priviri în marile magazine, printr-un canal special. Cu ajutorul televiziunii, clientul se poate informa deci zilnic asupra pieței. Cîteva instalafii de acest fel au fost montate în colonii de locuinje. Nu numai mercurialele e- lectronice au găsit aprobarea gospodinelor ; și mai încîntate au fost mamele care se bucură de posibilitatea de a-și supraveghea odraslele fără să se deplaseze. Una din camerele de televiziune este îndreptată spre terenul de joc al coloniei. Imaginea poate fi recepționată oricînd pe oricare din canale, așa că mama își poate continua nestingherifă treburile casnice, urmărind în același timp jocul copiilor.

gen din lume. în miez de vară arctică, cînd plasele pescarilor gem, la Siglufjordur în dreptul unor mese lungi, șiruri de fete, îmbrăcate în plastic, curăță și sărează heringi zi și noapte. De fiecare butoi plin se înmînează o fisă de metal căreia de- obicei i se dă drumul în cismel» largi de cauciuc.Autobuzul urcă serpentinele lungi, pînă sub coama muntelui unde poposim. Peisajul este unic, începind cu lama albastră a fiordului, mozaicul multicolor al acoperișurilor din Akureyri, pînă la zăpezile încremenite pe crestele de lavă. Un profesor islandez, care călătorește cu familia, îmi arată o dungă albă la poarta Atlanticului, în depărtare. Este o centură formată din gheața sfărî- mată din banchiza polară și purtată de curenți pînă aici, unde a blocat gura fiordului. Probabil, se va topi treptat. Dacă nu, va trebui chemat un spărgător de gheață care să croiască făgaș pentru vase.Drumul, ca pretutindeni în Islanda, este pietruit cu însăși roca vulcanică peste care trece. Costă mai nimic, în timp ce cheltuielile unei asfaltări ar fi de nesuportat și, ca atare, deocamdată nici nu intră în proiecte. Pe văile largi, ferme răzlețite la mulți km una de alta, fiecare cu pășunile sale cultivate și bine îngrădite. Oile islandeze sînt masive, cu lîna lungă, aspră, iar mieii, deși dolofani, dovedesc o uimitoare sprinteneală. Aproape toate oile au cîte doi miei; profesorul îmi spune că asta se datorește unor metode aplicate de zootehnicienl, metode pe care le cunosc destul de bine acum și fermierii, întrucît aceștia au devenit posesori ai unor temeinice cunoștințe zootehnice.Singurătatea și izolarea — îmi explica el — au sădit în oameni sentimente individualiste. îmi arăta prin geamul autobuzului, pentru a-ml ilustra, două case alăturate pe o costișă verde, unde locuiau doi frați, întîmplările lor au intrat și ele în folclorul regiunii. Certîndu-se odată, nu și-au mai vorbit toată viața, deși erau peste gard. Chiar atunci cînd unul dintre ei s-a îmbolnăvit, au trebuit să vină alțl vecini, de la distanțe de kilometri, pentru a-1 îngriji.Astăzi, numai unul dintre ei mai trăiește, bătrîn și singur. De un timp încoace, oamenii s-au mai schimbat, se întîlnesc mai des, ba întemeiază si cîte o școală pentru copiii lor, chiar dacă sînt numai 20 da case pe o vale. S-au modernizat, zicea profesorul, pentru că circulă cu „jeepul", folosesc tractorul și îngrășămintele pentru prețioasa cultură a ierbii, au radio și biblioteci, literalmente indispensabile în lunga noapte arctică, unii au copii care învață pe la universități străine. Civilizația sparge fortărețele izolării de altă dată.Mai facem un mic popas la Goda- foss, una din micile Niagare ale Is- landei, într-un teren de lavă fră- mîntată. Pe la prînz ajungem la lacul Myvatn, denumit „paradisul păsărilor". Zeci de specii arctice, unele extrem de rare, populează cotloanele acvatice ale acestei regiuni de un pitoresc singular. Din apele albastre ale lacului răsar insule minuscule cu forme bizare, iar în jur zac împrăștiate nenumărate cratere de toate mărimile, cu gura arsă, stinse de zeci de mii de ani. Pe lîngă maluri, de solul vulcanic s-a prins cu timpul o vegetație pitică-mușchi de iarbă și chiar cîteva specii de flori de dimensiuni miniaturale. în cea mai mare parte însă terenul e sterp, cenușiu. în formațiile de lavă, gi- gantești șl diforme, s-au îngrămădit de-a valma coloane și siluete contorsionate, văgăuni și arcade strîm- be, cîmpuri întinse de valuri negre, ondulate, totul într-o compoziție halucinantă care îți sugerează răvășirea materiei incandescente, surprinsă și încremenită în convulsia răcirii.In apropierea unui crater imens, funcționează o fabrică de diatomită, folosită la filtrarea berei. Materia primă, un sediment format din depunerea unor cochilii de silice, se scoate de pe fundul lacului. La procesul de uscare este folosit aburul natural, captat la numai cîteva sute de metri, sub un deal de sulf. Din rîpele adinei ale pantelor aburi cepe chise noroi închisă. Sînt aici dealuri întregi de sulf, care însă nu sînt exploatate din cauza costului ridicat. Pămîntul e fierbinte, pe alocuri mici gheizere sulfuroase se înalță ca într-un joc de fîntîni arteziene. Durata lor e relativă — se sting într-un loc, pentru a apărea în altul. însoțitorul îmi povestea că un asemenea gheizer a țîșnit anul trecut chiar în mijlocul unui grup de excursioniști străini și i-a cam opărit. Și mi-a mai spus o întîmplare din sudul țării — am mai auzit-o și de la alții — despre mult comentata reacție a unei islandeze în sufrageria căreia a izbucnit pe neașteptate un izvor termal. Femeia nu s-a supărat, dar spunea că ar fi jetul de apă fierbinte să bucătărie.La întoarcere, trecem punctul unde izvorăște din lac rîul Laxa, unul din rîurile cele maipopulate cu somoni. Spre vestul insulei, se află faimosul ghețarShaefellsjokull, cu vulcanul său stins. Acolo, Ia 1446 metri înălțime, au început fantastica lor aventură personajele lui Jules Verne, în „Călătorie spre centrul pămîntului"....Ora 10 seara și soarele este încă sus. Sînt zile de vară arctică și a- pusul pare că uită să stingă lumina. Din purpura calmă, suspendată printre umbrele norilor, discul solar scapătă în fine pe la 1 noaptea, dar nu cobară în ocean, ci lunecă de-a lungul liniei orizontului, împrăștiind încă suficientă lumină pentru a-mi completa notele de reporter, la sfîrșit de călătorie.
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Adunare prilejuită 
de cea de-a XV-a aniversare 

a Insurecției naționale cubanezeVineri după-amiază a âvut loc la uzinele „Semănătoarea" din Capitală o adunare prilejuită de cea de-a XV-a aniversare a Insurecției naționale cubaneze.Au participat reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, un mare număr de lucrători ai uzinei, precum și membri ai ambasadei Republicii Cuba la BucureștiiLa adunare a luat parte, de asemenea, delegația de activiști ai Partidului Comunist din Cuba, care se află în țara noastră într-o vizită de schimb de experiență.Despre semnificația aniversării Insurecției naționale cubaneze au vorbit Ion Căpăț.înă, directorul general al uzinelor „Semănătoarea", și Zenen Buergo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Cubei la
Manifestare a prieteniei 

româno-coreene
Adunarea de laCu prilejul împlinirii a 15 ani de la încheierea armistițiului în Coreea, la rafinăria din Teleajen a avut loc, vineri după-amiază, o adunare la care au luat parte numeroși muncitori, tehnicieni,' ingineri șl funcționari din rafinărie și de la uzina mecanică din localitate.Adunarea a fost deschisă de loan Botar, membru în conducerea Ligii române de prietenie cu popoarele Asiei și Africii.Luînd cuvîntul, inginerul Vasile .Tuncu, directorul general al rafinăriei. a arătat că poporul, român, solidar cu lupta eroică a poporului coreean, urmărește cu pi\ md interes eforturile și munca < datoare pe care acesta le depune pentru dezvoltarea multilaterală a țării și se bucură din toată inima de succesele dobîndite de Republica Populară Democrată Coreeană pe plan intern și extern.între Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, între Republica Socialistă România și Republica Populară - Democrată Coreeană s-au statornicit și se dezvoltă relații de strînsă prietenie și colaborare bazate pe principiul marxism-leninismului și interna-

Cronica zileiRoger Stevens, asistent, special al președintelui S.U.A., pentru probleme de artă și președinte al F' ndației naționale pentru artă și ai. Consiliului național pentru artă din- S.U.A., dramaturgul Stanley Yoiing, director executiv al A.N.T.A. (American National Theatre and Academy), precum și d-na Hugh Auchinloss, care au făcut o vizită în țara noastră la invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, au părăsit vineri dimineața Capitala.
*Vineri a sosit în Capitală primarul orașului Copenhaga, Urban Hansen, împreună cu soția, care la invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București va face o vizită în țara noastră.

