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Viorel POPESCU

arată însă că problema soluționată în totalitate, condus, în unele unități de activitate, la înregis-

consi- bunul dacă atunci lu-

De curînd, țara noastră a fost vizitată de o cu
prinzătoare delegație economică din Venezuela, 
condusă de dr. RAUL NASS, adjunct al minis
trului relațiilor externe. Specialiștii venezueleni 
au avut amabilitatea să ne primească pentru o 
convorbire pe care o relatăm in cele de mai jos.

— Sînteți intr-o călătorie prin mai multe țări 
europene. Care este scopul acestui turneu ?.

Convorbire cu tov. Gheorghe ROȘU

Combinatul de îngrășăminte azotoase — Tg. Mureș. Exteriorul instalațiilor de amoniac și a instalației de era 
care a gazului metan, secții din etapa a doua de dezvoltare a combinatului

Actuala orientare dată activității U.T.C., prin Ho- tărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967, a creat noi premise, științific fundamentate, pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndurile tineretului. Noile responsabilități conferite U.T.C. în domeniul activității politico-ideolo- gice, culturale, sportive și turistice, al pregătirii tineretului pentru apărarea patriei au condus la acțiuni de larg ecou, la reluarea unor tradiții generoase din activitatea tineretului din țara noastră, la extinderea unor forme și metode de muncă educativă care se dovedesc mai pene- trabile tocmai pentru că corespund mai bine cerințelor și particularităților diferitelor categorii de tineri. Altminteri spus, s-a confirmat justețea și oportunitatea acestei orientări. Dar, așa cum se sublinia și la recenta Plenară a C.C. al U.T.C., unele organizații, făcînd cu insistență apel la mijloace și metode de muncă specific tinerești, au slăbit preocupările pentru activitatea po- litico-educativă. încercăm să descifrăm în ancheta de față o seamă de cauze ale acestei stări de fapt.

n-avea n-avea unele citadi-

tărîtoare pentru nivelul producției — îndeosebi în legumicultura, pomicultură, viticultură și creșterea animalelor. Aș vrea să precizez că folosirea unora sau a altora dintre aceste noi forme de retribuire a muncii nu presupune abolirea formelor utilizate pînă în prezent, și anume : retribuția cu zile-muncă și plata suplimentară. Acestea vor fi menținute și îmbunătățite pe viitor, în așa fel îneît, împreună cu noile măsuri elaborate, să-i cointereseze pe cooperatori să aducă un aport cît mai substanțial' la sporirea producției.".
Centrul orașului Ploiești Foto : M. Andreesou

în viața oricărui om care este însuflețit de un ideal, pasiunea constituie combustibilul cel mai prețios, elementul primordial, motor, singurul — aș zice — în stare să e- libereze un uriaș și concentrat geizer de energie creatoare ; dar nu numai să-1 elibereze, ci și să-1 pună în valoare. Prejudecata că ’ numai orașele mari, cu biblioteci, universități și institute, constituie climatul unic în care se pot dezvolta și impune valorile spirituale ale generațiilor tinere mai dăinuie în multe minți și în multe diplome trimise să-și arate meritele și priceperea în locuri necunoscute, în creierul munților sau într-o margine de județ. Mai sînt încă oameni ce se deră vitregiți de augur al Parcelor, nu chiar ratați, cînt sînt trimiși să creze în locuri fără istorie, în locuri unde nu s-a întîmplat încă vreun eveniment memorabil.Nimic, însă, mai fals decît această prejudecată groasă și evidentă, deoarece viața și opera de-o

Bulga- Unga- firește, a exe- econo-

prim-vicepreședinfe al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție

Dr. Raul Nass: într-adevăr, am sosit în Româ< nia după o vizită în Uniunea Sovietică, ria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia și ria. Ceea ce ne-a adus în Europa sînt, interesele noastre economice. Venezuela cutat, în ultima decadă, două programe mice de cinci ani. Ne aflăm spre sfîrșitul celui de-al doilea program și îl pregătim pe al treilea. Atingerea obiectivelor cuprinse în acest program ne obligă să intensificăm și să diversificăm comerțul nostru exterior. în acest cadru, Venezuela promovează o politică de dezvoltare a comerțului cu toate țările. Venezuela și România pot avea schimburi comerciale de durată. Economiile noastre sînt complementare și în continuu progres : Venezuela produce atît materii prime, cît și unele produse industriale care prezintă interes pentru țara dv., iar România produce o serie de bunuri industriale de care noi avem nevoie.

nume, ci nume care s-au contopit astfel cu opera lor monumentală edificată la O- nești și Sadu, la Tr. Măgurele, la Năvodari și Ovidiu, la Leșu Ursului și Moldova Nouă.Nu doresc să hamleti- zez lucrurile și nici printr-o metaforă fadă să împodobesc caracterul acestor oameni cu o platoșă de erou. Nu de cuvinte mari și de elogiul unei verbozități inutile am nevoie aici ca să evidențiez ideea simplă că nici un loc din lume nu poartă în el stigmatul ratării, că universul în care visul se poate împlini rotund și perfect este practic fără margini. Nu numai în cercurile reportericești, și nici numai în clădirea Ministerului Energiei E- lectrice constructorii e- nergeticieni au devenit nume și personalități, fiindcă practic viața lor trăită atît de pasionant se
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într-o recentă discuție avută cu specialiști din Comitetul de Stat al Planificării, unul din ei ne demonstra cu exemple cifrice că ultimii ani s-au remarcat în activitatea de investiții prin creșterea substanțială, de la o perioadă la alta, a numărului obiectivelor industriale care își ating principalii parametri tehnico- economici proiectați cu mult înainte de termenele prevăzute. Am notat două cifre : din totalul capacităților de producție industriale intrate în funcțiune în cursul anului 1967 și în prima lună din 1968, aproape 50 dintre ele se aflau conectate, la sfîrșitul primului trimestru din acest an, cu întregul lor potențial tehnic £i economic în angrenajul complex al economiei naționale ; 15 dintre .\estea primiseră „botezul" produc- Si abia către sfîrșitul lunii decem- v ție 1967. între capacitățile industriale la care nu a expirat terme- m.il prevăzut în grafice și la care s-au atins principalii indicatori teh- nico-economici proiectați se numără centrala hidroelectrică de pe Argeș, instalația de cracare catalitică de la Rafinăria Brazi, instalația de capro- 'lactamă II și cea de fire textile re- lon II de la uzina din Săvinești, Fabrica de plăci aglomerate din lemn de la C.I.L. Sighetul Marmației, Fabrica de confecții Vaslui, secția de

carton duplex de la C.C.H.-Brăila, fabricile de pîine de la Suceava și Craiova.Discuția de la Comitetul de Stat al Planificării ne-a pus însă sub privire și reversul medaliei: la cîteva zeci de capacități industriale, intrate în funcțiune în urmă cu 3—1 ani, sau chiar cu 5 ani, nu s-a reușit nici pînă acum să se atingă acel proces de maturizare economică, de ridicare a rezultatelor activității lor pînă la limitele prevederilor din proiecte. Mai mult chiar, conducerile acestor unități (și ministerele de resort), se văd puse astăzi în situația de a propune organelor

— In ce domenii credeți că există cele mai 
favorabile perspective de colaborare economică 
dintre România și Venezuela ?

Dr. Efrain Barbieri, director de producție la Compania venezueleană de petrol : Fără îndoială, domeniul petrolului se dovedește a fi cel mai fertil. Faptul este explicabil, dacă avem în vedere importanța acestui produs în economia Venezuelei, ca, de altfel, și a României. Mi se pare deosebit’ de semnificativ, în acest sens, că, într-un interval relativ scurt, România a fost vizitată de două ori de ministrul minelor și hidrocarburilor. Pe de altă parte, Venezuela a găzduit, în ultima vreme, numeroși specialiști români din sectorul petrolier. Rezultatele acestui schimb de vizite s-au concretizat în semnarea unui acord între cele două țări privind dezvoltarea comerțului cu produse petroliere.în momentul de față însă, căutăm noi posibilități de extindere a colaborării româno-vene- zuelene în acest domeniu. Un grup specializat al delegației noastre, alcătuit din experți ai Companiei venezuelene de petrol, a venit tocmai cu misiunea de a „prospecta" noi terenuri de sporire și diversificare a schimburilor din industria petrolului. Iată de ce consider că au fost foarte utile vizitele pe care le-am făcut la uzinele „1 Mai" din Ploiești, la Rafinăria de la Brazi, la Institutul de cercetări petroliere din

— Teoretizînd puțin, am putea spune că prin definiție, ca organizație revoluționară a tineretului nostru, Uniunea Tineretului Comunist are îndatoriri mări și complexe în formarea concepției și modului de viață comunist al tinerei generații, relevă Vasile Zainea, prim-secretar al Comitetului sectorului I din București al Uniunii Tineretului Comunist. A- ceste îndatoriri implică azi obligația de a transmite tinerilor convingeri și deprinderi de viață de mare profunzime, prin metode care captează real interesul lor și facilitează accesul marilor idei spre mințile și inimile lor, pătrunderea sensurilor și semnificațiilor evenimentelor contemporane, de pe poziții militante, revoluționare. Unii consideră că există o contradicție între necesitatea de a asigura un conținut profund muncii educative și formele de activitate mai lejere,, cu aer mai tineresc. După cum arată și experiența organizării în Capitală a unor discuții pe teme filozofice, etice, economice și sociologice, a ciclurilor de expuneri grupate în enciclopedia și dicționarul politic, cadranul politic internațional etc. această părere este complet nefondată. De altfel, cred că tocmai concepția la care m-am referit a generat în trecut practica ședințomaniei, precum și copierea mecanică a stilului muncii de partid. Dar dacă pînă nu de mult se acorda prea puțină atenție formelor de manifestare, dintr-o înțelegere greșită a ceea ce avem de făcut, unele organizații U.T.C. au început să le fetișizeze și astfel s-a ajuns ca pe alocuri acțiunile cul- tural-distractive, sportive să capete o pondere mai mare decît cea cuvenită.Replicînd, Vasile Rns, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Mureș, precizează : „E greu să stabilim care e ponderea cuvenită a acestor acțiuni. Deși nu cred că fiecare manifestare cul- tural-distractivă trebuie să urmărească neapărat un anume scop educativ, mi se pare că deseori s-ar putea face mult mai mult. Ca în următorul caz: urmărind obiective bine precizate în vederea educației patriotice și a adîncirii prieteniei

viață a generații întregi ar cuprinde nu zeci, de de oameni și-au găsit cele nume, ci zeci de mii de mai durabile și strălucite mijloace de expresie ale personalității lor tocmai în astfel de locuri aparent acoperite de colb și anonimat. Nu de puține ori tocmai astfel de locuri s-au dovedit generoase și fertile, sub straturi geologice de colb și uitare fiind descoperite marmura și bronzul monumentelor nepieritoare și de cea mai largă notorietate nu numai în epocă, dar și în durata istorică. Părtași la gloria Bicazului și Argeșului, zeci de oameni cum sînt inginerul Gheorghe Cocoș (pe Lotru), maistrul Dumitru Alboaia (la Porțile de Fier), fierarul betonist Constantin Căldare (venit la Porțile de Fier de pe șantierul combinatului de la Ișalnița) stau de ani de zile în locuri pe care el le-au înflorit și le-au adus la notorietate istorică. O listă a lor, completă,

— Organele locale nu 
au dreptul să ignoreze 
comitetele de cetățeni!
— Practici stînjenitoare 
în relațiile dintre co
mună și județ

contopește cu opera la înălțarea căreia au participat. Exclamațiile de uimire ale celor ce admiră barajele de la Bicaz și Argeș li se adresează și lor, iar ceea ce este cuceritor în gradul cel mai înalt este faptul că elogiul este peren, el va dura veacuri întregi, așa cum de veacuri durează Voro- nețul, Du răul și mănăstirea Argeșului.Ani de zile, într-un sat modest așezat sub clina dealurilor dintre Balota și Severin și anume la Bistrița, un urmaș al Popii Tanda a editat și tipărit — întoreînd el însuși și cu soția lui la roata unui teasc vechi — una din cele mai frumoase reviste de folclor din cîte-au apărut în țara noastră : „Isvorașul". Decenii la rînd acest animator înflăcărat a deshumat și a pus în valoare un inestimabil tezaur de artă populară, deși subvenții, deși hîrtie, deși, în cercuri simandicos

eficiența diferitelor cointeresare folosite cooperatiste, Biroul Uniunii Naționale aAgricole de Producție a luat, recent, noi măsuri, care le completează pe cele stabilite anterior, îi cointeresează și mai mult pe membrii cooperatori în executarea la timp și de bună calitate a unor lucrări ho-

— Oportunitatea și 
exactitatea condiționea
ză eficiența actului nor
mativ

dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, la noi, bunăoară, s-au organizat o serie de excursii la monumentul eroilor români de la Oarba de Mureș, unde au participat peste 1000 de tineri, precum și la Tg. Fetelor din Valea Gurghiului și la Poiana Narciselor, unde au avut loc o serie de manifestări cultural- artistice și sportive care s-au bucurat de mare succes. Și am impresia că acest succes s-a datorat tocmai faptului că organizatorii nu și-au propus să cheme tinerii la o excursie oarecare, ci s-au gîndit să le ofere într-un cadru pitoresc și nedidactic o lecție de istorie, sau o lecție despre folclorul nostru.Dacă totuși în unele organizații numărul acțiunilor cultural-distractive a crescut în dauna activităților politico-educative, a- ceasta, după cît se pare, se datorește în primul rînd faptului că, neajutați suficient de organele și organizațiile de partid, unii activiști ai U.T.C. fie că au interpretat greșit indicațiile judicioase cu privire la lărgirea preocupărilor organizațiilor de tineret în domeniul cultural, sportiv, turistic și reducerea numărului de ședințe, fie că au ales linia minimei rezistențe, spunînd cam așa : facem ce este mai ușor de realizat, apoi vom vedea".Exact. Dar, din păcate, se pare, mai avem de luptat nu numai cu inerția și comoditatea, ci și cu ecourile unei teze falșe, potrivit căreia tineretul e atras prin excelență spre laturile facile ale vieții, exuberanta și voioșia sa firească fiind confundate cu un mod de a fi superficial, nereceptiv la problemele majore ale științei și culturii, ale vieții. Iată ce ne-a declarat în această privință prof. univ. dr. Ursula 
Șchiopa :— Tineretul se află prin firea lucrurilor pe cele mai însemnate meridiane ale problemelor sociale prezente și viitoare. în fața lui se află cerințe dificile : integrarea în profesiune, constituirea sau consolidarea familiei cu responsabilitățile inerente, învățarea

între elementele economice de maximă însemnătate care asigură consolidarea continuă a cooperativelor a- gricole, un rol important — alături de dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale, de perfecționarea tehnologiei aplicate în sectorul vegetal și în zootehnie, de îmbunătățirea metodelor de organizare a muncii și de normare a acesteia — îl are aplicarea celor mai eficiente mijloace de cointeresare a membrilor cooperatori în executarea exemplară a lucrărilor agricole, a tuturor acțiunilor care vizează sporirea producției globale și marfă a unităților în care muncesc. Ținînd seama de această cerință, de nevoile producției diferitelor unități și de experiența acumulată de unele cooperative agricole, Biroul Permanent al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a elaborat, recent, noi recomandări care vin să le completeze pe cele în vigoare, să asigure creșterea în și mai mare măsură a cointeresării materiale a țărănimii cooperativiste.în legătură cu aceasta am avut o convorbire cu tov.
ROȘU, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale, care ne-a spus:„în procesul dezvoltării sectorului cooperatist al agriculturii noastre s-au introdus forme tot mai eficiente de cointeresare, care să lege în măsură din ce în ce mai mare cîș- tigul fiecărui cooperator de volumul muncii prestate și de calitatea ei, de contribuția efectivă adusă în procesul de producție, în activitatea ce se desfășoară pentru sporirea producției, a veniturilor bănești. Este știut, bunăoară, că de-a lungul anilor, alături de retribuția de bază, cu zile-muncă indicele sintetic al volumului muncii depuse — au apărut și s-au extins în măsură mai .mare sau mai mică plata suplimentară, retribuția directă, în natură, care prevede acordarea unui anumit procent din producția realizată, precum și alte forme care în condițiile concrete dintr-un loc sau altul și-au dovedit eficiența, au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea activității de zi cu zi a unităților respective și, implicit, a rezultatelor lor de producție.Faptele n-a fost ceea ce a și ramuri trarea unor rezultate de producție și financiare nesatisfăcătoare, mult sub nivelul posibilităților materiale ale cooperativelor respective. Ana- lizînd această problemă, precum și mijloace de în unitățile Permanent al Cooperativelor

economice de stat reactualizarea indicatorilor tehnico-economici proiectați. Cu alte cuvinte, coborîrea „ștachetei" pînă la o cotă care să se suprapună cu situația de fapt, a respectivelor unități și capacități. Cum se explică „anemierea" indicatorilor tehnico-economici aprobați inițial la aceste capacități industriale 7Problema este, fără îndoială, deosebit de acută și actuală pentru o dezbatere mai aprofundată — și primul căruia i-am adresat-o a fost ing. Radu Săveanu, directorul Direcției de in-\ vestiții din —Planificării.— Este un întreprinderi, află astăzi în ------- - ...considera indicatorii, ne-a precizat la început interlocutorul. De altfel, în ultima vreme, unele ministere ne-au făcut insistente propuneri și pentru alte capacități care nu și-au atins integral parametrii proiectați, în toate aceste cazuri, este vorba despre o dare înapoi de la criteriile de eficiență economică avute în vedere la aprobarea investițiilor pentru construirea respectivelor unități și capacități industriale. De aceea, este absolut normal și, în același timp, obligatoriu ca noi să ne convingem că ministerele de resort au analizat cu toată răspunderea documentația ce ne-o prezintă, pentru modificarea parțială sau totală a indicatorilor tehnico-economici proiectați.Deprecierea indicatorilor la unele dintre noile capacități industriale este generată, în primul rînd, de superficialitatea cu care s-au fundamentat respectivele investiții. De regulă, titularii de investiții și-au zis : „s-o prindem în plan și pe urmă mai vedem ce-o mai fi". Și ce-a ieșit s-a văzut. Negativ a acționat și tendința proiectanților de a supraapre- cia posibilitățile unor utilaje și tehnologii livrate de anumiți furnizori de peste hotare. Se fac simțite acum și consecințele neglijenței cu care s-au pregătit condițiile de preluare și funcționare a unora dintre a- ceste noi capacități de producție.Să examinăm mai în profunzime acest proces. în toate cazurile, comună este lipsa de răspundere care a existat în asigurarea unei înalte calități a documentației tehnico-economice pe baza căreia trebuia să se fundamenteze investiția. Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași, de exemplu, a fost introdus în planul de investiții al Ministerului Industriei Chimice fără să se știe exact din capul locului care vor fi performanțele lui. La proiectarea și realizarea instalații-
loan ERHAN
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La Combinatul de 

îngrășăminte azotoase 

Tg. Mureș

AU ÎNCEPUT 
SĂ PRODUCĂ
FABRICILE DIN 
ETAPA A II-A

I După doi ani de la punerea în 
funcțiune a primelor capacități, la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
din Tg. Mureș au început să producă 
unitățile prevăzute în etapa a doua 
de dezvoltare : fabricile de amoniac 
și acid azotic și instalațiile de lărgire 
a producției de azotat de amoniu. 
Noile capacități, bazate pe o tehnolo
gie modernă, asigură triplarea pro
ducției de azotat de amoniu a com
binatului — de la 150 000 tone la 
450 000 tone pe an. întreaga producție 
de îngrășăminte a fabricii de azotat 
de amoniu este neaglomerabilă, avînd 
caracteristici similare produselor de 
pe piața mondială. ILucrările de dezvoltare a combina
tului au cerut mari eforturi din 
partea constructorilor și montorilor. 
Inițiativa, gîndirea creatoare a ca- 

■ drelor de pe șantier s-au făcut din 
plin simțite. La construirea turnuri- 

, lor de granulare, de exemplu, s-a 
' adoptat o soluție originală care a re

dus la jumătate durata prevăzută 
inițial. Muncitorii din formațiile de 
lucru conduse de Nicolae Cherecheș, 
Ion Cazan, Szekely Alexandru și de 
alți constructori și montori destoinici 
au făcut dovada unei experiențe și 
pregătiri profesionale bogate.

Discutăm cu inginerul șef de pro
ducție din combinat, Ambrozius Helmut. „Fabricile din etapa a doua, 
care au fost puse în funcțiune zilele 
acestea — ne-a spus el — se deosebesc 
substanțial de cele din prima etapă. 
Ele au un randament sporit și sînt 
concentrate pe o suprafață mai mică. 
In timp ce unitățile din cadrul pri
mei etape se întind pe circa 24 de 
hectare, cele din etapa a doua ocupă 
numai 7 hectare. în prima etavă s-au 
folosit 12 000 tone utilaje și instala
ții, pe cînd în etapa a doua numai 
5 000 tone". , ,La acestea, directorul general al 
combinatului, ing. Dorel Popa, a 
adăugat:

— Trebuie menționat că terminarea 
lucrărilor si punerea în funcțiune a 
noilor capacități au fost privite ca o 
sarcină de mare răspundere atît de 
constructori și montori. cît și de chi- 
miștii combinatului nostru. Printr-o 
conlucrare fructuoasă și prin intensi
ficarea eforturilor, ei au reușit să 
reducă consecințele întîrzierilor mari 
în livrarea unei părți însemnate a 
utilajelor din tară și să asigure con
diții favorabile de funcționare a in
stalațiilor. ................

