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CHIAR PLANIFICAT, 
DEFICITUL NU POATE

VEA JUSTIFICARE
Lichidarea pagubelor este
o obligație economică,

juridică și morală
Convorbiră cu tovarășul Leonard STOIAN

secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

Conferința Națională a P.C.R. a 
subliniat cu putere sarcina lichi
dării cît mai grabnice a pierde
rilor planificate — această anomalie 
economică care a fost sever criticată 
de conducerea partidului. în între
prinderile din județul Galați a con
tinuat să se desfășoare și în acest an acțiunea de eradicare a pierderi
lor planificate începută anul trecut, 
soldîndu-se cu noi rezultate apre
ciate ca meritorii. Care sînt aceste 
rezultate, pe ce căi s-a acționat și trebuie să se persevereze, în conti
nuare, pentru rentabilizarea tuturor 
întreprinderilor și produselor ? Pe 
această temă am avut o convorbire 
eu tov. Leonard Stoian, secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R.— în 1968, conducerile de întreprinderi șl organizațiile de partid, îndeosebi din unitățile prevăzute cu dotații de la bugetul statului, au fost sprijinite și mai stăruitor să îmbine organic acțiunea permanentă de organizare științifică cu aplicarea măsurilor de rentabilizare a producției. S-a pus accentul, înainte de toate, pe valorificarea studiilor din anul trecut privind reducerea consumului de materii prime și auxiliare, folosirea intensivă a mașinilor șl utilajelor, mai buna utilizare a forței de muncă, întărirea disciplinei în producție etc. Este demn de relevat că întreprinderea de prefabricate din beton și fabrica de cule, sîrmă și lanțuri, ambele din Galați, au eliminat total pierderile planificate, rentabilizîndu-șl întreaga producție. De altfel, anul acesta s-a prevăzut să lucreze cu pierderi numai patru întreprinderi, iar volumul dotațiilor este cu 73 la sută mai mic decît în 1967. Din analiza rezultatelor pe primul semestru al acestui an se desprinde că la dotațiile prevăzute s-a realizat o economie de peste 50 milioane lei; alte 12 produse au fost rentabilizate, adăugîndu-se la cele 71 de anul trecut, iar marea majoritate a unităților rentabile și-au realizat volumul de beneficii planificat.

— Concret, care sînt principalele 
direcții tn care s-a acționat și se acționează pentru lichidarea pierde
rilor planificate ?— Cea mal mare atenție a fost acordată reducerii cheltuielilor - materiale de producție și, îndeosebi, a consumului de metal, acesta fiind specific industriei gălățene. într-o consfătuire organizată cu cîteva luni în urmă la comitetul județean de partid s-au stabilit jaloane precise în acțiunea de economisire a metalului : îmbunătățirea proiectării șl tehnologiei de fabricație, eliminarea rebuturilor și declasatelor, ridicarea

gradulul de prelucrare a materiei prime. Rezultatele obținute sînt superioare celor din anul trecut, primul semestru din acest în comparație cu aceeași rioadă a anului trecut, la Combinatul siderurgic Galați consumul de metal, in condițiile dublării producției globale, s-a redus cu aproape 5500 tone. La șantierul naval, prin îmbunătățirea clișeelor pentru debitarea automată a tablei folosite la construcția corpului navelor de 3300 tone, s-a obținut o economie de 21 tone metal la fiecare navă. Tot în scopul reducerii consumului de metal, la uzina mecanică navală, prin îmbunătățirea albumelor de croire la mai multe repere, s-au economisit, de la începutul acestui an, aproape 50 tone metal. Mari cantități de metal, a căror valoare se ridică la 2—2,5 milioane lei, s-au economisit pe șantierele combinatului siderurgic, prin centralizarea fasonării armăturilor, sudarea capetelor de fier-beton cu diametru de peste 10 mm și altele. Evident, ar mai fi multe de spus în legătură cu rezultatele pozitive obținute. Dar, amintindu-le, nu putem să trecem cu vederea că și în primul semestru din acest an s-au menținut unele neajunsuri ce generează cheltuieli de producție exagerate, din care cauză în acțiunea, de rentabilizare nu s-a atins pretutindeni întreaga eficiență scontată.
— Fiindcă a venit vorba despre con

sumul încă exagerat de materiale și 
mai ales de metal, ce fenomene ne
gative s-au semnalat și ce măsuri ar 
fi necesare, după părerea dv., pentru 
înlăturarea lor ?— Se constată că, în unele întreprinderi, nu se introduc cu operativitate soluțiile tehnice avansate cunoscute, nu se respectă tehnologia stabilită. Astfel, la laminorul de tablă groasă de la combinatul siderurgic— o unitate modernă, de prim rang— datorită nerespectării timpului de încălzire și a regimului termic, necurățirii corespunzătoare a lln- gourilor și bramelor, consumul specific a fost depășit în primul semestru cu circa 3000 tone metal. La o altă uzină — „Laminorul" din Galați— consumurile specifice de zinc și cilindri de laminare s-au depășit valoric, în aceeași perioadă, cu peste 2 milioane lei. Uzina mecanică navală și șantierul naval, care, după cum am arătat, au obținut economii de metal, la realizarea unor repere depășesc constant consumurile specifice, ceea ce demonstrează slaba

Convorbire realizata de 
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

ÎN ZIARUL DE AZI:

o Sistematizarea satelor

® Industria Capitalei poate da o considerabilă pro* 
ducție suplimentară

© Scrisoare deschisă Institutului de proiectări 
pentru îmbunătățiri funciare

® O componentă de mare actualitate a pregătirii 
viitorilor specialiști ai producției

® Publicistica - act de răspundere civică a scrii
torului

Prin subcarpațli sudici, iarăși ; prin fermecătorii subcarpați ai Olteniei, pe drumurile de dincoace și de la Jiu spre apus, către Dunăre... O geografie de-a dreptul fantastică. Pornită parcă pe bizarerii, ori fă- cînd operă de migălos artizan, natura a asociat, la suprafață și în adîncuri bogății fabuloase și piatră stearpă, locuri cu aspect selenar și frumuseți de basm. în pîntecele dealurilor a zămislit țiței. Cărbune șub albii de rîuri sau la o palmă de fața pămîn- tului, ca și cum peste o enormă vatră de foc încins s-ar fi revărsat nestăvilite puhoaie stingînd jăraticul pentru veșnicie. în depozite de calcar apele se pierd ca prin miracol, rătăcind pe căi ascunse pînă cine știe unde, mai la sud. Tot ele au dăltuit masive și impunătoare porți de palate subterane, poduri naturale, grote de dimensiunile amfiteatrelor antice, galerii lungi șl întortocheate, forme concrețio- nare care înspălmîntă, dar și fascinează.O geografie fabuloasă, cum numai aici poate fi întîlnită, își dă mîna cu o alta lume, a o- mulul, la fel de originală, devenită, în spiritualitatea țării, categoriile de certă

reportaj de N. Popescu-BOGDĂNEȘTI

autenticitate Gorj șl Mehedinți. Care înseamnă Drobeta și Tismana, istorie adîncă șl mal nouă, cartea călugărului Nicodim și versul lui Arghezl, opera lui Brâncuși și spada slu- gerului din Vladimirl. înseamnă lemnul devenit, prin măiestrită cioplire, artă.înseamnă omul, românul, permanență a douăzeci de veacuri de Istorie, zbucium și clocot, durere și bucurie, astăzi bucurie împlinită prin orașe noi și sate prospere, sub semnul civilizației socialiste.Un ținut de baladă șl poezie. Stăruie aici și trăiește în forme întinerite nedeia, exuberanta sărbătoare a munților, carnaval autohton, fără măști, fără grotesc, poezie și joc în cîntec de caval, cu acompaniament de talangă și ecou amplificat în văi ca în catedrale de dimensiuni cosmice. S-a stins demult, ca fapt, acolo sus la culme, unde în vîrf solitar și enigmatic asemenea unei piramide aztece, rămas în toponimia pastorală, Nedeiul îi evocă străvechea prezență. Privind piscul acesta,

vizibil de la depărtări, re- trăiești cu închipuirea nedeia, aci, în creier do munte, pe la mijlocul verii, întîlnire a celor necurmat aflațl la drum cu turmele dintr-o parte în alta, în țara ce de amîndouă părțile Carpaților era a lor dintru-nceputuri. Se mîn- ca balmoș, bucata aleasă a stînei, se bea din ulcele jin- tiță și se înfiripau idile. Parcă-i vezi pe flăcăi încălțat! în opinci cu încrustaturi, părul pletos pe ceafă, mustăți răsucite a- gresiv și ochi ca jăraticul, pe fete cu obraz de bujor și sîni ca piatra, învîrtind Jieneasca sau bătînd îndră- citul Brîu, sub privirea îngăduitoare a Lunii și cea invidioasă a Luceafărului de ziuă.Și astăzi, ca în vechime, turmele se duc și vin pe la acest punct obligatoriu de trecere de la curmătura Ol- tețului spre Lotru. Cai iuți de munte (caravane împovărate cu merinde pentru stîni iar spre „țară", la-n- toarcere, cu putini de telemea) opresc la Nedei să mai răsufle, să pască o gură de iarbă. Omul se-ntinde pe

«pate șl, cu mîinile sub cap făcute perină, privește cerul senin. Se află în mediul lor și turmă, și cal, și om, dar pare de necrezut să vezi prin preajma Ne- deiului tractoriști și șoferi, mecanizatori ai muncilor din pădure, ajunși cu mașinile lor, pe drumuri săpate în stîncă, pînă în inima și creasta muntelui. Ca și o- ierii, miros a cetină și a rășină. Dogoarea și aerul tare al înălțimilor le-au ars și înăsprit fețele. Una din tulburătoarele realități ale zilelor noastre : ca să con- stați — prezența activă, înnoitoare — camionul șl tractorul acolo unde doar capra neagră și ursul îșl disputau, ca-ntr-un imperiu numai al lor, înălțimile și întunecimea pădurii. E ca și cum Olimpul ar fi fost, peste noapte, invadat de zeii în limuzine !...Nedeia, exuberanta sărbătoare pastorală (dispărută acolo sus pe cînd, probabil, a încetat procesul transmutației omului peste culmi dintr-o parte în alta a țării) am regăsit-o la poalele muntelui, în bîlci la Polovragi. Ca și în Apuseni, pe Găina, în aceeași zi de iulie, aici la ieșirea Oltețului din cleștele de(Continuare tn pag. a V-a)

Produse chimice
auto-camping

u••

(Continuare In pag. a IlI-a)

de calitate superioară
Colectivul fabricii de ojwis la 99,6—99,7 0,005 la sută, față de

acid acetic din cadrul ' ’ ptotâtâ; 'față' de ’98,3 ’ '0,02' "cîf' prevăd"' nor-
mele, iar intervalul de 
distilare a scăzut cu o 
treime. (Agerpres)

Cadrele tehnico-inginercști ale întreprinderii metalurgice „Energia" din Constanța, împreună cu specialiștii atelierului de proiectare al direcției județene de industrie locală, au realizat un nou produs solicitat la export : remorca auto-camping. A- ceasta dispune de patru locuri pentru dormit și un cort pliabil ce se reduce la mici dimensiuni în timpul deplasării.Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderea „Energia" va construi primele 300 de remorci, solicitate în baza u- nor contracte de firme din Ecuador, începînd din 1989, întreprinderea con- stănțeană va produce anual cîte 3 000 de remorci auto-camping. (Agerpres)

Combinatului chimic. 
de la Craiova, unitate 
al cărei volum de pro
ducție întrece cu 12 
la sută nivelul prevă
zut in proiect, a înre
gistrat recent succese 
remarcabile ți în pri
vința calității. Conținu
tul de acid acetic în 
fabricatul respectiv a

cît .prevăd normele, 
situîndu-se printre cele 
mai pure produse de 
acest tip obținute 
tn industria chimică. 
Rezultate asemănătoa
re s-au înregistrat și 
la fabrica de butanol. 
Astfel, butanolul reali
zat la Craiova are o 
aciditate de numai

ÎN FOTOGRAFIE: Vedere panoramică a noilor unități din etapa a doua de dezvoltare a Combinatului chimic Craiova(Foto : 8. Cristian)

Opțiune pentru o codificare
a îndatoririlor

funcționarului public
în ochii cetățeanului, instituția căreia i se adresează este reprezentată prin funcționarul cu care va avea de-a face. Dacă acesta îi dă informațiile cerute prompt și amabil, dacă îi rezolvă cererea cu competență, cetățeanul pleacă mulțumit și convins că, în acea instituție, munca este bine organizată. Cele mai multe din compartimentele activității consiliilor populare sînt create anume pentru a sta la dispoziția cetățenilor. De aceea, este de presupus că se dă atenția cuvenită ridicării continue a calificării funcționarilor, mai cu seamă a acelora care vin în contact direct cu publicul. într-adevăr, în foar-

te multe sectoare ale activității noilor organe locale ale puterii de stat se face simțită preocuparea pentru modernizarea relațiilor cu cetățenii, în sensul rezolvării operative a solicitărilor lor, a scurtării circuitului unor acte, înlăturării acelor verigi de prisos care provocau încurcături. Reorganizarea administrativă a teritoriului a constituit și un prilej de selecționare a cadrelor celor mai pregătite, cu o bogată experiență în administrația de stat. Este, fără îndoială, un început bun, care se reflectă pozitiv în relațiile zilnice cu cetățenii.Fără a ne propune • dezbatere

Funcția creatoare a comenzii sociale
Exercit o meserie în care uneori realizările artistice se impun cu evidență, alte dățl — ca peste tot — meșteșugul mai mult sau mai puțin asimilat ține loc de incandescență creatoare. în orice caz, practica teatrului vădește fără echivoc țelul final : facem teatru pentru public, pentru a fi văzut, auzit și înțeles de public. Diferențierile valorice, absolut necesare, reprezintă un alt aspect, pe care nu-I voi aborda în articolul de față. Mă interesează punerea în discuție a sistemului de „cerere și ofertă" în artă. Consider că discutarea raportului dintre cel care comandă opera de artă și cel care o înfăptuiește, în condițiile determinate ale unui anumit sistem social, poate fi demnă de interes, conclu-

dentă în măsura în care analiza se face la obiect. Nu mi se pare nesemnificativ să avem curajul unei formulări concrete, precise, atîta vreme cît asupra noțiunii de creație artistică plutesc atît de multe ipostaze evanescente, sechele

peste gardurile metafizice, o harpă eoliană care emite numai la mîngîierea vălurilor muzei 7 Un artist creează numai cînd „îi vine" 7 Și atunci, cînd 7 Și mai a- les de ce ? Vechile aforisme cu inspirația și transpirația sînt cunoscute de
opinii de Dan NEMȚEANU

ale unei boemii rîncezite, înțepenite în optica veacului trecut.Este oare artistul o ființă care trăiește total pe alte lungimi de undă, un hipersensibil aparat digestiv al realităților de aici și de
toată lumea, cu toții sîn- tem convinși de o realitate de mult știută, că munca fără talent, ca și talentul fără muncă nu dau nici un rezultat în artă. Dar se poate vorbi de o carieră artistică tră-

ită numai transă, în care divina inspirație să-l urmărească prin radar pe artist, sau viceversa, în care fiecare lucrare să fie numai rodul unui dicteu automat, nufăr născut din abur auriu, plăsmuire covîrșitoare, triumfătoare prin apariția dintr-o matrice imaterială? Cred că nu. Vehicularea existenței unor asemenea stări, a unor asemenea se- cretatori de esențe pure se datorește vechilor clișee romantice ale secolului al 19-lea, e o imagine cu caracter istoric, ca atîtea altele, tie.Să Van tre cei mai exaltați și tensionați artiști din istoria picturii. Viața lui s-a subordonat creației lui, poate
despre artist și crea-recitim scrisorile lui Gogh, poate unul din-

n-a pictat niciodată „la rece", pentru el pictura a fost ca o malarie. Dar, în a- celași timp, un act de justificare a existenței lui ca om, și prin el față de ceilalți, de social. Cred că nimeni nu î-a comandat să picteze o pereche de bocanci uzați, de miner. E o temă imposibilă pentru multi pictori. El a executat-o ; nu din lipsă de subiecte senzaționale, nici dintr-o ostentație predicatoare. A simțit nevoia să se exprime față de societatea lui, față de condiția u- mană contemporană cu el, cea care-1 condiționa și îl definea ca artist. Văd în acest tablou, ca și în altele ale lui, o alegere deliberată, o jalonare precisă a

despre rolul și locul funcționarului în viața socială, trebuie să subliniem totuși importanța muncii sale, mai ales acum, cînd rezolvarea unei multitudini de sarcini infinit mai complexe aduce pe prim plan și cu cea mai mare acuitate modalitățile ridicării competenței fiecărui funcționar, a creșterii responsabilității sale față de sectorul ce-i este încredințat. Iată cum creiona profilul acestui funcționar tovarășul Nicolae Rădulescu- Botică, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 8 din Capitală : „După părerea mea, un funcționar trebuie să aibă, pe lîngă calitățile profesionale obligatorii, și anumite însușiri personale. El trebuie să răspundă cu atenție și răbdare oricăror solicitări. Omul vine la noi ca Ia doctor : îți spune ce-1 „doare" și cere să-l ajuți. Și fiecare este încredințat că cererea lui este cea mai gravă șl cea mai importantă. De bună seamă, nu întotdeauna este chiar așa, ceea ce nu înseamnă însă că funcționarul are dreptul să minimalizeze problema. Solicitantul trebuie ascultat cu atenție pînă la capăt, căutînd să sesizăm esențialul, pentru a-i da îndrumările de rigoare sau pentru a rezolva cazul pe Ioc. Și, mai departe, pentru a desprinde elementele de generalizare din cazurile particulare, spre a determina luarea unor măsuri de interes mai larg".Ce simplu pare totul ! în realitate însă lucrurile nu stau întotdeauna astfel. De ce 7 Pentru că a fi funcționar în administrația de stat înseamnă a îndeplini o muncă tehnică avînd o mie și una de subtilități care se cer a fi însușite ; și mai înseamnă a munci cu interes, cu pasiune, ba am spune chiar și cu fantezie. Or, din discuțiile cu diferiți cetățeni în- tîlniți pe culoarele consiliilor populare. ca și din propriile constatări se mai conturează încă — într-o seamă de servicii publice — figura funcționarului plictisit, acrit, iritabil sau a omului înrobit muncii rutiniere, în fața căruia nu au însemnătate de- cît hîrtiile.în documentele de partid și de stat

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului Comunist din Marea Britanie, compusă din tovarășii John Gollan, secretar general al P.C. din Marea Britanie, și Jack Woddis, membru al Comitetului Executiv, șeful Secției externe a C.C. al P.C. din Marea Britanie, a făcut o vizită în Republica Socialistă România în perioada 31 iulie—5 august a.c.Oaspeții au vizitat litoralul, Delta Dunării, orașele București și Galați, s-au întîlnit cu reprezentanți ai organelor de partid si de stat.în timpul șederii în România, delegația P.C. din Marea Britanie a avut convorbiri cu tovarășii Nico- lae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.La întîlnire a participat tovarășul Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, într-o atmosferă prietenească, tovărășească, reprezentanții Partidului Comunist Român și ai Partidului Comunist din

Marea Britanic s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide șl au făcut un schimb de păreri cu privire la probleme ale situației internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești și ale dezvoltării în continuare a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie.în timpul convorbirilor s-a exprimat satisfacția pentru relațiile frățești existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, ambele partide manifestîndu-și dorința de a întări aceste legături în interesul țelurilor comune, al unității mișcării comuniste internaționale.Vizita delegației Partidului Comunist din Marea Britanie în Republica Socialistă România, convorbirile avute au constituit un nou prilej pentru reafirmarea dorinței celor două partide de a dezvolta relațiile prietenești dintre cele două popoare și de a întări pe mai departe legăturile între poporul român și poporul englez, între organizațiile mișcărilor muncitorești din cele două țări.
PLECAREA SECRETARULUI GENERAI. 