(Urmare din pag. I) gricole, membrilor cooperatori, țărănimii în ansamblu venituri tot mai ridicate, care au determinat îmbunătățirea substanțială a nivelului ei de trai, transformări adinei în_ viața satului românesc, în care pătrund tot mai puternic binefacerile civilizației. în 1967 veniturile țărănimii au fost de circa trei ori mai mari decît în 1950 ; pe această bază, în perioada 1951—1967 la sate s-au construit din fondurile proprii ale populației peste 1 200 000 case noi; desfacerile de mărfuri prin comerțul cu amănuntul în mediul ru-' ral au crescut în anul trecut cu 37 la sută, față de 1965. In afara cheltuielilor făcute în vederea dezvoltării a- griculturii, statul nostru alocă, anual, importante sume de bani pentru lărgirea rețelei sanitare la sate și ridicarea calitativă a asistenței medicale, pentru dezvoltarea învățămîntu- lui și a așezămintelor care concură la desăvîrșirea revoluției înfăptuite în cultură, una din realizările de seamă ale regimului nostru.Dezvoltarea în ritm rapid a agriculturii, a economiei naționale în ansamblu, creșterea, pe această bază, a venitului național, măsurile luate de partid și guvern pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii au dus la~ sporirea continuă a veniturilor bănești ale întregii noastre populații, atît de la sate, cît și de la orașe. Așa cum s-a subliniat la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 19 iunie 1968, de-a lungul anilor au apărut însă anumite disproporții — nejustificate — în nivelul veniturilor unor categorii ale populației. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a adoptat, cu cîteva zile în urmă, decrete menite să elimine unele neajunsuri de acest fel. în esență, aceste decrete se referă la modificarea unor prevederi referitoare la impozitele pe terenurile unităților agricole cooperatiste și la impozitele pe veniturile agricole ale populației, precum și la reglementarea unitară a sistemului de impozite pentru veniturile realizate din alte surse decît salariul. în ce constau aceste măsuri ? Deși în economia noastră rolul impozitelor plătite de populație este diminuat de faptul că proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție asigură statului baza materială necesară pentru acoperirea cheltuielilor impuse de edificarea socialistă, totuși impozitele își păstrează importanta lor economică și socială. Experiența a demonstrat că 

București. După ce au trecut în revistă lupta plină de curaj și abnegație dusă de poporul cuban pentru răsturnarea regimului de exploatare și tiranie, succesele obținute de oamenii muncii din Cuba în opera de construire a socialismului, vorbitorii au subliniat prietenia frățească și colaborarea multilaterală statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, între țările și popoarele român și cuban.
★Vineri seara, Zenen Buergo, în- sărbinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Cuba la București, a vorbit, la posturile noastre de radio și televiziune, cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze.(Agerpres)

rafinăria Teleajenționalismului socialist. România — a spus în încheiere vorbitorul — se pronunță pentru respectarea dreptului poporului coreean de a dispune singur de soarta sa, de a trăi liber într-o țară unificată pe calea pașnică și democratică.A luat apoi cuvîntul Kim-The- Ili, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, carii după o amplă trecere în revistă a succeselor dobîndite de R.P.D Coreeană a spus i Poporul nostru stă neclintit în primele rînduri ale luptei antiimpe- rialiste și antiamericane. Solidaritatea internațională cu revoluția coreeană s-a întărit mai mult ca oricînd și un număr tot mai mare de prieteni și tovarăși de luptă din lume sprijină cauza dreaptă a poporului coreean pentru unificarea patriei noastre.La această adunare țin să.exprim din toată inima recunoștința mea poporului român pentru sprijinul și ajutorul acordate atît în timpul războiului, pentru apărarea patriei împotriva agresiunii imperialiștilor americani, cît și în timpul reconstrucției de după război. (Agerpres)

Cinstind memoria Unor pregnante figuri din trecut ale culturii și științei românești, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a hotărît atribuirea numelui de „Titu Maiorescu" fostei străzi „Aliman" din Capitală, sectorul III, și pe acela de „Ion Ionescu de la Brad" B-dului Agronomilor din sectorul I, cuprins între Șoseaua București-Ploiești și Șoseaua Strău- .lești. (Agerpres)
LOTOtragerea din 26 iulie 1968

14 71 43 90 26 2 85 21 30 5 64 77 Fond de premii: 875 576 lei.
pîrghia impozitelor, progresivitatea lor acționează în sensul echilibrării veniturilor realizate de diferite categorii de cetățeni, ceea ce contribuie la limitarea unor disproporții care apar în cursul dezvoltării economiei între diferitele categorii de venituri.'Plenara C.C. al P.C.R. a subliniat cu putere acest lucru, precizînd importanța pe care trebuie s-o aibă pîrghia impozitelor în realizarea unei înalte echități sociale. La plenară s-a subliniat, în același timp, că în această privință s-au semnalat unele deficiente, că impozitele n-au fost folosite eficient în prevenirea și lichidarea unor anacronisme ivite în sfera veniturilor populației.

Impozite stabilite 

pe temeiul echității

Intr-adevăr, sistemul nostim de impozite, întocmit în urmă cu 10—15 ani, s-a învechit, n-:a mai corespuns actualelor condiții create în economie. Pentru lichidarea acestei anomalii, plenara C.C. al P.C.R. a indicat o serie de măsuri, legiferate de Marea Adunare Națională, menite să conducă la utilizarea mai eficientă decît pînă acum a pîrghiei impozitelor, să asigure o contribuție mai substanțială a acestora la perfecționarea sistemului de retribuție. Pe această linie se înscrie și recentul decret al Consiliului de Stat privind modificarea unor prevederi referitoare la impozitul pe terenurile unităților agricole cooperatiste și la impozitul pe veniturile agricole ale populației.După cum se știe, pînă acum stabilirea impozitului pe terenurile a- gricole s-a făcut diferențiat pe raioane, încadrate în cîteva zone de fertilitate, în raport cu condițiile economiei noastre agricole de acum mai. bine de un deceniu. Bineînțeles că însăși încadrarea tuturor cooperativelor agricole dintr-un raion în

ÎNTOARCEREA
DE LA MOSCOVA 

A UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.