Experiența dobîndită de chimiștxi 
combinatului din Tg. Mureș la unită-' 
file din prima etapă, unde indicatorii 
proiectați au fost atinși și depășiți cu mult înainte de prevederi, este acum 
din plin fructificată la noile fabrici.

V;
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populare și comiteteleConsiliile populare și comitetele lor executive, ca organe locale ale puterii și administrației de stat. își desfășoară activitatea avînd o strîn- să legătură cu masele largi de oameni ăi muncii. Actele lor privesc direct interesele materiale și de ordin cetățenesc ale locuitorilor. în același timp, aceste acte trebuie să reflecte, în lumina documentelor de partid, grija deosebită pe care consiliile populare si comitetele lor executive trebuie s-o aibă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor în toate domeniile de activitate, pentru o tot mai judicioasă folosire și gospodărire a fondurilor materiale si bănești de care dispun. Ca atare, o importantă deosebită pentru îmbunătățirea muncii în toate sectoarele de activitate au actele pe care le emit consiliile populare si comitetele lor executive, dacă ele reusesc să cuprindă cele mai corespunzătoare măsuri pentru realizarea sarcinilor.. Din acest punct de vedere, este pozitiv faptul că. în aproape toate județele. Ia elaborarea proiectelor de hotărîri si decizii sînt antrenate colective largi, formate din deputati, juriști, economiști, ingineri și alți specialiști.Cu toate rezultatele pozitive obținute, în activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare se constată încă unele deficiențe cu privire la actele pe care le emit. Astfel, din controlul efectuat de Comitetul pentru problemele administrației locale în mai multe județe, municipii, orașe si comune, precum și din analiza materialelor publicate în buletinele oficiale ale consiliilor populare județene a rezultat că se mai adoptă, hotărîri si se emit decizii conținînd dispoziții generale sau confuze, din care cauză aplicarea lor nu determină îmbunătățirea activității în sectoare1? j'pqr'nn+î .Așa de exemplu; în ' hotărîrea' Consiliului popular"' al județului Sălaj privind buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, se prevede: „Comitetele executive vor lua măsuri pentru menținerea stării de curățenie a imobilelor de utilitate publică, a locuințelor particulare si a centrelor gospodărești ale C.A.P. Pe traseele principale si la punctele istorice din județ se vor amenaja locuri de recreere". De a- semenea. Consiliul popular al orașului Zalău, prin hotărîrea adoptată cu privire la înfrumusețarea orașului, „obligă comitetul execut’v si comisia permanentă de gospodărie comunală de a găsi cele mai eficiente mijloace de urmărire a modului de desfășurare a întrecerii patriotice în toate circumscripțiile electorale, organul administrativ îngriiindu-se de asigurarea materială a celor mai importante acțiuni". Consiliul popular’ al comunei Putna. județul Suceava, a adoptat o hotărîre în core sînt. cuprinse sarcini reproduse întocmai după.., hotărîrea din octombrie 1987 a fostului sfat popular comunal. Este de la sine înțeles că asemenea prevederi vaei, cu caracter general, nu sînt în măsură să mobilizeze organele si aparatul d’n subordine, nu contribuie la realizarea sarcinilor care stau în fața, consiliilor ppnulare respective.Și din analiza deciziilor comitetelor executive ale consiliilor populare a reieșit că unele din acestea conțin prevederi generale ori măsuri redactate confuz. Uneori, comitetele executive ale consiliilor populare își trasează lor înseși sarcini, iar în alte cazuri se încredințează unor unități subordonate probleme a căror rezolvare este de competenta comitetului executiv. Astfel. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Botoșani a emis o decizie referitoare la rentabilizarea activității de gospodărie comunală prevăzînd că „direcția gospodăriei comunale și locative va lua măsuri imediate pentru îmbunătățirea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, care să fie aplicate nemijlocit în procesul de producție, asigurîndu-se astfel creșterea calitativă, concretizată în obținerea unei , eficiente economice sporite". In loc să concretizeze în ce va consta îmbunătățirea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, ce măsuri sînt necesare a se lua în acest sens de către direcția județeană, comitetul executiv a emis o decizie care nu asigură realizarea scopului urmărit.Exemple de astfel de decizii sînt multe și. din păcate, se pot găsi la comitetele executive ale consiliilor populare de toate categoriile și a- proape din toate județele. Asemenea situații se datoresc necunoașterii în suficientă măsură a problemelor din sectoarele supuse analizei, insuficientei preocupări de a stabili cele mai eficiente măsuri care să ducă la îndeplinirea sarcinilor si înlăturarea unor stări de lucrări necorespunzătoare. Emiterea unor astfel de decizii favorizează formalismul, superficialitatea și nu dă posibilitatea urmăririi realizării sarcinilor și tragerii la răspundere, în caz de nereali- zare. a celor chemați să le îndeplinească.La fel de ineficiente sînt și deciziile din al căror conținut nu se desprinde clar ce scop se urmărește, cine și cînd trebuie să înfăptuiască o anume sarcină. Iată, de exemplu. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ialomița, printre alte măsuri insuficient de clare, prevede că „Direcția tehnică, în vederea livrării materialului pietros (pentru drumuri) va stabili împreună cu furnizorii grafice de livrare decadală. în asa fel încît materialul pietros să nu fie livrat în I cantități mai mari în perioadele în

Dr. Dumitru HOLT 
secretar general în Comitetul pentru 

problemele administrației locale

care se desfășoară campaniile agricole". Desigur, în campaniile agricole toate forțele trebuie concentrate în acest scop, orice întîrziere putînd . aduce pagube în realizarea recoltei. Dar în măsura în care ele se eliberează, trebuie folosite pentru îndeplinirea altor lucrări importante. Or, o asemenea formulare, cum este cea menționată mai sus, nu este nicidecum de natură să aducă o contribuție în această direcție și cu atît mai puțin în îngrijirea drumurilor, sector care trebuie să se bucure de o atenție deosebită. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Dîmbovița a elaborat „îndrumarul privind unele probleme pe care trebuie să le conțină documentațiile de expropriere și scoaterea din circuitul agricol, precum si modalitatea de plată a acestor terenuri". Oricine va citi acest „îndrumar" își va da lesne seama — ceea ce comitetul executiv. din păcate, nu a sesizat — că o asemenea redactare greoaie, confuză si eronată, cum este cea care i-a fost dată, nu va contribui niciodată la îmbunătățirea muncii organelor subordonate si a aparatului acestora. DimpotrivăPentru înlăturarea lipsurilor ce se manifestă în acest domeniu, comitetul nostru a analizat și dezbătut aspectele amintite si multe altele în- tr-o ședință recentă cu toti secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Ce ar fi de reținut ? Pentru ca actele elaborate de comitetele executive ale consiliilor populare să se bazeze cu adevărat pe cunoașterea realității, să ducă la îndreptarea unor neajunsuri, ca si la prevenirea altora, să reglementeze situații ce se cer reglementate. într-un cuvînt, să stabilească cele mai eficiente măsuri într-un domeniu sau altul, problema respectivă trebuie în prealabil studiată si analizată cu toată seriozitatea. Organizarea, în acest scop, a unor controale temeinice, la care să participe și unii membri ai comitetului executiv, constituie un mijloc de a asigura corecta informare a comitetului executiv și luarea unor măsuri în deplină cunoștință de cauză. Este însă necesar să subliniem că, oricît de fi aceste analize si concluziile, ele nu un prim pas — este rîtor — pentru îmbunătățirea activității în sectorul în cauză. Este deosebit de important ca hotărîrile si deciziile ce se iau în urma lor să se concretizeze în măsuri cît mai eficiente. întrucît este limpede că hotărîrile și deciziile nu sînt un scop în sine, emiterea lor este justificată numai în măsura în care ele constituie un instrument real în îndeplinirea sarcinilor economice și social- culturale ale organelor respective.

temeinice ar oricît de iuste constituie decît adevărat, hotă-

în lumina acestor obiective, un rol deosebit de important revine secretarilor comitetelor executive ale consiliilor populare, care trebuie să-și aducă din plin contribuția la îmbunătățirea continuă a activității orcanelor locale ale puterii și administrației de stat. în primul rînd, ei au datoria să cunoască temeinic toate actele normative care reglementează activitatea consiliilor populare și rezolvarea problemelor ce intră în competența acestora. îndeplinirea a- cestor sarcini este înlesnită de încadrarea posturilor respective cu juriști, rolul lor fiind dintre cele mai complexe.' în documentele de partid se subliniază sarcina ce revine tuturor organelor de stat de a sprijini concret activitatea organelor și unităților în trebuie crătorii tate cu paratul
subordine. Pe această linie, să fie mobilizați toti lu- din instituțiile de speciali- dublă subordonare, din a- propriu — direcțiile pentru administrația locală ciile juridice etc. — sările lor oe teren, și să controleze cu respectarea prevederilor legale, să dea un sprijin concret organelor și unităților subordonate, îndeosebi la comune, unde după reorganizarea administrativă a teritoriului au fost promovate în funcția de președinți și secretari cadre competente, dar dintre care unele nu au încă suficientă experiență în această activitate. La elaborarea botărîrilor consiliilor populare și a deciziilor comitetelor atrași cadrul aparatului propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare, din organele locale de specialitate, din întreprinderi și alte unități subordonate, cadre care participă . direct la traducerea în viață a măsurilor stabilite. în mod practic, a-’ ceste colective trebuie să lucreze sub conducerea directă a vicepreședintelui sau secretarului care răspunde de problema respectivă. De asemenea, este necesar ca. înainte de a fi supuse dezbaterii și adoptării proiectele de acte respective, să fie consultați și unii derutați, comisii permanente. comitete de cetățeni. Cum s-a mai arătat, prevederile hotărîrilor și deciziilor trebuie să cuprindă sarcini concrete, termene si răspunderi precise. să fie clare atît pentru cei care au sarcina să le ducă la îndeplinire cît și pentru cei care vor urmări, îndruma si controla realizarea lor. Totodată, pentru a se. preveni încălcarea dispozițiilor legale în vigoare. ele trebuie să poarte avizul oficiului juridic, girul ce confirmă nesnectarea întocmai a legii și a tehnicii legislative.în fine, luarea măsurilor organizatorice pentru aplicarea în viată a hotărîrilor si deciziilor, urmărirea si controlul sistematic si în mod organizat al îndeplinirii lor, informarea periodică a organului care le-a emis asupra stadiului de realizare a măsurilor stabilite sînt si trebuie să constituie sarcini permanente, de o deosebită importantă. în activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare.

de stat, ofi- care. în deplasă urmărească toată exigența

lor executive trebuie să fie cei mai buni specialiști din

Organisme publice viabile, comitetele de cetățeni iau parte activă la acțiunile întreprinse de consiliile populare. Ele aduc la cunoștința comitetelor executive numeroase probleme de viață ale oamenilor, realități concrete din circumscripțiile electorale în care activează.Rezultatele dobîndite pi- nă acum de majoritatea celor 127 000 de comitete de cetățeni arată cu prisosință că acestea s-au dovedit a fi un important mijloc de punere în valoare a imensei energii și capacități creatoare a oamenilor muncii, de creștere a preocupărilor lor pentru efectuarea unor lucrări de larg interes cetățenesc. Fără îndoială, s-au obținut o serie de rezultate, dar ele pot să fie amplificate, dacă legătura dintre organele locale ...........................................stat țeni fața tier.Indicațiile date de ducerea partidului cu privire la metodele și stilul de muncă al noilor organe de stat locale insistă, în mod deosebit, asupra legăturilor acestora cu masele populare. Cu cît' aceste legături vor fi mai strînse, cu atît cetățenii își vor exercita mai intens drepturile, cu atît se va manifesta mai deplin potențialul creator al poporului, forța și eficiența democrației noastre‘socialiste. De aceea eforturile lucrătorilor din instituțiile de stat trebuie să fie îndreptate, în primul rînd, spre continua perfecționare a formelor și mijloacelor de antrenare a ' cetățenilor în problemelor de larg. Din cîte constata însă, privință încet.— Din punctul nostru de vedere, ne relata Constantin Drăgulescu, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția nr. 28- Tîrgoviște, în unele laturi ale stilului de muncă al consiliului popular municipal nu se simt încă îmbunătățirile așteptate. Mă refer la soarta sesizărilor și a sugestiilor pe care le fac cetățenii. Lunar, ținem o ședință în care se fac tot felul de propuneri. Noi le consemnăm într-un proces verbal, pe care apoi îl trimitem consiliului municipal pentru. examinare. ‘ Dar, vorba aceea, noi spunem, '

noi auzim. De cinci luni, de cînd a luat ființă municipiul, nu am primit nici măcar un răspuns la procese verbale, fie negativ.S-ar putea crede, ezitarea cu care se dă cetățenilor un răspuns, că a- ceste propuneri vizează cine știe ce lucrări gigantice, irealizabile cu mijloace locale. Aflăm însă că unele dintre ele se referă la anu-

acesteel șidupă
contribui la conservarea unor valori pe care istoria le-a presărat, la tot pasul, pe țeritoriul municipiului. Neprimind răspuns la procesele verbale ale comitetului de cetățeni, propunerile au fost înglobate de vreo trei ori și în darea de seamă sintetică a comisiei organizatorice. La una din ședințele acestei comisii a participat și un vicepreședinte al comitetului

cate de comitetele de cetățeni din întregul oraș, este și de datoria unui conducător al treburilor obștești să participe la discuție. A- - ceasta în primul rînd din necesitatea de a se infor- ma. Așa se explică de ce nu s-a ales mai nimic din propunerile, atît de bine intenționate, ale comitetului de cetățeni.— într-adevăr, recunoștea și tovarășul Florin Ră-

ale administrației de și comitetele de cetă- ar fi mai directă, la locului. în sat sau car-con-

rezolvarea interes mai am putut în această s-a acționat prea

să ignoreze 
comitetele

\ ‘

de cetățenii
mite amenajări privind punerea în valoare a unor o- biective valoroase, din trecutul istoric, atît de bogat al orașului. Mai precis, cetățenii s-au arătat dispuși să curețe o porțiune din șanțul cetății, dar nu îndrăznesc să înceapă săpăturile fără îndrumarea unui specialist, de teamă să nu strice ceva ; o troiță, aflată la răscrucea străzii Tudor Vladimirescu cu Calea Cîmpulungului, veche de pe vremea lui Tudor, al cărui chip este pictat pe lemnul ei, are și ea nea; părată nevoie de unele a- menajări. După cum se vede, stăruința cetățenilor ' își are izvorul în apărarea unor.interese.de ordin mai general; în dorința de a

executiv consiliuluipopular municipal, ing. Au- reliu Dinu. Dînsul și-a notat, cu conștiinciozitate, cele auzite și a dat chiar unele indicații secțiilor de resort. I-a scăpat însă din vedere un amănunt: că îndeplinirea lor trebuie urmărită.— în general, ne informează tovarășul Ion Dumitrescu, șeful acestei comisii, ședințele noastre nu se bucură de interesul cuvenit. Primarul municipiului nu și-a găsit, pînă acum, răgazul necesar pentru a participa la vreuna din ele. Eu cred că dacă 30 de oameni, nesalariați, se adună pentru a discuta probleme 1 de’ larg irit eres; ridi-

dulescu, secretarul comitetului executiv al consiliului popular al municipiului, în ultima vreme relațiile noastre cu activul obștesc s-au cam „răcit". După părerea mea, aceasta se da- torește faptului că nu s-a găsit încă o formulă potrivită de muncă cu masele de cetățeni. Serviciul administrației de stat are în sarcina sa acest sector, dar... printre altele. Astfel că primirea și, mai ales, urmărirea pînă la capăt a propunerilor venite prin comitetele de cetățeni nu se prea asigură. Zilele trecute, în cadrul unei' sesiuni a comitetului executiv, anali- zîndu-se felul cum au fost rezolvate propune de cetățeni cu di:

zii, s-a văzut că cele mai multe nu au avut nici un fel de urmări. Este limpede că trebuie părăsite asemenea metode de legătură cu cetățenii — prin procese verbale sau alte hîr- tii — în favoarea participării efective a membrilor comitetului executiv la consfătuirile organizate în cartiere, pentru a afla din sursă directă propunerile cetățenilor. Totodată, se pune problema instituirii unui sistem eficace de urmărire, pînă la capăt, a îndeplinirii tuturor propunerilor judicioase, realizabile.Despre necesitatea perfecționării stilului de muncă cu masele de cetățeni ne-a vorbit și tovarășul Ion Căl- cioiu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului județean provizoriu Dîmbovița. „Nu încape îndoială că este necesar să găsim o modalitate adecvată de a ține legături mai strînse și mai directe cu comitetele de cetățeni, încît acestea să-și aducă întreaga contribuție la rezolvarea problemelor obștești. Pe lîngă participarea la consfătuirile organizate în circumscripții, pe care eu le socotesc utile și în viitor, cred că deplasările frecvente ale unor colective în circumscripții cu menirea de a studia la fata locului problemele, ar da rezultate bune. Paralel cu îmbunătățirea muncii noastre merită atenție — din partea organelor locale — și activizarea chiar a comitetelor înseși. Sînt unele, mai ales la sate, a căror existență nu se face simțită. Mandatul de reprezentant al intereselor obștești în fata autorităților locale trebuie încredințat numai unor oameni care se bucură de prestigiu și au posibilitatea efectivă de a se pune în slujba colectivității".Ne-am fi așteptat ca. Ir nivelul sectoarelor munici piului București, rolul co mitetelor de cetățeni — unele din verigile în care se materializează dreptul cetățenilor de a acționa în viața publică — să fie înțeles mai bine. Dar, așa cum a reieșit din discuțiile cu diferiți factori de răspundere, relațiile cu aceste comitete se realizează mai mult pe calea schimbului de hîrtii. „Noi primim sugestiile comitetelor de cetățeni — ne relata tovarășul Ionel Rădulescu, instructor în comisia organizatorică a sectorului 6 — le înregistrăm și le prezen-, tăm apoi comitetului executiv. Doar un număr redus dintre ele rămîn să se înfăptuiască cu forțele sectorului. Cele mai multe merg la diferitele direcții ale municipiului, de unde așteptăm răspunsul pe care, la rîndul nostru, îl comunicăm autorului propunerii". Cum au devenit consiliile populare ale sectoarelor un fel- de „registratură" a propunerilor ce vin de la cetățeni ? Ne explică tovarășul Nicolae Prodea, prim-vice- președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular din sectorul 6 :— Activul obștesc al sectorului numără circa 6 000 de cetățeni. Cum este și firesc, aceștia se întrec în a veni cu propuneri de înfrumusețare și bună gospodărire a cartierului în care locuiesc. $i nu numai cu vorba. Ei sînt primii care pun mîna pe unelte atunci cînd este nevoie. Pînă la reorganizare, noi dispuneam de mijloacele pentru traducerea în fapt a multora din aceste propuneri, care se refereau la balastări de străzi, prelungirea rețelei de apă sau electricitate etc. In prezent, gospodăria comunală, cu toate problemele ei mari sau mărunte, a trecut la direcția de resort a municipiului. Tot așa problemele de comerț, sănătate și altele. Singurele lucrări care au rămas în competența noastră sînt amenajările de spații verzi, locuri de joacă pentru copii și altele asemănătoare. Membrii comitetelor de cetățeni, care vin zilnic la noi, erau obișnuiți cu o rezolvare sau măcar cu un răspuns prompt la problema care-i preocupă. Acum am început să-i a- mînăm. Si, trebuie să‘mărturisesc, aceste tărăgănări au drept efect scăderea entuziasmului în rîndul activului nostru obștesc.După cum rezultă din observațiile și constatările de mai sus, în perioada care a trecut de la încheierea acțiunii de reorganizare ad- ministrativ-teritorială nu s-au făcut peste tot eforturile necesare pentru realizarea unei cît mai strînse legături între consiliile populare și masele de cetățeni. Formalismul, tară ce a grevat asupra activității lor în trecut, nu a fost pe deplin înlăturat.Partidul și guvernul a- cordă o importantă deosebită promovării tuturor formelor de participare a maselor la realizarea o- biectivelor de interes general, la conducerea treburilor de stat și obștești. In lumina aces< tor indicații, considerăm că Comitetul pentru problemele administrației locale este încă dator consiliilor populare cu îndrumări mai precise în această privință, cu sugestii care să le ajute în întemeierea unor relații vii și eficace cu cetățenii, în valorificarea înțelepciunii și hărni-r ciei sutelor de mii de membri ai comitetelor de cetățeni.