AL P. C. DIN MAREA BRITANIE, 
JOHN GOLLANTOVARĂȘULLuni dimineața a părăsit Capitala tovarășul John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, conducătorul delegației P.C. din Marea Britanie, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost salutat de

tovarășii Emil Bodnaraș și Virgîl Trofin, membri ai Comitetului E- xecutiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și loan Cîrcei, membri ai C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
La întreprinderea metalurgică Aiud

(Continuare tn pag. a IV-a) Rodica ȘERBAN(Continuare în pag. a V-a)

0 nonă hală de fabricație
e-

in construcție
La Întreprinderea me

talurgică Aiud a în
ceput construcția unei 
hale industriale de 
mare capacitate pen
tru turnarea unor uti
laje siderurgice. Viito
rul obiectiv va fi dotat 
cu moderne cubilouri 
ți alte utilaje de topire 
a fontei ți cu instala
ții de preparare a a- 
mestecurilor de for-

mare. In urma înche
ierii acestor lucrări, 
întreprinderea meta
lurgică din Aiud îți va 
cred noi capacități de 
producție în care se 
vor realiza anual peste 
20 000 tone de lingo- 
tiere și poduri de tur
nare pentru oțelăriile 
combinatelor siderur- 

• gice de la Hunedoara și Galați.

Concomitent cu ex
tinderea și moderni
zarea sectorului de 
turnătorie, specialițtii 
întreprinderii din Aiud 
asimilează tehnologia de 
turnare a noilor tipuri 
de utilaje ce urmează 
a fi realizate pentru 
marile agregate side
rurgice.
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încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii, dezvoltarea Intensivă șl multilaterală a acesteia In condițiile unei puternice industrializări a țării, au dus la schimbări adinei In viața economică a satului. In structura iul demografică, în relațiile dintre oameni, in conștiința țărănimii. In lumina acestor transformări revoluționare șl în noul cadru creat prin îmbunătățirea organizării admlnistratlv-teritoriale a țării, necesitatea examinării șl rezolvării problemelor legate de evoluția satului a devenit o cerință obiectivă. „Este necesară — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — desfășurarea unei susținute activități de sistematizare a localităților rurale, caro să permită determinarea funcțiilor șl profilului social-economic al fiecărei localități, amplasarea rațională a unităților productive, delimitarea vetrei satului in care se vor dezvolta construcțiile de locuințe și de unități generale, a centrului comunei cuprinzlnd unitățile comerciale, soclal-cultnrale, de deservire, dezvoltarea rețelei de circulație, a alimentației cu apă, a rețelei electrice... In acest cadru, in viața satelor noastre vor pătrunde mai rapid elementele de civilizație modernă, se va accelera procesul de apropiere treptată a vieții satului de aceea a orașelor..."Concomitent cu măsurile privind sistematizarea localităților rurale șl in sprijinul aplicării în practică a principiilor stabilite, a desăvîrșirll procesului construcției socialiste la sate, se aplică șl legea, recent votată, privind apărarea, conservarea șl folosirea terenurilor agricole. S-a creat astfel posibilitatea unei reglementări unitare a problemelor com- Îilexe, economice șl juridice, pe care e ridică folosirea rațională a patrimoniului funciar al țării, se fundamentează gospodărirea cu eficiență maximă a pămîntului — element hotărîtor în realizarea sistematizării rurale.Recent, pe tema sistematizării totalităților rurale a avut loc o plenară a Uniunii Arhitecților. Discuțiile au reunit numeroși specialiști, arhitecți, ingineri și sociologi, reprezentanți ai unor foruri centrale, al organizațiilor de proiectare din Întreaga țară. în totalitatea lor, dezbaterile au oglindit stadiul în care se află desfășurarea acestei largi acțiuni declanșate și însuflețite de importante hotărîrl de par

tid șl de stat. Luările de eu- vînt au adus în atenția par- ticipanților principalele trăsături caracteristice etapei actuale a sistematizării satelor și comunelor, dificultățile întîmpinate, perspectiva șl căile de urmat pe viitor pentru a- tingerea obiectivelor fixate — avîn- tul neîntrerupt al agriculturii noastre socialiste și al întregii economii naționale, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor, apropierea treptată a condițiilor de viață din mediul rural de cele orășenești.în ultimul timp, în întreaga țară, acțiunile premergătoare sistematizării satelor au înregistrat succese semnificative. Au fost (elaborate peste 200 de schițe de sistematizare a unor așezări rurale, dintre care u- nele cu caracter experimental, peste 30 de studii de sistematizare teritorială a unor zone predominant agricole, precum și un număr de studii de rețele de sistematizare a localităților rurale pe un teritoriu cuprinzînd circa 12 județe.După cum se știe, sistematizarea, în general, are menirea de a contribui la organizarea cadrului fizic de desfășurare a vieții sociale. Ea este de neconceput fără cunoașterea factorilor și fenomenelor ce caracterizează evoluția acestei vieți și, tocmai de aceea, trebuie să pornească de la analiza datelor de profil social-economic, ca premise ale oricărei investigări privind existența așezărilor omenești. Asemenea date pot fi sesizate numai lulnd în studiu, într-o primă etapă, întregul sistem de localități care se inter- condiționează reciproc șl — mal ales în mediul rural, unde pămîn- tul reprezintă principalul mijloc de producție —aducînd în primă actualitate studiul de sistematizare teritorială. Referindu-se la această primă treaptă, de ansamblu, mulți vorbitori au dezvoltat observații de mare interes referitor la dinamica producției, productivității șl a cîș- tigului mediu realizat în agricultură.în prezent, continuă în întreaga țară acțiunea de elaborare a unor studii teritoriale, a unor schițe de sistematizare de comune și sate. în paralel, se desfășoară operația de delimitare a vetrei așezărilor, din mediul rural, pentru a se evita pe viitor scoaterea de noi terenuri din circuitul agricol printr-o construire împrăștiată a caselor sau o am

plasare nejudicloasă a diferitelor investiții ale cooperativelor agricole de producție. Următorul pas ar fi asigurarea, în cuprinsul localităților cu premise optime de dezvoltare, a unei ocupări raționale a vetrei, care să permită o echipare tehnică corespunzătoare.Au fost amintite, cu ocazia dezbaterilor, numeroase dificultăți de ordin tehnic și organizatoric. Este vorba de cerințele simplificării schițelor de sistematizare rurală (în județul Argeș, de pildă, elaborarea lor cu forțele de care se dispune și conform metodologiei actuale, ar urma să mai dureze... 30 de ani), ale elaborării unor acte cu caracter legislativ (printre ele, șl cel referitor la transferul de loturi între diferite categorii de proprietate), desemnarea factorilor răspunzători pe plan central, județean și comunal, asigurarea de cadre competente la toate nivelele pentru elaborarea șl înfăptuirea măgurilor cuprinse în acțiunea ce se desfășoară. Crearea unor baze locale de producție a materialelor de construcție șl ridicarea unor constructori și meșteri prlcepuți, precizarea. în funcție de particularitățile locului, a regimului de înălțime — parter, etaj, construcții individuale sau blocuri — a concepției sistematizării — mal rigidă, geometrlzantă sau dimpotrivă, liberă, organic Integrată mediului — evitarea șablonlzăril caselor, dotărilor soclal-culturale, ca și a așezărilor, reprezintă și ele frămîntări nu lipsite de obiect șl de o certă actualitate.în întregul lor, dezbaterile au reflectat convingerea, pasiunea cu care problemele sistematizării localităților rurale sînt abordate de către specialiștii chemați să le rezolve, au întărit ideea necesității unei largi colaborări lnterdiscipll- nâre în acest susținut efort de cunoaștere și acțiune. De altfel, prezența, la o plenară a Uniunii arhitecților, a inginerilor și sociologilor este edificatoare în acest sens. Fără îndoială, continuarea unor asemenea inițiative — care, alături de măsurile practice, sprijină prin clarificarea unor poziții, teze șl Idei, desfășurarea largă a acțiunii — va fi binevenită.Arh. Gh. SASARMAN

Un program complex,
științific eșalonat

In organizarea științifică a procesului de producție a- gricolă trebuie să se tină seama de faptul că agricultura prezintă anumite particularități. printre care aș a- minti faptul că pămînful reprezintă principalul mijloc de producție, caracterul sezonier al muncii, influenta factorilor naturali, limitarea, 
ca întindere a terenului, do unde necesitatea de a atribui fiecărei porfiuni de teren folosința cea mai corespunzătoare calităților sala productive etc. Asemenea particularități fac ca procesul de producție agricolă să fie deosebit de complex, necesitind măsuri specifica tehnologica și organizatorice.In cadrul unităților agricole socialiste, problema folosirii cîf mai depline și rationale a pămîntului se rezolvă prin acțiunea de organizare a teritoriului, cara constituie un ansamblu de măsuri și lucrări cu caracter tehnic, economic, organizatoric și juridic, cuprinzînd, printre altele :1. Asigurarea sfabilităfll teritoriale a unităfilor agri
cole socialiste prin lucrări 
de comasare șl de rectificare 
a hotarelor. Pe această cale se realizează gruparea terenurilor agricole în jurul centrelor de producție și al loca- lităjilor, ceea ce influențează în mod pozitiv rezultatele economice ale întreprinderilor agricole.

2. Precizarea profilului da 
dezvoltare în perspectivă, 
a producției, în care scop se analizează ramurile de producție existente și, în funcție de condițiile naturale și cerințele economice, se stabilesc ramurile principale de perspectivă (specializarea unității) și mărimea lor (concentrarea producției).3. Amplasarea șl dimen
sionarea categoriilor de fo
losință a terenului, lucrări de mare importantă, întrucît stabilesc modul de utilizare a terenului pe o anumită perioadă de timp, unele chiar de lungă durată (plantațiile viti-pomicole durează 30—60 ani) și care solicită fonduri importante. Astfel, în fostul raion Filiași, în urma lucrărilor de organizare a teritoriului se înregistrează creșterea suprafeței la folosințele intensive (plantațiile viti-pomicole) eu 3 980 ha și o schimbare calitativă, în sensul că se vor defrișa viile hibride, dispersate în petice mici, precum și peticile mici de livezi îmbătrînife și se vor înființa plantații pe suprafețe mari, cu soiuri productive, organizate și dotate corespunzător. Aceste schimbări au o influență co- vîrșifoare asupra folosirii forjei de muncă, calificării ei, asupra investițiilor, dotărilor etc.4. Stabilirea măsurilor de 
organizare și amenajare a 
terenului principalelor cate
gorii de folosință agricolă

Funcționalitatea
5

locuinței in contextul 
sistematizării

Noile relații de producție și schimb, care înlătură izolarea satului și perfecționează mijloacele de realizare a agriculturii, fac în prezent posibilă apropierea treptată a condițiilor de viață existente în mediul sătesc de cele orășenești. Apariția ustensilelor casnice de proveniență industrială — aragaz, frigider, mașină de spălat, mobilier, aparat de radio, televizor — realizează o primă similitudine de confort între gospodăria rurală și cea urbană. Pierderea funcțiunii utilitare a obiectelor de artizanat, pe care în mod firesc o determină procesul amintit, este observată cu oarecare regret de către Intelectualitatea noastră. Stimularea în mod deliberat a creațiilor de artă populară ce conservă exclusiv funcțiunea estetică a obiectelor trebuie interpretată ca o reacție împotriva tendințelor de restrîngere a ariei de manifestare a folclorului.în domeniul arhitecturii rurale însă, fenomenul capătă, alături de sensurile sale spirituale, sensuri materiale a căror analiză devine deosebit de necesară și oportună. Din punct de vedere estetic, transformările pe care le suportă arhitectura meșteșugărească contemporană conduc, așa cum s-a mai arătat și cu alte prilejuri, către arhitectura mai puțin meritorie a periferiei orașelor, devenită nou izvor de inspirație pentru meșterii rurali. S-ar putea spune că, în tendința sa Incontestabilă de urbanizare, satul zăbovește uneori în arbitrar, uzurpînd în multe cazuri frumosul statornicit în secole de cultură populară.Din punct de vedere tehnic, efectele procesului, mal puțin vizibile dar deosebit de Importante, sînt sintetizate prin mărirea rezistenței și durabilității în timp a construcțiilor și ridicarea nivelului confortual prin înlocuirea materialelor vechi de construcție (paiantă, chirpici, pămînt la pardoseli etc.) cu altele, de factură industrială, (ciment, cărămidă presată, țiglă, tîmplărie de atelier) ; creșterea confortului prin unele amendamente funcționale ca mărimea suprafeței ferestrelor, apariția bucătăriilor ca spațiu destinat preparării hranei, ridicarea construcțiilor de la nivelul solului. înălțarea camerelor, electrificarea locuințelor.Analiza de fond a constatărilor de mai sus dovedește însă că multe din aceste elemente ale progresului merg paralel cu o rămînere în urmă în raport cu ritmul general de dezvoltare a civilizației noastre. Trebuie înregistrat astfel faptul că procentul locuințelor individuale rurale echipate cu dotări tehnico-sanitare moderne (alimentare cu apă, canalizare) este încă foarte mic. în majoritatea locuințelor rurale se continuă să se

prevadă șl să se păstreze o „cameră bună", utilizată numai de către oaspeți. în ciuda apariției bucătăriei ca piesă distinctă în locuință, aceasta continuă să fie utilizată ca dormitor, loc de preparare a lecțiilor copiilor etc. Se mal pot adăuga : perforarea pereților cu uși și ferestre în mod nerațional, ceea ce face dificilă mobilarea camerelor, circulații nefuncționale ca intrarea directă din camerele de locuit în bucătărie sau intrarea în fiecare cameră direct din exterior, această ' ultimă rezolvare constituind chiar un regres față de locuința tradițională rurală.Toate aceste constatări, ce dovedesc o neînțelegere a adevăratului sens al urbanizării, se traduc în final prin creșterea costului construcțiilor, fără un spor echivalent de confort. Irosirea inutilă a unor fonduri materiale particulare are un efect negativ și prin risipa de materiale de construcții, forță de muncă șl teren pentru un volum de construcții deosebit de importantConform legislației tehnice în vigoare, construcțiile individuale se execută în urma obținerii unei autorizații de construcție care, în mod teoretic, ar trebui să diminueze deficiențele semnalate. în realitate, locuințele Individuale rurale sînt executate după „modele" sau „inspirații" ce interpretează sau chiar părăsesc proiectele aproximative pe baza cărora s-a obținut autorizația. De menționat că, la sate (și chiar în multe orașe mici), aceste proiecte-schiță supuse autorizării sînt elaborate de cadre a căror competență este depășită de amploarea fenomenului.Cu toate că tendințele negative în arhitectura rurală au implicațiile economice importante pe care m-am străduit să le ilustrez, reacția opiniei publice vizează mal ales pierderea specificului tradițional al acestei arhitecturi. Atitudinea de factură pur estetică îndepărtează însă în mod involuntar atenția de la fondul material al fenomenului în discuție.Toate aceste constatări reclamă o intervenție rapidă și eficientă pentru anihilarea lor, mai ales în condițiile funcționării noii legislații de încurajare a construcțiilor particulare. Dispariția regulilor tradiționale din arhitectura rurală impune înlocuirea lor cu altele, la fel de ușor asimilabile, dar care să poată răspunde normelor vieții contemporane. Realizarea unor construcții sătești pe baza unor proiecte elaborate în urma unui studiu profund al vieții familiei rurale în evoluția sa constituie o Importantă premisă în opera de sistematizare a satelor.Arh. Mircea STANCH

Noua organizare admlnistratlv-te- rltorială reprezintă, de fapt, începerea unul deosebit de amplu proces de sistematizare, crearea județelor aslgurînd cuprinderea mai judicioasă, ca scară si posibilități de coordonare, a funcțiunilor economice șl soclal-culturale ale teritoriului. Se tinde spre atingerea unor nivele de creștere corespunzătoare cerințelor de dezvoltare a întregii economii naționale, investițiile vor putea fi distribuite mai bine, iar emulația pe plan local va fi mai eficientă.Astăzi, este un fapt bine cunoscut că așezările omenești — orașe și sate — nu se dezvoltă în mod izolat, Interdependența lor în teritoriu cu așezările vecine, în cadrul rețelei generale de localități, fiind o realitate social-economică concretă. în a- ceastă situație, devine evident că soluționarea problemelor pe care le ridică dezvoltarea urbană și evoluția rapidă a satului nostru socialist impune studierea temeinică a tuturor transformărilor care au loc și, mai ales, elaborarea unei fundamentări științifice a procesului de durată privind sistematizarea localităților rurale. Sistematizarea comunelor și localităților rurale este, desigur, în mare măsură, strîns legată de problemele privind dezvoltarea, sub toate aspectele, a județului, iar dezvoltarea funcțiunilor agricole constituie una din problemele principale ale acestuia. Cunoașterea potențialului și a perspectivei privind producția agricolă și utilizarea cît mai eficientă a solului din zona respectivă

în funcție de calitatea lui, a problemelor irigării și mecanizării proceselor de producție, a tradițiilor locale sînt determinante pentru stabilirea profilului social-economic al localităților rurale și elaborarea pe baze științifice a schițelor de sistematizare, a regrupărilor comunelor.Dezvoltarea așezărilor din cuprinsul județelor va duce la apariția de forme noi, ca urmare a creării unei baze materiale care să apropie nivelul de viață din mediul rural de cel urban. Comunele șl unele sate vor prelua funcțiuni tot mai complexe industriale, ale agriculturii în plin progres tehnic, turistice și de cazare a unei părți a populației active cuprinse în producția neagricolă din orașe, îșl vor dezvolta funcții de deservire cu caracter preorășenesc etc. Fixarea unei populații active din mediul urban în așezările rurale, din apropierea zonelor industriale și orașelor, ar evita extinderi excesive ale teritoriilor urbane și, implicit, scoaterea unor terenuri cu fertilitate ridicată din circuitul agricol.Sistematizarea teritorială a comunelor și satelor, împreună cu sistematizarea orașelor, acțiune de o deosebită importantă, reprezintă, în esență, o latură fundamentală a procesului deosebit de complex de transformare calitativă și de creștere continuă a nivelului de viață în cadrul societății noastre socialiste.Conf. arh. Gh. PAVLU 
director al I.S.C.A.S.

(arabil, plantații vifi-pomico- le, pășuni și iînefe etc).5. Precizarea dezvoItSrll 
centrelor de produefie (amplasare, dimensionare, sistematizare). Datorită condițiilor existente în perioada constituirii cooperativelor a- gricole de producție și a lipsei de îndrumare calificată, precum și ca urmare a unificării unor cooperative, majoritatea unităților agricola au centrul de producție dispersat în mai multe puncte. Aceasta a dus la ocuparea unor suprafețe foarte mari de teren, la împrăștierea construcțiilor și la imposibilitatea unor lucrări de echipare tehnică, In corelare cu cele din așezările rurale. In situa
ția actuală, problema principală o constituie nu ampla
sarea de noi centre de producție, ci analiza temeinică 
a celor existente și precizarea celor care au condiții mai bune de dezvoltare în perspectivă, pentru ca numai acestea să primească noi dotări și amenajări.

6. Amplasarea și dimen
sionarea rețelei drumurilor 
de exploatare, care să asigure accesul corespunzător și reducerea distantelor de transport In condițiile ocupării unei suprafețe cît mai reduse și a utilizării unor investiții minime. De exemplu, în fostul raion Filiași, prin organizarea teritoriului, suprafața ocupată de drumurile de exploatare s-a redus cu aproape 200 ha (ce au fost redate în producție), iar lungimea totală a drumurilor s-a scurtat. In zonele de cîmpie, rezultatele sînt și 
mai favorabile.