Vineri după-amiază s-a înapoiat de la Moscova delegația de activiști ai PC.R., condusă de Ștefan Boboș. membru al C.O. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P C R., care, la invitația C.G. a) P.C.U.S., a făcut un schimb de experiență în Uniunea Sovietică.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost salutați de loan Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
Sesiunea Comisiei mixte ministeriale 

pentru cooperare economică 
și tehnico-științifică între

Republica Socialistă România și Iranîntre 17 și 26 iulie a c. s-au desfășurat la București lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale pentru cooperare economică și tehnico-științificâ între Republica Socialistă România și Iran.Comisia a examinat stadiul îndeplinirii prevederilor documentelor economice interguvernamen- tale în vigoare între cele două țări, constatînd realizarea cu succes a acestora. De asemenea, comisia a adoptat recomandări pentru lărgirea pe mai departe atît a schimburilor reciproce de mărfuri, cît și pentru dezvoltarea cooperării economice româno-iraniene.Astfel, s-au convenit livrarea de echipamente românești pentru construirea în Iran a unei fabrici de sodă calcinată, cu o capacitate a- nuală de 60 000 tone, extinderea Cooperării'în domeniul agricol, pre^* cum și contractarea unui' nurriăr suplimentar de vagoane românești.Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a comisiei mixte ministeriale a fost semnat din partea română de către Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, conducătorul delegației guvernamentale române, iar din partea iraniană de către A. N. Alikhani, ministrul economiei, conducătorul delegației guvernamentale iraniene.La semnarea protocolului au fost prezenți S. H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, conducători ai unor instituții economice centrale, precum și membrii celor două delegații.
★

După semnare, ministrul A. N. 
Alikhani, exprimîndu-și satisfacția 
aceeași grupă de fertilitate nu era măsura cea mai corespunzătoare. In oricare din fostele raioane de deal ale Olteniei, bunăoară, e- xistă și terenuri slabe, erodate, cu un randament scăzut, dar și terenuri mai fertile — îndeosebi pe luncile rîurilor — care asigură producții superioare la hectar. In condițiile vechii legislații nu se ținea seama de deosebirile amintite, fiecărei unități dintr-un raion stabilindu-i-se același impozit pe unitatea de suprafață.Prin noile măsuri stabilite se pune capăt acestei stări de lucruri anormale. în funcție de ansamblul condițiilor de producție, fiecare unitate va fi încadrată, separat, într-una din 

cele cinci zone stabilite. Legea dă dreptul consiliilor populare provizorii ca pe baza analizării situației concrete din unitățile agricole situate în perimetrul fiecărui județ să diferențieze cu pînă la 20 la sută — în plus sau în minus — nivelul impozitului pe hectar, fără ca aceasta să conducă însă la modificarea sumelor totale care trebuie vărsate la buget. în aceste condiții, cooperative agricole care, în trecut, erau încadrate, în mod nejustificat. în zona 1 de fertilitate vor fi trecute în zone mai puțin fertile, mergînd chiar pînă la zona a V-a, ceea ce va atrage după sine micșorarea impozitului, sau invers — cazul unor cooperative agricole cu condiții bune de producție, dar încadrate necorespunzător pînă acum în zonă de fertilitate, unde impozitul va crește corespunzător zonei reale în care sînt situate unitățile.Paralel cu această acțiune, de stabilire a impozitelor în funcție de potențialul productiv al terenului existent în fiecare unitate, se va asigura, potrivit măsurilor luate, și

Plecarea delegației tării noastre
U ’ ’

la Festivalul Mondial al Tineretului 
si Studenților

Teri dimineață a părăsit Capitala, plecînd la Sofia, delegația tineretului din Republica Socialistă România care va participa la cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru solidaritate, pace și prietenie, ce va avea loc în capitala Republicii Populare Bulgaria între 28 iulie și 6 august a.c. Delegația este alcătuită din 500 de membri — tineri și tinere din toate colțurile țării care s-au distins în producție, la învățătură și în activitatea obștească. formații artistice, soliști vocali și instrumentali, sportivi fruntași.Sute de tineri și tinere din întreprinderi, instituții și școli, adunați în Piața Universității au salutat cu căldură pe solii țării noastre la întîlnirea tineretului de la Sofia, urîndu-le drum bun și succes.

pentru îndeplinirea în bune condiții 
a prevederilor sesiunilor precedente, 
a subliniat că recenta sesiune a per
mis nu numai să se facă o apreciere 
favorabilă asupra stadiului relațiilor 
economice dintre cele două țări, ci și un schimb valoros de opinii cu 
privire la căile și mijloacele de dez
voltare și diversificare a acestora. 
In acest sens, interlocutorul a spus : 
Personal, acord o mare atenție 
schimburilor de vederi, contactelor 
cu partenerii români, deoarece ele 
conduc la o gamă mai largă a do
meniilor de colaborare decît putem 
noi scrie pe hîrtie. îmi dau seama 
că România s-a angajat în realizarea 
unor sarcini de mare importanță și 
trebuie să constat cu satisfacție că ea 
dă dovadă de o deosebită seriozitate 
în angajamentele pe care și le asu
mă, de a construi în Iran obiectivele 
industriale stabilite. In încheiere, mi
nistrul economiei al Iranului a de
clarat : Ceea ce caracterizează rela
țiile economice • dintre țările noâstr.e 

feste' gradul măre de încredere și ele pot constitui un exemplu concludent 
de felul în care două țări cu sisteme 
social-politice diferite pot să colabo
reze, atunci cînd există înțelegere 
și încredere reciprocă.

★ .
In cursul zilei de vineri, A. N. 

Alikhani, ministrul economiei al 
Iranului, și membri ai delegației gu
vernamentale pe care o conduce au 
făcut o vizită la Muzeul Satului din 
Capitală.

*Seara, Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București, a 
oferit un dineu în saloanele amba
sadei.

Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, pre
cum și membrii celor două delegații.

(Agerpres)

o mai judicioasă reașezare a tarifelor de impozit fix la hectar, avîn- du-se în vedere condițiile agrotehnice mult îmbunătățite în care se lucrează și se realizează producția a- gricolă.Progresele înregistrate de agricultura românească, diversificarea veniturilor țărănimii au impus și unele măsuri privind stabilirea impozitului pentru gospodăriile personale ale membrilor cooperatori și ale producătorilor agricoli-indivi- duali. Trebuie menționat că în determinarea sumei de plată la a- ceastă categorie de contribuabili se va ține seama și de faptul dacă gospodăriile respective sînt situate sau nu în perimetrul orașelor sau 

municipiilor, sau în zonele limitrofe ale acestora din urmă. Măsura se justifică prin aceea că în zona preorășenească oamenii au posibilitatea să-și valorifice mai ușor, la prețuri mai bune surplusul de produse agricole realizate. în această situație, venitul lor total este mult mai ridicat decît al țăranilor din comunele situate la distante mari de orașe sau centrele muncitorești. Este drept, justificat, prin urmare, să se stabilească o diferențiere între impozitele plătite de unii și cele plătite de ceilalți.Este foarte important ca ansamblul măsurilor la care ne-am referit să fie corect aplicat, în așa fel îneît să aibă eficiența scontată, să asigure îmbinarea strînsă a intereselor unităților agricole, ale țărănimii, cu interesele generale ale statului, deci ale întregului popor.Traducerea în viață a sarcinilor rezultate din noile reglementări necesită participarea nemijlocită a consiliilor populare. Ele sînt chemate să ia toate măsurile organizatorice necesare pentru stabilirea

La Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților, reprezentanții tineretului din țara noastră vor avea numeroase fntîl— niri cu tinerii din țările socialiste, din țările Europei, Asiei, Africii și Americii Latine, cu care vor face schimburi de păreri asupra unor probleme privind spiritul de înțelegere, de destindere și apropiere între popoare, întărirea unității de acțiune a tinerei generații și consolidarea frontului tuturor forțelor antiimperialiste.In zilele festivalului, tinerii din țara noastră vor da spectacole artistice, vor participa la expozițiile de artă și fotografii, la concursurile sportive înscrise pe agenda festivalului. Pe stadioane, un grup de 50 de sportivi vor participa la competițiile de atletism, natație, tenis de masă, baschet, handbal etc.
A apărut

„PRESA NOASTRĂ"
REVISTA UNIUNII ZIA
RIȘTILOR DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMÂNIA
Anul XIII. nr. 6 (146) 