Vedere din orașul Brâila
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► Timpul ce s-a scurs de la încheie-► rea acțiunii de reorganizare admi- 
k nistrativ-teritorială a tării este, desi- 
‘ gur, destul de scurt pentru a permite , să ne facem o imagine completă asu-► pra rezultatelor obținute de consiliile
► populare în această perioadă si asu-* pra eficacității noilor metode intro-
* duse în stilul lor de lucru. Consider* însă că activitatea de pînă acum a 
, consiliilor populare permite să se facă
► unele observații pe care le apreciem 
»’ ca demne de luat în seamă. Vreau
* să spun, de la bun început, că cele* . ce urmează sînt păreri personale 
, desprinse din munca mea de lucră-
► tor în cadrul corpului de inspectori
► al Consiliului popular județean pro-
* vizoriu Argeș.
’ Măsurile inițiate de partid pentru 
, îmbunătățirea activității administra-
► ției de stat își dovedesc pe zi ce
► trece justețea. Dispariția verigilor 
k Intermediare, a relațiilor de tutelare 
, măruntă din ierarhia subordonării► au deschis calea apropierii unităților 
, teritoriale de bază fată de centru,
► creșterii operativității în soluționarea
► diverselor probleme locale, ducînd la 
k ridicarea continuă a eficienței mun- , cii.
► Din investigațiile făcute cu ocazia
► verificării și controlului activității k mai multor consilii populare, printre ‘ care: Stîlpeni, Micești, Hîrtiești, Po- , iana Lacului, Mihăești și altele din
► județul nostru, am constatat că noile
► consilii populare comunale, spriji-
► nite de consiliul popular județean și 
k de comitetele județean și comunale* de partid, și-au îndreptat atenția 
, spre rezolvarea problemelor majore► ale vieții satului socialist. Ele dau
► o importantă deosebită lucrărilor gos-
* podărești ce se execută din contră 
, buția voluntară bănească și în mun-► că, obiectivelor întrecerii patriotice 
' pentru buna gospodărire și înfrumu- 
, sețare, electrificării rurale, bunei a-
► provizionări* etc. Asupra 
, urmare a
► populare și
k ve nu voi insista prea mult. Consi-
► der însă necesar să arăt că, pe lingă► și concomitent cu obținerea rezulta- 
, telor bune înregistrate pînă acum.

în activitatea noilor organe de stat 
se manifestă și unele neajunsuri, 
care pot genera greutăți în rezolva
rea problemelor mari și de perspec
tivă ce stau în fața consiliilor popu
lare. Mă refer, în primul rînd, la 
tendința de statornicire, în cadrul 
relațiilor comună-județ, a unor me
tode care consider că ar putea avea 
urmări nedorite în viitor.

Referindu-mă la competența mate
rială a consiliilor populare comunale, 
de exemplu, nu văd oportună măsura

pe drumurile ce cad în seama con
siliilor populare (am zis „trebuie", 
întrucît, de multe ori, sînt folosiți 
de județ pe diverse șantiere, în afara 
comunei respective) și ne întrebăm 
apoi de ce drumurile comunale, prin 
unele locuri, au devenit impractica
bile. Din aceeași cauză scapă de sub 
control activitatea acestora. Ideea pe 
care o susțin este, deci, aceea ca 
fondurile pentru plata acestor sala
riați să fie transferate de la județ la 
comune, ceea ce va da posibilitate

populare la întocmirea planului 
de aprovizionare, a ' salariaților 
de la secțiunile de planificare ale 
fostelor raioane, care n-au analizat 
just nevoile concrete pentru fiecare 
comună în parte, fixînd eșalonarea 
pe trimestre numai de dragul de a se 
potrivi frumos în scripte.

Este bine cunoscut faptul că, în 
actuala formă administrativ-teritori- 
ală, s-a preconizat ca în desfășurarea 
activității economice și financiare consiliile populare să aibă o mai

Practici stînjenitoare 
In relațiile dintre
COMUNĂ Șl JUDEȚ

și deserviri a populației 
rezultatelor obținute ca 
preocupării consiliilor 

comitetelor lor execuți-

ca'unii salariați ce lucrează în com
partimentele din sarcina consiliului 
popular comunal să fie încadrați și plătiți de județ, cum sînt: cantoni
erii, directorii căminelor culturale, 
bibliotecarii, tehnicienii veterinari și 
alții. Pentru directorii căminelor cul
turale și bibliotecari, de pildă, con
siliile populare comunale întocmesc 
statele de plată, pe care le trimit 
comitetului pentru cultură și artă de 
la județ, salariile revenind prin poș
tă. Oare n-ar putea fi plătiți aceștia 
foarte bine direct de la comună ? 
La fel. activitatea cantonieri
lor e dirijată de către direcția teh
nică a consiliului popular județean, 
cu toate că aceștia trebuie să lucreze

consiliilor populare comunale să e- 
xercite si controlul asupra activită
ții lor. Firește, aceasta presupune și o răspundere sporită din partea consiliilor populare comunale, care sînt 
datoare să asigure salarizarea cadre
lor respective conform normelor 
stabilite și cu cea mai mare punctua
litate.

în momentul de față se simte lipsa 
unor materiale-cheie, necesare con
strucțiilor din contribuția voluntară, 
unele consilii populare fiind planifi
cate să le ridice în trimestrul IV a.c., 
cînd practic nu se mai pot folosi la 
construcțiile stabilite. La această 
stare de lucruri a contribuit 
lipsa de orientare a unor consilii

largă șl multilaterală competență. A- 
ceasta tocmai în scopul de a descătu
șa inițiativele locale în vederea ridi
cării economice și edilitar-gospodă- 
rești prin valorificarea deplină si la 
un nivel superior a tuturor resurse
lor și posibilităților locale, bineînțeles 
cu respectarea normelor legislației 
în vigoare. In unele compartimente 
însă aceste inițiative și posibilități 
sînt oarecum strangulate, datorită 
unor relații de tutelare din partea 
județului.

Legat tot de problema financiară, 
mai arăt că în unele comune se înca
sează ‘taxe forfetare de la piețe și 
oboare, sumele revenind în între
gime direcției județene. Ca atare,

atunci cînd se simte nevoia organi
zării în mai bune condiții a aces
tor piețe și oboare, consiliile popu
lare comunale sînt nevoite să solicite 
fonduri de la județ și cum, de obicei, 
fondurile nu se dau decît după di
verse avizări și aprobări, lucrări de 
care se simte absolută nevoie tre
nează vreme îndelungată. Consider 
că ar fi bine să se analizeze proble
mele ridicate, ținîndu-se seama atît 
de interesele județelor, cît și de ce
rințele gospodăririi proprii a fiecărei 
comune, cu atît mai mult cu cît există și unele reglementări în acest sens.

Am avut, de asemenea, ocazia să 
cunosc la fața locului unele greutăți 
ce se întîmpină în executarea cons
trucțiilor obștești din comune, dato
rită lipsei asistenței tehnice, fapt ce 
atrage după sine întîrzierea dării lor 
în folosință și ivirea unor defecțiuni 
ulterior greu de remediat. Pa
ralel cu îmbunătățirea asisten
ței de care aminteam, cred că n-ar fi 
rău dacă la amplasarea construcțiilor, 
întocmirea documentațiilor tehnice 
pentru deviz, cît și la eliberarea au- ' 
torizațiilor ar exista o filieră mai 
scurtă și mai accesibilă, deoarece se 
scurge prea mult timp pînă la per
fectarea acestor acte. Un circuit 
greoi se semnalează și la eliberarea 
autorizațiilor pentru 
particulare. Documentația 
necesară 
tocmește 
popular, 
direcției ___ _______ ___ _
băm : de ce mai e necesar acest a- 
viz, cînd situația e cel mai bine cu
noscută de. organele locale și nici
decum de cele de la județ, care avi
zează favorabil în toate cazurile, iar 
în fapt autorizația o eliberează tot 
comitetul executiv al consiliului 
popular comunal ?

Iată cîteva observații desprinse din 
activitatea mea practică, pe care le 
supun analizei forurilor competente 
în vederea înlăturării unor dificul
tăți constatate în relațiile comună- 
județ.

Gh. UNGUREANU
‘ inspector principal 

la Consiliul popular județean 
provizoriu Argeș

construcțiile 
tehnică 

eliberării autorizației se în
de secretarul consiliului 

care o trimite spre avizare 
tehnice județene. Ne între-

Rodica ȘERBAN

unor.interese.de
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o metodă de mare

(Foto : S. Cristian)
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RIGAREA DIN NOU
DESPRE

productivitate
in legumicultură

Un cititor, din Cluj, Va- sile Sasu, ne semnala într-o scrisoare recentă că, „de un timp lipsa de ceapă se repetă în fiecare an". Iar în concluzie spunea: „hai cu știința și tehnica să rezolvăm și această problemă, să avem și ceapă".într-adevăr, lucrurile așa se prezintă. Cauzele ? Sînt două: 1) nu se cultivă o suprafață suficientă și 2) nivelul recoltei la hectar este foarte scăzut Nu se poate ieși din acest impas ? Suprafețele ar putea fi extinse, dar cît ? Prin urmare, trebuie acționat în primul rînd și cu măsuri radicale în direcția creșterii nivelului producției medii la hec- 'ar. Și ca să fim pe linia .elor spuse de autorul scrisorii din Cluj, am căutat un ,'ăspuns la întrebarea: ce face știința și tehnica pentru obținerea unei producții mai mari de ceapă, de legume în general ? Cu acest gînd am făcut o vizită la stațiunea experimentală legumicolă Buzău, situată într-un bazin legumicol cu o bogată experiență în cultura cepei. Din cele ce am văzut și am aflat acolo rezultă că știința și tehnica este de pe acum capabilă să furnizeze soluții pentru ca producția medie de ceapă la hectar să crească de cîteva ori.„Sîntem în măsură să punem la îndemîna unităților agricole o metodă foarte eficientă pentru cultivarea cepei ca și altor legume" — r>e declară tov. Emil Sociu, directorul stațiunii. Spre , convingere, ne invită să vizităm cîmpurile stațiunii.într-o parte, loturi experimentale, în alta, culturi de seminceri de legume, iar mai departe suprafețe mari 
cu ceapă, care, în rînduri perfect drepte, cu plante repartizate uniform pe rînd, arată minunat. încercăm cîteva plante. Toate aveau bulbii mari. „Vedeți cum arată acum cultura la început de iulie ? La recoltare, patru cepe vor avea un kilogram. De pe această suprafață vom obține o producție de 7 vagoane ceapă de apă la hectar".Desigur, cititorii vor fi curioși să afle metoda după care, la stațiunea experimentală Buzău, ceapa dă asemenea recoltă. Este vorba de un sistem nou, introdus în acest an și care, generalizat, am putea spune, va face cu putință ca în legumicultura noastră să se lucreze mult mai productiv, să crească nebănuit de mult eficiența acestei ramuri a agriculturii. Metoda se numește „irigarea legumelor pe straturi lungi". în ce constă ea ? Directorul stațiunii ne explică :„Terenul a fost nivelat cu ajutorul modelatoarelor — unele produse, începînd cu acest an, de industria noastră. După aceea, s-a săpat canalul principal de aduc- țiune a apei. Cu ajutorul tractorului legumicol s-au deschis rigole care pot avea o lungime de 300—-400 metri la distanța de un metru una de alta. Pe stratul dintre cele două rigole s-a semănat mecanizat, ceapa. Apa din canalul principal pătrunde în rigole prin niște țevi din material plastic, care trec prin pămînt. Vedeți, apa înaintează încet, cît permite țeava, și înaintează pe rigole, 50—80 cm în timp de un minut, însă la o adîncime de 50 cm. Ea 
se ridică în straturi ca prin- tr-un fitil. Pămîntul la suprafață pare uscat, însă dacă dai cu unghia scoarța la o parte ajungi cu ușurință la stratul umed".“Irigarea ’ făcîndu-se prin rigole lungi, lucrările de întreținere a legumelor se pot face mecanizat. Crește considerabil productivitatea muncii.în această ramură a agriculturii, care „înghite" cele mai multe brațe de muncă. Am urmărit cum se executa lucrările pe o tarla cu ceapă. Cîteva zile nu se face udarea, timp în care . rigolele se zvîntă. Apoi, în

cepe prășitul mecanic. Roțile tractorului intră pe rigole, iar cultivatorul prășește printre rîndurile de ceapă. Nu numai că pneurile nu distrug rigolele, dar le mențin forma îndesind, într-o oarecare măsură, pămîntul.Tov. Sociu ne face și unele precizări privind cheltuielile de producție: „Costul lucrărilor la hectarul de ceapă se ridică la 5 000—6 000 lei. Chiar dacă ar ajunge la 10 000 lei, la o producție medie la hectar de numai 30 000 kg, înseamnă că prețul de cost pe kilogram este de 30 bani. Dar, așa cum am arătat, producția noastră va ajunge la 70 000 kg Ia hectar. E lesne de înțeles ce influență ar avea asupra pieței dacă toate unitățile cultivatoare de ceapă ar aplica această metodă și ar obține rezultate asemănătoare".La stațiunea experimentală de la Buzău noul sistem de irigație pe straturi lungi a fost introdus și la alte culturi legumicole cum sînt fasolea, ardeiul, unde straturile și rigolele de irigat ating o lungime de 350 m. Este o metodă.care, potrivit spuselor specialiștilor va . schimba complet modul de lucru în cultura legumelor. Depinde însă de rapiditatea cu care va deveni cunoscută și aplicată în producție. Este însă greu de precizat cînd se va ajunge la generalizarea ei. Și iată de ce. Chiar la stațiunea experimentală de la Buzău au fost unii specialiști, care neînțelegînd avantajele pe care le oferă această metodă s-au împotrivit introducerii ei. Acum rezultatele sînt evidente, noul a triumfat. Se conving nu numai cei din stațiune care au stat în expectativă ci și președinții și specialiștii cooperativelor agricole din jur. Cu cîteva zile în urmă, după o ședință care a avut loc la uniunea județeană a cooperativelor agricole, unii președinți au

venit ca să viziteze sistemul de irigații pe straturi lungi. Rezultatul r Cooperatorii din Sălcioara au prevăzut ca, în anul viitor să cultive 150 hectare cu ceapă după această metodă, iar apa necesară irigării să se asigure din puțuri forate.Pentru metode rezolvată problema realizării unor tarlale mari, compacte cu legume din aceeași specie.în extinderea și aplicarea cu succes a noii metode este de reținut angajamentul cercetătorilor stațiunii experimentale de la Buzău. „Noi le oferim cooperativelor o metodă deosebit de eficientă de cultivare a legumelor — spunea tov. Sociu— și ne-am propus să acordăm ajutor concret celor care ni-1 solicită. Ne vom duce la fața locului și îi vom sprijini să aplice noua metodă, în fiecare unitate pe cîte 50 hectare, cu o anumită cultură. Sîn- tem siguri de rezultate".Rezultatele și entuziasmul cercetătorilor de la stațiunea experimentală legumicolă Buzău ar trebui să se împletească mai mult cu interesul cooperativelor a- gricole care să îmbrățișeze metoda cultivării legumelor pe straturi lungi. Dar pen" tru aceasta trebuie organizate de pe acum vizite ale legumicultorilor din cooperative la stațiune nu numai pentru a se convinge „pe viu" de eficiența acestui sistem nou ci și pentru a învăța, în mod practic, cum se lucrează. Numai așa se va putea generaliza această importanță realizare a științei agricole. Iată deci, că acel deziderat al cititorului nostru din Cluj — „hai cu știința și tehnica... să avem și ceapă" poate fi realizat cu succes. Trebuie însă lucrat cu entuziasm și perseverență.

extinderea acestei se cere să fie

Ion HERȚEG

Retribuția în
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Calitatea
I f A JL® °hîrtiei

cooperativele agricole
(Urmare din pag. I)— Ce noi stimulente vor putea 

fi acordate în sectorul vegetal ?— O primă formă recomandată pentru sectorul vegetal este plata numai în bani a zilelor-muncă efectuate de cooperatori în tot timpul anului sau în anumite perioade ale acestuia. Plata se va face la valoarea planificată a zilei-muncă. Dacă la sfîrșitul anului nivelul valoric realizat pentru o zi-muncă va fi mai mare sau mai mic decît cel prevăzut, pentru zilele-muncă plătite numai în bani se face, desigur, recalcularea,.
O altă formă este retribuirea în bani, cu o anumită cotă-parte din veniturile bănești încasate de cooperativă în urma vînzării legumelor, fructelor sau strugurilor. Ea poate fi aplicată atunci cînd cooperatorii execută toate lucrările, inclusiv cele de recoltare, sortare și ambalare a produselor, fără ca în acest caz să se mai acorde zile-muncă și retribuția suplimentară. De reținut că partea din veniturile încasate de cooperativă, care poate fi acordată cooperatorilor drept retribuție pentru munca depusă, trebuie să fie de pînă la 25 ia sută în cazul legumelor timpurii, de pînă la 40 la, sută al legumelor de vară și de pînă la 30 la sută al legumelor de toamnă, strugurilor și fructelor. La stabilirea acestor procente s-a avut în vedere volumul diferit de cheltuieli impuse de culturile respective, care în cazul legumelor timpurii și de toamriă este, întotdeauna, mai mare decît la cele de vară. Trebuie menționat că vor putea fi retribuiți mod numai cooperatorii tuează întreg ciclul de suprafețele lucrate în precizate.Retribuirea cu zile-muncă pentru lucrările efectuate pînă la recoltare, iar pentru recoltare, sortare și ambalare cu o cotă parte din veniturile bănești încasate din vînza-' rea produselor este încă una din formele recomandate. Mărimea acestei cote poate fi de 5 la sută la struguri (acolo unde este necesară și cizelarea acestora se va mal adăuga încă pînă la 3 la sută) — pînă la 15 la sută la fructe, pînă la 15 la sută la ceapă, pînă la 20 la sută la rădă- cinoase și alte legume. De remarcat

în acest care efec- lucrări pe condițiile

că Ia legume această formă de retribuire se va folosi numai la acele sortimente care se recoltează într-o singură etapă.Noi măsuri vizează perfecționarea activității în plantațiile de viță de vie, ramură extrem de importantă atît pentru economia unor cooperative agricole — mai ales din zona de deal — cît și a țării, care cu fiecare an ce trece capătă o extindere tot mai mare. In afara formelor de retribuire existente pînă în prezent, în viticultură se mai recomandă următoarele două, card urmăresc întreținerea în cele mai bune condiții a noilor plantații, astfel ca la intrarea lor pe rod să fie bine încheiate, fără goluri, să dea producții corespunzătoare. Prima : pe lîngă zilele-muncă acordate pentru efectuarea tuturor lucrărilor, să se plătească în plus, la sfîrșitul fiecărui an, cîte 0,10 lei de fiecare butuc de vie îngrijit, timp de trei ani după plantare. Condiția obligatorie a folosirii procedeului enunțat este însă ca în primul an procentul de prindere să fie de cel puțin 90—95 la sută, iar în al treilea plantația să fie încheiată. A doua : în afara zilelor-muncă cuvenite pentru întreținerea plantațiilor, 'membrii cooperatori vor putea să mai primească, în natură, pînă Ia o treime din producția realizată ia culturile intercalate, puse printre rîndurlle de vie. Plantațiile în care se vor realiza culturi intercalate, precum și sortimentul de plante folosit trebuie să fie stabilite însă cu discer- nămînt, de către cadrele tehnice de specialitate.
— Cîteva, dintre noile reco

mandări se referă la sectorul 
zootehnic. Care sînt acestea ?— Pentru a-i stimula pe cooperatorii tehnie să îngrijească animalele, să furajele, să nu-și schimbe locul de muncă recomandările amintite prevăd una din următoarele forme : Retribuirea pe bază de zile-muncă pentru îngrijirea animalelor și în bani pentru producția și produșii obținuți. Potrivit acestui sistem, nivelul retribuției lunare la principalele categorii de animale va fi următorul: La vacile de lapte — cîte 0,8—1 zile-muncă de fiecare animal îngrijit, la care se mai

care lucrează în zoo- mai bine folosească rațional

adaugă 0,10—0,13 Iei pentru litrul de lapte .muls manual și 70—90 lei de fiecare vițel predat la 20 de zile greutate stabilită în plan. La porcii puși la îngrășat cîte 0,8—0,10 zile- muncă pentru îngrijirea fișcărui animal plus 0,20—0,25 lei pentru un kilogram de spor în greutate. La oi — cîte 0,05—0,08 zile-muncă de fiecare animal îngrijit, precum și 3-4 lei pentru kilogramul de lînă tunsă, la oi, 4-6 lei de fiecare miel înțărcat sau valorificat la greutatea planificată și 0,20 lei pentru litrul de lapte muls. în sfîrșit, la păsări — cîte 0,50 zile-muncă pentru îngrijirea a 100 păsări adulte și 1-3 lei de fiecare 100 ouă predate la magazie.Plata zilelor-muncă numai în bani. în acest caz zilele-muncă cuvenite pentru îngrijire, producție și produșii obținuți se vor plăti în bani la valoarea planificată a zilei-muncă urmînd ca la sfîrșitul anului să se facă regularizarea în funcție de nivelul realizat al valorii zilei-muncă.Ținînd seama de necesitatea stabilizării cadrelor din zootehnie, s-a recomandat ca la sfîrșitul fiecărui an să se acorde stimulente materiale pentru vechime neîntreruptă în munca de îngrijitor de animale. Mărimea acestora poate să fie de pînă la 200 lei în cazul cooperatorilor cu o vechime de 1—3 ani, de pînă la 300 lei al acelora cu o vechime de 3—5 ani și de pînă la 500 lei al îngrijitorilor cu vechime de peste cinci ani.Pentru ca aceste măsuri să producă efectele scontate, este nevoie ca ele să fie bine înțelese în cooperativele agricole și să fie aplicate corect, în funcție de condițiile crete existente în fiecare loc, necesitățile reale ale procesului ducției dintr-o unitate sau Tratarea superficială a acestei bleme. aplicarea șablon a recomandărilor elaborate poate crea mari dificultăți, poate diminua substanțial eficacitatea lor. Este de datoria adunărilor generale ale cooperativelor agricole și a uniunilor cooperatiste județene ca, în raport de condițiile specifice fiecărei unități, să stabilească cele mai corespunzătoare forme de retribuire a muncii din cele recomandate, care să îmbunătățească participarea la lucru a țăranilor cooperatori, să-i cointereseze în mai mare măsură în sporirea producției agricole și a calității ei.