7. Calculul necesarului de 
Investiții pentru obiectivele proiectate fl eșalonarea reali
zării lor. De mare importanță este analiza în mod corelat a investițiilor pe un teritoriu dat, privind necesitățile unităților agricole, ala localității respective, precum și 
ale altor organizații. Aceasta contribuie la rezolvarea mai judicioasă și mai ieftină a unor investifii de interes comun, cum ar fi : alimentarea cu apă, cu energie electrică, modernizarea căilor de acces, canalizare etc.Din conținutul și modul de soluționare a problemelor sus-amintite rezultă că lucrările de organizare a teritoriului agricol reprezintă o 
primă șl foarte Importantă 
etapă de sistematizare ru
rală.Ing. Traian DINCA

din Consiliul Superior 
al Agriculturii

0 STRĂVECHE
ARHITECTURA

Imaginea pitorească șl Idilică a clădirilor do altădată, la caro se adaugă drumurile cu praf sau cu noroi, așezarea în lunca inundabilă sau pe coaste de deal, sînt înlocuite în ultima vreme prin apariția străzilor modernizate și a rețelelor electrice, prin clădirile pentru producție și depozitare, prin noile școli șl magazine, dar mai ales prin volumul extraordinar de locuințe realizate în mediul rural. Cele peste 1 milion de noi locuințe sătești apărute în ultimii 15 ani reprezintă un fond nou de arhitectură, cu trăsături diferite de cele tradiționale, din care timpul a ales și a consacrat exemplare de o deosebită valoare. Noile construcții se adaugă celor existente, compunînd uneori ansambluri omogene ; alteori însă ele distonează strident prin elemente vulgarizate sau prin înstrăinare totală de mediul din care ar trebui să se împlinească.Casa țărănească răspunde, în primul rînd, la nevoia de locuit, la condițiile locale, la programul impus de săteanul proprietar și autor al adăpostului său. Ar fi, deci, firesc ca, în continuarea acestui proces care capătă acum noi sensuri, să rezulte înjghebări și forme corespunzătoare situației actuale. în miezul satului, dotările sociale reprezentative și locuințele pentru specialiștii veniți uneori de la oraș (medici, profesori. Ingineri, tehnicieni) imprimă o notă caracteristică zonei centrale. Dacă ele se realizează însă pretutindeni după proiecte tip, cu aceleași sisteme, materiale, detalii șl prețuri, vor aduce un aer desuet de arhivă, cînd de fapt comunitatea căreia îi aparțin ar trebui să-și exprime prin ele individualitatea proprie.După cum unele monumente ale naturii, rezervații științifice sau parcuri naturale sînt apărate prin lege, socotesc necesar ca unele zone cu deosebit de valoroase clădiri rurale, adevărate ansambluri de monumente de arhitectură, să constituie zone protejate. Aceste „muzee ale satelor' ar rămîne la locul lor, sprijinite să-șl desfășoare mai departe viața în cadrul valoros pe care 11 stăpînesc. Totodată, în volumul imens de construcții sătești realizate în ultima vreme, trebuie să existe, desigur, realizări deosebite care nu au fost încă studiate, analizate și popularizate.' Ele ar putea * U depistate șl evidențiate, lmpunîndu-se de pe acum atenției publice, ca opere care au reușit să răspundă simultan problemelor de program, de funcțiune și de formă. Sînt convins că constructorii populari de azi, ca și cei de ieri, zidari din Bollntln șl Răcari, meșteșugari transilvăneni, specialiști ridicați o dată cu noile școli șl cu marile șantiere, iar alături de ei artiștii populari care fac ceramică la Horezu, la Graiul Snagovului sau la Ciolpani, cioplitorii de la Săpînța Maramureșului sau pietrarii de sub Mateiașul Rucărului pot și astăzi să realizeze o arhitectură populară viguroasă, fără șabloane și fără normative rigide.Oricare ar fl considerentele, la construirea casei sătești nu ar trebui să existe restricții de folosire a stufului în zona bălților sau a șiței în unele locuri sub munte și nici să se impună tivirea străzilor cu garduri din prefabricate de beton armat. îndrumarea șl sprijinul organelor locale, a arhitecților și a sistematizatorilor ar fl J< de evitare a copierii unor imagini de la peri- >S feria orașelor, de introducere în etape a dotă- v rilor modeme, a unor propuneri de rezolvare X tehnică în condiții economice și rapide. Ca >$ orice arhitectură de calitate, construcțiile în 7 continuă evoluție ale satelor noastre se sprijină X pe tradiție, răspunzînd Insă condițiilor de azi >S și aspirațiilor viitoare.>> Arh. Aurelian TRIȘCU

Primatul criteriilor 
rationale

5

în delimitarea vetrelor
în rețeaua actuală de localități rurale, datorită consecințelor dezvoltării istorice, dar și condițiilor conturate în ultimele două decenii, se desprind — în raport cu funcțiunea lor — felurite categorii de așezări. Alături de funcțiile tradiționale, apar și se dezvoltă forme specifice unei organizări mai avansate, bazate pe industrializare. Prin sistematizarea satelor se propune modelarea, după necesitățile prezente și viitoare, a unei structuri care să garanteze locuitorilor săi împlinirea tot mai substanțială a cerințelor de confort material și spiritual.Mărimea populației și densitatea de ocupare a vetrei sînt premise esențiale pentru realizarea în comun a u- nor dotări și instalații gos- podărești-edilitare, menite să asigure saltul către o treaptă de confort superioară. Astfel, noțiunea de densificare a populației, ca indice" efec,- tiv de ocupare, se cere mai amplu dezbătută. O densi

tate sau alta este determinată, desigur, de sistemul ales pentru locuire : case individuale cu curte, sau locuințe în blocuri cu mai multe apartamente. Or, se știe că în modul de locuire la sate nu au apărut mari modificări. Țăranul preferă să trăiască într-o casă individuală, avînd curtea și gospodăria sa, pe care prezența animalelor de producție, stimulată de statutul cooperației agricole, o fac să nu difere mult de formele ei tradiționale. Dar necesitatea ocupării raționale a vetrei satelor pledează pentru ideea promovării unui sistem de locuit mai aproape de cel orășenesc, în clădiri mai dens plasate, avînd avantaje cunoscute și verificate privind dotarea și echiparea complexă.Așa stînd lucrurile, devin de neocolit următoarele întrebări : costul la care propunem locuința rurală — ba- zîndu-ne pe o experiență urbanistică — este sub sau

peste plafonul curent realizat astăzi la sate ? Se cer lămurite o serie de aspecte în legătură cu lotul individual de casă (mărimea lui și posibilitățile de reîmpărțire a terenurilor din vatră), cu terenul de cultură de folosință personală (situarea și relațiile lui cu casa), cu anexele gospodărești (necesitatea, gradul de nocivitate, posibilitățile de amplasare a lor) etc. Printr-o rezolvare sau alta a programelor locuinței rurale trebuie să se ajungă, în orice caz, la situarea zonei de locuit în limite raționale, pentru crearea de condiții e- conomice de dotare și amenajarea complexă, care să conducă către o nouă structură a mediului construit în cadrul unor soluționări funcționale optime.Rețeaua de circulație, e- chiparea cu lucrări edilitare, dotările social-culturale cu importanța și sensul lor deosebit în societatea socialistă ridică numeroase probleme

de realizare a unor investiții. Ne situăm în condițiile existenței în paralel a proprietății cooperatiste și a cetei individuale, contăm pe contribuția statului cu specialiști și credite bănești, a- vem la îndemînă, pentru construcțiile publice, un fond colectiv. Sînt oare acestea cele mai adecvate forme tehnico-economice pentru o- biectivele urmărite ? Considerăm necesară o mai atentă preocupare pentru mijloacele materiale concrete, pentru înfățișarea pe care urmează să o ia localitățile sau obiectele de arhitectură. Dezideratul accesibilității va impune, credem, folosirea proiectelor-tip atît pentru locuințe cît și pentru dotări, a anumitor materiale și tehnici de construcție, care să scadă prețul de cost al lucrărilor și să le facă posibile în condițiile unei mîini de lucru mai puțin calificate.Arh. P. DERERArh. M. STANCULESCU
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PRODUCȚIE SUPLIMENTARA

Este cunoscut că întreprinderile din București contribuie cu aproape 
o pătrime le realizarea volumului producției industriale a țării, oamenii muncii din Capitală fiind mereu în primele rînduri ale luptei poporului pentru desăvîrșirea construcției socialiste. Asemenea preocupări sistematice se constată și acum, cînd colectivele întreprinderilor bucu- reștene sînt angrenate în îndeplinirea sarcinilor plenarei C.C. al P.C.R., privind eliminarea efectelor secetei, prin mobilizarea mai accentuată a resurselor din industrie, în scopul creșterii suplimentare a producției și realizării venitului național planificat.— Cele 416 milioane lei, obținut» peste prevederile planului de producție al primului semestru în întreprinderile industriale din Capitală, învederează preocuparea dovedită de organizațiile de partid, de colectivele de muncă din industria noastră socialistă, ne-a spus tov. Dimltrie An- cuța, șeful sectorului coordonare și sinteză al Comitetului municipal București al P.C.R. Acestea s-au consemnat în primele 6 luni ale anului — precizare absolut obligatorie, întrucît amplele șl profundele analize efectuate de cu- rînd în toate unitățile economice au scos Ia iveală alte și, alte posibilități certe de creștere a producției, îneît sarcina inițial stabilită pentru «cest an va fi cu mult depășită....Iată-ne la una din întreprinderile de „prim eșalon", care, datorită importanței produselor sale, joacă un rol esențial între unitățile bucureștene : UZINA DE POMPE.„Multe sectoare, și, mai ales, »- gricultura, irigațiile, exportul așteaptă pompe în cantități sporite și de bună calitate. Datoria noastră constă în a satisface cît mai complet și cît mai deplin toate aceste necesități", ne relata tov. ing. Eugen Za.r- cula, directorul tehnic al întreprinderii.Sarcini! stabilite de Plenara C.C. al P.C.H., colectivul Uzinei de pompe l-a răspuns concret: „Vom realiza o producție globală anuală cu 18 milioane lei mai mare decît prevederile inițiale pentru 1968". Ce înseamnă, în ce se materializează aceste milioane ? în nu mai puțin de circa 1 700 pompe centrifugale. In primele șapte luni ale anului planul de producție globală a fost depășit cu aproape 2 milioane lei, nivelul obținut în aceleași spații de producție fiind mai mare cu 33 la sută decît în perioada corespunzătoare a anului precedent.— Neavînd posibilitatea extlnde-

riî suprafețelor de producție, nu ne-a mai rămas decît folosirea lor cît mai rațională, prin intensificarea gradului de utilizare a mașinilor și instalațiilor, a intervenit tov. ing. Adolf Croitoru. Ne-am axat, deci, pe modernizarea, cu mijloac» proprii, a mașinilor-unelte de car» dispuneam, fiindcă altă cale do a spori producția nu exista.Nu întîmplător, din cele 101 utilaj» afectate producției de bază, 53 s-au modernizat. La unele «-a vizat asigurarea unor avansuri rapide și mecanizarea curselor în gol, la altele — prelucrarea simultană cu mal mult» scule, automatizarea ciclurilor de lucru, toate acestea constituind posibilități certe prin care randamentul utilajelor respective — unele a- junse chiar la limita de casare — a înregistrat creșteri nebănuite, chiar și de 200 la sută.Remarcabilă este aici și îngemănarea dintre mașinile unelte și instalațiile uzinei, pe de o parte, și forța de muncă, pe de altă parte, pivot de bază în realizarea angajamentului de suplimentare a planului de producție. De fapt, și în acest domeniu există un „fundament" puternic de realizări: în 6 luni, sarcina productivității muncii a crescut cu 9,5 la sută.— Secția unde lucrez — montajul — ca de altfel oricare din compartimentele uzinei — ne spunea maistrul Viotor Tabără, tocmai prin realizarea unei productivități sporite își aduce principala contribuție la îndeplinirea planului de producție. Organizarea mai bună a locului de muncă este cheia succeselor.De la producția mijloacelor tehnice, am trecut la cea a bunurilor de consum. Am ajuns la Fabrica de confecții și tricotaje București. Tov. losef Steinbach, directorul general al fabricii, ne-a spus :— 230 milioane lei. Atît valorează produsele pe care le vom obține, în 1968, suplimentar, peste sarcina inițială.Cele 230 milioane lei pot constitui ele singure planul de produe- , ție al unei întreprinderi de sine stătătoare. La F.C.T.B. — această u- riașă „instalație" de fabricat confecții — rezultatele de amploarea cifrei amintite au Intrat însă în nota cotidiană. E suficient, în acest sens, să precizăm că planul de producție globală pentru 1968 este mai mare cu peste 100 milioane lei comparativ cu realizările anului 1967, în semestrul I obținîndu-se un spor de 61,5 milioane lei. Și iată că în fabrică s-au găsit posibilități suplimentare pentru realizarea a încă 230 milioane lei 1

Tn zona industrială a Clujului a început construcția unei noi uzine de piese de schimb și reparații pentru agricultură. Ea va dispune de două linii tehnologice principale. Prima va produce anual 1500 tone piese de schimb necesare diferitelor tipuri de mașini

aflate în dotarea agriculturii, iar la. a doua se vor executa anual circa 6 000 reparații capitale de tractoare. Constructorii lucrează în prezent la ridicarea halei universale. Uzina va mai cuprinde o turnătorie de metale neferoase și o stație de oompresie, un depozit

pentru tuburi de oxigen, un tum de răcire și alte construcții auxiliare. în apropierea uzinei au început lucrările de construcție a u- nei baze de aprovizionare și desfacere a materialelor pentru agricultură.

— Cum, pe ce că! se va merge pentru atingerea acestui spor ?— Mai întîi, ne-a răspuns tov. Maria Lucacl, inginer-șef al fabricii, notați că sarcina creșterii productivității muncii prevăzută pentru 1970 a fost atinsă și depășită încă de pe acum.Fără îndoială, nivelele de productivitate sînt remarcabile. Ar fi însă greșit să se creadă că ele s-ar fi obținut „de la sine". Nivelele acestea reprezintă rezultante ale acțiunii unor pîrghii de mare eficiență care, sintetic, poartă numele de organizare rațională. Concret, e vorba de studierea atentă și aprofundată a tuturor laturilor procesului de producție, sesizarea și înlăturarea neconcordanțelor, contorsionărilor și, în general, a „punctelor nevralgice", scopul fiind clar: creșterea productivității muncii și, pe această bază trainică, a volumului producției. Revizuirea fluxului tehnologic în cadrul secției I — pentru a ne referi numai la un singur exemplu — a permis amplasarea a 6 noi unități de producție, cu o capacitate zilnică de 2 000 produse din țesături de bumbac, destinate exportului. Această reorganizare* a determinat o acțiune similară și în sala de croit a secției a Il-a. Și, astăzi, cu același număr de oameni și utilaje, sporul de producție scontat se obține zilnic, matematic. Exemplele pot continua. în același sens, mecanizarea operațiunilor manuale, prin introducerea de mașini șl utilaje noi sau prin adaptarea unor dispozitive— de menționat că, indicii de mecanizare au înregistrat o creștere neîntreruptă, ajungînd la 91 la sută la cămășile pentru bărbați — prin folosirea unor noi tehnologii, a unor materiale economicoase, de calitate — sînt măsuri practice, a căror eficiență se regăsește sistematic în sporirea continuă a volumului de producție.De unde această finalitate ? Nu numai datorită faptului că fiecare măsură a fost bine cîntărită, dar și din cauză că întregul colectiv al fabricii se simte angajat nemijlocit în aplicarea lor riguroasă. Numai în cadrul sectorului 5 al fabricii . există .230 fruntași în producție. Aceasta este cea mai bună dovadă că toți, lucrătorii Fabricii de confecții și tricotaje „București" sînt hotărîți să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-au luat.Substanțiale sporuri de producție față de planul inițial și-au înscris în agenda de lucru și colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni de la uzina „Danubiana" sau de la Uzina de medicamente.Deși din sectoare diferite, identitatea de scop — deosebit de evidenta la toate întreprinderile investigate— se caracterizează prin frapante trăsături comune. La toate, preocuparea pentru creșterea productivității muncii — factor hotărîtor în obținerea sporului de producție — e un obiectiv de prim ordin. Același interes pentru introducerea unor utilaje perfecționate și tehnologii moderne, aceeași este și atenția care se acordă economicității producției !Intensitatea preocupărilor de a găsi — pe baza unei mature chib- zuinți — noi și noi posibilități capabile să-șl aducă contribuția substanțială la majorarea planului anual de producție inițial stabilit, reflectă' adînca înțelegere, largul ecou pe care sarcina trasată de plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. l-a avut în rîndul colectivelor unităților economice bucureștene. Ea atestă, cu o mare forță de expresivitate, vigoarea și capacitatea de repliere a întreprinderilor corespunzător particularităților ce pot —x— °~*~ *■" —ment sau altul nului de «tat. Dan MATEESCU

Uzina de tractoare din Brașov. Ateliorul de galvanizare din noua secfie de tratament termic Foto : M. Andreescu

De ce nesocotiți
părerea noastră?

L» redacție a sosit o scrisoare de la cooperativa agricolă Cazasu, județul Brăila, prin care se manifestă nemulțumirea față de modul cum a fost întocmit proiectul de amenajare pentru irigații a unei mari suprafețe. Considerăm că importanța problemei cuprinse tn scrisoare depășește sfera intereselor unei singure cooperative agricole, deoarece eficiența vastului program de irigații depinde de modul cum se execută proiectele necesare. De aceea, publicăm această scrisoare și rezervăm spa-. țiul. corespunzător -în- pagina noastră economică pentru răspuns din partea institutului amintit.
„Vă aducem la cunoștință una din 

practicile birocratice ale Institutului 
de proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare din București. In cadrul proiec
tului de irigație a terasei Brăilei, 
intră și subproiectul de irigare inte
grală a terenurilor aparținînd coope
rativei agricole din satul Cazasu, 
județul Brăila. La întocmirea acestui 
proiect nu s-a cerut și avizul benefi
ciarului acestei lucrări. Acest lucru 
a dus la adoptarea de soluții ne
corespunzătoare intereselor coopera
tivei, ținîndu-se cont numai de ușu
rința de proiectare conform rutinei.

Să enumerăm principalele aspecte 
cu care nu sîntem de acord :

1. Traseul a două canale (alimen
tare ?i evacuare) trece prin parcul 
de furaje al cooperativei în care sînt 
depozitate aproximativ 4 000 tone 
de nutrețuri. Se poate schimba tra
seul canalelor cu o diferență mai 
mică de investiții față de volumul 
mare de lucru necesitat de mutarea 
parcului de furaje pe alt teren. Men
ționăm că, încă din faza elaborării 
proiectului, am atras atenția asupra 
acestui fapt.

2. Proiectantul, fără să țină seama 
de obiecțiunile noastre, nu a ales o

soluție adecvată privind amplasarea 
traseelor canalelor prin care să se 
permită efectuarea mecanizată, tn 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
agricole. Solele înscrise in perimetrul 
canalelor nu concordă cu forma par
celelor avind și foarte multe un
ghiuri ascuțite. Propunerea noastră, 
adresată proiectantului, de a face 
modificări la traseele canalelor in 
scopul realizării unor parcele de 
forme regulate, a fost, de altfel, spri
jinită și de Direcția de îmbunătățiri 
funciare și organizarea teritoriului 
Galați cu ocazia cOfelării lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare cu cele pri
vind organizarea teritoriului.

3. In proiect, din totalul arabil de 
2 240 ha, o suprafață de 240 ha este 
prevăzută a se iriga prin brazde, 
metodă fără randament tn con
dițiile noastre. Inv.ocînd greutatea 
refacerii proiectului, proiectantul nu 
a fost de acord cu propunerea noa
stră, ca beneficiari care suportă va
loarea investiției, de a se iriga în
treaga suprafață de 2 240 ha numai 
prin aspersiune și într-un procent cit 
mai mare prin conducte.