1968

Accident de cale
ferată pe linia
Deda - Toplița

în noaptea de 25/26 Iulie a. e. a avut loc un accident de cale ferată : trenul de marfă nr. 4 897 s-a ciocnit cu trenul de manevră nr. 163 la intrarea în stația Răstolița, de pe linia ferată Deda — Toplița. în urma accidentului și-a pierdut viața un salariat de la căile ferate, iar alți patru au fost răniți ușor.La fața locului au sosit imediat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Ministerului Căilor ■ Ferate și ai Direcției regionale1 C.F;R. Brașov, care au luat măsuri' pentru a se asigura îngrijirea răni- ților gi redeschiderea circulației.Din primele cercetări s-a stabilit că vinovat de producerea accidentului este impiegatul de mișcare Iosif Hompoth, din stația Răstolița, care a fost reținut spre a fi deferit organelor de cercetare penală și pedepsit conform legilor țării.Se impune ca asemenea cazuri de gravă iresponsabilitate în serviciu care duc la pierderi de vieți omenești și la distrugeri de bunuri materiale să fie condamnate cu toată asprimea.Ministerul Căilor Ferate trebuie să ,1a neîntîrziat măsuri hotărîte și eficiente pentru întărirea răspunderii și disciplinei, să manifeste cea mai înaltă exigență pentru întărirea siguranței circulației în transporturile feroviare. (Agerpres)
justă și în termenele indicate a impozitelor, precum și pentru încasarea lor ritmică și integrală.îndatoriri de maximă importanță revin Ministerului Finanțelor. Acesta a luat o serie de măsuri în vederea elaborării și transmiterii operative a instrucțiunilor de lucru și a formularelor, instruirii temeinice a a- paratului chemat să pună în aplicare prevederile legale, astfel îneît veniturile planificate la bugetele locale să fie realizate ritmic și integral, cu respectarea deplină a legalității socialiste, a drepturilor cetățenilor. în continuare, întregul aparat financiar va trebui să vegheze ca prevederile legale să fie aplicate corect, să rezolve operativ toate problemele' pe care viața le poate ridica în aplicarea practică a acestor reglementări generale.în ultima sa ședință, Consiliul de Stat a adoptat și decretul privind modificarea unor dispoziții referitoare la impozitele datorate statului de alte categorii ale populației decît salariații. Ce a impus aceste măsuri ? Legislația în vigoare pînă acum făcea o deosebire netă între cotele de impozite care se aplicau liber-profesioniștilor, meseriașilor, cărăușilor etc. avîndu-se în vedere necesitatea îngrădirii acelor categorii care realizau venituri prin exercitarea unor activități speculative. Astfel, pentru comercianți, cotele de impozit mergeau progresiv de la 15 Ia sută pînă la 70 la sută din venit. Evident că, în noile condiții, cînd clasele exploatatoare au dispărut, un astfel de sistem de impunere nu se mai justifică. Prin noile măsuri au fost unificate la un nivel corespunzător cotele de impozit, astfel îneît normele de venituri vor putea fi stabilite judicios iar impunerea să fie efectuată cît mai aproape de realitate.In anii construcției socialiste conștiința populației a crescut, a ajuns la un asemenea nivel îneît marea majoritate a cetățenilor apreciază în mod just contribuția pe care o aduc, prin impozite, la realizarea obiectivelor economice și sociale prevăzute. De aceea, planul de impozite s-a realizat întotdeauna la timp și în limitele stabilite. Nu încape îndoială că și în viitor fiecare cetățean va ajuta organele în drept Ia stabilirea și încasarea integrală și la timp a tuturor sumelor cuvenite statului, care sînt menite să contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltării economice, social- culturale a tării, înfloririi orașelor și satelor, ceea ce răspunde intere- șelor majore ale întregului popor.

Valorificarea resurselor umane, 
factor esențial 

al dezvoltării sociale 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN LA ECOSOCGENEVA 26. — Agerpres. — Corespondență de la A. Liman : Luînd cuvîntul în cadrul subcomitetului resurselor umane al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), șeful grupului de observatori al României, Constantin Georgescu, a amintit că problema folosirii resurselor umane a fost discutată în ultimii doi ani și în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. UNESCO, A.I.E.A., Organizației meteorologice mondiale, U.N.C.T.A.D. etc. Aceste foruri au evidențiat prioritatea de care se bucură problema resurselor 

SOLIDARITATE
INIERNATIONALISTA

CU PARTIDUL COMUNIST, 
CU POPORUL CEHOSLOVAC

(Urmare din pag. I)slovac, partidul său comunist. Cu o impresionantă forță s-a manifestat în ultimele zile atașamentul deplin și necondiționat al comuniștilor, al oamenilor muncii cehoslovaci de toate categoriile sociale, față de partidul comunist și conducerea sa, față de politica inițiată și promovată de partid, hotărîrea lor de a păși înainte cu fermitate și abnegație pe drumul socialismului, de a adînci, pe bază de egalitate, respect reciproc și neamestec în treburile interne, relațiile prietenești cu țările socialiste frățești. Această voință și-a găsit expresia cea mai autorizată în plenara Comitetului Central al P.C.C. care, în unanimitate, a aprobat punctul de vedere al Prezidiului în legătură cu scrisoarea celor cinci partide comuniste și muncitorești întrunite la Varșovia, șl a reafirmat năzuința partidului de a-și îndeplini obiectivele fixate în programul de acțiune de dezvoltare a orînduirii socialiste. Votul unanim din plenara Comitetului Central reflectă în modul cel mai evident forța Partidului Comunist din Cehoslovacia, a conducerii sale.Faptul că, în condițiile ce s-au creat, comuniștii, oamenii muncii au înțeles să-și strîngă rîndurile, să-și demonstreze atît de pregnant atașamentul față de C.C. al P.C.C. și guvernul cehoslovac are o însemnătate deosebită. Unitatea partidului, a clasei muncitoare, a întregului popor în jurul conducerii de partid și de stat constituie izvorul forței și vitalității orînduirii socialiste. Practica, viața demonstrează din plin că unitatea de voință și de acțiune în jurul conducerii partidului este chezășia înfăptuirii cu succes a obiectivelor fixate, a rezolvării problemelor complexe, a mersului înainte în fiecare tară care construiește socialismul.Firește, în adunările și plenarele de partid pot apărea păreri deosebite într-o problemă sau alta a construcției socialiste sau în aprecierea unul fenomen social intern sau internațional ; dar o dată ce s-a realizat consensul, o dată ce au fost adoptate rezoluții, hotărîri, ele se cer respectate șl aduse scrupulos la îndeplinire prin participarea și eforturile tuturor, fără nici o notă discordantă. în Cehoslovacia, năzuința de a întări unitatea poporului în jurul partidului, al conducerii sale s-a manifestat cu putere în aceste zile în adunările comuniștilor și ale colectivelor din întreprinderi și instituții, în plenarele comitetelor regionale și raionale de partid, în plenara C.C. al P.C, din Slovacia și — așa cum s-a văzut — în plenara Comitetului Central al P.C.C. Realizarea marilor sarcini care stau în fața poporului cehoslovac face necesar ca această unitate să se întărească continuu prin unirea și mai strînsă a poporului în jurul partidului, al conducerii sale și al guvernului. A nu înțelege acest imperativ, a acționa în direcția slăbirii acestei unități, indiferent de motivele ce ar putea fi invocate, nu ar face de fapt decît să favorizeze acțiunea elementelor retrograde, conservatoare, potrivnice progresului orînduirii socialiste cehoslovace.După părerea partidului nostru, a poporului român, programul, declarațiile și acțiunile conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia, atașamentul ferm manifestat de comuniști șl de oamenii muncii față de politica partidului, unitatea tot mai puternică dintre partid, guvern și popor dau cel mai deplin temei de a privi cu încredere evoluția evenimentelor din Cehoslovacia, destinele socialismului în această țară, rolul ei în familia țărilor socialiste. La această încredere P.C.C. are întru totul dreptul și el o reclamă în mod legitim din partea tuturor prietenilor săi.După părerea noastră, o manifestare a solidarității internaționaliste a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor progresiste de pretutindeni este de a da dovadă de înțelegere față de problemele și sarcinile complexe care stau în fața partidului și poporului cehoslovac. în actualele împrejurări, lipsa de comprehensiune, criticile, insinuările Ia adresa P.C.C. nu pot decît să complice și mai mult situația din Cehoslovacia, să prejudicieze luptei pentru învingerea dificultăților. Și, dimpotrivă, orice manifestare de simpatie și solidaritate reprezintă un sprijin pentru partidul comunist și conducerea sa, pentru clasa muncitoare și întregul popor, în eforturile lor pentru progresul societății socialiste cehoslovace.Călăuzindu-se după aceste considerente, eu convingerea că răspunde unei înalte îndatoriri internaționaliste ce revine în momentul actual fiecărui partid frățesc, Partidul Comunist Român, conducerea sa își manifestă solidaritatea activă cu P. C. din Cehoslovacia, cu poporul cehoslovac. în cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Galați și Brăila, în alte luări de poziție ale conducerii de partid și de stat s-a afirmat limpede că Partidul 