Răspunsul Ministerului

Industriei Chimice 

la articolele publicate 

în „Scinteia"

con- de pro- alta. pro-

„Anemierea" unor capacități industriale
(Urmare din pag. I)lor pentru fabricarea și a antipireticelor de medicamente București vitaminei C la Uzina de _______________ ___________ s-au folosit procese tehnologice aflate în faza de laborator sau cel mult în aceea de experimentare în stații pilot. Documentația tehnico-econo- mică pentru Combinatul de fire artificiale Brăila a lăsat în afara oricărui calcul o seamă de aspecte deosebit de importante din punct de vedere economic, cum ar fi, bunăoară, cheltuielile de transport al produselor finite și costul instalațiilor de epurare a apelor reziduale.Insistăm mai mult asupra acestei ultime unități industriale, întrucît un prim efect, deloo neglijabil pentru eficiența ei economică, a fost acela că, de unde inițial s-a scontat pe un anumit cost al investiției, în final s-a ajuns să se cheltuiască mult mai multe fonduri. Cînd a fost prezentată documentația la avizare, Institutul de proiectări pentru industria celulozei, firelor artificiale și stufului din Capitală a asigurat conducerea de partid și de stat că cele două fabrici ale combinatului brăilean — de celofibră și cord — vor costa o sumă bine stabilită. In realitate însă, după începerea lucrărilor, calculele și-au pierdut orice valabilitate. „Scăpările", care au a- părut abia cu prilejul execuției, au necesitat cheltuirea în plus, peste deviz, a zeci de milioane de Iei.Ce s-a întîmplat după darea în funcțiune a acestui obiectiv ? In scurt timp, s-a constatat că volumul de beneficii scontat anual nu se poate realiza, deoarece consumurile specifice preconizate sînt în bună parte nereale, iar ceea ce s-a stabilit prin documentația tehnică în legătură cu forța de muncă nu se con- firmă în practică. Toate aceste im- preciziuni, puse una peste alta, l-au obligat pe proiectant să recunoască imposibilitatea obținerii recuperării investiției în circa 5 ani cît preconizase inițial, ci într-un număr de ani de cîteva ori mai mare. Și atunci, dînd la o parte tot ceea ce avusese la început în vedere, s-a așezat la masă și a început să pună pe hîrtie noile realități. La sfîrșit, a tras linie și a conchis (cităm concluzia din documentația reaotuali-

zată aflată la C.S.P.) : „Din analiza indicatorilor tehnico-economici prezentați mai sus se constată că investiția este favorabilă cu toate modificările survenite față de proiectul de ansamblu inițial" (sublinierea noastră).Ne-au atras atenția aceste cîteva rînduri, pentru că ele aruncă lumină asupra unui întreg eșafodaj șubred de gîndire. Cum este oare posibil ca specialiști ai acestui institut de proiectare, cărora li s-a cerut să'indice cu exactitate parametrii unei lucrări de investiții, în care înalta eficiență economică reprezintă însăși rațiunea de a fi, să poată aprecia că diminuarea acumulărilor la mai mult de 4 ori față de prevederea inițială și, deci, prelungirea cu tot de atîtea ori a termenului de recuperare a fondurilor de investiții, este o situație satisfăcătoare ? Și aceasta mai ales în industria chimică, ramură unde progresele tehnice și tehnologice se succed într-o adevărată avalanșă. Se vede cît se poate de limpede că lipsa de răspundere. cu care s-a lucrat la proiectare a diminuat radical rezultatele efortului financiar făcut de stat pentru construirea acestui obiectiv.Deoarece un deznodămînt identic a avut și situația la un alt obiectiv proiectat de I.P.C.F.S. — Combinatul de celuloză și hîrtie de la Călărași, ai cărui indicatori reactualizați sînt de pe acum și aprobați — am ținut să purtăm o discuție și cu factorii de răspundere din acest institut. La toate problemele ridicate, tov. ing. Constantin Voinov, director tehnic al Institutului de proiectare pentru industria celulozei, fibrelor artificiale și stufului, a găsit argumente „obiective". Ne-a dat de înțeles că scăpările au fost inevitabile, întrucît obiectivele respective sînt unicate. In plus, în unele situații, promisiunile furnizorului i-au derutat pe pro- iectanți. „Dar din toate aceste experiențe s-au tras multe învățăminte" — a conchis directorul tehnic.Ar fi păcat să nu se fi tras cel puțin învățăminte dintr-un experiment așa de scump. Rămînem însă la convingerea că nu atît insuficienta experiență a generat neajunsurile amintite, cît mai ales ușurința și în unele cazuri lipsa de răspundere de care au dat dovadă anumiți proiectanți. Nu putem să nu remar-

căm că în cazul acestor două unități industriale s-au tolerat o serie de greșeli încă de la proiectare, construirea lor nu a avut la bază un studiu tehnic și economic aprofundat. Greșelile și aproximațiile au costat scump economia națională și ele nu mai pot fi admise sub nici un motiv.O altă cauză care a dus la deprecierea indicatorilor anumitor capacități industriale constă în greșelile grave comise la achiziționarea instalațiilor și utilajelor. Un caz concludent ni-1 oferă Fabrica de țiglă și cărămizi de la Sighișoara. Deși mai multe delegații s-au deplasat în străinătate pentru contractare, nimeni nu a impus furnizorului să confirme existența în funcțiune a unor instalații similare cu cele pe care urma să ni le livreze nouă. Cert este că ele au fost cumpărate, proiectantul s-a entuziasmat de spectaculozitatea procedeului tehnologic, iar erorile flagrante s-au. văzut abia la punerea în funcțiune. Deși, repetăm, ele puteau fi evitate, din capul locului, printr-o examinare critică a ofertei furnizorului. După aproape patru ani de funcționare, la sfîrșitul trimestrului I a. c. fabrica atinsese abia 79,4 la sută din capacitatea de producție, 76,4 la sută din nivelul proiectat al productivității muncii, iar prețul de cost era depășit cu a- proape 30 la sută.După încercări infructuoase de a o pune pe linia de plutire, specialiștii firmei furnizoare au recunoscut că, de fapt, o asemenea fabrică nu mai există niciunde în lume, iar noi a trebuit să înțelegem că am asistat la experimentarea costisitoare a prototipurilor altora pe „buzunarul" e- conomiei noastre naționale. In cazul de față, ca și în altele similare, cei care ar fi trebuit să prevină asemenea nereușite se justifică, totuși, că nu-i chiar o pierdere, întrucît furnizorii au fost obligați să plătească despăgubiri. E adevărat, s-au încasat despăgubiri, dar ele sînt cu totul neînsemnate față de pierderile ce se înregistrează prin neatingerea parametrilor proiectați. La aceleași rezultate a dus, în cazul altor capacități noi, și însușirea insuficient verificată a ofertelor unor furnizori străini, chiar în situația cînd utilajele lor nu erau de notorie noutate.Toate aceste carențe înfățișate pînă acum își au de fapt, în bună

parte, rădăcina în precaritatea analizei economice care a stat la baza studiului prin care s-a hotărît soarta respectivelor investiții. Ilustrative sînt cazurile Filaturii de mătase naturală de la Lugoj și instalației de cupru electrolitic de la Combinatul chimico-metalurgic Baia Mare; acest? două unități nu pot lucra la nivelele la care au fost proiectate pentru că, abia după intrarea lor în funcțiune, s-a făcut senzaționala „descoperire" că nu au asigurată baza de materii prime în cantitatea și calitatea a- vută inițial în vedere. Fabrica de uși de la Combinatul de industrializarea lemnului din Bacău s-ar fi numărat astăzi printre unitățile cu înaltă eficiență economică dacă la conceperea investiției s-ar fi analizat aprofundat și multilateral problema desfacerii producției. Ministerul Economiei Forestiere, titularul investiției, s-a grăbit să construiască fabrica și, abia după aceea, a constatat că de fapt cererile nu-s atît de mari cît se credea la început. Acum se caută acoperirea neglijării posibilităților de desfacere a produselor prin intermediul improvizațiilor care, inevitabil, vor genera scăderea eficienței e- conomice scontate.
★Din cele cîteva aspecte analizate se desprinde că „anemierea" indicatorilor tehnico-economici proiectați ai unor unități și capacități dp producție industriale nu are nici o contingență cu talitatea, cauzele fiind în sivitate de natură subiectivă, un moment nu trebuie din vedere că realizarea unui tiv de investiții nu este un scop în sine, ci ea trebuie să se materializeze în creare? de capacități care să confirme justețea concepției teh- nico-economice, eficiența avută în vedere la aprobarea fiecărei investiții. Numai atingerea tuturor parametrilor proiectați poate da măsură reală a întregii activități în domeniul investițiilor, a roadelor ce trebuie obținute de pe urma eforturilor materiale și financiare făcute de stat. Numai astfel aceste eforturi vor fructifica din plin, contribuind la creșterea avuției naționale, la accelerarea progresului economic și social al țării.

fa- exclu- Nici scăpat obiec-

Articolul intitulat „Cînd va lichida Ministerul Industriei Chimice carențele grave în domeniul calității hîrtiei ?“, publicat în urmă cu mai bine de trei luni, se încheia cu o întrebare prin care sus-amintitul minister era solicitat, (de altfel, în treacăt fie spus, invitația i se făcea pentru a doua oară) să dea un răspuns în legătură cu măsurile pe care preconizează să le ia în vederea îmbunătățirii calității hîrtiei pentru ziare, reviste și alte tipărituri. La redacție ne-a sosit un răspuns pe marginea acestui articol, în care se subliniază că îmbunătățirea calității produselor este una din problemele aflate în atenția conducerii ministerului și a întreprinderilor din sectorul industriei chimice și că, în primul trimestru din acest an, sectorul de hîrtie și celuloză a înregistrat o seamă de succese. „Cu toate acestea, mai există unele deficiențe care au fost prezentate în articolul dv. - se arată în răspunsul semnat de ing. Ștefan Kiss, adjunct al ministrului industriei chimice. Sortimentul la care s-au făcut cele mai multe sesizări a fost hîrtia pentru tipar adînc, furnizată de C.C.H. — Brăila și Fabrica Prundul Bîrgăului. Cu toate că principalele caracteristici ale acestui produs au fost realizate la nivelul normativului în vigoare (se argumentează cu un amplu tabel), hîrtia livrată de C.C.H. Brăila a prezentat însă vicii ascunse care au cauzat greutăți în procesul de tipărire, ca de pildă: tăieturi provenite de la supercalandrare, încrețituri, rupturi, bobinaj moale și neuniform etc.Aceste deficiente s-au datorat funcționării necorespunzătoare a utilajelor importate, care nu și-au atins încă performanțele contractuale. La aceasta se adaugă nivelul de calificare încă necorespunzător al personalului de deservire, înregistrîndu-se un mare coeficient de fluctuație. Din lipsa unui stoc suficient și uniform calitativ de stuf și din lipsa celulozei de rășinoase din lunile ianuarie-februarie, s-a mărit procentul de celuloză din plante anuale, modificîndu-se astfel comportarea hîrtiei atît în operațiile de finisaj, cît și în prelucrarea ulterioară. Cu toate măsurile luate, 30 la sută din producție se pierde la sortare".In continuare, ni se aduce la cunoștință că toate lipsurile prezentate în articol au fost prelucrate cu conducerea C.C.H. Brăila șl cu colectivul secției, precum și la direcția generală de resort, în prezenta inginerilor șefi, a șefilor serviciilor C.T.C. din întreprinderi și a delegaților din tipografii. „Au fost analizate cauzele care generează deficientele, cît și măsurile necesare pentru eliminarea acestora" — ne asigură conducerea ministerului. Din scrisoarea primită se desprinde că Ia Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila, pentru verificarea performanțelor mașinilor aduse din import s-au concentrat cadre de înaltă calificare din sector care să asigure conducerea și supravegherea în condiții optime a mașinilor. S-a întărit asistența tehnică din partea institutului de cercetare de specialitate pentru găsirea și respectarea celei mai corespunză

toare retete de fabricație. S-au luat totodată o serie de măsuri tehnice, precum și măsuri de ordin organizatoric.In vederea întăririi disciplinei tehnologice și a responsabilității, precum și pentru eliminarea oricărei posibilități de a livra hîrtie necorespunzătoare calitativ, la C.C.H. Brăila a fost întărit controlul de calitate pe flux și cel final. Pentru- îmbunătățirea relațiilor cu beneficiarii, s-a organizat urmărirea comportării hîrtiei la tipărire, în acest scop, au fost delegate la tipografie cadra competente pentru a urmări, în colaborare cu beneficiarul, cauzele care duc la creșterea procentului de brac, în vederea eliminării acestora. Pentru asigurarea ritmicității livrărilor, se va întocmi un grafic de comun acord cu beneficiarul. Se va stabili, de asemenea, un mod de prerecepționare a hîrtiei la furnizor, pentru a elimina cauzele formării la beneficiar a unor stocuri de hîrtie necorespunzătoare. Săptămînal, se vor analiza, împreună cu beneficiarul, constatările făcute, stabilindu-se măsurile necesare pentru viitor.Cît privește Fabrica Prundul Bîrgăului, la adresa căreia în articol s-au formulat critici îndreptățite, s-a preconizat înlocuirea celulozei sulfit de Zămești cu celuloză sulfat înălbită de Ia C.C.H.-Dej, în scopul ridicării rezistenței hîrtiei. Pentru asigurarea unei netezimi uniforme, hîrtia se va umezi și condiționa circa 48 ore înainte de satinare. Se va întări controlul privind finisajul hîrtiei, în vederea eliminării bobinelor moi, neuniforme.Măsurile pa care le-a stabilit conducerea ministerului — se arată în răspuns — antrenează în acțiunea de ridicare a calității hîrtiei și institutul de cercetări și proiectări de specialitate, care va analiza defecțiunile constatate la utilizarea de către Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" a hîrtiilor produse de întreprinderile respective. Analiza se va face în colectiv de lucru comun, format din specialiști de Ia IPCFS, DGICH, Editura „Scînteia" și Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". La C.C.H.-Brăila, Fabrica de hîrtie Bistrița, Fabrica de celuloză și hîrtie „Le- tea“-Bacău și Fabrica de celuloză și hîrtie Palas- Constanța se vor analiza posibilitățile de fabricare a hîrtiei de tipar adînc corespunzătoare pentru noua mașină de tipărit reviste a C.P.C.S.-București. Pe baza concluziilor ce se vor desprinde din această analiză, se vor fabrica experimental loturi de 10—20 tone hîrtie de tipar adînc, de diferite tipuri. Aceste loturi de hîrtie Se vor livra Combinatului poligrafic „Casa Scînteii" București pentru experimentare. La experimentări vor participa și delegați ai I.P.C.F.S. și D.G.I.C.H., cît și ai fabricilor care au produs hîrtiile respective.Din răspunsul primit reiese că măsurile întreprinse de Ministerul Industriei Chimice și de conducerile C.C.H. Brăila și a Fabricii Prundul Bîrgăului sînt de natură să conducă la îmbunătățirea calității hîrtiei de tipar. Rămîne ca acestea să fie urmărite și aplicate cu consecvență*
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teatre
O Sala Palatului : Concert de muzică ușoară : 
Kalinka și Josef Laufer — 20.
o Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema 
Palace" — 20.
O Ansamblul „Perinlța" (In sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

cinema
e< Viva Maria : PATRIA — 10; 12,45; 16,15; 18,45; 21,15. 
O Piramida zeului Soare : REPUBLICA - 9; 11,30; 
14; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI - 14; 16,30; 18; 
21,15, • FEROVIAR - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21.15, EXCELSIOR — 8,30; 10,30; 12,45;15,15; 17,45;
20.15, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRADINA DOINA - 20,30, STADIONUL DINAMO
— 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
e> Minunile doamnei Venus ; LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• judecata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19, 
la grădină — 20,30.
•< Duelul lung : FESTIVAL — 16; 18,30; 21, BUCEGI
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină - 20,30, 
MELODIA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
o Treizeci de ani de veselie : FESTIVAL — 9; 11; 
13,30, la grădină — 20,15.
C Nebunul din laboratorul nr. 4 : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.

ei povestiri despre revoluție : LUMINA — 9—16 în 
continuare ; 18,30; 20,45.
• Studiu despre femei : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, FLACARA — 15,30; 18, 20,30.

Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Obsesia : UNION - 15,30; 18; 20,30.
C' Mondo cane : — TIMPURI NOI — 9—20 In con
tinuare.
• Aventurierii : SALA CINEMATECA — 10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21, GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, TOMIS — 9—15 în continuare ; 17,15;
19.30, la grădină — 20,30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15, 20,30.

Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 10; 15,30; 17,45; 20.
• El Dorado : BUZEȘTI — 15.30; 18. la grădină
- 20,30.
«I Inimă nebună... nebună de legat : DACIA — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45; 21, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
O Un dolar găurit : UNIREA - 10; 15,30; 18, la gră
dină - 20,15, RAHOVA - 15,30—18, la grădină — 
20,15.
•> Alegere de asasini : LIRA — 15,30; 18, la grădină
— 20,15. VOLGA - 9; 11; 13; 15; 18,15; 20,30, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare ; 17,45; 20.30, la grădină
- 20.
O Prin Kurdistanul sălbatec : DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
• Vicontele plătește polița : GIULEȘTI — 10; 15,30; 
18; 20,30, AURORA - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină - 20,30,
•> Hiroșima, dragostea mea : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.

Taffy șl vînătorul : FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA 
— 20,30.
« Cînd tu nu ești : VIITORUL - 15,30; 18; 20,30. 
» prietenele : MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
20.30,
• Freddy, lovește tu întîl 1 : POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
C> Oscar : MUNCA — 15; 17,30; 20.
A Eddie Chapman, agent secret : VITAN — 15,30; 18;
20.30, la grădină —'20,15.

între noi : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

• Pasărea timpurie : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30. 
e< jenia, Jenicilca și Katiușa : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
e Un bărbat și o femeie : PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
©. Cel șapte samurai : CRINGAȘI — 15,30; 19.
« Topkapi : COSMOS — 15,30: 18; 20,30.
& O fată fericită : CIRCUL DE STAT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30.

tv.
17.30 — T.V. pentru școlari. Consultații la matema

tici (clasa a VIII-a). Tema : Rezolvarea pro
blemelor cu ajutorul ecuațiilor. Prezintă 
prof. Vasile Ștefănescu.

18,00 — T.V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul 
„Automatizarea". Emisiunea I în reluare. 
Prezintă acad. Aurel Avramescu.

18.30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției
a 3-a).

19,00 — Lumea copiilor. Emisiune muzical-dlstractl- 
vă pentru copii, prezentată de Ucenicul Vră
jitor.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic ; Publicitate.
20,00 — Film serial „Thlerry la Fronde".
20,26 — Studioul mic. „Poveste studențească" de 

Mihail Sorbul. Interpretează : Ștefan Ior- 
dache, Constantin Diplan, Florin Scărlătescu, 
Rodica Țuțuianu.

21,00 — Festivalul Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Sofia, e Concert internațio
nal. (Participă tineri din România, Un
garia, U.R.S.S., Iugoslavia), o Rezumatul fil
mat al principalelor manifestări.