Este oare admisibil ca un proiec
tant să nu țină cont de obiecțiunile 
îndreptățite față de soluțiile neeco
nomice și să nu cheme beneficiarul 
la avizare ? Oare nu beneficiarul su
portă costul lucrărilor ți nu el le ex
ploatează ulterior ? Pentru soluțio
narea acestei probleme vă rugăm să 
ne acordați sprijinul dumneavoastră.Nicolae POPESCU 

președinte Mirela M1CU 
ing. agronomVasilica IORDACHE 
contabil-șef 
cooperativa agricoli) Cazas», 
județul Brâila

de producție

preocupare și răspundere pentru perfecționarea tehnologiei de fabricație. Unele produse, ca vinciurile de ancoră și de încărcare fabricate la uzina mecanică navală, sînt cu 10—20 la sută mai grele decît produsele similare ce se realizează în străinătate.Pierderi mari provoacă încă rebuturile și produsele declasate care, numai în cinci luni din acest an, au influențat negativ prețul de cost cu circa 4 milioane lei. Faptele demonstrează că, pentru înlăturarea fenomenului negativ al rebuturilor, trebuie acționat cu țoată hotărîrea în direcția respectării și îmbunătățirii continue a tehnologiei de fabricație.Din analizele făcute de noi, cu participarea specialiștilor din înțre- prinderi, rezultă că rezerve importante de reducere a consumului de metal pot fi puse în valoare prin reproiectarea unor repere, mecanisme, structuri, aducîndu-!e la nivelul performanțelor produselor similare fabricate în alte țări. Mă refer în primul rînd la șantierul naval, unde s-au creat condiții de a se trece la reproiectarea pereților transversali și asupra structurii navelor. Sînt, de asemenea, create premise de a se trece neîntîrziat la reproiectarea unor produse de la uzina mecanică navală, fabrica de sîrmă, cuie și lanțuri, uzina de reparații, întreprinderea „11 Iunie" și altele, care produc anumite sortimente după norme de consum învechite, costisitoare. Cred, însă, că eforturile proprii ale întreprinderilor ar trebui să fie mai strîns conjugate cu intervențiile ministerelor de report, cărora li se cere să se ocupe mai operativ de fundamentarea științifică a consumurilor de materiala,

corespunzător înzestrării tehnice a fiecărei întreprinderi subordonate în parte.
— Din cite cunoaștem, biroul co

mitetului județean de partid, urmă
rind permanent cum se desfășoară 
acțiunea- de rentabilizare, a combă
tut- în repetate rînduri cu fermitate 
risipa, proasta gospodărire a materia
lelor, slaba preocupare pentru inte
grarea în circuitul producției mate
riale a unor mașini, utilaje și insta
lații inactive. Care este în prezent 
situația tn această privință ?— Se poate spune că fenomenele

semnate de ciment, construcții talice și altele.Există, de asemenea. întreprinderi unde anumite mașini, utilaje și instalații sînt „condamnate** la inactivitate sau insuficient utilizate. Bunăoară, la combinatul siderurgic stau nefolosite mijloace fixe în valoare de 55 milioane lei. Este vorba despre o instalație de televiziune industrială, o foarfecă ghilotină și altele, procurate din import cu mari eforturi valutare din partea economiei naționale. Asemenea utilaje nefolosite se află și la uzina „Lamino-

sarcinii trasate de Comitetul Central 
al P.C.R., pînă la sfîrșitul acestui an 
trebuie lichidate pierderile planifi
cate. Ce alte măsuri suplimentare se 
vor lua în industria județului Galați 
pentru îndeplinirea acestei sarcini 
economice importante ?— In prezent pe ansamblul industriei județului , nostru există încă 48 produse care se fabrică cu pierderi, dar multe dintre ele vor deveni în scurt timp rentabile. Putem afirma de pe acum cu certitudine că, încă înainte de sfîrșitul anului, vor fi lichidate total pierderile planificate. Condiția

Deficitul nu poate avea justificare
de risipă și proastă gospodărire sînt în prezent tot mai rare, dar mai persistă încă îndeosebi în întreprinderile de construcție. In primul trimestru al acestui an, întreprinderea nr. 7 construcții și Trustul de construcții Galați au depășit nejustificat consumurile de materiale cu circa 3 milioane lei. Aceasta se explică prin lipsa unei evidențe precise, exercitarea defectuoasă a controlului, lipsa de grijă pentru păstrarea și conser- . varea materialelor și utilajelor. Pe șantierele întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați au stat multă vreme sub cerul liber, supuse degradării, 70 ventilatoare și 40 aeroterme, dotate cu electromotoare, 168 tone vată minerală, iar pe șantierul centralei electrice de termo- ficare s-au aflat în aceeași situație 500 000 bucăți cărămizi, cantități în-

rul", Fabrica de conserve din Tecuci și în alte întreprinderi. La șantierul naval există mai multe mașini de găurit și de rabotat, strunguri-revol- ver, la care indicii de utilizare nu depășesc 30 la sută din capacitatea nominală. Este de la sine înțeles cît dăunează această stare de lucruri. Neavînd un corespondent în producție, pentru aceste utilaje inactive s-au plătit, în primele 5 luni ale acestui an, peste 14 milioane lei amortismente. Se impune ca, neîntîrziat, comitetele de direcție din aceste unități să analizeze cu toată răspunderea situația și să ia măsuri energice, operative pentru creșterea gradului de utilizare a mașinilor, respectarea normelor de exploatare și întreținere, pentru a se obține în scurt timp indici de utilizare optimi.
— După cum este știut, potrivit

esențială o constituie intensificarea la maximum a eforturilor proprii ale întreprinderilor care mai lucrează cu pierderi sau au încă produse nerentabile, pentru valorificarea deplină a rezervelor de reducere a cheltuielilor de producție și de creștere a productivității muncii. Am amintit mai înainte ce rezerve mai există în întreprinderi pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție ele trebuie să fie intens fructificate prin măsuri hotărîte luate de comitetele de direcție, pe baza analizei temeinice a rezultatelor obținute pe linia rentabilizării activității economice în primul semestru. Gradul de eficiență economică a întreprinderilor este în strînsă interdependență și cu creșterea productivității muncii. In primul semestru al acestui an, productivitatea muncii pe ansamblul indus-

triei din județul nostru a fost depășită cu 1,6 la sută. Circa 78 la sută din sporul de producție obținut în această perioadă s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. Cu toate acestea nu au fost epuizate nici pe departe rezervele existente în acest domeniu. Cînd spun acest lucru, mă refer la acele întreprinderi unde se menține încă un indice scăzut de utilizare a fondului maxim de timp. Numărul orelor de lucru Irosite prin absente nemotivate, învoiri, întreruperi se ridică, în industria Județului, la circa 300 000 în 5 luni din acest an, timp în care s-ar fi putut obține o producție suplimentară de 30 milioane lei. Iată de ce comitetele de direcție, organizațiile de partid trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru întărirea disciplinei în muncă, pentru folosirea completă șl cît mai productivă a timpului de lucru, pentru reducerea și lichidarea rebuturilor, pentru închiderea tuturor canalelor de risipire a valorilor materiale și prevenirea oricărei forme de irosire a muncii sociale.Există deci reale posibilități ca, prin concentrarea eforturilor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, prin măsurile energice ce trebuie luate de comitetele de direcție, prin munca perseverentă șl tot mai competentă a organelor și organizațiilor de partid, să se asigure lichidarea în scurt timp a anomaliei pierderilor planificate, creșterea gradului de rentabilitate în toate unitățile industriale din județul Galați. Sînt sarcini majore trasate de partid, pe care le impune actuala etapă de modernizare și maturizare a economiei noastre naționale.

apreciem după modul exigent și critic în care s-au desfășurat dezbaterile, multitudinea problemelor ridicate și analizate de participants nu putem califica altfel adunarea reprezentanților sala- riaților de la C.I.L. Pipera decît ca o reușită. „Tonul" acestor dezbateri fructuoa- a fost dat, fără îndoială, informarea prezentată președintele comitetului direcție, ing. Aurel Ri- zea. Ea a fost pătrunsă de o analiză concretă, temeinică și realistă a activității economice din primul semestru al acestui an, cu- prinzînd o serie de accente critice referitoare la deficiențele care mal stăruie în întreprindere. „In spatele cifrelor prezentate care atestă că planul a fost îndeplinit în semestrul I la toți indicatorii, în procente variind între 100,3 la sută și 104,4 la sută, se arată în informarea amintită, se ascund lipsuri, ale căror cauze trebuie depistate șl înlăturate de urgență". Este vorba, în principal, de organizarea și urmărirea necorespunzătoare a producției în unele sectoare ale întreprinderii, de neritmici- tatea în fabricație și în livrări, de imobilizările în stocuri supranormatlve, cheltuielile neeconomicoase și refuzurile de mărfuri — factori care au influențat negativ activitatea mică și financiară C.I.L. Pipera.Muncitorul Vasile ter, membru în comitetul de direcție, analizînd cauzele nerealizării planului la secția scaune, a scos în evidență o serie de cauze ale acestui insucces, arătînd printre altele : „La noi. în secție, 50 la sută din muncitori sînt tineri, fără experiență sau au o pregătire profesională necorespunzătoare, ceea ce face ca și randamentul lor în muncă să fie scăzut. De aceea consider că trebuie să se acorde mai mare atenție din partea conducerii secției calificării profesionale a acestor tineri, întăririi disciplinei în muncă". Con- tinuînd aceeași idee, muncitorul Matei Constantin, de la secția mobilă de bucătărie, a spus : „Nu mai trebuie să fie tolerate abaterile de la disciplină sub nici un motiv. Este necesar ca conducerea secției și a întreprinderii să fie consecvente în aplicarea propriilor hotărîri".Ca și informarea comitetului de direcție, mai mulți vorbitori s-au referit la activitatea compartimentului de organizare științifică a producției și a muncii, formulînd critici îndreptățite. „Ar fi bine dacă tovarășii din serviciul de organizare științifică a producției și a muncii ar coborî în secțiile de fabrica-

Dcme-

ție pentru a analiza adevăratele probleme stringen- x te ale producției" — preciza tov. Vasile Tatomir, tehnician la secția binale. Secretarul comitetului de partid din întreprindere, tov. Ion Găvruș, a propus ca comitetul de direcție să examineze activitatea compartimentului de organizare științifică a producției și a muncii, ca și competenta u- nor cadre care lucrează în acest serviciu. Tov. Virgil Statică, președintele comitetului sindicatului, a criticat neajunsurile care stăruie în pregătirea și programarea în fabricație a u- nor produse, ceea ce dăunează ritmicității producției. El a insistat, totodată, asupra necesității stabilirii pe criterii științifice a normelor de muncă în diferite secții.Alți participant! la dezbateri s-au oprit pe larg asupra unor importante probleme legate de condițiile de muncă și de viață din întreprindere. Maistrul Nicolae Păfăluță a arătat că de prea multă vreme se tărăgănează amenajarea u- nor grupuri sociale pentru muncitorii din secția scaune și din sectorul ambalaj al secției mobilă. Muncitoarea Constanța Voinescu, refe- rindu-se la prestarea orelor suplimentare, a spus : „Noi înțelegem necesitățile planului, dar se recurge adesea la ore suplimentare tocmai pentru a acoperi fel de fel de lipsuri organizatorice. Sînt femeie, am copil acasă. La fel ca mine sînt alte cîteva sute în întreprindere. Ar fi bine dacă conducerea întreprinderii s-ar gîndi că duminica, cînd ne solicită deseori să facem ore suplimentare, avem șl noi o serie de obligații casnice. Sînt convinsă că, dacă am avea condiții să lucrăm din plin în timpul programului de muncă, n-ar mai fi nevoie de ore suplimentare". „Conducerea întreprinderii ar trebui să la din vreme măsuri pentru a- sigurarea unor condiții normale de lucru pe timp de iarnă la fabrica de mobilă — a spus muncitorul Gheorghe Ionescu. Cu toate că în repetate rînduri am arătat că este greu să muncești în frig și în curent, nu s-au luat încă măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru".Numeroasele aspecte concrete ridicate de partici- panții la discuții, propunerile făcute dau o Imagine mai clară asupra problemelor pe care trebuie să le rezolve neîntîrziat comitetul de direcție în vederea îndeplinirii în și mai bune condiții a planului în cel de-al doilea semestru din acest an, îmbunătățirii condițiilor de muncă în întreprindere.Viorel SĂLAGEAN ]
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să devină o componentă plus, probabil, economia nu se va putea lipsi de în domeniul organizării de genul inginerilor nor
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• Viva Marla : PATRIA — » ; ÎS,43 
16,15 ; 18,45 ; 21,15.
® Șapte oameni de 
LATULUI, seria de

a scriitorului

SENSUL ISTORIEI

Documentele Conferinței Naționale a partidului subliniază pe larg nece- «ltatea și semnificațiile economico- sociale ale organizării științifice pe toate planurile de activitate — al producției, al cercetării, al formării viitorilor specialiști și calificării cadrelor de muncitori — ridieînd-o la scara unei adevărate opere naționale. Privind perspectiva prin prisma acestui efort general, nu este greu de apreciat rolul important ce revine învățămîntului nostru — atît mediu, cît mai ales, superior — în pregătirea șl temeinica înarmare a viitorilor specialiști pentru economia națională cu cunoștințe teoretice și practice, In domeniul științei organizării activității de producție. De aceea, consider că nu se poate trece cu vederea faptul că, în dezbaterile care au Ioc șl în prezent privitoare la dezvoltarea învățămîntului superior, la reașezarea științifică șl chibzuită a planurilor șl programelor de învățămînt, a- cestei probleme nu 1 se dă — după părerea mea — importanța cuvenită.în privința îndatoririlor învăță- mîntulul tehnic superior pe linia științei organizării, de regulă se menționează doar că în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare cu rol de conducere în industrie și în alte ramuri ale economiei naționale trebuie să intervină schimbări esențiale, în sensul că este de dorit ca aceștia să-și însușească, pe lingă cunoașterea profundă a proceselor tehnologice, și o perfectă stăpînlre a metodelor organizării științifice a producției, o multilaterală pregătire economică. Acest punct de vedere și altele care vizează pregătirea în domeniul organizării științifice a economiștilor lasă să se înțeleagă însă că știința organizării va forma obiect de studiu numai în învățămîntul mediu de specialitate, în învățămîntul superior economic și în cel postuniversitar. O atare optică ar fi nesatisfăcătoare, pentru că nu răspunde pe deplin atenției deosebite pe care partidul nostru o acordă modulul de formare a viitorului personal tehnic de concepție și nu orientează catedrele din învățămîntul tehnic superior spre efectuarea de cercetări în domeniul organizării științifice șl în colaborare cu întreprinderile în rezolvarea problemelor pe care le pune producția în acest domeniu.

Cu toată importanța pe care o are faptul că, în viitor, învățămîntul post-universitar va forma și cadre specializate în conducerea șl organizarea producției, este greu să fii de acord cu părerea că cerințele organizării științifice în întreaga economie șl la fiecare loc de muncă pot fi soluționate de un număr restrîns

de cadre cu pregătire superioară ce vor fi specializați în probleme de conducere și organizare prin acest învățămînt. De asemenea cadre economia națională are nevoie în număr apreciabil. Dar ele nu vor putea fi prezente peste tot unde măsurile de organizare științifică stabilite trebuie aplicate. Experiența din alte țări a arătat că reușita introducerii metodelor raționale în producție șl administrație este In funcție de numărul celor care știu să aplice aceste metode.Considerațiile de mal sus conduc la concluzia necesității ca, într-un viitor apropiat, în cultura tehnlco- profeslonală a tuturor specialiștilor ce vor avea de-a face cu producția, cunoștințele în domeniul organizării științifice reală. în națională specialiști științifice matori, inginerilor ergonoml, inginerilor organizatori. Este și aceasta o problemă care nu poate scăpa preocupărilor de azi pentru modernizarea învățămîntului. De altfel, din documentele partidului nostru se desprinde în mod clar ideea că Introducerea și extinderea organizării științifice în toate domeniile de activitate trebuie să devină o problemă de masă, a întregului popor, și cu atît mal mult a tuturor cadrelor pre-

© șapte oameni d» aur : SALA PA
LATULUI, seria de bilete 2511 — ore
le 17,30 șl seria 2512 — orele 20,15, 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 10,45 ; 
19 ; 21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină 20,15, CIRCUL 
DE STAT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20.
• Moștenirea Iul Achlle ! LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 i 18,45 ; 21, ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 20,15, GRADINA DOINA — 
20,15.
© Intflnlre în munți : CAPITOL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19, la grădină
— 20,30.
© Piramida zeului Soare s VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
MELODIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
• Valea : CENTRAL — * ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 î 18,30 ; 21.
© O fată Ciudată S SALA CINEMATE
CA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Freddy, lovește tu întll 1 LUMINA
— 9,15 —15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30, 20,45, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
® Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
• Histria, Herlclela șl lebedele, Pe fir, 
Moara vieselor, Hocus-Pocus t TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Domnișoarele din Rocheford : GRA
DINA PRO GREȘUL-PARC — 20,15
• Prietenele : PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
0 Excroc fără vole 1 UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Falsa liră de anr : FEROVIAR — 
8,45 — 14,15 In continuare ; 17,15 ; 20„ 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,30 ; 15,15 ; 18,15; 
21.
• Duelul lung : GIULEȘTI — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
O Caut o nevastă : DACIA — 8,15 —
16.30 In continuare ; 18,45 ; 21.
a Fantomas contra Scotland Yard : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ; 
16 ; 18 ; 20.
© Alegere de asasini: BUZEȘTI —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30, MUNCA

— 15 ; 17,30 ; 30, PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Bomba de la ora 10,1» : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Aventurierii : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, la grădină 20,15,
AURORA — 8,30 ; 11,15 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
la grădină — 20,30, ARTA — 9—15,45 In 
continuare ; 18 ; 20,30 ; la grădină —
20, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 : 20,30.
• Piramida zeului Soare : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Judecata : UNIREA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,15.
O Taffy șl vînătorul : TOMIS — 9 — 
15,45 în continuare ; 18,15, la grădină
20.30, FLAMURĂ 9—16 în continua
re : 18,15 ; 20,30.
Q Intre noi : FLACARA — 15,30 ; 18 ;
20.30,
O El Dorado : VITAN — 15,30 ; 18 ;
20.30, la grădină — 20,15.
• Un dolar găurit : MIORIȚA — » ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mesteacănul : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Un bărbat șl o femele : MOȘILOR
— 15 ; 17,30 ; 20, la grădină — 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat 1 
COSMOS — 15 ; 17,30 ; 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prin Kurdistanul sălbatic : VOLGA
— 9,30 — 16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Studiu despre femei : RAHOVA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : LI
RA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
O Pentru clțlva dolari In plus t DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Ea va rîde : FERENTARI 
18 ; 20,30.

■SREZ9SB3K
e Teatrul Gluleștl (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : „Ullse șl coincidențe
le" — 20.
O Muzeul de artă „Fr. Storck șl Ce
cilia Cuțescu-Storck" : „Cînd statuile 
vorbesc" (spectacol de sunet șl lumi
nă) — 20,30 ;21 ;21,30.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) ; Boema Palace" — 20.
© Ansamblul „Perinița" (in sala Sa
voy a Teatrului „C. Tănase") : 
rletățl folclorice" —19.

gătite prin tnvățămîntul nostru toate gradele. Ceea ce urmează să fie chibzuit consider că este doar gradația, dozajul cunoștințelor în materie de organizare științifică pentru diferite feluri de activități, în corelația cu aria activității șl ierarhia răspunderilor pe scara organizării șl conducerii producției. Dacă se va porni în mod hotărît de la premisa că sarcina învățămîntului superior de specialitate și a celui pentru șub- lnginerl este de a face tot atît de populare cunoștințele de bază în domeniul organizării științifice cum sînt cele de matematică, fizică, mecanică etc, atunci cu siguranță că preocuparea de a forma cadre cu cunoștințe șl în domeniul organizării științifice se va ridica mai repede la nivelul atenției șl Importanței pe care partidul o acordă acestei probleme în prezent șl In perspectivă.Consider deci că în tele tehnice de învățămînt ar fî imperios necesar să ducă studiu! științei organizării cu accent deosebit pe studiul muncii, pe bază de curs, aplicații experimentale de laborator și încercări de soluționare a unor probleme practic» puse de producție. Fără a avea pretenția de a schița profilul unui asemenea curs, lucru ce ar urma să fie rezultatul strădaniilor unul număr mar» de specialiști, socotesc că un curs de organizare științifică în institutele tehnice ar putea porni de la experiența pozitivă a actualelor cursuri de organizare a producției, în elaborarea lui ar urma să se țină seama de nivelul atins pe plan mondial de știința organizării în ramura de profil a institutului respectiv șl să se răspundă cerințelor și posibilităților concrete ale etapei actuale de dezvoltare a țării avînd, bineînțeles, în vedere șl perspectiva dezvoltării în următorii 10—15 ani. Cursul, în acest cadru, ar trebui să dea studenților cunoștințe teoretice asupra principiilor organizării științifice, asupra metodelor de Investigație pe care știința organizării le pune azi la în- demîna specialiștilor pentru rezolvarea problemelor de conducere a proceselor de producție, de organizare rațională a locurilor de muncă, cunoștințe în domeniul studiului muncii, al metodelor moderne de muncă și de măsurare a acestora, al complexității factorilor care acționează asupra omului lnfluențîndu-i productivitatea etc.Desigur că o examinare mal aprofundată a îndatoririlor ce revin învă- țămîntulul nostru superior, pentru a determina ca în cultura fiecărui cetățean cu studii superioare cunoștințele de organizare științifică să devină o componentă reală, ar arăta șl ceea ce va avea de făcut învă- țămîntul preuniversitar pentru a Inocula, dacă ne putem exprima astfel, noilor generații în mod mal temeinic șl mai eficient simțul organizării șl al metodei, necesare fiecărui om al societății socialiste, în oricare domeniu de activitate.
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în lucrarea cu titlul de mai eus — realizată de Radu Florian — este abordată una din problemele filozofice viu dezbătute în zilele noastre. Pe baza unor ample Investigații, sînt prezentate particularitățile modului în care filozofia Idealistăcontemporană privește tensul Istoriei. în contrast cu punctul de vedere al acestei filozofii, autorul înfățișează, în cea mai mare parte a lucrării, pe baza concepției științifice despre lume șl viață, conținutul și proce- sualitatea istoriei umane, dialectica realizării lensulul istoriei. Este pregnant reliefat faptul că sensul contemporan dominant al Istoriei îl constituie înfăptuirea socialismului — sinteză a civilizației umane. Sînt evidențiate, totodată, aspectele cele mal Importante ale corelației dintre sensul istoriei șl omul contemporan, ale locului individului în făurirea istoriei.Lucrarea prezintă Interes a- tît pentru specialiști, cît și pentru publicul larg cititor
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Sub acest titlu a apărut cel de-al doilea volum aparținînd seriei „Capitalismul contemporan șl teoria economică". Studiile șl articolele înmănuncheate în lucrarea de față — consacrate unor probleme privind tendințele actuale ale reproducției, modificarea structurilor industriale, eficiența cercetării