umane ca factor esențial al creșterii și dezvoltării sociale, precum șl actualitatea acestei probleme. El a arătat că țara noastră se preocupă în ultimii ani în mod special de rolul O.N.U. și al organizațiilor sale în acest domeniu. Studiind diferite aspecte ale valorificării resurselor umane, delegatul român a sugerat convocarea, într-un viitor apropiat, a unei reuniuni mondiale care să facă bilanțul acțiunilor concertate întreprinse la nivelul organizațiilor Internaționale și naționale în acest domeniu.

Comunist Român, poporul român au deplină încredere în Partidul Comunist din Cehoslovacia, în clasa muncitoare, In țărănimea, în intelectualitatea, în popoarele ceh și slovac și sînt convinse că, sub conducerea partidului comunist, vor ști să edifice socialismul, corespunzător năzuințelor și aspirațiilor lor.Este pozitiv faptul că un mare număr de partide comuniste și muncitorești și-au afirmat în aceste zile înțelegerea și simpatia față de dezvoltarea progresistă din Cehoslovacia, au subliniat dreptul exclusiv și capacitatea P.C.C. de a soluționa problemele care stau în fața societății cehoslovace, fără vreun a- mestec din afară.Față de aceasta, este cu atît mal de neînțeles părerea acelora care și în ultimele zile, după ce a devenit cunoscută poziția partidului și poporului cehoslovac, au continuat să-și manifeste în diferite moduri, în articole de presă, îngrijorarea față de evoluția evenimentelor, să reia afirmațiile cu privire la amenințarea ce ar exista la adresa orînduirii socialiste din Cehoslovacia și a alianțelor sale. Asemenea afirmații în nici un caz nu pot contribui la înlăturarea asperităților, la normalizarea relațiilor între partide, la întărirea unității țărilor socialiste. Practica a demonstrat și demonstrează în permanență că orice încălcare a normelor do relații dintre partidele comuniste, dintre țările socialiste, care presupun respectul egalității în drepturi și neamestecul în treburile interne, orice ingerințe în treburile altor partide nu pot să aibă decît repercusiuni dintre cele mai negative asupra legăturilor dintre partidele și țările respectiva și asupra cauzei socialismului.Viața atestă că pentru buna dezvoltare a relațiilor prietenești dintre țările socialiste are o mare însemnătate informarea reciprocă corectă, a membrilor de partid, a opiniei publice din aceste țări, utilizarea presei, radioului, televiziunii șl a altor mijloace de propagandă în spiritul celei mai riguroase obiectivități. A informa în mod unilateral opinia publică despre evenimentele din Cehoslovacia, a difuza informații culese din alte surse decît cele autorizate, ale partidului comunist și ale statului cehoslovac, înseamnă a aduce un deserviciu cauzei comune, a crea în mod artificial o stare de spirit nefavorabilă față de eforturile P.C.C., ale oamenilor muncii, ale poporului pentru normalizarea situației și înfăptuirea programului de dezvoltare a socla- lismului în Cehoslovacia.Considerăm că este necesar să se manifeste o deosebită grijă și o înaltă responsabilitate pentru ca informarea opiniei publice să se efectueze cu promptitudine și exactitate, în spiritul prieteniei, corespunzător cerințelor majore ale solidarității internaționaliste.A manifesta grijă și preocupare pentru dezvoltarea socialistă a Cehoslovaciei, pentru unitatea țărilor socialiste înseamnă, după părerea partidului nostru, a avea încredere în forța și capacitatea P.C. din Cehoslovacia de a soluționa problemele ce îi stau în față, a nu întreprinde nimic de natură să alimenteze tensiunea, a acționa, în spirit de stimă și înțelegere reciprocă, pentru lichidarea oricăror divergențe și dezvoltarea prieteniei, pe baza respectului independenței și suveranității fiecărui stat.Partidul nostru a salutat propunerea conducerii P.C. din Cehoslovacia de a purta convorbiri bilaterale cu alte partide frățești, întrucît asemenea convorbiri, desfășurate în spirit de stimă reciprocă, oferă posibilitatea unui schimb liber și democratic de păreri, a . unei informări corecte și în cunoștință de cauză, ceea ce este de natură să contribuie la eliminarea neînțelegerilor, la dezvoltarea încrederii si a legăturilor prietenești. Acum, cînd această inițiativă a P.C.C. a întrunit — după cum s-a comunicat în presă — un acord general, nu rămîne decît să ne exprimăm dorința ca întîlnirile ce vor avea loc să fie rodnice, să contribuie în mod real la realizarea bunei înțelegeri între partide.Comitetul Central al P.C.R. șl guvernul tării noastre și-au dat acordul pentru o întîlnire cu conducerea partidului si statului cehoslovac, care urmează să aibă loc la o dată ce se va stabili de comun acord.Afirmindu-și în mod constant solidaritatea cu poporul frate cehoslovac. poporul nostru este ferm convins că acesta va obține noi succese în lupta pentru construirea socialismului în patria sa. Nutrim, de asemene;,. convingerea că legăturile prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, se vor dezvolta continuu, corespunzător intereselor fundamentale ale oelor două popoare cauze! socialismului, unității țărilor socialiste, unirii forțelor antiimperialiste în lupta pentru progres social ei pace.



viața internațională
Lupte violente
in apropierea
SaigonuluiSAIGON 26 (Agerpres). — Agenția France Presse transmite că joi au avut loc lupte violente în imediata vecinătate a Saigonului între trupele americano-saigoneze și forțele patriotice. O unitate a celei de-a 101-a divizii aeropurtate americane a nimerit sub focul pa- trioților sud-vietnamezi. S-au înregistrat pierderi grele în rîndul efectivului trupelor americane. Conform informațiilor provenite de la Comandamentul american, aces

tea au fost cele mai violente lupte 
din jurul Saigonului din ultima 
lună. S-a anunțat, totodată, că noi 
detașamente ale F.N.E. continuă să 
înainteze spre capitala sud-viet- 
nameză.în delta fluviului Mekong au avut loc, de asemenea, lupte între trupele saigoneze și forțele patriotice în districtul Thanh Binh, provincia Kien Phong. Totodată, a- genția „Eliberarea" comunică că în zilele de 24 și 25 iulie forțele armatei populare de eliberare au declanșat atacuri asupra pozițiilor inamice în provinciile Da Thu, Dan Mot, Gia Dinh, My Tho, Thua Thien și Quang Nam.în noaptea de 24 spre 25 Iulie, patrioții au bombardat aeroportul american de la Da Nang și cîteva alte poziții deținute de trupele S.U.A. la Quang Nam și Ia 8 km de Da Nang, provocînd inamicului pierderi grele în oameni și materiale de luptă.