22.50 — Varietăți pe peliculă.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

Importante

NOTE DE LECTOR

„începuturile

muzicii culte
românești"

de Doru POPOVICI
și Costin MIER.EANU

AL ACTIVITĂȚI!
9

cercetări

arheologice

CULTURALE DE MASĂ
De cîtăva vreme constatăm faptul îmbucurător al unor străduințe, din ce în ce mai sistematic depuse, în scopul de a da o bază științifică muncii culturale de masă. Ceea ce le determină problemele ei de complexe, vate empiric, . zate, ci numai pe calea unei temeinice organizări științifice.Intr-adevăr, nevoile cărora trebuie să le răspundem și mijloacele de acțiune pe care le putem folosi se deosebesc de la un caz la altul, după cum deosebite sînt și liniile organizatorice urmate, precum și oamenii pe care îi avem în vedere. Astfel, munca culturală în cadrul sindicatelor are caracterele ei specifice și trebuie .înțeleasă variat, în funcție de locul unde ne aflăm : într-o întreprindere metalurgică, într-o fabrică de confecții, într-o bază forestieră etc. O altfel de muncă avem de dus în căminele culturale, unde de asemenea este util să modelăm acțiunea noastră după specificul local. Problematica pe care o au de rezolvat universitățile populare și muncitorești, care se adresează unui alt public, este specifică doar lor.Pentru ca o acțiune să devină eficientă, ea trebuie, deci, mlădiată, a- daptată realităților sociale, ceea ce nu se poate obține decît cu condiția ca aceste realități să fie cît mai adîncit cunoscute, prin atente cercetări științifice. Orice acțiune conduce în cele din urmă la propus doar dacă intervine acolo unde este ea necesară, program și mijloace tehnice triva realităților. Depășirea lismului sterp nu se poate obține decît prin îmbinarea judicioasă a cercetării științifice cu acțiunea practică.Pentru ca întreaga experiență de pînă acum, strînsă atît de către specialiștii în științe sociale care s-au ocupat de problemele culturii, cît și de către practicienii muncii culturale, să poată fi sistematic sintetizată și transformată în unealtă utilă de lucru, este absolut necesar să fie organizat un schimb permanent de păreri, o reciprocă informare asupra problemelor abordate, asupra mijloacelor folosite, asupra rezultatelor, pozitive și negative, obținute. în a- ceasta constă și utilitatea sesiunilor de comunicări științifice, organizate anume în acest scop. Cîteva au și avut loc, făcînd dovada importantei lor ca mijloc de unire a teoriei cu practica. Putem semnala astfel,dintre cele mai reușite, sesiunea inițiată de Comitetul de cul- municipiului „Conținutul,

este convingerea că sînt atît de variate și încît nu pot fi rezol- prin acțiuni improvi-

va scopul exact cu un pe po- forma-

blicarea in extenso a comunicărilor care ar putea determina o mai largă participare a întregii rețele de activiști culturali de pe toată suprafața tării, furnizînd în același timp revistelor de specialitate un bogat material de generalizare a schimbului de experiență.însăși pregătirea propriu-zisă a unor asemenea sesiuni științifice poate fi mult îmbunătățită. Ceea ce le lipsește deocamdată este serioasa muncă de pregătire prealabilă. Experiența de pînă acum și din alte sectoare de activitate a demonstrat că o sesiune e utilă în măsura în care toate comunicările se axează pe o anumită temă. Să luăm un singur exemplu : în cadrul sesiunilor organizate pe linie sindicală ar fi de dorit să se comunice experiențe dobîn- dite în cadrul muncii sindicale. Există numeroase cluburi muncitorești, cu 
o bază materială bogată. Reușesc a- cestea să se impună în viața colectivității în mijlocul căreia funcționează ? Ce forme de activitate s-au dovedit viabile 7 Cum se explică indiferența oamenilor față de anumite puncte ale programului zilnic de activitate 7 Iată teme deosebit de utile și interesante care ar merita abordate.Aceste comunicări și-ar spori eficacitatea dacă fiecare temă ar înfățișa nu numai teoria lucrului, ci șl modalitățile practice prin care învățămintele teoretice pot fi realizate ca fapte de viață. Desigur, nu putem fi prea pretențioși încă de pe acum, cînd ne aflăm doar la un stadiu de început. înțelegem de ce, în lipsa unei suficiente experiențe în colaborarea dintre instituțiile științifice și activiștii culturali, multe din referate au rămas la un nivel strict teoretic, fără să poată fi de folos imediat celor care lucrează pe teren. Totuși, instituțiile științifice trebuie să aibă în vedere faptul că, în afară de planul lor de cercetări fundamentale.

au obligația de a contribui direct, la acțiunile imediat necesare, făcînd astfel dovada că într-adevăr știința poate îndruma practica și în domeniul culturii de masă. Sesiunile științifice vor deveni deci din ce în ce mai utile cu condiția să înfățișeze cu prilejul lor rezultatele obținute prin- tr-o colaborare îndelungată a oamenilor de știință cu activiștii rali, din vreme organizată, pe unor viitoare sesiuni.O astfel de colaborare este mai necesară cu cît doar în acesta se poate ajunge ca activiștii de teren să deprindă tehnicile de cercetare științifică de care au nevoie în munca lor de toate zilele. Formarea unei rețele de „animatori culturali" în stare nu numai să răspândească cunoștințele folositoarș, ci și a le face efectiv folosite, constituie una din problemele de bază ale muncii culturale, unul din scopurile sesiunilor de comunicări științifice.Multe din comitetele pentru cultură șl artă județene și municipale au și început a-și pune problema unor acțiuni de un mai înalt nivel științific și în consecință se gîndesc la formarea unor laboratoare de cercetări sociologice, în care să conlucreze cot la cot oamenii de știință cu activul cultural. Pînă Ia organizarea unor acțiuni științifice centrale ar fi de așteptat ca, în fiecare județ și municipiu, asemenea inițiative să înceapă a se concretiza, calea cea mai indicată fiind tot aceea a sesiunilor științifice. Chiar dacă vor fi la început modeste, ele vor avea în tot cazul avantajul de a inventaria forțele culturale locale de care dispunem, de a le antrena la o muncă de prospectare a problemelor locale și, mai ales, de a le da prilej să nu uite de datoria lor cetățenească de a a

cultu- temelecu atît felul

munci pentru necontenita ridicare gradului de cultură al maselor.
Prof. univ. H. H. STAHL

(Urmare din pag. I) pentru a creași

la a cu de de

Institutul de arheologie din București a inițiat și în anul acesta o vastă campanie de cercetări. Ele urmăresc reconstituirea culturii materiale și vieții populației locale în perioada de formare a poporului român și de trecere la feudalism (secolele VI-XIV).Astfel, în vestul Munteniei, Dulceanca, județul Teleorman, fost scoasă la iveală o așezare o vechime de aproape 1400 ani, nefortificată, cu locuințesuprafață și bordeie, precum și o mare cantitate de ceramică și cuptoare de ars oale. Intre acestea un cuptor cu 12 vase întregi puse la ars prezintă o deosebită importanță. Prin caracteristicile pe care le prezintă, ele atestă permanența unei populații daco-romane această parte a țării.Săpăturile de la Bucov, de lîngă Ploiești, au dus la descoperirea a ’ cinci locuințe, aparținînd secolului X, și a unui bogat material ceramic, care păstrează într-o formă aproape identică, de-a lungul unui mileniu, trăsăturile ceramicii romane provincial^. In tipul de locuințe există pregnante elemente dacice, care, alături de cele de tradiție romană, atestă pe cale ar- . heologică continuitatea elementu- ' lui daco-roman și apoi românesc ' la nord de Dunăre, într-o perioadă ' cînd documentele scrise sînt ■ inexistente. (Agerpres) 'aproape

în

In așteptarea unei istorii exhaustive a muzicii românești, în cursul ultimilor ani, au apărut studii cu caracter monografic, volume de „Contribuții" la cunoașterea unor momente din trecut pe bază de date inedite, precum și lucrări de sinteză consacrate evoluției unor genuri (opera, creația corală). Acestora li se adaugă, acum, sub semnătura compozitorilor Doru Popovici și Costin Miereanu. „începuturile muzicii culte românești", lucrare recent apărută în Editura Tineretului. Cei doi autori ai lucrării și-au îndreptat atenția spre o epocă ceva mai îndepărtată, aceea a primei etape de dezvoltare a muzicii noastre culte. Pătrunzînd în domeniul predilect al unor muzicologi care au cercetat cu pasiune mărturiile începuturilor muzicale din țara noastră, autorii nu și-au propus să aducă date noi ori să pună în discuție concluziile cercetărilor de specialitate ci, sprijinindu-se pe toate elementele cunoscute, să realizeze o lucrare de sinteză, de pe pozițiile creatorului și auditorului contemporan. Cartea tînzînd să intereseze cercuri mai largi de cititori și în primul rînd tineretul, autorii au trebuit să se preocupe totodată de simplitatea exprimării, fără a utiliza deci termeni tehnici și analize muzicale.Perioada cercetată cuprinde aproape un secol de muzică, începînd cu deceniul premergător revoluției de la 1848, cînd se ivesc primele încercări componistice notabile, și ajungînd pînă în anii celui dintîi război mondial. Desigur că primele două decenii ale secolului nostru reprezintă, în creația cultă românească, o etapă net superioară datorită mai ales intensei activități a lui George Enescu — ale cărui opere dobîndesc o imediată recunoaștere pe plan universal — precum și primele manifestări ale unei noi generații. Autorii au totuși dreptate atunci cînd, subliniind deplina continuitate de preocupări, apreciază această etapă ca o încununare a eforturilor anterioare.în cuprinsul epocii studiate se urmărește dezvoltarea marilor genuri muzicale fără a se recurge la periodizări care ar fi putut părea arbitrare. Un prim și important capitol este consacrat muzicii corale, ale cărei realizări de frunte sînt situate, pe drept cuvînt, printre cele mai prețioase moșteniri ale trecutului nostru muzical. In creația corală au apărut primele lucrări cu pronunțat specific național, realizate cu o incontestabilă siguranță a stăpînirii mijloacelor componistice. Autenticitatea românească se relevă în interesantele trăsături melodice modale, cu repercusiuni și asupra limbajului armonic, în ritmica variată ca și în însăși scriitura corală. Dominantă apare figura lui D. G. Kiriac, pe care autorii îl consideră un adevărat clasic al muzicii noastre, distingîndu-1 din galeria înaintașilor.Dezvoltarea celorlalte genuri — opera, opereta și vodevilul, muzica de cameră, muzica simfonică și’ vocal-simfonică — formează obiectul următoarelor capitole. In toată această creație, destul de vastă, dăr purtînd fatalmente semnele începutului, autorii au urmărit o ierarhizare a valorilor, con- știenți de faptul că privirea nediferențiată, acceptarea în egală măsură a producțiilor epocii sub motivul însemnătății lor istorico-documentare duce la o confuzie a valorilor, în ultimă instanță la trecerea neobservată a adevăratelor opere artistice. Interesante sînt și repetatele referiri la creația românească de azi, în cadrul fiecărui gen schițîn- du-se evoluția ulterioară, cu sublinierea filiațiunilor și aprecieri ale stadiului actual.Aceeași atitudine obiectivă este prezentă și în capitolul final „însemnări despre stilul cameral si simfonic enescian" : autorii conturează un portret al tînărului Enescu, frămîntat de ideea unei sinteze între caracterul național al artei muzicale — spre care aspiraseră compozitorii înaintași — șl universalitate. Onera de maturitate a muzicianului, care va împlini întru totul acest deziderat, aparține însă următoarei etape a muzicii românești. Lucrarea se încheie astfel în pragul acestui moment, deschi- zînd perspectiva unei continuări pînă în actualitatea vie a zilelor noastre.
Adrian RAȚIU

într-un poem scris cu cîțiva ani în urmă (Lan), Mihai Negulescu făcea o mișcătoare confesiune despre generația sa care a deschis ochii asupra lumii în momentul cînd războiul „scădea în auz", asaltat de pretutindeni de „spasmul de viață" al germenilor vieții. Viața reizbucnea, într-o germinație generală, alcătuind o adevărată apoteoză a creației „generos trium- fînd pe talazele verii...". Astfel, poetul spune: „Prăvălit într-un șanț de obuz / sămînță-nvelisem cu pieptul, cu brațele mele / Și-n timp ce războiu-mi scădea în auz, / cînd acolo, deasupra, prin stol de șrap- nele, / ploi de vară, ploi repezi, cu har / stropi ușori revărsau amețite-n țărînă, / germeni ascunși simțeam tot mai clar, germeni ascunși, cum sub mine tresar"...Ne-a atra3 îndeosebi a- tenția acest poem pentru că în versurile sale se află exprimată plastic însăși ideea majoră a poeticii lui Mihai Negulescu — idee revenind ca un leit-motiv în mal toate volumele sale — aceea că viața izbucnește cu atît mai viguroasă, cu cît reușește să depășească dureroasele încercări. Consecvent orezului afirmat încă de la volumul său de debut (Nopțile albe ale orașului, 1962), poetul vădește o atitudine romantică în fața realității, o atitudine aparținînd însă acelui romantism caracterizat

Volumul Jocul soarelui (1963), adăugînd o notă de suavitate tonalității generale optimiste, lărgește în același timp aria motivelor poetice, descoperă zone de frumuseți * inedite în viața satelor, în amintirea copilăriei, — cartea este scrisă pentru tinerii cititori — și realizează delicate schițe în creion despre noile realități ale patriei, ca în versurile din Pădurile Prahovei. Cu toate acestea, unele stihuri din acest volum ne par acum facile, stîngace, unele gesturi declarative alterînd linia pură a viziunii poetice. Jocul soarelui rămîne în biografia poetică a lui Mihai Negulescu un volum de experiment, o treaptă către înțelegerea ulterioară, mai gravă, a adevărurilor vieții și poeziei.Cu volumul Ploile «iu venit tîrziu ’1965), preocuparea pentrtf elaborarea a- tentă l-a condus pe poet către viziunile ample, către desfășurările solemne. Sentimentul împlinirii, al bucuriei e cristalizat în fastuoase poeme de cîntare a pămîntului natal și în acest sens ni se pare reprezentativă poezia Podgorii, imn închinat roadelor. Una dintre cele mai reușite poezii ale volumului — Liniștea casei — subliniază permanența vetrei de-a lungul veacului, comparînd casa străbună cu o corabie în- fruntînd timpul. E un elogiu și un simbol al perenității. După incursiuni frec-
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Negulescu

tură și artă al București, pe tema formele și metodica propagandei prin conferințe" și alta a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România și a revistei „Clubul" intitulată „Munca cultural- educativă de masă în etapa actuală". Amîndouă, bine organizate, s-au bucurat de contribuția substanțială a celor mai buni cunoscători ai problemei, care au prezentat numeroase referate, majoritatea elaborate pe baza unor cercetări experimentale, în cadrul unor instituții de specialitate, precum Institutul de științe pedagogice, catedra de sociologie a U- niversității din București, Laboratorul de sociologie al Ministerului In- vățămîntului. Institutul de filozofie, Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu", Institutul de științe juridice, precum și de activiști ai organizațiilor ținînd de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă șl de U.G.S.R. Rezultatele obținute sînt fără îndoială valoroase.Dar experiența dobîndită ne îndreptățește să pretindem celorlalte inițiative similare, care desigur vor urma, respectarea unor principii de maximă importanță. Astfel, pentru a face un pas mai departe, va fi necesar ca în viitor asemenea sesiuni să fie din vreme programate de forurile competente, repetate periodic Ia intervale potrivite și, mai ales, să abordeze teme concrete, axate pe specificul fiecărui for în parte.Pe de altă parte, cum toate acțiunile culturale, oricît de diverse ar fi. au totuși o serie de teme comune, e necesară șl o coordonare a tuturor celor interesați de problemele generale ale culturii. Cu alte cuvinte, vedem utilitatea unor sesiuni comune în care s-ar putea confrunta experiența diversă a sindicatelor, a căminelor culturale, a universităților populare și muncitorești. De asemenea, la fel de utilă s-ar dovedi pu-

alfabetului abnegației priceperii înalte în muncă și creație. Cu toate acestea, tineretul nu fuge de greutăți. Tocmai de aceea reacțiile psiho-sociale ale acestei atitudini cred că merită o mare atenție. Exemple am putea cita numeroase. Ne rezumăm însă la cîteva. Tineretul bate cu putere la porțile instituțiilor de învățămînt superior. Intr-un adevărat asalt al înaltei calificări spre a cîștiga competențe de inginer, medic, a- gronom, economist, filozof, ziarist, matematician, psiholog etc. După cum se știe, astăzi aceste competențe se pot dobîndi cu mult efort, cu foarte multă muncă din cauza creșterii mari a nivelului și volumului de cunoștințe ale fiecărei specialități cuprinse în profilul școlilor superioare. Tineretul nu fuge de greutăți, dimpotrivă, este prezent și persistă la apelul ce se face în marele laborator al vieții sociale ce este reprezentat de parcurgerea învățămîntu- îui de toate gradele, inclusiv a celui superior. Acest fapt este încărcat de subtile semnificații și constituie în esență expresia unui mare potențial de aspirații spre cultură, tehnică, știință șl artă. Situațiile marginale apar lipsite de importanță în acest context. De la efortul și contribuția tineretului la Bumbești-Livezeni ori Salva-Vișeu pînă la fenomenul de intensă dorință de a pătrunde în universități există o continuitate și o revărsare de forță și aspirații îndreptate spre do- bîndirea a tot ce este greu și de construcție spirituală și materială puternică, durabilă în timp. Tot pe a- cest traseu se află contribuția tineretului în lunile de vară la munca patriotică. Și în această vară tineretul a treierat grîu și ovăz, a copilit porumb, a cules fructe parfumate bătute de soare torid și alte roade ale acestui pămînt.Credincios tradițiilor progresiste, realist și instruit, tineretul participă cu elan

la efortulo hartă nouă economică și spiritual-culturală a țării, mai complexă, mai bogată, mai armonioasă. Angajat spiritual și vital în con- textura planurilor de lungă perspectivă, tineretul vădește înalt spirit de răspundere. Or tocmai valențele acestei caracteristici spirituale și morale trebuie luate în considerare în primul rînd în activitatea educativă și fructificate prin metode de muncă a- decvate.O primă concluzie se impune deci: manifestările exterioare proprii tinereții

tica „surprizelor". E de la sine înțeles că într-un fel trebuie să te adresezi unor elevi aflați pe băncile școlii și în alt fel tinerilor muncitori. într-un fel e cazul să abordezi o problemă în fața unor tineri de 17 ani și în alt fel în fața unora de 27 de ani. Nu numai mijloacele de expresie trebuie diferențiate, ci și cadrul în care se desfășoară o acțiune pentru diferitele categorii de tineri.Tot atît de necesar este, cred, sprijinul organelor și organizațiilor de partid pentru diversificarea activității politi—

muncă care tradi- de ti-
pildă) ar avea, cred eu, darul să facă mai bine înțelese acțiunile de patriotică voluntară continuă strălucitele ții ale organizațieineret din patria noastră".Abordînd un alt aspect al aceleiași probleme, dr. George Văideanu, directorul Institutului de științe pedagogice, a exprimat următoarea opinie : „Cu cit procesul de modernizare a în- vățămîntului, îndeosebi a conținutului instruirii și a tehnicii didactice își precizează direcțiile și își accelerează ritmul, cu atît devine tot mai evidentă ne

retului. Consider că au devenit necesare și în domeniul educației cercetările de dezvoltare, cu alte cuvinte, unitățile cultural- educative (școli, tabere, cluburi, case de cultură etc.) special organizate și încadrate, avînd misiunea științifică de a. servi ca model și a propaga cu maximă fidelitate rezultatele sigure obținute prin investigații experimentale sau teoretice. Sprijinul cercetării (orientată spre perfecționarea educației tineretului) va deveni deci complet și eficient atunci cînd, continuînd să dea lucrări
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TINERETULUI
nu contravin cu nimic dorinței tineretului de a se pregăti temeinic pentru viață, de a înțelege profund tot ce se petrece în jurul său. Activitățile educative trebuie să concorde însă în conținut formă cu preocupările gradul de receptivitate diferitelor categorii de neri.In aceeași ordine idei, Richard Winter, cretar al Comitetului dețean P.C.R. Sibiu, aprecia : „Se vorbește adesea despre marea receptivitate a tineretului la ideile novatoare, despre adeziunea sa la eforturile constructive pentru progres material și spiritual al societății. Și pe bună dreptate. Dar se uită adesea că tinerii noștri sînt în același timp și foarte pretențioși față de modul cum sînt „dăscăliți". După părerea mea, cu toate indicațiile privind necesitatea diferențierii acțiunilor în raport de nivelul de pregătire, de receptivitate al diverselor categorii de tineri, mai dăinuie și acum prac-