științifice, întreprinderea capitalistă contemporană, utilizarea resurselor naturale, calitatea forței de muncă, progresul tehnic șl comerțul exterior, psihologia muncii șl producția modernă, unele pretinse transformări esențiale ale capitalismului contemporan — constituie rezultate ale Investigațiilor întreprinse de cercetători, cadre didactice șl publiciști din țara noastră asupra unor aspecte semnificative, actuale pentru Implicațiile teoretice șl practice ale progresului tehnic în capitalism. în lucrare sînt combătute, de pe pozițiile marxlsm- leninismului, unele din concepțiile și teoriile burgheze apologetice de circulație mal largă în literatura occidentală de specialitate.
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Volumul de față — al VI-lea — din colecția „Teorie și metodă în științele sociale* cuprind» un număr de 13 studii originale, majoritatea inedite, consacrate unor probleme teoretice și metodologice ale sociologiei și psihologiei contemporane. Autorii lor supun dezbaterii șl criticii științifice concluzii șl puncte de vedere personale a- supra unor probleme ca : teoreticul și empiricul în sociologie, unitatea dintre teorie și metodologie In sociologia contemporană, concepția despre structura fenomenului social, obiectul, valoarea și perspectivele sociologiei economice, aspecte actuale ale raporturilor dintre sociologia șl psihologia socială, relația dintre psihologia socială și forțele motrice ale dezvoltării sociale, aspecte psihosociologice ale muncii industriale, locul anchetelor de opinie în Investigația sociologică, posibilitatea standardizării în socialism, problematica sociologică a educației etc. Lucrarea demonstrează fertilitatea teoriei marxiste încui de frunte pe care îl ocupă în dezbaterile sociologice Internaționale. Concluzia principală a volumului constă In Ideea că cercetările de sociologie șl psihologie socială pot să dobîn- dească un rol important în cunoașterea realității sociale șl, în acest sens, să contribuie la îndeplinirea sarcinilor desăvîr- șlrii construcției socialiste țara noastră.

Inamicul numărul unu al poetului Aurel Baranga a fost dramaturgul Aurel Baranga. Șl dacă ne gindim bine, nici nu se putea să fie altfel deoarece în ultimul sfert de veac numele lui s-a legat atît de mult de evoluția teatrului românesc, iar piesele sale l-au adus o asemenea popularitate, îneît au estompat pînă și a- mintirea primei dragoste literare a scriitorului : poezia. Că un filon liric, o subtilă undă poetică învăluie și dramaturgia lui Baranga, zînd-o în descendența fertilei dițli românești dintre cele două boaie a genului, nu-i mal puțin vărat. Dar și această constantăperei sale a fost numai în treacăt și adeseori superficial observată. Cred că tot Aurel Baranga este vinovat și acum : tăișul satirei sale a fost atît de vehement, iar în unele cazuri chiar neobișnuit, Îneît lirismul părea să fie doar un aspect subsidiar. Așadar, postura devorat tinînd-o prăfuite chilor Dar, adagiu kian : poezie, tate întotdeauna'— pareSin cazul lui Aurel Baranga, car», cîteva luni de la apariția volumului său antologic de comedii, înfățișează publicului tot o retrospectivă, dedicată de astă datăpoeziei. Formula grafică asemănătoare ne-a făcut Imediat săne gîndim la faptul că autorul dă acestor culegeri o pondere valorică egală, deși în scurta notă introductivă no încredințează că »-a hotărît să tipărească noul volum „dlntr-un principiu cultural, exclusiv : aparțin unei literaturi tinere din care nimeni n-are dreptul să îndepărteze un singur vers bun, în ipoteza fabuloasă că s-a nemerit astfel". Cînd am citit această frază, din nou mi-am spu» că Aurel Baranga este inamicul lui Aurel Baranga : ce poate fi mai lipsit de tact decît să te declari partizanul unui „principiu cultural" astăzi, cînd vocabulele respective sînt folosite de unii critici ca o adevărată anatemă. Dar pentru cei ce știm și credem că o viziune estetică se validează șl se justifică numai într-o perspectivă și într-un context cultural, precizarea autorului mi s-a părut binevenită, expresie a consecvenței sale artistice. Să mărturisim că, după cea dintîi lectură, teama autorului de a nu se pierde vreun ver» bun ni s-a părut îndreptățită, ipoteza aflării lui verlficîndu-se în fiecare pagină a volumului. în adevăr, poeziile sale, trecute prin sita deasă a timpului, și prin autorului matur, numai expresia a unei conștiințe poetice. Un glas care, poate, s-a găsit cu oarecare dificultate (o spune la un moment dat chiar poetul „Ce greu e să-țl găsești propriul tău glas, / îl cauți toată viața") și nu a căpătat atît de repede o amprentă distinctă, precum s-a în- tlmplat pe tărîmul dramaturgiei. Dar un glas de poet în adevăratul înțeles al cuvîntulul, trăind la o mare tensiune emoțională seismele epocii. Poetul și-a însoțit, deci, timpul din două puncte de vedere : mal întîi prin mărturia c« ne-a lăsat-o despre condiția umană și sufletească a e- pocii, apoi prin înscrierea în cîteva din tendințele esențiale ale lirismului nostru, versurile sale contribuind la concretizarea anumitor direcții poetice românești. Aș spune chiar că dacă lirica sa nu reprezintă un moment de culme sau unul de răscruce,

iată-1 pe Aurel Baranga în personajului mitic ce propria progenitură ani de zile ale ve- colecțlL cunoscutul macedons-„Poezie, •1 drep-.. i* valabil

ea nici nu a rămas în afara punctelor ei cardinale șl a meridianelor ca i-au definit structura. Spirit hrănit de vaste lecturi pe care Io retopește în retorta liricii sale, Aurel Barang# este, în ciclul „Poeme de început* (1935—1940), un simbolist în versurile căruia se încrucișează vapoarele și trenurile, iar orizonturile sînt adumbrite de serile de toamnă de la marginea orașului. Dacă motivul fiecărei poezii își află o anume obîrșie 11- vrescă, versurile «ale nu reprezintă un ecou întîrziat și desuet al unor curente, ci un interesant caz de reluare a unor teme cu o Învestitură artistică personală. Recuzita simbolistă nu mai reprezintă decît un pretext a cărui dezvoltare capătă semnificații structural deosebite față de acelea pe care le aveau punctele de pornire. Corabia duce spre „porturile Libertății", Iar călătoria nu va fi o treptată cufundare spre un ori- *ont nebulos și necunoscut, ci re- firezintă o formă a acțiunii, a înfrun- ării elementelor potrivnice pentru descoperirea „pămîntulul Libertății șl al Iubirii noastre".„care șează" cele poartă nostalgii, te, cl sînt

17,36 — TV pentru școlari : Con
sultații la matematici 
(clasa a VIII-a). Tema : A- 
naliza problemelor de geo
metrie și rezolvarea lor. 
Prezintă prof. Gh. Călugă
rița.

18,60 — TV pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Automa
tizarea" : Cum se realizea
ză o automatizare indus
trială. Prezintă ing. Iile Pa- 
padache.

18.30 — Curs de limba engleză —
reluarea lecției a 4-a.

19,00 — Pentru tineret : „Dispută 
cu... Cronos".

19.30 — Telejurnalul d» seară
19,50 — Buletinul meteorologic — 

Publicitate.
20,00 — Film serial : „Thlerry 

Fronde".
20,28 — Opinia dumneavoastră.
20,35 — Filmul artistic : „Lungul, 

scurtul șl superiorul" — 
producție a studiourilor 
engleze.

22,00 — Festivitatea de închidere 
a Festivalului Mondial al 
Tineretului șl Studenților 
de la sofia.

23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii.

Prin tradiție, scriitorul român s-a simțit de totdeauna Implicat în procesele istorice, numele lui s-a aflat neabătut lingă cele ale marilor bărbați, gravori ai timpului și spațiului, cu modestă sîrgulnță litera de plumb s-a îngemănat cu oțelul armelor, fila albă a prefigurat marmuri citadine, călimara a devenit un sublim havuz colector de lacrimi, ale bucuriei și ale mîhnirii, „Biografia" scrisului românesc se confundă cu cea a țării.Chiar brațele statornicind cu sabia hotare sigure acestei țări și acestui neam s-au „nevoit" a încerca sfintele scule ale poeziei. Ștefan cel Mare ar fi compus distihuri cu care își îmbărbăta oștenii în ceasuri de răspîntie. Dlmitrie Cantemir iscălea pagini de rară poezie (cu pioșenie redescoperite în colbul lor aurit de către

simțit nevoia de a ae proclama, fără spectaculoase investituri, ștîlpi ai tronurilor de lemn înflorit, sfetnici de nădejde, vraci alinînd dureri. Prin timp, scriitorul de limbă românească a trudit, purtînd blazonul omului de rînd, pentru a îndrepta strîmbă- tăți ori pentru a cînta bucurii.Dar — și gîndul aleargă către un Mihai Eminescu — cu cîtă pasiune și luciditate au înțeles înaintașii noștri să răspundă problemelor epocii ! Eminescu a fost cel mai mare poet al românilor. Un prinț Hamlet al eurltmiilor. Un conectat la mitologii sublime. El a fost însă, în același timp, poetul cel mai apro-confratele Nichita Stănescu). rîndu-le, așadar, scriitorii au
(Urmare din pag. I)

societate roman, ca a creator mi se

se în- care

inspirației, dar care fără talent, ar fi rămas numai o lăudabilă intenție, o luare inertă de poziție, fără rezonanță.Am fost impresionat cu puțin timp în urmă de incontestabilul nivel artistic la care s-a prezentat „Expoziția 1848". Pictorii șl sculptorii participant au dovedit o deosebită calitate profesională, reacționînd pozitiv în grup, aș spune, la o tematică dată, prin realizarea unor lucrări profund moderne în abordarea conținutului și prin rezolvări excelente, la fel de moderne, sub raportul formei. Exprimîndu-mi satisfacția pentru o asemenea poziție, simptomatică la artiști de generații diferite, cineva mi-a replicat că lucrările nu au într-un anumit sens valoare, întrucît reprezintă niște comenzi livrate. Interesante ar fi doar tabloul sau sculptura care se nasc de la sine, din inspirația necondiționată a creatorului. La întrebarea mea asupra surselor de a- parlțle a Inspirației, Interlocutorul s-a simțit jignit

și a renunțat să mai teoretizeze lucruri care lui i se păreau mai mult decît e- vidente, deci neanalizabile.M-am gîndit atunci cît de mare este numărul capodoperelor comandate in istoria artelor — ca să nu mai numărăm șl istoria arhitecturii care nu cunoaște

bine. Cu forța, cu originalitate. Marcînd volt tema prin reflexul epocii lor, astfel incit o bătălie dintr-o miniatură medievală să ne intereseze și să ne placă la fel de mult, dar altfel savurată ca o bătălie de Paolo Uccello. Nu mi se pare interesant să se spună că

mai bune dintre ele să fie valabile și pentru generațiile viitoare.Am insistat mai mult a- supra artelor plastice, datorită specificului lor. A- parent, un pictor sau un sculptor nu are nevoie de nimeni, în afara furnizorilor de materiale, pentru

amploare pe care n-ar putea-o avea în toate împrejurările, stimulîndu-i capacitățile creatoare prin perspectivele pe care i le o- feră. Splendoarea secolului lui Pericle nu s-ar fi putut realiza numai din inițiative private, oricîtă sincronizare ar fi existat între ar-

decît creații făcute la „cererea clientului". Si n-am putut realiza cît de jigniți în crezul lor artistic ar fi fost pictorii de fresce din interiorul piramidelor, sau pictorii etrusci sau pompe- ieni. Nici cum de au reușit să dea sute de ani capodoperele știute numeroșii artiști care au compus la comanda mecenaților vremii, teme deseori monotone prin repetare, prin strictețea canoanelor. Si totuși au făcut-o și chiar

diferitele imagini ale lui Bălcescu nu seamănă toate cu modelul, deci, nici între ele. Este, sper, un punct de vedere depășit. Important este că toate reprezentările lui valoroase artisticește seamănă cu personalitatea lui, cu ipostazele în care l-a fixat istoria și că aceste înfățișări sînt intuite și redate de artiști de azi, pentru oamenii de azi. Iar acest raport direct de reciprocitate contemporană le va face pe cele

a crea. La fel un compozitor sau scriitor. Teatrul sau filmul, datorită caracterului lor de activitate colectivă, au de la început sigiliul necesității, al funcției sociale, mărturisite sau nu, dar indiscutabile. între toate aceste domenii existăînsă numitorul comun, declanșatorul principal al creațiilor majore, comanda socială. Funcția ei mi se pare limpede. Ea dă posibilitatea artistului să se exprime prin mijloace de o

tiștn greci ai epocii. Creația lui Rafael ar fi fost incompletă dacă nu 1 s-ar fi comandat pictarea Stanțelor din Vatican, stimulîn- du-i-se astfel pînă la apogeu talentul. Desigur, impune diferențierea tre comanda socială se face artistului într-un moment istoric în care a- cesta își poate dezvolta liber puterea de creație, în direcție ascendentă, în consonanță cu evoluția societății sale, și cea care re-

prezintă declinul politic al unei forme perimate, care are nevoie de întăriturl exterioare. de un întreg bagaj auditiv și vizual, de o campanie publicitară care nu mai poate produce valori culturale, ci doar hibrizi artistici, așa cum a- rată de pildă arta de la sfîrșitul imperiului într-onoastră, caracterul al comenzii sociale pare evident, atît prin realizările de pînă acum, cît și prin perspectivele care există în fiecare domeniu artistic. în plus, evoluția societății socialiste pretinde o amplificare, o extindere a tuturor compartimentelor de creație, o solicitare maximă în vederea coordonării tuturor talentelor pentru realizarea unei culturi superioare. Acest lucru se realizează cu plenitudine ori de cîte ori sensul, direcția intimă, subiectivă a creatorului este în consonantă deplină cu■ structura și telurile generale ale lumii în care trăiește. în această accepție, comanda socială își îndeplinește cu adevărat funcția ei nobilă, creatoare.

piat de problemele politice din cîți au avut românii. A fost un condei de temut, cu o judecată originală, cu un fantastic scrupul față de articolul de gazetă. Atît de precis era In formulări îneît „uita" că e poet. Vreau să spun că n-a compus altceva decît proză politică, de acută concretețe, metafora nu-1 interesa, prefera data statistică, formula exactă. Articolele lui conțin date de economie politică, istorie, psihologie, demografie etc., referiri la hrisoave și jurnale, la tot ce le făcea convingătoare. Și era interesat de tot. între două capodopere, Eminescu găsea timp pentru a scrie zeci de articole de ziar. Chiar dacă ar fi avut condiția materială a unui Alecsandri sau Pillat, sînt sigur, el tot ar fi scris publicistică. Singur acest exemplu mi se pare suficient pentru a ridiculiza opinia acelor scriitori care pretind că paginile presei cotidiene trebuie acoperite doar de ziariștii de profesie. Bineînțeles, gazetăria are legile ei precise', o stilistică a el (mai puțin complicată decît legile prozodice ale poeziei, ce-i drept) dar e un nonsens să iscălești romane și poeme și să-ți declari incompetența cînd e vorba de articolul de intervenție. Cititorul așteaptă de la noi adevărul și ne iartă dacă nu avem abilitățile gazetarului de profesie.Cred că trebuie depășit obiceiul, împămîntenit în presa noastră, de a le cere scriitorilor doar palide considerații la rubrici intitulate invariabil : „Carnet de scriitor", soi de birocratism liric : peisaje ! Țara se străduie tuiască uriașe programe noi ne mulțumim s-o aprobăm în mișcările ei, cînd s-ar cuveni — păs- trînd toate proporțiile — să fim printre acei bărbați care gîndesc cu istorică putere de anticipație etape decisive, care impulsionează domenii ale vieții, detectori sensibili de e- moții, voci amplificate fantast...Trebuie pornit de la premiza că fiind socotiți „ajutoare de nădejde ale partidului", în strădania colectivă de edificare a societății noastre noi, a sosit timpul să acționăm în spiritul acestei nobile calificări cu entuziasm sporit. Linotipele ne așteaptă versurile sau scrierile în proză, dar ele pot aduna în litere de plumb șl vibrația conștiinței noastre cetățenești. Pentru ca generațiile de scriitori cîte au luminat cu numele lor Istoria țării să găsească în noi urmași demni mai e nevoie și de o mai firească, caldă comuniune între scriitor și oamenii literei de plumb. întrevăd firești eforturi convergente.