★Truong Dinh Dzu, avocatul saigo- nez care s-a situat pe locul al doilea în alegerile prezidențiale de anul trecut, a fost condamnat vineri la cinci ani muncă silnică. Cauzele culpabilității sale sînt însă identice cu cele care i-au asigurat succesul neașteptat în alegeri. Truong Dinh Dzu cîștigase o largă popularitate și adeziune în rîndul populației sud-vietnameze grație programului său electoral care prevedea ca o- biectiv esențial încetarea războiului din Vietnam și încheierea păcii. După terminarea alegerilor avocatul a fost arestat și silit să aștepte aproape 14 luni pronunțarea sentinței.
★HANOI 26 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în ultimele zile, unitățile antiaeriene ale Armatei Populare Vietnameze au doborît încă trei avioane americane în timpul raidurilor întreprinse asupra provinciei Nghe An.Agenția precizează că total al avioanelor numărul americane doborîte pe teritoriul Vietnamului de nord se ridică la 3 050.

Criză guvernamentală
în Bolivia a delegației de activiști

întregul cabinet și-a prezentat demisiaLA PAZ 26 (Agerpres). — Criza guvernamentală din Bolivia a culminat joi seaia prin demisia tuturor miniștrilor cabinetului; Ei au luat această hotărîre în cadrul u- nui consiliu, la care președintele Boli viei, generalul Ren 6 Barrientos, nu a participat. Pe de altă parte, joi au fost arestate noi personalități politice, orintre care Lerna Pelaez, lider al Mișcării Naționaliste Revoluționare, Guillermo Jauregui, fost ministru în guvernul Paz Es- tenssoro, și deputatul Jose Ortiz, fost membru al coaliției guverna-

mentale, acuzați de „activitate subversivă". Alți lideri politici sînt în prezent anchetați. Președintele Barrientos a dezmințit aseară că o junta militară s-ar pregăti să preia puterea.Criza guvernamentală din Bolivia intervine la trei zile după instituirea stării de asediu în întreaga țară. Ea este însoțită de o serie de alte fapte care vin să a- graveze situația politică, și așa confuză. Noi manifestații antiguvernamentale au avut loc miercuri și joi în mai multe orașe din țară.

ai P. 0. R

Convorbirile de la Niamey 
au luat sfîrsit

*

PROBLEMA AJUTORĂRII VICTIMELOR RĂZBOIULUI 
A RĂMAS NEREZOLVATĂ

„ANUARUL 
STATISTIC" UNESCO

Dezbaterile 
parlamentare 

din Franța
1PARIS 26. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite i. Joi, după miezul nopții s-a încheiat prima sesiune parlamentară după alegerile generale de la 23 și 30 iunie. Cuvîntul de închidere a dezbaterilor a fost rostit de ministrul educației naționale, Edgar Faure. Apoi, premierul Couve de Murville a mulțumit delegați- lor pentru efortul depus în timpul sesiunii. Adunarea națională nu va cunoaște anul acesta decît o foarte scurtă întrerupere a lucrărilor. Ea se va reuni din nou la 24 septembrie.Camera superioară — Senatul — și-a încheiat și ea sesiunea.In timpul scurtei sesiuni inaugurale, limitată de constituție la două săptămîni, Adunarea Națională a ratificat, cu cîteva retușări, ordonanțele în domeniul securității sociale emise anul trecut, a adoptat o lege de amnistiere a delictelor săvîrșite in legătură cu Algeria și două adausuri bugetare.

Campania 
electorală 

din S. U. A.

PRAGA 26 — Corespondentul Agerpres Eugen Ionescu transmite i Vineri dimineața, Ladislav A- damec, membru al C.C. al P.G. din Cehoslovacia, șeful secției industrie grea a C.C. al P.C.C., a primit delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care se află în Cehoslovacia într-o vizită de schimb de experiență.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească a fost de față Ion Obra- dovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.

NIAMEY 26 (Agerpres). — Convorbirile preliminare nigeriano- biafreze au luat sfîrșit vineri fără să se ajungă la vreun acord în problema urgentă a fixării așa-numi- tului „coridor al carității1', se anunță în comunicatul final dat publicității la Niamey. Cele două părți au căzut de unor detalii ajutorare a războiului.La încheierea convorbirilor, președintele Nigerului, Hamani Diori, care a jucat rolul de mediator în aceste convorbiri preliminare, a declarat, însă, că problema coridorului va fi din nou abordată cu prilejul negocierilor de pace de la Addis Abeba. Agenda viitoarelor negocieri, a anunțat Hamani . Diori,

va fi următoarea : pregătirea unei soluționări a conflictului; stabilirea unui termen pentru încetarea focului; prezentarea de propuneri concrete în problema transportului ajutoarelor către victimele războiului.

Edward
nu va

Kennedy 
candida20 (Agerpres).

acord numai asupra ale programului de victimelor civile ale ★După cum transmite agenția France Presse, citind postul de radio „Vocea Biafrei", forțele biafreze au respins un atac masiv al trupelor federale nigeriene asupra loca-: lității Onistha. De asemenea, în sectorul Aba s-au desfășurat lupte violente. Postul de radio citat a anunțat, pe de altă parte, că bla- frezii încearcă să intensifice operațiunile de guerilă în regiunea Oka.

PARIS 26 (Agerpres). — La Paris a fost publicată cea de-a patra ediție a „Anuarului statistic", editat de UNESCO. Printre altele se arată că în perioada 1950—1964, numărul celor care frecventează cursurile diferitelor școli a crescut cu 75 la sulă și că raportul dintre copiii de vîrstă școlară cuprinși în procesul de învă- țămînt și cei în afara acestuia a scăzut. In ceea ce privește numărul publicațiilor apărute, Europa, a cărei populație reprezintă 13,5 la sută din cea a globului, se situează pe primul loc cu circa 200 000 din cela 455 000 de lucrări apărute pe întregul glob în anul 1965, ceea ce reprezintă 44,5 la sută. Urmează Asia (55,6 la sută din populația lumii) cu 85 000 de publicații, America de nord (8,9 la sută din populația globului) cu 13 000 de publicații.In 1965 existau în întreaga lume 246 500 săli de cinema și 8 230 posturi de emisie de televiziune.
Ședința Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia consacrată

Intilnirea lui A. Dubcek

cu delegația oamenilor munciiNEW YORKSenatorul Edward Kennedy a a- nunțat vineri că nu dorește să devină candidat al Partidului democrat pentru postul de vicepreședinte. Intr-un comunicat publicat la Boston, ultimul din frații Kennedy afirmă că hotărîrea sa este irevocabilă și a fost luată ți- nînd seama de răspunderea ce-i revine ca șef al familiei în urma asasinării fratelui său Robert. -Mulțumind membrilor Partidului democrat care i-au prepus să pornească în lupta electorală alături de vicepreședintele Hubert Humphrey, senatorul declară că „în condiții normale o asemenea posibilitate ar fi constituit pentru mine o mare cinste".

pregătirii Congresului 
extraordinar al P.C.C.

din Praga

italia Manifestații împotriva
i comune

■v U
agricoleROMA 26. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Avînd în vedere faptul că prin intrarea în vigoare, la 1 iulie a.c. a regulamentelor privind Piața comună a unor produse agricole au fost aduse prejudicii grave agriculturii italiene și în special micilor producători, reprezentanții partidelor de stingă au cerut Senatului italian să studieze posibilitatea unei noi politici economice față de C.E.E. Votînd un document co-

Rasiștii rhodesieni
•âa *

puși in

mun al democrat-creștinilor, socialiștilor unificați și republicanilor, cărora li s-au alăturat liberalii, Senatul a respins cererea opoziției de stînga.In acest timp au loc în întreaga țară manifestații țărănești prin care se cere ca Italia să-și modifice politica agricolă. Joi a avut loc o manifestație de mare amploare la Pesaro, iar vineri s-au desfășurat greve generale în sectorul agricol în regiunile Emilia și Toscana. La o asemenea manifestație, care a avut loc la Florența, în Piazza della Segnoria. au participat mii de țărani veniți din întreaga provincie. Alte acțiuni asemănătoare se află în pregătire pentru zilele următoare.