și și al ti-de se- ju-

co-educative. Căci, din păcate, activitatea multor organizații U.T.C. de la sate, de pe șantierele de construcții — în afară de faptul că are un caracter sporadic — se rezumă, în cele mai multe cazuri, doar la ședințe, iar în unele școli, la ore de dent, este comparație buie făcut larea inițiativei tineretului, pentru a-i cultiva respectul față de muncă și a-i (dezvolta o înaltă conștiință patriotică, cetățenească. îmi stă la îndemînă un exemplu, Mii de tineri participă acum pe numeroase șantiere de muncă voluntar- patriotică. Unii dintre el însă se află pe aceste șantiere doar dintr-un impuls al elanului tineresc, fără a avea sentimentul că fac o muncă cu adevărat utilă, apreciată de întreaga noastră societate. Iată de ce întîlniri cu foști brigadieri ai șantierelor naționale (Bumbești-Livezeni, Agni- ta-Botorca, Salva-Vișeu, de

dirigenție. Evi- prea puțin în cu ceea ce tre- pentru stimu-

cesitatea unei inovări profunde a spiritului și a formelor activității educaționale în totalitatea lor. Cu toate acestea, transformările de conținut și de metodă impuse de dezvoltarea științelor se introduc destul de lent în practica educațională, mai ales a educației moral-civice. Regretabil, dar ni se pare, cel puțin uneori, mai firesc sau mai lesne să impunem normele, în loc să le demonstrăm, să-i supraveghem pînă la exces pe cel educați, în loc să-i angajăm în activități formative, să lucrăm mai mult cu restricții, decît cu modele stimulative și cu marile lecții furnizate de artă ș.a.m.d.Tocmai pentru că modernizarea educației este și ră- mîne un proces complicat și dificil de înfăptuit, ea are nevoie de sprijinul efectiv al cercetării științifice. Tin să propun, în cadrul acestei discuții, o modalitate, după părerea mea eficientă, prin care cercetarea ar putea sprijini mai eficace perfecționarea educației tine

teoretice fundamentale, va parcurge metodic și integral calea spre practica educațională ; cînd va descoperi soluții noi, le va verifica și le va propaga fidel și perseverent prin unități cultural-educative Mi se pare de și necesar ca de educație a nostru, cit și cercetări de pe lingă C.C. al U.T.C,, ca și alte unități (Institutul de psihologie, Centrul de sociologie) să se angajeze și în acest fel în sprijinirea procesului, care nu mai poate în- tîrzia, de perfecționare a educației tineretului".Dar ce este de făcut în mod practic pentru depășirea unor stări de cum sînt cele la ne-am referit 7— Partidul a pus în U.T.C. sarcina desfășurării unei activități politico- educative multilaterale menite să contribuie la lărgirea orizontului de cunoștințe, la dezvoltarea armonioasă a personalității, la însușirea trăsăturilor înain-

model, aceea firesc atît secția institutului Centrul de

fapt carefața

tate ale omului nou, a spus Cornel Șandru, prim-se- cretar al Comitetului județean U.T.C. Brașov. Din păcate însă, în unele organizații această sarcină a rămas încă în fază de studiu, mai precis în faza unor discuții sterile care au dus doar la „botezarea" unor acțiuni cu denumiri noi, dar care nu și-au schimbat în fond cu nimic nici conținutul și nici forma. Ca urmare, nu întîmplător, la u- nele conferințe și expuneri, tinerii nu sînt atenți și atmosfera se înviorează doar prin aplauzele care exprimă îndeosebi satisfacția pentru cuvintele care anunță finalul. Prin urmare, e de datoria noastră să traducem în fapt, în toate organizațiile, spiritul novator al actualei orientări date de partid Uniunii Tineretului Comunist.înțelegerea profundă a politicii partidului, cunoașterea problemelor actuale ale vieții economice sociale și culturale din țara noastră, a celor mai importante probleme ale vieții internaționale impun ca activitatea politico-educa- tivă să se desfășoare la un nivel superior și neapărat atrăgător. Iar în ceea ce privește ședințele, ele trebuie să devină o adevărată școală a educației comuniste, un prilej de manifestare a răspunderii colective pentru formarea idealului de viață al fiecărui tînăr, de exprimare a atitudinii ciștilor festări nostru cepe viata și munca.Așadar, perseverînd promovarea unor forme activitate concordante specificul. muncii eliminînd din i muncii educative tot ce s-a dovedit rutinier, ineficace, e necesară cea mai mare atenție problemelor de fond ale formării idealului comunist de viață al tineretului, Iar rolul organizațiilor de partid în conducerea organizațiilor U.T.C. trebuie să se evidențieze îndeosebi în sprijinul acordat realizării acestui țel major într-un context cu 
adevărat tineresc.

intransigente a ute- față de orice mani- contrare cu modul de a fi, de a con-
în de cu U.T.C., arsenalul
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prin sentiment constructiv și care consideră trecutul un depozit viu de fapte, capabil să însuflețească pe contemporani, iar viitorul un țel în- demnînd la mari și memorabile înfăptuiri. Intr-o poezie inclusă în același volum de debut, poetul se autodefinește astfel : „Ne cheamă romantismul prin ani, ca un ținut / ce încă de departe ne-ademenește pașii ; / s-au răsucit sub talpă dogori, cînd l-am văzut / și-n mîini puteri mal pline simțeam, ca uriașii. // La ceasul dintre vîrste.de t par a-1 părăsi, / îl regăsesc pe altă spirală de cărare ; 
I revin spre bucurie ca nopțile spre zi — / și glasul ei în mine învie ritmuri clare"... (Tinerețe romantică).Care sînt constantele a- cestei atitudini, a acestei viziuni 7 $i cum se reflectă realitățile vremii noastre în poezia sa 7 Poezia lui Mihai Negulescu este dominată de sentimentele ce-i însuflețesc pe contemporanii noștri : dragostea de tară, faustica aspirație către activitate, către construcție, bucuria în fața naturii si a frumuseților simple, încrederea sănătoasă în eficiența sentimentelor pure, în măreția ingeniozității omenești, în perenitatea iubirii. Desigur, enumerarea a- cestor sentimente în contextul afirmației că poetul este un romantic poate sugera ideea că Mihai Negulescu e un poet patetic, amator de gesturi grandioase. Nimic grandilocvent și clamoros în versurile sale, chiar dacă întîlnim uneori în ele declarații mai puțin elaborate, un patetism exterior. Romantismul său e o atitudine deliberată, construită pe cunoștințe solide și pe meditații îndelungi. astfel că viziunile generoase. oricît de spontane ar fi ele. ajung la cititor cristalizate într-un vers e- chilibrat, în general păs- trînd cadența și rima cuminte a vechilor poeți, iar cînd acestea sînt abandonate măsura și claritatea nu sînt niciodată trădate.Poetul retrăiește neliniștile și întrebările fără răspuns care au tulburat ne barzii secolului trecut. De factură romantică — parcă amintind de Cîrlova și Ale- xand’-escu — sînt versurile ce cîntă trecutul încremenit în piatră al orașului, paseismului fiindu-i opusă perspectiva noului B”cu- resti : „Din stampe, Turnul Colței privirii cere vamă, / dar ochii mei, din pîcle, trezesc un alt contur; / m-a cucerit orașul care-a chemat, si cheamă / Geometrie nonă în goluri de azur" (Din stamne, Turnul Coltei).încă de la primul volum, Mihai Negulescu se vădește un îndrăgostit de natură, ale cărei frumuseți le înțelege ca pe niște grave simboluri ale împlinirii u- mane. Năzuind să deslușească sensuri ascunse ale vieții, poetul realizează în pastelurile Mila 23, Maliuc, Tulcea, Drum în Bărăgan, Stanțe de seară, tablouri lirice vii și autentice, elogii ale frumuseții pămîntului românesc pe care îl iubește cu sentimente motivate de un înțeles nou, mai înalt : „Dar niciodată cîntecele mele / preaplinul bucuriei nu l-ar ști / de n-ar veghea asupra lor, din stele / și din înaltul gîndu- rilor vii, / o singură cre- dință-n frumusețe, / o singură încredere-n partid / ca orizontu-acestor dimi- nețe / spre inimă statornic arcuit" (Ecou de baladă).

vente în reportaj — care au alcătuit, printre altele, două reușite volume, viu colorate și impregnate de un lirism robust, este vorba de Rapsodie în Oaș (1963) și Orașul Iui Pintea (1966) — Mihai Negulescu trece cu volumul Ceramică regăsită (1967) la o poezie mai densă, mai sintetică, în care temele sale preferate dinainte revin de astă dată îmbrăcate într-o haină sobră, cu intenții de simbol rezultat al unei cres- cînde adînciri în mitologia de origine populară. Poetul rămîne același îndrăgostit de viață, de natură, de mișcarea anotimpurilor, cîn- tăreț pasionat al satului românesc, al transformărilor prin care trece el în vremea noastră de mari prefaceri. Jocul cuvîntului este mai strîns decît pînă acum, emoția lirică mai controlată; universul de frumuseți și încîntări al lumii se descoperă acum din notații eliptice amintind pe alocuri de Blaga. In poezia Pajură această tendință este evidentă : „La jumătate de drum, / Mioriță, Mioară, / crivățul bate mai nu știu cum, / mai negru pajura zboară. // La jumătate» de cer, / dorule, călătorule, / mugurii crapă, crengile pier — / închină-le lorule". Reîntorcîndu-se, ca și anotimpurile, pe o spirală mai înaltă a împlinirilor, poetul revine asupra temei pămîntului, a raportului dintre istorie, destinul o- mului și pămîntul care întreține neobosit flacăra vieții. Remarcabilă ni se pare strădania poetului care, dacă nu încarcă versul cu prea multe imagini și evită propriile clișee, evidente din volumele anterioare, atinge valori memorabile, ca în poezia Guașă, unde legăturile dintre spațiul citadin și pămîntul care-1 hrănește și-i pulsează sînge se evidențiază în colorate arabescuri plastice. Mai mult decît în volumele de pînă acum, în Ceramică regăsită se reface o mitologie a lumii imediate : ograda și vița de vie, vinul și bolovanii, ceasornicul casei sau casa însăși, sămînța și mesele, apoi trecerea, neodihna, chiar liniștea devin chipuri animate ale gîndului și materiei.Acest din urmă volum nu înlătură pe deplin unele ne- împliniri observate și înainte în poezia sa : dintre acestea n-am vrea să trecem cu vederea speculațiile poetice, formele oarecum contorsionate spre care îl duce uneori încercarea de a evita o anume uscăciune a versului.Poet fecund, Mihai Negulescu și-a aflat un univers specific și sunetul potrivit să-l evoce. Efortul continuu. de aprofundare a conținutului de idei al poeziei pentru a-i conferi pregnanță și tensiune emoțională, se impune însă creației poetului ca o condiție necesară potențării la un nivel superior a calităților sale, dînd versului mai multă strălucire. Pentru că în momentul de față există pericolu1 unei cantonări «în- tr-o formulă care îl poate conduce spre o manieră descriptivistă — în care frazele poetice să se alăture, cu ușurință, fără flacăra marelui sbucium interior, al pateticelor întrebări. Nu ne îndoim că talentul său și hărnicia dovedită ne pot rezerva încă surprize substanțiale.
Mircoa SIMIONESCU
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Cronica zilei
La invitația Consiliului japonez împotriva bombelor atomice și cu hidrogen (GENSUIKYO), luni la a- miază a părăsit Capitala tov. Constantin Vasiliu, care, din partea Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, va participa la cea de-a XlV-a Conferință mondială împotriva bombelor A și H.

★în cadrul Cinematecii au fost prezentate luni seara filmele artistice italiene „îți mulțumesc, mătușă" și „Grădina deliciilor".înainte de spectacol, regizorul Mircea Mureșan a prezentat publicului pe membrii delegației de cineaști italieni care ne vizitează țara. Vincenzo Siniscalchi, documentarist, director al cineclubului din Napoli, a mulțumit pentru primirea făcută șl a vorbit despre cele două producții ale studiourilor italiene.în aceeași zi, ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, a oferit o recepție în cinstea oaspeților. (Agerpres)

SPORT viața internațională

A apărut revista 
„Finanțe și credit" 

nr. 7/1968

vremea
Ieri în țară s Vremea a rămas răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult noros. Au continuat să cadă ploi temporare și sub formă de averse în Banat, Transilvania, Moldova și regiunea sub- c-rpatică a Munteniei. Vîntul a 'lat slab, cu intensificări tem- rare în sudul țării din secto- nord-vestic. Temperatura jrului la ora 14 oscila între 11 rade la Pîclișa și 26 la Manga- a. în București : Vremea s-a menținut răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult noros după- F amiază, cînd s-au semnalat averse de ploaie. Vîntul a su- î flat potrivit. Temperatura maximă a atins 27 grade.' Timpul probabil pentru 31 iulie, 1 și 2 august. în țară ; Vreme răcoroasă la început, apoi în încălzire ușoară și treptată, începînd din nord-vestul țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între’7 și 17 grade, local mai coborîte la început, iar maximele între 20 și 30 grade. în București : Vreme răcoroasă și instabilă la început, apoi în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi variabil, favorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

0 nouă formă

de asigurare a culturilor

aparținînd cooperativelor

agricole
Această nouă formă de asigurare se încheie pe o perioada nedeterminată, fără să se prevadă vreun termen de expirare. Ea este valabilă în fiecare an a- gricol, dacă nu este reziliată de unitatea asigurată.Contractul de asigurare se încheie fie pentru una, fie pentru mai multe sau pentru toate culturile de pe întreaga suprafață cultivată, pentru producția medie planificată la hectar, la sumele maxime prevăzute la asigurările facultative obișnuite. Faptul că în asigurarea facultativă de abonament se cuprinde întreaga suprafață cultivată prezintă un important avantaj : obținerea despăgubirilor pînă la valoarea reală a pagubelor suferite. Un alt avantaj al acestei asigurări constă în aceea că primele de asigurare (calculate pentru fiecare an agricol în funcție de suprafețele efectiv însămîntate) se plătesc în 4 rate. S-a prevăzut, de asemenea, acordarea unei reduceri de 5 la sută la plata primelor, în situațiile cînd cooperativele agricole de producție au încheiat contractele respective pentru toate felurile de culturi asigurabile.Caracterul continuu al asigurării de abonament creează pentru cooperativele agricole de producție și avantajul că se evită situațiile de rămînere în afara a- sigurării a acelor culturi care înainte de data încheierii contractului suferiseră daune.Pentru ca să poată beneficia cît mai curînd de avantajele a- cestei forme de asigurare, s-a prevăzut că, la cererea cooperativelor agricole de producție interesate, asigurările facultative obișnuite de culturi agricole care sînt în curs să poată fi înlocuite cu asigurări de abonament, răspunderea Administrației Asigurărilor de Stat continuînd fără întrerupere.Această nouă formă de asigurare facultativă constituie un nou sprijin ce se acordă cooperativelor agricole de producție, care vor avea astfel posibilitatea de a obține, mai avantajos, o acoperire a eventualelor pagube la culturile agricole.

întrecerile sportive 
ale Festivalului

În cîteva rînduri

SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia au început ieri întrecerile sportive din cadrul celui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Diferitele competiții reunesc la start peste 2 000 de sportivi și sportive din diferite țări ale lumii. Concursurile au fost inaugurate cu proba ciclistă contracrono- metru pe echipe, disputată pe distanța clasică de 100 kilometri. Echipa României, formată din cicliști tineri (Cosma II, David, Sofronie. Cernea), s-a comportat meritoriu, cla- sîndu-se pe locul trei cu timpul de 2h 16’. Victoria a revenit primei reprezentative a Poloniei — 2h 10’44”, secundată de echipa Bulgariei — 2h 11’52”. Cicliștii români vor lua parte și la cursa de fond, precum și la probele de velodrom.în primul meci al turneului feminin de baschet, reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de

92—39 formația Politehnica Timișoara.Mii de locuitori ai orașului Sofia și participanți la festival au urmărit întrecerile Crosului Solidarității. In proba feminină, prima a sosit sportiva bulgară V. Amzina, cronometrată pe distanța de 800 m cu timpul de 2’33”. Românca Fița Rafira, remarcată anul acesta în Crosul Tineretului desfășurat la București, s-a clasat pe locul doî cu timpul de 2’35”6/10. La crosul veteranilor au luat parte numeroși invitați ai festivalului, printre care foștii campioni mondiali și olimpici atletul Piotr Bolotnikov, boxerul Ghenadi Popencenko, ciclistul Gustav Schur.Competițiile sportive ale festivalului cuprind întreceri la toate disciplinele olimpice, fiind programate atît la Sofia cît și în orașe din provincie : Plevna, Plovdiv, Vidin și Haskovo.
Actualitatea la boxIn luna august, boxerii noștri fruntași au în vedere cîteva importante competiții internaționale. „O- limpicilor" li s-a oferit prilejul de a participa la un turneu în bulgaria, cu care ocazie vor încrucișa mînușile cu pugiliști din țara gazdă, Iugoslavia, U.R.S.S. și Ungaria, care, de asemenea, au intenția de a participa la „Olimpiada mexicană". Este posibil ca antrenorii lotului nostru să alinieze la

turneul din Bulgaria pe toți cei 11 titulari la categoriile respective de greutate, adică : Drăgan, Ciucă, Gîju, Stanef, Cuțov, Antoniu, Sil- berman, Covaci, Chivăr, Monea și Alexe .Pentru astăzi este proiectată plecarea la Budapesta a unui „cvintet" de tineri pugiliști români (Ispas, Buzuliuc, Tudor, Prodan și Majai). Ei vor lua parte la turneul internațional de la Balaton.

„Regata Copenhaga” 1968 Echipa|ul de caiac 4 al României (stînga), cîș- 
tigătorul probei de 1 000 m.

Teiefoto: — Agerpres

Reglementarea unor condiții 
de remunerare a membrilor Academiei 
și a altor oameni de științăRecent, Consiliul de Miniștri a adoptat o hotărîre cu privire la reglementarea unor condiții de remunerare a membrilor Academiei și a altor oameni de știință. înscriin- du-se în complexul de măsuri stabilite de partid și guvern în vederea justei aplicări a principiului socialist de cointeresare materială și, implicit, de stimulare a muncii în toate sectoarele de activitate, hotărîrea desființează, începînd cu data de 1 iulie a. c., indemnizațiile lunare aferente titlurilor de membru titular și membru corespondent al Academiei, om de știință emerit, doctor și doctor-docent, precum și membrilor Consiliului Național al Cercetării Științifice și stabilește noi condiții de remunerare a activității lor.Potrivit actualei reglementări, academicienii, membrii corespondenți ai Academiei și alți oameni de știință vor putea fi retribuiți, pe lîngă salariul funcției îndeplinite, pentru expertize, consultații științifice, unele lucrări de avizare care necesită o înaltă calificare ; studii, proiecte, lucrări de documentare sau cu carac

ter monografic, care nu sînt prevăzute în planul unităților unde sînt angajați, precum și pentru conferințe, referate științifice, recenzii, activități publicistice și alte colaborări realizate în afara orelor de serviciu. Totodată, se vor putea acorda premii și alte stimulente materiale pentru participarea la lucrări pe baza unor contracte încheiate cu Consiliu] Național al Cercetării Științifice și Academia Republicii Socialiste România sau pentru realizarea unor lucrări științifice de importantă deosebită, contribuții la realizarea de economii, obținute ca urmare a aplicării în producție a rezultatelor cercetării științifice.în cadrul noului sistem de salarizare pentru personalul de conducere, tehnic, administrativ și de specialitate — mai ales în domeniile în- vățămîntului și științei —. vor fi fixate funcțiile pentru care numirea va fi condiționată în viitor de dobîn- direa titlului de doctor sau doctor- docent iar în alte sectoare se vor preciza priorități în promovare pentru deținătorii unor astfel de titluri.

• La concursul preolimpic de sărituri în apă, de la Gendorf (R. F. a Germaniei), sportivul nostru Ion Ganea s-a clasat pe primul loc în proba de sărituri de la trambulină, cu un total de 505,55 puncte. Locul doi a fost ocupat de Petre Decuseară (România) cu 487,95 puncte, iar locul trei de Reff (R. F. a Germaniei) cu 485,50 puncte. în proba de sărituri din turn, cîștigată de vest-germanul Wucher- pfennig cu 489,10 puncte, Ganea a ocupat locul patru cu 437.45 puncte, iar Decuseară s-a clasat pe locul cinci cu 397,50 puncte.O comportare bună a avut și Melania Decuseară, clasată pe locul secund în ambele probe. La trambulină a totalizat 426,25 (pe primul loc, vest-germana Angelika Hilbert, cu 438,40 puncte), iar la turn a realizat 301,70 puncte (pe primul loc s-a clasat Ingeborg Busch cu 315,25 puncte).• Cu prilejul unui concurs atletic care a avut loc la South Lake Tahoe (California), americanul Al. Oerter a cîștigat proba de aruncare a discului cu performanța de 62,74 m. El l-a învins pe deținătorul recordului mondial, Jay Silvester — 62,08 m. Silvester s-a revanșat. în schimb în proba de a- runcare a greutății, pe care a cîști- gat-o cu rezultatul de 18,72 m.• Zona vest-germană a semifinalelor „Cupei Galea" la tenis (întrecerile s-au disputat la Bad Homburg) a fost cîștigată de echipa U.R.S.S în finala competiției, tinerii tenismani sovietici au întrecut la limită (3—2) formația R.F. a Germaniei.• Ciclistul italian Lorenzo Bosi- sio a cucerit titlul de campion național în proba de urmărire (amatori). în cursa desfășurată pe velodromul din Varese, Bosisio a fost cronometrat pe distanța de 4 010 m cu timpul de 4’ 53” (medie orară î 49,144 km).• La Riga s-a disputat cea de-a doua mtilnire dintre selecționatele feminine olimpice de volei ale U.R.S.S. și Japoniei. Și de data a- ceasta voleibalistele sovietice au obținut victoria. Scor i 3—1 (9—15, 15—7, 15—10, 15—8).• La Ybbs (Austria) a luat sfîrșit campionatul mondial studențesc de șah. Victoria â revenit echipei U.R.S.S.. clasată pe primul loc cu 24,5 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat i R. F. a Germaniei (24,5 p, dar cu un coeficient inferior) ; Cehoslovacia (20,5 p); Bulgaria (18 p); S.U.A. (16 p); Danemarca (15.5 p) î Islanda (15,5 p); Iugoslavia (15,5 p) ; România (15 p); R D. Germană (15 p).Ultima rundă s-a soldat cu următoarele rezultate i Iugoslavia— R. D. Germană 3—1 ; Islanda— Danemarca 2—2 ; U.R.S.S.—S.U.A. 2,5—1,5 t R F. a Germaniei—România 4—0 | Cehoslovacia—Bulgaria 2—2.• Turneul internațional de șahdin Iugoslavia a continuat la Sko- plie cu runda a 13-a. Gheller a cîștigat la Wade, Uhlmann l-a învins pe liderul clasamentului, Por- tisch, Minici pe B Ilievski. A fost consemnată remiza în partidele Gheorghiu—Măriei, Hort—Polu-gaevski, Parma—Matanovici și Ja- nosevici—Matulovici. în clasament conduc, la egalitate, Portisch (Ungaria), Hort (Cehoslovacia) și Po- lugaevski (U.R.S.S.) cu cîte 9,5 puncte. Florin Gheorghiu ocupă locul 13 cu 5,5 puncte și o partidă întreruptă.