E aici un ratificăm să înfăp- sociale și

Trenurile se încrucl- ln cînte- șale nu nici ele regre- bîn- tulte de negre febre,' „alungat» de furtuni și taine amare". Se citește o accentuată notă de tristețe în cîntecele de început ale luî Aurel Baranga, ce ne dovedesc pe alocuri ecouri din Esenin, dar nu acea tristețe sfîșietoare ce toarnă plumb în aripile visătorului. Meditațiile amare erau expresia unei a- cute lucidități șl reprezintă o dramatică revelație asupra realităților timpului. Poetul ce trecuse prin experiența curentelor extremiste, avangardiste, se ridică, precum toți scriitorii adevărați, către o altă înțelegere a menirii și rostului artei. Păstra poate din etapele dinainte o anume gestică spectaculoasă, o înclinație spre ironie șl demitlzare a aspectelor grave ale vieții. Dar poezia Iul devenea acum o poezie de for, o poezie manifest, asemănătoare cu „Declarația patetică" a lui Miron Radu Paraschivescu, evidențiind o nobilă solidaritate umană : „Iată în cîntecele mele inima mea : / scoică uriașă în care bate inima lumii"...Dacă aceste poeme poartă efervescenta tinereții, exprimată în ritmica unor propozițiuni înflăcărate, ele nu reprezintă doar o văpaie incandescentă al cărei elan se stinge o dată cu trecerea anilor. Pentru că șl ciclurile următoare, chiar dacă află o formulă lirică mal densă, mal concentrată, exprimă aceeași consecvență, aceeași credință afirmată în poemele de început. Sîntem în anul 1940, cînd poemul începe să devină „poem de taină", cînd cîntecul începe să devină un cîntec tăcut, cînd ceasornicul începe să albă „minutarele întoarse". Și, totuși, din dialogul a- cesta dus în perimetrul camerei, cu lucrurile neînsuflețite, prin care scotocește tăcînd „cu buzele cusute", din senzația mersului pe „țărmuri pustii", un avertisment se înalță: „Oameni, / Ieri va fi prea tîrziu". Aici aș vedea una dintre acele note care tșază lirica lui Baranga în orbita adevăratei poezii românești: neîncetata osmoză ce se simte în fiecare fibră a sa între artist șl umanitate. Claustrarea din momentele de grea cumpănă, apăsarea unor ani tragici nu rup niciodată punțile ce leagă poezia sa cu marile întrebări ale omului, ele vieții, ale timpului. Cum spunea într-o poezie scrisă în 1940 : „Cineva îmi șoptește : «cum?» / Cineva îmi șoptește «cine ?» / în fiecare cuvint e un mister, o floare, o amenințare obscură"... în chinuitoarele întrebări trăiește a- cum un proces de conștiință acută a unul om ce nu suportă nedreptatea, agresiunea, genocidul, a unui om pentru care poezia reprezintă o formă de negare a tot ceea ce înjosește demnitatea. Sînt ciclurile acestea ale anilor de război o expresie lirică prin care retrăim tristețile, nădejdile, speranțele, sfîșierila sufletelor ultragiate de ceea ce se lietrecea în jurul lor. Uneori, disperarea ajunge la forme extreme șl versurile utilizează procedee ale absurdului sau ale grotescului, dar citite în contextul epocii și al liricii din acei ani, ele ne apar reacții firești de o mare intensitate emoțională.Cînd spuneam la începutul acestor rînduri că poetul șl-a însoțit epoca, extrăgeam nota dominantă a unei traiectorii care ar putea, la prima vedere, să ne pară fragmentată. Ea nu reprezintă însă decît un acord cu timpul, cu motivele lui psihologice dominante, cu întrebările fundamentale. De aceea, saltul de Ia „cicatricea memoriei", cu versurile înnegurate de incertitudini, de reacții contrare, pînă la „poemele de zi" nu reprezintă un proces de ruptură, ci dimpotrivă unul de perfectă sudare cu vîna creației sale, care, chiar dacă uneori a trebuit să se ascundă, să nu-șl arate limpezimile, să răzbească mai greu la suprafață, a rămas mereu aceeași. Prefața „Poemelor de zi", datînd 1944, echivalează cu o profesiune de credință, dar și cu o reconsiderare a poeziei sale de pînă atunci, cu o afirmare a principiilor noii sale credințe lirice. Cînd poetul spune : „Aștept cuvîntul soldățesc, profund, 7 De sensuri plin, lucid, fecund", ne aflăm în inima acelei poezii cu accente de manifest, angajată, plină de fiorul unor vremuri noi, poezie caracteristică anilor următori Iul August 1944. Aurel Baranga nu este decît arareori retoric, deși poezia are o mai largă respirație și un ritm mai accelerat, deși adeseori adevărurile se rostesc direct. Alteori poetul face să dispară hotarele dintre vers și reportaj, cîteodată construiește întrebări exprimate cu o mare franchețe. Bineînțeles, a- cum lira sa destinsă, aptă de acorduri din cele mai deosebite, încearcă deopotrivă nota elegiacă, unde izbutește versuri de real rafinament, ca și meditația chemată de anii împlinirii și ai senectuții, ai decantării marilor adevăruri. Din toate șl deasupra tuturor un sentiment se păstrează nealterat, acela al iubirii frumosului, a tot ceea ce omul are mai demn, mai curat, al unei intense participări afective. „Prin ce iubim, ne mistuim ca focul", spune în poezia intitulată „Prometeu", și atunci ne dăm seama că prin această trăire la o înaltă tensiune umană și artistică versurile Iui Aurel Baranga trec dincolo de pagină ; iar cînd am închis coperțile acestui volum avem certitudinea unei întîlniri cu poezia 
adevărată. Ce altceva și-ar putea dori un scriitor la capătul unei retrospective lirice de aproape patru decenii ? Valeria RAPEANU
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Concurs pentru realizarea 
unor importante lucrări 

de sculpturăComitetul da Stat pentru Cultură șl Artă, Comitetul de cultură și artă al municipiului București și Uniunea Artiștilor Plastici organizează un concurs pentru realizarea proiectelor necesare decorării, cu patru grupuri sculpturale, a aleii principale care duce la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La concurs pot participa, Individual sau tn colectiv, tofi artiștii plastici, membri ai U.A.P. Vor fi prezentate proiecte i a) pentru două grupuri statuare avtnd ca teme „Formarea statului național român* (Unirea) și „Cucerirea independenței naționale’, care vor fi amplasate la intrarea tn parc, In spațiile dintre coloane ; b) pentru două grupuri sculpturale avînd ca teme „Lupta împotriva exploatării capitaliste’ și „Eliberarea țării* (23 August 1944), caro vor fi așezate pe locurile rezervate pe prima platformă a podului.Prin dimensivrri și compoziție, lu

crările realizate trebuie să se Integreze organic în ansamblul monumentuluL în vederea asigurării unității de concepție, concurență vor prezenta proiecte pentru cel puțin două din cele patru lucrări, înțelegîndu-se prin a- ceasta lucrările pandante.Participanții la concurs vor depune proiectele la scara 1/10 In gips alb, nepatinat, însoțite de o prezentare a soluțiilor încadrate în ansamblul monumentului (desen sau fotomontaj) și de o notă explicativă a acestor soluții. Fiecare grup de proiecte va purta un „motfo*.Proiectele și documentația cerute vor fi depuse, la sediul Muzeului Simu, pînă la data de 5 decembrie 1968. Rezultatul concursului se va a- nunța în termen de 30 de zile de la data încheierii lucrărilor juriului.Premiile acordate vor consta în adjudecarea executării lucrării de către autorii proiectelor selecționate.(Agerpres)

SPORT
încheierea întrecerilor sportive
ale Festivalului

La Sofia și tn alte orașe bulgare 
s-au încheiat ieri întrecerile sportive 
ale celui de-al IX-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților. Des
fășurate sub semnul prieteniei și a- 
propierii tineretului sportiv din di
ferite țări ale lumii, competițiile Fes
tivalului au dat loc la dispute pasio
nante, fiind urmărite cu viu interes 
de amatorii de sport. Pe stadioanele 
din Sofia, Plovdiv, Pleven, tinerii re
prezentanți ai României au concurat 
cu însuflețire alături de ceilalți par
ticipanți. Ei au cucerit 11 medalii dt 
aur, 5 de argint și 12 de bronz, evi- 
dențiindu-se îndeosebi în probele de 
atletism, ciclism, tenis de masă si te
nis de câmp. O remarcă specială ci
cliștilor Florian și George Negoescu 
și componenților lotului de tenis de

Tineretului
masă, Dorin Giurgiucă, Adalbert Refl 
ți Eleonora Mihalca, câștigători a două 
medalii de aur tn probele de dublu.

In ultima zi a turneului de tenis de 
câmp, cuplul nostru feminin, Iudit Di- 
bar — Agneta Kuhn s-a situat pe lo
cul trei, învingînd cu 6—2, 6—-3 pe
rechea Neumanova (R. S. Ceho
slovacă), Dudau (Ungaria). La dublu 
mixt, ludit Dibar împreună cu ceho
slovacul Landin au cîștigat medalia 
de bronz tn urma victoriei asupra 
cuplului bulgar Ceakîrova, Denev. E- 
chipa masculină de handbal Politeh
nica Timișoara » pierdut cu 17—18 medul cu formația Poloniei și a ocu
pai locul 4. La baschet feminin Po
litehnica București s-a clasat pe 
cui 5.Pe scurt de peste hotare

CONGO» Eforturi pentru

Festival al 
filmului turisticIntre 5—8 august art loc la Bra- 
fov, tn continuarea expoziției căr
ții turistice, un festival al filmului 
turistic organizat de comitetul mu
nicipal pentru cultură fi artă- 
Brașov fi Oficiul Național de Tu
rism. Cu această ocazie se vor pre
zenta peste 20 de filme documen
tare turistice, majoritatea color.

Tot tn cadrul festivalului este 
programată ți proiecția unor dia
pozitive.

vremea
Timpul probabil pentru silele de 7, 8 și 9 august. In tară : Vremea va fi In general frumoasă șl se va Încălzi treptat. Cerul va fi variabil, mal mult senin. Averse izolate. Vînt în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, Izolat mal ridicate, iar maximele Intre 22 șl 32 de grade. In București : Vremea va fi frumoasă șl se va încălzi ușor. Cerul va fl variabil, mal mult senin. Vîntul In general slab. Temperatura în creștere ușoară.

Îndatoririle
funcționarului public(Urmare din pag. I)din ultima vreme s-a subliniat că principala Îndatorire a organelor administrației de stat, a lucrătorilor din acest sector este aceea de a fi receptivi șl plini de solicitudine față de cererile, propunerile și sesizările cetățenilor. Rezolvarea lor cu operativitate șl în bune condiții, respectul față de problemele pe care le ridică sînt criteriile principale de apreciere a muncii lor. S-a insistat, de asemenea, în mod deosebit, asupra faptului că în societatea noastră, unde pu- tr a aparține poporului, lucrătorii ui administrația de stat trebuie să Sie un exemplu în aplicarea și respectarea legilor, în slujirea cu devotament a Intereselor cetățenilor. Toate acestea demonstrează cu prisosință atenția de care se bucură munca funcționarului de stat. Pentru a răspunde acestor cerințe, este deci firesc ca funcționarii din aparatul administrativ să fie aleși dintre cele mai bune, mal pregătite elemente.Desigur, cea mai mare parte sînt oameni cu experiență îndelungată In munca pe care o fac. Dar există șl practica încadrării în unele sectoare importante de activitate cu publicul, cum sînt oficiile pentru pensii, spațiul locativ, starea civilă etc., a unor funcționari încurcă-lume, ce compromit munca colectivelor din care fac parte. Pe mîna cui să fl încăput dosarul de pensionare al Iul Dezideriu Bogdan de la întreprinderea minieră Bălan, județul Harghita ? La 1 aprilie a.c. dosarul lui a fost depus pentru calcularea pensiei de invaliditate gradul II. Nici pînă în prezent însă solicitantul n-a primit vreun ban din sumele cuvenite șl nici alocația pentru copii. învățătorul pensionar Hie C. Constantinescu din comuna Morun- glav, județul Olt, așteaptă de la' 1 martie să-și primească drepturile cuvenite după mai mult de 45 de ani de muncă la catedră (trebuie să arătăm că asemenea cazuri sînt foarte numeroase și nu numai în ce privește pensiile). Dosarul lui, cu toate actele, s-a pierdut. Fără îndoială că, pînă la urmă, și unul și celălalt își vor primi drepturile. Se pune însă întrebarea, destul de neplăcută, dar inevitabilă : ce fel de funcționari sînt aceia în seama cărora se dau acte de asemenea valoare pentru cetățeni ?— Este adevărat că oficiile de pensii au un volum apreciabil de dosare de calculat, ne spunea tovarășul George Stavraca, șeful serviciului pensii din sectorul I al municipiului București. Dar dacă funcționarul respectiv cunoaște bine legislația care guvernează acest domeniu, lucrările se pot rezolva în termenul fixat: ÎS zile.Ne-am interesat dacă nu cumva calculul făcut de funcționar suferă prea multe verificări ceea ce, eventual, ar justifica întîrzierlle de luni de zile de care aminteam. Interlocutorul ne lămurește însă : funcționarul de la pensii are deplină competență ; munca lui este verificată doar de șeful de sector. Deci, tărăgănările 1 se datoresc lui, fără nici un dubiu. Pentru erorile strecurate în calcul, funcționarul răspunde cu salariul lui. Dar pentru calcularea cu întîrziere a pensiei?— Sînt, în asemenea cazuri, pentru luarea unor aspre măsuri disciplinare, era de părere tovarășa Aurelia Gavrilă, șefa acestui sector. Mă gîndesc însă că, paralel cu aceasta, ar trebui să se studieze și posibilitatea stimulării materiale a acelor funcționari care muncesc cu pricepere și devotament. în prezent nu există, practic, nici o diferență de salarizare între un funcționar nou venit și unul cu o vechime de 20 de ani. Retribuția se face nu în funcție de calitatea muncii, de experiență, ci de cît prevede schema. Sînt mulți funcționari care gîndesc așa : „ce să-mi bat capul să lucrez mai bne, dacă tot nu voi primi mai mult !“ O anumită gradație, care să reflecte progresele făcute de un funcționar, ar stimula conștiinciozitatea în muncă și ar deschde perspectiva unei avansări în ierarhia profesiunii.O propunere asemănătoare a făcut șl tovarășul Nicolae Simionescu, director în Direcția de spațiu locativ din municipiul București. „Ne învîrtim într-un cerc vicios, ne-a spu» dînsul. Funcționa

rul de 1» spațiu este atât de criticat, de cele mai multe ori pe bună dreptate, încît 1 s-a creat o anumită faimă. Aceasta face ca dorința noastră de a angaja și de a pregăti funcționari cinstiți și priceput! să întîmpine rezistență. De aceea, cred că instituirea unul sistem de salarizare care să stimuleze calitățile profesionale ale funcționarului ar fi bine venit. El ar contribui, cred, și la stabilizarea cadrelor, fapt important dacă luăm în considerație necesitatea ca fiecare funcționar să fie stăpîn pe toate legile care acționează în domeniul său de lucru".Mai'mulți interlocutori, funcționari cu o îndelungată experiență în munca administrativă, și-au amintit că a existat cîridva un „cod al funcționarului public", întocmit, desigur, după cerințele vechii administrații. In el însă erau înscrise drepturile și obligațiile funcționarului, ceea ce e- limina o seamă de confuzii. Un asemenea cod, adaptat formei și exigentelor actuale ale administrației, ar fi foarte necesar. In momentul de față este în curs de elaborare legea de organizare și funcționare a consiliilor populare. Ar fl util ca, foarte curînd după apariția ei, să apară și regulamentul care stabilește competențele concrete ce decurg din această lege. Pe baza lui, comitetele executive ar elabora norme interne din care să rezulte atribuțiile și limitele responsabilității fiecărui funcționar în parte.în scopul rezolvării operative și corecte a solicitărilor cetățenilor, competența funcționarilor a fost lărgită. Firește însă că omul căruia 1 se lasă mîna liberă trebuie să prezinte într-adevăr garanția unei calificări superioare. Revenim deci la problema calificării de cadre administrative. „In materie de școli de administrație, ne spunea tovarășul N. Rădu- lescu-Botică, sîntem încă deficitari, mai ales pentru cadrele cu pregătire medie. De aceea, deși printre sala- riații sectorului nostru sînt mulți cu studii superioare, ei sînt nevoiți să se îndeletnicească cu întocmirea u- nor simple adrese sau să bată la mașină cine știe ce fleac, în general să facă destule treburi de secretariat. Aceasta nu se poate numi folosire judicioasă a cadrelor. Se-nțelege că ar fi preferabil ca aceste lucrări să fie făcute de funcționari cu o pregătire medie, lăsînd în seama celor cu studii superioare munca de concepție, elaborarea și realizarea unor lucrări pe măsura calificării lor. De aceea, socotesc utilă înființarea unor școli de scurtă durată — de două-trei luni — unde să se însușească, în mod sistematizat, tehnica muncii administrative, de la operațiunile cele mai simple — deschiderea corespondentei, arhivarea etc. — pînă la cele mai complexe. Diploma de absolvire a unei asemenea școli să ateste calificarea în munca de funcționar administrativ. Ar fi un ajutor real pentru consiliile populare, silite să angajeze la întîmplare pe cine se prezintă și să aștepte luni în șir pînă cînd noul angajat deprinde (sau nu) meseria 1“ Cît privește pregătirea cadrelor cu studii superioare, tot mai necesare aparatului de stat, aceasta va fi înlesnită de înființarea, înce- pînd cu anul școlar 1968—69, a secției de drept administrativ din cadrul Facultății de științe juridice din București. în aceeași ordine de idei, ni s-a vorbit despre necesitatea elaborării unor norme de procedură administrativă și, eventual, a unui manual de specialitate care să fie, în primul rînd, o călăuză pentru lucrătorii din acest domeniu.Părerile exprimate de cei cu care am stat de vorbă, cît și constatările noastre pe teren, conținutul numeroaselor scrisori pe care le primește redacția referitoare la munca funcționarilor din aparatul de stat ne-au condus la concluzia că, o dată cu creșterea exigenței față de activitatea consiliilor populare, a unităților ce le sînt subordonate, și paralel cu a- ceasta, forurile centrale de resort — Comitetul pentru problemele administrației locale, Comitetul de stat pentru probleme de organizare și salarizare — sînt chemate să studieze posibilitatea introducerii, și în acest domeniu, a unui sistem de organizare și retribuire în conformitate cu calitatea muncii prestate, precum și a aplicării altor propuneri ce vor fi considerate interesante și utile.

0 In campionatul european masculin de baschet (rezervat echipelor de juniori), care se desfășoară în prezent la Vigo (Spania), echipa Iugoslaviei a întrecut cu scorul da 90—70 selecționata Cehoslovaciei, iar formația U.R.S.S. a dispus cu 60—44 de reprezentativa Italiei. Alte rezultate : Polonia—Israel 55—44 (25—25) ; Spania—Finlanda 73—56. în grupa A conduc U.R.S.S. și Polonia cu cîte 4 puncte, iar în grupa B, primul loa este deținut de formațiile Iugoslaviei, Spaniei și Greciei cu cîte 4 puncte.e Pe stadionul „White City" din Londra, atletul american Tommie Smith a cîștigat proba de 200 m cu timpul de 20”8/10. La 400 m garduri, englezul Sherwood a fost cronometrat cu timpul de 50”9/10, iar în proba de 400 m victoria a revenit lui Collett (S.U.A.) în 46’3/10. Cea mai disputată probă a fost cea de o milă în care pe primul loc s-a clasat englezul Whetton cu 3’58”6/10. Campionul olimpic Lynn Davie3 (Anglia) a cîștigat proba de săritură în lungime cu 7,7e m.0 Selecționata olimpică feminină de volei a Japoniei și-a început turneul în Cehoslovacia, jucînd la Ceske Budejovice cu echipa Ceho- slovacieL Voleibalistele japoneze terminat învingătoare cu scorul 3—0 (15—7, 15—4, 15—6).

formația Olimpia (Paraguay), Santa Fă a întrecut cu 2—1 Millionarios.o La Aachen a-a disputat întîl- nirea Internațională de fotbal dintre echipa vest-germană Allemanla Aachen (în rîndurile căreia activează și jucătorul român Ion Ionescu) șl formația cehoslovacă Slovan Bratislava. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 2—0 (1—0).

Pe stadionul Dinamo

Progresul-Dinamo

Pe stadionul Giuleștl

Importante premii

Ăzi în Capitală

Steaua-RapidTimpul nefavorabil de duminica trecută n-a permis desfășurarea meciurilor de fotbal din cadrul „Cupei Bucuieștiu- lui*. Organizatorii au repro- gramat meciurile pentru astăzi după-amiază. Astfel, pe stadionul Dinamo se vor în- tîlni echipele Dinamo și Progresul, iar pe stadionul Giuleștl formațiile Rapid și Steaua. Ambele partide încep la orele 17,30.

au de
u0 Marele premiu ciclist de Gippingen (Elveția) a revenit belgianului Willy Vekemans, cronometrat pe distanța de 220 km cu timpul de 5h 11’48” (medie orară 42,334 km).