PRAGA 26 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că în ziua de 25 iulie la Praga a avut loc ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, consacrată problemelor pregătirii Congresului al XIV-lea extraordinar al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Prezidiul a constatat că în ciuda timpului limitat și a unor condiții dificile, majoritatea sarcinilor fundamentale de pregătire a Congresului extraordinar sînt îndeplinite conform planului elaborat.Prezidiul a analizat rezultatele conferințelor de partid raionale, regionale și orășenești extraordinare în cadrul cărora au fost aleși delegații pentru Congresul extraordinar al partidului. Ele s-au desfășurat la un înalt nivel, principala atenție fiind îndreptată spre probleme politice, în special spre aprofundarea procesului de democratizare în partid și societate, consolidarea noilor fenomene din viața de partid, soluționarea problemelor organizării juridice de stat a țării.Conferințele au demonstrat că în sînul partidului se consolidează noua situație, că hotărîrile plenarei din mai a C.C. al P.C.C. au fost însușite de majoritatea activului de partid și au influențat în acest sens lucrările conferințelor. Parti-
JOHN GOLLAN

£1 3

lan Smith cautăSALISBURY 26 gerpres). In cursul acțiunilor de guerilă inițiate în ultimele zile de grupurile de patrioți rhodesieni împotriva forțelor de siguranță ale regimului rasist, în valea fluviului Zambezi au fost uciși 33 de militari din rîndul trupelor guvernului de la Salisbury — a declarat un purtător de cuvînt al partidului Uniunea Poporului African Zimbabwe. El a menționat detașamentele de au unae-

(A-

încheierea Plenarei

Partidul Comunist 
din Marea Britanie

că partizani rhodesieni lansat, de asemenea, puternic atac asupra roportului Kariba. Atacul s-a soldat cu moartea mai multor militari ai forțelor de securitate ale regimului rasist.După cum s-a anunțat, oficialitățile de la Salisbury, care au mobilizat în regiunile unde

sprijin în R. S. Asemnalează descență a patrioților, I efective militare, au lansat în luptă și avioane de bombardament. Observatorii politici subliniază că măsurile luate de autoritățile rasiste constituie o dovadă, a îngrijorării crescînde pe. Smith urmărește care le-o provoacă noile acțiuni ale partizanilor.De altfel, șeful regimului rasist din Rhodesia, Ian Smith, a ple-NEW YORK. — Noul ambasador al Zambiel la O.N.U., Vernon Johnson Mwaanga, a declarai infr-o conferinjă de presă, jinută la New York, că guvernele Republicii Sud-Africane și Rhodesiei au amenințai fara sa cu „măsurii de represalii* în cazul tn care Zambia va continua să acorde sprijin luptătorilor pentru libertate din cele două, tari- El a citat o declarație a primului ministru .sud-african, Balthazar Vorster, potrivit căreia dacă Zambia va continua acest sprijin Africa de sud „va lovi atîf de puternic Zambia, îneît nu va uita niciodată*.

în-

a

S0 i o recru- acțiunilor importante cat vineri la Johannesburg pentru a discuta cu Balthazar Vorster, premierul sud-african, situația alarmantă creată în urma puternicelor acțiuni întreprinse de patrioții a- fricani în valea fluviului Zambezi. Agențiile de presă relatează că prin această vizită să ceară regimului rasist sud- african un mai mare a- jutor pentru înăbușirea mișcării de eliberare de pe teritoriul rhodesian.

C.C. al P.C. BulgarSOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Plenara a dezbătut raportul „Cu privire la direcțiile principale ale dezvoltării continue a sistemului de conducere în Bulgaria", prezentat de Todor Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B.

sprijină poziția 
CehoslovacieiLONDRA 26 (Agerpres). —tr-un interviu televizat, John Gollan, secretar general al P.C. din Marea Britanie a declafat t Comuniștii din Marea Britanie sprijină năzuințele conducerii cehoslovace, deoarece eforturile sale sînt îndreptate spre întărirea într-o și mai mare măsură a unității dintre guvern și popor. El a menționat că Partidul Comunist din Marea Britanie sprijină poziția Cehoslovaciei, întrucît este vorba de o atitudine principială privind neamestecul în treburile interne ale altor partide comuniste.

cipanții la conferințele de partid s-au străduit să găsească calea spre unitatea politico-ideologică și unitatea de acțiune a partidului, spre o politică sinceră față de societate. Concluziile conferințelor demonstrează că partidul are suficiente forțe pentru a soluționa cu mijloace politice problemele actualului proces de renaștere, datorită în special sprijinului hotărît, substanțial de care se bucură forțele și ideile progresiste. In cadrul a- cestor conferințe s-a subliniat necesitatea de a se introduce, fără deformări, noul sistem economic de conducere ca principală premisă pentru însănătoșirea economiei și realizarea unei noi politici sociale.Republica Socialistă Cehoslovacă face parte din comunitatea socialistă, din mișcarea muncitorească și comunistă revoluționară mondială, s-a subliniat în cadrul conferințelor raionale, regionale și orășenești de partid. Cehoslovacia consideră că în politica sa externă principalul îl constituie prietenia cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste. Totodată, conferințele au evidențiat necesitatea de a șe duce politica unui stat suveran și independent.In legătură cu pregătirile pentru Congresul al XIV-lea al P.C.C., Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a discutat politica de cadre și a aprobat o serie de măsuri pentru a se asigura deplina democrație internă de partid la alegerea noilor organe centrale ale partidului. Prezidiul a reamintit hotărîrea plenarei din mai a C.C. al P.C.C. că alegerea noului Comitet Central și a noii Comisii de revizie și control trebuie să fie privită ca o Partidului slovacia.Prezidiul■ cutat, de asemenea, atacurile publice care au avut loc la adresa unor activiști din conducerea partidului și statului. Prezidiul subliniază din nou că este inadmisibilă limitarea drepturilor comuniștilor și crearea unei atmosfere de neîncredere în jurul persoanelor care exprimă păreri diferite, este inadmisibil să se răspîndească învinuiri neîntemeiate și să se facă uz de represalii, indiferent sub ce pretext, așa cum s-a întîmplat în trecutPrezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a hotărît, de asemenea, unele măsuri organizatorice.

C.C. al P.C.C. din 19 iulie și de eforturile Prezidiului al P.C.C. în vederea înlătu- neînțelegerilor care s-au Cehoslovacia și unele țări ivitso-

PRAGA 26 (Agerpres). — După cum anunță C.T.K., primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, A. Dubcek, a primit vineri delegația oamenilor muncii din întreprinderile industriale din Praga. în numele comuniștilor și al tuturor salariaților din întreprinderile respective, delegația a exprimat acordul deplin față de rezoluția a. c. C.C. rării întrecialiste.Delegația oamenilor muncii Praga invită pe reprezentanții partidelor frățești să viziteze întreprinderile lor unde se pot convinge personal de atmosfera fără precedent de încredere în partid, de activitatea calmă, perseverentă în opera de renaștere a socialismului.In cadrul convorbirii cu delegația oamenilor muncii, A. Dubcek 
a subliniat spiritul de unanimitate cu care membrii Prezidiului se pregătesc pentru apropiatele convorbiră Membrii Prezidiului știu,

din

a spus el, că comuniștii, întregul popor al țării noastre cer ca partidul să facă totul pentru a contribui la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești interpa-, i ționale, la întărirea relațiilor nor’ ( tre de prietenie tradițională < i U.R.S.S. și cu țările și partidele frățești. In poziția Prezidiului și în rezoluția Comitetului Central al P.C.C. este exprimată bunăvoința partidului nostru de a înlătura neînțelegerea, bunăvoință care se bucură de partid și al hoslovac.Sîntem demul secretar al C.C. că nu trebuie să dăm timentelor de credere.doză de fermă în credereapolitici se va verifica în practică, toate acestea ne vor ajuta să înlăturăm întrutotul temerile prietenilor noștri. O asemenea poziția'" a partidului nostru și a poporu-, lui va fi pentru noi cel mai mar» sprijin în cursul convorbirilor.