SINTEZE ECONOMICE 
•COREENEVizitînd Coreea populară reții, ca o trăsătură esențială, definitorie pentru peisajul actual al țării, ritmul susținut al construcției. In fabrici și uzine, pe șantiere, pe întinsele orezăni, pretutindeni diminețile liniștite ale Coreei sînt salutate de omul muncii, aplecat cu migală și răbdare asupra lucrului pe care îl îndeplinește cu răspunderea cerută de grija pentru întărirea puterii economice și de apărare a țării.Și ce altceva decît munca intensă ar putea explica peisajul social al Coreei populare, care nu mai păstrează din trecut decît a- mintirea umilinței, sărăciei și înapoierii ? R. P. D. Coreeană și-a construit o industrie care asigură, în mare parte, necesitățile interne, și-a refăcut din temelii, pe baze noi, orașele.Pentru reliefarea a ceea ce s-a făcut și se face, reprezentanții diferitelor întreprinderi și instituții recurg adesea la comparații cu trecutul care poate însemna fie anul eliberării, 1945, fie anul proclamării republicii, 1948, fie încheierea războiului — 1953.Nici o întreprindere constructoare de mașini în acei ani — ni se spune — în timp ce azi 93 la sută din necesități se asigură din producția internă Totodată, industria țării satisface azi, în bună parte, necesarul de aparate electrice, ciment, îngrășăminte chimice, cărămizi refractare ; de peste 10 ori a crescut producția de cărbune și de 3 ori producția de energie electrică. Dacă în 1945 se produceau 14 cm de țesături pe cap de locuitor, astăzi producția a ajuns la 25 m.Peisajul contemporan coreean este departe de a fi complet fără imaginea întinselor suprafețe cultivate cu orez, în întregime irigate. Orezăriile, care asigură hrana de bază a populației, se întind din imediata apropiere a mării, de o parte și de alta a cursurilor apelor, pînă în vecinătatea munților. Sute de lacuri de acumulare și stații de pompare, peste 36 000 km de șanțuri și canale asigură apa necesară care se distribuie uniform pe cele 654 000 ha irigate — o suprafață de 5,6 ori mai mare decît în 1945. Datorită acestui sistem cît și muncii țăranului coreean se asigură în fiecare an o producție sporită.

în urmă cu 15 ani, cînd, în 1953, se încheia armistițiul, pămîntul coreean era răscolit de explozii, satele pustiite, orașele, în cea mai mare parte, transformate în moloz. Anii de război au impus infinite jertfe și restricții, au determinat organizarea vieții în funcție de necesitățile și cerințele luptei de apărare — în munți, în păduri, sub pămînt. Uzine subterane, școli și spitale subterane, mii de femei și copii adăpostiți de stîncă și pămînt. Dar acești ani au născut și un eroism de masă rămas în legendă, Din focul luptei, eroismul a poposit azi în construcția economică, determinînd un avînt general, o întrecere în muncă pentru ștergerea urmelor războiului și ridicarea vieții în toate compartimentele ei, pe trepte mai înalte ale progresului.Phenianul mai păstra, după spusele martorilor, o singură clădire.' Prin munca eroică a poporului, Phenianul a devenit azi un oraș ce se ridică pe baze moderne și care adăpostește — în întreprinderi, instituții, școli — activitatea a peste un milion de locuitori. Orașul, tăiat în două de liniștitul Tedong-Gan, are clădiri impunătoare ca Teatrul Mare, edificiu în cadrul căruia se valorifică bogate și frumoase elemente ale culturii naționale, Universitatea, Palatul pionierilor și tineretului ; el are bulevarde largi, numeroase parcuri, monumente și statui, sute de blocuri cu multe nivele date în folosință sau aflata în construcție. Pentru înfrumusețarea și întreținerea orașului mii de locuitori participă zilnic la munca pe șantiere — la îndiguirea fluviului pentru a a- păra orașul, în anotimpul ploios, de revărsări, la întreținerea clădirilor și amenajarea spațiilor verzi.Asemenea Phenianului, orașele Wonsan, Kuson, Ham Hî, Nam Po și altele au cunoscut un ritm viu de dezvoltare.Munca bogată în rezultate, dorința de a depăși nivelul realizat au un puternic suport moral: dragostea fierbinte pentru patrie, încrederea în viitor. Convingerea în justețea cauzei sale animă; poporul din Coreea de nord și amplifică ritmul construcției socialiste.
Liviu RÂUREANU

Trei zile pe frontul 
nigeriano-biafrez

0 relatare de la fața locului a trimisului special al agenției 
France Presse

Noblețea anonimatului creator

„Am petrecut trei zile pe frontul nigeriano-biafrez, la 35 kilometri de Port Harcourt, scrie trimisul special al agenției France Presse, Claude Brovelli. Am fost primii ziarjști și fotoreporteri care pătrundeam în a- ceastă zonă de cînd a izbucnit războiul.Ne aflăm în localitatea Nsokpo, tîrgușorul cel mai avansat, ocupat de forjele federale și care, cu mai puțin de 72 de ore în urmă, se afla încă în mîinile bia- frezilor".Războiul și-a pus pecetea pe aceste locuri, „întreaga regiune • din nordul Porî Harcourtuiui oferă un spectacol dezolant. Drumurile sînt înțesate de carcase și resturi de mașini incendiate. Peste tot te în- tîmpină cadavre în descompunere : pe margi

nea drumului sînt împrăștiate trupuri din care n-au mai rămas decît craniul și coloana vertebrală, fără îndoială «curățite» de vulturi. Pe alocuri, mașina noasfră merge pe oseminte, și de-a lungul a kilometri întregi miasmele sînt insuportabile.O tăcere impresionantă stăpînește întinderile care acum sînt pustii. Sute de mii de locuitori au fugit din satele distruse, incendiate, fie urmînd trupele bia- freze, fie refugiindu-se în junglă. Desigur că o parte din e< se mai află încă acolo.Isoba, Aloa, Igrita, Agwa, Nsokpo... și altele, atîtea nume care vor tiebui șterse de pe hartă. Peste tot, numai vulturii care planează deasupra ruinelor și a cadavrelor".

„Sînfem acum la 60 de kilometri de Aba. Pămîntul tresare cînd mortierele sau tunurile își lansează obuzele, a- desea rătăcite în junglă. Războiul își păstrează însă caracterul său a- frican ; biafrezii au legat tradiționalele tam-tamuri de amplificatoare și reușesc adesea să imite perfect tirul de mitralieră sau zgomotul produs de morfiere. Cu toate acestea, rareori ofițerii federali se mai lasă păcăliți.Reîntorși la Port Harcourt, am vizitat tabăra refugiaților. Am văzut o femeie de aproape 40 de ani, cu o înfățișare scheletică, care a trăit trei luni ascunsă în savană. A înnebunit și acum rătăcește r.erind continuu de mîncare".
(Urinare din pag. I)ae, se încercase inabil ca truda lui să fie acoperită de ridicol. Dar astăzi nici o cercetare serioasă a folclorului național nu poate trece cu vederea pe lîngă opera lui Gh. Dumitrescu-Bistrița, iar bătrînețea lui poate privi în urmă cu sentimentul datoriei împlinite, cu mulțumirea că opera durată este în sfîrșit apreciată, recunoscută și evocată.Am cunoscut la Pecî- neaga, în Dobrogea, pe bătrînul țăran Gheorghe Toma. E un țăran cu cîteva clase primare absolvite . pe vremea lui Spiru Haret. Tinăr fiind, a lucrat ca săpător în e- chipele arheologice conduse de Tocilescu și Pîr- van. Sute de zile și nopți a trăit în preajma acestor savanți, i-a ascultat vorbind, i-a observat cît de fericiți erau cînd dezgropau o amforă, un cap de marmură sau o tana- gră. Autodidact, bătrînul Gheorghe Toma din Pecineaga știe istorie cel puțin cît un bacalaureat, dar ceea ce contează în primul rînd este faptul că el însuși a dobîndit pasiune de arheolog și că a adunat o colecție de vestigii istorice de o frumoasă valoare documentară : zeci de monede eline, romane și dacice, tanagre,

opaițe, brățări și amulete, seceri de bronz și săgeți de silex. Pare de-a dreptul paradoxal, dar / profesorul Mihai Roșea de la școala din Pecineaga, de la acest țăran pasionat a dobîndit ideea fertilă de a organiza un muzeu arheologic școlar, ui- tîndu-și mîhnirea inițială că este profesor la Pecineaga șl nu la Constanță, legîndu-se cu trup și suflet de aceste locuri și de acest sat.La Maieru, tînărul profesor de limba română Sever Ursa editează o revistă a elevilor — „Cuibul visurilor" — și mi se pare că ea este deocamdată prima publicație școlară ce apare într-un sat. Dar, mai mult decît atîta, profesorul Sever Ursa a organizat la Maieru unul dintre cele mai bogate muzee sătești din țară, o adevărată capodoperă muzeistică. La munca lui creatoare, originală și îndrăzneață a raliat un mănunchi de țărani localnici. Nu e zi în care mereu alți țărani să nu vină la muzeu cu obiecte străvechi, mărind astfel comoara muzeului.Desigur, exemplele se pot înmulți. Practic ele sînt fără sfîrșit, pentru că mereu apar oameni însuflețiți de pasiune și care, prin munca lor — notorie sau deocamdată dis

cretă și necunoscută — sfințesc locul unde trăiesc. Oamenii din această categorie au un vis, depun o astfel de flacără incandescentă în munca lor, îneît anonimatul, ori- cît de adînc ar fi el, este pînă la urmă pulverizat și preschimbat în cele mai nobile carate. Vorbind despre tematica poetică. G. Călinescu spunea că universul poeziei este infinit, că nu există lucruri lipsite de încărcătură estetică. Parafrazîn- du-1. cutezăm a spune că nu există loc, oricît de modest, de periferic și de necunoscut ar fi el, în care spiritul creator să nu se poată manifesta în deplinătatea forței sale. Sadoveanu remarca o dată energia teribilă a troscotului care este în stare să spargă, să disloce și să răzbată prin cel mai tare trotuar de asfalt. O snergie asemănătoare stă n om, în visul omului de i munci și de a se afirma.Din rindu] acestei categorii de oameni care pun suflet în munca lor se ridică acele valori socialmente atît de frumos necesare, creatoare ale unui climat fertil și generos ; din rîndul a- cestor descoperitori de zone umane încă nedesțelenite, însuflețitori ai e- nergiilor adormite. Aria în care se manifestă este imensă și. ea se întinde

de la biblioteca șl scena căminului cultural pînă la batardourile Poiților de Fier, de la modestul cabinet al medicului sătesc pînă la catedra profesorului de liceu din orașele de provincie, de la planșeta proiectantului pînă la șareta agronomului dintr-un sat așezat la nu știu care margine de județ.Ignorarea muncii pasionate, nesocotirea sau chiar năpăstuirea ei în- tr-un fel sau altul constituie o atitudine profund dăunătoare și nocivă. Nu este vorba aici de premii și decorații, ci pur și simplu de îmbărbătare și însuflețire. Adeseori, un cuvînt încurajator și o a- preciere caldă intensifică visul pînă la ardoare, fortifică entuziasmul, pulverizează descurajarea și nimicesc apatia. în portretul tipologic al omului din epoca noastră socialistă, o importantă trăsătură de caracter este sentimentul prietenesc și devotat al recunoașterii meritelor repurtate prin muncă onestă și pasionată. El trebuie să fie dublat de orgoliul de a fi animatori ai vieții spirituale, de a sprijini neabătut afirmarea acelei imense armate de oameni care, cu abnegație, entuziasm și modestie, fac să înflorească și să capete strălucite locul lor de muncă și, implicit, țara.

DE PRETUTINDENI
Ultimul concurent din cursa 
solitară de traversare a 
AtlanticuluiNavigatorul englez Michel Richey a sosit duminică la Newport la bordul ambarcațiunii sale „Jester", devenind astfel al 19-lea și ultimul concurent care termină cursa solitară de traversare a Atlanticului. El a parcurs distanta Plymouth — Newport în 58 de zile, 9 ore și 13 minute. Din cei 35 de concurenți care au pornit la 1 iunie în cursa de traversare a Atlanticului, 16 au abandonat pe parcurs din diferite motive. Prima ambarcațiune care a terminat cursa, „Sir Thomas Lipton", a parcurs distanța între Anglia și S.U.A. în 25 de zile, 20 de ore și 33 minute. stabilind astfel un record al traversării solitare a Atlanticului.
Incendii de pădure in 
AlaskaAproximativ 100 de incendii izbucnite în pădurile din Alaska s-ar putea extinde în mod periculos, a- menințînd în prezent peste 150 000 de hectare. 1 400 de pompieri sprijiniți de o escadrilă de 70 de avioane speciale luptă pentru stingerea acestor incendii. Vremea uscată, fără ploi și căldura excesivă amenință noi suprafețe împădurite. Pericolul sporește din cauza declanșă

rii unor furtuni puternice însoțite de descărcări electrice. Autoritățile forestiere au declarat că dacă aceste condiții rămîn neschimbate „actualul sezon s-ar putea dovedi mai dezastruos decît vara anului 1957, cînd au fost cuprinse de flăcări aproximativ 2,5 milioane hectare de pădure".
Escaladarea vîrfului Sal- 
cantayO echipă de 7 alpiniști japonezi a escaladat vîrful Salcantay, cu o altitudine de 6 271 metri, din apropierea orașului Cuzco din regiunea de sud a Perului. Clubul peruvian de alpinism a publicat o comunicare primită din partea conducătorului echipei, în care se arată că ascensiunea a fost efectuată la 14 iulie.
Zahăr din petrolFirma japoneză „Kyowa", specializată în produsele obținute din petrol prin fermentare, a reușit să extragă zahăr din petrol. Pînă acum se extrăgeau din petrol aminoacizi, acizi nucleici, vitamine și proteine, dar este probabil pentru prima oară cînd din „aurul negru" se obține zahăr. Principiul este următorul: parafina, care este un subprodus al petrolului, este hrănită cu o bacterie denumită „arthropacta paraffineus", și bacteria secretă glucoză sau polimerul ei — trehaloza.

Căi 
deschise 
comerțului 
între 
România 
și
Venezuela
(Urmare din pag. I)Cîmpina și la alte obiective industriale care ne interesau. întrevederea avută la Ministerul Petrolului a relevat că există încă multiple resurse de extindere a cooperării economice. Astfel, au fost abordate probleme cu privire la asistența tehnică, la utilajul și echipamentul petrolier, pe care România le poate furniza Venezue- lei. S-au discutat, totodată, probleme referitoare la posibilitatea unei colaborări în efectuarea de cercetări tehnico-științifice în sectorul petrolier. De fapt, toate aceste aspecte, care, așa cum am mai spus, reflectă perspective favorabile de dezvoltare a cooperării economice dintre țările noastre, au fost evocate și la încheierea acordului între Compania venezueleană de petrol și întreprinderea română de comerț exterior „Industrial-export".

Prof. dr. Cesar Balestrini, director în Ministerul Minelor și Hidrocarburilor i Industria siderurgică a României se află în continuu progres. In același timp, Venezuela este pe punctul de a începe producția unui minereu de fier îmbunătățit, cu o capacitate competitivă sporită pe piața mondială. Datorită calității superioare a minereului de fier din Venezuela, de natură să compenseze cheltuielile mai mari de transport, datorită siguranței aprovizionării. putem spune că livrarea unor cantități din această materie primă către România va crea, o verigă importantă a; legăturilor noastre economice cu țara dv. întreprinderea „Mineralimport" ne-a cerut, de altfel, analize și oferte concrete pentru a intra în a doua fază — aceea de oficializare a contractelor.
Ing. dr. Eduardo Mendoza, fost ministru al agriculturii i Cred că există posibilități de a stabili relații de colaborare fructuoase și în sectorul agricol Din acest punct de vedere, vizita făcută în țara dv. a fost foarte folositoare pentru noi, cei care lucrăm în Venezuela, în ramura agriculturii. In primul rînd, am putut cunoaște caracteristicile generale ale organizării a- griculturii României. Totodată, am avut ocazia să vedem lucruri de mare interes pentru noi. De pildă, am putut admira nu numai calitatea tractoarelor românești, dar și locul lor de naștere — uzina din Brașov O impresie deosebită mi-a lăsat-o centrul experimental de creștere a porumbului de la Fun- dulea Ar fi bine ca în viitor să se inițieze un schimb profesional în domeniul culturilor specifice cum sînt porumbul, soia ș.a.
Dr. Francois Moanack, ambasador : Cred că mai întîi trebuie a- vută în vedere semnarea unui a- cord comercial între Venezuela și România, acord care, desigur, va ține seama de concluziile fiecărui grup de lucru al delegației noastre, în urma acestei vizite. Ceea ce s-a făcut pînă acum ca, de pildă, acordul în domeniul petrolului. este un pas înainte, dar sperăm că, în urma lui, schimburile comerciale reciproce vor e- volua progresiv. Perspectivele sînt multe și bune și trebuie doar să continuăm schimbul de Informații la toate nivelurile cu scopul de a putea obține, într-un timp determinat, o accelerare a dezvoltării relațiilor noastre comerciale cu țara dv. Tocmai de aceea am ajuns la concluzia că este necesară crearea unui grup mixt de lucru ro- mâno-venezuelean, înființarea, în Venezuela, a unei camere de comerț româno-venezuelene, menită să stimuleze interesul pentru schimburi comerciale în România.
— Cu ce impresii plecați din 

România ?

Dr. Raul Nass: Pretutindeni am fost primiți cu foarte multă cordialitate și am avut un schimb de opinii deosebit de interesant și deschis, în special cu dl. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri Gheorghe Rădulescu. Am abordat problemele privind relațiile dintre țările noastre într-un mod foarte realist și aceasta a făcut posibil să discutăm proiecte concrete de cooperare economică. Așteptăm cu mult interes vizita unei delegații române, în septembrie Plecăm din România cu convingerea că am pus deja bazele unei strînse colaborări economice între țările noastre.
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viața internațională
Începerea convorbirilor dintre 
Prezidiul C. C. al P. C. C.