0 Marele premiu al R, F. a Germaniei" la automobilism, desfășurat pe circuitul de la Nuerburgring, a fost cîștigat de scoțianul Jackie Stewart învingătorul, care a concurat pa o mașină „Matra Ford", a parcurs 319,690 km în 2 h 19’03” (medie orară 139,800 km). Pe locul următor s-a clasat Graham Hill (Anglia), pe „Lotus Ford". în urma acestor rezultate, în clasamentul campionatului mondial continuă să conducă Graham Hill cu 30 de puncte, urmat de Jackie Stewart — 26 puncte.• Turneul hexagonal de fotbal do la Bogota s-a terminat cu victoria formației poloneze Gornik Zabrze, clasată pe primul loc cu 7 puncte. Au urmat-o în clasament echipele Millionarios, Cali, Santa Fă șl selecționata olimpică a Columbiei — toata cu cîte 5 puncte — și Olimpia — 3 puncte. în ultimele meciuri, Gornik Zabrze a învins cu scorul de 3—1
LA M0NCHEN

ȚIRIAC INVIFJS ÎN

FINALĂ DE MULLIGAN

In finala probei de simplu bărbați la campionatele internaționale de tenis ale Bavariei, italo-austra- lianul Martin Mulligan l-a întrecut cu 6—3, 3—6, 7—5, 6—3 pe jucătorul român Ion Țiriac.
(Urmare din pag. I)într-o palmă, de vă- un ar-popu- explo-
piatră al muntelui, poiană netedă ca-n am văzut — șl este zut în fiece vară — borescent spectacol Iar, o neîmblînzită zie de frumos izbucnind din tradiție, dar găsindu-și în climatul de azi, socialist, al satului resurse și forme de manifestare care dau străvechiului bîlci o nouă și vivace tinerețe. Schimb de produse, dar mai ales infuzie sufletească, șuvoi de voioșie, nedeie la poale de munte, cu fete și flăcăi, coborîțl pentru stînă ori de la joace, să cînte, lească...I-am regăsit, cert de fluiere, artiști — îmbrăcați, ca a- casă, în „albe" — pe șoferii și tractoriștii de pe șoselele muntelui. Zeii coborîseră pe pămînt.Două „Băi", una de fier, alta de aramă — prima în Gorj, cea de-a doua în Mehedinți — evocă, prin însuși numele ce-1 poartă, străvechi activități de minerit. Faptul nu este în- tîmplător și nu provoacă nedumeriri, în perimetrul nord-vestic oltean fiind cunoscute vestigii ale metalurgiei datînd încă din e- poca preromană. Dar mineritul, ca industrie, își găsește corespondentul faptic cel mai autentic astăzi, cînd Gorjul cu ale sale văi, a Jiului și a Motrului, a devenit sursă de cărbune ce concurează bazinul Petro- șenilor și care, de la 2 350 000 tone extracție a-

o zi de la pădure, să să se vesela un con-ei înșiși

stabilizareaîntr-una din ultimele sale «crieri, Patrice Lumumba, eroul național al poporului congolez, avertiza: ..... iar la hotarul dintre trista noastră istorie de popor împilat și noua istorie de popor independent, ei (colonialiștii — n.n.) vor să arunce In aer podurile, să ne arunce în prăpastie". Astăzi, la opt ani de la obținerea independenței

economiei

0 A luat sflrșit concursul pre- ollmpio de sărituri în apă de la Bolzano. în clasamentul combinat (trambulină șl turn), la feminin pe primul loc s-a clasat Milena Duș- kova (Cehoslovacia) cu 703,26 puncte. Melania Decuseară a ocupat locul patru cu 645,07 puncte. La masculin a ciștlgat italianul Klaus Di Biasi cu un total de 993,09 puncte. Ion Ganea s-a situat pe locul 9, cu 671,22 puncte, Iar Pantelimon Decuseară pe locul 12 cu 484,74 puncte.0 tn penutllma rundă * turneului de șah de la Skoplie, Florin Gheorghiu (Jucînd cu negrele), a remizat cu marele maestru Iugoslav Parma. Cu același rezultat s-au încheiat partidele Portlsch—Gligorid și Matanovlci—MatulovicL Gheller l-a învins pe Nicevski. în clasament continuă să conducă Portlsch (Ungaria) cu 13 puncte (1), urmat de Gheller (U.R.S.S.) — 17 puncte (1). Florin Gheorghiu ocupă locul 12 cu 8,5 puncte.0 La Lincoln, în ultima zl a campionatelor de natație ale S.U.A., a- merlcana Debbie Meyer a stabilit un nou record mondial la 800 m cu performanța de 9T7”8/10 (vechiul record 9’19”). Așteptată cu mare interes, proba de 1500 m liber masculin, la startul căreia s-au aliniat „așii" mondiali ai acestei probe, a dat cîștig de cauză americanului Mike Burton,, marcat cu timpul de 16’29”4/10 (nou record al S.U.A.). Pe locul secund s-a clasat John Kinsella — 16’29”6/10. Recordmanul mondial al probei, mexicanul Guillermo Echevarria, a ocupat locul trei cu 16’40”2/10.

la Loto-Pronosport
De la începutul anului pînă la 

1 august a.c., Administrația da 
Stat Loto-Pronosport a distribuit 
cîștigătorilor premii în valoare de 
308 milioane lei, dintre care 470 
autoturisme. In afară de premiile în bani ți autoturisme, au mai 
fost atribuite numeroase excursii 
peste hotare t tn U.R.S.S., Italia, 
Franța, R. D. Germană, Bulgaria, 
Austria ș.a.

In zilele de miercuri, 7 fi țoi, 
8 august a.c., la Iași va avea loc 
atribuirea a încă 20 autoturisme 
Skoda 1000 M.B., obținute de 
participanți tn ultimul timp, lată 
numele cîștigătorilor care își cor 
primi autoturismele de la Direc
ția județeană Loto-Pronosport din 
Iași: Dumitru Urs — Bistrița; 
Schiiffer Alamur — Satu-Mare; 
Octavian Cazacu — Craiova; 
Costache Magdalena Olaru — 
comuna Blăgești, satul Valea lui 
Ion-Bacău; Dumitru Geru — 
comuna Grebănu, satul Livada
— jud. Buzău; Florin Ciobanu
— Cluj; Niță Mosescu — Brăila) 
Constantin Tudorică — Brăila ; 
Viorel Petroveci — Brăila; Va
cile Posteuca — orașul Victoria; 
Panfil Bîrdea — comuna Lupșa, 
jud. Alba; Alexandru Szatmary
— Tg. Mureș; Marin Țepeluș — 
Măcin; Gavrilă Mihai — Con
stanța (cîștigători la „Ipz în 
plic"); Constantin Pavel — Ba
cău ș Petru Nichiteanu — Cîm- 
pulung Moldovenesc; Veronica 
Darnai — Satu Mare; Sandor 
Deak — Sovata; Dumitru Dulcă
— Sinaia; Zacheu Cleșiu — co
muna Ribița, jud. Hunedoara 
(cîștigători la „Pronoexpres"). 
După cum se vede, majoritatea 
cîștigătorilor au obținut autotu
rismele la „loz tn plic".

... ____ . naționala,Congo continuă să se afl» intr-o situație economică departe de posibilitățile sale, datorită intrigilor da culise sau acțiunilor brutal» directa ale cercurilor colonialiste.Prin înfruntarea, încununată dc succes, a uriașului concern „Union Miniere du Haut Katanga", guvernul congolez a izbutit să înlăture de p» teritoriul țării una dintre cele mai puternice surse de dominație colonială. Dar, retrăgîndu-se înfrîntă, „Union Miniăre" a „minat podurile". A impus specialiștilor și cadrelor calificate de la fostele sala mine și întreprinderi din Katanga să-șl înceteze activitatea. Guvernul congolez a știut insă să depășească și acesta Îdedici. creînd noua societate congo- eză „Gecomin", care a preluat bunurile lui „Union Miniăre".Pentru a menține și a întări economia țării, guvernul tînărului stat independent a trebuit să la o seri» de măsuri energice. Pare paradoxal, dar într-o țară cu un sol fertil „prăpastia" creată de adversarii independenței poporului congolez s-a făcut simțită în primul rînd în agricultură. Dacă în anul 1960 produsele agricole înglobau 40 la sută din totalul exportului congolez, ulterior ele s-au redus la 15 la sută. O bună parte din valuta obținută de statul congolez din exporturile de minereuri este cheltuită pentru importul de produse alimentare, ceea ce îngreunează finanțarea unor proiecte vital» în vederea dezvoltării economice.Eforturi serioase se fac în prezent pentru a se ameliora situația agrară. Anul 1968 a fost declarat „an a>l agriculturii". în junii marilor oraș» au fost create ferme de stat model, unde lucrează unități militare șl tineri fără lucru din mediul urban. Fiecare familie din așezările sătești a fost obligată să lucreze o anumită suprafață de pămînt pentru a-și asigura necesarul de alimente. „Roadele acestui pămînt vor întări pentru prima oară în Istorie independența noastră", aprecia postul de radio Kinshasa, la începutul acestei mari acțiuni. Anul acesta este primul din istoria poporului congolez cînd populația rurală dispune de suficiente produse agricole. Autoritățile de la Kinshasa apreciază că dacă acțiunea va continua încă trei sau patru ani, Be va putea renunța aproape total la importul de alimente.Eforturile pentru consolidarea Independenței se manifestă pe planuri multiple. Pe malul Atlanticului, la Kinlao, a intrat în funcțiune prima mare unitate industrială construită după obținerea independenței : o rafinărie cu o capacitate de prelucrare de 600 000 tone țiței brut pe an. în ianuarie anul acesta au în-

„Copilul minune* al natafiei mondiala — americana Debbie Meyer (15 am)
— continuă seria recordurilor supreme, lat-o tn timpul probei de 800 m, la 

capâful căreia a Înregistrat un nou record al lumiiTelefoto: AGERPRES
nul acesta, va ajung» să dea în 1973 în jur d« 7 000 000 tone.Petrol la Țicleni, o vînă ce trece peste dealuri pînă în albia Jiului la Vlădu- lenl și Cioboti. cu sonde una lingă alta, ca plopii ori stejarii în pădure, cu o întreagă rețea de conducte și stații de pompare lu- crînd fără istov zi șl noapte.

-• Horăști, Lupoaia, Le- urda, Roșiuta, sate altădată pierdute într-un total anonimatDealuri în coame oable, împădurite sau neîmpădurite, ascundeau în pîn- tecul lor, de milenii și milenii, jarul stins al îndelungatului proces de combustie internă a Terrei, fără ca cineva, pînă în zilele noastre, să le f știut

ceput lucrările de construire a unul mare nod hidroenergetic pe fluviul Congo. în afară de faptul că darea lui în funcțiune va facilita apariția unor unități industriale ce necesită un mare volum de energie, acest o- biectiv va face ca o porțiune importantă a fluviului Congo să devină navigabilă. Una dintre măsurile pe care guvernul congolez le consideră necesare pentru a acoperi partea de Investiții ce 1 se cuvine la realizarea acestor proiecte este sporirea extracției de minereuri. S-a stabilit că în sudul Katangăi vor fi extrase anual 100 000 tone minereu de cupru suplimentar, în afară de cele 300 000 tona extrase pînă acum. în felul acesta sporește totodată simțitor numărul de angajați, contribulndu-se la atenuarea șomajului în țară.O serie de fenomene noi au apărut șl în viata politică. Cu prilejul referendumului asupra noii Constituții, femeile au căpătat pentru prima oară dreptul de vot. In același timp, Constituția prevede dreptul de activitate sindicală al muncitorilor.Ajuns pa aeroportul Mbuji-Mayl din Kasai, călătorul este atras de o placă de marmură pe care scrie: „Mișcarea populară a revoluției vă spune bun-sosit și vă afirmă hotărî- rea sa de u face totul pentru pacea, ordinea și liniștea acestei provincii (Kasai — n.n.) care a avut atît de suferit Vă rugăm să ne facilitat! această operă prin comportarea dumneavoastră demnă. Vă mulțumim I" Motive destul de puternice au stat la baza acestui apel. Aici se află mina de diamante „Miba", care produce anual între 12 și 15 milioane carate, adică aproape o jumătate din necesarul Industrial al lumii occidentale. Sute, mii de aventurieri din Europa, Africa de Sud, America sînt atrași ca de un magnet de acest loc din Congo. Iar „vizitele" lor, de obicei nu rămîn fără urme. Aproximativ 6 000 000 carate sînt sustrase anual de ciudațil vizitatori, care lipsesc statul congolez de una din sursele sale cele mal Importante de venituri. Pentru a se pune capăt acestui jaf, au fost Înființate unități armate speciale.Cînd manevrele financiare șl economice se împotmolesc, iar jafurile fățișe sînt zădărnicite, vrăjmașii poporului congolez apelează la forță. Numai în ultimele două luni o serie de localități congoleze au fost bombardate de peste 15 ori de avioane ale forțelor coloniale portugheze — se arăta într-o scrisoare deschisă • guvernului de la Kinshasa, care a cerut Consiliului de Securitate să ia măsuri împotriva unor asemenea acte.O veche legendă africană spune t „Cînd ești aruncat în prăpastie, întunericul vine dintr-o dată. Clnd ieși, lumina vine pe măsură ce îți încordezi mușchii". Iar poporul congolez, care a părăsit prăpastia robiei coloniale, își încordează forțele pentru a păși cu demnitate alături de alte popoare independente în istoria sa nouă. Laurenjiu DUȚA
DE PRETUTINDENI

Parthenonul în pericolîn ultimul număr al publicației U.N.E.S.C.O. — „Courier" — experții acestui organism își exprimă îngrijorarea în legătură cu pericolele care amenință unul din cele mai vechi monumente ale civilizației grecești — Parthenonul. Potrivit părerii acestora, poluarea aerului, ca urmare a fumului produs de coșurile fabricilor, șocul provocat de avioanele supersonice care zboară zilnic deasupra Atenei, precum și milioanele de vizitatori fac ca Parthenonul să sufere o degradare sistematică care îl pune în primejdie.

nelor, Imobil cu cinci etaje din capitala filipineză care a fost distrus în întregime. Echipele de salvare au dezgropat duminică noaptea, la 66 de ore după cutremur, un copil în vîrstă de 6 ani, nevătămat.
Nori de... lăcuste

66 de ore

sub dărâmăturiPotrivit ultimelor știri cutremurul care a avut loc vineri la Manila a făcut 210 victime. Se apreciază în același timp că cel puțin 200 de persoane se află încă îngropate sub ruinele fostului Turn al Rubi-

în regiunile Chahbahar ți harak din sudul Iranului au semnalate uriașe stoluri lăcuste. Dimensiunile „norilor" de lăcuste au fost apreciate la aproximativ 6 km lungime și 1,5 km lățime. Autoritățile au luat măsuri urgente pentru distrugerea lor.în acest an, echipele speciale care au la dispoziția lor avioane înzestrate cu pulverizatoare, au distrus deja un număr de stoluri semnalate în regiunile de nord- est ale Iranului.
„Scorpion" 

a explodat?

Ka- fost de

beton, se sudează masa enorme de laminate, cabluri infinite ridică și coboară cuve de capacitatea unul camion, screpere mută pămîntul, excavatoare scurmă, tractoare deplasează obiecte finite și nefinite, autobasculante aduc și răstoarnă piatră, ciment și fier.Un organism gigantic și complicat lucrează fără is-
De la Jiu spre apus,

către Dunăre...
la Rovinari, suprafață, ex- carieră cu o proporții im- Cărbune la

Cărbune straturi de ploatate în tehnică de presionante.Motru, oraș nou născut, între dealuri de cărbune, șl care crește văzînd cu ochii. Are 8 000 de locuitori șl 2 400 de apartamente în blocuri de cinci-sase etaje. Nu și-a definitivat încă profilul. în construcție se află încă alte cîteva sute, care vor primi încă două mii, ori poate mai mulți dintre minerii exploatărilor devenite nume cunoscute în toată tara, nu numai în lumea cărbunelui

prezența. Scos astăzi la 1- veală, lignitul Rovinarilor și Motrului este izvor de lumină, piatră de temelie la edificiul civilizației socialiste.Dar Porțile de Fier 7...De la balustrada șpselei suspendate — minunata șosea a „soarelui" — sau de mai de sus, de pe panta înclinată a muntelui, șantierul din albia Dunării îti pare, incredibil, un caleidoscop de forme, dimensiuni și poziții înscrise în spațiu. Macaralele cresc una lîngă alta, se întrețes rețele complicate din fier

tov, acționat și dirijat parcă de o forță miraculoasă. Te-ai putea aștepta să vezi furnicar de oameni, lungi șiruri de vagoneți lune- cînd într-un sens sau în altul, betoniere nenumărate vărsînd în imensa groapă de fundație, ca într-un crater fără fund, amestecul de ciment și pietriș. Dar mai ales oameni, mulți oameni. Căci o operă care prin gigantismul ei concurează natura ți-o închipui ca o imagine a brațelor omenești în necurmat travaliu. Tulburător prin dimensiuni, tulburător prin tehnica de lucru, dinamicul

spectacol de la Porțile de Fier este tulburător, mai ales, sentă teieri derea dează. Asculți pocnetul cadențat, ca de armă automată, al ciocanelor și știi că undeva se îmbină, prin nituire, părțile metalice ale unui corp. Vezi macarale mișcîndu-și brațele și știi că undeva acționează mîini și ochi omenești. Camioanele se duc și vin. Screperele scurmă. Excavatoarele dislocă. Si screperele, și excavatoarele, și autobasculantele sînt acționate de oameni. Dar unde este omul ? Ici și colo doar, minuscule și fantomatice apariții mișcătoare, îi vezi dirijînd cu fanionul vreo benă într-un grațios dans aerian ori împletind, din fier, armătura vreunui viitor perete de ecluză. Mai mult îi intuiești prezența decît o constați.De la balustrada șoselei suspendate și de mai de bus, de pe panta înclinată a muntelui sau sprijinit de trunchiul unui copac, am contemplat ceasuri în șir acest spectacol unic avînd drept protagonist pe „homo faber", acest talentat și iscusit stăpîn al unei înalte tehnici. Acea tehnică, minune a epocii, care în răstimpul a trei ani a îngustat la o pătrime pînza de apă dintre un mal și altul, a scobit în stînca albiei a- dîncimi abisale și a prăvălit în loc munți de beton, care, modelîndu-se neîncetat, devin barai, ecluze, dane portuare. Hic Danu- bius.

prin aparenta ab- a omului. Vezi scîn- albastre ce-ți iau ve- și știi că acolo se su-

Revista americană „Newsweek" afirmă că experții forțelor navale americane ar fl ajuns la concluzia să submarinul nuclear „Scorpion", dispărut cu două luni în urmă, ar fl explodat în adîncul O- ceanului Atlantic la aproximativ 560 km sud-sud-vest de Insulele Azore. Potrivit revistei, experții ar fi ajuns la această concluzie analizind înregistrările făcute în mod permanent de Instalațiile ultrasecrete ale forțelor navale a- mericane care supraveghează adîncul Oceanului Atlantic. „Newsweek" afirmă că specialiștii speră să găsească e- pava submarinului într-o zonă în care adîncimea oceanului este de aproape 3 650 metri.
Pînă la descoperirea 

unor mijloace 

de „reînviere"Corpul neînsuflețit al studentului Jay Mandell, decedat zilele trecute, a fost congelat și urmează să fie introdus într-un contelner cu vid, unde va fi menținut la minus 196 de grade, .așteptînd ca generațiile viitoare să găsească mijloacele necesare pentru tratarea bolii de care suferea șl pentru a-1 „reînvia".Jay Mandell era membru al societății americane „Cryonic", care își consacră activitatea prelungirii vieții recurgînd la congelarea corpului celor decedați pînă la descoperirea într-un viitor a unor mijloace dc „reînviere".



â treia tentatwă
de soluționare

Deschiderea conferinței de ia Addis AbebaADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — în capitala Etiopiei, Addis Abeba, 
«-au deschis oficial luni lucrările conferinței nigeriano-biafreze. Delegația guvernului federal nigerian este condusă de Anthony Enahoro, iar delegația biafreză de către colonelul Ojukwu. Aceasta constituie 
a treia încercare din ultimele patru luni de a se pune capăt ostilităților nigeriano-biafreze și urmărilor tragice ale acestui război civil. Ordinea de zi a conferinței 
a fost stabilită în cadrul convorbirilor preliminare care au avut loc în capitala Nigerului, Niamey. Printre principalele probleme asupra cărora se va îndrepta atenția partlcipanților la conferință se vor afla condițiile ce trebuie îndeplinite pentru încetarea focului și posibilitățile de ajutorare a victimelor războiului. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, care a făcut un apel reprezentanților Nigeriei și ai Biafrei de a renunța la divergențele personale în scopul ajungerii la o încetare cît mai urgentă a ostilităților, precum și la reglementarea justă și echitabilă a problemei în ansamblu. „Lucră-

rile acestei conferințe trebuie să fie încununate de succes, altă alternativă nu există" — a încheiat împăratul Haile Selassie.Deschiderea lucrărilor conferinței se caracterizează, potrivit părerii exprimate de observatorii prezenți în oapitala Etiopiei, prin intransigența pozițiilor adoptate de cele două delegații. Așa după cum a declarat șeful delegației nige- riene, Anthony Enahoro, guvernul său nu va accepta să piardă regiunile bogate în petrol revendicate de către secesioniști, cu atît mal mult cu cît situația militară îi este net favorabilă. „Nu văd vreo formulă de pace acceptabilă care să nu includă renunțarea la secesiune și acceptarea unei Nigerii unite", a declarat Enahoro.Purtătorul de cuvînt al delegației biafreze a lăsat să se înțeleagă că triburile ibo au suferit prea mult în cele 14 luni de război ca să mai poată da înapoi. „Cum poate fi forțat să revină în cadrul unei țări un popor care a fost decimat prin crimă, incendiere și jaf ?, a spus el. Guvernul federal a declarat deschis că toți biafrezii trebuie exterminați".