sprijinul întregului întregului popor ce-părere, a spus pri- al P.C.C., curs sen- și neîn- o anumităteamă Dimpotrivă, optimism, de încredere cauza noastră bună, încă justețea noii noastre

Lucrările Comisiei Adunării
Naționale a R. S. Cehoslovace 
pentru apărare și securitate

chestiune internă a Comunist din Ceho-C.C. al P.C.G. a dis-
PRAGA 26 (Agerpres). — Comisia Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace pentru apărare și securitate a discutat în cadrul u- nei ședințe care a avut loc în ziua de 25 iulie, probleme privind securitatea și capacitatea de apărare a țării.In cadrul comisiei, S. Padrunek, prim-locțiitor al ministrului afacerilor interne, a vorbit despre pregătirea programului de acțiune pentru reorganizarea activității și structurii acestui minister, iar A- lexandr Muha, locțiitor al ministrului apărării naționale, a informat pe deputați despre pregătirea operațională, de luptă și politică a Armatei Populare. El a a- rătat că nu au existat evenimen

te care să fi tulburat disciplina, capacitatea de apărare și nivelul moral-politic al armatei. Al. Muha

a adăugat că unitățile Armatei Populare Cehoslovace îndeplineso sarcinile care le sînt trasate în ceea ce privește pregătirea și instruirea în spiritul necesităților actuale și sînt gata să-și îndeplinească sarcinile care decurg din obligațiile internaționale în cadrul Tratatului de la Varșovia.Generalul-maior K. Peprnyi comandantul suprem al trupelor de grăniceri a vorbit despre paza frontierelor de stat ale Cehoslovaciei. Respingind unele afirmații făcute peste hotare că frontierele de stat ale Cehoslovaciei cu Austria și R.F.G. ar fi păzite în mod nesatisfăcător, el a arătat că de-a lungul acestor frontiere paza este asigurată, iar trupele de grăniceri se bucură de un larg sprijin din partea populației.

agențiile de presa transmit
Extinderea incidentelor rasiale în S.U.A. în timp ce la Cleveland situația pare să devină calmă, noi incidente rasiale au izbucnit în ultimele 24 de ore la Chicago și New York In orașul Chicago ciocnirile între poliție și manifestanți s-au soldat cu numeroși răniți. Pe străzi patrulează în permanență polițiști înarmați. Cele mai puternice incidente s-au produs în cartierul Maywood, locuit în majoritate de negri.

Anglia după retragerea de la Est de Suez
LONDRA 26 (Agerpres). — Camera Comunelor a aprobat joi, cu 284 voturi pentru și 242 contra, prevederile Cărții albe a guvernului cu privire la retragerea unor forțe militare britanice din Asia și Golful Persic pînă în anul 1970-1971 și concentrarea eforturilor militare asupra angajamentelor Angliei în cadrul pactului nord- altlantic. Cu acest prilej, ministrul britanic al apărării, Denis Healey, a dat asigurări că Anglia este ho- tărîtă „să-și asume o parte echitabilă a poverilor militare" ale N.A.T.O. în ‘duceri ale ale ciuda anunțatelor re- cheltuielilor militare

britanice, Healey a subliniat că Anglia urmează să reprezinte cea mai puternică forță navală a Europei occidentale și singura putere nucleară vest-europeană a pactului nord-atlantic, căruia îi pune la „dispoziție exclusivă” 4 submarine atomice. El a arătat totodată că Anglia își va menține capacitatea de a interveni cu trupele sale și în zone din afara Europei, ceea ce va demonstra cu prilejul manevrelor militare ale Commonwealthului, care urmează să aibă loc în Extremul Orient, în 1970.

Deputatul conservator Knox 
Cunnigham a cerut premieru
lui Harold Wilson să-1 invite 
pe președintele Franței, Char
les de Gaulle, la Londra pentru a discuta cu acesta cererea britanică de aderare la Piața comună. Răspunzînd în Camera Comunelor, Wilson a respins propunerea lui Cunnigham, declarând că nu a sosit încă momentul pentru aceasta. Premierul englez a reafirmat, în a- celași timp, hotărârea guvernului său de a depune toate eforturile pentru ca Anglia să intre în C.E.E.

In Tunisia a lost sărbăto
rită împlinirea a 11 ani de 
fa proclamarea republicii. Intr-o atmosferă sărbătorească au a- vut loc manifestații populare. Seara, președintele Habib Bourguiba a participat la o mare recepție oferită de Adunarea Națională tunisiană.

In capitala Statelor Unite 
și-au întrerupt apariția trei 
ziare, „Washington Post", „Washington Evening Star" și „Washington Daily News", în urma grevei declarate de muncitorii tipografi în sprijinul revendicărilor lor cu privire la un nou contract de muncă.

tică cu privire la realizarea 
planului de stat pe primul 
semestru al acestui an. In comunicat se arată că planul producției industriale a fost îndeplinit cu 105 la sută, înregistrîndu-se o creștere de 21 la sută în raport cu perioada corespunzătoare a anului trecut. în ciuda dificultăților create de condițiile climaterice nefavorabile, se menționează în comunicat, în agricultură au tost obținute rezultate satisfăcătoare în toate lucrările de sezon.

narea la închisoare pe viață. Von Hahn a participat efectiv, în calitate de colaborator apropiat al criminalului nazist Adolf Eichmann, la deportarea și exterminarea a zeci de mii de evrei din Grecia și Bulgaria ocupate de naziști.

&

Președintele Republicii A- 
rabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a sosit vineri în localitatea balneară Cutaisi din Gruzia, pentru odihnă și tratament.

Delegația economică guver
namentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a părăsit Pekinul plecînd spre patrie. In timpul vizitei au fost semnate acorduri cu privire la ajutorul economic, tehnic și militar pe care China îl va acorda R. D. Vietnam.

Alexei Kosîghln, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit vineri la Kremlin delegația militară siriană condusă de Mustafa Tlas, șeful statului major general al forțelor armate vizită oficială tică. siriene, care face o în Uniunea Sovie-
In cadrul 

poeți ai lumii
emisiunii „Mari , posturile de radio argentiniene au transmis poemul lui Eugen Jebeleanu „Surîsul Hiro- șimei". în interpretarea celebrei artiste argentiniene Berta Singerman. In introducere a fost prezentată opera și personalitatea cunoscutului poet român.

/

Presa albaneză publică co
municatul Direcției de Statis-

Un obiect luminos de cu
loare albastră, care se deplasa cu o mare viteză la o înălțime de aproximativ 1 500—2 000 de metri, a fost observat joi seara deasupra Liu- blianei. Forma și mărimea acestui o- biect care se deplasa fără zgomot în direcția nord-nord-vest, nu au putut fi stabilite. Agenția Taniug menționează că reprezentanții Institutului de hidrometeorologie declară că obiectul neidentificat nu are nici o legătură cu obișnuitele fenomene meteorologice, excluzînd posibilitatea că ar fi vorba de o sondă meteorologică. In momentul cînd a fost observat acest obiect cerul era înnourat.

In cadrul procesului inten
tat în R.F.G. fostului diplomat 
nazist Fritz Gebhard von 
Hahn, procurorul a cerut condam-

Vînzarea a 50 de avioane 
de tip „F—4 Phantom* către 
Israel, a fost aprobată de Comisia senatorială pentru probleme externe a S.U.A. O hotărâre asemănătoare a fost recent adoptată de Camera Reprezentanților.

Ministrul algerlan al aface
rilor externe, Abdelaziz Boutefli- ka, care se află la Paris într-o vizită oficială, a avut vineri o întrevedere cu premierul francez Maurice Couve de Murville.

Un comunicat asupra re
centelor convorbiri dintre mi
nistrul vest-german al apără
rii, Gerhard Schrdder, șl co
legul său american, Clark 
Clifford, a fost dat publicității joi do către Ministerul Apărării al Statelor Unite. Obiectul convorbirilor, se spune în comunicat, au fost problemele de interes comun privind pactul nord-atlantic.
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