© Patru nave militare inamice distruse
pe rîul Cuaviet29 (Agerpres). — In deSAIGON ultimele 24 tului Național Vietnamul de sud și-au intensificat atacurile asupra fortificațiilor trupelor americano-saigoneze în împrejurimile Saigonului, în Delta Mekongului, în regiunea centrală, precum și în provinciile septentrionale ale țării. Duminică noaptea, patrioții au bombardat un post al forțelor saigoneze, situat la numai 35 kilometri de capitala sud-viet- nameză. Concomitent, detașamente ale F.N.E. au declanșat puternice atacuri în sectorul Da Nang, unde trupele inamice dețin importante instalații militare. Baza a- mericană de la Quang Ngai, ce se află la 70 kilometri sud de Da Nang, a fost supusă de patrioți unui intens bombardament, relatează corespondentul agenției France Presse.

ore, unitățile Fronde Eliberare din Tot în noaptea de duminică spre luni, detașamentele F.N.E. au lansat un puternic atac asupra bazei aeriene americane de la Tuy Hoa, din provincia Phu Yen, la aproximativ 390 kilometri de Saigon. Grupuri de patrioți au reușit să pătrundă chiar pe pista de aterizare a avioanelor americane, ocu- pînd, timp de mai multe ore, o parte a oerimetrului bazei și an- gajînd lupte violente cu unitățile militare inamice, dislocate la a- ceâstă bază. Rachetele și obuzele căzute asupra instalațiilor aeroba- zei S.U.A. au provocat pierderi inamicilor. Luni dimineața, comandamentul forțelor S.U.A. a a- nunțat că patru vase militare a- mericane care navigau în apele rîului Cuaviet, utilizat pentru a- provizionarea bazei de la Dong Ha, au fost distruse de minele lansate de unități ale F.N.E.
La Festivalul Mondial al Tineretului

și Studenților de la Sofia

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL RADU BOGDAN

29 iulie, prima zi după deschiderea solemnă a festivalului, este ziua solidarității tineretului din cele patru colțuri ale lumii cu lupta eroică a tineretului și poporului vietnamez contra agresiunii americane. Un larg și bogat program de manifestări desfășurate pe parcursul întregii zile a permis tinerilor prezenți la festival să-și exprime în diverse forme sprijinul și solidaritatea deplină cu cauza dreaptă a Vietnamului.Chiar din primele ore ale dimineții, în patru puncte centrale din Sofia au fost organizate mitinguri de solidaritate cu poporul vietnamez. Am participat împreună cu reprezentanții tineretului țării noastre la mitingul desfășurat în orășelul universitar de > la km 4. Sînt prezenți tineri din R. D. Germană, Uniunea Sovietică, India, R. F. a Germaniei. Alături de ei, chipurile dîrze ale tinerilor vietnamezi, mulți dintre ei în uniforme militare. Pionierii bulgari le oferă trandafiri. Tran Van Tienh, conducătorul delegației R. D. Vietnam, transmite parti- cipanților la miting mesajul tineretului luptător al Vietnamului eroic, al luptătorilor din nordul și din sudul țării care își apără cu dîrzenie pămîntul patriei, ființa națională. Sînt rostite apoi cuvîntări de solidaritate din partea tineretului din R.D.G., India și R.F.G.în numele tinerei generații a României socialiste tov. Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a transmis poporului și tineretului vietnamez un călduros salut de solidaritate frățească. „Tineretul român, întregul nostru popor, subliniază vorbitorul, a susținut și susține cauza justă a poporului vietnamez, se află din toata inima alături de el în lupta eroică pe cate o duce pentru apărarea libertății și independenței patriei sale, contra agresorilor imperialiști. Poporul român, care de-a lungul istoriei sale frămîntate a cucerit prin grele sacrificii dreptul la o viață liberă, înțelege își apreciază profund lupta eroicului popor vietnamez. Națiunea română în întregul său își exprimă solidaritatea cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul de Elibe-

și Biroul Politic 
al C, C. al P. C. U. S.

KOSICE 29 (Agerpres). — A- genția C.T.K. anunță că la 29 iulie, în orașul Cierna nad Tisou, au început convorbirile între Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Din partea P.C.U.S. la întîlnire participă L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, K. T. Mazurov, A. I. Pelșe, N. V. Podgornîi, M. A. Suslov, A. N. Șelepin, P. E. Șelest, G. I. Voronov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., P. N. Demicev și P. M. Mașerov, membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev și

B. N. Ponomariov, secretari ai C.C. al P.C.U.S.Din partea P.C. din Cehoslovacia la întîlnire participă A- lexander Dubcek, prim-secretar alC. C. al P.C.C., F. Barbirek, V. Bi- lak, O. Cernik, D. Kolder, F. Kriegel, J. Piller, E. Rigo, J. Smrkovsky, J. Spacek, O. Svestka, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.C., A. Kapek, J. Lenart și B. •Simon, membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C., precum și Milos Jakes, președintele Comisiei Centrale de Revizie și Control.Din partea cehoslovacă la întîlnire participă, de asemenea, Lud- vik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace.

PRAGA 29. — Corespondentul A- gerpres, Eugen Ionescu, transmite : Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află la odihnă în Cehoslovacia, a făcut o vizită lui Frantisek Hamouz, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslpvace. La întîlnirea prietenească au fost de față «J. Krejci, ministrul industriei grele al R.S.C.,' și ambasadorul României la Praga, Ion Obradovici.

LA PAZ 29 (Agerpres). — Cercurile politice din Bolivia consideră că hotărîrea de sîmbăta trecută a președintelui Rene Barrientos de a desemna un guvern militar, în locul cabinetului civil care a demisionat, semnifică „o lovitură militară de stat legală". Potrivit observatorilor din La Paz, începînd de sîmbătă seara, în istoria Boliviei a fost întoarsă 0 pagină, regimul partidelor politice fiind înmormîntat cel puțin pentru o perioadă de cîteva luni.Liderii partidelor politice boliviene s-au întrunit duminică pentru a examina efectele instaurării unui guvern militar în această țară. Potrivit a- genției Associated Press, unii dintre ei și-au exprimat teama „că este pe cale să fie creată o nouă juntă mi-

litară" care să conducă țara. Deocamdată nu a fost luată nici o hotărîre, dar politicienii au protestat împotriva arestăriloi operate în rîndurile fruntașilor diferitelor partide.Președintele Barrientos, care a plecat duminică în orașul Cochabamba, a pretins că formarea unui guvern militar „a constituit singura soluție", în condițiile actualei situații din țară, între timp, starea de asediu, instituită în urmă cu o săptămînă, rămîne în vigoare. în baza prevederilor a- cestui decret, activitatea politică a fost interzisă pe o perioadă de 90 de zile. în același timp, guvernul a cerut Curții Supreme să invalideze mandatele unui număr de deputați aflați în prezent sub stare de arest.

PERU

Naționalizarea societății
„International Petroleum CoLIMA 29 (Agerpres). — Președintele Republicii Peru, Fernando Belaun’de Terry, a anunțat duminică seara, într-o cuvîntare rostită în fața membrilor Congresului, naționalizarea tuturor instalațiilor societății „International Petroleum Co.“, precum și a bogatelor zăcăminte petrolifere aparținînd acestei societăți în regiunile de nord ale țării. Terry a declarat că naționalizarea are efect imediat, toate instalațiile societății urmînd să ’•fie trecute sub petroliere de Fiscal".După cum a tele Peruvian, compensații pentru aceste națio-

controlul societății stat „Petrolera declarat președin- guvernul va plăti

Ci

nalizări și va încerca să obțină re- finanțarea datoriei externe pentru a putea face față acestor cheltuieli suplimentare. El a adăugat că societatea „International Petroleum Co." va putea de acum înainte să cumpere petrolul produs de societatea de stat „Petrolera Fiscal", aceasta avind în același timp dreptul să-1 vîndă și altor companii.„International Petroleum Co." este o filială a societății nord-america- ne „Standard Oil of New Jersey" și exploatează zăcămintele peruviene de petrol din anul 1928. Societatea realizează cea mai mare parte a producției peruviene de petrol care se ridică la 23 milioane barili pe an și are principalele zăcăminte în zonele Labrea și Parinas.

CIUDAD DE MEXICO

Greva studenților continuăCIUDAD DE MEXICO 29 (Agerpres). — Organizațiile studențești din Ciudad de Mexico au anunțat că greva declarată în semn de protest împotriva comportării brutale a poliției în cursul demonstrației de vinerea trecută va continua. Liderii Federației studenților din institutele tehnice au declarat că principalele lor cereri se referă la demisia șefului forțelor speciale de poliție, generalul Luis Cueto Ramirez, și definirea mai precisă a sarcinilor poliției.Studenții mexicani au anunțat duminică seara că numărul colegilor lor uciși în cursul manifestațiilor este de 7 (și nu 8, cum se anunțase anterior), iar cel al răni- ților. se ridică la cîteva sute.

din Ciudad de Mexico a pînă în prezent. 33 grup de 76 persoane ares- acuzația de a fi organi-
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Lupte de guerilă 
in valea

Poliția eliberat dintr-un tate subzat manifestațiile de vinerea trecută.
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ARGENTINA Președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Jpplp. 
Broz Tito, l-a i Franz Muhri, președintele _____Comunist din Austria. în cursul vorbirii, care a avut loc cu aces, lej, au fost abordate probleme act ale mișcării muncitorești (Taniug)

primit la Brwz Iședințele Part» 'i-
.e

SALISBURY 29 (Agerpres). — în valea fluviului Zambezi au avut loc noi lupte între grupurile de patrioți rhodesieni și trupele guvernului rasist de la Salisbury. După cum s-a anunțat, în ciuda măsurilor speciale luate de autoritățile rasiste, care au mobilizat în această regiune importante efective militare, patrioții rhodesieni și-au intensificat- în ultimele trei săptămîni operațiunile de guerilă.rare din Vietnamul de sud, acordă întregul său sprijin material, politic și moral poporului vietnamez pînă la victoria sa finală. Din piepturile tinerilor români și ale celorlalți partici- panți la miting răsună într-un singur glas : „Vietnam, Vietnam". Minute în șir tinerii prezenți aclamă pe solii Vietnamului eroic, îi înconjoară cu întreaga lor dragoste.Sînt momente calde, emoționante, care aveau să se repete de nenumărate ori în această zi. Le-am întâlnit la puțin timp după miting la școala ni. 22, unde s-a deschis „Centrul de solidaritate cu Vietnamul". Aici voi avea loc întîlnirile tinerilor vietnamezi cu delegații din alte țări.Seara, în fața sălii „Universiada" cîteva mii de tineri au luat parte la o însuflețită adunare cerînd să înceteze agresiunea americană, să se pună capăt imediat, necondiționat și definitiv bombardamentelor americane deasupra teritoriului R. D. Vietnam, tuturor actelor de război ale S.U.A. în Vietnam. Seara, în Piața „9 Septembrie", a avut loc concertul de solidaritate cu Vietnamul, prezentat de echipe artistice ale țărilor care au găzduit festivalurile precedente.

Adevăratul beneficiar al unui
«

ajutor tu grele condiții•o

JAPONIA ACCELEREAZĂ
IN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA 

DINTRE INDUSTRIILE DE AUTOMOBILE
A

sînt piețe unde filialele străine aleWASHINGTON 29 (Agerpres). —
Intr-un articol publicat de revista firmelor americane au o activitate 
americană „U. S. News and World 
Report" se arată că Japonia „a a- 
juns brusc pe locul doi, după Sta
tele Unite, in producția de automo
bile", iar exporturile sale în S.U.A. 
reprezintă „o nouă invazie". Două 
dintre cele cinci „best sellers" în 
materie de automobile străine în 
S.U.A. sînt japoneze — de tipul 
„Datsun" și ,,Toyota" — arată re
vista.

„Automobilele japoneze predo
mină în Asia, scrie articolul în con
tinuare. Ele devin tot mai populare 
în Australia și încep să-și cro
iască drum ' ■ • - - -
America de

în Europa, Mexic și 
Sud. Toate aceste„țări

susținută".
In articol se subliniază că auto

mobilele americane sînt ținute în 
afara pieței japoneze prin tarife 
prohibitive, în timp ce industria ja
poneză s-a transformat într-un 
competitor important pe piața mon
dială. Vînzările de automobile 
„Toijota" în Statele Unite s-au du
blat in decurs de doi ani.

Articolul scrie în încheiere că 
chiar dacă barierele comerciale vor 
fi înlăturate, numărul de automo
bile americane care vor pătrunde 
pe piața japoneză va fi foarte scă
zut din cauza prețurilor prohibi
tive.

într-un comunicat dat publicității după vizita făcută în Statele Unite de „ministrul comerțului și industriei" al regimului fantomă de la Seul, acesta era asigurat că S.U.A. vor încuraja în continuare investițiile americane în Coreea de sud ; se mai a- răta. cu aceeași ocazie, că restricțiile monetare introduse de administrația Johnson, într-un efort de a echilibra balanța de plăți a S.U.A., nu vor a-, este pus la dispoziția Pentagonului, iar contingentele filipineze se află în Vietnamul de sud. După cum declara Clark Clifford, ministrul apărării al S.U.A., Statele Unite vor livra noi cantități de arme regimurilor fidele intereselor americane. Totodată, Camera Reprezentanților a aprobat 78 milioane de dolari pentru „combaterea mișcării de partizani din țările A- mericii Latine".Reiese, astfel, cu pregnanță că asemenea „ajutoare" acordate de S.U.A. anumitor țări, care lezează vădit suveranitatea și independența popoarelor respective, constituie un act cu grave implicații, țintesc spre menținerea la putere a unor regimuri fidele intereselor S.U.A. A- devăratul scop al ajutorului a apărut și mai bine în lumina unei recente hotărîri a Camerei Reprezentanților, prin care sumele

fecta Coreea de sud.Aceasta, pe plan economic. în ceea ce privește domeniul militar, agenția France Presse menționa că în momentul de față sînt extinse bazele americane din această țară și, paralel, în cercurile Pentagonului se vorbește de amplasarea, pe teritoriul sud- coreean, a unor noi baze, în eventualitatea că S.U.A. vor fi nevoite să evacueze Okinawa. Numai în prima jumătate a acestui an regimul marionetă de la Seul a fost înzestrat de protectorii săi de peste Ocean cu 3 nave de transport, 33 nave de desant și 90 de tancuri mijlocii. în 
schimb, Statele Unite au cerut sporirea efectivelor sud-coreene care luptă în Vietnamul de sud.în Thailanda se află peste 43 000 de soldați și ofițeri americani. După vizita primului ministru thailandez la Washington,

oficialitățile americane exprimau hotărîrea S.U.A. de a continua să sprijine regimul de la Bangkok, 
în schimb, primele unități ale unei noi divizii thai- landeze au fost trimise în sprijinul intervențio- niștilor de peste ocean pe teritoriul Vietnamului de sud. S.U.A. au investit sub formă de ajutor mai mult de 600 milioane de dolari în Filipine. în 
schimb, teritoriul filipinez

destinate străinătății au fost reduse cu aproape 1 miliard de dolari. Țările cele mai vizate de această reducere sînt cele din A- frica (mai multe țări africane încetaseră să primească ajutor încă de anul trecut) și America Latină. în schimb, după . nu va accepta nici un fel de cum s-a văzut, reducerea respectivă nu afectează regimurile marionetă și nici proiectele destinate reprimării mișcărilor de eliberare națională.Votul din Camera Reprezentanților a fost motivat de deficitul balanței de plăți a S.U.A., decurgînd îndeosebi din imensele cheltuieli cauzate de agresiunea din Vietnam. Evident, acesta e un motiv serios și real. Dar nu și singurul. După cum se remarcă în presa internațională, în pofida a- jutorului acordat ani în șir, S.U.A. nu au reușit să alinieze țările respective la programele politice a- mericane, culegînd chiar protestul tot mai hotărît al unora dintre ele față de amestecul în treburile lor interne, față de încercările de a le impune interesele monopolurilor. Incercînd să argumenteze votul din Camera Reprezentanților, agenția Associated Press reproșa acestor țări că „folosesc ajutorul pentru a cumpăra e- chipament din alte părți decît din S.U.A.". Răs-

punzînd declarațiilor unor purtători de cuvînt ai Departamentului de Stat— care anunțau suspendarea ajutoarelor către Peru, deoarece nu a cumpărat avioane americane — Be- launde, președintele acestui stat, arăta : „Țara meaajutor care să aducă vreo atingere suveranității sale, atingere pe care o resping cu hotărîre guvernul și poporul peruvian". Ziarul argentinian „Clarin" menționează că aceeași poziție este împărtășită și de alte țări din America Latină, cum sînt Uruguay, Brazilia, Bolivia, Chile.Astfel, votul de la Washington reflectă, pe de o parte, dezamăgirea acelora care vor să cumpere cu dolari suveranitatea și independența unor state, iar pe de altă parte, tendința de a folosi ajutorul ca un mijloc de presiune economică împotriva altor țări, în încercarea de a le alinia la o politică străină intereselor lor naționale.. Ca atare, votul din Camera Reprezentanților marchează în fapt un nou eșec al „diplomației dolarului", folosit ca instrument de dominație politică și economică asupra altor state.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — Discuțiile despre „farfuriile zburătoare" au devenit un subiect la ordinea zilei în Argentina. în legătură eu aceasta, corespondentul din Buenos Aires al agenției France Presse, Michael Iriart( scrie: „Farfuriile zburătoare există. Ele vin de pe o altă planetă nu pentru a cuceri Pămîntul, ci pur și simplu în misiuni de observare". A- ceasta este opinia a 7 din 10 cetățeni argentineni în urma sondajelor unui institut specializat, efectuate după numeroasele apariții ale misterioaselor farfurii zburătoare semnalate de aproape 10 ani în Argentina.Una din cele mai extraordinare apariții semnalate în Argentina în cursul ultimelor luni a fost aceea povestită de un caporal și mai mulți soldați dintr-un regiment de infanterie cantonat la Olavarria, un oraș cu 80 000 de locuitori, situat la 400 km sud-vest de Buenos Aires. Caporalul și grupa sa, care au fost alarmați de cîțiva cetățeni ce afirmau că au văzut o farfurie zburătoare, s-au deplasat la fața locului. în momentul sosirii, farfuria zburătoare tocmai aterizase și radia 
o lumină intensă și policromă. Militarii s-au apropiat încet de acest obiect din care au ieșit trei ființe asemănătoare celor umane, cu o statură de aproximativ 2 metri, care erau îmbrăcate în costume fosforescente. Caporalul le-a somat să se întoarcă, dar nu au răspuns. Șeful patrulei a ordonat deschiderea focului de mitralieră, dai? nu a avut nici un efect asupra misterioșilor piloți, nici asupra vehiculului spațial. Imediat vehiculul și echipajul său și-au luat zborul, lăsînd iarba de la locul aterizării arsă. Caporalul și grupa de soldați au fost paralizați de razele emise de a- cest vehicul și nu și-au recăpătat cunoștința decît trei minute mai tîrziu, cînd farfuria zburătoare era doar un punct luminos pe cer.

[

Șorban BERINDEI

Poliția new-yorkeză l-a 1 
format pe senatorul Euger> > 
McCarthy, pretendent la ’investiți ra partidului democrat pentru alege'- rile prezidențiale, că în localul unde acesta urma să aibă o întîlnire cu reprezentanții organizațiilor populației de culoare din Harlem a fost plasată o bombă. întâlnirea a fost amînată.

Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică a R. P. 
Mongole menționează că în primul semestru al acestui an producția industrială a țării a crescut cu 8,1 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Investițiile în econi mia națională au sporit în aceas" perioadă cu 10,2 la sută, volumul ’■ crărilor de construcții și montaj — 39,3 la sută. în primele șase luni anului s-a' produs cu 14,2 la sută : multă energie electrică decît în prin semestru din 1967.

f

seara au sosit pe
Lydda, de lingă TelDuminică 

aeroportul Aviv, femeile și copiii care s-au aflat la bordul avionului israelian „Boeing 707“ care a fost forțat să aterizeze la Alger cu cîteva zile în urmă. Totodată, în urma unei hotărîri a Consiliului de Miniștri al Israelului, primul a ministru Levi Eshkol și ministrul de externe Abba Eban au primit împuterniciri pentru a întreprinde toate demersurile diplomatice necesare, inclusiv convocarea Consiliului de Securitate, cu scopul de a obține restituirea avionului și echipajului israelian reținut de autoritățile algeriene.
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Reprezentantul Cambodqiei 
Ia O.N.U., Huot Sambath, a adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, o scrisoare în care informează asupra unor noi acte ilegale comise de trupele tailandeze pe teritoriul cambodgian. în scrisoare se a- rată că un grup de soldați tailandezi au pătruns pe teritoriul cambodgian luînd prizonieri doi țărani din satul Tadeo, situat la frontiera dintre Cam- bodgia și Tailanda. Unul dintre ei a fost eliberat a doua zi, iar celălalt a fost reținut.

se acordă oTn Congo (Brazzaville) 
deosebită atenție ocrotirii sănătă
ții copiilor. Fotografia redă un as
pect dintr-o clinică din Pointe Noir

Crearea unul tribunal su
prem însărcinat cu judecarea autorilor complotului antiguvernamental înăbușit recent — a fost anunțată luni de postul de radio Damasc. Tribunalul alcătuit din trei persoane, are în frunte pe Mohammed Said Taleb, membru al conducerii partidului Baas.

La Tokio a fost semnat un 
acord între Japonia și 
U.R.S.S., care prevede ca o serie de mari companii japoneze să livreze Uniunii Sovietice utilaj, mașini și alte mărfuri pentru prelucrarea resurselor forestiere din Orientul îndepărtat sovietic și să primească în schimb material lemnos din U.R.S.S. Acordul a fost încheiat pe un termen de cinci ani și este primul de acest fel realizat între Uniunea Sovietică (TASS). și Japonia

Agenția Monțame că Mangalin Dughersuren berat din funcția de ministru al afacerilor externe „pe motive de sănătate și la cererea personală". Printr-un decret al Prezidiului Marelui Hural Popular a fost numit ministru al afacerilor externe al R. P. Mongole L. Toiv, fost locțiitor al ministrului.

anunțăa fost eîi-
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