În urma inci
ioro'aniano-israelianNEW YORK 5 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a reunit luni sub președinția Iul Jose Sette Camara (Brazilia) pentru a examina plîngerea iordaniană împotriva atacului aerian lansat duminică de Israel asupra teritoriului acestei țări. Delegația israeliană a înaintat o contraplîngere împotriva „violărilor repetate a încetării focului de către Iordania".Israel, Iordania, Irak șl Republica Arabă Unită au fost invitate să participe la dezbateri fără drept de vot
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în legătură cu convorbirile de la ParisDECLARAȚIA M.A.E.AL R. D. VIETNAMPARIS 5 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Conferința de presă ținută luni la Paris de purtătorul de cuvînt al delegației vietnameze Nguyen Thanh Le a fost consacrată examinării evoluției convorbirilor americano—nord- vietnameze. Cu acest prilej, purtătorul de cuvînt a prezentat Declarația ministerului afacerilor externe alR. D. Vietnam, dată publicității la Hanoi, la 4 august. După ce reamintește că scopul convenit al actualelor convorbiri oficiale din capitala Franței a fost stabilirea încetării necondiționate de către S.U.A. a bombardamentelor și a celorlalte acte de război împotriva R.D. Vietnam, pentru ca apoi să poată fi discutate și alte probleme interesînd cele două părți, declarația M.A.E. a R.D. Vietnam subliniază în continuare că pînă acum, după aproape trei luni de la începerea convorbirilor, nu s-a înregistrat nici un progres. „Toate manevrele americane — se ‘ spune în declarație — au drept scop să împiedice progresul convorbirilor. In fapt,S. U.A. intensifică războiul în cele două zone ale Vietnamului: în Nord, prin accentuarea bombardamentelor, iar în Sud prin aducerea în continuare de noi trupe. Această atitudine
Ciocniri violente

FESTIVAL '68

Zi de luptă pentru 
paee, împotriva 
armelor nucleare

A

In cursul zilei de luni au avut loc lupte grele pe roate fronturile râzboiului 
nigerian. Numeroși locuitori care și-au părăsit locuințele continuă să rătă

cească pe drumurile Nigeriei lingă Saigon
Congo (Brazzaville)SITUAȚIA ÎN CURS DE NORMALIZAREBRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — După tensiunea înregistrată în ultimele zile în Congo (Brazzaville), situația redevine normală. Mici grupuri de militari asigură mai mult simbolic paza unor clădiri importante din capitala țării sau patrulează din cînd în cînd pe străzile principale din Brazzaville. Baricadele au dispărut aproape cu totul. Chiar în jurul palatului prezidențial circulația este liberă. Ministerele și serviciile administrative și-au reluat deja activitatea.Luni au fost emise două decrete prezidențiale prin care Massamba Debat confirmă numirea căpitanului Marien Ngouabi în postul comandant șef al armatei și a cotenentului Sylvain Goma funcția de șef al statului major neral. Decretele emise de președintele Massamba Debat ar constitui, după părerea observatorilor politici, un indiciu al rolului deosebit de important pe care militarii îl vor deține în noul guvern. Pînă în prezent nu au fost dezvăluite oficial nici un fel de amănunte în le-

de lo- în ge-

agătură cu lista noului guvern, la cărei elaborare lucrează președintele Massamba Debat. Surse informate, citate de agenția United Press International, menționează că o serie de miniștri din vechiul cabinet au refuzat să facă parte din noul guvern.Pe de altă parte, s-a anunțat că eventuala fuziune a armatei populare naționale și apărării civile a constituit luni după-amiază obiectul dezbaterilor unui comitet mixt creat sub egida Comitetului național revoluționar.
s

SAXGON 5 (Agerpres). — Atacurile declanșate de forțele patriotice asupra fortificațiilor trupelor america- no-saigoneze în apropierea capitalei Vietnamului de sud, în delta Mekon- gului, în zona platourilor înalte și în alte regiuni ale țării devin din ce în ce mai intense. Un detașament al patrioților a reușit din nou să pătrundă pînă în imediata apropiere a cartierului Cholon, angajînd lupte îndîrjite cu unități militare americano-saigoneze. Ciocniri violente între patrioți și trupele inamice au avut loc luni dimineața la numai 21 kilometri de Saigon.în cursul ultimelor 48 de ore, focurile artileriei patrioților au doborît două elicoptere americane da tip „UH-1" în zona Saigonului ți în a- proplerea orașului Tam Ky. De asemenea, un avion american de recunoaștere a fost doborît în regiunea platourilor înalte. Fortificațiile americano-saigoneze din localitățile Hol și Phoc Le au fost supuse unui intens bombardament de către forțele F.N.E.

a fost demascată de opinia publică americană șl mondială".în încheierea declarației se spune : „Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam declară că Statele U- nite poartă întreaga răspundere pentru actuala stagnare a convorbirilor de la Paris. Statele Unite trebuie : 6ă înceteze necondiționat bombardamentele și orice alte acte de război împotriva R.D.V. ; să pună capăt a- gresiunii în Vietnamul de sud ; să-și retragă trupele din Vietnamul de sud ; să recunoască F.N.E. drept conducător al luptei poporului sud-viet- namez".Purtătorul de cuvînt al delegației R.D.V., Nguyen Thanh Le a făcut totodată cunoscut ziariștilor și declarația C.C. al partidului Neo Lao Haksat, la cea de-a 6-a aniversare a Acordurilor de la Geneva din 1962 asupra Laosului. In declarație se spune: „Poporul nostru cere guvernului S.U.A. să 2___ 2___________diat orice activitate de intervenție și de agresiune împotriva Laosului și In primul rînd bombardarea și mitralierea de către aviația americană a zonei eliberate a Laosului, pentru a se crea condiții favorabile reglementării problemelor interne ale poporului laoțian de către el însuși, pe baza acordurilor de la Geneva și în conformitate cu situația reală existentă în această țară".
★HANOI 5 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care respinge declarația din 1 august a Casei Albe, pe care o apreciază ca o încercare de a induce în eroare opinia publică mondială și de a masca eforturile S.U.A. de intensificare a războiului de agresiune împotriva Vietnamului.

In timpul unei demonstrații antirăzboinice, care a avut loc duminică la New York, poliția a arestat 50 de persoane. Manifestația s-a desfășurat cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la lansarea primelor bombe atomice americane asupra orașelor japoneze Hi- roșima și Nagasaki. Cei peste 1 000 de participanfi la demonstrație purtau pancarte și scandau lozinci de protest împotriva războiului și a folosirii armei nucleare. Cu o zi înainte a avut loc o demonstrație împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. In fotogra
fie : Ciocniri în timpul intervenției poliției.

SOFIA 5. — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Penultima zi a celui de-al 9-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților a fost consacrată luptei pentru pace, împotriva armelor nucleare. Dimineața a fost inaugurată expoziția de fotografii cu tema „Să nu mai fie război". Seara, tîrziu, pe velodromul din oraș a avut loc un mare miting consacrat luptei pentru pace, comemorării bombardamentelor asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki, împotriva armelor nucleare, pentru dezarmarea generală și totală, toate aceste manifestări au parte și tineri delegați ai noastre.Clubul cehoslovac din Sofia a duit luni o caldă întîlnire între tineri reprezentanți ai Republicii Socialiste România și ai Republicii Socialiste Cehoslovace. Tinerii din țara noastră au mai avut întîlniri cu reprezentanți ai tineretului din R. P. D. Coreeană, Iugoslavia, Siria, cu delegația studenților din Polonia, cu delegația tineretului socialist da, cu reprezentanți ai din Haiti, Tanzania etc.La teatrul de vară din bertății, delegația română a prezentat un concert național. Miile de spectatori au aplaudat îndelung frumusețea cîntecelor și dansurilor noastre, măestria interpreților.Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Todor Jiv- kov, și soția au oferit luni seara o recepție în cinstea partlcipanților la Festival.

La luat tăriigăz-

din Olan- tineretuluiparcul LI-

Wz/fe la Fraga a delegației
Comitetului municipal

înceteze lme- București al P. C. B
PRAGA 5. — Corespondentul Agerpres, E. Ionescu, transmite: Delegația Comitetului municipal București al P.C.R., condusă de tov. Virgil Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a vizitat luni' Uzinele „C.K.D.-compresoare" din Praga.Cu acest prilej a avut loc un miting, în cadrul căruia tov. Virgil Cazacu a vorbit despre unele probleme actuale ale construcției socialiste în România — dezvoltarea economiei, participarea activă a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la conducerea întreprinderilor, dezvoltarea democrației socialiste etc. Apoi, tovarășii Vir

gil Cazacu și Dan Marțian au răspuns la cîteva întrebări puse de participanții la miting. După miting, oaspeții au vizitat uzinele.în aceeași zi, delegația Comitetului municipal București al P.C.R. a vizitat vechea primărie din Praga, unde a avut o convorbire cu B. Havlicek, locțiitor al primarului Pragăi. La întîlnire a participat și Ion Obradovici, ambasadorul României la Praga. La amiază, B. Havlicek a oferit o masă în cinstea delegației Comitetului municipal București al P.C.R. A luat parte B. Simon, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.C., prim- secretar al Comitetului orășenesc Praga al P.C.C.
agențiile de presă transmit

YEMENUL DE SUD

ADEN 5 (Agerpres). — După victoria obținută duminică asupra elementelor rebele concentrate în orașul As-Said, trupele guvernamentale ale Republicii Populare a Yemenului de sud au continuat o- fensiva pe un front larg ce cuprinde aproape întreaga regiune Said. Orașul As-Said este considerat drept unul din centrele principale de rezistență ale elementelor dizidente. După cum anunță agenția M.E.N., șoseaua dintre localitățile Aulagi și Beihan din apropierea frontierei cu Arabia Saudită 
se află sub controlul cîtorva regimente republicane Aceeași agenție menționează că forțele guvernamentale din R.P.Y.S. au ocupat și alte regiuni învecinate cu orașul Beihan, iar însuși ministrul apărării sud-yemenit s-ar afla în frun
tea trupelor guvernamentale.

S. U. A Convenția națională
a partidului republican

Ieri s-a deschis în orașul Miami Beach, din Florida, convenția națională a partidului republican, la sfîrșitul căreia va fi cunoscut candidatul republican pentru alegerile prezidențiale din toamnă. După cum transmite a- genția France Presse, pe străzile orașului numărul afișelor electorale care cheamă la sprijinirea unuia sau altuia dintre pretendenții la candidatură, crește din oră în oră.După publicarea platformei electorale a partidului săptămîna trecută — scrie agenția — s-a văzut că principalele puncte ale acesteia se referă la Vietnam, relațiile dintre S.U.A. și a- liații săi și criza socială din Statele Unite. Refuzul de a lua în considerare cererile opiniei publice, atît internaționale, cît și din S.U.A., de a înceta bombardamentele asupra R. D. Vietnam, de a retrage trupelh inter- venționiste din Vietnamul de sud, reiese cu claritate din lectura documentului publicat.Totodată, anunță agențiile de presă, partidul republican a adoptat în ajunul convenției programul său privind politica ce urmează s-o ducă în problema vietnameză. Textul programului, care a fost distribuit duminică ziariștilor, conține fraze generale despre pace, mărginindu-se să preconizeze scopuri vagi și îndepărtate. Ca o acțiune de perspectivă, programul prevede nu dezescaladarea războiului din

Vietnam, ci numai intensificarea participării aliaților asiatici ai S.U.A. în operațiunile militare.Pe plan intern, manifestul electoral de la Miami pune un accent deosebit pe „luarea de măsuri severe contra dezordinilor" din orașele americane. In acest cadru politic se desfășoară cursa dintre principalii pretendenți republicani la președinție : Nixon și Rockefeller. Un recent sondaj al institutului „Gallup" îl situa pe Nixon în fruntea candidaților. însă, cîteva zile mai tîrziu, un alt sondaj, al institutului „Louis Harris", dădea rezultate diametral opuse : Rockefeller era considerat ca favorit. Pe măsură ce se apropie ziua de miercuri, cînd va avea loc primul tur de scrutin pentru desemnarea candidatului oficial, agențiile de presă arată că lupta dintre cei doi se ascute. O acțiune de ultimă oră întreprinsă de Rockefeller — relatează trimisul special al agenției „France Presse" la Miami, constă în exercitarea de presiuni asupra guvernatorilor Rhodes, Romney și Agnew, deoarece, arată agenția citată, „soarta scrutinului de miercuri depinde în mare măsură de poziția pe care o vor adopta aceștia".în orice caz surprizele nu sînt excluse și fluctuațiile din partidul republican arată că „lupta este înverșunată înaintea primului tur de scrutin" (France Presse).

AGENDA

ECONOMICĂ

Naționalizări în AlgeriaO serie de legi și Ordonanțe apărute în jurnalul oficial al Republicii Algeriene anunță naționalizarea a încă 10 societăți, filiale și așezăminte străine din Algeria. Printre aceste firme se numără „Societatea algeriană de construcții mașini", cu sediul la Annaba, „Societatea oraneză de metalurgie", „Societatea medite- raneeană de materiale de construcții" și altele.Noua măsură vine în completarea color luate acum și urmărește să lărgească controlul statului algerian asupra principalelor unități industriale și mijloace de producție existente în țară.
In comple- cîteva luni

Țăranii italieni prates 
teazăAgricultorii italieni continuă acțiunile lor de protest împotriva intrării în vigoare a politicii agricole comune. Peste 5 000 de țărani au organizat la Florența o puternică manifestație cerînd revizuirea regulamentelor comunitare, în special a celor care privesc politica prețurilor. Ei și-au exprimat dorința ca producția a- v gricolă să nu mai fie subordona tă „intereselor marii producții" și „exploatată prin intermediari, care se fac vinovați de ridicarea prețurilor produselor agricole". La Bologna, mii de țărani au organizat, de asemenea, o acțiune de protest, blocînd, cu ajutorai tractoarelor, principalele străzi ale orașului.

0 delegație turcă la 
Budapestadelegație comercială a Tur- condusă de Ahmed Sirriociei,Batur, președintele Uniunii camerelor de comerț și industrie, a sosit la Budapesta într-o vizită oficială, la invitația Camerei de comerț din Ungaria.în cursul vizitei, delegația va avea convorbiri cu reprezentanții Ungariei în legătură cu relațiile economice dintre cele două țări. A

ANGLIA

politicii economice
La Djakarta s-a deschis 

reuniunea miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale 
Asociației Națiunilor din Asia 
de Sud-Est (A.S.E.A.N.) Din a- ceastă organizație fac parte Malaye- zia, Filipine, Indonezia, Tailanda și Singapore. Pe ordinea do zi a întrunirii figurează probleme privind cooperarea economică a țărilor A.S.E.A.N. Observatorii politici consideră, însă, că în centrul atenției parti- cipanților la reuniunea de la Djakarta se va afla diferendul dintre Malaye- zia și Filipine referitor la teritoriu] Sabah.

O comisie formată din 12 profesori ai Universității americane Harvard avînd în frunte pe Henry Beecher, conducătorul cercetărilor în domeniul anesteziei, s-a pronunțat în favoarea determinării mortii pornind de la încetarea activității creierului chiar dacă în unele cazuri inima continuă să bată. Raportul comisiei, publicat în revista Asociației medicale americane, consideră că „criteriile depășite" pe care se bazează în prezent determinarea legală a mortii pot constitui o sursă de controversă în cazurile de transplantare a organelor sau a folosirii metodelor moderne de „reînviere", capabile să mențină activitatea inimii la pacienții a- flați într-o comă Ireversibilă.
Cen I, vicepremîer al Consi

liului de Stat, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Arshad Husain, care se află la Pekin într-o vizită oficială la invitația guvernului chinez.

La Panmunjon a avut loc

stare de alarmă în provincia bască Guipuzcoa. Ca urmare a asasinării în orașul San Sebastian a șefului poliției secrete spaniole, generalul Franco a decretat luni „stare de alarmă" în provincia bască Guipuzcoa. După cum se știe, autoritățile consideră că asasinarea acestuia a fost înfăptuită de un grup de separatiști basci. Starea de alarmă va antrena suspendarea pentru 3 luni a trei din capitolele principale ale „Codului spaniol de legi . Ca urmare, spaniolii nu vor mai avea dreptul de a locui oriunde ar don pe teritoriul Spaniei, poliția va avea dreptul să pătrundă în orice locuință fără permisiunea autorităților competente, precum și să aresteze orice persoană fără „a respecta prescripțiile
Generalul de aviație în re

tragere D. Mitsakos a fost a- 
restat de autoritățile grecești în a- propierea localității Kalamata din sudul Peloponezului. El este învinuit de a 1 „ participat la organizarea unei forțelormișcări de opoziție în rîndul armate grecești. (A.F.P.)

Ziarul irakian de 
kurdă „AI Taakhi’ a ______
efectuarea unei remanieri gu- " ' ca prim pas pe proporționale în ale țării a minorLvernamentale, calea reprezentării instituțiile de stat tații kurde.

legii".

limbă 
cerut

1 OOO de stu-Aproximativ 
flenți au organizat duminică 
seara o manifestație de pro
test în diferite cartiere ale orașului Rio de Janeiro, cerînd eliberarea liderului universitar Vladimir Palmeira. In cartierul Copacabana s-au produs ciocniri între demonstranți și poliție și au fost operate numeroase arestări. Luni, liderii universitari au ținut o reuniune în vederea organizării unor noi manifestații și a declanșării unei greve generale de protest.

Un avion de pasageri de tip 
„Convair" a reușit să aterizeze pe aeroportul din Milwaukee, statul american Wisconsin, avînd „înfipt" în fu- selaj un mic avion particular cu care se ciocnise în zbor. In timpul ciocnirii, secundul aparatului „Convair" a fost rănit, dar pasagerii sînt nevătămați.
nouă ședință a Comisiei mlli-o

tare de armistițiu, la care reprezentantul părții coreene a protestat pe lingă partea americană împotriva acțiunilor provocatoare desfășurate în ultimul timp, în ciuda protestelor și avertismentelor repetate. Potrivit declarației reprezentantului părții coreene, în ultimele zile unitățile americane aflate r'n zona demilitarizată au deschis în două rînduri focul asupra sectorului părții coreene făcînd uz de care blindate, mortiere și diferite tipuri de arme grele și automate. Concomitent cu aceste acțiuni, se desfășoară provocări pe mare. Reprezentantul părții coreene a cerut încetarea definitivă și necondiționată a tuturor provocărilor militare și aplicarea cu strictețe a prevederilor acordului de armistițiu. (A.C.T.C.).

a laburiștilor

Cel trei piloțl americani 
eliberați din Republica De
mocrată Vietnam au sosit duminică la aeroportul Kennedy din New York. Ei au fost îmbarcați intr-un avion special al forțelor aeriene ale S.U.A., care s-a îndreptat spre Andrews din apropiere Washington. baza de

La Seul a fost anunțatăLa Seul a fost anunțată luni 
demiterea ministrului sud-co- 
reean al apărării, Choi Yung Hi, acuzat de a fi dezvăluit în fața Adunării Naționale o serie de secrete militare. El a fost înlocuit cu generalul Chung Shik Im, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major. Divulgarea secretelor de către fostul ministru al apărării a antrenat în cursul săptămînii trecute arestarea a trei ziariști de la agenția „Orient Press", care dăduseră publicității a- ceste secrete.

LONDRA 5 (Agerpres). — La Londra a fost publicată ordinea de zi preliminară a Congresului anual al sindicatelor britanice (T.U.C.), care va avea loc între 2 și 7 septembrie la Blackpool. Din conținutul moțiunilor depuse pînă în prezent rezultă că politica economică a guvernului laburist va constitui tema principală a dezbaterilor. Cri- ticînd sever legislația de „înghețare" a salariilor, moțiunea depusă de Sindicatul muncitorilor din transporturi și al mecanicilor de locomotivă, care grupează amîn- două peste 2 milioane de. membri, cere abrogarea acesteia în timpul cel mai scurt.Alte rezoluții cer guvernului să accepte participarea muncitorilor la conducerea și administrarea întreprinderilor, în special a celor din sectorul naționalizat O serie de moțiuni critică politica de fuzionare în ritm rapid a unor companii industriale, reliefînd în același timp consecințele nefaste pe care le are acest proces asupra posibilităților de folosire a mîinii de lucru, într-o perioadă cînd și așa șomajul atinge cifre ridicate.

Petrolierul „Universe Ireland" cu un deplasament de 312 00 tone, construit 
la Yokohama (Japonia), in cursă de probă
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